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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ 

Specialty  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพ และปริมณฑลในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค

กาแฟ Specialty และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty   

การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) โดยใชรู้ปแบบ

ของการส ารวจ ( Survey Research ) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคกาแฟ Specailty กรณีศึกษา                     

ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพ และปริมณฑล จ านวน 220 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty ในดา้นปัจจยัส่วน

บุคคล คือ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา ส่วนในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) คือ                     

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นกระบวนการให้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟพิเศษ 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึง         

วิถีชีวิตของผูค้น เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดน้ีมีความรุนแรง รวดเร็ว และขยายวงกวา้ง

ไปทัว่โลก ท าให้รัฐบาล ในแต่ละประเทศรวมถึงไทยตอ้งด าเนินมาตรการป้องกนั และเฝ้าระวงั    

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งหน่วยงานดา้นสาธารณสุข และหน่วยแพทยท์ัว่โลกก็ได้

พยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อดูแลผู ้ป่วย  และคิดค้นวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ                      

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบของภาวะวิกฤตดงักล่าวจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอนาคต สังคมจะ

กา้วเขา้สู่ระบบดิจิทลัอยา่งเตม็รูปแบบ เพื่อใหท้นัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงธุรกิจ

ประเภทร้านคา้ และธึรกิจประเภทหา้งสรรพสินคา้ท่ียงัคงเป็นรูปแบบดั้งเดิมอยูน่ั้น ตอ้งมีการพฒันา

อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วงแย่งส่วนแบ่งการตลาด จากการค้าขายแบบออนไลน์มากข้ึน รวมทั้ ง

เทคโนโลยีดิจิทลัหลายประเภทท่ียงัมีคนใชไ้ม่มากนกั จากวิกฤตในคร้ังน้ีเป็นการเปล่ียนใหค้นตอ้ง

หนัมาใชเ้ทคโนโลยีเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั และสร้างโอกาสเพื่อต่อยอดให้มีจ านวนผูเ้ล่นในตลาดมาก

ยิ่งข้ึน เช่น แพลตฟอร์มท่ีช่วยส่ือสารทางไกล การจดัประชุม การใช้กระเป๋าเงินดิจิทลั การดูหนงั

ออนไลน์ เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเกิดความคุน้เคย และเปล่ียนพฤติกรรมหันมาใช้เทคโนโลยีอยา่ง

ถาวร ธุรกิจสตาร์ทอพัจะเป็นเร่ืองท่ียากข้ึน ท่ีผ่านมาธุรกิจสตาร์ทอพัเกิดข้ึนจากความต้องการ

แก้ปัญหาให้กับผูบ้ริโภค และเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนของนักลงทุน   แต่อย่างไรก็ตาม

วิกฤตการณ์โควิด –  19 ท าให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย ผู ้บ ริโภคส่วนใหญ่หันไป                        

ให้ ความส าคญักบัปัจจยัพื้นฐานมากกว่าความตอ้งการใหม่ๆ นกัลงทุนจะชะลอการลงทุนเพราะ

ต้องส ารอง  เ งินไว้เพื่อฟ้ืนฟูธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ใน

ขณะเดียวกนัอาจเป็นโอกาส ส าหรับสตาร์ทอพักลุ่มดิจิทลัและกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ท่ีจะเขา้มา

แกปั้ญหาเร่งด่วน หรือตอบโจทย ์พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค (ศูนยป์ฏิบติัการภาวะ

ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ,2563) 

ปัจจุบนัการบริโภคกาแฟของโลกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในช่วง 10 ปีท่ีผา่น

มาการบริโภคกาแฟของโลกเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.1 ต่อปี ซ่ึงอุตสาหกรรมกาแฟไทยก็มีแนวโนม้

เติบโตไปในทิศทางเดียวกนั โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2559 – 2563) ปริมาณความตอ้งการใช้

เมล็ดกาแฟของไทยเฉล่ียท่ี 78,953 ตนัต่อปี แต่ไทยสามารถผลิตเมล็ดกาแฟดิบไดเ้ฉล่ีย 26,162 ตนั

ต่อปี ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคจึงถือเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมกาแฟไทย



เพิ่มผลผลิต และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์กาแฟใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งใน

และต่างประเทศ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)  

อุตสาหกรรมกาแฟไทยส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปกาแฟขั้นตน้ท่ีน าเอาเมล็ดกาแฟดิบมาแปร

รูปให้อยู่ ในสภาพท่ีพร้อมต่อการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟในอุตสาหกรรมขั้นกลาง 

