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ราคา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชี พ สถานภาพ ระดับรายได้ต่อเดื อน ระดับการศึกษา
และ ผูม้ ี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงิ น มี ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ที$สาขา ซี คอนบางแค นอกจากนีOยงั พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การ ได้แก่ ความถี$ในการใช้
บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ สาเหตุที$เลือกใช้บริ การ และ บุคคลที$ไป
ใช้บริ การร่ วมด้วย มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที$สาขา ซี คอน
บางแค
เพื$อเป็ นข้อมูลแก่ผปู ้ ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ดให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ผูป้ ระกอบการจึงควรมีการอบรมในเรื$ องด้านราคา และสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ดให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ผูป้ ระกอบการจึ งควรมี การอบรมในเรื$ อง ราคาเครื$ องดื$ มที$ เหมาะสมกับ
ปริ มาณของสิ นค้า ให้มีคุณภาพเพิ$มขึOนอย่างต่อเนื$ อง เพื$อทําให้ผมู ้ าใช้บริ การนัOนเกิดความพึงพอใจ
สู งสุ ด

จ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง
ของ ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิ ประสาทความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั จนสามารถนาความรู ้
มาใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้ง
แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั แจ้งว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจ
จะศึกษาวิจยั ในเรื่ องของความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ ได้เป็ นอย่างดีสืบไป
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บรรยากาศร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
“กาแฟ” ถื อเป็ นเครื่ องดื่มที่ ได้รับความนิ ยมอย่างมากในหมู่คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่
วัยทางาน และผูค้ นที่ใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมเมือง ที่หนั มาบริ โภค “กาแฟสด” กันมากขึ้น ซึ่ งถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็ นลัทธิ บริ โภคนิยม (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร,
2558) อีกทั้งในตลอดระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผา่ นมา จะสามารถพบร้านกาแฟตามสถานที่ต่างๆที่เปิ ดเอง
ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ ก เนื่ อ งจากสั งคมไทยที่ เปิ ดกว้างต่ อวัฒ นธรรมหรื อ ไลฟ์ สไตล์แบบ
ตะวันตก ความสาเร็ จของสตาร์ บคั ส์น้ นั ย่อมมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย หลายคนอาจมองว่ามันเป็ นกระแส
ฉาบฉวย ฟุ่ มเฟื อย และทาให้เงินไหลออกนอกประเทศ และหลายคนอาจมองว่าเราเปิ ดกว้างในทาง
ธุ รกิจมากจนเกินไป
ร้ านกาแฟสตาร์ บ คั ส์ เปิ ดร้ านครั้งแรกในปี 1971 และชื่ อร้ านได้รับแรงบันดาลใจจากนว
นิยายเรื่ อง Moby Dick ชวนให้นึกถึงความโรแมนติกของท้องทะเลและวิถีประเพณี การเดินเรื อของ
ผูค้ า้ กาแฟยุคแรกๆ ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เริ่ มต้นจากการเปิ ดเพียงหน้าร้ านเล็กๆติ ดถนนของเมื องซี
แอตเทิ ล ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ปั จจุ บ ัน มี ร้านกาแฟมากกว่า 75 ประเทศทัว่ โลก ทั้งในทวีป
อเมริ กาเหนื อ ลาตินอเมริ กา ยุโรป เอเชี ยแปซิ ฟิก ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ น้ ัน เป็ นสถานที่ ที่ดึงดู ดใจ
สาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบกาแฟทัว่ ทุ กหนแห่ งและสิ่ งที่ ทาให้ลูกค้ายังมาดื่ มกาแฟสตาร์ บคั ส์ เป็ นประจาก็
เพราะเชื่ อใจในบริ การอันโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์พร้อมกับบรรยากาศเชิญชวนและกาแฟรสชาติ
เข้มข้นที่ ผ่านการคัว่ มาอย่างดี ทุกครั้งที่ ดื่ม ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ น้ นั เน้นให้พนักงานทากาแฟด้วย
บริ การที่ ใจรัก และต้องการให้ลูกค้าได้รับแต่สิ่งดี ๆ จากร้ านกาแฟของเรา รวมถึ งยังคัดสรรชาพรี
เมียม ขนมรสชาติดี และของหวานแสนอร่ อยอื่นๆ ให้คุณได้ลิ้มลอง และรวมไปถึงเพลงที่ได้ยินทาง
ร้านสตาร์ บคั ส์ ก็เลื อกเปิ ดอย่างมีศิลปะและรสนิ ยม ลู กค้ามาที่สตาร์ บคั ส์ เพื่อพบปะพูดคุ ยกันหรื อ
เพื่อท างาน หนึ่ งในกิ จกรรมประจาวันของทางร้ าน คื อจัดเตรี ยมสถานที่ ให้ผูค้ นละแวกนั้นได้ม า
พบปะกัน ทาให้ร้านสตาร์ บคั ส์ น้ ันมี อะไรมากกว่าการชงกาแฟ (สตาร์ บ คั ส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย
จากัด , 2561) กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายของร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ได้แก่ ผูท้ ี่ ชื่นชอบกาแฟเป็ นชี วิตจิตใจ
โดยอาจแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่ มคนทางาน กลุ่มคนที่ มาท่องเที่ ยวหรื อช้อปปิ้ งตาม
ห้างสรรพสิ นค้า กลุ่มคนทัว่ ไป โดยร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์จะหาทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายทั้ง
3 กลุ่ม สตาร์ บคั ส์ น้ นั ถือเป็ นพื้นฐานของสังคมอีกรู ปแบบหนึ่ ง โดยเปิ ดพื้นที่ให้ผทู ้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
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สามารถนั่งท างานได้ตลอดทั้ง วัน โดยมี บ ริ ก ารที่ ส ะดวกสบาย และพนัก งานเป็ นกัน เอง เพราะ
ภาพลักษณ์ของสตาร์ บคั ส์ น้ นั จะต้องเป็ นสถานที่ที่เข้ามาแล้วรู ้สึกผ่อนคลายจากการทางานและเป็ น
อิสระ โดยมีการตกแต่งบรรยากาศของร้ านให้เหมาะสมแก่การนัง่ อ่านหนังสื อหรื อนัง่ ทางาน เรี ยก
อีก อย่างว่าเป็ นบ้านหลังที่ ส ามเลยก็ได้ นอกจากการสร้ างบรรยากาศที่ ดีแล้วยังสร้ างภาพพจน์ให้
ตัวเองในเรื่ องของกาแฟ ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนใคร
สตาร์ บคั ส์ จะมีการขยายธุ รกิ จที่รวดเร็ วในประเทศไทยแต่ปัจจุบนั นั้นเริ่ มมีการแข่งขันเพิ่ม
มากขึ้ นเรื่ อ ยๆ และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดอยู่
ตลอดเวลา จึงเป็ นที่มาของการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การร้าน
สตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอนบางแค เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งและการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ ทางการตลาด
และเป็ นแหล่งข้อมูลให้ผปู ้ ระกอบการนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
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1.2 คำถำมกำรวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอนบางแค เป็ นอย่างไร
2. พฤติกรรมในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอนบางแค เป็ นอย่างไร
3. ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอนบางแค เป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอนบางแค
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริ การร้านสตาร์บคั ส์สาขา ซีคอนบางแค
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์สาขา ซีคอนบางแค
1.4 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอนบางแค มี
กรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

H1
1

พฤติกรรมกำรใช้ บริกำร
1.ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้ง
เพียงใด
2. ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิ ยมบริ โภคมากที่สุด
3. เครื่ องดื่มชนิดใดที่ผใู ้ ช้บริ การชื่นชอบมากที่สุด
4. ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์
5. สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์
6. ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์
บัคส์อย่างไร

H2

ควำมพึงพอใจในกำรใช้ บริกำร
ร้ ำนสตำร์ บัคส์ สำขำ ซีคอนบำงแค
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
6. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริ การ
7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

1

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์สาขา ซี คอนบางแค ไม่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์สาขา ซี
คอนบางแค
1.6 ขอบเขตในกำรวิจัย
1. การวิจยั นี้ จะศึกษาครอบคลุมเฉพาะผูท้ ี่ใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอนบางแค
เท่านั้น
2. ตัวแปรที่เกี่ ยวข้องที่ จะศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผูใ้ ช้บริ การ
3. สาหรับพฤติกรรมของการใช้บริ การของผูม้ าใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอน
บางแค จะศึกษาครอบคลุ มเฉพาะ ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด ช่ วงเวลา
ใดที่ผูใ้ ช้บริ การนิ ยมบริ โภคมากที่สุด เครื่ องดื่มชนิ ดใดที่ผใู ้ ช้บริ การชื่ นชอบมากที่สุด ค่าใช้จ่ายใน
การบริ โภคเครื่ องดื่ มสตาร์ บ คั ส์ สาเหตุ ที่ ท่ านเลื อกบริ โภคเครื่ องดื่ ม สตาร์ บ คั ส์ และ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
เดินทางมาบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร
4. ส าหรับ ความพึ งพอใจในการใช้บริ ก ารร้ านสตาร์ บคั ส์ ส าขา ซี คอนบางแค โดยศึ กษา
ครอบคลุ มเฉพาะจากปั จจัยการบริ การทั้ง 7 ด้าน (7Ps) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุ คลากร ปั จจัยด้าน
กระบวนการการบริ การ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
1.7 ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์บคั ส์สาขา ซีคอนบางแค
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
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1.4 ระดับการศึกษา
1.5 อาชีพ
1.6 รายได้
2. ตัวแปรร่ วม พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์สาขา ซีคอนบางแค
2.1 ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
2.2 ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
2.3 เครื่ องดื่มชนิดใดที่ผใู ้ ช้บริ การชื่นชอบมากที่สุด
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์
2.5 สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์
2.6 ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร
3. ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์สาขา
ซีคอนบางแค
3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
3.2 ปัจจัยด้านราคา
3.3 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.5 ปัจจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
3.6 ปัจจัยด้านกระบวนการการบริ การ
3.7 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
1.8 นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
สตำร์ บัคส์ หมายถึง ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เปิ ดร้านครั้งแรกในปี 1971 และชื่อร้านได้รับแรง
บันดาลใจจากนวนิยายเรื่ อง Moby Dick ชวนให้นึกถึงความโรแมนติกของท้องทะเลและวิถีประเพณี
การเดิ นเรื อของผูค้ า้ กาแฟยุคแรกๆ ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เริ่ มต้นจากการเปิ ดเพียงหน้าร้ านเล็กๆติ ด
ถนนของเมืองซี แอตเทิล ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั มีร้านกาแฟมากกว่า 75 ประเทศทัว่ โลก
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ทั้งในทวีป อเมริ ก าเหนื อ ลาติ นอเมริ กา ยุโรป เอเชี ยแปซิ ฟิ ก ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เป็ นสถานที่ ที่
ดึ งดู ดใจสาหรับผูท้ ี่ ชื่นชอบกาแฟทัว่ ทุกหนแห่ งและสิ่ งที่ ทาให้ลูกค้ายังมาดื่ มกาแฟสตาร์ บคั ส์ เป็ น
ประจาก็เพราะเชื่ อใจในบริ การอันโดดเด่ นและเป็ นเอกลัก ษณ์ พร้ อมกับ บรรยากาศเชิ ญชวนและ
กาแฟรสชาติเข้มข้นที่ผา่ นการคัว่ มาอย่างดีทุกครั้งที่ดื่ม ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ น้ นั เน้นให้พนักงานทา
กาแฟด้วยบริ การที่ ใจรัก และต้องการให้ลูกค้าได้รับแต่สิ่งดี ๆ จากร้ านกาแฟของเรา รวมถึ งยังคัด
สรรชาพรี เมียม ขนมรสชาติดี และของหวานแสนอร่ อยอื่นๆ ให้คุณได้ลิ้มลอง และรวมไปถึงเพลงที่
ได้ยินทางร้านสตาร์ บคั ส์ ก็เลือกเปิ ดอย่างมีศิลปะและรสนิ ยม ลูกค้ามาที่สตาร์ บคั ส์ เพื่อพบปะพูดคุย
กันหรื อเพื่อทางาน หนึ่ งในกิจกรรมประจาวันของทางร้าน คือจัดเตรี ยมสถานที่ให้ผคู ้ นละแวกนั้น
ได้มาพบปะกัน ทาให้ร้านสตาร์ บคั ส์ น้ ันมีอะไรมากกว่าการชงกาแฟ (สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ ประเทศ
ไทย จากัด , 2561)
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร หมายถึ ง บริ ษ ัท สตาร์ บ ัค ส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 607 ชั้น 1
ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
กำแฟสด หมายถึ ง เมล็ดกาแฟที่เก็บมาจากต้นสดๆ นามาผ่านการคัว่ ตามสู ตรของแต่ละที่
คัว่ อ่อน คัว่ กลาง คัว่ เข้ม ยิง่ คัว่ นานยิ่งเข้มและขม แต่นานไปก็จะไหม้ สี ของเมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนไป
ตามระดับของการคัว่ การคัว่ แบบพื้นบ้านก็ไม่ตอ้ งสื บเรี ยกว่าใช้กระทะคัว่ กันเลยแต่สีที่ออกมาจะ
ยากที่ จะมี สี และระดับ ความเข้ม ที่ เสมอกันทุ ก เมล็ ด การคัว่ อี ก แบบคื อการคัว่ โดยใช้เครื่ องคัว่ ที่
ทันสมัย จะสามารถปรับระดับอุณหภูมิและเวลาได้ว่าต้องการให้เมล็ดกาแฟออกมาเป็ นอย่างไร ที่
เมล็ดกาแฟมีสีและกลิ่นแตกต่างกันออกไปมาจากการคัว่ ที่ไม่เหมือนกัน (ชนัญญา ศรี ลลิตา,2551)
ผู้ใช้ บริกำร หมายถึง ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์สาขา ซีคอนบางแค
ปั จจั ยส่ วนบุ คคล หมายถึ ง คุ ณ ลักษณะส่ วนตัวของกลุ่ ม ตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นต้น
พฤติ กรรมผู้บริ โภค หมายถึ ง การตัดสิ นใจและการกระทาการใดๆของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ น
หน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคล แต่ไม่ใช่
เพื่ อ การผลิ ต หรื อน าไปขายต่ อ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคเป็ นการศึ ก ษาในแขนงของ
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เศรษฐศาสตร์ จุลภาค เพื่อให้ท ราบว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
อย่างไรภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
ปัจจัยด้ ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง รู ปแบบสิ นค้าที่บริ ษทั เสนอขายต่อลูกค้าและคุณสมบัติของ
ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
คุณภำพผลิตภัณฑ์ หมายถึง เมล็ดกาแฟสตาร์ บคั ส์ น้ นั จะเก็บเกี่ยวเฉพาะผลกาแฟสี แดงที่สุก
สมบู รณ์ เต็มต้นแล้วเท่านั้น หลังจากนั้นจะทาการคัดแยกผลกาแฟ โดยการแบ่งตามขนาด สี และ
ความหนาแน่ น เมล็ดกาแฟอราบิกา้ ของสตาร์ บคั ส์ แตกต่างจากเมล็ดกาแฟอราบิกา้ ทัว่ ไป และเป็ น
เมล็ดกาแฟได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสู งสุ ด
ควำมหลำกหลำยของสิ นค้ ำ หมายถึง เครื่ องดื่มที่มีหลากหลายเมนูของสตาร์ บคั ส์ และยังคัด
สรรชาพรี เมียม ขนมรสชาติดี และของหวานแสนอร่ อยนอกเหนื อจากกาแฟที่ไม่ธรรมดาแล้ว สตาร์
บัค ส์ ยงั สร้ างธุ รกิ จขึ้ นมาจากการมี ปฏิ สั มพันธ์ ต่อเพื่ อนมนุ ษย์ การมี ส่วนร่ วมกับ ชุ มชน และการ
ยอมรับชื่นชมความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ปัจจัยด้ ำนรำคำ หมายถึง ราคาสาหรับการให้บริ การความเหมาะสมของราคา (Price) ในตัว
สิ นค้าและบริ การกับคุณค่า (Value) ที่ผใู ้ ช้บริ การ หรื อ ลูกค้าสตาร์บคั ส์จะได้รับ ควรมีความสัมพันธ์
กัน (อดุลย์ จาตุรงคกุล)
ปัจจัยด้ ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลื อกใช้บริ การขายสิ นค้าและ
บริ การ ควรเลื อกทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะแก่การขายสิ นค้า โดยร้ านสตาร์ บคั ส์ เลื อกกลุ่มเป้ าหมาย 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มคนทางาน กลุ่มคนช้อปปิ้ ง และกลุ่มคนทัว่ ไป
ปัจจัยด้ ำนส่ งเสริมกำรตลำด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการขายในตัวผลิตภัณฑ์
ด้วยการ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึ งดู ดให้ผูใ้ ช้บริ การมาใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ กลยุทธ์น้ ี ถือเป็ น
หัวใจสาคัญของการขายที่ดี
ปั จจัยด้ ำนบุคคลหรื อพนักงำน หมายถึง ด้านพนักงานขององค์กรและด้านบุคคลจะต้องมี
การตอบสนองกับลูกค้าที่ดี มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และมีการมาซื้ อ
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ซ้ า รวมไปถึ งยังมีการบอกต่อกันอีกด้วย การรักษาลู กค้าเก่าและเพิ่มลู กค้าใหม่ ถื อเป็ นหน้าที่ หลัก
ของด้านพนักงานในเรื่ องของการบริ การ อีกทั้งยังช่วยสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่องค์กร
ปั จ จั ยด้ ำนกระบวนกำรกำรบริ กำร หมายถึ ง ขั้น ตอน กระบวนการ ระเบี ย บวิธี ก ารการ
ปฏิบตั ิงานด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อมอบการบริ การได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
และทาให้ผบู ้ ริ โภคนั้นเกิดความประทับใจมากที่สุด
ปั จ จั ยด้ ำนลัก ษณะทำงกำยภำพ การสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพที่ ดี ใ ห้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆ เช่ น ด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาสุ ภาพและอ่อนโยน รวมไป
ถึงการให้บริ การที่สะดวกรวดเร็ ว

