
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS AFFECT TO THE CONSUMER DECISION MAKING OF 

CHOOSING CAFÉ IN THE BANGKOK METROPOLITAN 

 

 อภิชญา      คงเกิดลาภ 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่จ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิจยั คือ 1) สถิติเชิง

พรรณนา 2) เทคนิควิเคราะห์เชิงอนุมาน จากกลุ่มตวัอย่าง 385 คน โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช้ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด รวมทั้งปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย 

 

ค ำส ำคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจใชบ้ริการ, คาเฟ่ 

 

 



Abstract 

 A study of “Marketing mix factors affect to the consumer decision making of choosing café in the 

Bangkok metropolitan” has objectives 1) compare consumer behavior of choosing café by personal factors 

and 2) study marketing mix factors affect to the consumer decision making of choosing café.  

 This research is quantitative analysis and the researcher used research techniques as 1) descriptive 

statistics and 2) inferential analysis from questionnaire from 385 customers by frequency percentage mean 

standard deviation and test hypothesis by One-Way ANOVA and Regression.     

 The result of this study found that Marketing mix factor affect to consumer decision making of 

choosing café depend on key elements are product and promotion factors.  Including personal factors are 

gender age education occupation and average income. 
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บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ธุรกิจคาเฟ่หรือธุรกิจจ าหน่ายขนมหวาน เบเกอร่ี และเคร่ืองด่ืม ท่ีมีการตกแต่งบรรยากาศภายใน

ร้านใหมี้เอกลกัษณ์และมีความเหมาะส าหรับการไปรับประทานขนมและเคร่ืองด่ืม การไปสังสรรค ์พกัผอ่น 

ในช่วงวนัหยดุกบับุคคลใกลชิ้ด ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั   

 เม่ือธุรกิจไดรั้บความนิยมอยา่งมากในตลาดปัจจุบนั ท าใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งสูงส าหรับผูป้ระกอบ

กิจการ นอกจากน้ีอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากคือ การใช ้Social media ในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากเทคโนโลยี

เป็นส่ิงท่ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ Social media มีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก โดยเป็นหน่ึงในช่องทางการรับรู้ การหาขอ้มูล การตดัสินใจใชบ้ริการ รวมถึงการใช้

แสดงความคิดเห็นหลงัการไดรั้บบริการอีกดว้ย ซ่ึงมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง อาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการเป็นอยา่งยิง่ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 



 ผูว้ิจยัมีความประสงคท่ี์จะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคา

เฟ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และองคป์ระกอบในการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่  

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นส าหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐำนของกำรวจิัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันจะท าให้การตัดสินใจใช้บริการคาเฟ่ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัน้ีผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

หนงัสือ ต ารา บทความ จากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัไดก้ าหนดช่วงระยะเวลาส าหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์

ขอ้มูล การรวบรวมรูปเล่ม และการเผยแพร่ผลงานวิจยัระหวา่งเดือน สิงหาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563 

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษา ผูว้ิจยัท าการก าหนดพื้นท่ีของผูบ้ริโภคท่ีจะท าการศึกษาในวิจยัน้ี คือ 

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  



 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ขอบเขตดา้นประชากร การวจิยัน้ีผูว้จิยัจะท าการศึกษากลุ่ม

ประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและมีประสบการณ์การใชบ้ริการร้านคาเฟ่

และก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าแบบสอบถาม ไวท้ั้งส้ิน 385 ราย โดยอาศยัสูตรของ W.G. Cochran  

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

แนวคดิ ทฤษฎกีำรบริกำร และธุรกจิบริกำร  

 บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์เชิงนามธรรมซ่ึงผูใ้ห้บริการได้เสนอขายให้แก่

ผูรั้บบริการ โดยท่ีผูรั้บบริการไม่ไดค้รอบครองบริการนั้นอย่างเป็นรูปธรรม และกิจกรรมนั้นตอบสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบริการจนน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจหลงัการใชบ้ริการ 

