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พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรี 

The Influences of Consumers’ Behavior and Marketing Mix on Consumer’s 

Purchasing Decision Process at Coffee Shops in Kanchanaburi 
 

ณฐัวฒัน์  ป้องกนั1  ผศ.ดร.อรไท ชัว้เจรญิ2 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศกึษางานวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี

และการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีกลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษางานวจิยัน้ี คอื 

ผู้ที่เคยเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีจํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในเก็บ

รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา สาํหรบัอธบิายขอ้มูลด้าน

ประชากรศาสตร์ และพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน โดยใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ความ

ถดถอยเชงิเสน้พหุคณู เพือ่ทดสอบสมมุตฐิานการวจิยั กําหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่เขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 15,000 - 25,000 บาท ใช้บริการร้านกาแฟแบบสแตนด์อโลน เพื่อรบัประทานอาหาร เบเกอรี่ และ

เครื่องดื่ม ใชบ้รกิารในช่วงเวลา 12.01 - 15.00 มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน เลอืกใชบ้รกิารดว้ยตนเอง จากรสชาติ

ของผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายต่อครัง้  101 - 300 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟทีแ่ตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้าน

กาแฟในจงัหวดักาญจนบุรไีม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีอย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถแสดง

สมการมาตรฐาน ไดด้งัน้ี Standardized Z = 0.02X1 + 0.22X2 + 0.05X3 + 0.28X4+ 0.10X5 + 0.15X6 + 0.16X7 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรมผูบ้รโิภค, สว่นประสมทางการตลาด, รา้นกาแฟ 
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Abstract 

 

 This research aims to study the influences of demographic factors, consumers’ behavior, 

marketing mix factors on consumer’s purchasing decision process and to study consumer’s purchasing 

decision process at coffee shops in Kanchanaburi. 

 The samples are the number of consumers, who used to be received the services & purchase 

foods & drinks at Coffee Shops in Kanchanaburi; 400 respondents. The research instruments are 

questionnaires throughout the data analysis manipulation by not only descriptive statistics for 

demographic and consumers’ behavior data at coffee shops in Kanchanaburi such as frequency, 

percentage, mean, standard deviation, but also inferential statistics consisting of One-way ANOVA (F-

test) and Multiple Regression Analysis (MRA) for evaluating the relative effects of independent variables 

on the dependent variable and proving research hypotheses at a significance level of 0.05 

 The findings of the study show that most respondents are female, aged between 20-30 years 

old, attaining bachelor's degree, working as private company employees with the average monthly 

salary between 15,000 - 25,000 baht. Most of the respondents select a stand-alone coffee shop for 

taking foods, bakery, and drinks during 12.01 pm - 03.00 pm, visiting 4 times a month, making 

decisions by themselves, focusing on a taste of foods & drinks, and spending 101-300 baht per 

purchase. In addition, the differences of demographic factors and consumers’ behavior have not 

been an effect on consumer’s purchasing decision process at Coffee Shops in Kanchanaburi. 

However, the marketing mix factors including Price, Promotion, Physical Evidence, and Process have 

the influences on consumer’s purchasing decision process at Coffee Shops in Kanchanaburi at a 

significance level of 0.05, which the standardized equation of MRA is Standardized Z = 0.02X1 + 

0.22X2 + 0.05X3 + 0.28X4+ 0.10X5 + 0.15X6 + 0.16X7 

 

Keyword: Consumers’ behavior, Marketing mix factors, Coffee Shops  
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการใช้ชีวติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมสีาเหตุมาจากกิจวตัร

ประจําวนัที่มคีวามเร่งรีบกนัมากขึ้น ทําให้เมนูเครื่องดื่มกาแฟเข้ามามบีทบาท ในช่วงเวลาที่เร่งรบีของ

หลายๆคน ส่งผลใหผู้บ้รโิภคหนัมานิยมบรโิภคกาแฟกนัมากขึ้น ทําใหจ้ํานวนผู้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารร้านกาแฟมี

แนวโน้มสงูขึน้ตามมาเช่นกนั  

จงัหวดักาญจนบุรเีป็นหน่ึงในจงัหวดัทีย่อดนิยมของนักท่องเที่ยว สิง่สําคญัทีท่ําให้นักท่องเที่ยวให้

ความสนใจมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีก็คือ ระยะเวลาการเดินทางมาจากกรุงเทพใช้เวลาไม่นาน 

สามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดทุกช่วงฤดกูาล นอกจากจะมสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่ากมายแลว้ รา้นกาแฟและคาเฟ่

ในจงัหวดักาญจนบุร ียงัเป็นอกีหน่ึงสถานทีท่ีไ่ดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่ว ส่วนใหญ่มาตามคําแนะนํา

ของเพือ่น คนรูจ้กั หรอืตามรวีวิในสือ่โซเซยีล ทาํใหธุ้รกจิรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีมอีตัราการเตบิโตที่

สงูขึน้ มรีา้นกาแฟใหม่ๆ เกดิขึน้มากมายในจงัหวดักาญจนบุร ีทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ ่

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึเล็งเหน็ถงึปัญหาและโอกาสดงักล่าวเป็นส่วนสําคญัที่ทําให้

เกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีและสามารถนําขอ้มูลทีไ่ดน้ี้มาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลของผูบ้รโิภค 

เพื่อวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผู้บรโิภค เพื่อให้ผู้ประกอบการ

สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มอีิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารร้านกาแฟใน

จงัหวดักาญจนบุร ี

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดั

กาญจนบุร ี

3. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟใน

จงัหวดักาญจนบุร ี

4. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายได ้จะมกีาร

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรทีีแ่ตกต่างกนั 
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2. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ สถานทีส่ําหรบัใชบ้รกิาร วตัถุประสงคข์องการใชบ้รกิาร 

ความถี่ในการใช้บรกิาร ช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้บรกิารต่อครัง้ และบุคคลที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิาร จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรทีีแ่ตกต่างกนั 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจําหน่ายด้าน

การสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากร คอื ผูท้ีเ่คยเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีจาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศกึษา ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2565 

3. ขอบเขตเน้ือหา เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี

4. ขอบเขตดา้นตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์พฤตกิรรม

ผู้บรโิภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม ได้แก่ การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟใน

จงัหวดักาญจนบุร ี

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

ชญาดา สมศักดิ ์ (2559, อ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 57-59) กล่าวว่า 

ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใช้

ในการแบ่งสว่นการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่สําคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนด

ตลาดเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

รตัตยิา สทิธศิกัดิ ์(2559, อา้งองิจาก Kotler, 1999) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อ

และการใช้ของผู้บรโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภค

คําตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาดทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค

ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยสรุปเป็นกรอบแนวคดิ เพือ่ใชว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาด 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

วรามาศ เพช็รเนียม (2558, อา้งองิจาก Kotler, 1997) ส่วนประสมทางการตลาด เป็นองคป์ระกอบที่

สําคญัในการกําหนดกจิกรรมทางการตลาด โดยเป็นปัจจยัที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งธุรกจิจะต้องสร้างส่วน

ประสมทางการตลาดทีเ่หมาะสมสําหรบัการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตอบสนอง

ความต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้กบัผู้บรโิภค โดยทัว่ไปแลว้นัน้จะประกอบดว้ย 4Ps แต่ในส่วนของ

ธุรกจิบรกิารตามแนวคดิของ Kotler จะมสีว่นประสมทางการตลาดทัง้หมด 7Ps 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

ภทัรวดี กฤตรชัตนันต์, (2562, อ้างอิงจาก Kotler and Armstrong, 2011) กระบวนการตดัสนิใจซื้อ 

(Buying Decision Process) เป็นลําดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื 

การรบัรูถ้งึความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงั

การซือ้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการซือ้เริม่ตน้ก่อนการซือ้จรงิๆ และมผีลกระทบหลงัจากการซือ้ 

 

กรอบแนวคิดของงานวิจยั  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศกึษา 

4. อาชพี 

5. รายได ้

(ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2538 อา้งถงึใน ชญาดา สมศกัดิ,์ 2559) 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

1. สถานทีส่าํหรบัใชบ้รกิาร 

2. วตัถุประสงคข์องการใชบ้รกิาร 

3. ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 

4. ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 

5. เมนูเครื่องดื่ม 

6. เหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิาร 

7. ค่าใชจ่้ายเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ 

8. บุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

(Kotler, 1999 อา้งถงึใน รตัตยิา สทิธศิกัดิ,์ 2559) 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางจดัจําหน่าย 