1.9 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคล ของผูม้ าใช้บริ การและสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายกลุ่ม
ของผูใ้ ช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขาซี คอนบางแคได้มากขึ้น
2.ได้ท ราบถึ งพฤติ ก รรมในการใช้บ ริ การ ร้ านสตาร์ บ คั ส์ สาขา ซี คอนบางแค เพื่ อนามา
แก้ไข ปรับปรุ ง และพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
3. ได้ท ราบถึ งความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ร้ านสตาร์ บ คั ส์ สาขา ซี ค อนบางแค ที่ มี ต่อ
บริ ษทั สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อนามาปรับปรุ งและแก้ไขให้เกิดความประทับใจ
แก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การ และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั วิจยั อื่นๆในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องในอนาคต รวมไปถึงผูท้ ี่จะใช้ขอ้ มูลให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ด
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาซี คอนบางแค ผูว้ ิจยั ได้
ศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ น ามาประกอบการน าเสนอ
ผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ โดย
แบ่งหัวข้อออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Bahavior)
ส่ วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟ
ส่ วนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 7 ประวัติบริ ษทั สตาร์ บคั ส์
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
การศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจโดยทัว่ ไปแล้วนั้นมักนิ ยมศึกษาใน 2 มิ ติ ได้แก่ ความพึง
พอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อพนักงาน และ ความพึงพอใจในการรับบริ การ โดยในการศึกษาครั้งนี้ น้ นั
ผูว้ จิ ยั จะเน้นศึกษาที่ ความพึงพอใจในการรับบริ การ ซึ่ งมีบุคคลที่ได้กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้เป็ นจานวน
มากเกี่ยวกับทัศนคติ
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน (2525) ให้ความหมายของค าว่า พอใจ ว่า หมายถึ ง
สมใจ ชอบ เหมาะ
วอลแมน (Wolman, 1953) กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกมีความสุ ขที่คนเรา
ได้รับผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรื อแรงจูงใจ (Motivation)
ทิ ฟ ฟิ น และ แมคเคอร์ มิ ค (Tiffin & McCormick, 1965) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจเป็ น
แรงจูงใจของมนุ ษ ย์ที่ ต้ งั อยู่บ นความต้องการขั้นพื้ นฐาน (Basic Needs) มี ความเกี่ ยวข้องกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และแรงจูงใจ และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการ
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วอลเลสเตียน (Wallestein, 1971) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับ
ผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย หรื อเป็ นความรู ้ สึกขั้นสุ ดท้าย (End state in Feeling) ที่ได้รับผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์
เดวิส (Davis, 1967) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความพึงพอใจนั้นคือความ
พยายามที่ จะขจัด ความตึ งเครี ย ด หรื อภาวะกระวนกระวาย หรื อความไม่ ส มดุ ล ในร่ างกาย เมื่ อ
สามารถขจัดสิ่ งต่างๆได้แล้ว ย่อมได้รับความพึงพอใจ
จากความหมายของความพึ ง พอใจตามที่ ก ล่ าวมาข้างต้น พอสรุ ป ได้ว่า ความรู ้ สึ ก หรื อ
ทัศนคติทางบวกนั้นเป็ นความพึงพอใจของบุคคลที่มีผลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้น
ตอบสนองต่อความต้องการแก่ บุคคลนั้น ความพึงพอใจของแต่ละคนนั้นย่อมมี ความแตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และรวมถึงทัศนคติและค่านิยมของแต่ละบุคคล
นอกเหนื อจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ตอ้ งกล่าวถึง
อี ก ได้ แ ก่ ทฤษฎี ล าดับ ขั้น ความต้อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ทฤษฎี
ดังกล่าวได้เป็ นที่นิยมและให้ความสนใจกันอย่างแพร่ หลายในการนามาศึกษา
ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า สิ่ งจู ง ใจ (Motive) เกิ ดขึ้ นได้ก็ เพราะพฤติ ก รรม
ของมนุ ษย์ หรื อแรงขับดัน (Drive) เป็ นความต้องการที่ จูงใจให้บุคคลเหล่ านั้นเกิ ดพฤติกรรมเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งความต้องการของแต่ ล ะคนมี แตกต่ างกัน ออกไป ความ
ต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชี ววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครี ยด เช่น ความ
หิ วกระหายหรื อความลาบากบางอย่าง เป็ นความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความ
ต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรื อการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging)
ความต้องการส่ วนใหญ่ อาจไม่ ม ากพอที่ จะจู ง ใจให้ บุ ค คลกระท าในช่ วงเวลานั้น ความต้องการ
กลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory Motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง ทาไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง
ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทาสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น
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คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุ ษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุดไปถึง
น้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คื อ อาหาร ที่
พัก อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้อ งการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็ นความต้อ งการที่ เหนื อ กว่ า ความ
ต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความ
นับถือและสถานะทางสังคม
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ (Self – Actualization Needs) เป็ นความต้องการ
สู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรกก่อน
เมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก
(ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่ตอ้ งการยก
ย่องจากผูอ้ ื่น หรื อไม่ตอ้ งการแม้แต่อากาศที่บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้น
ได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิ ก มัน ด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้ง สมมุ ติ ฐ านว่า บุ ค คลมัก ไม่ รู้ ต ัว มากนั ก ว่า พลัง ทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่ งเร้าหลายอย่าง สิ่ ง
เร้าเหล่านี้ อยูน่ อกเหนื อการควบคุมอย่างสิ้ นเชิ ง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ต้ งั ใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
ขณะที่ ชาริ ณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บุคคลพอใจจะกระทา
สิ่ งใดๆที่ให้มีความสุ ขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรื อความยากลาบาก
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
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2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์
เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ ถื อ ว่ า มนุ ษ ย์แ สวงหา
ความสุ ขเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องมวลมนุ ษ ย์ห รื อสั ง คมที่ ต นเป็ นสมาชิ ก อยู่ แ ละเป็ นผู ้ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ผหู ้ นึ่งด้วย
จากทฤษฎี ของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎี ของซิ กมันด์ ฟรอยด์ ที่ กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็ น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขาซีคอนบางแค
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการ
ความหมายของการให้ บริการ
ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย “บริ การ” หมายถึ ง
ปฏิ บตั ิรับใช้ หรื อ ให้ความสะดวกต่างๆ ดังนั้น การให้บริ การจึงหมายถึง งานที่มีผูค้ อยช่วยอานวย
ความสะดวกซึ่ งเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้บริ การ” และ “ผูม้ ารับบริ การ” ก็คือผูม้ ารับความสะดวก
“การบริ การ” ไม่ใช่ สิ่งที่มีตวั ตน แต่เป็ นกระบวนการหรื อกิ จกรรมต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูท้ ี่ ตอ้ งการใช้บริ การ (ผูบ้ ริ โภค/ลู กค้า/ผูร้ ับ บริ การ) กับ ผูใ้ ห้บริ การ (เจ้าของ
กิจการ/พนักงานงานบริ การ/ระบบการจัดการบริ การ) ในการที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใด
อย่างหนึ่ ง ให้บรรลุผลสาเร็ จ ความแตกต่างระหว่างสิ นค้าและการบริ การ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์
และความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้าที่ ม าซื้ อ โดยที่ ธุ รกิ จบริ ก ารจะมุ่ งเน้น การกระท าที่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อันนาไปสู่ ความพึงพอใจที่ได้รับบริ การนั้นในขณะนี้ ธุรกิจทัว่ ไป มุ่งขายสิ นค้าที่
ลูกค้าชอบและทาให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็ นเจ้าของสิ นค้านั้น (จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, 2549)
“การบริ การ” เป็ นกิ จกรรมการกระทาและการปฏิ บตั ิที่ผูใ้ ห้บริ การจัดทาขึ้นเพื่อเสนอขาย
และส่ งมอบสู่ ผรู ้ ับบริ การหรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั ทาขึ้นรวมกับการขายสิ นค้าเพื่อสนองความต้องการ
และสร้ างความพึงพอใจให้แก่ผูร้ ับบริ การอย่างทันทีทนั ใด ลักษณะของการบริ การมีท้ งั ไม่มีรูปร่ าง
หรื อตัวตน ไม่สามารถสัมผัสหรื อจับแตะต้องได้และเป็ นสิ่ งที่เสื่ อมสู ญสลายได้ง่ายแต่สามารถนามา
ซื้ อขายกันได้ ซึ่ งองค์กรแต่ละองค์กรที่ มีการแข่งขันกันสู งไม่ว่าจะด้านกลยุทธ์ต่างๆ โปรแกรมที่
นาเสนอ หรื อโปรโมชัน่ พิเศษสุ ด สุ ดท้ายแล้วผูบ้ ริ โภคจะเลือกใช้บริ การนั้นก็คือการบริ การหลังการ
ขายซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์กรต่างๆ นามาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการบริ การหลังการขายและเป็ นตัวเลือกที่ดีใน
การเข้าใช้บริ การ
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“การบริ การ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมายที่วา่ เป็ นการกระทาที่เปี่ ยมไป
ด้วยความช่ วยเหลื อ การให้ความช่ วยเหลื อการดาเนิ นการที่ เป็ นประโยชน์ (จิ ตตินันท์ เดชะคุ ป ต์,
2540) ซึ่งความหมายอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ คือ
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็ นอกเห็ นใจต่อความลาบาก
ยุง่ ยากของผูม้ ารับการบริ การ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผูร้ ับบริ การอย่างรวดเร็ ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผรู ้ ับบริ การ
V = Voluntariness Manner การให้บริ การที่ทาอย่างสมัครใจเต็มใจทาไม่ใช่ทางานอย่างเสี ย
ไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การและภาพลักษณ์ขององค์กร
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุ ภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้ นขณะให้บริ การและให้บริ การมากกว่า
ผูร้ ับบริ การคาดหวังเอาไว้
องค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เป็ นผลของ
การรับรู ้ และประเมินคุ ณภาพของการบริ การในสิ่ งที่ ผูร้ ับบริ การคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่ งที่
ผูร้ ั บ บริ ก ารได้รับ จริ งในแต่ ล ะสถานการณ์ ซึ่ งระดับ ความพึ งพอใจอาจไม่ ค งที่ ผัน แปรไปตาม
ช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ ทั้ งนี้ ความพึ ง พอใจในการบริ การมี อ งค์ ป ระกอบ 2 ประการ
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2554) คือ
1. องค์ป ระกอบด้านการรับ รู ้ คุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์บ ริ การ ผูร้ ั บ บริ ก ารจะรั บรู ้ ว่าผลิ ตภัณ ฑ์
บริ ก ารที่ ไ ด้รับ มี ล ัก ษณะตามพัน ธะสั ญ ญาของกิ จการแต่ ล ะประเภทตามที่ ค วรจะเป็ นมากน้อ ย
เพียงใด เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พกั ในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารควรจะ
ได้รับอาหารตามที่สั่ง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นบริ การที่ผรู ้ ับบริ การควรจะได้รับตามลักษณะของการ
บริ การ แต่ละประเภท ซึ่ งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
2. องค์ป ระกอบด้านการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของการน าเสนอบริ ก าร ผูร้ ั บ บริ ก ารจะรั บ รู ้ ว่าวิธี ก าร
นาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมี ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะ
เป็ นความสะดวกในการเข้าถึงบริ การพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตามบทบาทหน้าที่
และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริ การของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การในด้านความรับผิดชอบต่องาน
การใช้ภาษาสื่ อความหมายและการปฏิบตั ิตนในการให้บริ การ
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จะเห็ นได้ว่า ความพึงพอใจในการบริ การเกิ ดจากการประเมินคุ ณค่าการรับรู ้ คุณภาพของการ
บริ การเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์บริ การตามลักษณะของการบริ การ และกระบวนการนาเสนอบริ การใน
วงจรของการให้บริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ั บบริ การ ซึ่ งถ้าตรงกับสิ่ งที่ ผูร้ ับบริ การมี ความ
ต้องการหรื อตรงกับ ความคาดหวังที่ มีอยู่ หรื อประสบการณ์ ที่ เคยได้รับบริ การตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวข้างต้นก็ยอ่ มจะนามาซึ่ งความพึงพอใจในบริ การนั้น แต่หากเป็ นไปในทางตรงกันข้าม สิ่ งที่
ผู ร้ ั บ บริ ก ารได้รั บ จริ ง ไม่ ต รงกับ การรั บ รู ้ ที่ ค าดหวัง ผู ้รั บ บริ ก ารย่ อ มเกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์และการนาเสนอบริ การได้
แนวคิดเกีย่ วกับการให้ บริการ
กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2555) กล่าวว่า หลักการ ให้บริ การ ได้แก่
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ คือ ประโยชน์และ บริ การ
ที่องค์การจัดให้น้ นั จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมด มิใช่เป็ น
การจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสม่าเสมอ คือ การให้บริ การนั้น ๆ ต้องดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอ มิใช่
ทา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ ริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. หลักความเสมอภาค บริ การที่ จดั นั้นจะต้องให้แก่ ผูม้ าใช้บ ริ การทุ กคนอย่างเสมอหน้า
และเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ
อย่างเห็นได้ชดั
4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ไปในการบริ การ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผล ที่จะ
ได้รับ
5. หลักความสะดวก บริ การที่จดั ให้แก่ผรู ้ ับบริ การจะต้องเป็ นไปในลักษณะที่ปฏิบตั ิได้ ง่าย
สะดวกสบาย สิ้ นเปลื องทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็ นการสร้ างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การ
หรื อผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไป
มิลเลทท์ (Millet 1954) ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า คุ ณค่าประการแรกของการบริ การงานรัฐกิ จทั้งหมด
เป็ นการปฏิบตั ิงานด้านการให้บริ การที่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลกั ษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
1. การให้บริ การที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์วา่ บุคคลย่อมเกิ ดมา อย่าง
เสมอภาคเท่ า เที ยมกัน ความเสมอภาคกัน คื อ ประชาชนทุ ก คนควรมี สิ ท ธิ เท่ าเที ย มกัน ในด้า น
กฎหมายและการเมื อง การให้บริ การของรั ฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติ ผิวพรรณ หรื อฐานะทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทางสังคม
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2. การให้ บ ริ ก ารด้วยความรวดเร็ ว (Timely Service) ผลส าเร็ จของการบริ ก ารนั้น ไม่ ไ ด้
ขึ้นอยู่กบั ผลสาเร็ จของงานหรื อประสิ ทธิ ผลแต่เพียงอย่างเดี ยว หากจะต้องมี ประสิ ทธิ ภาพด้วยคื อ
ต้องทันเวลา หรื อทันเหตุการณ์ ตามที่ตอ้ งการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหม้หมดแล้ว การ
บริ การนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุประสิ ทธิ ภาพตามที่ตอ้ งการ
3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริ การอย่างเท่าเทียม เสมอ ภาค
กัน และให้ อย่างรวดเร็ วแล้ว ยังต้องพิ จารณาถึ ง ปริ ม าณคนที่ เหมาะสม จานวนความต้องการใน
สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Service) เป็ นการให้บริ การตลอดเวลา จะต้องมี
ความพร้อมและการเตรี ยมตัวในการให้บริ การสาธารณชนเสมอ มีการฝึ กอบรมอยู่เป็ น ประจา เช่ น
การทางานของตารวจจะต้องบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
5. การบริ ก ารอัตราก้า วหน้า (Progressive Service) เป็ นการบริ ก ารที่ เติ บ โตพัฒ นาไปทั้ง
ทางด้านผลงานและคุ ณ ภาพ เทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย แนวคิ ด เชิ งปทัส ถาน (Normative Concepts)
แนวคิดเชิงประจักษ์ (Empirical Concepts)
พงศ์สัณห์ ศรี สมทรัพย์ และปี ยะนุช เงินคล้าย , 2554) กล่างถึงหลักการบริ การที่ดีมีดงั นี้
1. หลักประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การให้บริ การที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและคุม้ ค่า
2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การให้บริ การได้ครบตามขอบข่ายของอานาจหน้าที่
3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริ การของรัฐได้อย่าง
ไม่จากัด สามารถเลือกรับบริ การได้สอดคล้องกับความพอใจ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรื อ ปฏิเสธการ
ให้บริ การที่ ประชาชนร้ องขอ อีกทั้งควรหาช่ องทางหรื อเพิ่มโอกาสในการให้บริ การประชาชนให้
มากที่สุด
4. หลักความรวดเร็ ว หมายถึง การลดขั้นตอนให้นอ้ ยที่สุด งานใดที่ทาได้ทนั ทีควรจะทาถ้า
ไม่สามารถทาได้ทนั ทีควรกาหนดระยะเวลาและควรทาให้เร็ วที่สุด
5. หลักความสอดคล้อง หมายถึ ง การจัดบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของปั จเจก
บุคคลและสภาพสังคม
6. หลักความเชื่อถือไว้วางใจ หมายถึ งการทาให้ประชาชนมีความศรัทธาในหน่วยงานของ
รัฐได้รับความพึงพอใจในบริ การ
7. หลักมนุ ษยสัมพันธ์ หมายถึง การให้บริ การด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็ นมิตร เอื้ออาทร
ต่อผูร้ ับบริ การ มีความใส่ ใจ สนใจเข้าใจปั ญหาและให้ความประทับใจมีความสุ ขหลังจากรับบริ การ
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8. หลักการให้เกี ยรติการยอมรับ หมายถึ ง การให้ความสาคัญ ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ต้อนรับด้วย
ความสุ ภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไม่ใช้อานาจข่มขู่
9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทาทุกอย่างด้วยใจ ไม่แน่ใจหรื อเสแสร้ง พยายามสร้างจิตใจใน
การบริ การ
10. หลักการแข่งขัน หมายถึ ง การพัฒนาหน่ วยงานที่ทาให้มีการบริ การที่ดีกว่า หน่ วยงาน
อื่นในประเภทเดียวกัน และให้ประชาชนอยากมาใช้บริ การอีก
11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการทางานมีความกระตือรื อร้น
12. หลักภาพพจน์ที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมัน่ ใจในการรับบริ การ ยอมรับการ
บริ การและรับรู ้หน่วยงานในทางที่ดี
เป้ าหมายของการให้ บริการ
1 .ความสะดวกในการรับบริ การ
2. ความรวดเร็ ว
3. ความถูกต้อง
4. ความครบถ้วน
5. ความเสมอภาค
6. ความเป็ นธรรม
7. ความทัว่ ถึง
8. การประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
9. ความพอใจ
10. ปริ มาณเพียงพอ
11. โปร่ งใส
12. ตรวจสอบได้
13. บริ การหลากหลายให้เลือก
14. เป็ นกันเอง
15. ไม่ซบั ซ้อน ไม่ยงุ่ ยาก
16. เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น (พงศ์สัณห์ ศรี สมทรัพย์, 2545)
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ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับส่ วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2554) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ อ งมื อ เหล่ านี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ ม ดังที่ รู้จกั กันว่าคื อ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมี
สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของลู กค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ และ
ผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้ อหาเพื่ อความสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้วยความพยายามจู งใจให้ เกิ ดความชอบในสิ น ค้าและเกิ ด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2555) กล่ า วในเรื่ อ ง ตัว แปรหรื อ องค์ ป ระกอบของส่ ว นผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุ น้ หรื อสิ่ งเร้ าทางการตลาดที่ กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ลัก ษณะบางประการของผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ทั ที่ อาจกระทบต่ อ
พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ ความใหม่ ความสลับ ซับ ซ้อนและคุ ณ ภาพที่ ค นรั บ รู ้ ได้ข อง
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมี การตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลื อกที่ ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุ น้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่ อที่สะดุ ดตาอาจทาให้ผูบ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน
สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย
2. ราคา (Price) ราคามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคท าการประเมิ น
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อท าให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ น ใจด้วยลักษณะอื่ นๆ ส าหรั บ การตัดสิ นใจอย่าง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอี ยด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่ เกี่ ยวข้อง