นอกจากน้ี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมด่ืมกาแฟมากข้ึน สอดคลอ้งกบั Euromonitor ท่ีบอก

วา่ประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 ของประเทศในอาเซียนท่ีติดอยูใ่น 50 อนัดบัแรกของโลกท่ีมีการบริโภค

กาแฟมากท่ีสุด เฉล่ีย 300 แกว้/คน/ปี โดยไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 41 สิงคโปร์อยูอ่นัดบัท่ี 36 ในขณะท่ี

มาเลเซียอยู่อนัดบัท่ี 45 และฟิลิปปินส์ติดอยู่ท่ี  อนัดบั 49ส่งผลให้ธุรกิจผลิตกาแฟ และร้านกาแฟ    

มีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน ซ่ึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมกาแฟส่งผลต่อการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อุตสาหกรรมโคนมอุตสาหกรรมน ้ าตาล อุตสาหกรรมพลาสติกและพลาสติก

ชีวภาพ เป็นตน้  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์กาแฟของไทยพบว่า ประเทศไทยมีสภาพพื้นท่ีเพาะปลูก

กาแฟท่ีหลากหลาย จึงสามารถสร้างอตัลกัษณ์กาแฟไทยไดห้ลากหลาย ปัจจุบนัมีกาแฟไทยท่ีไดรั้บ

การข้ึนทะเบียน GI แล้ว 7 รายการ ได้แก่ กาแฟเทพเสด็จ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง กาแฟ            

ดงมะไฟ กาแฟวงัน ้ าเขียว กาแฟเมืองกระบ่ี และกาแฟเขาทะลุ  ทางด้านเกษตรกร โรงคัว่กาแฟ 

โรงงานแปรรูป และผูส่้งออก มีการบูรณาการการท างานร่วมกนัตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งผลให้

เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้มาตรฐาน  ตามท่ีผูป้ระกอบการต้องการ และมีบุคลากรท่ี            

มีความเช่ียวชาญในการคดัเมล็ดกาแฟ คัว่กาแฟ ชิมกาแฟ และชงกาแฟเพิ่มข้ึน กระแสความนิยมด่ืม

กาแฟของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศเร่ิมนิยมบริโภคกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มข้ึน    

ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้มากกว่ากาแฟทัว่ไป รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และมีการจดัท า

ยุทธศาสตร์กาแฟ ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อพฒันาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้กาแฟไทย 

โดยในส่วนของ กระทรวงพาณิชย ์ไดมี้การจดักิจกรรมลงพื้นท่ีพบปะเกษตรกร รวมถึงการจดังาน

นิทรรศการกาแฟต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม THAIFEX, Thailand Coffee Fest, 

Chiangmai Coffee Fest (ส านกัการคา้สินคา้กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ,2564)  

 

 



วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ Specailty  

• เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ Specailty  

• เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ Specailty โดยจ าแนกตามลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

 

ขอบเขตของงานวจิยั 

การศึกษาวจิยัน้ีมุ่งเนน้ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคกาแฟ Specailty ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 

ปีข้ึนไป 

ขอบเขตตวัแปร 

ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 

• ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

• พฤติกรรมการการบริโภคกาแฟ ของผูบ้ริโภคกาแฟ Specailty  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

• ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วย ปัจจยัด้านสินค้า ช่องทางในการ

จ าหน่าย  ราคา  บุคคล การส่ง เส ริมการตลาด กระบวนการในให้บ ริการ  และ                            

ทางลกัษณะกายภาพ 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ดา้นบุคลากร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

การเลอืกเมลด็กาแฟ 

ประเภทเครือ่งดื่ม 

สารใหค้วามหวาน 

ความถ่ีในการใชบ้รกิาร 

ราคาที่บรโิภคตอ่แกว้ 

บคุคลที่พามาใชบ้รกิารดว้ย 

การเดินทางมาใชบ้รกิาร 

ช่วงเวลาที่ใชบ้รกิาร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

 อาย ุ

ระดบัการศึกษา  

อาชีพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมองคก์าร 

 จาริณีแซ่วอ่ง (2556, หนา้ 4) ใหค้วามหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดง           
การกระท าในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีจะตอบสนองความตอ้งการโดยผูบ้ริโภคจะท า
การค้นหาการเปรียบเทียบการซ้ือการประเมินผลและมีความคาดหวงัว่าสินค้าสามารถสร้าง        
ความพึงพอใจใหแ้ก่ตนเอง 

 