4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

5. ดา้นบคุคล 

6. ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 

(Kotler, 1997 อา้งถงึใน วรามาศ เพช็รเนียม, 2558) 

การตดัสินใจเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ 

1. ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ 

2. ดา้นการคน้หาขอ้มลู 

3. ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก 

4. ดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

5. ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการใชบ้รกิาร 

(Kotler and Armstrong, 2011 อา้งถงึใน  

ภทัรวด ีกฤตรชัตนันต์, 2562) 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

การศกึษางานวจิยัครัง้น้ีเป็นประเภทการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่ใชว้ธิกีารวจิยั

เชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี คอื ผู้ที่เคยเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ ทําให้ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ทางผู้วิจยัจึงอ้างอิงสูตรของ 

Cochran ในการคํานวณขนาดตวัอย่าง (Cochran, 1963) ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน ใช้วธิีการเก็บ

ตวัอย่างแบบเลือกเจาะจง โดยใช้คําถามคดักรองเฉพาะผู้ที่เคยใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี 

โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

 สว่นที ่1 ขอ้คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี 

สว่นที ่2 ขอ้คาํถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

สว่นที ่3 ขอ้คาํถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี

สว่นที ่4 ขอ้คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

 1. ความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับ

วตัถุประสงคก์ารวจิยั (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 3 ท่าน ไดค้่า 

IOC เท่ากบั 0.99 

 2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) นําแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าทดสอบความเชื่อมัน่ โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รปูทางสถติ ิไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.931 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวจิยัในครัง้น้ี ใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถติใินการวเิคราะห ์และสรุปผลการวจิยั มสีถติทิีใ่ช้ใน

การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา อธบิายขอ้มูลทัว่ไปและพฤตกิรรมการใช้บรกิาร

ร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรขีองกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วน

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรี ใช้สถิติค่าเฉลี่ย 

(Aritmetic Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิอนุมานเพือ่

ทดสอบสมมุตฐิานการวจิยั โดยใชส้ถติ ิIndependent Sample t-test และ One-way ANOVA F-test และใช้

การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis : MRA) ในการทดสอบ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี

โดยกําหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผลการวิจยั 

 

ผลการศกึษาพบว่า ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 335 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.75 อายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.75 มรีะดบัการศกึษาอยู่

ในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 286 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.50 เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 191 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 47.75 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000- 25,000 บาท จาํนวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.25 

ด้านพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกใช้

บรกิารรา้นกาแฟแบบสแตนดอ์โลน จาํนวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 มวีตัถุประสงคเ์พือ่การรบัประทาน

อาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม จํานวน 314 คน คดิเป็นร้อยละ 78.50 ด้านความถี่มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 

จํานวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 ใชบ้รกิารในช่วงเวลา 12.01 - 15.00 จํานวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

45.50 ดื่มเมนูกาแฟ จาํนวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.00 ใชบ้รกิารจากรสชาตขิองผลติภณัฑ ์จาํนวน 203 

คน คดิเป็นร้อยละ 50.75 มคี่าใช้จ่ายที่ใช้บรกิารต่อครัง้ 101 - 300 บาท จํานวน 194 คน คดิเป็นร้อยละ 

48.50 และตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดว้ยตนเอง จาํนวน 247 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.75 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัด

กาญจนบุร ีโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.50) ปัจจยัดา้นบุคลากรอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.69) 

รองลงมาคอืปัจจยัด้านกระบวนการให้บรกิารอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.65) และน้อยทีสุ่ดคอืปัจจยัด้าน

สง่เสรมิการตลาดอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06) 

การตดัสนิใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 

4.30) ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการใช้บรกิารอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.43) รองลงมาคอื ดา้นการรบัรู้ถงึ

ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.35) และน้อยที่สุดคือ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการ

ประเมนิผลทางเลอืกอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.20) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรไีม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟที่แตกต่างกัน ได้แก่ สถานที่ตัง้ของร้าน 

วตัถุประสงค ์ความถี่ ช่วงเวลา เมนูเครื่องดื่ม เหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิาร ค่าใชจ่้ายต่อครัง้ และบุคคลที่มี

อทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรไีม่แตกต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นการ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟใน

จงัหวดักาญจนบุร ีส่วน ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจําหน่าย และดา้นบุคคล ไม่มอีทิธพิลการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ี
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อภิปรายผล 

 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ย

ต่อเดือน จะมกีารตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรไีม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั

แนวคดิของศริประภา นพชยัยา (2558) ที่ผลการวจิยัพบว่าเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบรกิารน้ํามนั 

ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีไ่ม่แตกต่างกนั โดยกาแฟทีจ่ําหน่ายในรา้นคาเฟ่ 

อเมซอน เป็นกาแฟที่มรีาคาอยู่ในระดบัปานกลาง ทําให้คนทุกประเภทสามารถซื้อได้ และประกอบกบัมี

ตวัเลอืกใหเ้ลอืกหลากหลายทําใหค้นทุกเพศ ทุกวยัสามารถรบัประทานไดเ้หมอืนๆ กนั โดยสามารถสรุปได้

ว่า ในปัจจุบันร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่ได้รบัความนิยมอย่างมากในทุกกลุ่มผู้บริโภค ที่ต้องการพกัผ่อน 

พดูคุย พบปะสงัสรรค ์หรอืรบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในระหว่างการเดนิทาง หรอืการท่องเทีย่ว อกีทัง้

เมนูเครื่องดื่มแต่ละร้านก็มคีวามคล้ายคลึงกัน ทําให้ผู้บรโิภคมกีารตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารร้านกาแฟใน

จงัหวดักาญจนบุรทีีไ่ม่แตกต่างกนั  

ดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก ่สถานทีต่ ัง้ของรา้น วตัถุประสงคข์องการ

ใช้บรกิารความถี่ของการใช้บรกิาร ช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร เมนูเครื่องดื่มที่เลอืกเหตุผลในการเลอืกใช้บรกิาร 

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้น

กาแฟในจงัหวดักาญจนบุรทีีไ่ม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของอรศิรา พรอ้มแก้ว (2560) ไดศ้กึษา

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อกาแฟสดของผู้บรโิภคทีใ่ช้บรกิารร้านบ้านแก้วกาแฟ อําเภอคลองใหญ่ จงัหวดั

ตราด ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่ต่างกัน มีผลทําให้การเลือกซื้อกาแฟสดของ

ผู้บริโภคที่ไม่แตกต่างกัน ชนิดกาแฟที่แตกต่างกัน มีผลทําให้การเลือกซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคที่ไม่

แตกต่างกนั วตัถุประสงคใ์นการซื้อทีแ่ตกต่างกนั มผีลทําใหก้ารเลอืกซื้อกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีไ่ม่แตกต่าง

กนั โดยสามารถสรุปไดว้่า รา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรมีหีลากหลายประเภท เช่น รา้นกาแฟในปัม๊น้ํามนั 

รา้นกาแฟในหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นกาแฟแบบสแตนดอ์โลน ซึง่สามารถตอบสนองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ทีม่คีวามหลากหลายไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการรบัประทานอาหาร และ

เครื่องดื่มเป็นหลกั ทําให้มกีารตดัสนิใจที่ไม่ซบัซ้อน จงึส่งผลให้มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟใน

จงัหวดักาญจนบุรทีีไ่ม่แตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัด

กาญจนบุร ีได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของรมย์นลนิ โรจน์ธํารงค์ (2563) ได้ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อกาแฟสดจากรา้นกาแฟสตารบ์คัสข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ได้แก่ ปัจจยัด้าน

การสง่เสรมิการตลาด รองลงมาไดแ้ก ่ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการนําเสนอทางกายภาพ ซึง่สอดคลอ้ง
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กบัแนวคดิของวรามาศ เพช็รเนียม (2558) ไดศ้กึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารในร้านกาแฟพ

รเีมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารใน

รา้นกาแฟพรเีมีย่มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มทีัง้หมด 5 ปัจจยัโดยเรยีงลําดบัอทิธพิลที่ส่งผล

ต่อการเลือกใช้บรกิารจากมากไปหาน้อย คอื ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นการนําเสนอทางกายภาพตามลําดบั โดยสามารถสรุปได้ว่า 

ผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีพจิารณาจากปัจจยัดา้นราคาทีม่กีารตัง้ราคา