19

สาหรับ สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ ท าให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ น
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาด
ในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้า
ที่ มี จาหน่ ายแพร่ ห ลายและง่ ายที่ จะซื้ อก็ จะท าให้ผูบ้ ริ โภคน าไปประเมิ น ประเภทของช่ องทางที่
นาเสนอก็อาจก่ ออิ ทธิ พลต่อการรั บรู ้ ภาพพจน์ของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น สิ นค้าที่ มีของแถมในร้ านเสริ ม
สวยชั้นดี ในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามี ชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต
4. การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ ม การตลาด
สามารถก่ ออิ ทธิ พ ลต่ อผูบ้ ริ โภคได้ทุ กขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่ นักตลาด
ส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และมัน
สามารถส่ งมอบให้ไ ด้ม ากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ ง เมื่ อได้ข่ าวสารหลัก การซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการ
ตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Bahavior)
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังนี้
ชิฟแมน และ คานุค (Schiffman and kanuk, 1994, อ้างถึงในศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) กล่าว
ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทาการค้นหา (Searching) การซื้ อ (Purvhasing)
การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริ การโดย
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
โซโลมอน (1996 อ้างถึงในดารา ทีปะบาล. 2542) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆที่บุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทาการเลือกซื้ อ
การใช้ การบริ โภค อัน เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร ความคิ ด ประสบการณ์ เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาต่างๆ ให้ได้รับความพอใจ
คอตเลอร์ (Kotler, Philip (1999) Marketing Management) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การกระทาของบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการ
กระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า
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การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่ แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้
ทรั พ ยากร เช่ น เวลา บุ คลากร และอื่ นๆ เกี่ ยวกับ การบริ โภคสิ นค้า ซึ่ งนัก การตลาดต้องศึ ก ษาว่า
สิ นค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who?) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What?) ทาไมจึงซื้ อ (Why?) ซื้ อ
อย่างไร (How?) ซื้ อเมื่ อไร (When?) ซื้ อที่ ไหน (Where?) ซื้ อและใช้บ่ อยครั้ งเพี ยงใด (How often)
รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิ พลต่อการซื้ อเพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิ ดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุ น้ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึ กนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
กล่ องดา ที่ ผูผ้ ลิ ตและผูข้ ายไม่ ส ามารถคาดได้ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูซ้ ้ื อที่ จะได้รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
ลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ แม้จะมีการตอบสนองผูซ้ ้ื อ (Buyer’sresponse) หรื อการ ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
(Buyer’s purchase decision)
1. พฤติ กรรมของผูซ้ ้ื อ ผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าจะสนใจถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
(Buyer Behavior) ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของการปฏิ บตั ิการบริ โภค ซึ่ งหมายถึ ง การกระทาของบุคคล
ใดบุ คคลหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับ การแลกเปลี่ ยนสิ น ค้า และบริ ก ารด้วยเงิ น และรวมทั้งกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดให้มีกระบวนการกระทานี้ พฤติกรรมของผูซ้ ้ื อนั้นเราหมายรวมถึงผูซ้ ้ื อที่
เป็ นอุตสาหกรรม (Industrial Buyer) หรื อเป็ นการซื้ อบริ ษทั ในอุตสาหกรรมหรื อผูซ้ ้ื อเพื่อขายต่อ แต่
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคนั้นเราเน้นถึ งการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเอง ปกติเรามักใช้คาว่า พฤติกรรมของ
ลู ก ค้า (Customer Behavior) แทนกัน กับ พฤติ ก รรมผู ้ซ้ื อ ได้ค าทั้ง สองคื อ พฤติ ก รรมผู ้ซ้ื อ และ
พฤติ กรรมลู กค้านี้ เป็ นความหมายเหมื อนกัน และค่อนไปในแง่ลกั ษณะในทางเศรษฐกิ จของการ
บริ โภคมากกว่า
2. การซื้ อและการบริ โภค ค าว่า พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภค นั้น ในความหมายที่ ถู ก ต้อง มิ ใ ช่
หมายถึง การบริ โภค (Consumption) แต่หากหมายถึ งการซื้ อ (Buying) ของผูบ้ ริ โภค จึงเน้นถึงตัวผู ้
ซื้ อเป็ นสาคัญและที่ถูกต้องแล้ว การซื้ อเป็ นเพียงกระบวนการหนึ่ งของการตัดสิ นใจและไม่สามารถ
แยกออกได้จากการบริ โภคสิ นค้า ทั้งที่ กระทาโดยตัวผูซ้ ้ื อเองหรื อบริ โภคโดยสมาชิ กคนอื่ นๆ ใน
ครอบครัวซึ่ งมีผูซ้ ้ื อทาตัวเป็ นผูแ้ ทนให้ การซื้ อแทนนั้น ผูซ้ ้ื อแทนจะเป็ นผูท้ างานแทนความพอใจ
ของผู ้ที่ จ ะบริ โ ภคอี ก ต่ อ หนึ่ ง ด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ เอง ผู ้วิ เคราะห์ ก ารตลาดจึ ง ต้อ งระวัง อยู่ เสมอถึ ง
ความสัมพันธ์น้ นั
สรุ ป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง การกระทาของบุคคลบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดการหาให้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ส่ วนพฤติกรรมผูซ้ ้ื อนั้นหมายถึง การกระทาของ
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บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า และบริ ก ารด้ว ยเงิ น และรวมถึ งการ
ตัดสิ นใจ
บทบาทพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Role) หมายถึง บทบาทของ ผูบ้ ริ โภคที่
เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ จากการศึ กษาบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดได้นามา
ประยุก ต์ใช้ในการก าหนดกลยุท ธ์ ก ารตลาด โดยเฉพาะกลยุท ธ์ ก ารโฆษณาและผูแ้ สดงโฆษณา
(Presenter) ให้ บ ทบาทใดบทบาทหนึ่ ง เช่ น ผู ้ริ เริ่ ม ผู ้มี อิ ท ธิ พ ล ผู ้ต ัด สิ น ใจซื้ อ ผู ้ซ้ื อ และผู ้ใ ช้
โดยทัว่ ไปมี 5 บทบาทคือ
1. ผูร้ ิ เริ่ ม (Initiator) บุ ค คลที่ รับ รู ้ ถึ งความจาเป็ นหรื อความต้องการ ริ เริ่ ม ซื้ อ และเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. ผูม้ ีอิทธิ พล (Influence) บุคคลที่ใช้คาพูดหรื อการกระทาตั้งใจหรื อไม่ได้ต้ งั ใจที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ การซื้ อ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
3. ผูต้ ดั สิ นใจ (Decision) บุ คคลผูต้ ดั สิ นใจหรื อมีส่วนในการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ
อะไร ซื้ ออย่างไร หรื อซื้ อที่ไหน
4. ผูซ้ ้ื อ (Buyer) บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าจริ ง
5. ผูใ้ ช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริ โภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ พฤติกรรมการ
ซื้ อ และการใช้ ข องผู ้บ ริ โ ภคค าตอบที่ ไ ด้จ ะช่ ว ยให้ นั ก การตลาดสามารถจัด กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
(Marketing Strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกีย่ วกับกาแฟ
1. ประวัติและที่มา
เชื่ อกันว่ากาแฟถูกค้นพบครั้งแรกโดยเด็กเลี้ ยงแพะชาวอาบิสซี เนี ย (ประเทศเอธิ โอเปี ยใน
ปั จจุบนั ) ชื่ อคาลดี จากการสังเกตพบว่า แพะดู กระปรี้ กระเปร่ าขึ้นเมื่อกินผลไม้สีแดงของต้นไม้ตน้
หนึ่ ง ซึ่ งก็คือต้นกาแฟนัน่ เอง ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 16 กาแฟถู กปลูกโดยชาวอาหรับเท่านั้น คาว่า
กาแฟ เป็ นคาที่ ม าจากค าว่า "เกาะหฺ วะหฺ " ในภาษาอาหรั บ แล้วเพี้ ย นเป็ น กาห์ เวห์ ในภาษาตุ รกี
ก่อนที่จะกลายเป็ น คอฟฟี ในภาษาอังกฤษ และกาแฟ ในภาษาไทย ชาวอาหรับหวงแหนพันธุ์กาแฟ
มาก จึงส่ งออกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่ควั่ สุ กแล้วเท่านั้น แต่ในที่สุดเมล็ดกาแฟก็ออกมาสู่ โลกกว้าง โดย
การลัก ลอบน าออกมาโดยชาวอิ น เดี ย ที่ ไ ปแสวงบุ ญ ที่ เมกกะ และก็ ไ ด้ แ พร่ ข ยายไปยัง ชวา
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เนเธอร์ แลนด์ และทัว่ ยุโรปในที่สุด สาหรับทวีปอเมริ กานั้น ต้นกาแฟถูกนาไปอย่างยากลาบาก โดย
ทหารเรื อฝรั่งเศสในต้นศตวรรษที่ 18 ในครั้งแรกนั้น มี ตน้ กาแฟที่ เหลื อรอดชี วิตบนเรื อมาขึ้นฝั่ ง
อเมริ กาได้เพียง 1 ต้น และก็ได้แพร่ ขยายเพิ่มขึ้ น จนปั จจุบนั ดิ นแดนแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นดิ นแดนที่
ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลก (www.anatomy.dent.chula.ac.th)
2. ชนิดของเมล็ดกาแฟ
ต้นกาแฟอาราบิกา้ - บราซิ ลกาแฟมีมากกว่า 6,000 พันธุ์ แต่พนั ธุ์หลักๆ ที่ได้รับความนิ ยมมี 2
พันธุ์ ได้แก่ อาราบิ กา้ (Arabica) ซึ่ งเป็ นกาแฟแบบดั้งเดิ ม และมีรสชาติดี และ โรบัสต้า (Robusta)
ซึ่ งมีปริ มาณกาเฟอีนสู ง และสามารถปลู กในที่ที่ปลู กอาราบิกา้ ไม่ได้ (คาว่า robust ในภาษาอังกฤษ
แปลว่า ทนทาน) ด้วยความที่มีความทนทานมากกว่านี้ เอง จึงทาให้กาแพโรบัสต้ามีราคาถูกกว่า แต่
ผูค้ นนิ ยมดื่ มไม่มากนักเนื่ องจากมีรสขมและเปรี้ ยว ส่ วนโรบัสต้าที่ มีคุณภาพดี มกั ถู กนาไปใช้เป็ น
ส่ วนผสมของเอสเพรสโซ่ แบบผสม (เอสเพรสโซ่มีสองแบบใหญ่ๆ คือแบบที่เป็ นอาราบิกา้ แท้ๆ กับ
แบบที่ผสมกาแฟชนิดอื่นๆ)
กาแฟอาราบิกา้ มักจะมี ชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตามชื่ อท่าเรื อที่ใช้ส่งออก ท่าเรื อที่ เก่าแก่ ที่สุด
สองที่ ได้แก่ ม็อคค่า (Mocha) และ ชวา (Java) กาแฟในปั จจุบนั ยิ่งมี ความเจาะจงในที่ ปลู กมากขึ้ น
เรื่ อยๆ ต้องมีการระบุถึงประเทศ ภูมิภาค และบางครั้งต้องบอกว่าปลูกที่พ้ืนที่บริ เวณไหนเลยทีเดียว
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเรื่ องกาแฟอาจจะถึงกับต้องประมูลกาแฟกัน โดยดูวา่ เป็ นล็อตหมายเลขเท่าใด กาแฟชนิ ด
โรบัสต้าที่มีมูลค่าสู งที่สุดชนิ ดหนึ่ งได้แก่ โกปิ ลูวคั (Kopi Luwak) ของอินโดนี เซี ย เมล็ดของกาแฟ
ชนิ ดนี้ ถูกเก็บขึ้นมาจากมูลของชะมด (Common Palm Civet) (ตระกูล Paradoxirus)ซึ่ งกระบวนการ
ย่อยภายในร่ างกายชะมดทาให้ได้รสชาติที่ดีเป็ นพิเศษ เรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า กาแฟขี้ชะมด
3.การผลิตเมล็ดกาแฟ
ในการผลิตกาแฟ การบ่ม เป็ นวิธีที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลาย แต่กาแฟหลายๆ ประเภท
จะมีคุณภาพดี ข้ ึนเมื่อผ่านการบ่ม และรสชาติเปรี้ ยวของเมล็ดกาแฟจะลดลง ในขณะที่รสชาติจะมี
ความกลมกลื นเพิ่มขึ้น ผูผ้ ลิตเมล็ดกาแฟหลายๆรายนั้นมักจะขายเมล็ดกาแฟออกไปหลังจากได้บ่ม
เอาไว้แล้วถึง 3 ปี เช่น “Toko Aroma” ในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนี เซี ย เป็ นร้านที่ข้ ึนชื่อเป็ นพิเศษ
และถึงกับบ่มเมล็ดที่ยงั ไม่ได้คว่ั ไว้ถึง 8 ปี ทีเดียว
และขั้นตอนที่ ขาดไม่ได้เลยคือกระบวนการคัว่ เป็ นขั้นตอนในการที่ จะได้กาแฟรสชาติดี
และมีคุณภาพ เมื่อเมล็ดกาแฟถูกคัว่ เมล็ดกาแฟสี เขียวก็จะพองออกจนเกือบจะมีขนาดเป็ นสองเท่า
ของเมล็ดกาแฟเดิม พร้อมทั้งความหนาแน่นและสี เปลี่ยนไป เมื่อเมล็ดกาแฟนั้นได้รับความร้อน จะ
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ค่อยๆ เปลี่ ยนเป็ นสี เหลื องและเมล็ ดกาแฟนั้นจะกลายเป็ นสี น้ าตาลอ่อนๆ คล้ายสี ของผลอบเชย
(Cinnamon) และเมล็ดกาแฟนั้นจะมีสีที่เข้มขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อเรายกออกจากความร้อน รวมไปถึ ง เราก็
จะเห็ นน้ ามันออกมาตามผิวของเมล็ด ในการคัว่ เมล็ดกาแฟแบบอ่อนๆ และกาแฟนั้นจะเก็บรสชาติ
ดั้งเดิมไว้ได้ดีกว่า รสชาติของกาแฟนั้นในจะให้มีรสชาติอร่ อยและดี จะต้องดูที่ดินและสภาพอากาศ
ของที่ที่ปลูกต้นของกาแฟด้วย เช่น เกาะชวา และประเทศเคนยา เป็ นเมล็ดกาแฟจากพื้นที่ที่มีชื่อเสี ยง
และจะถู กคัว่ เพียงอ่อนๆ เท่านั้นเพื่อให้ยงั คงรสชาติที่โดดเด่นและคงเอกลักษณ์ อยูใ่ ห้มากที่สุด ยิ่ง
เมล็ดกาแฟถูกคัว่ ให้สีเข้มมากขึ้นเท่าไหร่ รสชาติด้ งั เดิมของมันก็จะยิง่ ถูกบดบังด้วยรสที่เกิดจากการ
คัว่ มากขึ้นเท่านั้น กาแฟบางประเภทที่ถูกคัว่ จนรสชาติแทบจะไม่ได้บ่งบอกถึงสถานที่ปลูกเลย จะ
ถูกขายโดยใช้ระดับของการคัว่ เป็ นหลัก โดยเริ่ มตั้งแต่ “อบเชยคัว่ อ่อนๆ” (Light Cinnamon Roast)
ไปจนถึ ง “การคัว่ แบบเวีย นนา” (Vienna Roast) และ “การคัว่ แบบฝรั่ งเศส” (French Roast) และ
อื่นๆ
ในศตวรรษที่ 19 นั้นการซื้ อขายของเมล็ดกาแฟนั้น มักจะซื้ อตั้งแต่เมล็ดของกาแฟยังเป็ นสี
เขียวๆอยู่ และมักจะนาเมล็ดไปคัว่ ในกระทะสาหรับทอด การคัว่ ในลักษณะนี้ตอ้ งใช้ความชานาญสู ง
และความเป็ นมื ออาชี พ สู ง มาก รวมไปถึ ง ส าหรั บ การสู ญ เสี ย รสชาติ ข องเมล็ ดที่ ย งั ไม่ ไ ด้ค ่ัวนั้น
สามารถป้ องกันได้โดยการบรรจุ ในห่ อสู ญญากาศ แต่ปัญหาก็คือการที่ เมล็ดกาแฟนั้นปล่ อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นวันๆ หลังจากที่ถูกคัว่ เสร็ จใหม่ๆ ผูผ้ ลิตจึงต้องปล่อยให้กาแฟที่คว่ั แล้วค้าง
ไว้ก่อนที่ จะนาไปบรรจุ ลงห่ อสู ญญากาศได้ ด้วยเหตุ น้ ี เทคโนโลยีสองชนิ ดจึงได้ถู กพัฒนาขึ้ นมา
บริ ษ ัท อิ ล ลี (Illy) ได้ใ ช้ก ระป๋ องอัดความดัน (Pressurized Can) ส่ วนผู ผ้ ลิ ต กาแฟคั่วรายอื่ น ๆ ใช้
วิธี ก ารบรรจุ เมล็ ด ทั้ง อัน ลงในถุ ง ทัน ที ที่ ค ่วั เสร็ จ โดยใช้ วาล์ ว ปล่ อ ยความดัน (Pressure Release
Valves)ในทุ กวันนี้ การคัว่ เองตามบ้านได้กลับ มาเป็ นที่ นิยมอี ก ครั้ ง เครื่ องคัว่ กาแฟที่ ค วบคุ มโดย
คอมพิวเตอร์ ช่วยให้การคัว่ กาแฟเองในบ้านง่ายขึ้นมาก และบางครัวเรื อนก็ใช้วิธีการคัว่ ในเตาอบ
หรื อเครื่ องทาข้าวโพดคัว่ หลังจากคัว่ แล้ว กาแฟจะสู ญเสี ยรสชาติ อย่างรวดเร็ ว ถึ งแม้จะมี บางคน
ชอบทิ้ งกาแฟไว้ 24 ชั่วโมงก่ อนจะนาไปชงถ้วยแรก แต่ ทุ ก ๆ คนก็ เห็ น ด้วยว่ามัน จะเริ่ ม สู ญ เสี ย
รสชาติและความขม หลังจากเก็บไว้ประมาณ 1สัปดาห์ ถึ งแม้จะเก็บอยู่ในที่ ที่มีสภาพที่ เหมาะสม
ที่สุดก็ตาม
การบด ความละเอียดของกากกาแฟที่ผา่ นกระบวนการในการบดมีผลอย่างมากต่อรสชาติ
ยิ่ ง บดกาแฟละเอี ย ดเท่ า ไร ก็ จ ะได้ ร สชาติ ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพมากเท่ า นั้ น ส าหรั บ บางคนที่ ไ ม่
บดละเอียดมากนัก คือเพื่อไม่ให้กากสามารถผ่านตัวกรองชนิดหยาบๆ ออกไปได้ เช่น Cafetiere การ
ผลิตกากกาแฟพร้อมชงมี 3 วิธีดว้ ยกัน
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1.การโม่ คือ การใช้อุปกรณ์หมุนสองตัวโดยทาการกดเมล็ด ใช้การหมุนเพื่อให้เมล็ดกาแฟ
นั้นแตกออกจากกัน ซึ่ งวิธีน้ ีมีความเสี่ ยงน้อยลงที่เมล็ดกาแฟนั้นจะไหม้ เครื่ องบดอาจมีลกั ษณะเป็ น
แบบล้อหรื อแบบกรวย โดยที่เครื่ องบดแบบกรวยนั้นจะทางานได้เงียบกว่าและมีโอกาสเกิดการอุด
ตันน้อยกว่า Grinder แบบกรวยช่วยรักษากลิ่นส่ วนใหญ่ไว้ได้ และสามารถบดได้ละเอียดมาก อีกทั้ง
กากที่ได้ก็จะมีความละเอียดสม่าเสมอกันอีกด้วย การออกแบบที่ยุ่งยากซับซ้อนคือการโม่ที่ทาจาก
เหล็กซึ่ งอาจทาให้ลดประสิ ทธิ ภาพของเฟื องลง และส่ งผลกระทบให้การบดนั้นทาได้ชา้ ลง และยิ่ง
การบดนั้นช้าลงเท่ าไร ก็ยิ่งมี ค วามร้ อนแทรกเข้าไปในกากกาแฟน้อยลงเท่ านั้น ด้วยสาเหตุ น้ ี จึง
สามารถรักษากลิ่นไว้ได้อย่างดี เนื่ องจากสามารถปรับความละเอียดได้หลายระดับมาก การบดวิธีน้ ี
จึงเหมาะกับกาแฟในทุ กประเภท ทั้งแบบที่ ทาด้วยใช้เครื่ องต้มให้น้ าซึ มเข้า (Percolator) เครื่ องชง
เอสเพรสโซ (Espresso) แบบเฟรนช์เพรส (French Press) และแบบหยด (Drip) ในการทากาแฟแบบ
ตุรกีจะใช้เครื่ องโม่แบบกรวยที่คุณภาพดีและยังสามารถบดให้ละเอียดเป็ นพิเศษโดยใช้ความเร็ วใน
การบดโดยทัว่ ไปไม่เกิ น 500 รอบต่อนาที เครื่ องโม่ประเภทจานหมุ น สามารถบดได้รวดเร็ วกว่า
แบบกรวย (10,000 ถึ ง 20,000 รอบต่อนาที ) และจะส่ งผลให้มีความร้ อนเข้าไปในกาแฟเล็กน้อย