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (2016, p. 92) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทัของเราสามารถควบคุมไดเ้อง บริษทัมกัจะใช้ร่วมกนั
เพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วน
ประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์(Product) ราคา (Price) 
สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมา      
มีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัต่อการตลาดสมยัใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้ นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสม                  
ทางการตลาด ส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ 

Specailty Coffee  ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพ และปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research ) โดยใช้รูปแบบของการส ารวจ ( Survey Research ) จากกลุ่มเป้าหมาย และได้ก าหนด

ขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยั ดงัน้ี 

ประชากร และการเลือกตวัอยา่ง 

ประชากร คือ ผูบ้ริโภคกาแฟ Specailty  ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพ และปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบ

จ านวนท่ีแน่นอน 



กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคกาแฟ Specailty กาณีศึกษาในเขตพื้นท่ี กรุงเทพ และปริมณฑล 

ผูว้จิยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 220 คน 

เคร่ืองมือส าหรับการวิจยัแหล่งขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research ) โดยการใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ท่ีสร้างจากกูเกิลฟอร์ม (Google 

Form)  โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม มีทั้ งหมด 3 ข้อ มีลักษณะ

ค าถามแบบปลายปิดเลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว (Check List) ไดแ้ก่ เขตท่ีอยูอ่าศยั ความสนใจ 

และเคยใชบ้ริการหรือไม่  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคของผูท้  าแบบสอบถาม มีทั้งหมด 10 ขอ้ มี

ลกัษณะค าถามแบบปลายปิดเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Check List)  จ  านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 

เมล็ดกาแฟท่ีนิยมบริโภค ประเภทเมนูท่ีนิยมบริโภค สารให้ความหวานท่ีนิยมบริโภค ความถ่ีใน

การใชบ้ริการ     ช่วงระดบัราคาท่ีบริโภค บุคคลท่ีพาเขา้ใชบ้ริการ วธีิการเดินทางเขา้ใชบ้ริการ และ

ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ      

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรของผูท้  าแบบสอบถาม มีทั้งหมด 5 ขอ้ มี

ลกัษณะค าถามแบบปลายปิดเลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว (Check List) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีทั้งหมด 7 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร    

ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้แจกจ่ายให้กลุ่ม

ตวัอย่างด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผูบ้ริโภคกาแฟ 

Specailty  ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพ และปริมณฑล  ท่ีมี อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป เพื่อขอความร่วมมือให้

กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง  โดยเก็บแบบสอบถามในวนัจนัทร์ ถึงวนัเสาร์ และ



ช้ีแจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษา เก็บขอ้มูลให้กลุ่มตวัอยา่งทราบ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ 

และเตม็ใจใหค้วามร่วมมือ ท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

สถิติ และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เม่ือไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ไดจ้ดัการลงรหสัขอ้มูล แลว้น ามา 

ประมวลผลและวิเคราะห์ผลสถิติด้วยโปรแกรมส า เร็จรูป SPSS (statistical package of social 

science) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลงัจากด า เนินการเก็บ

รวบรวม เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีไดรั้บคาตอบท่ีสมบูรณ์ครบตามจ านวนท่ีระบุไว ้

2. บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูล และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4. ประมวลผลขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวจิยั 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชก้ารค านวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนมีดงัน้ี 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค ในหวัขอ้ เมล็ดกาแฟท่ีนิยมบริโภค สารให้ความหวาน

ท่ีนิยมบริโภค ความถ่ีในการใช้บริการ ช่วงระดับราคาท่ีบริโภค บุคคลท่ีพาเข้าใช้บริการ                         

การเดินทางเขา้ใช้บริการ และช่วงเวลาท่ีเช้าใช้บริการ  เป็นการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ

แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ตามขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากร เป็นการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และแสดงค่าร้อย

ละ (Percentage) ตามขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ความเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด ใช้การค านวณค่าเฉล่ียและ                      

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และน ามาจัดระดับโดยการใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงเท่า ๆ กัน ใช้                     

การค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และน ามาจดัระดบัโดยการใชเ้กณฑ์การแบ่ง

ช่วงเท่า ๆ กนั ใชค้  าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

 

 



การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ  Specailty Coffee จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                                  

ดา้นเพศจะใชส้ถิติ t-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ  Specailty จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ 

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA)  

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ Specailty 

จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)  

 

สรุปผลการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

• เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.2  

• อายรุะหวา่ง 24 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.5  

• มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.9  

• อาชีพอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.4 

• รายไดต่้อเดือนระหวา่ง  10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.6  