สมเหตุสมผล มป้ีายแสดงราคาสนิค้าที่ชดัเจน มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ และปรมิาณของสนิค้าที่ได้รบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดควรเพิม่การรบัรูช้ื่อเสยีง และขอ้มูลของรา้น โดยการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 

และประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถึง ปัจจยัด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการควรมี

ความเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ใช้บรกิาร เพื่อดงึดูดให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความ

สนใจมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเพิม่มากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ดา้นราคา รา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรคีวรใหค้วามสําคญัในเรื่องการกําหนดราคาทีเ่หมาะสม

กบัคุณภาพของสนิค้า ปรมิาณที่ได้รบั ควรมกีารตัง้ราคาที่สมเหตุสมผลมคีวามเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นการ

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากน้ีอาจมีการตัง้ราคาที่ตํ่ ากว่าคู่แข่งเล็กน้อยเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัได ้ 

 2. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด รา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรคีวรใหค้วามสําคญัในเรื่องการเพิม่การ

รบัรูช้ื่อเสยีงของรา้นกาแฟ และขอ้มลูผลติภณัฑ ์โดยการจดัทาํโฆษณา และประชาสมัพนัธอ์ย่างทัว่ถงึ ทาํให้

ผูบ้รโิภคเกดิการจดจํารา้นกาแฟได ้รวมทัง้มกีจิกรรมลดราคาสนิคา้ เพื่อดงึดูดใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความสนใจ

มาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเพิม่มากขึน้ 

 3. ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุรคีวรใหค้วามสําคญัในด้าน

ความสะอาดของรา้นใหม้คีวามสะอาดทัง้ภายในและภายนอกรา้น รวมทัง้การจดัตกแต่งรา้นทีม่เีอกลกัษณ์ ดู

ทนัสมยัเหมาะสมกบัลูกคา้ทุกเพศทุกวยั กเ็ป็นสิง่ทีส่ามารถดงึดดูความสนใจจากลูกคา้ไดด้ว้ยเช่นกนั 

 4. ด้านบุคคล ร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีควรให้ความสําคญัในการคดัเลือกและการอบรม

พนกังานเขา้มาปฏบิตังิาน เน่ืองจากธุรกจิรา้นกาแฟเป็นธุรกจิทีเ่น้นการใหบ้รกิาร ซึง่การใหบ้รกิารทีด่จีะเป็น

การสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ และเกดิการตดัสนิใจใชบ้รกิารซ้ําในอนาคต 

5. ด้านกระบวนการ ร้านกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร ีควรให้ความสําคญัในขัน้ตอนการทํางานที่

ถูกต้อง ซึ่งทางพนักงานควรมกีารทวนรายการเครื่องดื่มที่ลูกค้าสัง่ทุกครัง้ เพื่อให้ลูกค้าได้รบัเครื่องดื่มที่

ถูกตอ้งตรงตามทีส่ ัง่ และพนกังานสามารถเสริฟ์เครื่องดื่มทีม่มีาตรฐานใหก้บัลูกคา้ได ้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 

1. ควรมกีารศึกษาเพิม่เติมในเรื่องพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดัอื่น ๆ เพื่อนํามา

เปรยีบเทียบและเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดสําหรบัธุรกิจร้านกาแฟที่ต้องการขยายสาขาไปสู่

จงัหวดัอื่น ๆ 

 2. ควรศกึษาอทิธพิลของทฤษฎีอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟ เช่น การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ์การสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั เพื่อให้ทราบระดบัความ

คดิเหน็ของทฤษฎีอื่น ๆ และสามารถนําผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากทีสุ่ด 

 3. ควรศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธิพลต่อปัจจยัอื่น ๆ เช่น ความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บรกิาร ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อให้สามารถนําผลทีไ่ดม้าใช้เป็นแนวทางการวางแผนธุรกจิ 

ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด 

 4. ควรศกึษา “พฤตกิรรมผู้บรโิภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดักาญจนบุร”ี โดยการวจิยัทัง้เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพควบคู่กนัไป จาก

การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In –Depth Interview) เพือ่นําไปประกอบการวเิคราะหแ์ละสรุปผลโดยการใช ้Content 

Analysis เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น แล้วนําผลมาวิเคราะห์คู่กันเพื่อให้

งานวจิยัสามารถทาํใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์มากทีสุ่ด 
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