เครื่ องแบบนี้ เป็ นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการผลิตกากละเอียดสม่าเสมอ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้หลายแบบ กากแบบนี้เหมาะสมมากกับเครื่ องชงเอสเพรสโซ่แบบปั มป์ ตามบ้าน อย่างไรก็ตามมัน
ไม่สามารถบดให้ละเอียดได้เท่ากับเครื่ องแบบกรวย
2. การสั บ เป็ นเครื่ อ งบดสมั ย ใหม่ นิ ย มใช้ วิ ธี ก ารในการหั่ น เมล็ ด กาแฟออกเป็ นชิ้ น ๆ
โดยทั่วไป คนที่ พิ ถี พิ ถ ัน มัก ต าหนิ ว่า วิ ธี น้ ี ให้ ก าแฟคุ ณ ภาพสู ้ วิธี แ บบเก่ า ไม่ ไ ด้ ถึ ง แม้จ ะให้ ผ ล
เหมือนกับการบดดีๆ เครื่ องบดแบบใบมีด “ปั่ น” เมล็ดให้ละเอียดโดยใช้ใบมีดหมุนด้วยความเร็ วสู ง
(20,000 ถึ ง 30,000 รอบต่อนาที ) กากกาแฟที่ ได้จะไม่ละเอี ยดสม่ าเสมอ และจะได้รับ ความร้ อน
มากกว่าการใช้เครื่ องโม่ เครื่ องบดในใบมีดนั้นจะก่อให้เกิ ด “ฝุ่ นกาแฟ” ซึ่ งอาจทาให้ตะแกรงร่ อน
ของเครื่ องชงเอสเพรสโซและเครื่ องชงเฟรนช์เพรสเกิ ดการอุ ดตันได้ ดังนั้นเครื่ องบดแบบนี้ จึ ง
เหมาะสมกับเฉพาะเครื่ องชงแบบหยด และมันยังสามารถใช้บดสมุนไพรและเครื่ องเทศได้เป็ นอย่าง
ดี เครื่ องชนิดนี้ไม่ควรใช้กบั เครื่ องชงเอสเพรสโซแบบปั มป์
3.การบดเป็ นผง วิธีการนี้ ให้กากซึ่ งละเอียดเกิ นไปและเหมาะสาหรับการชงแบบนี้ เท่านั้น
เช่น กาแฟตุรกี หรื อ (เตอร์ กิส คอฟฟี่ ) เป็ นการต้มทั้งกากที่ได้จากการบด โดยวิธีการดื่มจะเทดื่มเลย
และต่อมาจึงเริ่ มมีการกรองดื่มเฉพาะน้ า
การชง การชงกาแฟมี หลากหลายวิธี ซึ่ งสามารถแบ่ งเป็ นประเภทตามการให้น้ ากับ กาก
กาแฟ ได้ 4ประเภทหลักๆ ดังนี้
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1. การต้มเดื อด กาแฟตุรกี มีวิธีการในการชงกาแฟแบบสมัยก่อน ซึ่ งยังคงใช้อยูใ่ นกรี ซและ
ตะวันออกกลาง แอฟริ กาเหนื อ ตุ รกี ได้แก่การต้มผงกาแฟละเอี ยดเข้ากับน้ าในหม้อคอคอด และ
ปล่อยให้เดือดอีกเล็กน้อย และสามารถเพิ่มรสหวานได้โดยการเติมน้ าตาลเข้าไปในหม้อด้วยเพื่อเพิ่ม
รสชาติหวาน และยังเพิ่มรสและกลิ่นด้วยกระวาน (cardamom) ผลลัพธ์ที่ได้คือกาแฟเข้มข้นในถ้วย
เล็กๆ มีฟองอยูข่ า้ งบน และกากกาแฟกองหนาเหมือนโคลนอยูท่ ี่กน้
2. การใช้ความดัน เอสเพรสโซ ถูกชงด้วยน้ าเดือดอ้ดความดัน และมักเป็ นพื้นฐานนาไปผสม
กาแฟหลายๆ ชนิ ด หรื อไม่ก็เสิ ร์ฟเปล่าๆ ก็ได้ (มักจะเป็ นหลังจากมื้อค่ า) กาแฟชนิ ดนี้ เป็ นหนึ่ งใน
ประเภทที่แรงที่สุดที่ดื่มกันโดยทัว่ ไป และมีรสชาติและความมัน (Crema) ที่เป็ นเอกลักษณ์ เครื่ องชง
กาแฟแบบใช้น้ าร้อนซึ ม (หรื อหม้อม็อคค่า) มีลกั ษณะแบ่งออกเป็ นสามส่ วน โดยส่ วนล่างใช้สาหรับ
ต้มน้ า เพื่อให้ไอลอยขึ้นไปยังกากกาแฟซึ่ งอยูใ่ นส่ วนตรงกลาง น้ ากาแฟที่ได้ ซึ่ งมักมีความเข้มข้น
ระดับเดียวกับเอสเพรสโซ จะถู กเก็บอยูใ่ นส่ วนบนสุ ด ส่ วนที่มกั วางติดกับเครื่ องอุ่นหรื อเตา เครื่ อง
บางแบบยังอาจมีฝา 5 แก้วหรื อพลาสติกใสเพื่อเอาไว้ดูกาแฟตอนที่มนั ลอยขึ้นข้างบน
3. การใช้แรงโน้มถ่วง การชงแบบหยด หรื อแบบกรอง เป็ นการหยดน้ าร้ อนผ่านกากกาแฟที่
วางอยู่ในที่กรอง อาจเป็ นกระดาษหรื อโลหะเจาะรู ความเข้มขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนระหว่างน้ ากับกาแฟ
แต่โดยปกติแล้วจะไม่เข้มข้นเท่าเอสเพรสโซ เครื่ องชงกาแฟแบบใช้น้ าร้อนซึ มประเภทที่สอง ก็เป็ น
แบบที่ใช้แรงโน้มถ่วงดึงให้น้ าไหลผ่านกากกาแฟ แต่ให้ความเข้มมากกว่า
4. การจุ่ม เฟรนช์เพรส หรื อ Cafetiere เป็ นกระบอกแก้วที่สูงและแคบ ประกอบด้วยลูกสู บที่มี
ตัวกรอง กาแฟและน้ าร้อนจะถูกผสมกันในกระบอก ประมาณ 2-3นาที ก่อนที่ตวั ลูกสู บ ซึ่ งอยูใ่ นรู ป
ฟอยล์โลหะ จะถูกกดลง เพื่อให้เหลือแต่น้ ากาแฟอยูข่ า้ งบนพร้อมเสิ ร์ฟ ถุงกาแฟ ลักษณะเดียวกับถุง
ชา เป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมน้อยกว่าการใช้ถุงชงชามาก เนื่ องจากมันมีขนาดใหญ่กว่ามาก ปริ มาณ
กาแฟที่ตอ้ งใส่ เข้าไปในถุ งมากกว่าปริ มาณชามาก กาแฟทุกแบบที่ได้กล่าวมานี้ ต่างใช้กากกาแฟชง
กับน้ าร้ อน กาแฟอาจถู กปล่อยค้างอยูห่ รื อไม่ก็ถูกกรองออกไป แต่ละวิธีต่างต้องการความละเอียด
ของการบดแตกต่างกันไป เครื่ องทากาแฟแบบไฟฟ้าสามารถต้มน้ าและชงผงที่ละลายได้ โดยไม่ตอ้ ง
พึ่งคนมากนัก และบางประเภทก็มีตวั ตั้งเวลาด้วย พวกที่ดื่มกาแฟอย่างจริ งจังมักจะรังเกียจวิธีการที่
สะดวกสบายแบบนี้ ซึ่ งมักจะทาให้สูญเสี ยรสชาติและกลิ่นที่ดีไป คนกลุ่มนี้ มกั จะโปรดปรานกาแฟ
ที่เพิ่งบดใหม่ๆ และวิธีการชงแบบดั้งเดิมมากกว่า
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ส่ วนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอื้ องฟ้ า กายธัญลัก ษณ์ (2559) ได้ท าการศึ กษาปั จจัยที่ มีผ ลต่อความพึ งพอใจในการใช้
บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่มร้านสตาร์ บคั ส์ โดยทาการสารวจผูบ้ ริ โภคกาแฟของร้านสตาร์ บคั ส์ใน
ระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา โดยทาการสารวจผ่านการตอบแบบสอบถาม และได้รับแบบข้อมูลแบบสอบถาม
ตอบกลับที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้ น 408 ชุ ด สามารถทาการสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้ โดย
ลักษณะส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย 45.34% เพศหญิง 54.66% มีช่วงอายุต้ งั แต่นอ้ ยกว่า 20 ปี ไปจนถึง
อายุ 60 ปี ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพ คือ โสด คิดเป็ น 82.84% ระดับการศึกษามีต้ งั แต่
ระดับปริ ญญาตรี หรื อต่ ากว่าไปจนถึ งปริ ญญาเอก อาชี พส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น 58.09% และระดับรายได้ของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ 20,000-30,000 บาท คิดเป็ น 31.86% กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความถี่ ในการใช้บ ริ การและ
บริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ น้อยกว่า 1/ครั้งสัปดาห์ โดยช่ วงเวลาที่ใช้บริ การมากที่สุดเป็ นช่ วงเวลา
12:01-16:00 น. คิดเป็ น 59.07% รองลงมาคื อ ช่ วงเวลา 07:00-12:00 น. คิดเป็ น 26.96% สาหรับ
รู ปแบบในการใช้บริ การนั้นส่ วนใหญ่จะซื้ อแบบนากลับ คิดเป็ น 58% และซื้ อแบบรับประทานที่
บ้าน คิดเป็ น 42% ซึ่ งประเภทของเครื่ องดื่ มที่นิยมในร้ านสตาร์ บคั ส์ น้ นั เครื่ องดื่ มประเภทเย็น/ปั่ น
คิดเป็ น 78% และเครื่ องดื่ ม ประเภทร้ อน คิ ดเป็ น 22% และชนิ ดเครื่ องดื่ มที่ ชื่นชอบมากที่ สุด คื อ
เครื่ องดื่มเอสเพรสโซ่ คิดเป็ น 28.19% รองลงมาคือ เครื่ องดื่มช็อคโกแลต คิดเป็ น 20.59% ค่าใช้จ่าย
ต่อเฉลี่ยครั้งในการบริ โภคเครื่ องดื่มร้านสตาร์ บคั ส์ เป็ นค่าใช้จ่ายช่วง 101-200 บาท คิดเป็ น 72.30%
โดยเหตุผลที่เลือกเครื่ องดื่มร้านสตาร์ บคั ส์ เนื่ องจากรสชาติ/คุณภาพ ของเครื่ องดื่ม คิดเป็ น 65.69%
ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่มาคนเดี ยวเพื่อใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ คิดเป็ น 51.72% รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากับเพื่อนฝูง/เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ น 43.38% และช่องทางที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างรู ้จกั ร้านสตาร์ บคั ส์
คือ เพื่อนแนะนา คิดเป็ น 52.94% รองลงมาอินเตอร์ เน็ต คิดเป็ น 49.26% นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างใช้
บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 คิดเป็ น
29% รองลงมาคือ สาขาเซ็นทรัลเวิล์ ด คิดเป็ น 14% สาขาเซ็ นทรัลปิ่ นเกล้า คิดเป็ น 12% และสาขา
เซ็นทรัลลาดพร้าว คิดเป็ น 12% ตามลาดับ
ภู รีภทั ร ชัง่ จันทร์ (2558) ได้ทาการศึ กษาความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านกาแฟสตาร์
บัค ส์ ที่ เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า ปิ่ นเกล้า จากผลการศึ ก ษาวิจยั การวิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การ จานวน 400 คน จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 55.00 และ 45.00 ตามลาดับ มีอายุ
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ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.50 สถานภาพโสดมากกว่าสมรส คิดเป็ นร้อยละ 51.50 ทาอาชีพ
บริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ 41.50 และผูว้ จิ ยั ได้ประเด็นสาคัญที่พบมาอภิปราย ได้ดงั นี้
1. ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริ การกาแฟสตาร์ บคั ส์ ที่เซ็นทรัลพลาซ่ า ปิ่ น
เกล้า โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ทั้งนี้ เนื่ องมาจากรสชาติ ก าแฟ ความหลากหลายของ กาแฟ
ความสะอาด ความสดใหม่ อีกทั้งรู ปแบบของภาชนะมีการจัดอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ทางร้านยังมี
การอบรมพนักงานในเรื่ องของการบริ การ ทาให้พนักงานมีความสุ ภาพ อ่อนน้อม กระตือรื อร้นและ
มี ค วามเอาใจใส่ ลู ก ค้าทุ ก ๆคนรวมไปถึ ง ยังให้ บ ริ ก ารทุ ก คนแบบเท่ าเที ย มกัน ในขณะที่ ราคาที่
กาหนดของทางร้ านนั้น ได้มีการแสดงราคาของเมนู ต่างๆอย่างชัดเจน ละเอี ยด ได้ให้ผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับ ความเหมาะสมจากกาแฟเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ราคาที่ ลู ก ค้า จะต้อ งเสี ย เงิ น ไป นอกจากนี้
ผูใ้ ช้บริ การยังได้รับความเหมาะสมจากกาแฟเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณและคุณภาพที่ได้รับ รวมไปถึง
ทางร้านนั้นยังมีการตกแต่งร้ านที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนนอกร้านและในร้ านก็ยงั รักษาความสะอาด
ได้ดีเยี่ยม และมีป้ายโฆษณาให้ลูกค้าได้เห็ นอย่างชัดเจน เพื่อดึ งดู ดความสนใจและให้ลูกค้าได้เห็ น
ถึงโปรโมชัน่ ต่างๆในแต่ละวัน
2. ผูใ้ ช้บ ริ การที่มี เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึก ษา และรายได้ ต่อเดื อนต่างกัน มี ค วามพึ ง
พอใจต่อการใช้บริ การร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ที่ เซ็ นทรั ล ปิ่ นเกล้า ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากประชากรศาสตร์ ไม่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อการใช้บ ริ การทั้งในระบบ
เอกชนและราชการ และอีกทั้งสังคมไทยของเรานั้นเป็ นสังคมแบบประชาธิ ปไตย ซึ่ งให้สิทธิ ทุกๆ
คนเท่าเทียมกัน โดยไม่ทาให้มีสิทธิ พิเศษเหนื อบุคคลอื่นในการดาเนิ นชี วิต ผูใ้ ช้บริ การไม่วา่ จะเป็ น
เพศหญิง เพศชาย การศึกษาสู งหรื อต่า รายได้ต่อเดือนมากหรื อน้อย ก็จะต้องได้รับบริ การที่ดีและเอา
ใจใส่ ในเรื่ องของการมาใช้บริ การกับพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวที่ได้กล่าวมานั้นส่ งผล
ให้ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ที่เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า ไม่แตกต่างกัน
3. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู ใ้ ช้ บ ริ ก าร ได้แ ก่ อายุ อาชี พ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟ สตาร์ บคั ส์ ที่ดซ็
นทรั ล ปิ่ นเกล้า ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูใ้ ช้บ ริ ก ารนั้น มี อายุที่ แตกต่ างกัน ย่อมมี พ ฤติ ก รรมการใช้
บริ การที่แตกต่างกัน โดยส่ วนหนึ่งมาจากการสะสมประสบการณ์ที่มากขึ้นหรื อคนที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน ค่านิ ยมก็จะแตกต่างกันออกไป ส่ วนบุคคลที่การศึกษาสู งนั้น จะมีความสนใจในเรื่ องเหตุผลมา
สนับสนุ นร่ วมด้วย เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจในการใช้บริ การ ในขณะที่คนที่มีรายได้ต่ ากว่า
จะมีพฤติกรรมการใช้บริ การน้อยกว่าคนที่มีรายได้สูง นอกจากนี้คนที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัว
ต่างกัน ย่อมมีการดารงชีวิตที่ต่างกัน ย่อมส่ งผลต่อทัศนคติ ความต้องการ และค่านิ ยมของสมาชิ กแต่
ละบุ ค คลนั้ น ท าให้ พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การที่ แ ตกต่ า งกั น และด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วท าให้
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ประชากรศาสตร์ น้ ันมี ความสั มพันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บ ริ การร้ านกาแฟ สตาร์ บ คั ส์ ที่เซ็ นทรั ล
พลาซ่า ปิ่ นเกล้า
ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟจากร้านคา
เฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท.ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จาก
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างแบ่ งเป็ นเพศชาย 35% และเพศหญิ ง 65% ซึ่ งส่ วนใหญ่ น้ ัน จะอยู่
ในช่วงอายุ 20-30 ปี โดยสามารถสรุ ปพฤติกรรมต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้
ดังนี้ สาหรับประเภทกาแฟที่กลุ่มตัวอย่างนิ ยมสั่งซื้ อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ คาปูชิโน โดยคิดเป็ น
17% รองลงมาคือ เอสเปรสโซ่ คิดเป็ น 16% เครื่ องดื่มอื่นๆตามเทศกาล คิดเป็ น 15% ลาเต้ อเมซอน
คิดเป็ น 13% และมอคค่า คิ ดเป็ น 12% ในส่ วนของสาเหตุ ในการเลื อกซื้ อกาแฟของกลุ่ มตัวอย่าง
พบว่า ส่ วนใหญ่แล้วซื้ อเพราะที่ต้ งั ร้านสามารถหาได้ง่าย คิดเป็ น 29% รองลงมาคือ เพราะมีที่จอดรถ
เพี ย งพอและสะดวกสบาย คิ ด เป็ น 24% จากผลการวิจยั พบว่า มี ท้ งั หมด 6 ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่า กาแฟนั้นมีรสชาติที่ดีและมีมาตรฐาน ไม่วา่
จะเป็ นรสชาติที่สม่าเสมอในแต่ละครั้ง หรื อว่าคุณภาพและความสะอาดของกาแฟ ย่อมส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟของลูกค้าทั้งสิ้ น ปั จจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริ การ แสดงให้เห็นว่า มี
การอบรมบุคลากรให้มีมาตราฐานในการบริ การ เช่น มีความรู ้ในตัวสิ นค้า มารยาท และ บุคลิกภาพ
รวมไปถึ งการให้บริ การอย่างถู กต้องและรวดเร็ ว ปั จจัยด้านราคา แสดงให้เห็ นว่า หากร้ านกาแฟมี
การกาหนดราคาสิ นค้าอย่างชัดเจนนั้น ผูม้ าชิ บริ การก็จะตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การได้ง่ายขึ้น ปั จจัย
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย แสดงให้เห็ นว่า สถานที่ ที่ สามารถเข้าถึ งลู กค้าได้ง่าย และลู กค้านั้น
สามารถซื้ อ ได้อ ย่างสะดวก ปั จจัยด้านการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ แสดงให้ เห็ น ว่า มี ก าร
ตกแต่งร้านกาแฟให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความเพลิดเพลิน โดยมีการนากลิ่นกาแฟมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในร้านกาแฟ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และรวมไปถึงยังมีบริ การ Wi-Fi ฟรี อีกด้วย และ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด แสดงให้เห็นว่า มีการส่ งเสริ มการตลาดอย่างสม่าเสมอ ไม่วา่ จะ
เป็ นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้าน ตามสื่ อต่างๆ หรื อมีการทาโปรแกรมส่ งเสริ มการขาย เช่ น
การลด แลก แจก แถม ย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟของผูบ้ ริ โภค
สุ กานดา ทรัพย์อุดมสุ ข (2555) ได้ทาการศึกษาปัจจัยทางการตลาด และ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟสดใน อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยทาการ
สารวจผูท้ ี่เคยบริ โภคกาแฟสดจานวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
นั้นเป้ นเพศชาย อยูใ่ นระหว่างอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด เป็ นลูกจ้างที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
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และเป็ นพนักงานบริ ษทั และมีภูมิลาเนาอยูท่ ี่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เหตุผลที่เข้ามาใช้บริ การร้าน
กาแฟ เพราะแก้ง่วงนอนได้ดีโดยส่ วนใหญ่จะนิ ยมเน้นดื่ มกาแฟเย็นมากกว่ากาแฟร้ อน และต้องมี
รสชาติที่เข้มข้น ประเภทของกาแฟที่ผใู ้ ช้บริ การสั่งเยอะที่สุดคือ มอคค่า โดยกาแฟสดจากปั๊ มน้ ามัน
ที่นิยมมากที่สุด คือยี่ห้อ บ้านไร่ กาแฟ โดยช่ วงเวลาที่ซ้ื อเยอะที่สุดได้แก่ 10:01-14:00 น. จานวน 1
ถ้ว ย หรื อ 1 แก้ว ใน 1 วัน และส่ ว นใหญ่ จ ะดื่ ม เป็ นประจ าทุ ก วัน ตั้ง แต่ ว นั จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ โดย
ผูใ้ ช้บ ริ การเป็ นคนตัดสิ นใจซื้ อเอง เพราะรสชาติของกาแฟสดส่ วนใหญ่ น้ ันจะรับ ข่าวสารมาจาก
เพื่อนแนะนา และพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ภูมิลาเนา และระยะเวลาทางานในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา สัมพันธ์กบั การบริ โภคกาแฟสด
ส่ วนที่ 7 ประวัติบริษัท สตาร์ บัคส์