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

• บริโภคเมล็ดกาแฟ standard เป็นหลกั คิดเป็นร้อยละ 52.7  

• ช่ืนชอบประเภทเคร่ืองด่ืมเยน็ คิดเป็นร้อยละ 86.8  

• บริโภคสารใหค้วามหวานแบบใดก็ได ้คิดเป็นร้อยละ 62.7  

• ความถ่ีในการใชบ้ริการ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.9  

• บริโภคกาแฟท่ีระดบัราคา 100-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.1  

• พาเพื่อนมาใชบ้ริการดว้ย คิดเป็นร้อยละ 40.5  

• เดินทางเขา้ใชบ้ริการดว้ยรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 46.8  



• เขา้ใชบ้ริการช่วงเวลา 12:01 - 15:00 น. คิดเป็นร้อยละ 29.5  

3. ปัจจยัประสมทางการตลาดของประชากรในเขตพื้นท่ี กรุงเทพ และปริมณฑล 

ภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยดว้ยอยา่งยิง่ เม่ือพิจารณาผลเป็นรายดา้นพบวา่  

ระดบัความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

• ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.37 

• ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉล่ีย 4.37  

• ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ีย 4.30 

• ดา้นการส่งเสริมการขาย ค่าเฉล่ีย 4.33 

• ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.21 

ระดบัความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

• ดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 4.14 

• ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.03 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ 

Specialty  ในเขตกรุเทพและปริมณฑล จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty Coffee ในเขตกรุเทพและปริมณฑล จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้โดยใช้สถิติ t-test และ                           

สถิติ f-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1: สรุปผลวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ: ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty Coffee ในเขตกรุเทพ                

และปริมณฑล 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ค่า Sig. 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับ
รายได้ 

การทดสอบ T-test F-test F-test F-test F-test 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.519 0.349 0.321 0.321 0.168 
ดา้นราคา 0.725 0.399 0.066 0.066 0.667 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 0.482 0.217 0.049* 0.049* 0.170 
ดา้นส่งเสริมการขาย 0.959 0.278 0.626 0.626 0.169 
ดา้นบุคลากร 0.771 0.263 0.582 0.582 0.097 
ดา้นกายภาพ 0.406 0.699 0.959 0.959 0.426 
ดา้นกระบวนการ 0.041* 0.235 0.614 0.614 0.493 
ภาพรวม 0.804 0.573 0.242 0.242 0.060 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ คา่ Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

• ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ส่งผลต่อปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 

p = 0.041* 

• ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา  ส่งผลต่อปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ช่องทางจดัจ าหน่าย p =  0.049* 

• ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ  ส่งผลต่อปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดั

จ าหน่าย p =  0.049* 

 

 

 

 

 



ผลการทดสอบปัจจยัพฤติกรรมการใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty Coffee ในเขตกรุเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั 

 โดยใช ้t-test และ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน               

การทดสอบ จ าแนกตามลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ของผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty ในเขตกรุเทพและปริมณฑลในแต่ละดา้น พบวา่ 

ตารางท่ี 2: สรุปผลวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ: ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty Coffee ในเขตกรุเทพ                

และปริมณฑล 

ส่วนประสม
ทางการตลาด 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ค่า Sig. 
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การทดสอบ F-test T-test F-test F-test F-test F-test F-test F-test 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.571 0.005* 0.407 0.809 0.318 0.885 0.162 0.700 
ดา้นราคา 0.072 0.669 0.513 0.813 0.478 0.232 0.785 0.783 
ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย 

0.657 0.977 0.408 0.172 0.488 0.466 0.295 0.686 

ดา้นส่งเสริม
การขาย 

0.032* 0.253 0.641 0.164 0.221 0.032* 0.872 0.434 

ดา้นบุคลากร 0.431 0.835 0.206 0.286 0.464 0.745 0.304 0.055 
ดา้นกายภาพ 0.807 0.979 0.191 0.884 0.852 0.315 0.149 0.883 

ดา้น
กระบวนการ 

0.041* 0.662 0.046* 0.251 0.400 0.203 0.154 0.902 

ภาพรวม 0.894 0.297 0.709 0.664 0.705 0.444 0.714 0.555 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ คา่ Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

• ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นการเลือกเมล็ดกาแฟ ส่งผลต่อปัจจยัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นส่งเสริมการขาย p = 0.032* และดา้นกระบวนการ p = 0.041* 



• ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นประเภทเคร่ืองด่ืม ส่งผลต่อปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ p = 0.005* 

• ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นสารให้ความหวาน ส่งผลต่อปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นกระบวนการ p = 0.046* 

• ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการด้านบุคคลท่ีพามาใช้บริการ ส่งผลต่อปัจจัยปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการขาย p = 0.032* 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 24 – 30 ปี มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เอกยุท ภมรกูล (2558) ในการศึกษา “ปัจจยัการส่ือสาร

การตลาดของร้านกาแฟ Specialty กบัรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมก่ีใชบ้ริการ 

และทศันคิของกลุ่มผูบ้ริโภคเจอเนอเรชัน่วาย” ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนมาก

อยูใ่นกลุ่ม 27-29 ปี ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในระดบัปริญญาตรี  

 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ พาเพื่อนมาใชบ้ริการดว้ย รองลงมาคือ พาคู่รักมาใชบ้ริการ

ดว้ย  เดินทางเขา้ใช้บริการดว้ยรถยนต์ เขา้ใช้บริการช่วงเวลา 12:01 - 15:00 น. สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ เอกยุท ภมรกูล (2558) ในการศึกษา “ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ 

Specialty กบัรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมก่ีใช้บริการ และทศันคิของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเจอเนอเรชัน่วาย” ผลจากการศึกษาพบวา่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการดว้ยจ านวนเกินคร่ึงไปกบั

เพื่อนมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางไปใชบ้ริการดว้ยรถยนตส่์วนตวัเกินกวา่คร่ึงมากท่ีสุด 

ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ไปใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ 12.01-15.00 น.  

 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัประสมทางการตลาด  มากท่ีสุด

เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี อนัดับ 1 ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทาง

กายภาพ เท่ากัน อนัดับท่ี 2  ด้านการส่งเสริมการขาย อนัดับท่ี 3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ทศพร ลีลอย (2563) ในการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการคาเฟ่กลางทุ่งนา” ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด 



โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือดูเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ลกัษณะดา้นทางกายภาพ 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร และดา้นส่งเสริมการตลาด 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ  ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคกาแฟ Specialty ในเขตกรุเทพและ

ปริมณฑล แตกต่างกนั ขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุ และดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุเทพและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน 

แตกต่างกบัผลการศึกษาของ  สุวิมล ไชยพนัธ์พงษ์ (2563) ในการศึกษา “ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคบริเวณริมกว๊าน อ าเภอเมือง จงัหวดั

พะเยา” จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัสส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ในดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา 

ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในบริเวณริมกวา๊นพะเยา อ าเภอเมือง จงหวดัพะเยา แตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1.จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านกาแฟ Specialty Coffee 

ทราบถึงพฤติกรรมผู ้บริโภคและความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสารมารถน าไปสร้างกลยุทธ์ในการส้รางการบริการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ลองลูกคา้ได ้ 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตามล าดบัความส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรค านึงถึง ดงัน้ี 

อนัดบั 1 ดา้นบุคลากร ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัสูงสุดกบั ความกระตือรือร้น ของพนกังานหรือ

บาริสตา้ อนัดบัท่ี 2 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัสูงสุดกบั บริเวณร้านมี

ความสะอาดเรียบร้อย อนัดบัท่ี 3 ดา้นการส่งเสริมการขาย  ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัสูงสุดกบั 

รูปเมนู และราคาในเพจร้าน อนัดบัท่ี 4 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญั

สูงสุดกบั ท าเลท่ีสามารถมองเห็นไดง่้าย  อนัดบัท่ี 5 ดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้

ความส าคญัสูงสุดกบั ช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย อนัดบัท่ี 6 ดา้นราคา ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้

ความส าคญัสูงสุดกบั การบริการของร้าน Specialty คุม้ค่ากบัราคา  และอนัดบัท่ี 7 ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัสูงสุดกบั กล่ินและรสชาติท่ีโดดเด่นของกาแฟ Specialty  

 



5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาดา้นการจดัการและการบริหาร เพื่อให้ธุรกิจร้านกาแฟ Specialty Coffee 

สามารถน าผลการศึกษาไปปรับใชใ้นการพฒันาธุรกิจ 

 2.รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พฒันาคุณภาพสารกาแฟ 

ซ่ึงเป็นตน้น ้ าของธุรกิจกาแฟ เพื่อสามารถแข่งขนั กบัธุรกิจกาแฟสารกาแฟของต่างประเทศได้    

และมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แทนการส่งออกกาแฟเพื่อลดการน าเขา้จาก

ต่างประเทศ 
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