 ประเภทของการบริการ Lovelock & Wirtz (2004) การบริการสามารถจ าแนกประเภทตามระดบั

ของการมีปฏิสัมพนัธ์ในการบริการ (Levels of customer contact with service) ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี การ

บริการท่ีลูกคา้มีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ การบริการท่ีเนน้ทรัพยส่ิ์งของ การบริการท่ีเนน้การใชส้มอง และ

การบริการท่ีเนน้การประมวลขอ้มูล  

 คุณภาพการบริการ คือ ส่ิงท่ีผูม้ารับบริการสามารถประเมินไดจ้ากการทดลองใชบ้ริการโดยอาศยั

ประสบการณ์ส่วนตวั รวมไปถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการไดรั้บจากการบริการนั้นๆ ซ่ึงความคาดหวงัอาจมี

อิทธิพลมาจากความตอ้งการส่วนตวั ค าบอกเล่า ประการณ์ในอดีต รวมไปถึงการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

แนวคดิ ทฤษฎปีระชำกรศำสตร์  

 ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาขอ้มูลเชิงสถิติของประชากร ขนาดของโครงสร้างประชากร  

เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลดา้นต่างๆตามหลกัประชากรศีกษา 

 ประชากรศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร และการเปล่ียนแปลงของ

ประชากร รวมทั้งปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และโลก 

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัและนิยมน ามาศึกษาเพื่อใช้เปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้และอาชีพ  

 แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 



 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ขั้นพื้นฐานส าหรับสินคา้ ตามท่ี Philip Kotler อธิบาย

ไวใ้นปี 1997 ประกอบดว้ย ปัจจยั 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงส าหรับธุรกิจบริการนั้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านยงัไม่เพียงพอ

เน่ืองจากมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป คือ ธุรกิจบริการจะมีความเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน กระบวนการ

ใหบ้ริการ รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดงันั้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการซ่ึง

ประกอบดว้ยปัจจยัทั้งหมด 7 ดา้น (7Ps) จึงจะท าให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

สามารถสร้างความพึงพอใจและท าให้เกิดการใชบ้ริการซ ้ าอีกได ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

แนวคดิ ทฤษฎกีำรตัดสินใจใช้บริกำร 

 Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า ทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยประกอบดว้ยความคิด

เก่ียวการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

1. การน าขอ้มูลเขา้ (Input) ซ่ึงเป็นอิทธิพลภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

2. กระบวนการ (Process) เป็นการพิจารณาถึงปัจจยัทางจิตวิทยาซ่ึงเป็นอิทธิพลภายใน อนัไดแ้ก่  

แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Output) คือ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีไม่วา่จะ 

เป็นการซ้ือประเภททดลองซ้ือหรือซ้ือซ ้า 

 Philip Kotler (1997) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคถูกโนม้นา้วดว้ยปัจจยั 3 อยา่ง 
ไดแ้ก่ การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือหลายชนิด การชกัจูงจากเพื่อนและครอบครัว และขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภค
ไดม้าและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  

 E. St Elmo Lewis (1908) ผูบุ้กเบิกงานโฆษณาและการขาย ไดส้ร้างแบบจ าลอง AIDA ส าหรับใช้
อธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไว ้โดยสามารถจ าแนก AIDA ไดด้งัน้ี  

 1. Attention ความตั้งใจ คือ ผูบ้ริโภครับรู้และตระหนกัถึงผลิตภณัฑ ์

 2. Interest ความสนใจ คือ ผูบ้ริโภคสนใจ เรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์

 3. Desire ความปรารถนา คือ ผูบ้ริโภคมีพฒันาการ และเกิดความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ ์

 4. Action การลงมือท า คือ ผูบ้ริโภคลงมือกระท าการซ้ือผลิตภณัฑ ์



 ซ่ึงจากแบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งกระบวนการซ้ือออกไดเ้ป็น 3 ระยะ 

โดยระยะแรก เรียกว่า ระยะก่อนการซ้ือ (Prepurchase phase) หลงัจากนั้นจะเขา้สู่ระยะรับบริการ (Service 

encounter) และสุดทา้ยคือระยะหลงัการซ้ือ (Postpurchase phase) 

งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้จากรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคน้ควา้
เอกสารท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเป็นหลกั มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 จิตติยา ศรีฤทธิประดิษญ ์(2558) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศในเขตจังหวดัอุบลราชธานี ของผูโ้ดยสารสายการบินนก

แอร์ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้ความส าคญัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย ส่ิงแวดลอ้มภายนอก กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด 

 สุธี เสริมชีพ (2559) ศึกษากลยทุธ์การบริหารร้าน Pet café ให้ประสบความส าเร็จ งานวิจยัช้ินน้ีได้

ท าการศึกษาภาวะการแข่งขนัของธุรกิจอาหาร จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น

พนกังานบริการมากท่ีสุด และเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

 จิรวฒัน์ วงษสุ์วรรณ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคสเตก็ร้านเซเลอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตอ
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมาเป็น ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการใหบ้ริการ บุคลากร 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

 พินทุม รุ่งทองศรี  (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการภตัตาคารอาหารเกาหลี บอน
ชอน ชิคเก้น (BonChon Chicken) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคมากกวา่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ 
รสชาติของอาหาร หรือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องส่วนประสมทางการตลาด  
 วรวีร์ นาคพนม (2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้นาม
กอลฟ์ในจงัหวดัชลบุรี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามกอล์ฟ
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาเป็นดา้นบุคคลากร และ
กระบวนการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 ณชัญาณ์ภสั โชติพชัราภิรมย ์(2559) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคกลุ่ม “Gen M” ในเขต



กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบพบว่าความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคกลุ่ม “Gen M” ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค
กลุ่ม “Gen M” ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 กีรตยา มอร์แกน (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และดา้นบุคลากร ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ทั้ง 7 ดา้น มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสดในจงัหวดัภูเก็ตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้งส้ิน 
 ศรัญญา ไชยธานี (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการท าธุรกิจอาหารจีนในรูปแบบแฟรนไชส์ ผลการวิจยั
พบว่าทั้งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีแตกต่างกนัของธุรกิจ
ร้านอาหารจีนประเภทแฟรนไชส์มีผลอยา่งยิง่ต่อการลงทุนด าเนินธุรกิจร้านอาหารจีนประเภทแฟรนไชส์  
 กวีวฒัน์ บุตรอุดม (2557) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผมลต่อการเลือกร้านอาหารเด่ียวและ
ร้านอาหารเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารเด่ียวมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา รองลงมาเป็นดา้นการน าเสนอทางกายภาพ และ
กระบวนการให้บริการ ตามล าดบั ส่วนร้านอาหารเครือข่ายปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
เป็นด้านท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน รองลงมาเป็นด้านสถานท่ีจดั
จ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
กรอบงำนวจิัย 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด, พนกังานผู ้

ใหบ้ริการ, กระบวนการใหบ้ริการ, ลกัษณะ

ทางกายภาพ 

การตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 สาระส าคญัในบทน้ีเป็นการน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจยั ซ่ึงเป็นกระบวนการหาค าตอบตาม

วตัถุประสงค ์คือ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นส าหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

คาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัน้ี 

รูปแบบกำรวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลจากแบบสอบถาม และท าการวิจยัในรูปแบบวิธีการเชิงปริมาณ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเคเฟ่และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จึงใชว้ิธีการหาจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับเกบ็ขอ้มูล โดยอา้งอิงจากทฤษฎีของ W.G. Cochran (1977) จึงใชข้นาดตวัอยา่ง
ประชากรอยา่งนอ้ย 385 คน 
เคร่ืองมือในกำรวิจัย 

 การวิจยัปัจจยัคร้ังน้ี เป็นการด าเนินงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการ

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ลกัษณะของแบบสอบถามมีทั้งค าถามปลาย

ปิด และค าถามปลายเปิดส าหรับขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้นส าหรับธุรกิจบริการ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภค โดยผูว้จิยัใชค้  าถามปลาย
ปิด 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ใหผู้ต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นส่วนตวั 
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือสถิติผา่นโปรแกรม ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และ  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเชิงอา้งอิง เป็นการวเิคราะห์การส่งผลของตวัแปรท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่  



 - F-Test (ANOVA) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรตน้ท่ีมีมากกวา่ 2 

ทางเลือก ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม  

 - Regression ใชส้ าหรับการวเิคราะห์การส่งผลของต่อแปรตน้ต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ของผูบ้ริโภค 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้โดยใชค่้าทางสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น โดยการค านวณหาค่าทาง

สถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. การวิเคราะห์การตดัสินใจใชบ้ริการทั้ง 10 ดา้น ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ

ค านวณหาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ โดยอาศยัเคร่ืองมือทางสถิติ 

F-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการคาเฟ่ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Regression เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  

ผลกำรวจิัย 

 

 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คนรองลงมา

เป็นเพศชายจ านวน 123 คน และไม่ระบุเพศหรือระบุเป็นเพศทางเลือกรวม 5 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 26 – 30 ปี ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 114 คน รองลงมาอยูใ่นช่วง 21 – 25 ปี จ านวน 92 คน 

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 269 คน ส่วนใหญ่



จ านวน 196 คน ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง มากกวา่ 35,000 บาทต่อเดือน โดย

มีจ านวนทั้งส้ิน 90 คน  

 ผูบ้ริโภคท่ีท าการตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดใน

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคให้

ความส าคญัอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

 จากการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และสรุปผลการวิจยัเพื่อตามวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทั้ง 7 ดา้นส าหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ยอมรับสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาเฟ่ท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัไม่

มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรำยผล 

 

 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ขา้งตน้ กล่าวไดว้่าขอ้มูลทางดา้น เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันลว้นมีอิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ ค่านิยม ความ

ตอ้งการ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัทั้งส้ิน ทั้งน้ีผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการภตัตาคารอาหารเกาหลี บอนชอน ชิคเกน้ (BonChon Chicken) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ และระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจใช้



บริการภัตตาคารอาหารเกาหลี บอนชอน ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัมีบางส่วนท่ี

สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้นามกอลฟ์ในจงัหวดัชลบุรี 

ของ วรวีร์ นาคพนม (2554) ท่ีไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการสนามกอลฟ์ในจงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาชีพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสนาม

กอล์ฟในจงัหวดัชลบุรีนั้นไม่สอดคลอ้งกนัอาจเกิดจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคคนละกลุ่มและให้ความเห็นใน

ธุรกิจบริการคนละประเภท  

 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศไทยในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีของ

ผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร์ ของ จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ ์(2558) บางส่วนท่ีไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานวา่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการภาพมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการ

บินต้นทุนต ่าภายในประเทศไทยในเขตจังหวดัอุบลราชธานีของผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชส้นามกอลฟ์ในจงัหวดัชลบุรี ของ วรวีร์ นาคพนม (2554) ท่ีไดผ้ลการทดสอบสมมติฐาน

วา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสนามกอลฟ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมุ่งเนน้ดา้นรสชาติขนมหวาน และความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด ดา้น

ราคา ควรมีความหลากหลายด้านราคาให้ผูบ้ริโภคได้เลือกสรร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรให้

ความส าคญักบัเบอร์โทรศพัท ์และเพจ Facebook ซ่ึงใชส้ าหรับสอบถามขอ้มูลรายละเอียดของช่วงเวลาการ

เปิด -ปิด รวมถึงการเดินทาง และอ่ืนๆ ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดักิจกรรมร่วมสนุกเพื่อท า



การแจกคูปองเงินสดส่วนลด ด้านบุคลากร ควรคดัสรรพนักงานท่ีมีใจรักในงานบริการ มีความสุภาพ 

กระตือรือร้น เป็นมิตร มีไหวพริบ เพราะพนักงานบริการเป็นผูท่ี้จะสร้างความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรมีการให้บริการท่ีถูกตอ้ง และรวดเร็ว ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรมี

ความพร้อมในการเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ ตั้งแต่สถานท่ีจอดรถ ความสะอาดบริเวณร้าน 
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