ภาพที่ 2.1 ตราสิ นค้า ร้านสตาร์บคั ส์ปี 1992 และ 2011
จาก : Tukko Nathida (2011)
ความเป็ นมาร้านสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) เป็ นร้านกาแฟจากอเมริ กาในเมืองซี แอตเทิลในรัฐ
วอชิงตัน ในปี ค.ศ. 1971 โดย กอร์ดอน โบเคอร์ , เจอรี่ บัลด์วิน และซิ ฟ ซี เกิ้ล โดยตอนแรกใช้โลโก้
เป็ นรู ปไซเรน 2 ปลาย ก่อตั้งในฐานะร้านขายเมล็ดกาแฟคัว่ ต่อมาปี 1982 สตาร์ บคั ส์ มีสาขา 5 สาขา
และโฮเวิร์ด ชู ลทส์ ได้เข้ามาร่ วมงานด้วย โดยดูแลด้านการตลาดและค้าปลีก ซึ่ งเขาเป็ นผูแ้ นะนาให้
สตาร์ บคั ส์ เปิ ดเป็ นบาร์ กาแฟ แต่หลายคนก็ไม่เชื่ อในวิสัยทัศน์ของเขา ต่อมาชู ลทส์ ได้ลาออกจาก
บริ ษทั ไปเปิ ดบาร์ กาแฟของตนเองชื่ อ อิล จิออร์ เนล และจาหน่ ายกาแฟของสตาร์ บคั ส์ ในปี 1987
สตาร์ บคั ส์ประสบปั ญหายุง่ ยากจากการไม่สามารถควบคุมคุณภาพสิ นค้าได้ ปี 1988 อิล จิออร์ เนลจึง
ซื้ อกิ จการด้านค้าปลี ก ไว้พ ร้ อมกับเปลี่ ยนชื่ อเป็ น สตาร์ บ คั ส์ คอร์ ป อเรชั่น และจ้างนักบริ หารมื อ
อาชี พเข้ามาดูแล ปี 1992 สตาร์ บคั ส์ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ปี 1996 สตาร์ บคั ส์ ได้ขยายสาขาเข้าไป
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ในญี่ ปุ่ นและสิ ง คโปร์ โดยบริ ษ ัท ได้เริ่ ม Caffe Starbucks เป็ นระบบบริ ก ารออนไลน์ โดยอาศัย
เครื อข่ายของ เอโอแอล
สั ญ ลักษณ์ ข องสตาร์ บ คั ส์ ค รั้ งแรกนั้น เป็ นรู ป นางเงื อก ซึ่ งเป็ น นางเงื อกไซเรนสองหาง
(Norse Siren) ในเทพนิยายปรัมปรา เพื่อให้นึกถึงการผจญภัยในทะเล และปรับเปลี่ยนหลายครั้งและ
ล่าสุ ดคือ ค.ศ. 2011 ในวาระการเฉลิมฉลองครบ 40 ปี ของการดาเนิ นธุ รกิจ ปั จจุบนั สตาร์ บคั ส์ เป็ น
ร้านจาหน่ ายกาแฟอันดับที่ 1 ของโลก และเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์ ของทุนนิ ยมอเมริ กนั มีสาขากว่า
19,972 สาขาทั้งในสหรัฐฯและในอีก 60 ประเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารคนปั จจุบนั คือ โฮเวิร์ด
ชูลทส์ (Howard Schultz) ปัจจุบนั มีร้านสตาร์บคั ส์ในประเทศไทย จานวน 336 สาขา
ก่อตั้งสตาร์ บคั ส์สาขาแรกก่อตั้งขึ้นในซี แอทเทิล รัฐวอชิ งตัน ในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1971
โดย 3 ผูก้ ่อตั้งที่ได้รู้จกั กันในสมัยเรี ยนที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิ สโก คือ เจอร์รี บัลด์วิน ซึ่ งเขาเป็ น
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ, เซฟ ซี เกิล อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ และ กอร์ ดอน โบว์เกอร์ นักเขียน
โดยพวกเขามีแรงบันดาลในที่จะขายเมล็ดกาแฟคุ ณภาพสู ง และอุปกรณ์ ควั่ กาแฟโดย อัลเฟรด พีท
หลังจากที่ได้สอนพวกเขาเกี่ ยวกับการคัว่ เมล็ดกาแฟ บริ ษทั ได้นาชื่อจากหนังสื อโมบิดิก คือ สตาร์
บัค (Starbuck) หลังจากคิดค้นมาหลายชื่ อเช่น "คาร์ โกเฮาส์ " (Cargo House) และ "พีควด" (Pequod)
โบว์เกอร์ ได้ปรึ กษากับเทอร์ รี เฮกเลอร์ ซึ่ งเขากล่าวว่าตัวอักษร "st" นั้นดูแข็งแรง ผูก้ ่อตั้งจึงรวมหัว
กันคิดชื่ อที่ข้ ึนต้นด้วย "st" ซึ่งได้มีคนหนึ่ งนาแผนที่เหมืองเก่าของเทือกเขาแคสเคด และเห็นชื่อเมือง
ในเหมื องที่ ชื่ อว่า "สตาร์ โบ" (Starbo) และโบว์เกอร์ ก็ ได้ยกตัวละคร "สตาร์ บ ัค" (Starbuck) และ
กล่าวว่า โมบิดิก ไม่ได้มีบทเด่นสาหรับสตาร์ บคั ส์ และชื่อนี้ฟังดูตรงกับความต้องการของเรา

ภาพที่ 2.2 บรรยากาศร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
จาก : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (2015)
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ในปี ค.ศ. 1984 เจ้าของบริ ษทั สตาร์ บคั ส์ ได้ขยายตัว นาโดยเจอร์ รี บัลด์วิน ได้ทาการซื้ อ
พีทส์ ซึ่ งในช่วงยุค 80 ยอดขายของกาแฟในสหรัฐอเมริ กาค่อนข้างซบเซา แต่ยอดขายของกาแฟชนิ ด
พิเศษกลับเพิ่มขึ้น 10% ของตลาดในปี ค.ศ. 1989 เทียบกับปี ค.ศ. 1983 ที่ 3% ในปี ค.ศ. 1986 บริ ษทั
ได้เปิ ดร้านแล้วถึง 6 สาขาในซี แอทเทิล มีสาขาหนึ่งเริ่ มทดลองขายกาแฟเอสเปรสโซ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 ผูบ้ ริ หารได้ตดั สิ นใจขายสาขาของสตาร์ บคั ส์ ให้กบั ผูจ้ ดั การสาขา โฮ
เวิร์ด ชู ลซ์ ได้ปรับปรุ งร้านกาแฟ อิลจีออร์ นาเลคอฟฟี ของเขาเป็ นสตาร์ บคั ส์ และเริ่ มต้นที่จะขยาย
สาขาออกไป ต่อมาในปี เดียวกัน สตาร์ บคั ส์ ได้ขยายสาขาไปยังนอกซี แอทเทิลสาขาแรก ที่สถานี วอ
เตอร์ฟรอนต์ ที่แวนคูเวอร์ ใน รัฐบริ ติชโคลัมเบีย และ ชิคาโก ในรัฐอิลลินอยส์ ในปี ค.ศ. 1989 ได้มี
ร้านถึง 46 สาขาทั้งในเขตนอร์ ธเวสต์และมิดเวสต์ อีกทั้งสตาร์ บคั ส์ ยงั ได้ขายกาแฟไปถึง 2,000,000
ปอนด์ (907,185 กก.) และถึงเวลาที่จะทาการเสนอขายหุ ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก บน
ตลาดหุ ้ น ในเดื อนมิ ถุ น ายน ค.ศ. 1992 ซึ่ งในขณะนั้น มี ร้า นถึ ง 140 สาขา และรายได้ 73.5 ล้า น
ดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี ค.ศ. 1987 โดยบริ ษทั มีมูลค่าทางการตลาด
271 ล้านดอลลาร์ สหรัฐในตอนนั้น โดยหุ ้น 12% ของบริ ษทั ได้ถูกขายและเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเพิ่มตามร้ านค้าที่เพิ่มขึ้นถึ งสองเท่าในสองปี ถัดมา ในเดื อนกันยายน ค.ศ. 1992
สตาร์ บคั ส์ ได้มีมูลค่ามากขึ้ น 70% และมี กาไรต่อหุ ้นเพิ่มขึ้ นมากกว่า 100 เท่าจากปี ก่ อน ในเดื อน
กรกฎาคม ค.ศ. 2013 มากกว่า 10% ของการซื้ อสิ นค้าในร้านมาจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือผ่านแอพ
พลิเคชันสตาร์บคั ส์
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์
สาขา ซีคอนบางแค โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์สาขา ซีคอนบางแค
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอนของกลุ่ มบุ คคลวัย
ทางาน กลุ่มบุ คคลช้อปปิ้ งและเที่ ยวห้างสรรพสิ นค้า และกลุ่ มบุ คคลทัว่ ไป ที่ ใช้บริ การร้ านสตาร์
บัคส์สาขา ซี คอนบางแค ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณ
แบบไม่ทราบจานวนประชากร และใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ W.G. cochran (1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ผูว้ จิ ยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากจานวนประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่อมัน่ 95 %
และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้คือ
P = .50 (50%)
Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
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n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเก็บจานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการ
สุ่ มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา ความพึงพอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์บคั ส์สาขา ซีคอนบางแค ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น โดยมี ลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชี พ, รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
และระดับการศึกษา โดยผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอน
บางแค
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอนบางแค
3. วิธีสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์สาขา ซี คอนบางแค แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. น าผลที่ ได้จากการศึ กษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถาม โดยแบ่ งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอคาแนะนา ปรับปรุ ง
แก้ไข
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4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. น าแบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่ มตัวอย่าง ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ค่าแอลฟา (Alpha) เท่ากับ 0.875
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. วิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัค ส์ ส าขา ซี ค อนบางแค โดยแบ่ ง การวิจยั ตามที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาค้น คว้าเอกสารและงานวิจ ัย ที่
เกี่ ยวข้อง นามาสังเคราะห์และสร้างเป็ นแบบสอบถาม เพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิ จารณาความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถำมในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอน
บางแคโดยนาข้อมู ลมาคานวณและวิเคราะห์ หาค่าสถิ ติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage) อธิ บ ายตัว แปรต่ างๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ และใช้ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic
Mean) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่ าพิ สั ย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัย
ส่ วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีระดับ
การวัดประเภทช่วง
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วิเคราะห์ระดับ ปั จจัยที่ มีผลต่อ พฤติกรรมการบริ โภคร้ านสตาร์ บ คั ส์ สาขาซี คอนบางแค
ด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้
เกณฑ์แปลความหมายของ เครื อมาศ มีเกษม (2554) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
เห็นด้วยมากที่สุด
มีคา่ เท่ากับ
5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
มีค่าเท่ากับ
4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
มีค่าเท่ากับ
2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ
1 คะแนน
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงเท่ากัน (Class Interval) ซึ่งสามารถ
คานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ได้ดงั นี้
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น

=

5 –1
5

=

0.8

ซึ่ งจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน 0.8 และกาหนดความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย
แต่ละระดับดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 ถึง 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 ถึง 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
2. สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา, 2540)
S

เมื่อ

n x 2 

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติทใี่ ช้ หำคุณภำพของแบบสอบถำม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
แทนค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เมื่อ 
n
แทนค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทนค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
4. สถิติทใี่ ช้ สำหรับทดสอบสมมติฐำน
4.1 ทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับความ
พึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารร้ านสตาร์ บ ัคส์ ส าขา ซี คอนบางแค โดยใช้สู ตรการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ข้อที่ 2 (ชู ศรี
วงศ์รัตนะ) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ F
แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
MSB แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
MSW แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
โดย dfb
= k-1
dfw = n-k-1
เมื่อ k
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด
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4.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ร้านสตาร์ บคั ส์สาขา ซี คอนบางแค โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ข้อที่ 1 (Hartung. 2001) มีสูตรการคานวณดังนี้
∑ ∑ ( 0ij-Eij )2
X2 = i=1 j=1
Eij
2

Oij
Eij

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลจากการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอน
บางแค ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
และได้รับแบบสอบถามกลับมา จานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป และจัดเรี ยงลาดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลความหมายแบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจก
แจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ ที่สาขา ซีคอน
บางแค และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยการหาค่าเฉลี่ยและ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

80
320

20.0
80.0

2. อายุ
ต่ากว่า 20
20-30 ปี

48
208

12.0
52.0

31-40 ปี

44

11.0

41-50 ปี

80

20.0

20

5.0

140
28
112
120

35.0
7.0
28.0
30.0

312

78.8

80

20.0

มากกว่า 50 ปี
3. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ธุ รกิจส่ วนตัว
4. สถานภาพ
โสด
สมรส
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
5. ระดับรายได้ตอ่ เดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท

8

2.0

88

22.0

10,000-20,000 บาท

144

36.0

20,001-30,000 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป

72
96

18.0
24.0
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
6. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมปลาย
ปวส/อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
7. ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงิน
ตนเอง
เพื่อน/ญาติพี่นอ้ ง
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
8. รายจ่ายต่อเดือน
รายจ่ายน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
รายจ่าย 10,001-30,000 บาท
รายจ่าย 30,001-50,000 บาท
รายจ่าย 50,001-70,000 บาท
รายจ่าย 70,001-90,000 บาท
รายจ่ายมากกว่า 90,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

40
80
232
48

10.0
20.0
58.0
12.0

380
16
4

95.0
4.0
1.0

196
168
20
4
8
4

49.0
42.0
5.0
1.0
2.0
1.0

400

100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ ในช่วง
กลุ่มคนวัยทางาน มีสถานภาพโสด ซึ่งมีระดับ การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีอาชีพนักเรี ยน
นักศึกษา รองลงมามีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว /งานอิสระ และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000
บาท
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่ สาขา ซีคอนบางแค
ตารางที่ 4.2 จานวนและค่าร้อยละของความถี่ในการใช้บริ การกี่ครั้งต่อเดือน
ความถี่ในการใช้บริ การ

จานวน

ร้อยละ

ความถี่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
2-4 ครั้ง/เดือน
4-6 ครั้ง/เดือน
ความถี่มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน

88
124
140
28
20

22.0
31.0
35.0
7.0
5.0

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความถี่ในการใช้บริ การกี่ครั้งต่อเดือน ส่ วนใหญ่ใช้บริ การ ความถี่ 24 ครั้ง/ เดือน จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาใช้บริ การ 1 ครั้ง/เดือน จานวน 124 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 31.0 และใช้บริ การน้อยที่สุด คือ ความถี่มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน จานวน 20 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.0
ตารางที่ 4.3 จำนวนและค่ำร้อยละของช่วงเวลำที่ท่ำนใช้บริ กำร
ช่วงเวลา

จานวน

ร้อยละ

เวลา 07.00 น.- 09.00 น.
เวลา 09.01 น.- 11.00 น.
เวลา 11.01 น.- 13.00 น.
เวลา 13.01 น.- 15.00 น.
เวลา 15.01 น.- 17.00 น.
เวลา 17.01 น.- 19.00 น.

32
72
80
112
56
48

8.0
18.0
20.0
28.0
14.0
12.0

รวม

400

100.0
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ช่วงเวลาใช้บริ การอยูใ่ นระหว่างช่วง เวลา 13.01 น.- 15.00 น. จานวน
112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลาเวลา 11.01 น.- 13.00 น. จานวน 80 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา เวลา 07.00 น.- 09.00 น. จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0
ตารางที่ 4.4 จานวนและค่าร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท
ค่าใช้จ่าย 101-200 บาท
ค่าใช้จ่าย 201-300 บาท
ค่าใช้จ่าย 301-400 บาท
ค่าใช้จ่าย 401-500 บาท
ค่าใช้จ่ายมากกว่า 500 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

76
228
68
4
16
8

19.0
57.0
17.0
1.0
4.0
2.0

400

100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าใช้จา่ ยในการบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ ส่ วนใหญ่คา่ ใช้จา่ ยต่อ
ครั้ง 101-200 บาท จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 รองลงมาค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่เกิน 100 บาท
จานวน 76 คน คิดเป็ น ร้อยละ 19.0 และน้อยที่สุด คือ ค่าใช้จ่าย 301-400 บาทขึ้นไป จานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 4.5 จำนวนและค่ำร้อยละของสำเหตุที่เลือกบริ โภคเครื่ องดื่มสตำร์บคั ส์
เหตุผล
ใกล้บา้ น/ที่ทางาน
เดินทางสะดวก
บรรยากาศดี สงบ
ร้านมีบริ การ WIFI
รสชาติ/คุณภาพของเครื่ องดื่ม
อื่นๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

48
16
64
4
248
20

12.0
4.0
16.0
1.0
62.0
5.0

400

100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่าสาเหตุที่เลือกบริ โภคร้านสตาร์บคั ส์ สาขาซีคอนบางแค ส่ วนใหญ่จาก
รสชาติและคุณภาพของเครื่ องดื่ม จานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.0 รองลงมา บรรยากาศดีและ
สงบ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุด คือ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
ตารางที่ 4.6 จำนวนและค่ำร้อยละของกำรเดินทำงมำบริ โภคเครื่ องดื่มสตำร์บคั ส์
การเดินทาง
เดินทางคนเดียว
เดินทางมากับเพื่อนร่ วมงาน
เดินทางมากับแฟน
เดินทางมากับครอบครัว
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

164
84
68
80
4

41.0
21.3
17.3
20.0
1.0

400

100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ส่ วนใหญ่เดินทางมาบริ โภคสตาร์ บคั ส์เพียงคนเดียว จานวน 164 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41.0 รองลงมา เดินทางมากับเพื่อนร่ วมงาน จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 และ
น้อยที่สุด อื่นๆ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค
ในด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
X

S.D.

ความหมาย

1. แบรนด์ “สตาร์บคั ส์” รู ้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
2. มีความหลากหลายในเมนูเครื่ องดื่ม
3. เครื่ องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดีอย่าง
สม่าเสมอ
4. บรรจุภณั ฑ์ที่ใส่ เครื่ องดื่มมีความสะอาด
เหมาะสม
5. บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อเครื่ องดื่ม
6. แบรนด์ “สตาร์บคั ส์” ส่ งผลดีและเสริ ม
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริ การ

4.53
4.35
4.36

.592
.623
.626

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

.557

มากที่สุด

4.30
4.31

.641
.689

มากที่สุด
มากที่สุด

รวม

4.39

.621

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( 
=4.39) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 6 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ แบรนด์ “สตาร์ บคั ส์ ” รู ้จกั กันอย่างแพร่ หลาย (  =4.53) รองลงมา คือ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ใส่ เครื่ องดื่ มมี ความสะอาดเหมาะสม (  =4.50) ส่ วนปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ในระดับ
น้อยที่สุด ได้แก่ บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อเครื่ องดื่มในแก้ว (  =4.30) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านราคา
ร ะดับความสํ าคัญ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
X

S.D.

ความหมาย

7. มีการแสดงราคาเครื่ องดื่มอย่างชัดเจน
8. มีราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับรสชาติและ
คุณภาพของสิ นค้า
9. ราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้า
10. ราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ

4.14
3.79

.814
.740

มาก
มาก

3.64
3.91

.807
.777

มาก
มาก

รวม

3.87

.784

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปั จจัยด้านราคา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.87) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ปั จจัยด้านราคา ในระดับมากทั้งหมด 4 ข้อ โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก
ได้แก่ มีการแสดงราคาเครื่ องดื่มอย่างชัดเจน(  = 4.14) รองลงมา คือ ราคาเครื่ องดื่ มเหมาะสมกับ
การบริ ก ารที่ ไ ด้รับ (  = 3.91) ส่ วนปั จจัย ด้า นราคาในระดับ ที่ น้อยที่ สุ ด ได้แก่ ราคาเครื่ องดื่ ม
เหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้า (  =3.64) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
รระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
11.สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสมต่อการเดินทางไป
บริ โภคสิ นค้า
12.สถานที่ต้ งั มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอต่อผูม้ าใช้บริ การ
13.จานวนที่นงั่ เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ
14.ป้ ายร้านสังเกตได้ง่ายมีความชัดเจน
รวม

X

S.D.

ความหมาย

4.18

.699

มาก

3.91
3.85
4.29

.802
.842
.669

มาก
มาก
มากที่สุด

4.05

0.745

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.05) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด
3 ข้อ และอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อโดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับต้นๆได้แก่ ป้ ายร้ านสังเกตได้ง่ายมี
ความชัดเจน เป็ นต้น (  = 4.29) รองลงมา คื อ สถานที่ ต้ งั มี ค วามเหมาะสมต่ อการเดิ นทางไป
บริ โภคสิ นค้า (  =3.94) ส่ วนปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ จานวนที่
นัง่ เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ (  = 3.85) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระดะความสํ
ดับความสําคัญ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
X

S.D.

ความหมาย

15. มีความทัว่ ถึงในการประชาสัมพันธ์และ
โฆษณาสิ นค้า

4.15

.685

มาก

16. รายการส่ งเสริ มการขายดึงดูดความสนใจต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ เช่น โปรโมชัน่ (ซื้ อ 1 แถม 1) หรื อ
ลด50% ในแก้วที่2

4.29

.779

มากที่สุด

17. พนักงานมีการส่ งเสริ มการขายโดยการให้
ลูกค้าเล่นแอพพลิเคชัน่ ของสตาร์ บคั ส์ เพื่อเป็ น
คูปองในการใช้ส่วนลดเครื่ องดื่ม

4.04

.775

มาก

18. บัตรสะสมแต้มของเครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์

4.01

.729

มาก

4.12

.742

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมนั้นอยูใ่ นระดับ มาก
(  = 4.12) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในระดับมากทั้งหมด 3 ข้อ
และ ระดับมากที่สุด 1 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับต้น ๆ ได้แก่ รายการส่ งเสริ มการขายดึงดูดความ
สนใจต่อผูใ้ ช้บริ การ เช่น โปรโมชัน่ (ซื้ อ 1 แถม 1) หรื อ ลด50% ในแก้วที่2 (  = 4.29) รองลงมา
คื อ มี ค วามทัว่ ถึ ง ในการประชาสั ม พันธ์ และโฆษณาสิ นค้า (  = 4.15) และส่ วนปั จจัย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ บัตรสะสมแต้มของเครื่ องดื่ มสตาร์ บคั ส์ (  = 4.01)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
ระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
X

S.D.

ความหมาย

19. พนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ ลูกค้า
ของพนักงานเป็ นอย่างดี
20. พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียม
21. มีความถูกต้องและรวดเร็ วในการสั่งซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ
22. พนักงานให้ขอ้ มูลสิ นค้าอย่างผูม้ ีความรู ้และถูกต้อง
23. มีการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี

4.31

.644

มากที่สุด

4.18

.699

มาก

4.23

.706

มากที่สุด

4.14
4.17

.776
.737

มาก
มาก

รวม

4.20

.712

มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน โดยภาพรวมนั้นอยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน ในระดับมากทั้งหมด 3 ข้อ
โดยมี ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับต้นๆ ได้แก่ พนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ ลูกค้าของพนักงาน
เป็ นอย่างดี (  = 4.31) รองลงมา คือมีความถูกต้องและรวดเร็ วในการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ ( 
= 4.23) ส่ วน ปั จจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน ในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่ พนักงานให้ขอ้ มูลสิ นค้า
อย่างผูม้ ีความรู ้และถูกต้อง (  = 4.14) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านกระบวนการการบริ การ
ร ะดับความสํ าคัญ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
X

S.D.

ความหมาย

24. พนักงานบริ การอย่างเป็ นมาตรฐานและมือ
อาชีพ

4.20

.679

มาก

25. ขั้นตอนในการรับออเดอร์ ของลูกค้า

4.26

.658

มากที่สุด

26. ขั้นตอนในการชาระเงินให้แก่ลูกค้าอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ ว

4.28

.665

มากที่สุด

4.24

.667

มากทีส่ ุ ด

รวม

จากตารางที่ 4.12 พบว่าปั จจัยด้านกระบวนการการบริ การโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการการบริ การ ในระดับมากที่สุด
ทั้งหมด 2 ข้อ โดยมี ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับต้นๆ ได้แก่ ขั้นตอนในการชาระเงินให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ ว (  = 4.28) รองลงมา คือขั้นตอนในการรับออเดอร์ ของลูกค้า (  = 4.26) ส่ วน ปั จจัย
ด้านกระบวนการการบริ การในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ พนักงานบริ การอย่างเป็ นมาตรฐานและมื อ
อาชีพ (  = 4.20) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ระดับความสํ าคัญ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
X

S.D.

ความหมาย

27. บรรยากาศร้านดี ร้านตกแต่งสบายตา น่าใช้
บริ การ

4.34

.652

มากที่สุด

28. จัดสรรที่นงั่ รับรองลูกค้าภายในและ
ภายนอกได้อย่างเพียงพอ
29. พนักงานแต่งกายถูกสุ ขอนามัยที่ดี เรี ยบร้อย
สะอาด

4.10

.807

มาก

4.39

.632

มากที่สุด

4.27

.697

มากทีส่ ุ ด

รวม

จากตารางที่ 4.13 พบว่าปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมนั้น อยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด (  = 4.27) เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า ปั จจัย ด้านลัก ษณะทางกายภาพ ในระดับ มากที่สุด
ทั้งหมด 2 ข้อ โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับต้นๆ ได้แก่ พนักงานแต่งกายถู กสุ ขอนามัยที่ ดี เรี ยบร้ อย
สะอาด (  = 4.39) รองลงมา คือ บรรยากาศร้ านดี ร้ านตกแต่งสบายตา น่ าใช้บริ การ (  = 4.34)
ส่ วนปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ พนักงานบริ การอย่างเป็ นมาตรฐาน
และมืออาชีพ (  = 4.10) ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล มีผลต่ อ ความพึงพอใจในการใช้ บริการร้ านสตาร์ บัคส์
ทีส่ าขา ซีคอนบางแค
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงิน รายจ่ายต่อเดือน
สมมติฐาน 1.1
H0 : เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอน
บางแค
H1 :เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซี คอนบาง
แค
ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

X

S.D.

t

Sig

4.10
4.18

.463
.475

-1.347

.513

*ระดับ นัยสาคัญที่.05
จากตารางที่ 4.14 พบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค จาแนกตามเพศ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เพศชาย (  = 4.10) มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค น้อยกว่าเพศหญิง (  = 4.18)
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สมมติฐาน 1.2
H0 : อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอน
บางแค
H1 :อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอนบาง
แค
ตารางที 4.15

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบาง จาแนกตามอายุ
Sum of
Squares

200.025
3160.396
3360.422
*ระดับ นัยสาคัญที่ .05

df
4
395
399

Mean Square
50.006
8.001

F

Sig.

6.250

.000

จากตารางที่ 4.15 พบว่า การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค ตามอายุ พบว่าโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐาน 1.3
H0 : อาชี พที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี
คอนบางแค
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซีคอน
บางแค
ตารางที 4.16 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค จาแนกตามอาชีพ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares

79.137
3281.285
3360.422
*ระดับ นัยสาคัญที่ .05

df
3
396
399

Mean Square
26.379
8.286

F

Sig.

3.184

.024

จากตารางที่ 4.16 พบว่าการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ความ
พึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ ที่สาขา ซีคอนบางแค ตามระดับ การศึกษา พบว่าโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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สมมติฐาน 1.4
H0 : สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค
H1 :สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี
คอนบางแค
ตารางที่ 4.17

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค จาแนกตามสถานภาพ
Sum of
Squares

120.738
3239.684
3360.422
*ระดับ นัยสาคัญที่ .05

df
2
397
399

Mean Square
60.369
8.160

F

Sig.

7.398

.001

จากตารางที่ 4.17 พบว่า การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซี คอนบางแค ตามสถานภาพ พบว่าโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐาน 1.5
H0 : รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์
สาขา ซีคอนบางแค
H1 : รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ า นสตาร์ บ ัค ส์
สาขา ซี คอนบางแค
ตารางที่ 4.18

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขาซีคอนบางแค จาแนกตามระดับรายได้
ต่อเดือน
Sum of
Squares

107.459
3252.963
3360.422
*ระดับ นัยสาคัญที่ .05

df
3
396
399

Mean Square
35.820
8.215

F

Sig.

4.361

.005

จากตารางที่ 4.18 พบว่า การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค ตามรายได้ต่อเดือน พบว่าโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐาน 1.6
H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์
สาขา ซีคอนบางแค
H1 : ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์
สาขา ซี คอนบางแค
ตารางที 4.19

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกันมีความคิ ดเห็ นต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค ตามระดับการศึกษา
Sum of
Squares

82.943
3277.479
3360.422
*ระดับ นัยสาคัญที่ .05

df
3
396
399

Mean Square
27.648
8.276

F

Sig.

3.340

.019

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค ตามระดับการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐาน 1.7
H0 : ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงิ นที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค
H1 : ผูม้ ี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจออมเงิ น ที่ แ ตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซี คอนบางแค
ตารางที่ 4.20

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขาซีคอนบางแค จาแนกตามผูม้ ีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจออมเงิน
Sum of
Squares

135.218
3225.203
3360.422
*ระดับ นัยสาคัญที่ .05

df
2
397
399

Mean Square
67.069
8.124

F

Sig.

8.322

.000

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค ตามผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงิน พบว่าโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐาน 1.8
H0 : รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์
สาขา ซีคอนบางแค
H1 : รายจ่ายต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์
สาขา ซี คอนบางแค
ตารางที่ 4.21

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกันมีความคิ ดเห็ นต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้ านสตาร์ บ คั ส์ ที่สาขา ซี คอนบางแค จาแนกตามรายจ่ า ย
เท่าไหร่ ต่อเดือน
Sum of
Squares

66.480
3293.941
3360.422
*ระดับ นัยสาคัญที่ .05

df
5
394
399

Mean Square
13.296
8.360

F

Sig.

1.590

.162

จากตารางที่ 4.21 พบว่า รายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค ตามรายจ่ายต่อเดือนพบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ ามีผลต่ อ ความพึงพอใจในการใช้ บริ การร้ านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี
คอนบางแค
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สมมติฐานที่ 2.1 พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์
สาขา ซีคอนบางแค ในด้านผลิตภัณฑ์
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านผลิตภัณฑ์
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยม
บริ โภคมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั ส์
สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์
ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร

ด้ านผลิตภัณฑ์
Chi-square
163.055

sig
.000

238.461

.000

204.790

.000

260.796

.000

135.122

.000

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านผลิตภัณฑ์
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สมมติฐานที่ 2.2 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านราคา
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านราคา
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซี คอนบางแค ในด้านราคา
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ด้านราคา
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยม
บริ โภคมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั ส์
สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์
ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร

ด้ านราคา
Chi-square
138.244

sig
.000

215.818

.000

314.126

.000

234.305

.000

174.733

.000

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัย ส าคัญสถิ ติที่ 0.05 ด้า นราคา ทั้ง 5ข้อ ค่ า sig. น้อยกว่า 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐาน H1 ปฏิ เสธ
สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้ านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านราคา
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สมมติฐานที่ 2.3 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านการช่องทางการจัดจาหน่าย
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยม
บริ โภคมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั ส์
สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์
ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร

ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
Chi-square
sig
145.166
.000
163.198

.000

127.486

.000

163.047

.000

166.385

.000

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
H1 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การ
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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สมมติฐานที่ 2.4 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยม
บริ โภคมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั ส์
สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์
ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร

ด้ านส่ งเสริมทางการตลาด
Chi-square
sig
113.954
.000
215.049

.000

163.677

.000

157.172

.000

156.693

.000

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
H1 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การ
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
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สมมติฐานที่ 2.5 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยม
บริ โภคมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั ส์
สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์
ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร

ด้ านบุคลากรหรื อพนักงาน
Chi-square
sig
174.321
.000
187.464

.000

127.148

.000

261.475

.000

133.995

.000

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
H1 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การ
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านบุคลากรหรื อพนักงาน

64

สมมติฐานที่ 2.6 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านกระบวนการการบริ การ
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านกระบวนการการบริ การ
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านกระบวนการการบริ การ
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ด้านกระบวนการการบริ การ
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยม
บริ โภคมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั ส์
สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์
ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร

ด้ านกระบวนการการบริการ
Chi-square
sig
113.639
.000
127.206

.000

107.337

.000

203.632

.000

154.969

.000

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัย ส าคัญ สถิ ติ ที่ 0.05 ด้า นกระบวนการการบริ ก าร ทั้ง 5ข้อ ค่ า sig. น้ อ ยกว่ า 0.05 จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐาน H1 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การ
ใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านกระบวนการการบริ การ
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สมมติฐานที่ 2.7 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านลักษณะทางกายภาพ
H0 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านลักษณะทางกายภาพ
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา
ซีคอนบางแค ในด้านลักษณะทางกายภาพ
ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ าน
สตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ด้านลักษณะทางกายภาพ
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยม
บริ โภคมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั ส์
สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์
ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์อย่างไร

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
Chi-square
sig
89.403
.000
119.701

.000

107.981

.000

130.170

.000

86.085

.000

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ด้านลักษณะทางกายภาพ ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติ ฐาน
H1 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การ
ร้านสตาร์บคั ส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านลักษณะทางกายภาพ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มบุคคลวัยทางาน ที่บริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์สาขา ซี
คอนบางแค จ านวน 400 คน และเลื อ กวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น
(Nonprobability Sampling) โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และดาเนินการ
เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากบุคคลวัยทางาน ที่มาใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาซี คอนบางแค เมื่อ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม และทาการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้นาข้อมูลมาประมวลผลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิ บายตัวแปรลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ
, อายุ, อาชี พ, สถานภาพ, รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และระดับการศึกษา และตัวแปรพฤติกรรมการใช้
บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาซี คอนบางแค เช่น ความถี่ในการบริ โภคร้านสตาร์ บคั ส์, ช่วงเวลาในการ
บริ โภคร้านสตาร์ บคั ส์ , ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคร้านสตาร์ บคั ส์, สาเหตุที่เลือกบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์
บัคส์ , ผูใ้ ช้บริ การเดิ นทางมาอย่างไร รวมถึง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ สาขาซี
คอนบางแค และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ มี ระดับการวัดประเภทช่ วง สาหรั บสถิ ติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิ ติไค - สแควร์ (Chi - Square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ยว (One - Way Analysis of Variance) หรื อ F - Test และวิเคราะห์เชิ งซ้ อนด้วยวิธี Least Square
Difference--LSD ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05 สาหรับผลการศึกษา เสนอตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนีม้ ีประเด็นสาคัญ ดังต่ อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง 20 - 30 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
บุคคลวัยทางานและยังศึกษาในช่วงมหาวิทยาลัย โดยประกอบอาชี พนักเรี ยนและนักศึกษา มีรายได้
เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
การออมเงินคือตนเอง และมีรายจ่ายต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับพฤติกรรมในการใช้ บริการร้ านสตาร์ บัคส์ ทสี่ าขาซีคอนบางแค
2.1 ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารกี่ ค รั้ งต่ อ เดื อ น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้บ ริ ก าร ความถี่ 2-4 ครั้ ง/เดื อ น
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาใช้บริ การ 1 ครั้ง/เดือน จานวน 124 คน คิดเป็ น ร้อยละ
31.0 และใช้บริ การน้อยที่สุด คือ ความถี่มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
2.2 ช่วงเวลาส่ วนใหญ่ในใช้บริ การอยูใ่ นระหว่างช่วง เวลา 13.01 น.- 15.00 น. จานวน 112
คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลาเวลา 11.01 น.- 13.00 น. จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.0 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา เวลา 07.00 น.- 09.00 น. จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ มสตาร์ บคั ส์ ส่ วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 101-200 บาท
จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 รองลงมาค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่เกิ น 100 บาท จานวน 76 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 19.0 และน้อยที่สุด คือ ค่าใช้จ่าย 301-400 บาทขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
2.4 สาเหตุ ที่ เลื อกบริ โภคร้ านสตาร์ บ คั ส์ สาขาซี ค อนบางแค ส่ วนใหญ่ จากรสชาติ และ
คุณภาพของเครื่ องดื่ม จานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.0 รองลงมา บรรยากาศดีและสงบ จานวน
64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุด คือ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
2.5 เดิ น ทางมาบริ โ ภคสตาร์ บ ัค ส์ เพี ย งคนเดี ย ว จ านวน 164 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.0
รองลงมา เดิ นทางมากับ เพื่อนร่ วมงาน จานวน 84 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.3 และน้อยที่ สุ ด อื่ นๆ
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
3. ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
3.1 ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.39) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 6 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ได้แก่ แบรนด์ “สตาร์ บคั ส์ ” รู ้ จกั กันอย่างแพร่ หลาย (  = 4.53) รองลงมา คือ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ใส่
เครื่ องดื่มมีความสะอาดเหมาะสม (  = 4.50) ส่ วนปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่
บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อเครื่ องดื่มในแก้ว (  = 4.30) ตามลาดับ
3.2 ปั จจัยด้านราคา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.87) เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่า
ปั จจัยด้านราคา ในระดับมากทั้งหมด 4 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ มีการแสดงราคา
เครื่ องดื่มอย่างชัดเจน (  = 4.14) รองลงมา คือ ราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ (  =
3.91) ส่ วนปั จจัยด้านราคาในระดับที่นอ้ ยที่สุด ได้แก่ ราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้า
(  = 3.64) ตามลาดับ
3.3 ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก (  = 4.05) เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด 3 ข้อ และอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด 1 ข้อโดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับต้นๆได้แก่ ป้ ายร้านสังเกตได้ง่ายมีความชัดเจน เป็ น
ต้น (  = 4.29) รองลงมา คือ สถานที่ ต้ งั มี ความเหมาะสมต่ อการเดิ นทางไปบริ โภคสิ นค้า ( 
=3.94) ส่ วนปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในระดับน้อยที่ สุด ได้แก่ จานวนที่ นั่งเพียงพอต่อ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ (  = 3.85) ตามลาดับ
3.4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก (  = 4.12) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในระดับมากทั้งหมด 3 ข้อ และ ระดับมากที่สุด 1 ข้อ
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับต้น ๆ ได้แก่ รายการส่ งเสริ มการขายดึงดูดความสนใจต่อผูใ้ ช้บริ การ เช่น
โปรโมชัน่ (ซื้ อ 1 แถม 1) หรื อ ลด50% ในแก้วที่2 (  = 4.29) รองลงมา คือ มีความทัว่ ถึ งในการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาสิ นค้า (  = 4.15) และส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในระดับ
น้อยที่สุด ได้แก่ บัตรสะสมแต้มของเครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์ (  = 4.01) ตามลาดับ
3.5 ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากรหรื อ พนัก งาน โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดับ มาก (  = 4.20) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน ในระดับมากทั้งหมด 3 ข้อ โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับต้นๆ ได้แก่ พนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ ลูกค้าของพนักงานเป็ นอย่างดี (  =
4.31) รองลงมา คือมีความถูกต้องและรวดเร็ วในการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ (  = 4.23) ส่ วน ปั จจัย
ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน ในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่ พนักงานให้ขอ้ มูลสิ นค้าอย่างผูม้ ีความรู ้ และ
ถูกต้อง (  = 4.14) ตามลาดับ
3.6 ปั จจัยด้านกระบวนการการบริ การ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.24) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการการบริ การ ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 2 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับต้นๆ ได้แก่ ขั้นตอนในการชาระเงิ นให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว (  =
4.28) รองลงมา คือขั้นตอนในการรับออเดอร์ ของลูกค้า (  = 4.26) ส่ วน ปั จจัยด้านกระบวนการการ
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บริ ก ารในระดับ น้อยที่ สุ ด ได้แก่ พนัก งานบริ ก ารอย่า งเป็ นมาตรฐานและมื อ อาชี พ (  = 4.20)
ตามลาดับ
3.7 ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่ สุด (  = 4.27) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 2 ข้อ โดยมี ค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับต้นๆ ได้แก่ พนักงานแต่งกายถูกสุ ขอนามัยที่ดี เรี ยบร้อย สะอาด (  = 4.39) รองลงมา
คื อ บรรยากาศร้ านดี ร้ านตกแต่งสบายตา น่ าใช้บริ การ (  = 4.34) ส่ วนปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพในระดับน้อยที่ สุด ได้แก่ พนักงานบริ การอย่างเป็ นมาตรฐานและมื ออาชี พ (  = 4.10)
ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
4.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริ การร้ านสตาร์ บัคส์ สาขาซี คอนบาง
แค จากการวิเคราะห์ พบว่า
4.1.1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อความพึ งพอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขา ซี คอนบางแค จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ในเพศชาย
(  =4.10) มีความคิดเห็ นต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ ที่สาขา ซี คอนบางแค
น้อยกว่าเพศหญิง (  = 4.18)
4.1.2 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขา ซี คอนบางแค ตามอายุ พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4.1.3 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ ที่สาขา ซี คอนบางแค ตามระดับ การศึ กษา พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4.1.4 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ ที่สาขา ซี คอนบางแค ตามสถานภาพ พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1.5 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อ ความพึ งพอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขา ซี คอนบางแค ตามรายได้ต่อเดือน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.1.6 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขา ซี คอนบางแค ตามระดับการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1.7 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ ที่สาขา ซี คอนบางแค ตามผูม้ ี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงิ น พบว่าโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ บริการ กับ ความพึงพอใจในการ
ใช้ บริการร้ านสตาร์ บัคส์ สาขาซีคอนบางแค โดยใช้ การทดสอบ ไค - สแควร์ (Chi - Square)
4.2.1 ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่ ง
หมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอน
บางแค ในด้านผลิตภัณฑ์
4.2.2 ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ด้า นราคา ทั้ง 5ข้อ ค่ า sig. น้อยกว่า 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐาน H1 ปฏิ เสธสมมติ ฐาน H0 ซึ่ ง
หมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้ านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอน
บางแค ในด้านราคา
4.2.3 ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิ เสธ
สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้านสตาร์
บัคส์ สาขา ซี คอนบางแค ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.2.4 ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ด้า นส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ทั้ง 5ข้อ ค่ า sig. น้อยกว่า 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐาน H1 ปฏิ เสธ
สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้ านสตาร์
บัคส์ สาขา ซี คอนบางแค ในด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
4.2.5 ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ด้านบุ คลากรหรื อพนักงาน ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึ งยอมรับสมมติ ฐาน H1 ปฏิ เสธ
สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้ านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
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4.2.6 ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ด้านกระบวนการการบริ การ ทั้ง5ข้อ ค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิ เสธ
สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้ านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านกระบวนการการบริ การ
4.2.7 ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ทั้ง 5ข้อ ค่ า sig. น้อ ยกว่า 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ าน H1 ปฏิ เ สธ
สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การใช้บริ การร้ านสตาร์
บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค ในด้านลักษณะทางกายภาพ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริ การ กับ ความพึงพอใจในการใช้
บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาซี คอนบางแค โดยใช้การทดสอบ ไค - สแควร์ (Chi - Square) สามารถ
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์
บัค ส์ สาขาซี ค อนบางแค แตกต่ า งกัน หรื อไม่ เป็ นอิ ส ระต่ อกัน สอดคล้องกับ สมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้
ข้างต้น
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ ที่สาขา ซี คอนบางแค มี
ประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขา ซี คอนบางแค
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก ถึง
มากที่สุด สาหรับปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดว่า
แบรนด์ “สตาร์ บคั ส์ ” รู ้ จกั กันอย่างแพร่ หลาย และรองลงมาคือ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ใส่ เครื่ องดื่ มมี ความ
สะอาดเหมาะสมปั จจัยทางด้านราคา โดยภาพรวมแล้วกลุ่ มตัวอย่างมี ความเห็ นด้วยมากว่า มีการ
แสดงราคาเครื่ องดื่มอย่างชัดเจน และราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ ปั จจัยทางด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า ป้ ายร้านสังเกตได้ง่ายมี
ความชัดเจน หรื อ สถานที่ ต้ งั มี ความเหมาะสมต่อการเดิ นทางไปบริ โภคสิ นค้า และจานวนที่ นั่ง
เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากว่า รายการส่ งเสริ มการขายดึงดูดความสนใจต่อผูใ้ ช้บริ การ เช่น โปรโมชัน่ (ซื้ อ1
แถม1) หรื อ ลด50% ในแก้วที่ 2 และ มีความทัว่ ถึ งในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสิ นค้า ปั จจัย
ทางด้านบุคคลหรื อพนักงาน โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า พนักงานมีความ
กระตื อรื อร้ นและเอาใจใส่ ลูกค้าของพนักงานเป็ นอย่างดี และ มี ความถู กต้องและรวดเร็ วในการ
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สั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ ปั จจัยทางด้านกระบวนการและการบริ การ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุดว่า ขั้นตอนในการชาระเงินให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และรวมไป
ถึ ง ขั้นตอนในการรั บ ออเดอร์ ลู ก ค้า ปั จจัย ทางด้านลัก ษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแล้วกลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ค วามเห็ นด้วยมากที่ สุ ด ว่า พนัก งานแต่ ง กายถู ก สุ ข อนามัย ที่ ดี เรี ย บร้ อย สะอาด และ
บรรยากาศร้ านดี ร้ านตกแต่งสบายตา น่ าใช้บริ การ แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นอย่างมากมาก โดยกลุ่มตัวอย่างชื่ นชอบในตราสิ นค้าหรื อ แบ
รนด์ “สตาร์ บคั ส์ ” เนื่ องจากสิ นค้ามีคุณภาพทั้งในเรื่ องของรสชาติเครื่ องดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์มีความ
สะอาดเหมาะสม และสามารถรั บประทานได้ทุกระดับชั้นทางสังคม มี บริ การส่ งถึ งที่ หรื อบรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถนากลับไปรับประทานที่บา้ นได้ ตลอดจนมี การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
ต่ า งๆ และพนัก งานบริ ก ารด้ว ยความถู ก ต้อ งและรวดเร็ ว มี ส ถานที่ ต้ ัง ที่ ชัด เจนและภายในมี
บรรยากาศดีที่และสงบ รวมไปถึงการให้บริ การด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ภูรีภทั ร ชัง่ จันทร์ (บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ ที่เซ็ นทรั ลพลาซ่ า ปิ่ นเกล้า พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความเห็ นด้วยมากที่ สุดว่าปั จจัย ด้า น
สถานที่ในการใช้บริ การมี ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาซี คอนบางแค ส่ วน
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขาซีคอนบางแค ในระดับค่อนข้างมากตามลาดับ
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ร้านสตาร์ บคั ส์ สาขาซี คอนบางแค พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความพึงพอใจใน
การใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ สาขา ซี คอนบางแค แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ยกเว้น ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน จะไม่มีผลต่อ ความพึงพอใจในการบริ โภค กล่าวคือ
เพศชาย และเพศหญิง จะมีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ไปในแนวทางเดียวกัน และ
ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านรายจ่ายต่อเดื อนที่แตกต่างกัน จะไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภค
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายจ่ายต่อเดื อน จะมีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ ไปใน
แนวทางเดียวกัน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ กับความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ที่สาขา ซี คอนบางแค พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคลหรื อ
พนัก งาน ปั จ จัย ด้า นกระบวนการ และปั จ จัย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในด้า นต่า งๆ จะเป็ นส่ วนกระตุ ้นให้กลุ่ ม ตัวอย่าง มี พฤติ กรรมการใช้
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บริ ก ารร้ า นสตาร์ บ คั ส์ ที่ ต่างกันออกไป อาทิ เช่ น การเลื อกประเภทของเครื่ องดื่ ม ความถี่ ใ นการ
บริ โภคเครื่ องดื่ม สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ ต่อ
หนึ่ งครั้ง และความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับจากบริ โภค ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูรีภทั ร ชัง่ จันทร์ (บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ที่เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่ นเกล้า ในส่ วนของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
บริ การร้านสตาร์ บคั ส์ กบั ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การนั้นพบว่า การที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดในด้านต่างๆที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้บริ การที่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ที่สาขา ซีคอนบางแค ผูว้ จิ ยั ได้
แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิ งกลยุทธ์
ผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจร้านกาแฟนั้น สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้ใน
การปรับปรุ งกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด ของธุ รกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เพิ่มยอดขาย และขยายการเติบโตของ
ธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด สามารถน าไปปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ ควรปรับปรุ งให้รูปแบบของเครื่ องดื่ มมี ความหลากหลายมากขึ้ น และ
พัฒนารสชาติอาหารให้มีรสชาติที่ดีอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการส่ งผลดีและเสริ มภาพลักษณ์ของผูม้ า
ใช้บริ การ
2. ด้านราคา ควรปรับปรุ งราคาให้มีความเหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้าที่ลูกค้าจะได้รับ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
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3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรปรับปรุ งให้มีจานวนที่นงั่ ที่เพียงพอต่อลูกค้า จะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กบั ผูบ้ ริ โภคและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรปรับปรุ งให้มีการโฆษณา บัตรสะสมแต้มของเครื่ องดื่ม
สตาร์ บคั ส์ เพื่อทาให้ลูกค้ารู ้ จกั มากขึ้น เนื่องจากในปั จจุบนั พนักงานยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ ใน
เรื่ องดังกล่าวนี้
5. ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ควรพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้าน การให้ขอ้ มูลสิ น ค้า
อย่างถูกต้องและผูม้ ีความรู ้ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคอยากรู ้ขอ้ มูลของประเภทเครื่ องดื่มก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
6. ด้านกระบวนการการบริ การ ควรแบ่งหน้าที่การทางานให้กบั พนักงานในร้านอย่างชัดเจน
เพื่อความรวดเร็ วในการให้บ ริ การ ตลอดจนให้บริ การกับผูบ้ ริ โภคด้วยความเสมอภาค ไม่เลื อก
ปฏิบตั ิ ไม่แบ่งชนชั้นทางสังคม
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรปรับปรุ งเรื่ องของ จัดสรรที่นงั่ รับรองให้เพียงพอต่อลู กค้า
ที่มาใช้บริ การ เพื่อกระตุน้ การตัดสิ นของผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาใช้บริ การได้ง่ายมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์ของกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ
2. ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
3.ปรับปรุ งเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้ดีข้ ึน เพื่อความแม่นยาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ
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ภาคผนวก ก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสตาร์บคั ส์ สาขาซีคอนบางแค
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.ชาย

□ 2.หญิง

□ 1.อายุ ต่ากว่า 20 ปี
□ 3.อายุ 31 – 40 ปี
□ 5.อายุ 50 ปี ขึ้นไป

□ 2.อายุ 20 - 30 ปี
□ 4.อายุ 41 - 50 ปี

2. อายุ

3. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
□ 5. อื่นๆ โปรดระบุ………………..
4. สถานภาพ
□ 1. โสด
□ 3. แยกกันอยู่ / หย่าร้าง

□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 4. ธุ รกิจส่ วนตัว

□ 2. สมรส
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5. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
6. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่ามัธยมปลาย
□ 3. ปริ ญญาตรี
□ 5. สู งกว่าปริ ญญาโท
7. ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของท่านมากที่สุด
□ 1. ตนเอง
□ 3. พนักงานบริ ษทั จัดการกองทุนหลักทรัพย์
8. ท่านมีรายจ่ายเท่าไหร่ ต่อเดือน
□ 1.รายจ่ายน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
□ 3.รายจ่าย 30,001 – 60,000 บาท
□ 5.รายจ่าย 90,001 – 120,000 บาท

□ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
□ 2. ปวส. / อนุปริ ญญา
□ 4. ปริ ญญาโท

□ 2. เพื่อน/ญาติพี่นอ้ ง
□ 4. ที่ปรึ กษาทางการเงิน
□ 2.รายจ่าย 10,001 – 30,000 บาท
□ 4.รายจ่าย 60,001 – 90,000 บาท
□ 6.รายจ่ายมากกว่า 120,000 บาท

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้ บริการร้ านสตาร์ บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
9. ผูใ้ ช้บริ การบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ บ่อยครั้งเพียงใด
□ 1. ความถี่ น้อยกว่า 1 ครั้ง
□ 3. ความถี่ 2-4 ครั้ง
□ 5. ความถี่ มากกว่า 6 ครั้ง
10. ช่วงเวลาใดที่ผใู ้ ช้บริ การนิยมบริ โภคมากที่สุด
□ 1. เวลา 07:00-09:00 น.
□ 3. เวลา 11:01-13:00 น.
□ 5. เวลา 15:01-17:00 น.
11. ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์
□ 1. ค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 100 บาท
□ 3. ค่าใช้จ่าย 201-300 บาท
□ 5. ค่าใช้จ่าย 401-500 บาท

□ 2. ความถี่ 1 ครั้ง
□ 4. ความถี่ 4-6 ครั้ง

□ 2. เวลา 09:01-11:00 น.
□ 4. เวลา 13:01-15:00 น.
□ 6. เวลา 17:01-19:00 น.
□ 2. ค่าใช้จ่าย 101-200 บาท
□ 4. ค่าใช้จ่าย 301-400 บาท
□ 6. ค่าใช้จ่าย มากกว่า 500 บาทขึ้นไป
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12. สาเหตุที่ท่านเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์
□ 1. ใกล้บา้ น/ที่ทางาน
□ 3. บรรยากาศดี สงบ
□ 5. รสชาติ / คุณภาพของเครื่ องดื่ม

□ 2. เดินทางสะดวก
□ 4. ร้านมีบริ การ WiFi
□ 6. อื่นๆ โปรดระบุ……………….

13. ผูใ้ ช้บริ การเดินทางมาบริ โภคเครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์ อย่างไร
□ 1. เดินทางคนเดียว
□ 2. เดินทางมากับเพื่อนร่ วมงาน
□ 3. เดินทางมากับแฟน
□ 4. เดินทางมากับครอบครัว
□ 5. อื่นๆ โปรดระบุ……………….
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้ บริการร้ านสตาร์ บัคส์ สาขา ซีคอนบางแค
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว

ระดับความพึงพอใจ
ข้ อ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์

14 แบรนด์ “สตาร์บคั ส์” เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
15 มีความหลากหลายในเมนูเครื่ องดื่ม
16 เครื่ องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดีอย่างสม่าเสมอ
17 บรรจุภณั ฑ์ที่ใส่ เครื่ องดื่มมีความสะอาดเหมาะสม
18 บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อเครื่ องดื่มในแก้ว
19 แบรนด์ “ สตาร์ บคั ส์ ” ส่ งผลดี และเสริ มภาพลักษณ์
ของผูใ้ ช้บริ การ

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

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านราคา

20 มีการแสดงราคาเครื่ องดื่มอย่างชัดเจน
21 ราคาเครื่ องดื่ มเหมาะสมกับรสชาติและคุ ณภาพของ
สิ นค้า
22 ราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้า
23 ราคาเครื่ องดื่มเหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
24 สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสมต่อการเดินทางไปบริ โภค
สิ นค้า
25 สถานที่ต้ งั มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอต่อผูม้ าใช้บริ การ
26 จานวนที่นงั่ เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ
27 ป้ ายร้านสังเกตได้ง่ายมีความชัดเจน
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
มี ค วามทั่ว ถึ ง ในการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละโฆษณา
สิ นค้า
รายการส่ งเสริ มการขายดึ ง ดู ด ความสนใจต่ อ
29 ผูใ้ ช้บริ การ เช่น โปรโมชัน่ (ซื้ อ1 แถม 1)
หรื อ ลด 50% ในแก้วที่ 2
พนักงานมีการส่ งเสริ มการขายโดยการให้ลูกค้าเล่น
30 เกมในแอพพลิเคชัน่ ของสตาร์ บคั ส์ เพื่อเป็ นคูปองใน
การใช้ส่วนลดเครื่ องดื่ม
28

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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31 บัตรสะสมแต้มของเครื่ องดื่มสตาร์บคั ส์

ข้ อ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

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

ด้ านบุคลากรหรื อพนักงาน
32

พนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ ลูกค้าของ
พนักงานเป็ นอย่างดี

33 พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
34 มีความถูกต้องและรวดเร็ วในสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ
35 พนักงานให้ขอ้ มูลสิ นค้าอย่างผูม้ ีความรู ้และถูกต้อง
36 มีการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี
ด้ านกระบวนการการบริการ
37 พนักงานบริ การอย่างเป็ นมาตรฐานและมืออาชีพ
38 ขั้นตอนในการรับออเดอร์ ของลูกค้า
ขั้นตอนในการชาระเงินให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและ
39
รวดเร็ ว
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
40 บรรยากาศร้านดี ร้านตกแต่งสบายตา น่าใช้บริ การ
41

จัดสรรที่นงั่ รับรองลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่าง
เพียงพอ

42 พนักงานแต่งกายถูกสุ ขอนามัยที่ดี เรี ยบร้อย สะอาด
ข้ อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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ภาคผนวก ข
1. ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) เชิงเนื้ อหาของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการ
หาค่า (Cinbachalpha Coefficient)
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ประวัติผู้วจิ ัย
นางสาว วลัญจ์รัช เตชะวงศ์วฒั นา เกิด 16 กรกฎาคม 2538 จบ มหาวิทยาลัยสยาม ปี
2560 คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี เอกขับร้อง
ประวัติการทางาน
ประวัติการทางาน 2554-2559 บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด มหาชน ตาแหน่ ง ศิลปิ น
เพลงลูกทุ่งในโปรเจค มาสเตอร์คีย ์ เวทีแจ้งเกิดซีซนั่ 1-5
ประวัติการทางาน 2552-2562 เปิ ดสถาบันสอนร้องเพลง “บ้านลูกทุ่งคีตศิลป”
ผลงานดี เด่ น ได้รับรางวัลชนะเลิ ศจากการประกวดร้ องเพลงชิ งถ้วยพระราชทาน
จานวน 13 ใบ และปัจจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ

