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บทคดัย่อ 
 
 

งานวิจยัเชิงส ารวจคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวเิคราะห์ถึงปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ร้านกาแฟสดใน
สถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา โดยการก าหนดจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน เฉล่ียด้วยร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จ านวน 10 ร้าน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ ทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้แบบ  Independent Sample t- test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test  และ Chi-Square ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-35 ปี สถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเฉพาะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองการจดั
กิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสังสรรค์และรับรางวลัและมีการสะสมคะแนน เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้
ต่อไป ตามล าดับ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ือง
บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง มีหนงัสือพิมพ ์ นิตยสารและไวไฟ (WiFi) ไวบ้ริการลูกคา้ ตามล าดบั 

 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด สถานีบริการน ้ามนั 
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ABSTRACT 

 

 
This study aimed to study and analyze marketing mix factors and personal factors 

relating to consumer behaviors at the fresh coffee shop in the gas station, Muang Chiang Rai, 
Chiang Rai Province. There was Quota Sampling setting the number of sample group of 400 from 
10 fresh coffee shops in the gas station in Muang Chiang Rai, Chiang Rai Province.                     
The researchers used Quantitative Research which was Survey Method. The statistic implemented 
was t-test, F-test, Chi-Square and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Therefore, 
there was refusal of main hypothesis.  It was found that the factors related to consumer behaviors 
at the fresh coffee shop in the gas station, Muang Chiang Rai, Chiang Rai Province having 
medium level of relation including Marketing Promotion Factor consumers focus on rewards 
activity, Have reward points to exchange free drinks and Physical Characteristic Factor 
consumers focus on the atmosphere in shop is friendly, Have news, magazine and wifi service for 
consumers. 
 
KEYWORDS: Marketing mix, consumer behaviors at the fresh coffee shop, the gas station  
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บทน ำ 

 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่ผูบ้ริโภคชาวไทยสังเกตไดจ้ากการ
ท่ีผูค้นมกัมีแกว้กาแฟถืออยูใ่นมือไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม สะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมการด่ืม
กาแฟของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีมีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ไม่ได้จ  ากดัเพียงแค่การเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อ
คลายความง่วงเหมือนในอดีตเท่านั้น ขณะเดียวกนัเรามกัจะพบเห็นร้านกาแฟอยูทุ่กหนแห่ง ไม่ว่า
จะเป็นร้านกาแฟโบราณ ร้านกาแฟสดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมไปถึงร้านกาแฟพรีเม่ียม 
(Premium) ทั้ งในและต่างประเทศ ท่ีเพิ่มจ านวนอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีท่ีผ่านมา  
ตลาดกาแฟไทยในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาเติบโตเฉล่ียร้อยละ 7.3 ต่อปี โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์ห้สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นการพฒันารสชาติ  หรือ
การเพิ่มสารอาหารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ควบคู่กบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
โดยปี 2557 มีมูลค่า 33,768 ล้านบาท แบ่งเป็นกาแฟคั่วบด 2,911 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน            
ร้อยละ 8.6 อตัราขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7.08 ต่อปี กาแฟส าเร็จรูป 30,857 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 92.4 อัตราขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 7.35 ต่อปี (ตลาดกาแฟในประเทศไทย : 2558 ท่ีมา : 
http://www.fic.nfi.or.th) 
 ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนันั้นถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและรายไดดี้อีกธุรกิจหน่ึง  
เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจุบนัท่ีเขา้มาในสถานีบริการน ้ ามนัไม่ได้ตอ้งการเติมน ้ ามนัเพียง
อยา่งเดียว แต่ตอ้งการใชบ้ริการอ่ืน ๆ ดว้ย รวมทั้งใชบ้ริการร้านกาแฟสด จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของ       
ผูเ้ดินทางท่ีมีความตอ้งการแวะพกัผ่อนระหว่างทาง เป็นการเพิ่มความสดช่ืนให้กับร่างกายผ่อน
คลายความเหน่ือยลา้ จากการเดินทางดว้ย (กานดา เสือจ าศีล : 2556 : 2)  
 จงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัเป็นจงัหวดัท่ีอยูท่างตอนเหนือท่ีสุดของประเทศไทย และเป็น
จงัหวดัท่ีมีเขตติดต่อกบัประเทศเมียนม่า และสปป.ลาว อีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว
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หลายแห่ง ท าใหมี้นกัท่องเท่ียวและนกัเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวจ านวนมาก ท าใหส้ถานีบริการน ้ามนั 
มีร้านกาแฟสดไวบ้ริการเพิ่มมากข้ึน   
 จากข้อมูลข้างต้น ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้จะประกอบกิจการร้าน
กาแฟสด สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถ
เขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคและน าไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดกาแฟสด
ได ้
 
วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 
       1. ศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ท่ีเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั 
     2. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 3. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงข้อมูลโดยทั่วไปของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั  

2. สามารถเข้าใจและทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั 

3. สามารถเขา้ใจและทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์พฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั  

4. น าขอ้มูลจากการวิจยัไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถ
เขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคและน าไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดกาแฟสด 

5. เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้สนใจจะประกอบกิจการร้านกาแฟสด 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผูศึ้กษา
ไดใ้ชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมการซ้ือ 
 2. ขอบเขตประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั 
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จ านวน  400 คน โดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตวัอย่าง  
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 385 คน 
 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา โดยการก าหนดจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอ้งการทั้งหมด  400  ตวัอย่าง เฉล่ียดว้ยจ านวนร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จ านวน 10 ร้าน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งร้านละ 40 ตวัอยา่ง 

 ขั้นตอนท่ี  2  การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดใน
สถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ  ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ตัวแปรตำม ดา้นพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั คือ  
การซ้ือสินคา้ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  เพื่อใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีเป็นตามวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 
ผูศึ้กษาจึงก าหนดตารางการท างานดงัน้ี  
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ตำรำงที ่1.1 ตำรำงกำรด ำเนินงำน 

ล ำ 

ดบัที ่

 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ
.60 

มี.ค.
60 

เม.ย
.60 

พ.ค
.60 

มิ.ย.
60 

ก.ค.
60 

ส.ค 
60 

ก.ย. 
60 

1 การขออนุมติัหัวขอ้เร่ืองการ
ท าเคา้โครงร่างงานวจิยั 

          

2 คน้หาทฤษฎี ขอ้มูลและ
แนวคิดงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหวัขอ้ 

          

3 แจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจริง จ านวน 400  ชุด 

          

4 วเิคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม 

          

5 น าเสนอผลรายงานต่อ
คณะกรรมการและปรับปรุง
แกไ้ข 

                    

6 รวบรวมผลงานวจิยัจดัท า

รูปเล่ม 

          

 
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผูศึ้กษาจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
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ตัวแปรอสิระ 

 

ตัวแปรตำม 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ภำพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

พฤติกรรมกำรเข้ำใช้บริกำร 

 การซ้ือสินคา้ ร้านกาแฟ

สดในสถานีบริการน ้ามนั เขต

อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั

เชียงราย   
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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สมมติฐำนกำรวจัิย 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกาเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด ในสถานี
บริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้าน
กาแฟสด ในสถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

 
นิยำมศัพท์ 
 

1. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือไดรั้บการบริการจากร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 2. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย หมายถึง 
ร้านกาแฟสดท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย มีทั้งหมด 10 ร้าน ได้แก่ 1) ร้าน
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ต.เวียง 2) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ต.รอบเวียง (1) 3) 
ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ต.รอบเวียง (2) 4) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ต.รอบ
เวียง(3) 5) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ต.รอบเมือง 6) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั 
ต.รอบเวียง (4) 7) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ต.ริมกก 8) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ามนั ต.สันทราย 9) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.ท่าสุด 10) ร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ามนั ต.หว้ยสัก 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แต่เน่ืองจากร้านกาแฟ เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการบริการ  
ดงันั้ น จึงขอใช้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงมีทั้ งหมด 7 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย น าเสนอแก่ผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดความสนใจ การซ้ือ การใช้หรือบริโภค สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 ดา้นราคา หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์ ท่ีผูบ้ริโภคน ามาแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ์ของ
ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงแสดงออกใน
ลกัษณะจ านวนเงิน 
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 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการ วิธีการหรือช่องทางท่ีสินคา้และ
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย เปล่ียนมือหรือ
เปล่ียนความเป็นเจา้ของไปสู่ผูบ้ริโภค 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการด้านการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาด และการสร้างการรับรู้จนก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ ระหว่างร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย กบัผูบ้ริโภค 
 ด้านบุคลากร หมายถึง บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ของร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงรายท่ีท าหนา้ท่ีสนองความตอ้งการและส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภค โดยตอ้งให้บริการ แนะน า โน้มนา้วให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการ และสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ  หรือสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่วนประกอบท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ และจบัตอ้ง
ไม่ไดข้องการให้บริการและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ของพื้นท่ีให้บริการบริเวณร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการทางธุรกิจบริการท่ี
สร้างประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขตอ าเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงรายโดยท าให้ผูเ้ขา้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความ
ประทบัใจในการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย กระบวนการใหบ้ริการตอ้งมีความรวดเร็ว ทนัเวลาและถูกตอ้งแม่นย  า 
 4. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การซ้ือสินคา้ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขต
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 



 

 

 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยมีแนวคิด ทฤษฎี  
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
2.  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3.  ขอ้มูลเก่ียวกบักาแฟสด 
4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  
  
 ส่วนประสมทางการตลาด 
  เน่ืองจากร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เป็นธุรกิจท่ีมีการบริการ ดงันั้นจึงขอใช ้ทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (Service Marketing Mix)  หรือ 7P’s (กานดา เสือจ าศีล 
2555 : 21-22) ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการท่ีธุรกิจเสนอขายต่อลูกคา้ ซ่ึงผลิตภณัฑ์
แบ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกั คือ ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นหลกัและผลิตภณัฑ์เสริม เป็นขอ้เสนออ่ืนท่ีทาง
ธุรกิจมอบให ้เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการ เช่น ร้านขายกาแฟ ผลิตภณัฑ์
หลกั คือเคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ ท่ีทางร้านมีจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์เสริม คือ ขนมเคก้ เบเกอร่ีหรือของท่ี
ระลึกต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.  ราคา (Price) คือ ต้นทุนท่ีลูกค้าเสียไปในการซ้ือสินค้าและบริการซ้ือสินค้าและ
บริการ ราคามีผลต่อผูบ้ริโภคทางคุณค่าและคุณภาพของสินค้าและบริการ การก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมกบักลยุทธ์ท่ีใชน้ั้นจะเป็นส่ิงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จนเกิดการแลกเปล่ียน
ระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค เช่น กาแฟสด แกว้ละ 45 บาท เป็นตน้ 
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ การจดัสถานท่ีให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใช้บริการตอ้ง
เขา้ถึงบริการได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้
บริการไดม้ากท่ีสุดและท าเลท่ีตั้งให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายและลกัษณะธุรกิจ เช่น ร้านกาแฟสด 
ตั้งอยูใ่นสถานีน ้ามนั ปตท. ส าหรับผูท่ี้เดินทางแลง้เติมน ้ามนัและตอ้งการด่ืมกาแฟเพื่อลดอาการง่วง  
เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การส่ือสารระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ท่ีท าใหลู้กคา้
เห็นความแตกต่างของสินคา้และบริการ หรือสร้างภาพพจน์และช่ือเสียงแก่ลูกคา้ การจูงใจให้สนใจ
และซ้ือช่วยกระตุ้นความทรงจ าของลูกค้า ซ่ึ งการส่งเส ริมการตลาด ประกอบด้วย การ
ประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง  
โดยแต่ละวิธีตอ้งใชใ้ห้เหมาะสมกบัแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ร้านกาแฟสดดอยชา้ง ให้สิทธ์ิ ไดรั้บ
สิทธ์ิสะสมคะแนนในการใชบ้ริการแต่ละคร้ัง เพื่อแลกซ้ือกาแฟคร้ังต่อไปในราคาท่ีถูกกวา่ เป็นตน้ 

5. บุคลากร (People) คือ บุคคลทั้งหมดท่ีมีความเก่ียวข้องในการน าเสนอสินค้าและ
บริการแก่ลูกคา้โดยตรง และพนกังานส่วนหลงัท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุนการด าเนินงาน ซ่ึงทุกคนตอ้งให้
ความส าคญักบักระบวนการสร้างจิตส านึกการให้บริการและมีการท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  
เช่น พนกังานร้านกาแฟสดดอยช้าง พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพและทวนรายการสินคา้ให้กบัลูกคา้ทุก
คร้ังหลงัจากท่ีไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ เพื่อความถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  เป็นตน้ 

6. ลกัษณะทางกายภาพ  (Physical)  คือ ส่ิงท่ีสามารถมองเห็นหรือสามารถสัมผสัไดเ้ป็น
ปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้บริการของลูกคา้ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานท่ี อาคาร เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบริการ เช่น ร้านกาแฟสด จะจดัสภาพแวดลอ้มให้ร่มร่ืน เสมือนกบัอยูใ่น
ป่า เป็นตน้ 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) คือ ขั้นตอน วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีธุรกิจ
น าเสนอซ่ึงสินคา้และบริการ ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมและให้กระบวนการเกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ซ่ึงต้องอาศยับุคลากรและเคร่ืองมือเพื่อท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย  
รวดเร็ว และประทบัใจ ควรเน้นความถูกตอ้งแม่นย  า รวดเร็ว สะดวก ในการรับค าสั่งซ้ือ การส่ง
มอบสินคา้และบริการถึงมือลูกคา้และการช าระเงิน 
 ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7  ประการ (Marketing Mix 
หรือ 7P’s) (กรวทิย ์ หินหม่ืนไวย 2556 : 15-17) ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขต
ของบริการ คุณภาพบริการ ระดบัชั้นของการบริการ ตราสินคา้ สายการบริการ การรับประกนัและ
การบริการ หลงัการขายส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑบ์ริการจะตอ้งครอบคลุมขอบข่ายท่ีกวา้ง 
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2. ราคา (Price) การพิจารณาดา้นราคานั้นจะตอ้งรวมถึงระดบัราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือ
ค่านายหน้า และเง่ือนไขการช าระเงิน สินเช่ือการคา้ เน่ืองจากราคามีส่วนในการให้บริการต่าง ๆ มี
ความแตกต่างกนัและมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีได้รับจากบริการโดยเทียบระหว่าง
ราคา และคุณภาพของบริการ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) ท่ีตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง  เป็นอีก
ปัจจยัท่ีส าคญัของตลาดบริการ ทั้งน้ีความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเนน้ทาง
กายภาพเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร  ดงันั้นประเภทช่องทางการจดัจ าหน่ายและความ
ครอบคลุมจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ถึงบริการอีกดว้ย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวธีิการท่ีหลากหลาย
ของการส่ือสารกับตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคลกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืนทั้งทางตรงสู่สาธารณะและทางออ้มผา่นส่ือ เช่น การประชาสัมพนัธ์ 

5. บุคลากร (People) จะครอบคลุม 2 ประเด็น ดงัน้ี 
5.1 บทบาทของบุคลากร ส าหรับธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการนอกจากจะท าหน้าท่ีผลิต

บริการแลว้ ยงัตอ้งท าหน้าท่ีขายผลิตภณัฑ์บริการไปพร้อม ๆ กนัดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้มีส่วนจ าเป็นอยา่งมากส าหรับการบริการ 

5.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพการบริการของลูกคา้รายหน่ึงอาจมีผล
มาจากลูกคา้รายอ่ืนแนะน า ตวัอย่างท่ีเกิดข้ึน เช่น กลุ่มลูกทวัร์หรือลูกคา้ จากร้านอาหารท่ีบอกต่อ
กนัไป แต่ปัญหาหน่ึงท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะพบก็คิดการควบคุมระดบัคุณภาพการบริการให้อยูใ่น
ระดบัคงท่ี 
  6. กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมี
ความส าคญัเช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากรมนุษย ์แมว้า่ผูใ้ห้บริการจะมีความสนใจดูแลลูกคา้อย่างดีก็
ไม่สามารถแกปั้ญหาลูกคา้ไดท้ั้งหมด เช่น การเขา้แถวรอ  ระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึง
นโยบายและกระบวนการท่ีน ามาใช้ ระดบัการใช้เคร่ืองจกัรกลในการให้บริการ อ านาจตดัสินใจ
ของพนกังาน การท่ีมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการให้บริการ  อยา่งไรก็ตาม ความส าคญัของ
ประเด็นปัญหาดงักล่าวไม่เพียงแต่จะส าคญัต่อฝ่ายปฏิบติัการเท่านั้น  แต่ยงัมีความส าคญัต่อฝ่าย
การตลาดดว้ย  เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัความพอใจท่ีลูกคา้ไดรั้บ  ซ่ึงสามารถเห็นไดว้า่การจดัการทาง
การตลาดตอ้งให้ความสนใจในเร่ืองของกระบวนการให้บริการและการน าส่ง ดงันั้นส่วนประสม
การตลาดควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการน้ีดว้ย 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) มีธุรกิจบริการจ านวนไม่มากนกัท่ีน าลกัษณะ
ทางกายภาพเข้ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด แม้ว่าลักษณะทางกายภาพจะเป็น
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ส่วนประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการก็ตาม ท่ีปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่              
จะเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม การสร้างบรรยากาศการเลือกใชสี้ แสงและเสียงภายในร้าน เป็นตน้  
หรือใช้ลักษณะทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการขาย เช่น การแต่งกายของพนักงานในร้านกาแฟ   
เป็นตน้ 
 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ยพุาวรรณ วรรณวาณิช (2549 : 29) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
ธุรกิจบริการ เพื่อท่ีจะสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค โดยยึดความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกัซ่ึง
เคร่ืองมือน้ีถูกพฒันามาจากส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม หรือ 4P’s เพราะธุรกิจบริการเป็น
ธุรกิจท่ีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ จึงตอ้งมีเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนอีก  
3P’s  คือบุคลากร (People) การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการให้บริการ 
(Process) เขา้มาช่วยบริหารจดัการธุรกิจบริการ 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540 : 2) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ในทาง
ธุรกิจบริการท่ีมีผลท าให้เกิดการซ้ือ การใช้หรือน ามาซ่ึงสินคา้และบริการ น าไปสู่ความพึงพอใจของ
กิจการและผูบ้ริโภค 
  สุพรรณี  อินทร์แกว้ (2547 : 88) ส่วนประสมทางการตลาด คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ส าหรับการบริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจาก
สินคา้ โดยเพิ่มเขา้มาอีก  3 ส่วนประสม คือ พนกังาน (People) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  (Physical  
Evidence) และกระบวนการให้บริการ (Process) ซ่ึงทั้ งหมดน้ีจ าเป็นตอ้งจดัสรรให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 กานดา เสือจ าศีล (2555 : 21) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ ตวัแปรทางด้านการตลาด
ภายในองคก์รท่ีสามารถควบคุมได ้ ท่ีธุรกิจบริการน ามาใชด้ าเนินงานการตลาดร่วมกนั  เพื่อส่งมอบ
สินคา้และบริการถึงมือกลุ่มเป้าหมาย โดยเกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการท่ีเสนอขายนั้น ๆ 
ซ่ึงธุรกิจบริการจะตอ้งใช้ตวัแปรท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร คือ บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและ
กระบวนการใหบ้ริการ 
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แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 Shiffman and Kanuk, อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2537 : 9) กล่าวว่า  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมิน 
(Evaluation) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการของเขา 
  Kotler, 2000 กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นส่วนบุคคล กลุ่ม
และองค์กรนั้นเลือกซ้ือใช้และไม่ชอบสินคา้ บริการ ความคิดหรือประสบการณ์ท่ีสร้างความพึงพอใจ
ตามความตอ้งการ และความปรารถนาของตนไดอ้ยา่งไร 
 Solomon, (1996) อา้งถึงในดารา ทีปะปาล. 2540 : 3) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เพื่อท า
การเลือกซ้ือ การใช้ การบริโภค อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิด ประสบการณ์ เพื่อสนอง
ความตอ้งการและความปรารถนาต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บความพอใจ 
 อดุลย ์จาตุรงกุล (2543 : 5 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการได้รับและใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2540 : 29) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดให้ได้มาและการใช้ ซ่ึงสินค้าและบริการ ตลอดจนรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจและท าใหเ้ป็นส่วนร่วมในการก าหนดใหมี้การกระท า 
 ดารา ทีปะปาล (2542 : 4) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าใด ๆ ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัน าหรือตวักระท าดงักล่าว เพื่อสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ใหไ้ดรั้บความพอใจ 
 ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2542 : 33) ได้สรุปถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเท่ียวและ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาเพื่อทราบถึงความ
ต้องการความจ าเป็นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
ตอบสนองความตอ้งการบริโภคนั้น ๆ และเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด 
 มทัวนั กุศลอภิบาล (2555 : 19) ไดส้รุปถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นการกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชสิ้นคา้และบริการ โดยผูบ้ริโภค
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นั้ นจะต้องเป็นผู ้ท่ีมีความต้องการ เป็นผูมี้อ  านาจซ้ือ เป็นผู ้มีพฤติกรรมการซ้ือและเป็นผู ้ท่ี มี
พฤติกรรมการบริโภค 
 จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ การศึกษาบุคคล กลุ่ม
บุคคลหรือองค์การ เก่ียวกบักระบวนการซ้ือ การบริโภคสินคา้และบริการ รวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัน าหรือตวักระท าดงักล่าว เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงสุด 
 แนวทางการศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
  ธงชยั สันติวงษ ์(2540 : 107 อา้งถึงใน กานดา เสือจ าศีล 2555 : 9-10) การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ การค้นหาหรือวิเคราะห์สาเหตุท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมการติดสินใจซ้ือ                
เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค ท าให้ธุรกิจสามารถ
ก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีเหมาะสมได้ และสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถจูงใจผูบ้ริโภคให้
ซ้ือสินคา้และบริการ จนอาจเกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร โดยการซ้ือซ ้ าและบอกต่อ ซ่ึงหลกัการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค คือ หลัก 6Ws  1H  ประกอบด้วย  Who, What, Why, Who participates, 
When, Where และ How เพื่อใช้หาค าตอบ 7 ประการ 7Os ประกอบด้วย Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations แสดงไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2.1 ค าถาม 7 ค าถาม คือ 6W’s 1H  ในการหาผลลพัธ์ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ค าถาม 6Ws และ  1H ค าตอบทีต้่องการทราบ  7Os 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
   (Who is in target Market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ในดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา หรือจิตวิเคราะห์  
และพฤติกรรม 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
   (What  does  the  consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้ง  (Objects) สินคา้และบริการ 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
   (Why does the consumer  buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) อาจมาจากปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัทางจิตวทิยา ปัจจยัทางสังคมหรือปัจจยัทาง
วฒันธรรม 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ค าถาม 6Ws และ  1H ค าตอบทีต้่องการทราบ  7Os 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
(Organizations) 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
   (When  does the consumer  buy?) 

โอกาสในการซ้ื อ  (Occasions) ช่ วง เวลาท่ี ซ้ื อ  เช่น 
ช่วงเวลา  วนั เดือน ปี เทศกาลหรือโอกาสพิเศษ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
   (Where does the consumer buy?) 

แหล่งหรือช่องทางการซ้ือ (Outlets) เช่น ร้านคา้ปลีก 
ร้านคา้ส่ง ออนไลน์ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
   (How does the consumer buy?) 

วธีิการซ้ือ หรือขั้นตอนการตดัสินใจ (Operations) 

 
ทีม่า : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2537) กลยทุธ์การตลาดและการประยกุตใ์ชใ้นทาง 
          ธุรกิจในแต่ละกรณีตวัอยา่ง.  

 
   โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
  โมเดลพฤติกรรมผู ้บริโภค เป็นการศึกษาถึ งเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้
ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตไม่
สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมี
การตอบสนองต่อผู ้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s purchase decision)               
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  อา้งถึงใน ฐิติมา พรหมสวาสด์ิ. 2555:24) 
 
     Stimulus                                             Buyer’s black box                   Buyer’s Response 
 
  
  

 
ภาพที ่2.1  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้ออยา่งง่ายหรือ S-R Theory   
ทีม่า :  มา  พรหมสวาสด์ิ, 2555:24 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 

และส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 

 

 

กล่องด าหรือความรู้สึก 

นึกคิดของผูซ้ื้อ 

การตอบสนองของ       

ผูซ้ื้อ 
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ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

ส่ิงกระตุ้น 
ทางการตลาด 

ส่ิงกระตุ้นอ่ืน ๆ 

- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- การจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการ 
ตลาด 

- เศรษฐกิจ 
- เทคโนโลย ี
- การเมือง 
- วฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  รายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ   
ทีม่า : ฐิติมา  พรหมสวาสด์ิ.2555:25 

    
 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย และส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอก นักการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผลและใช้
เหตุจูงใจซ้ือดา้นจิตวทิยา (อารมณ์) ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอก ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
  1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Market  Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถ
ควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  
Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

- การเลือกผลิตภณัฑ์ 

- การเลือกตรา 

- การเลือกผูข้าย 

- เวลาในการซ้ือ 

- ปริมาณในการซ้ือ 

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ    กระบวนการตดั 

- ปัจจยัทาง    สินใจของผูซ้ื้อ 

วฒันธรรม 

-ปัจจยัทางสังคม 

-ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ปัจจยัทาง 

จิตวิทยา 
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1) ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น รสชาติ ความเขม้ขน้ ของกาแฟสด แกว้กาแฟท่ี
ออกแบบเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 

2) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา เช่น การก าหนดราคากาแฟสด ใหเ้หมาะสมกบัรสชาติหรือ
ภาพลกัษณ์ของกาแฟ โดยพิจารณาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

3) ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย เช่น ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ตั้งอยูใ่นสถานี
น ้ามนั ปตท. เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคนัน่ก็ถือเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

4) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไปก็ถือเป็นส่ิงกระตุน้การตอ้งการซ้ือ 
  1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other/stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์าร  ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
   1) ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  (Economic)  เช่น  สภาวะเศรษฐกิจ  รายได้ของ
ผูบ้ริโภค  เหล่าน้ีมีผลต่อความตอ้งการของบุคคล 
   2) ส่ิงกระตุน้ด้านเทคโนโลยี  (Technological)  เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นการฝาก
ถอนเงินอตัโนมติั สามารถกระตุน้ความตอ้งการใชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 
   3) ส่ิงกระตุน้ทางดา้นกฎหมายและการเมือง (Law and  Political) เช่น กฎหมายเพิ่ม
ลดภาษี  สินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
   4) ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  
จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 
 2.  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได้ จึงตอ้งพยายาม
คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
  1) ลักษณะของผู ้ซ้ือ (Buyer  Characteristics) ลักษณะของผูซ้ื้อท่ีมีอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่าง ๆ คือปัจจยัดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
  2) กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ยขั้นตอน  
คือการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ 
 3. การตอบสนองการซ้ือ (Buy’s  Response) การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจ
ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) เช่น การเลือกด่ืมกาแฟ มีทางเลือกคือ 
กาแฟสด  กาแฟโบราณ  กาแฟส าเร็จรูป เป็นตน้ 

2) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น ถ้าผูบ้ริโภคเลือกด่ืมกาแฟสดจะเลือก
ด่ืมกาแฟสดดอยชา้ง กาแฟสดอเมซอน เป็นตน้ 

3) การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินคา้หรือ
ในสถานีน ้ามนั   

4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Choice) เช่น ผู ้บริโภคจะเลือกเวลาเช้า  
กลางวนัหรือเยน็  ในการด่ืมกาแฟ 

5) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคจะซ้ือ 1 แกว้ หรือ 2 
แกว้ เป็นตน้ 
 ปัจจัยส าคัญทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
  ลกัษณะของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัส่วน
บุคคลและปัจจยัทางจิตวทิยา (ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ, 2555:27-28) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลไวใ้นกลุ่ม
ดว้ยกนั บุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมของเขาภายใตก้ระบวนการทางสังคม วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนด
ความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล วฒันธรรมแบ่งออกเป็น วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมกลุ่ม
ยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชั้นของสังคม 

1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมการ
ซ้ือของบุคคล ตวัอยา่งลกัษณะของคนไทยท่ีเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย  ไดแ้ก่  
รักอิสระ รักพวกพอ้ง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบความโอ่อ่า ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้  
เช่น การซ้ือรถยนต ์การท าบุญ การแต่งกาย เป็นตน้ 

1.2 วฒันธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) วฒันธรรมกลุ่มย่อย    
มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท าให้วฒันธรรมยอ่ยแต่ละ
กลุ่มมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัและในกลุ่มเดียวกนัจะมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั เช่น  
การซ้ืออาหารในแต่ละกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การเสนอขายผลิตภณัฑใ์นเขต
ทอ้งถ่ินตอ้งค านึงวา่เป็นท่ีตอ้งการของวฒันธรรมยอ่ยหรือไม่ และตอ้งค านึงวา่ผลิตภณัฑ์นั้นไม่ขดั
ต่อวฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมของกลุ่มยอ่ย 

1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) การจดัล าดบับุคคลในกลุ่มสังคมออกเป็นกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจากระดบัสูงไปต ่า ส่ิงท่ีน ามาใช้แบ่งชั้นของสังคม คือ อาชีพ  ฐานะ รายได ้ 
ตระกูล การศึกษา เป็นตน้ ชั้นของสังคมจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดตลาด
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เป้าหมาย ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ และศึกษาความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย รวมทั้งจดัส่วน
ประสมทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดถู้กตอ้ง 
  2. ปัจจยัทางสังคม (Social Factor) ปัจจยัทางสังคมท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมากมาย  ไดแ้ก่ 
  2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ีมีผล
ต่ออิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งเป็น 2 ระดบั  
คือ 
   1) กลุ่มปฐมภูมิ  (Primary  Groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
   2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วม
อาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 

2.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง การท่ีคนตั้งแต่สองคนมาอยูร่วมกนัโดยมีความสัมพนัธ์
กันด้วยการแต่งการหรือผูกพนักันทางสายโลหิตหรือด้วยการรับเป็นบุตรบุญธรรม ด้วยเหตุน้ี
สมาชิกในครอบครัวจึงประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีอิทธิพลอย่าง
ส าคญัในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค และมีผลการวิจยัท่ียืนยนัวา่ ครอบครัวเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัท่ีสุดในสังคม (ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ, 2555:28-30) ดว้ยเหตุท่ีโครงสร้างทางครอบครัวมีการ
แปรเปล่ียนอยู่เสมอ ย่อมท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือเปล่ียนไปด้วย                  
ท าใหน้กัการตลาดตอ้งติดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของครอบครัวตลอดเวลา 

2.3 บทบาทและสถานภาพของบุคคล (Role And Status) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม  
เช่น  ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องค์กรและสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีสถานะและบทบาทท่ีต่างกนัซ่ึง
ความคิดน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
  3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีส าคญั ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
รูปแบบการด าเนินชีวติ บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล 

3.1 อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่น
ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่  และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ 

3.2 วงจรชีวิต  (Family life cycle) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของ
การมีครอบครัว  การด าเนินชีวิตในแต่ละขั้นตอน เป็นส่ิงมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติและ
ค่านิยม ของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในลกัษณะและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพท่ีแตกต่างกันน าไปสู่ความจ าเป็น ความต้องการใช้
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 
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3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic  Circumstances)  โอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละ
บุคคลจะมีผลกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย รายได ้การออกทรัพย ์ 
อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

3.5 การศึกษา  (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

3.6 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) รูปแบบการด าเนินชีวิตข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม  
ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของแต่ละบุคคล  ข้ึนอยู่กบัแบบ
แผนการด าเนินชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ 

3.7 บุคลิกลกัษณะ (Personality) บุคลิกลกัษณะมีอิทธิพลต่ออิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือคือ บุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคลต่างกนั เช่น คนละเอียดลออ คนใจร้อน คนขยนั เป็นตน้ 
 4. ลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological factors) ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่ 

4.1 การจูงใจ (Motivation) เป็นวิธีการชักน าพฤติกรรมของบุคคล ให้ปฏิ บัติตาม
วตัถุประสงค ์พฤติกรรมมนุษยต์อ้งมีส่ิงสูงใจหรือส่ิงกระตุน้ การจูงใจมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ  โดยอาศยัส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 

4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตีความและรับรู้ขอ้มูล เร่ิมจากบุคคล
ไดรั้บการกระตุน้จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ เห็น ไดย้นิ กล่ิน สัมผสัและสร แต่ละคนจะเกิดการ
รับรู้ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของส่ิงกระตุน้ ส่ิงแวดลอ้ม และลกัษณะเฉพาะตวับุคคล 

4.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงมีผลมาจากประสบการณ์
ของบุคคล 

4.4 ความเช่ือและทศันคติ (Beliefs and Attitude)  ความเช่ือเป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือ
เก่ียงขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ทศันคติเป็นการประเมินผลการ
รับรู้ทั้งดา้นพอใจและไม่พอใจ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
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 2.3 โมเดล 5 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3 โมเดล 5 ขั้นตอนของกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค  (Five-Stage Model of  
                  Consumer buying process)  
ทีม่า  :  ยงยทุธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์, 2546 : 29 

 
  ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค จากการส ารวจรายงานของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ  พบวา่ ผูบ้ริโภค
ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือและพฤติการณ์หลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือ
จริง ๆ และมีผลกระทบหลงัการซ้ือ 
   (1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากส่ิง
กระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความ
ต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการท่ีเป็นความปรารถนา (Aegvired 
Needs) อนัเป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Needs) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบั
หน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต 
ท าใหรู้้วา่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 

การรับรู้ถึง
ความตอ้งการ  

(Need 
Recognition)
หรือการรับรู้

ปัญหา  
(Problem 

Recognition) 

การคน้หา

ขอ้มูล  

(Information 

Search) 
 

การ

ประเมินผล

ทางเลือก 

(Evaluation 

Of 

Alternative) 

การ

ตดัสินใจ

ซ้ือ  

(Purchase 

Decision) 

พฤติกรรม

ภายหลงั

การซ้ือ  

(Post 

Purchase 

Behavior) 
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   (2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิง
ท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความพอใจทนัที  
เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ให้สะสมไวม้าก จะท าให้เกิดการปฏิบติัในภาวะอย่างหน่ึง คือ ความ
ตั้งใจให้ไดรั้บการสนองความตอ้งการ เขาจะพยายามคน้หาขอ้มูล เพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ี
ถูกกระตุน้ แหล่งขอ้มูลชองผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 4 กลุ่ม คือ 
    (2.1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัวเพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั 
ฯลฯ 
    (2.2) แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได้แก่ ส่ือการโฆษณา  พนักงานขาย  
ตวัแทนจ าหน่าย การบรรจุภณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้ ฯลฯ 
    (2.3) แหล่งชุมชน (Pubic Source) ได้แก่ ส่ือมวลชน องค์การคุม้ครองผูบ้ริโภค  
แหล่งประสบการณ์  (Experiential Source) 
    (2.4) แหล่งทดลอง (Experimental Source) ได้แก่  หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์หรือหน่วยงานวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์
   (3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล
มาแล้วจากขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาด
จ าเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผล
ไม่ใช่ส่ิงท่ีง่าย และไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคน
หน่ึงในทุกสถานการณ์ซ้ือ  กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 
    (3.1) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Attributes) กรณีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑ์
ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงจะมีคุณสมบัติกลุ่มหน่ึง คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์ในความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับแต่ละชนิดจะแตกต่างกนั เช่น รสกลมกล่อม มีแอลกอฮอล์
สูงหรือต ่า ความขม ปริมาณบรรจุ และราคา เป็นตน้ 
    (3.2) ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนักความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ แตกต่าง
กนั  นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
    (3.3) ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือ
ของผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู ้บริโภค ลดความเช่ือถือเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
    (3.4) ผู ้บ ริโภคท่ีมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลเร่ิมตน้ดว้ยการ ก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์เขาสนใจ 
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   (4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ีสาม
จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด 
   (5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling) หลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ไปแลว้  
ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนักการตลาดจะต้อง
พยายามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ 
  เห็นไดว้า่ประสบการณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ มีผลกระทบท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัความชอบตรา
สินคา้ ถ้าตราสินคา้ท่ีซ้ือไม่สร้างความพอใจให้แก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้ออาจจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อตราสินคา้ 
และอาจเลิกซ้ือผลิตภณัฑ์เลย ในทางตรงกันขา้ม ถ้าผูซ้ื้อมีความพึงพอใจภายหลังการซ้ือสินค้า              
จะ ท าใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์
 
ข้อมูลเกีย่วกบักาแฟสด 
 
 ประวตัิความเป็นมา 
  กาแฟมีแหล่งก าเนิดเดิมเป็นพืชพื้นเมืองของ อบิสซิเนียและอราเบีย ซ่ึงสันนิษฐานกนัวา่
เป็นกาแฟพนัธ์ุอราบิกา (Coffee Arabica linden) ส่วนกาแฟพนัธ์ุโบัสตา (Roffee robusta linden) 
เป็นพืชพื้นเมืองในป่าแถบเส้นศูนยสู์ตรในอฟัริกาตั้งแต่ West Cost จนถึง Uganda และ Southern 
Sudan หรือบางที อาจรวมทั้ง Western Abyssinia ซ่ึงเป็นแถบท่ีมีฝนตกพอเพียง มีอากาศอบอุ่น
พอเหมาะและความช้ืนสูง 
  ชาวโลกเร่ิมรู้จกักาแฟคร้ังในศตวรรษท่ี 9 คาลดี (Kaldi) คนเล้ียงแพะ ชาวอาระเบีย เป็นผู ้
ไดรั้บเกียรติพอเช่ือไดว้า่ เป็นผูพ้บประโยชน์ของกาแฟในการใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม แต่บางท่านกล่าววา่ 
พระม๊กเล็มองคห์น่ึง ช่ือ อะยิโฮเมอร์ (Hadji Omer) ถูกขบัไล่ออกจากเมืองเมกกา (Mecda) ใน พ.ศ.1828 
เป็นคนแรกท่ีไดด่ื้มกาแฟ นอกจากกาแฟจะใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมแลว้ ชาวอาระเบียยงัใชรั้บประทานดว้ย 
โดยใชใ้บท่ีบดละเอียดคลุกกบัเมล็ดกาแฟและไขมนัป้ันเป็นกอ้นรับประทาน   
  ส าหรับยุโรปนั้นเร่ิมรู้จกักาแฟเม่ือศตวรรษท่ี 17 โดยนกัแสวงโชคและผูท่ี้ท  าให้กาแฟ
ไดรั้บความนิยมในยุโรปมายิ่งข้ึนก็คือ สุไลมาน อลักา ราชทูตประจ าราชส านกัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
แห่งฝร่ังเศส หรือราวปี พ.ศ.2258 จากนั้นกาแฟ ก็มีราคาสูงข้ึน เพราะขุนนางฝร่ังเศสติดกาแฟกนั
งอมแงม ยุโรปไดรู้้จกัด่ืมกาแฟอย่างจริงจงัเม่ือศตวรรษท่ี 19 แต่อยู่ในกลุ่มนักเขียนและผูฐ้านะดี
เท่านั้น ชาวฝร่ังเศสไดน้ าไปทดลองปลูกในตอนใตข้องประเทศแต่ไม่ไดผ้ล ชาวฮอลแลนด์น าไป
ทดลองปลูกท่ี เกาะลงักาและหมู่เกาะอินเดียตะวนัออกไดส้ าเร็จ ทางฝร่ังเศสจึงท าตามบา้ง ทั้งสอง
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ประเทศน้ีหวงพนัธ์ุกาแฟมาก เม่ือฝร่ังเศสกบัฮอลแลนด์มีปัญหาเร่ืองพรมแดนในกานา กษตัริย์
บราซิลไดส่้งทูตไปไกล่เกล่ียและแอบน ากาแฟมาขยายพนัธ์ุในบราซิล จนกลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมาจนถึงทุกวนัน้ี 
  การด่ืมกาแฟไดแ้พร่ขยายอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมดาท่ีการสร้างสวนกาแฟจะตอ้งเกิดข้ึน
ตามมาประเทศต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประเทศในแถบท่ีมีอากาศร้อนก็พากนัปลูกกาแฟกนัทัว่ไป ดงันั้นใน
ปัจจุบนัจึงมีการปลูกกาแฟแพร่หลายทัว่โลก 
 กาแฟไทยในอดีต 
  แรกเร่ิมเดิมทีคนไทยเราเรียกกนัว่า “ขา้วเฟ่” ทั้งนั้น เพราะการออกเสียงภาษาฝร่ังยงัไม่
ถนดัปากและมีเสียงใกลข้า้วเขา้ไป เราก็โมเมเป็นขา้วเสียเลย คนโบราณของลากเอาค าฝร่ังมาเป็น
คนไทยไดเ้ก่งนกั คือจะไดฟั้นกนัสนิทหู อยา่งเช่นมิสเตอร์ ครอเฟิด ทูตองักฤษท่ีเขา้มาเมืองไทยเม่ือ
รัชกาลท่ี 2 นั้น คนไทยเราเรียกเสียใหม่วา่ นายการะฟัด ซ่ึงเป็นค าท่ีสนิทหูคนไทยมากกวา่ครอเฟิด 
  ค าว่ากาแฟน้ี เม่ือสมยัรัชกาลท่ี 4 ยงัคงเรียกกาแฟว่า ข้าวแฟเหมือนกัน ทั้ งน้ีเพราะมี
ปรากฏอยู่ในหนงัสือ สัพพะ วจันะ ภาษาไทย ของปาเลอกวั ฉบบัพิมพเ์ม่ือ พ.ศ.2397 แสดงว่าใน
สมนัราชกาลท่ี 4 ยงัคงเรียกวา่ขา้งแฟ อยูย่งัไม่ไดเ้ปล่ียนเป็นกาแฟเหมือนทุกวนัน้ี 
  ค าว่า กาแฟ มาจากค าว่า กาวา (Kahwah) ซ่ึงชาวอาหรับเรียกและในชั้นเดิมว่าหมายถึง
เหลา้องุ่น (ส.พลายน้อย อา้งถึงใน มทัวนั กุศลอภิบาล, 2555) เขา้ใจวา่คนไทยจะมารู้จกักาแฟกนัดี
ชนิดซึมทราบ ก็คงในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ แตะจะเป็นรัชกาลใดก็ยนืยนัล าบาก แต่อา้งอิงไดอ้ยา่ง
หน่ึงวา่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นั้น พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเคยมีพระราชประสงคท์ าสวน
กาแฟอยูพ่กัหน่ึง สวนกาแฟท่ีวา่น้ีคือบริเวณวดัราชประดิษฐ์นัน่เอง การท าสวนกาแฟสมนันั้นเป็น
เคร่ืองวดัไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ ในสมยัรัชกลท่ี 3 เป็นสมยัท่ีกาแฟแพร่หลายมากท่ีสุด จนถึงด าหริท าสวน
กาแฟข้ึน สวนกาแฟของสมเด็จเจา้พระมหาประยูรวงศ ์เซอร์ยอห์น โบวร่ิ์ง ราชทูตองักฤษ ซ่ึงเขา้มา
ท าสัญญากบัประเทศสยาม เม่ือ พ.ศ. 2398 ในรัชกาลท่ี 4 ไดเ้คยบนัทึกไวว้่า ได้เคยไปเท่ียวสวน
กาแฟของสมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงศ์ ซ่ึงปรากฏว่ามีต้นกาแฟมากมายและยงัได้ให้ เซอร์
ยอห์น โบวร่ิ์ง เก็บไปลองกินเป็นตวัอยา่งถึง 3 กระสอบ จากหลกัฐานเหล่าน้ีแสดงวา่การปลูกกาแฟ
ของคนไทยเคยพยายามจะให้เป็นล ่าเป็นสันกนัมาแลว้ แต่จะเป็นดว้ยคนไทยสมยันั้นไม่นิยมด่ืม
กาแฟหรือจะเป็นกาแฟพนัธ์ุไม่ดี คนจึงไม่นิยมก็ไม่ทราบเร่ืองการท าสวนกาแฟเห็นจะหยุดชะงกั 
มานานจนกระทัง่เลิกกิจการไป ไม่มีใครคิดจะปลูกกาแฟกนัเป็นล ่าเป็นสันต่อมากอีก แต่การด่ืม
กาแฟเห็นจะมีแพร่หลายมากข้ึน 
  ร้านกาแฟในกรุงเทพฯ เร่ิมมีมากข้ึนในสมยัไหนยงัไม่พบหลกัฐาน แต่ปรากฏวา่ใน พ.ศ.
2460 ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งสงครามโลกคร้ังแรก มีสโคว ์ชาวอเมริกนั ไดต้ั้งร้านอยู่แถวส่ีกัก๊พระยาศรี 
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โดยเปิดทุกวนัพฤหัส ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 18.00 น. โดยให้ช่ือร้านว่า “Red Cross Tea Room” 
หน้าร้านปักธงกาชาด ปรากฏมีเจา้นายและขา้ราชการตลอดจนชาวต่างประเทศ พากนัมาอุดหนุน
กนัมาก ผลก าไรท่ีไดจ้ากการขายกาแฟของร้านน้ี มีสโควไ์ดส่้งไปบ ารุงกาชาดของสัมพนัธมิตรและ
เขา้ใจวา่ร้านกาแฟคงจะเร่ิมมีมากข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6 และท่ี 7  
  ดังนั้ นประเทศไทยได้ปลูกกาแฟเป็นอันดับท่ี 3 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (รองจาก               
อินโดนิเชียและเวียดนาม) มีพนัธ์ุกาแฟมากมายในโลกแต่มีเพียงสองสายพนัธ์ุเท่านั้นท่ีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงได้แก่พนัธ์ุอราบิก้า และโรบัสต้า ทั้ งสองพนัธ์ุน้ีสามารถปลูกได้ใน
ประเทศไทย ดงัน้ี 

1. กาแฟโรบสัตา้ 80,000 ตน้ จ านวนร้อยละ 40 เป็นวตัถุดิบใชภ้ายในประเทศ (จ านวน 
30,000 ตนั) และส่งออกประมาณร้อยละ 60 (จ านวน 50,000 ตนั) 

2.  กาแฟอราบิกา้จ านวนสองถึงสามร้อยตนั ซ่ึงผ่านกรรมวิธีการผลิตเกือบทุกขั้นตอน
ภายในประเทศ 
  อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยนั้นจะวา่ไปแลว้ยงัถือวา่ใหม่อยูม่าก ตามสถิติของทาง
ราชการ เน้ือท่ีแปลงเพาะปลูกกาแฟทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2503 มีเพียงแค่ 19,000 ไร่ (หรือประมาณ 
7,600 เอเคอร์) และผลิตกาแฟไดเ้พียง 750 ตนั แต่ภายในปีเดียวกนันั้นเอง ประเทศไทยตอ้งน าเขา้
ผลิตภณัฑ์ พืชผลกาแฟเกือบจะ 6,000 ตนั เพื่อเป็นการปรับดุลการคา้ รัฐบาลไทย ไดต้ั้งโครงการ
รณรงคแ์ละสนบัสนุนกาแฟโรบสัตา้ท่ีปลูกไดท้างใต ้ซ่ึงไดรั้บความส าเร็จอยา่งดี โครงการน้ีมีการ
ผูกพนัเก่ียวเน่ืองต่อไปในอนาคต เม่ือการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝ่ินกลายเป็นโครงการของ
รัฐบาลอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2513 เม่ือไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและ
สมเด็จพระราชินีนาถ และพระบรมวงศส์านุวงศ ์อีกทั้งยงัมีองค์การสหประชาชาติและองคก์ารทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาลอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีให้การสนับสนุน ชาวไร่ชาวเขาท่ีอาศัยอยู่ในเขต
สามเหล่ียมทองค า และตามแนวเขตแดนพม่า และลาวจึงเร่ิมหนัมาสนใจปลูกกาแฟพนัธ์ุอราบิกา้กนั 
ประเทศไทยเป็นชาติท่ีมีกาแฟเป็นสินคา้ส่งออกอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2519 เราไดส่้งกาแฟโร
บสัตา้กว่า 850 ตนัออกขายในตลาดโลก ในช่วงปี พ.ศ.2523 ราคาในตลาดโลกมีความแข็งแกร่งจึง
ช่วยให้การส่งออกมีการเติบโตไปในทิศทางท่ีดีในปีต่อมา และถึงจุดสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2534-
2535 ท่ีอตัรา 60,000 ตนั ความลม้เหลวของ “สัญญากาแฟสากล” ในเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2532  
และภาวะราคากาแฟโลกท่ีตกต ่าจากผลผลิตท่ีลน้ตลาดท่ีผลกระทบท่ีรุนแรงต่อชาวไร่กาแฟอยา่ง
รุนแรง 
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 กาแฟโรบัสต้าของไทย 
  ไร่กาแฟโรบสัตา้อยูท่างใตข้องประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะอยูท่ี่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พงังา และกระบ่ี กาแฟโรบสัต้นสามารถปลูกได้ดีในท่ีราบต ่า 
กาแฟพนัธ์ุน้ีใหข้อ้ดีแก่ผูเ้พาะปลูกมากมาย เช่น ตน้กาแฟโรบสัตา้สามารถเพาะปลูกไดง่้าย มีความ
ตา้นทานสูงต่อการติดเช้ือ สามารถท่ีจะทนต่ออุณหภูมิและระดบัความช้ืนท่ีสูง อีกทั้งพนัธ์ุโรบสัตา้
ยงัให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟมากกวา่ และผลของมนัยงัสุกเร็วกวา่เม่ือเทียบกบัพนัธ์ุอราบิกา้ อยา่งไรก็
ตามเมล็ดกาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้เม่ือพิจารณาแลว้จะมีคุณภาพต ่ากวา่พนัธ์ุอราบิกา้ และมีราคาถูกกว่า
อีกดว้ย 
  กาแฟโรบัสต้าพนัธ์ุไทย เป็นชนิดท่ีมีคุณภาพดีและมีการยอมรับอย่างกวา้งขวางใน
นานาชาติ ตลาดส่งออกหลักของเรา คือ สหรัฐอเมริกา แถบยุโรป ญ่ีปุ่นและสิงคโปร์ในตลาด
ทอ้งถ่ิน กาแฟโรบสัตา้ได้ผ่านการแปรรูปเป็นเคร่ืองด่ืมกาแฟกระป๋อง หรือกาแฟส าเร็จรูปชนิด
ผลเสียส่วนใหญ่ ดว้ยกรรมวธีิและเทคโนโลยกีารคัว่กาแฟแบบใหม่ ในปัจจุบนัสามารถท าใหก้าแฟ
โรบสัตา้พนัธ์ุไทยเป็นกาแฟท่ีมีรสชาติกรมกล่อมและมีคุณภาพดีได ้
 กาแฟอราบิก้าของไทย 
 ประเทศไทยสามารถปลูกไร่กาแฟอราบิกา้ไดท้างภาคเหนือ โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง แม่ฮ่องสอนและตาก กาแฟพนัธ์ุอราบิกา้เจริญเติบโตท่ีบริเวณท่ีราบสูงประมาณ 
800 ถึง 1,500 เมตร ท่ีความสูงระดบัน้ีจะมีผลให้กาแฟเจริญเติบโตไปอย่างช้า ๆ ซ่ึงจะท าผลผลิต
เมล็ดกาแฟท่ีมีรสชาติดี การเพาะปลูกกาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ในประเทศไทยยงัอยูใ่นขั้นทดลอง จึงไม่
สามารถท าการเก็บเก่ียวผลิตผลต่อปีไดม้ากนกั ส่วนใหญ่แลว้ผูเ้พาะปลูกกาแฟอราบิกา้พนัธ์ุไทย คือ
เจา้ของไรรายยอ่ย เช่น ครอบครัวชาวเขา และชาวบา้นเช่นเดียวกบัท่ีสถานท่ีทดลอง เช่น วาวี และ
ชา้งเขียน อีกทั้งยงัมีโครงการพฒันาอีกมากมาย เมล็ดกาแฟจ านวนสองถึงสามร้อยตน้ท่ีเก็บเก่ียวได้
ต่อปี โดยพอ่คา้ในทอ้งถ่ิน และจากโรงงานเพื่อผลิตเป็นกาแฟเมด็อม และกาแฟผงต่อไป 
 การบริโภคกาแฟไทย 
 ววิฒันาการของร้านกาแฟในประเทศไทยเร่ิมจากรถเข็นขายกาแฟ มีถุงลวกกาแฟแลว้ใส่น ้ า 
น ้าตาล และนม ซ่ึงมกัด่ืมกาแฟร่วมกบัปาท่องโก๋ ซ่ึงสามารถพบเห็นไดต้ามตลาดสดหรือสถานท่ีท่ี
มีคนพลุกพล่าน ร้านมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายเน้นการขายสินคา้เป็นส าคญั ต่อมามีการพฒันาเขา้สู่ยุค
ร้านอาโกอาเจ๊ก โดยนอกจากกาแฟแลว้ยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์จากกาแฟใหม่ๆ เกิดข้ึน คือ กาป้ี 
โอเล้ียง และโอยวัะ ร้านกาแฟยุคน้ีมีการขายบุหร่ี น ้ าอดัลม เหลา้ และเบียร์ ควบคู่กบักาแฟดว้ย ยุค
ต่อมาเป็นยุคร้านกาแฟฟาสต์ฟู้ดส์ ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบของร้านเฟรนไซน์หรือร้านสาขามีการชาย
อาหารอ่ืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่น โดนทั และขนมปัง เป็นตน้ หลงัจากยุคน้ีแลว้ก็ถึงยุคมุมกาแฟตาม
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หา้วสรรพสินคา้ ยคุน้ีมีผลิตภณัฑ์กาแฟใหเ้ลือกด่ืมไดม้ากมายหลายชนิดหลายประเภท เนน้คุณภาพ
ทุกขั้นตอน ท าให้เกิดการแปลกใหม่ในการด่ืมกาแฟ มีการเปิดร้านกาแฟรูปแบบเดียวกันน้ีใน
โรงแรม และคลับชั้นน าทัว่ไป ยุคของร้านกาแฟต่อไปคือ ยุคยกระดับ ปรับเฟรนไซน์ หรือยุค
ปัจจุบนั ร้านกาแฟมีการยกระดบัตวัเองมากข้ึน โดยมีอยูด่ว้ยกนั 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ร้านคอฟฟ่ีคอเนอร์ ร้านกาแฟลกัษณะน้ีจะจ าหน่ายกาแฟเป็นเมนูหลกั อาหารว่างอ่ืน ๆ 
เป็นเมนูเสริม 
 2. ร้านควิกเรสเตอร์รองต์ ร้านกาแฟลกัษณะน้ีจะขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกคา้ครอบครัว โดยเสนอบริการในรูปแบบภตัตาคาร 
 3. ร้านคอฟฟ่ีคอเนอร์แอนด์แสนกบาร์ ร้านกาแฟลกัษณะน้ีเนน้การจ าหน่ายกาแฟควบคู่
กบัเบเกอร่ี และยา้ยไปยดึท าเลตามอาคารส านกังาน 
  ร้านกาแฟสองรูปแบบหลังน้ีนับว่าเป็นการปรับตวัคร้ังส าคญัของร้านกาแฟ เพื่อให้
ทดัเทียมคู่แข่งส าคญั คือ ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ ซ่ึงตลาดร้านกาแฟรูปแบบใหม่น้ีมีอตัราการขยายตวัสูง
ถึงร้อยละ 30 ต่อปี โดยในปัจจุบนัมีนกัลงทุนรายใหม่เขา้มาในธุรกิจร้านกาแฟ ไม่วา่จะเป็นคนไทย
เองหรือร้านกาแฟท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ร้านกาแฟท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบนั ได้แก่        
แบล็คแคนยอน ยูซีซี ซูซูกิ สตาร์บคั และคอฟฟ่ีเวิลด์ ซ่ึงร้านกาแฟทั้งสองแห่งหลงัน้ีเพิ่งเขา้ตลาด
ในช่วงกลางปี 2541 ธุรกิจร้านกาแฟได้รับการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี ท าให้ร้านกาแฟท่ี
ส่วนใหญ่ มีท าเลอยูก่ลางเมือง เร่ิมไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยจะเห็นไดว้า่ในช่วงท่ีผ่านมามี
นักลงทุนหันมาเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กตามย่านชานเมืองเพิ่มมากข้ึน ธุรกิจร้านกาแฟในปี                   
พ.ศ. 2542 นบัวา่คึกคกัต่อเน่ืองจากช่วงปี พ.ศ.2541 แมว้า่จะอยูใ่นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็ตามโดยมี
นกัลงทุนรายใหม่ทยอยเขา้ตลาด 2 ราย คือ “คอฟฟ่ี โซไซต้ี” และ “คาเฟ เดอ วติตอง” 
 ทีม่า : kafaesansuk.wordpress.com เขา้ถึงเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2559  
  
 ร้านกาแฟ สด ทีเ่ปิดร่วมกบัป้ัมน า้มัน 
                 ร้านกาแฟ เหล่าน้ีเน้นจบักลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนักเดินทาง ราคากาแฟจะไม่สูงนัก เฉล่ีย
ประมาณ 30 -45 บาทต่อแก้ว กลุ่มน้ีเน้นการเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีขยายตวัไปพร้อมกนัป้ัมน ้ ามนั   
แบรนด์ดงั ๆ เช่น บา้นไร่กาแฟร่วมกนัป้ัม Jet กาแฟอเมซอนร่วมกบัป้ัมปตท. อินทนินร่วมกบัป้ัม
บางจาก การลงทุนโดยอาศยัแบรนดใ์หญ่ของป้ัมน ้ ามนั ท าให้แบรนด์เล็กๆ ของ ร้านกาแฟ ดงักล่าว
ขยายตวัไปอย่างรวดเร็ว ส าหรับนักลงทุนกลุ่มน้ี บ้านไร่กาแฟ ถือว่าเป็น ร้านกาแฟ ท่ีประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยสาขาในปัจจุบนัประมาณ 80 แห่ง (สัมภาษณ์, 2545) หลงัจากเปิด



27 
 

 

ด าเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540 จุดเด่นของบา้นไร่กาแฟอยูท่ี่การออกแบบร้านให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มี
บรรยากาศดึงดูดนกัด่ืมกาแฟไดเ้ป็นอยา่งดี   

 นอกจากการแบ่งเป็นกลุ่มดังกล่าวแล้ว ในตลาดยงัมีธุรกิจ ร้านกาแฟ รายย่อยอีกเป็น
จ านวนมาก ส่วนใหญ่ร้านเหล่าน้ีจะลงทุนในรูปแบบมุมกาแฟ (Corner/Kiosk) หรือรถเข็น (Cart) ท่ี
ใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีส่งส่งออกและน าเขา้ผลิตภณัฑ์กาแฟ จะเป็นผูจ้ดั
จ  าหน่ายอุปกรณ์และวตัถุดิบต่าง ๆ ให้กบัผูป้ระกอบการรายย่อย ดงันั้น ผูป้ระกอบการรายใหญ่
เหล่าน้ี จึงมีบริการให้ค  าปรึกษา สอนการท ากาแฟให้กบัร้านกาแฟรายยอ่ย ๆ เพื่อเป็นช่องทางจดั
จ าหน่ายอุปกรณ์กาแฟและเมล็ดกาแฟ ร้านกาแฟรายใหญ่ ดงักล่าว ไดแ้ก่ บอนกาแฟ อโรม่า กาแฟ
บา้นเรา กาแฟแม่สลอง เป็นตน้ 

 จากภาพรวมตลาดกาแฟสด ผูป้ระกอบการ SMEs รายเดิมหลายกลุ่มเตรียมพร้อมจะขยาย
สาขากนัเพิ่มข้ึน ส่วนผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ ทยอยเขา้มาในตลาดอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีการศึกษา
วิจัยช้ีว่าคนไทยยงัด่ืมกาแฟสดในปริมาณท่ีน้อยมากต่อคน แต่ไลฟ์สไตล์ของคนไทยก็เร่ิมมี
แนวโน้มหันมาบริโภคกาแฟสดกนัสูงข้ึน เหล่าน้ี ช้ีให้เห็นวา่ โอกาสท าธุรกิจร้านกาแฟ ยงัคงเปิด
กวา้งอีกมาก เพียงแต่ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ี  นอกจากจะตอ้งมีศกัยภาพตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้งพิจารณารูปแบบการลงทุนใหเ้หมาะสมดว้ย 

 ในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการ SMEs มีอยู่หลายทางเลือกด้วยกัน ทั้ งในรูปแบบการซ้ือ
สิทธิแฟรนไชส์ จากบริษทัแม่ท่ีขายแฟรนไชส์ หรือการเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัแบรนด์ใหญ่ๆ การ
เขา้ร่วมลงทุนใน 2 ลกัษณะน้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาเง่ือนไขสัญญา แผนการตลาด รวมทั้ง
ประวติัความเป็นมาของบริษทัอยา่งรอบคอบ ทางท่ีดี ผูล้งทุนควรศึกษาจากหลายๆ แห่ง และน ามา
เปรียบเทียบกนัก่อนตดัสินใจเลือกลงทุนกบับริษทัใดบริษทัหน่ึง 

ทีม่า : ธุรกิจกาแฟ เขา้ถึงไดท่ี้ businescafe.com เขา้ถึงเม่ือเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2559 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 กานดา  เสือจ าศีล (2555) ท าการศึกษา พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอน  
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานีท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด  อเมซอน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีทดสอบสมมติฐาน คือ Independent  Samples t-test, One-way ANOVA  (F-test)  
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และ Chi-Square ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากท่ีสุด คือ  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
บุคลากร  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค
มากท่ีสุด คือ คาปูชิโน่ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เพราะติดใจในรสชาติของ
เคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการ 1-2  คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วง 12.01-15.00  น. โดยตนเอง
เป็นผูต้ดัสินใจใช้บริการและลกัษณะการใช้บริการ คือ ซ้ือกลบับา้น และพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี  เพศ  
อายุ  สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมทางการตลาด และกระบวนการให้บริการต่างกนั  
และเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการ ดา้นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค จ านวนคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 
 ชนัญญา  ศรีลลติา  (2551)  ท  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
กาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน
กาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาด 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั
ทางการตลาด ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการร้านกาแฟสดของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดา้นเขตจตุจกัร  เขตลาดพร้าว เขตบางเขน  จ านวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ  
(Percentage) ค่ าเฉล่ี ย (Mean) ค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ า T-test, Anova, Chi-square,  Multiple 
Regression ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ โดยภาพรวม 
ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาน้อยท่ีสุด คือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลาย
ของชนิดกาแฟ ช่ือเสียงหรือยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ และการให้ส่วนลดแก่สมาชิก ระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดทั้ง  4  ดา้น พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
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มากไปหาปานกลาง คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสดไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืน มีความคิดเห็นในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด โดยดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดม้าก ราคาจึงไม่ใช่ปัจจยัส าคญัใน
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ แต่ผูบ้ริโภคจะหันไปให้ความส าคญัในเร่ือง คุณภาพผลิตภณัฑ์ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย การส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
 ฐิติยาภรณ์  จิตราภิรมย์ (2558) ท าการศึกษา พฤติกรรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้ร้าน
กาแฟสด  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้ร้านกาแฟสด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง  
จงัหวดัสุราษฎ์ธานี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ จ านวน 384 คน โดยใช้แบบสอบถาม       
ท่ีมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ด่ืมกาแฟสดเฉล่ีย 3-4 วนัต่อ
สัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการไม่แน่นอน ด่ืมในช่วงเช้า ใช้บริการ 10-20 นาที ซ้ือไปด่ืมนอกร้าน  
ชอบด่ืมแบบร้อน ชนิดมอคค่า รสชาติท่ีอ่อน ด่ืมช่วยแกง่้วง ปัจจยัท่ีส่งผลในการตดัสินใจซ้ือกาแฟ
สดมากท่ีสุด คือ ความสะดวก ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ด้านสถานท่ีการจดัจ าหน่าย  ด้านบุคคล ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ  ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระกับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7  ดา้น มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 นงนภัส  เลิศฤทธ์ิสมบูรณ์  (2554) ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามัน และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนั ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร การวิจยัเป็นการศึกษาเชิงส ารวจใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามัน  ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 384 คน ใช้
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แบบสอบถาม  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ จากวิธีการวดั
ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach  Alpha  Formula) จ  านวน  30  
ตวัอย่าง  ได้ผลทดสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือท่ี 0.86  วิเคราะห์ผล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  
การแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติ  
ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ  T-test, F-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  
(One – way ANOVA) โดยมีการทดสอบค่าเฉล่ียแตกต่างรายคู่โดยวิธี  LSD  ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี  0.05  ประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง อายุ  20-30  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนัโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.73 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  4.10 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่  50,000 บาท จะมีพฤติกรรมใน
การใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั  ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร  สูงกว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาท ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 50,000  บาท  จะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามัน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดั
สมุทรสาคร สูงกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน
มากกวา่  50,000 บาท จะมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร สูงกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000  บาท ผูบ้ริโภค
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 50,000  บาท จะมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร สูงกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 
40,000 บาท ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า  50,000 บาท จะมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร สูงกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.05  และปัจจยัส่วนประสม
การตลาดต่างกนัมีผลท าให้พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 นงนุช  อุณอนันต์  (2557)  ท าการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟ
สดในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้
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บริการกาแฟสดและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  กลุ่ม
ประชากร ไดแ้ก่  ผูบ้ริโภคกาแฟสดท่ีอยูอ่าศยัและท างานในพื้นท่ีเขตธนบุรี ก าหนดขนาดตวัอย่าง
จากการประมาณค่าร้อยละ ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร หาขนาดตวัอย่างได ้ 400  ตวัอย่าง  
โดยการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก  เคร่ืองมือท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบด้วยแบบสอบถาม  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวจิยั พบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกด่ืมกาแฟสดจากรสชาติของกาแฟ  ตราผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ี
รู้จกั มีตราผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย  ด่ืมกาแฟสดจากร้านท่ีรู้จกั ซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟสดจากสถานท่ี
ท างาน/สถานศึกษาชอบด่ืมกาแฟรสชาติคาปูชิโน่  ซ้ือกาแฟสดในราคาแกว้ละ  30-39  บาท  มีการ
ด่ืมกาแฟสดทุกวนั  ด่ืมกาแฟสดในระหวา่งเวลา  6.00-9.00 น. ชอบแนวการตกแต่งร้านกาแฟสด
แบบธรรมชาติ  นอกจากน้ีเห็นว่าควรเน้นการใชบ้ริการในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ความเป็นกนัเองกบั
ลูกคา้ และผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม  ทั้ง 4 ดา้น และ
ในระดบัมากตามล าดบั  คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
 ณุพร  บุณสนอง (2551)  ท าการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟพรีเม่ืยมของผูบ้ริโภค
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริโภคกาแฟพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคใน    
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณด้วยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กับกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ  25-35  ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได ้ 10,001-15,000  บาท  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ พรีเม่ียมของ
ผูบ้ริโภคในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ รู้จกัและนิยมบริโภคกาแฟพรีเม่ียม
ยี่ห้อบา้นไร่กาแฟ โดยช่ืนชอบกาแฟประเภทคาปูชิโน และเป็นผูต้ดัสินใจบริโภคดว้ยตนเองโดยมี
วตัถุประสงค์ในการบริโภคเพื่อแก้อาการง่วง และนิยมบริโภคจากร้านบริการท่ีตั้งในห้างสรรพสินคา้  
โดยปริมาณการบริโภคสัปดาห์ละคร้ัง ปริมาณค่าใช้จ่ายในการบริโภค  60-79  บาท/แก้ว ส่ือโฆษณา               
ท่ีผูบ้ริโภคพบเห็นและรายการส่งเสริมการขาย  ไดแ้ก่  ส่ือทางนิตยสาร และช่ืนชอบรายการส่งเสริม
การชายดว้ยวธีิการลดราคา รวมทั้งการตดัสินใจบริโภคกาแฟพรีเม่ียมมกัค านึงถึงรสชาติเป็นอนัดบั
หน่ึง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ผูบ้ริโภคกาแฟ พรีเม่ียมในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครท่ีมี
คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาย ุรายได ้และอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟพรีเม่ียม
ไม่แตกต่างกนั 
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 ฝนทอง  ถิ่นพังงา (2556) ท าการศึกษา  แรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟ 
อเมซอนในป้ัมน ้ ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการร้านกาแฟ อเมซอนในป้ัมน ้ ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนใน
ป้ัมน ้ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
มีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและเคยใชบ้ริการของร้านกาแฟอเมซอนมาก่อน จ านวน 400 ตวัอยา่งและใช้
สถิติต่าง ๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  และ  
MRA  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหวา่ง  41-50 ปี มีอาชีพรับ
ราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า  มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000  บาท มีการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี  มีสถานภาพสมรสแลว้  มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเน่ืองจากกาแฟช่วยท า
ให้หายง่วงนอน ด่ืมกาแฟวนัละ 2 ถว้ย ด่ืมกาแฟในราคาต ่ากวา่ 50 บาทต่อถว้ย ชอบด่ืมกาแฟท่ีร้าน
กาแฟ  จ านวน 2 คน และเปล่ียนยี่ห้อกาแฟเน่ืองจากปัจจยัด้านราคา กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การก าหนดราคาและแสดงป้าย
บอกราคาไวอ้ย่างชัดเจน ความสะดวกในการซ้ือกาแฟ การโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ และ
ผลิตภณัฑ์กาแฟและอ่ืน ๆ มีความหลากหลายให้เลือก โดยให้ความส าคญัการบริการของพนกังาน
ดว้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและทุกพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ี
แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป้ันน ้ ามนั
ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นไม่มีความสัมพนัธ์
กับแรงจูงใจของผู ้บ ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป้ัมน ้ ามันปตท. ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 วมิลรัตน์  เพ็งหอม (2557) ท าการศึกษา ส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อหาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดกาแฟสด  เพื่อวิจยัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด  เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสม
การตลาดกบัลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปของผูบ้ริโภคกาแฟสดจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค
กาแฟสดจังหวดัปทุมธานี 385 คน ท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม เก็บขอ้มูลโดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  
(Percentage) ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  
เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย T – test และ One Way ANOVA  F-test ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 อายุระหวา่ง 26-35  ปี จ  านวน 200 คน  
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คิดเป็นร้อยละ  51.9  ส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ  านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน  230 คน คิดเป็นร้อยละ  59.7  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 182  คน  
คิดเป็นร้อยละ  47.2 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน  15,001-25,000 บาท  จ านวน  190  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 49.3  ผูบ้ริโภคมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภคกาแฟสดภาพรวมเฉล่ีย             
ทุกดา้น และองคป์ระกอบทุกดา้นอยู่ในระดบัส าคญัมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.55  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
0.22 เม่ือพิจารณาล าดบัจากค่าเฉล่ียรายดา้น  พบว่า  ด้านราคา โดยมีระดบัส าคญัมาก  มีค่าเฉล่ีย  
3.90  ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย 3.78 ดา้นการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ีย  3.56  และดา้น
ผูใ้ห้บริการและการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย  3.27  เรียงตามล าดบั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคกาแฟสดเพราะแกอ้าการง่วงนอน  จ านวน  180  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  46.7 ปริมาณการบริโภคกาแฟต่อวนั  คือ วนัละ 1  แกว้ จ  านวน 158  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.0 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือกาแฟสดต ่ากวา่ 50 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 151  คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 และบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด  คือ ตนเอง  จ านวน 200  คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 ผล
การทดสอบสมมติฐาน  ผูบ้ริโภคกาแฟสดในเขตปทุมธานีท่ีมีอายุ  อาชีพ  สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา  รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการบริโภคกาแฟสดไม่
แตกต่างกนั 
 หน่ึงฤทัย  เซ่ียงฉิน (2558) ท าการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟของร้านกาแฟสตาร์บตัส์  และร้านทมั  เอ็น  ทมั  คอฟฟ่ี  สาขาวคิตาเรีย  การ์เดน้ส์ 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ  มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของผูบ้ริโภคร้านกาแฟสตาร์บตัส์ และร้านทมั เอ็น ทมั คอฟฟ่ี สาขาวิคตาเรีย การ์เดน้ส์  เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคร้านกาแฟสตาร์บตัส์  และร้านทมั  เอ็น ทมั คอฟฟ่ี  สาขา
วคิตาเรีย  การ์เดน้ส์ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟระหวา่งผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บตัส์  กบัผูบ้ริโภคกาแฟร้านทมั  เอน็  ทมั  คอฟฟ่ี  สาขาวคิตาเรีย  
การ์เด้นส์  กลุ่มตวัอย่างการวิจยั  คือ ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บตัส์ สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ จ  านวน  
200 คน และผูบ้ริโภคกาแฟร้านทมั  เอ็น ทมั คอฟฟ่ี  สาขาวิคตาเรีย  การ์เด้นส์  จ  านวน   200 คน  
รวม  400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  แบบสอบถาม  วเิคราะห์ขอ้มูลดา้ยค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม  
(ค่าสถิติ  Independent  t-test) ผลการศึกษาจากร้านสตาร์บคัส์ พบว่า  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  มีอายุระหว่าง  21-30  ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพขา้ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,001  บาทข้ึนไป ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อผูบ้ริโภคในการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ  มีความส าคญัในระดบัมาก  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
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ของผูบ้ริโภค  มีความคิดเห็นเห็นดว้ย  ผลการศึกษาจากร้านทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟี  พบวา่  ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง  21-30  ปี  สถานภาพโสด  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพ
เจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,001  บาทข้ึนไป  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้บริโภคในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟมีความส าคัญในระดับมาก  
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภค  มีความคิดเห็นเห็นดว้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์กบัผูบ้ริโภคกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ 
คอฟฟ่ี  สาขาวิคตอเรีย  การ์เดน้ส์แตกต่างกนั  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟระหวา่งผูบ้ริโภคกาแฟ
สตาร์บคัส์ กบัผูบ้ริโภคกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี  สาขาวิคตอเรีย  การ์เดน้ส์ แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 อริสา  วิริยะวารี  (2556) ท  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนั  กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน  ในสถานีน ้ ามนัปตท.  จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี  วตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนั  กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเม
ซอน  ในสถานีน ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนั  กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเม
ซอน  ในสถานีน ้ ามนัปตท.  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี    และศึกษาการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนั  กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน  ในสถานีน ้ ามนัปตท.  จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น  จากกลุ่มตวัอยา่ง  400  คน  
กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ผูบ้ริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเม
ซอน  ในสถานีน ้ ามนัปตท.  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลไดใ้ช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้เชิงพรรณนา  คือ การแจกแจงความถ่ี                
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน คือ Anova  t-test, F-test  และ 
Multiple  Regression  Analysis (MRA) โดยใช้ทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ในการ
วิเคราะห์  ผลการวิจยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ียในช่วง  25-35  ปี  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่  10,000-20,000 บาท  
ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟเย็น ประเภทคาปูชิโน รสชาติหวานมนั มาใช้บริการร้านกาแฟสด ในสถานี
บริการน ้ ามนั 1-2 คร้ังหรือน้อยกว่านั้น ใน 1 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง  50-100  บาท เหตุผลท่ี
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการน ้ ามนัเพราะมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายภายในบริเวณ
สถานีบริการน ้ ามนั  และมีความรวดเร็วในการให้บริการของร้านกาแฟสดในสถานบริการน ้ ามนั  
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ให้ความส าคญักบัภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์สะอาดและสวยงามการติดป้ายบอกราคาชดัเจน  สถาน
ท่ีตั้งร้านกาแฟสะดวกแก่การไปใช้บริการและมีท่ีจอดรถเพียงพอ  มีการจดัเคร่ืองด่ืมพร้อมของวา่ง
เป็นชุดในราคาพิเศษ  ความส าคญักบัพนกังานท่ีมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการบริการ  การ
ตกแต่งร้านแบบธรรมชาติเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  และความถูกตอ้งในการช าระเงินของพนกังาน  
และการตดัสินใจให้ความส าคญัในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
สามารถรับรู้และคน้หาร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนไดง่้ายและชดัเจน  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  
สมมติฐานท่ี 1 ผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจากพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  คือ  เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.05  สมมติฐานท่ี  2  ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐาน  เฉพาะจ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการและ
เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ  ท่ีแตกต่าง  มีผลต่อการตดัสินใจ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
สมมติฐานท่ี 3 ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐาน เฉพะด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  และดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 พิมพ์ศิริ ไทยสม (2556) ท  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้าน
กาแฟ A ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยปัจจยัอิสระจะ
ประกอบไปด้วย ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของร้านกาแฟ  (Service Quality of Coffee Shops) 
ปัจจยัการรับรู้ทางประสาทสัมผสั (Sense Perception)  ปัจจยัการรับรู้ถึงความสัมพนัธ์  (Relate 
Perception) ปัจจยัความตั้งใจเก่ียวกับการพาณิชยท์างสังคม (Social Commerce Intention)  ปัจจยั
การรับรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  (Perception of Green Practices) ปัจจยัการรับรู้
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์สีเขียว (Perception of Green Image)  ท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้  (Customer 
Satisfaction)  จากแบบสอบถาม  จ านวน 300 ชุด  จากร้านกาแฟ A ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
ช่วงเดือนตุลาคม 2557  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสัมประสิทธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า  มีเพียงปัจจยัการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์สีเขียว (Perception of Green 
Image)  ปัจจยัความตั้งใจเก่ียวกบัการพาณิชยท์างสังคม (Social Commerce Practices) ท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านกาแฟ A โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.310, 
0.227 และ 0.216 ตามล าดบั ซ่ึงสามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้าน
กาแฟ A ไดร้้อยละ 74.90 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คณะผูว้ิจยัไดแ้นะน ากลยุทธ์ทาง
การตลาดและงานวจิยัในอนาคตในงานวจิยัน้ีดว้ย 
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 จิตรกร เจริญกุล (2555) ท  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟของ
ผูป้ระกอบการร้านกาแฟขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไป
ของกิจการ การรับรู้แหล่งก าเนิด และปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เมล็ดกาแฟของผูป้ระกอบการร้านกาแฟขนาดเล็ก โดยการวิจยัคร้ังน้ีใช้การสุ่มตวัอย่างแบบใช้
วิจารณญาณ เพื่อเลือกหาเจา้ของร้านกาแฟสดในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ได้จ  านวนตวัอย่างทั้งหมด  
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย (Independent samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
หาผลความแตกต่างจะทดสอบค่าเฉล่ียแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe) และทดสอบความสัมพนัธ์ด้วนสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาการด าเนินกิจการและ
จ านวนเมนูกาแฟท่ีจ าหน่าย แตกต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความพึงพอใจและแนวโน้มการซ้ือเมล็ด
กาแฟท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศท่ีแตกต่างกนั แหล่งก าเนิดเมล็ดกาแฟท่ีใช ้ ยีห่้อเมล็ดกาแฟท่ีใช ้ท่ี
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นแนวโนม้การซ้ือเมล็ดกาแฟท่ีน าเขา้จากต่างประเทศแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 การรับรู้ประเทศแหล่งก าเนิดของเมล็ดกาแฟ ปัจจยัทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความพึงพอใจและ
แนวโนม้การซ้ือเมล็ดกาแฟท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 2.2 สรุปผลการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง : จากการทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
ผลการวจิยัของนกัวจิยัทั้งส้ิน 10 คน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
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จากตารางท่ี 2.3 สรุปผลการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง : จากการทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด โดย
พิจารณาความสอดคลอ้งของผลการวิจยัของนกัวิจยัทั้งส้ิน 10 คน พบว่า สถิติท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่             
ใช้วิเคราะห์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ได้แก่ T-test, F-test, One-way ANOVA, 
ไคสแควร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ตารางที ่2.2 ตารางการทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง เกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ  

 
 
 
 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ 
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1.ด้านผลติภัณฑ์   /  /          /  /   /  5  1 

2.ด้านราคา  /  /          /     /  4  2 

3.ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   /  /         /  /   /  5  1 

4.ด้านส่งเสริมการตลาด  /  /         /     /  4  2 

5.ด้านบุคลากร    /            1  

6.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ    /        /    2  3 

7.ด้านกระบวนการ    /        /    2  3 



 



  ตารางที ่2.3  ตารางการทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัสถิติทีใ่ช้กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ 
 
 
 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
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- T-test / /  /   / / / /   7 1 

- F-test /   /   / /  /   5 2 

- One-Way ANOVA / /  /    /  /   5 2 

- ไคสแควร์ / / /          3 3 

- Crame’s V               

- Somer’ D               

- T               

- Multiple Regression analysis  /     /   / /  / 5 2 

- Independent samples /        /    2 4 

- LSD   /          1  

- Simple Regression analysis               

- Pearson correlation           / / 2 4 



 



 

 

 
บทที ่ 3 

 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 
รูปแบบกำรวจัิย 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้
ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย เป็นวิจยัเชิง
ส ารวจ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา โดยการศึกษาคร้ัง
น้ีมีการด าเนินการตามล าดบั  
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.  การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
 4.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้เพื่อการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั 
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย   
 กลุ่มตัวอย่ำง   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั 
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนผูท่ี้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผูศึ้กษาจึงใช้สูตรของ แดเนียล (Daniel) 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ.2549 : 48) ตามรายละเอียดดงัน้ี  
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                =  384.16  หรือ 385  
      = 400 ตวัอยา่ง 
   โดยให ้  n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     p  = ค่าเปอร์เซ็นท่ีตอ้งการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
     e  = ค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
     z  = ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.96 
 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  (Sampling) 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา โดยการก าหนดจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอ้งการทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง เฉล่ียดว้ยร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 10 ร้าน เพื่อน ามาศึกษาดงัน้ี 
 

ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนขนำดตัวอย่ำงในแต่ร้ำน 
 

ช่ือร้ำน  /  ทีต่ั้ง ขนำดตัวอย่ำง 
1. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.เวยีง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 40 

 
2. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.รอบเวยีง (1) อ.เมืองเชียงราย 
 จ.เชียงราย 

40 

3. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.รอบเมือง อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

40 

4. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.รอบเวยีง (2) อ.เมืองเชียงราย 
 จ.เชียงราย 

40 

 5. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.รอบเวยีง (3) อ.เมืองเชียงราย 
 จ.เชียงราย 

40 

6. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.รอบเวยีง (4) อ.เมืองเชียงราย 
 จ.เชียงราย 

40 

7. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 40 
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ตำรำงที ่3.1  (ต่อ) 

ช่ือร้ำน  / ทีต่ั้ง ขนำดตัวอย่ำง 
8. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
 

40 

9. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
 

40 

10. ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ต.หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
 

40 

รวม 400 
 
 ขั้นตอนท่ี 2  การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  โดยเลือกเฉพาะผูท่ี้ก าลงัใช้บริการร้านกาแฟ
สดในสถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จ านวน 10 ร้าน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย  
3  ส่วน 
 ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะ
ค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวมีจ านวน 6 ขอ้ 
 ขอ้ท่ี  1  เพศ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ค าถามมีลกัษณะ
ปลายปิด แบบ 2 ตวัเลือก (Two – Way Question) 
 ขอ้ท่ี  2 อายุ ใช้การวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ค  าถามมีลกัษณะ
ปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Question) 
 ขอ้ท่ี  3 สถานภาพ ใช้การวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ค าถามมี
ลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Two – Way Question) 
 ขอ้ท่ี  4 ระดบัการศึกษา ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั  (Ordinal Scale) ค  าถาม
มีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Question) 
 ขอ้ท่ี  5  อาชีพ ใช้การวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ค าถามมีลกัษณะ
ปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Two – Way Question) 
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 ข้อท่ี  6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้การวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Question) 
 ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย มีลกัษณะค าถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียง
ขอ้เดียวมีจ านวน 8 ขอ้ ดงัน้ี  
  ข้อท่ี 1 ท่านนิยมบริโภคกาแฟประเภทใด ใช้การวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
  ขอ้ท่ี 2 นอกจากกาแฟแลว้ ท่านซ้ือสินคา้อะไรอีกบา้ง ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนาม
บญัญติั (Nominal Scale) ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
  ขอ้ท่ี 3 เหตุผลท่ีท่านเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนั ใช้การวดัขอ้มูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ค  าถามมีลักษณะปลายปิด แบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choices question) 
  ขอ้ท่ี 4 จ  านวนคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั 
(Nominal Scale) ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
  ขอ้ท่ี 5 ท่านใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเพราะเหตุใด ใช้การวดั
ขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ค าถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple 
Choices question) 
  ข้อท่ี 6 ผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ใช้การวดัข้อมูลประเภทนาม
บญัญติั (Nominal Scale) ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
  ข้อท่ี 7 ลักษณะการเข้าใช้บริการ ใช้การวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด แบบ 2 ตวัเลือก (Two-way question) 
 ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั มีจ  านวน 7 ขอ้  
 ขอ้ท่ี 1 ด้านผลิตภณัฑ์ ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตรอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale)   ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 ขอ้ท่ี 2 ดา้นราคา ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตรอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  
 ขอ้ท่ี 3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตรอนัตรภาค
ชั้น (Interval Scale)  ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
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 ขอ้ท่ี 4 ด้านส่งเสริมการตลาด  ใช้ระดับการวดัขอ้มูลประเภทมาตรอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 ขอ้ท่ี 5 ด้านบุคลากร ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทมาตรอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 ขอ้ท่ี 6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตรอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale)  ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 ขอ้ท่ี 7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตรอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale)  ค  าถามมีลกัษณะปลายปิด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 การวดัขอ้มูลแบบ  (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบัในการให้คะแนนตามแนวของ
ระดบัความส าคญั (Importance Scale) ไดด้งัน้ี 
  มากท่ีสุด   ให ้  5 คะแนน 
  มาก    ให ้ 4 คะแนน 
  ปานกลาง   ให ้ 3 คะแนน 
  นอ้ย    ให ้ 2  คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด   ให ้ 1 คะแนน 
  กานดา เสือจ าศีล (2556 : 35)  การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
เป็นการวดัแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใชสู้ตรค านวณความ
กวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

    ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =      

 
      =   

       

      =       0.80 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าว  สามารถแปรความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย   4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย   3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมาก 
   คะแนนเฉล่ีย   2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย   1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดบัความส าคญันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรศึกษำ 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ี เก่ียวข้องรวมทั้ งหลักการและวิ ธีการส ร้าง
แบบสอบถาม  เพื่อการวิจยั  ตลอดจนก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจยั โดยไดรั้บค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.2  ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 

3.3  ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวจิยั 

3.4  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
3.5  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าเสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและ

เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
3.6  ท าการปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดเ้สนอแนะ 
3.7  น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน  

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) การใช้ภาษา รวมทั้ งความชัดเจนของ
ขอ้ความ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั (Index of Item – Objective Congruence  
หรือ IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 50-100) โดยเกณฑใ์หค้ะแนนแต่ละขอ้ดงัน้ี   
  คะแนน  1  หมายถึง  แน่ใจขอ้ค าถามนั้นมีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
  คะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
  คะแนน  -1  หมายถึง  ขอ้ค าถามนั้นมีเน้ือหาไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 โดยผลคะแนนค่าเฉล่ีย IOC ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5  ท่าน ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป คือค่าท่ี
เหมาะสม ไดค้่า IOC ท่ี 0.74 
 3.8  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  น าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อท าการตรวจสอบอีกคร้ังแลว้น ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่อไป 
 3.9  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์  จ  าแนกแลว้มาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่  
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s  Alpha Coefficient) (ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ, 
2555 : 56) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแลว้ ทดลองใช ้ 
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(Try-out)  กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา จ านวน 30 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.90  
 
 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 หลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู ้ศึกษาได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ีอยา่งเป็นขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ผูศึ้กษาท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยแจกและเก็บรวบรวมขอ้มูลผู ้
ก  าลงัเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ตอบ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง 

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล แลว้น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
มาท าการลงรหัสของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ให้ เป็นตัวเลขท่ีสามารถน าไปลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ประมวลผล 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย โดยรวม               
และแต่ละดา้น สถิติท่ีใช้ คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปรความหมายของขอ้มูล
ต่าง ๆ  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)ใช้คู่กบัค่าเฉล่ียเพื่อแสดงลกัษณะการ
กระจายของขอ้มูล 

2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  โดยใช้สถิติ T-test,   
F-test และไคสแควร์ (Chi-Square) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ 2 ตวัแปร 

3.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เขา้ใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใน
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การท าสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั ท่ีอิสระต่อกนัหรือหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล                
2 ชุด (ชูศรี  วงศรั์ตนะ.2546:314) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  จะมีค่าระหวา่ง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ 
  1. ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
  2. ค่า r เป็นบวก  แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสัมพนัธ์กนัมาก 
  4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั
และมีความสัมพนัธ์กนัมาก 
  5. ถา้ r = 0 แสดงวา่ x และ  y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ x และ  มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 
 ก าหนดให ้x  หมายถึง ตวัแปรอิสระ 
   y  หมายถึง ตวัแปรตาม 
 ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ.
2546:316) ก าหนดดงัน้ี 
  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.91 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.71 - 0.90 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.31 - 0.70 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.01 - 0.30 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
  ถา้ค่า r มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัท่ีว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ ลกัษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขต
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ี ระดับนัยส าคัญ  0.05 ดังนั้ น  จะป ฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ r มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 



 

 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการการซ้ือสินคา้ร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนผูท่ี้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย  ผูศึ้กษาจึงใช้สูตรของ แดเนียล (Daniel) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ.2549 : 48) ใช้การสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตา โดยการก าหนดจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง (กานดา  
เสือจ าศีล.2555:32) เฉล่ียดว้ยร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย จ านวน 10 ร้าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อให้
การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้มีรูปแบบในการวิจยัเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงส ารวจ (Survey method) มีการ
ก าหนด วตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั ก าหนดประชากรและขนาดกลุ่มตวัอย่างและใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) และ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)   

การวเิคราะห์ขอ้มูลมีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบดว้ย 
      ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะค าถาม
ปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวมี  จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check - List) 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย มีจ านวน 7 ขอ้ เป็นค าถามมีลกัษณะปลายปิด 
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Multiple question) ประกอบด้วย 1 กาแฟสดท่ีท่านนิยมบริโภค ข้อท่ี 2  
นอกจากกาแฟสดแลว้ ท่านซ้ือสินคา้อะไรอีกบา้ง ขอ้ท่ี 3 เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด
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ในสถานีบริการน ้ ามนั ขอ้ท่ี 4 จ  านวนคร้ังท่ีท่านเขา้ใช้บริการต่อเดือนขอ้ท่ี 5 ท่านใช้บริการร้าน
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เพราะเหตุใด ขอ้ท่ี 6 ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ขอ้ท่ี 7  
ลกัษณะการเขา้ใชบ้ริการ  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั มีจ  านวน 7 ปัจจยั ประกอบด้วย             
1. ด้านผลิตภณัฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4. ด้านส่งเสริมการตลาด 5. ด้าน
บุคลากร 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ 7. ดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตร
ส่วนส่วนประเมินค่าความเห็น 5 ระดบั (Interval Rating Scale) ของ ไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating 
Scale) 

ตอนท่ี 4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  
ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศและอายุ 
 

 
เพศ 

อายุ 

ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 25 ปี 

26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 56.65 ปี 66 ปีข้ึน
ไป 

 
รวม 

ชาย 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

17 
 

9.9 

44 
 

25.6 

81 
 

47.1 

23 
 

13.4 

7 
 

4.1 

0 
 

0 

172 
 

43.0 

หญิง 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

58 
 

25.4 

89 
 

39.0 

67 
 

29.4 

14 
 

6.1 

0 
 

0 

0 
 

0 

228 
 

57.0 

รวม 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

75 
 

18.8 

133 
 

33.2 

148 
 

37.0 

37 
 

9.2 

7 
 

1.8 

0 
 

0 

400 
 

100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ส่วนใหญ่ เพศท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ เพศ หญิง มีอาย ุ

26-35 ปี 89 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
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47.1 เพศหญิงมีอายุ 36-45 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และเพศหญิง อายุต  ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 25 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 

 
ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพและระดับการศึกษา 
 

 
สถานภาพ 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
 
รวม 

โสด 
จ านวน 
 
ร้อยละ 

93 
 

52.8 

81 
 

46.0 

2 
 

1.1 

176 
 

44.0 

สมรส/อยู่
ดว้ยกนั 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

51 
 

24.5 

151 
 

72.6 

6 
 

2.9 

208 
 

52.0 

หยา่ร้าง/ม่าย/
แยกกนัอยู ่

จ านวน 
 
ร้อยละ 

4 
 

25.0 

9 
 

56.2 

3 
 

18.8 

16 
 

4.0 

รวม 
จ านวน 
 
ร้อยละ 

148 
 

37.0 

241 
 

50.2 

11 
 

2.8 

400 
 

100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 รองลงมาคือสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8  และมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

 
อาชีพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
นอ้ยกวา่
10,000 
บาท 

10,001-
20,000
บาท 

20,001-
30,000
บาท 

30,001-
40,000
บาท 

มากกวา่ 
40,001
บาท 

 
รวม 

พนกังาน
เอกชน 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

5 
 

1.25 

91 
 

22.75 

36 
 

9.0 

5 
 

1.25 

8 
 

2.0 

145 
 

36.25 
รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

1 
 

0.25 

25 
 

6.25 

57 
 

14.25 

9 
 

2.25 

1 
 

0.25 

93 
 

23.25 

แม่บา้น/
พอ่บา้น 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

10 
 

2.50 

10 
 

2.50 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

20 
 

5.0 
ธุรกิจ
ส่วนตวั
อาชีพ
อิสระ 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

0 
 

0 

32 
 

8.0 

19 
 

4.75 

7 
 

1.75 

8 
 

2.0 

66 
 

16.50 

นกัเรียน/
นิสิต/
นกัศึกษา 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

71 
 

17.75 

5 
 

1.25 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

76 
 

19.00 
 

รวม 
จ านวน 

87 
163 

 
112 

 
21 

 
17 

 
400 

 

ร้อยละ 21.75 40.75 28.0 5.25 4.25 100.0 

 
จากตารางที ่4.3 พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพท่ีพบมากท่ีสุด คือ พนักงานเอกชนท่ีมีรายได ้

10,001-20,000 บาท รองลงมาคือ นกัเรียน/นิสิต/นักศึกษา ท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน  
71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 57 คน 
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คิดเป็นร้ายละ 14.25 พนกังานเอกชน ท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.0 และอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท มีจ านวน 32 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน เขต 

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 
 
ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน   
                     เขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

ท่านนิยมบริโภคกาแฟสดชนิดใด 
 (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 

  

    คาปูชิโน่  134 33.5 
   ลาเต ้ 155 38.8 
   มอคค่า 65 16.3 
    เอสเพรสโซ่ 101 25.3 
    อ่ืนๆ   40 10.0 
นอกจากกาแฟสดแล้วท่านซ้ือสินค้าอะไรอกีบ้าง 
(ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 

  

    น ้าผลไม ้  53 13.3 
    นม 86 21.5 
    ชา 217 54.3 
    ของวา่ง 154 38.5 
    ของท่ีระลึก 12 3.0 
    อ่ืนๆ  โปรดระบุ.. - - 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน า้มัน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  

     ติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟสดใน   
     สถานีบริการน ้ามนั  

268 67.0 

     พกัผอ่น/พกัพาหนะเพื่อจะเดินทางต่อ/ 
      เติมน ้ามนั 

228 57.0 

    ใชบ้ริการไวไฟ/อินเตอร์เน็ต(Wi-Fi/Internet) ฟรี 52 13.0 
     เจรจาธุรกิจ/นดัพบปะ สังสรรค ์ 88 22.0 
     เพราะร้านกาแฟสดตั้งอยูใ่นสถานี 
     บริการน ้ามนัแห่งน้ี  

29 7.2 

     อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.. 3 .8 
จ านวนคร้ังที่ท่านเข้าใช้บริการต่อเดือน   
    1-2 คร้ัง  133 33.3 
   3-4 คร้ัง 120 30.0 
   5-6 คร้ัง 52 13.0 
   7 คร้ัง ข้ึนไป 88 22.0 
   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.. 7 1.8 

รวม 400 100.0 
ท่านใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน 
เพราะเหตุใด 

  

    ใกลท่ี้ท างาน 95 23.8 
    ใกลบ้า้น 100 25.0 
    ใกลแ้หล่งชุมชน 200 50.0 
     ทางผา่น 5 1.3 
     อ่ืน ๆ  โปรดระบุ. - - 

รวม 400 100.0 



55 
 

 

ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ทีม่ีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ   
     ตนเอง 210 52.5 
     สมาชิกในครอบครัว 75 18.8 
      เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 114 28.5 
      อ่ืนๆ  โปรดระบุ... 1 .3 

รวม 400 100.0 
ลกัษณะการเข้าใช้บริการ   
    บริโภคท่ีร้าน  180 45 
    ซ้ือกลบับา้น 209 52.2 
    อ่ืนๆ  โปรดระบุ... 11 2.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเขา้ใช้บริการร้าน
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 
400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ นิยมบริโภคกาแฟสดชนิด ลาเต้ จ  านวน 155 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 38.8 นอกจากกาแฟสดแลว้กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือด่ืมชา จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3  
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเพราะติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืมของร้าน
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั จ  านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และเจรจาธุรกิจ/นักพบปะ 
สังสรรค ์จ านวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 จ  านวนคร้ังท่ีเขา้มาใชบ้ริการต่อเดือน จ านวน 1-2 คร้ัง
ต่อเดือน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 การเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ ามนัสาเหตุเพราะใกลแ้หล่งชุมชน จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจ
เขา้ใช้บริการคือตนเอง จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ลกัษณะการเขา้ใช้บริการคือ ซ้ือกลบับา้น 
จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 

 
 
 
 



56 
 

 

ตอนที่  3  แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีคามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ 
                บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 
 
ตารางที ่4.5   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์ ด้านผลติภัณฑ์ ส่วนประสม 

ทางการตลาดทีม่ีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการ
น า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

1.ด้านผลติภัณฑ์    
1. รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ 4.56 0.58 มากท่ีสุด 

2. ชนิดเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย 4.17 0.60 มาก 

3. มีอาหารวา่ง เบเกอร์ร่ี จ  าหน่ายภายในร้าน 4.12 0.64 มาก 
4. มีของท่ีระลึก  จ  าหน่ายภายในร้าน 4.02 0.76 มาก 
5. ภาชนะ และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 4.26 0.59 มากท่ีสุด 

ความสัมพนัธ์รวม 4.22 0.66 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า จากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอ
เมืองเชียงรายจังหวดัเชียงราย ความสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม             
การบริโภค กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ความสัมพนัธ์รวมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.22 โดยพบวา่ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ มีระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.56 รองลงมาคือ ภาชนะ และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ชนิดเคร่ืองด่ืมมีความ
หลากหลาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 มีอาหารว่าง เบเกอร์ร่ี จ  าหน่ายภายในร้าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.12 
และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างแสดงระดับความสัมพนัธ์น้อยสุด คือ มีของท่ีระลึก จ าหน่ายภายในร้าน
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์ ด้านราคา ส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน 
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

2. ด้านราคา    
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.47 0.62 มากท่ีสุด 
2. การติดป้ายบอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน 4.28 0.69 มากท่ีสุด 
3. มีราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุภณัฑ์ 3.88 0.83 มาก 

ความสัมพนัธ์รวม 4.21 0.76 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า จากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ ดา้นราคา ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย ความสัมพนัธ์ดา้นราคาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค กาแฟ
สดในสถานีบริการน ้ามนั ความสัมพนัธ์รวมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 โดยพบวา่ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ มีระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.47  รองลงมาคือ การติดป้าย
บอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงระดบัความสัมพนัธ์นอ้ย
สุด คือ มีราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุภณัฑ ์ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.88 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย:
สถานทีต่ั้ง  ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดในสถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย:สถานที่ตั้ง    
1. ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 4.39 0.56 มากท่ีสุด 
2. ท่ีตั้งของร้านหาง่าย 4.42 2.07 มากทีสุ่ด 
3. จ  านวนสาขามีมาก 4.31 0.63 มากทีสุ่ด 
4. มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 3.95 0.76 มาก 

ความสัมพนัธ์รวม 4.27 1.20 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า จากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย:
สถานท่ีตั้ง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  ความสัมพนัธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย:
สถานท่ีตั้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ความสัมพนัธ์
รวมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 โดยพบวา่ ท่ีตั้งของร้านหาง่าย มีระดบัความสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.42 รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 
จ านวนสาขามีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงระดบัความสัมพนัธ์นอ้ยสุด คือ 
มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8     ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดใน
สถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด    

1. การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ  4.20 0.61 มาก 
2. จดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั 3.85 0.68 มาก 

3. มีการสะสมคะแนน เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้ต่อไป 3.81 0.68 มาก 

ความสัมพนัธ์รวม 3.95 0.68 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า จากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ ามัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ความสัมพนัธ์รวมในระดบั
มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95  โดยพบว่า การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ มีระดบัความสัมพนัธ์
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ จดักิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสังสรรค์และรับรางวลั 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงระดบัความสัมพนัธ์นอ้ยสุด คือ มีการสะสมคะแนน 
เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้ต่อไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.81 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์ ด้านบุคลากร ส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน 
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

5 .ด้านบุคลากร    

1. มนุษยสัมพนัธ์และมารยาทของพนกังาน 4.16 0.65 มาก 

2. ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจใหบ้ริการของพนกังาน 4.30 0.70 มากท่ีสุด 

3. พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม 4.39 0.59 มากท่ีสุด 

ความสัมพนัธ์รวม 4.28 0.66 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่4.9 พบว่า จากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ ดา้นบุคลากร ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย ความสัมพนัธ์ด้านบุคลากร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค 
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ความสัมพนัธ์รวมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 โดยพบวา่  
พนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39  รองลงมาคือ ความ
กระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนักงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่าง
แสดงระดบัความสัมพนัธ์น้อยสุด คือ มีมนุษยสัมพนัธ์และมารยาทของพนักงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.16  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดใน
สถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ    

1. ความรวดเร็วในกรรมวธีิการใหบ้ริการ 4.32 0.62 มากท่ีสุด 
2. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการสั่งซ้ือและรับสินคา้/บริการ 4.41 0.63 มากท่ีสุด 
3. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 4.42 0.60 มากท่ีสุด 

ความสัมพนัธ์รวม 4.38 0.66 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า จากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  ความสัมพนัธ์ดา้นบุคลากร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภค กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ความสัมพนัธ์รวมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.38  โดยพบว่า ความถูกต้องรวดเร็ว ในการช าระเงิน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 รองลงมาคือ 
ความถูกตอ้งรวดเร็วในการสั่งซ้ือและรับสินคา้บริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่าง
แสดงระดบัความสัมพนัธ์น้อยสุด คือ ความรวดเร็วในกรรมวิธีการให้บริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ            
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด              
ในสถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ    

1. การตกแต่งภายในร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั 4.46 0.60 มากท่ีสุด 
2. บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง 4.69 3.40 มากท่ีสุด 
3. การจดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ 4.20 0.77 มาก 
4. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ ไวไฟไวบ้ริการลูกคา้ 3.90 0.78 มาก 

ความสัมพนัธ์รวม 4.38 0.62 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย ความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภค กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ความสัมพนัธ์รวมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.38  โดยพบวา่ บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 รองลงมาคือ การตกแต่งภายใน
ร้านทนัสมยั ป้ายหน้าร้านเด่นชัด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 การจดัสรรท่ีนั่งดา้นในและด้านนอกร้าน
อย่างเพียงพอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.20 และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างแสดงระดบัความสัมพนัธ์น้อยสุด คือ               
มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและไวไฟไวบ้ริการลูกคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.90  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสัมพนัธ์เกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสม 
                      ทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการ 

น า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย ทั้ง 7 ปัจจัย  
 
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานี

บริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย 
x̄  S.D. 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.22 0.66 มากท่ีสุด 
2.ดา้นราคา 4.21 0.76 มากท่ีสุด 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย:สถานท่ีตั้ง 4.27 1.20 มากท่ีสุด 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.95 0.68 มาก 

5 .ดา้นบุคลากร 4.28 0.66 มากท่ีสุด 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.38 0.66 มากท่ีสุด 
7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.38 0.62 มากท่ีสุด 

ระดับความสัมพนัธ์รวมทั้งหมด 4.24 1.04 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที่ 4.12 พบวา่ ระดบัความสัมพนัธ์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย คร้ังน้ีในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีระดับความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีคามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามัน ระดับ
ความสัมพันธ์มากท่ีสุดรวมทั้ งหมด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 โดยพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการและปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.38  
รองลงมาคือปัจจยัดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย:สถานท่ีตั้ง มี
ระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.27 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ดา้น
ราคาปัจจยัดา้นราคา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงระดบัความสัมพนัธ์น้อยสุด 
คือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสัมพนัธ์เกีย่วกบัพฤติกรรมการเข้า
ใช้บริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย  

 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ 
x̄  S.D. 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

  1. ท่านเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เพราะ
สินคา้และบริการ 

4.28 0.62 มากท่ีสุด 

  2. ท่านเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั  ดว้ย
ความชอบหรือรสนิยมส่วนตวั 

4.19 0.62 มาก 

  3.  ท่านเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามัน  
เพราะบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

4.26 0.71 มากท่ีสุด 

  4. ช่วงเวลา มีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด
ในสถานีบริการน ้ามนั ของท่าน 

4.14 0.80 มาก 

ความสัมพนัธ์รวม 4.22 0.69 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ระดบัความสัมพนัธ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อระดบัความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ ของกลุ่มตวัอย่าง ระดบัความสัมพนัธ์
รวมทั้งหมด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 โดยพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดใน
สถานีบริการน ้ ามนั เพราะสินคา้และบริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ในเร่ืองของรสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 รองลงมาคือ การเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั  เพราะบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.26 การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ด้วยความชอบหรือรสนิยม
ส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสัมพนัธ์นอ้ยสุด คือ ช่วงเวลามีผล
ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14  
ตามล าดบั  
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อที ่1.1 เพศ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : เพศ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : เพศ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิติ (Independent 
Samples t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนั้ นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ 
Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตารางที่ 4.14 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตาม

เพศ โดยใช้สถิติ t-test 

 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

 
เพศ 

t-test for  Equality of Means 

x  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสด 

ชาย 
หญิง 

4.23 
4.21 

0.51 
0.46 

0.451 
0.445 

398 0.652 

 

 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด 
จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.652 ซ่ึงมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด                  
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 สมมติฐานข้อที ่1.2 อายุ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : อาย ุแตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : อาย ุแตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
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 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว              
(One Way Analisis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตารางที ่4.15 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนก

ตามอายุ โดยใช้สถิติ  F-test ทดสอบ 
 

 แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสด 

ระหวา่งกลุ่ม 5.62 4 1.405 6.326 .000 

ภายในกลุ่ม 87.721 385 0.222   

รวม 93.340 399    
 

 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด  
ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด มีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ อายแุตกต่างกนั พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานข้อที ่1.3 สถานภาพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : สถานภาพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : สถานภาพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใชท้ดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนน
เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analisis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตารางที ่4.16 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด จ าแนกตาม 
สถานภาพ โดยใช้สถิติ F-test ทดสอบ 

 แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสด 

ระหวา่งกลุ่ม 4.165 2 2.083 9.272 0.000 

ภายในกลุ่ม 89.174 397 0.225   

รวม 93.340 399    
 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด 
ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด มีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพแตกต่างกนั พฤติกรรม
การบริโภคกาแฟสด  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที ่1.4 ระดับการศึกษา แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 

    จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนั้ นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใช้สถิติ F-test ทดสอบ 

 แหล่งความ
แปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสด 

ระหวา่งกลุ่ม 6.282 4 1.571 7.126 0.000 

ภายในกลุ่ม 87.058 395 0.220   

รวม 93.340 399    
 

 จากตารางที ่4.17 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสด ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที ่1.5 อาชีพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 

 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : อาชีพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : อาชีพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนั้ นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตารางที ่4.18 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด จ าแนกตามอาชีพ 
โดยใช้สถิติ F-test ทดสอบ 

 

 แหล่งความ
แปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสด 

ระหวา่งกลุ่ม 5.010 4 1.252 5.601 0.000 

ภายในกลุ่ม 88.330 395 0.224   

รวม 93.340 399    
 

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานใน
การทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพแตกต่างกนั พฤติกรรม
การบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที ่1.6 รายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 

 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analisis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนั้ นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบแตกต่างพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
โดยใช้สถิติ F-test ทดสอบ 

 แหล่งความ
แปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสด 

ระหวา่งกลุ่ม 9.316 4 2.329 10.949 0.000 

ภายในกลุ่ม 84.024 395 0.213   

รวม 93.340 399    
 

 จากตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ต่อเดือน
แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ  และการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

สมมติฐานข้อที ่2.1 ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H 0  : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ

สด 
 H1 :   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั                 
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ตารางที ่4.20 ผลการทดสอบความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตาม
ผลติภัณฑ์ โดยใช้สถิติ Pearson ทดสอบ 

 

ด้านผลติภัณฑ์ r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1. รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ .680* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ชนิดเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย .724* 0.000 สูง เดียวกนั 

3. มีอาหารวา่ง เบเกอร์ร่ี จ  าหน่ายภายในร้าน .868* 0.000 สูง เดียวกนั 

4. มีของท่ีระลึก  จ  าหน่ายภายในร้าน .808* 0.000 สูง เดียวกนั 

5. ภาชนะ และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม .738* 0.000 สูง เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด 0.365* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05* 
 

 จากตารางท่ี 4.20 ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด
ในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์โดยรวม มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ โดยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดสถานีบริการน ้ ามนัมากข้ึน  
ปานกลาง 
 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีอาหารวา่ง เบเกอร์ร่ี ของท่ีระลึก จ าหน่ายภายในร้าน ภาชนะ
และบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ มีรสชาติท่ีดีและชนิดของ
เคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย แสดงใหเ้ห็นถึงผลิตภณัฑมี์คุณภาพ ทุกประเด็น มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า        
มีอาหารว่าง เบเกอร์ร่ี ของท่ีระลึก จ าหน่ายภายในร้าน ภาชนะและบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม 
รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ มีรสชาติท่ีดีและชนิดของเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย
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หลากหลาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ  เม่ือลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองมีอาหารวา่ง เบเกอร์ร่ี ของท่ีระลึก จ าหน่ายภายในร้าน 
ภาชนะและบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ มีรสชาติท่ีดี และชนิด
ของเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย แสดงถึงความมีคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของสินคา้ 
มีความส าคญัมากข้ึน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเพิ่มข้ึนปานกลาง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อที ่2.2 ราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัดา้นราคา  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
 H1    : ปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ดังนั้ น  จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั   
 
ตารางที ่4.21 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตาม

ราคา โดยใช้สถิติ Pearson ทดสอบ 
 

ด้านราคา r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ .713* 0.000 สูง เดียวกนั 

2. การติดป้ายบอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน .668* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. มีราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุภณัฑ์ .509* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด 0.370* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05* 
 
จากตารางท่ี  4.21 ความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านราคากบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดใน

สถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจยัด้านราคา
โดยรวม  มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้นราคา โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมบริโภค
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมากข้ึน  
ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดสถานีบริการน ้ามนัมากข้ึนปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  การติดป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนและมี
ราคาให้เลือกตามบรรจุภณัฑ์ ทุกประเด็น มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ               
การติดป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน และมีราคาให้เลือกตามบรรจุภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ เม่ือลูกค้ามีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในเร่ืองราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ การติดป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน และมีราคาให้เลือกตามบรรจุภณัฑ์มีความส าคญั
มากข้ึนจะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนัเพิ่มข้ึนปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด 
 H1  : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสด 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ดังนั้ นจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั                 
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ตารางที ่4.22  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตาม
ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยใช้สถิติ Pearson ทดสอบ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย:สถานทีต่ั้ง r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

1. ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง .433* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ท่ีตั้งของร้านหาง่าย .837* 0.000 สูง เดียวกนั 

3. จ  านวนสาขามีมาก .379* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง .421* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด .205* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05* 
 

 จากตารางท่ี  4.22  ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามันของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  
พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค 
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  ในระดบัต ่า กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดสถานีบริการน ้ามนัมากข้ึนต ่า 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ท่ีตั้งของร้านหาง่าย สะดวกต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 
จ านวนสาขามีมาก ทุกประเด็น มีค่า sig.  เท่ากับ 0.000 ซ่ึงค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ท่ีตั้งของร้านหาง่าย สะดวกต่อ
การเดินทาง มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง  จ  านวนสาขามีมาก  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ  
เม่ือลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ือง
ท่ีตั้งของร้านหาง่าย สะดวกต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง จ านวนสาขามีมาก มีความส าคญั
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มากข้ึนจะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเพิ่มข้ึนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด 

 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
 H1 : ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ดังนั้ นจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั  

ตารางที ่4.23 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตาม
การส่งเสริมการตลาด โดยใช้สถิติ Pearson ทดสอบ 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ  .633* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. จดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละ
รับรางวลั 

.853* 
0.000 สูง 

เดียวกนั 

3. มีการสะสมคะแนน เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรี
แกว้ต่อไป 

.805* 
0.000 สูง 

เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด 0.401* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05* 
 

จากตารางท่ี  4.23  ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวม  มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน
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หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดสถานีบริการ
น ้ามนัมากข้ึนปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การจดักิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั มีการ
สะสมคะแนนเพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีแก้วต่อไป การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ทุก
ประเด็น มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการจดักิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสังสรรค์และรับรางวลั มีการ
สะสมคะแนนเพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้ต่อไป การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด การจดักิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสังสรรค์และรับรางวลั มีการสะสมคะแนนเพื่อ
แลกเคร่ืองด่ืมฟรีแก้วต่อไป การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ มีความส าคัญมากข้ึนจะมี
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเพิ่มข้ึนปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที ่2.5 บุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
 H1 : ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ดังนั้ นจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั  
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ตารางที่ 4.24   ผลการทดสอบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนก
ตามบุคลากรโดยใช้สถิติ Pearson ทดสอบ 

ด้านบุคลากร r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

1. มนุษยสัมพนัธ์และมารยาทของพนกังาน .774* 0.000 สูง เดียวกนั 

2. ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจ
ใหบ้ริการของพนกังาน 

.885* 
0.000 สูง 

เดียวกนั 

3. พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกาย
เหมาะสม 

.831* 
0.000 สูง 

เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด 0.134* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05*   
 

จากตารางท่ี  4.24  แสดงความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นบุคลากรกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจยัดา้น
บุคลากรโดยรวม  มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นบุคลกร โดยรวมมากข้ึนก็จะ
มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดสถานีบริการน ้ามนัมากข้ึนต ่า 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนักงาน  
พนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม มนุษยสัมพันธ์และมารยาทของพนักงาน            
ทุกประเด็น มีค่า sig.  เท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของ
พนกังาน พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม  มนุษยสัมพนัธ์และมารยาทของพนกังาน 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ  เม่ือลูกค้ามีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  ด้านบุคลกร ในเร่ืองความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนักงาน  
พนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม มนุษยสัมพันธ์และมารยาทของพนักงานมี
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ความส าคญัมากข้ึน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเพิ่มข้ึนต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2.6 ลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสด 
 H1 : ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้าน
กาแฟสด 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ดังนั้ นจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั    
      
ตารางที ่4.25  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตาม

ลกัษณะทางกายภาพ โดยใช้สถิติ Pearson ทดสอบ 
 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

1. การตกแต่งภายในร้านทนัสมยั ป้ายหนา้
ร้านเด่นชดั 

.265* 
0.000 ต ่า 

เดียวกนั 

2. บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง .949* 0.000 สูงมาก เดียวกนั 

3. การจดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและดา้นนอก
ร้านอยา่งเพียงพอ 

.214* 
0.000 ต ่า 

เดียวกนั 

4. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ ไวไฟไว้
บริการลูกคา้ 

.651* 
0.000 สูง 

เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด 0.133* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05*   
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จากตารางท่ี  4.25  ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  พบวา่ ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม  มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านช่องลักษณะทางกายภาพ 
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขต
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด
สถานีบริการน ้ามนัมากข้ึนต ่า 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ บรรยากาศร้านเป็นกนัเอง มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและไวไฟ
ไวบ้ริการลูกคา้ การตกแต่งภายในร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั การจดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและดา้น
นอกร้านอย่างเพียงพอ ทุกประเด็น มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บรรยากาศร้านเป็นกนัเองมี
หนงัสือพิมพ ์นิตยสารและไวไฟไวบ้ริการลูกคา้ การตกแต่งภายในร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั 
การจดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ กล่าวคือ เม่ือลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองบรรยากาศร้านเป็นกนัเองมีหนังสือพิมพ ์
นิตยสารและไวไฟไวบ้ริการลูกคา้ การตกแต่งภายในร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั การจดัสรรท่ี
นัง่ดา้นในและดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ มีความส าคญัมากข้ึน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด
ในสถานีบริการน ้ามนัเพิ่มข้ึนต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2.7 กระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด 
 จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด 
 H1 : ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสด 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั                
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ตารางที ่4.26 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตาม
กระบวนการให้บริการ โดยใช้สถิติ Pearson ทดสอบ 

 

ด้านกระบวนการให้บริการ r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

1. ความรวดเร็วในกรรมวธีิการใหบ้ริการ .861** 0.000 สูง เดียวกนั 

2. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการสั่งซ้ือและ
รับสินคา้/บริการ 

.876** 
0.000 สูง 

เดียวกนั 

3. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการช าระเงิน .844** 0.000 สูง เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด 0.378* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05*   
 

จากตารางที่ 4.26  ความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการกบัพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามันของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  
พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวม  มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามันของ
ผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ 
เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดสถานีบริการน ้ามนัมากข้ึนปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการสั่งซ้ือและรับสินคา้/บริการ  ความ
รวดเร็วในกรรมวิธีการให้บริการ ความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน  ทุกประเด็น มีค่า sig.  
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซ้ือและรับสินค้า/บริการ  ความรวดเร็วใน
กรรมวิธีการให้บริการ ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการช าระเงิน  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ  เม่ือลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ  
การจดักิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสังสรรค์และรับรางวลั  มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรี
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แก้วต่อไป การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ มีความส าคญัมากข้ึน จะมีพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนัเพิ่มข้ึนปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที ่4.27 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดั
เชียงราย โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)   

 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานี

บริการน ้ามนั 
Pearson 

Correlation 
Sig.(2- 
tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  0.365* .000 ระดบัต ่า เดียวกนั 
2 : ปัจจยัดา้นราคา   0.370* .000 ระดบัต ่า เดียวกนั 
3 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.205* .000 ระดบัต ่า เดียวกนั 
4 : ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด   0.401* .000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
5 : ปัจจยัดา้นบุคลากร   0.134* .000 ระดบัต ่า เดียวกนั 
6 : ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ   

0.378* .000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

7 : ปัจจยัดา้นกระบวนการ   0.133* .000 ระดบัต ่า เดียวกนั 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี 4.27 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีระดบัความสัมพนัธ์
ของตวัแปรแต่ละปัจจยั โดยการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 2 : ปัจจยัดา้นราคา  3 : ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 4 : ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 5 : ปัจจยัดา้นบุคลากร 6 : ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และ7 : ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีผลต่อระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรม
การเขา้ใช้บริการ ในการบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใช้ตวัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
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(Hinkle D.E. 1998) โดยค่า r แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อ
ระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรอิสระ
ท่ีมีระดับความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขต
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
คือ 4 : ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และ6 : ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (r=374, sig=.000)  
รองลงมามีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า คือ 2 : ปัจจยัดา้นราคา (r=.370, sig=.000) 1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
(r=.365, sig=.000) 3 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (r=.205, sig=.000) 5 : ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(r=.134, sig=.000) 7 : ปัจจยัดา้นกระบวนการ 90 (r=.133,sig=.000) ตามล าดบั โดยสรุปว่า ตัวแปรอิสระ 
มีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางและระดับต ่า เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 
 
ตารางที ่4.28   ผลการทดสอบสมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การเข้าใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวดัเชียงราย โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient)   

 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการ

น ้ามนั 
Pearson 

Correlation 
Sig.(2- 
tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  0.365* .000 ระดบัต ่า ยอมรับ 
2 : ปัจจยัดา้นราคา   0.370* .000 ระดบัต ่า ยอมรับ 
3 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.205* .000 ระดบัต ่า ยอมรับ 
4 : ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด   0.401* .000 ระดบัปานกลาง ยอมรับ 
5 : ปัจจยัดา้นบุคลากร   0.134* .000 ระดบัต ่า ยอมรับ 
6 : ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ   

0.378* .000 ระดบัปานกลาง ยอมรับ 

7 : ปัจจยัดา้นกระบวนการ   0.133* .000 ระดบัต ่า ยอมรับ 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี 4.28 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีระดบัความสัมพนัธ์
ของตวัแปรแต่ละปัจจยั โดยการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  2 : ปัจจยัดา้นราคา  3 : ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 4 : ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  5 : ปัจจยัดา้นบุคลากร  6 : ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และ7 : ปัจจยัด้านกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อระดับความสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม คือ 
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ในการบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใช้ตวัเลขของค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนั
ในระดบัสูง (Hinkle D.E. 1998) โดยค่า r แสดงถึงระดับความสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาจากตวัแปร
อิสระท่ีส่งผลต่อระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ผลการวิจยั
พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง คือ 4 : ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และ 6 : ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
(r=374, sig=.000) รองลงมามีความสัมพันธ์ในระดับต ่า คือ 2 : ปัจจัยด้านราคา (r=370, sig=.000) 1 : 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (r=365, sig=.000) 3 : ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (r=205, sig=.000)   
และ5 : ปัจจยัดา้นบุคลากร  (r=134, sig=.000) 7 : ปัจจยัดา้นกระบวนการ นั้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์
ในระดบัต ่า กบัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ามนัเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามัน เขตอ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย จากการตั้งสมมติฐานการวิจยั จ  านวน 7 ปัจจยั ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดงัน้ี  
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สมมติฐาน 

ระดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   
ความสัมพนัธ์ P-Value ผลการพิสูจน์

สมมติฐาน 
1 :ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  ระดบัต ่า .000 ยอมรับ 
2 :ปัจจยัดา้นราคา   ระดบัต ่า .000 ยอมรับ 
3 :ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัต ่า .000 ยอมรับ 
4 :ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด   ระดบัปานกลาง .000 ยอมรับ 
5 :ปัจจยัดา้นบุคลากร   ระดบัต ่า .000 ยอมรับ 
6 :ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ   ระดบัปานกลาง .000 ยอมรับ 
7 :ปัจจยัดา้นกระบวนการ   ระดบัต ่า .000 ยอมรับ 

 



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีน ้ามนั จ  านวน 400 คน ซ่ึงไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย  
 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้านเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  

 ด้านอายุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า มีอายุ ตั้งแต่ 36-45 ปี จ  านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 26-35 ปี จ  านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
25 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 อายุ 46-55 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และ      
อาย ุ56-65 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดบั   

 ด้านสถานภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า มีสถานภาพสมรสแล้วและอยู่
ด้วยกัน จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมา สถานภาพโสด จ านวน 176 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 44.00 และสถานภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั  

ด้านระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมาการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 150 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดบั 

ด้านอาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบวา่ เป็น พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมารับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  
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นกัเรียนนิสิตนกัศึกษา จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ธุรกิจส่วนตวัอาชีพอิสระ จ านวน  66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.5 และแม่บา้น/พอ่บา้น จ านวน 20 คน คิดร้อยละ 5.0 ตามล าดบั   

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  รองลงมามีรายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.0  มีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000  บาท  จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีรายได ้
30,001-40,000 บาท  จ านวน  21คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  และมีรายได้มากกว่า 40,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 17 คน คิดร้อยละ 4.3ตามล าดบั   

ปัจจัยส่งพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามัน เขตอ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวดัเชียงราย 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามัน            
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยั พบวา่ พฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด
ในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 400 คน  
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ นิยมบริโภคกาแฟสดชนิด ลาเต ้จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 
นอกจากกาแฟสดแลว้กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือด่ืมชา จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3  เหตุผลท่ี
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนัเพราะติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟสด
ในสถานีบริการน ้ ามนั จ  านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 จ  านวนคร้ังท่ีเขา้มาใช้บริการต่อเดือน     
จ  านวน 1-2 คร้ัง ต่อเดือน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 การเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟสดใน
สถานีบริการน ้ ามนัสาเหตุเพราะใกลแ้หล่งชุมชน จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ผูท่ี้มีส่วนใน
การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการคือตนเอง จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ลกัษณะการเขา้ใชบ้ริการ    
คือซ้ือกลบับา้น จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย   

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า  
ระดบัความสัมพนัธ์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย คร้ังน้ีในภาพรวม
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุดรวมทั้งหมด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.24 โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการและปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีระดบั
ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 รองลงมาคือปัจจยัดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  
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ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย:สถานท่ีตั้ง มีระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ด้านราคาปัจจยัด้านราคา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และขอ้ท่ี
กลุ่มตวัอยา่งแสดงระดบัความสัมพนัธ์นอ้ยสุด คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.95 ตามล าดบั 

 การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการน ้ามัน เขตอ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย  

การวิเคราะห์ระดบัความสัมพนัธ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความสัมพนัธ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ของกลุ่มตวัอย่าง 
ระดบัความสัมพนัธ์รวมทั้งหมด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 โดยพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เพราะสินคา้และบริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  รองลงมา
คือ การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั เพราะบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 การเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ด้วยความชอบหรือ
รสนิยมส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และข้อท่ีกลุ่มตวัอย่างมีระดับความสัมพนัธ์น้อยสุด คือ 
ช่วงเวลา มีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั ของท่านมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.14 ตามล าดบั  

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงมี 2 ข้อ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั 
1. เพศ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2.  อายุ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั 0.05 
3.  สถานภาพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
4.  ระดับการศึกษา แตกต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
5.  อาชีพ แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 
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 6. รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการและลกัษณะทางกายภาพ              
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภคเขต
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 ด้านผลิตภัณฑ์  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง  

ราคา  มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ ามนัของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ตวัแปรทั้งสอง
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดใน
สถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า  

ส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง  

ด้านบุคลากร  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า  

ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด
ในสถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01  
ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง   

ด้านลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด
ในสถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 
ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย                
การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ 
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ผลการวิเคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เขา้ใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย
พบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละปัจจยั โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขต
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย H1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  H2 : 
ปัจจยัด้านราคา  H3 : ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  H4 : ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด  H5 : 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  H6 : ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  และH7 : ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ี
ส่งผลต่อระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ ในการบอกระดบัหรือ
ขนาดของความสัมพนัธ์ จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้
-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง (Hinkle D.E. 1998) โดยค่า r แสดงถึงระดบั
ความสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อระดับความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ 
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ท่ีมี
ความสัมพนัธ์สูงสุดคือมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง คือ 4 : ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดและ  
6 : ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (r=374, sig=.000) รองลงมามีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
คือ  2 : ปัจจยัดา้นราคา (r=370, sig=.000) 1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  (r=365, sig=.000) 3 : ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (r=205, sig=.000) และ 5 : ปัจจัยด้านบุคลากร  (r=134, sig=.007)  7 : 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ (r=102, sig=.042) จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัเขตอ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 
อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย 

ผลการววิเคราะห์ขอ้มูลโดยเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
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1. ผลการศึกษาการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.0  มีอายุตั้งแต่ 36-45 ปี               
คิดเป็นร้อยละ 37.0  มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีระดบัการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.7 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.3 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนเฉล่ีย 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.80  นั้นแสดงให้เห็นว่าบทบาทและ
สถานภาพของบุคคล  (Role And Status) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม  เช่น  ครอบครัว กลุ่ม
อา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีสถานะและบทบาทท่ีต่างกนั ซ่ึงความคิดน้ีจะเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ปัจจยัส่วนบุคคล  (Personal  Factors)  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญั ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา  รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล อาย ุ(age) อายุ
ท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบ
สินคา้ประเภทแฟชัน่ อาชีพ  (Occupation) อาชีพท่ีแตกต่างกนัน าไปสู่ความจ าเป็น ความตอ้งการใช้
สินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน  โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic  Circumstances) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะมีผลกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย 
รายได ้ การออกทรัพย ์ อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน การศึกษา (Education) ผูท่ี้มี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต  (Life Style) รูปแบบการด าเนินชีวิตข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพ
ของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสินค้า (ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ, 2555) สอดคล้องกับกานดา เสือจ าศีล (2555) ท าการศึกษา 
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสดอเมซอน ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-
20,000  บาท  ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากท่ีสุด  คือ  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
บุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด  ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่  เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค
มากท่ีสุด คือ คาปูชิโน่  เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด  อเมซอน เพราะติดใจในรสชาติของ
เคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วง 12.01-15.00  น. โดยตนเอง
เป็นผูต้ดัสินใจใช้บริการและลกัษณะการใช้บริการ คือ ซ้ือกลบับา้นและพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
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ทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมทางการตลาด  และกระบวนการให้บริการต่างกนั
และเพศ อายุ  สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้
ใชบ้ริการ ดา้นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค จ านวนคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง  
     2. ผลการวิเคราะห์ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในดา้น
ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด นั้ นแสดงให้เห็นว่า การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ จดั
กิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั และมีการสะสมคะแนน เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้
ต่อไปมีผลต่อความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของ
ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั ยุพาวรรณ วรรณวานิช, 2549 อา้งถึงใน กรวิทย ์ หินหม่ืนไวย, 2556) กล่าว
ว่าส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ในการส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  การ
ส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการท่ีหลากหลายของการส่ือสารกบัตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านการ
โฆษณา  กิจกรรมการขายโดยบุคคลกิจกรรมส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืนทั้งทางตรงสู่สาธารณะ
และทางออ้มผา่นส่ือ  เช่น  การประชาสัมพนัธ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดใน
ป้ัมน ้ ามนั และสอดคลอ้งกบั มทัวนั กุศลอภิบาล (2555)  กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่เป็น
การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาให้ไดม้า  และการใช้สินคา้และบริการ  
โดยผูบ้ริโภคนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ  เป็นผูมี้อ  านาจซ้ือ  เป็นผูมี้พฤติกรรมการซ้ือและ
เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการบริโภค และสอดคลอ้งกบั นงนุช อุณอนนัต์ (2557) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตธนบุรี กรุง เทพมหานคร รายงานว่า 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น  และในระดบัมาก
ตามล าดบัคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ นั้นแสดงให้เห็นวา่ การตกแต่งภายในร้านทนัสมยั ป้ายหน้า
ร้านเด่นชัด บรรยากาศในร้านเป็นกนัเองการจดัสรรท่ีนั่งด้านในและด้านนอกร้านอย่างเพียงพอ 
และมีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ ไวไฟไวบ้ริการลูกคา้มีผลต่อความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้
ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั พงษ์เทพ แสงซ่ือ (2554) 
อธิบายว่าบรรยากาศและการตกแต่งร้านกาแฟสดการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ควรรองรับลูกคา้หลายๆ 
รูปแบบ เช่น ลูกคา้บางคนอยากมานัง่ท างานเป็นจุดนดัพบ เจรจาต่อรอง หรือมุมนัง่สบาย ๆ ดงันั้น
การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ตอ้งปรับเปล่ียนได้ ซ่ึงลกัษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  มีธุรกิจ
บริการจ านวนไม่มากนกัท่ีน าลกัษณะทางกายภาพเขา้มาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  แมว้่า
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ลกัษณะทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการก็ตามท่ี
ปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศการเลือกใช้สี แสง  
และเสียงภายในร้าน เป็นตน้ หรือใช้ลกัษณะทางกายภาพเพื่อสนบัสนุนการขาย  เช่น  การแต่งกาย
ของพนกังานในร้านกาแฟ เป็นตน้ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั ซ่ึงมี 2 ขอ้ โดยใชส้ถิติ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด  แตกต่างกนั  
 เพศ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภค ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ กาแฟสดเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสมทั้งเพศชายและเพศหญิง สะดวกให้
การซ้ือและรสชาติ บรรจุภณัฑ ์ เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เหมาะสมทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากรายได้ท่ีต่างกนัท าให้ความแตกต่างในการจดัจ่าย
ต่างกนั ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการและลกัษณะทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั มีทั้งระดบัปานกลางและระดบัต ่า โดยปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง 
คือ ด้านส่งเสริมการตลาด แสดงให้เห็นว่า  การโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรม การลด 
แลก แจก แถม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั
ของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย รองลงมา ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
แสดงให้เห็นวา่ บรรยากาศภายในร้าน บรรยากาศเป็นกนัเอง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้
ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 การวจิยัคร้ังคร้ังน้ี ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะแนวทางจากผลการวจิยั ดงัน้ี 
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1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในเร่ือง การคดัเลือกวตัถุดิบ สดใหม่
อยู่เสมอและมีคุณภาพในการผลิต รสชาติกาแฟและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ร้าน ท าตามสูตรเพื่อไม่ใหร้สชาติผดิเพี้ยน รสชาติคงท่ีสม ่าเสมออกราคาท่ีชดัเจน   

2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ือง การติดป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน
ควรติดป้ายราคาในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ัด ตวัหนังสือไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป อ่านง่ายเหมาะ
ส าหรับทุกเพศทุกวยัท่ีเขา้มาอ่าน 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัเร่ืองป้ายบอกทาง 
พิกดัของร้าน และตอ้งบอกรวมไปถึงระยะทางอีกก่ีกิโลเมตร ถา้ทางร้านมีเพจในเฟสบุค  ควรใส่
เส้นทางลงไปดว้ย เพื่อง่ายในการหาท่ีตั้งของร้าน 

4. ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัเร่ืองความกระตือรือร้นและความ
เต็มใจให้บริการของพนกังาน ควรมีการจดัอบรมพนกังานในเร่ืองรักการให้บริการ และควรมีการ
ใหลู้กคา้ประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของพนกังานดว้ย   

5. ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัเร่ืองความรวดเร็ว
ในกรรมวิธีการให้บริการ ควรจดัหาบาริสตา้ท่ีมีความช านาญ มีประสบการณ์มาท างานในร้าน เพื่อ
ความถูกตอ้งรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดใน

สถานีบริการน ้ ามนั ในเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงรายเท่านั้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไป  
ควรจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในอ าเภอหรือจงัหวดัอ่ืน ๆ เพราะอิทธิพลสภาพแวดลอ้ม           
ท่ีแตกต่างกนัอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดท่ีต่างกนั เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลมาใชก้ าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ี 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์ร่วมดว้ย   
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

3. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการมีขอ้จ ากดัในการเปิดเผยขอ้มูล 
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   พ.ศ.2552 ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ การพลศึกษา 

     สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 

ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระ  ตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงรายและขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ะน าไปวเิคราะห์และ
น าเสนอในภาพรวม  ผูว้จิยัจะเก็บเป็นความลบัและจะใชเ้ฉพาะการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเท่านั้น 

แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกาแฟสด 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนะแนะอ่ืน ๆ 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  (  )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (  ) หญิง 

2. อาย ุ

 1. (  ) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี  2. (  ) 26-35 ปี 

 3. (  ) 36-45 ปี    4. (  ) 46-55 ปี 

 5. (  ) 56-65 ปี    6. (  ) มากกวา่ 66 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

 1. (  ) โสด    2. (  ) สมรส/อยูด่ว้ยกนั 

 3. (  ) หยา่ร้าง/ม่าย/แยกกนัอยู ่

4. ระดบัการศึกษา 

 1. (  ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2. (  ) ปริญญาตรี 

 3. (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ 

 1. (  ) พนกังานบริษทัเอกชน  2. (  ) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 3. (  ) แม่บา้น/พอ่บา้น   4. (  ) ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 

 5. (  ) นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  6. (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1. (  ) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 2. (  ) 10,001-20,000 บาท 

 3. (  ) 20,001-30,000 บาท  4. (  ) 30,001-40,000 บาท 

 5. (  ) มากกวา่ 40,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมือง  
               จงัหวดัเชียงราย 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน (  )  หนา้ค าตอบท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. ท่านนิยมบริโภคกาแฟสดชนิดใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    
1. (  ) คาปูชิโน่    2. (  ) ลาเต ้    
3. (  ) มอคค่า    4. (  ) เอสเพรสโซ่    
5. (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................. 
2. นอกจากกาแฟสดแลว้  ท่านซ้ือสินคา้อะไรอีกบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. (  ) น ้าผลไม ้    2. (  ) นม 
 3. (  ) ชา    4. (  ) ของวา่ง 
 5. ( ) ของท่ีระลึก 
 6. (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................   
3. เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. (  ) ติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั    

2. (  ) พกัผอ่น/พกัพาหนะเพื่อจะเดินทางต่อ/เติมน ้ามนั 
 3. (  ) ใชบ้ริการ ไวไฟ/อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi/Internet) ฟรี   

4. (  ) เจรจาธุรกิจ/นดัพบปะ สังสรรค ์
 5. (  ) เพราะร้านกาแฟสดตั้งอยูใ่นสถานีบริการน ้ามนัแห่งน้ี 
 6. (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................. 
4. จ  านวนคร้ังท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 1. (  ) 1-2 คร้ัง    2. (  )  3-4 คร้ัง 
 3. (  ) 5-6 คร้ัง    4. (  ) 7 คร้ัง ข้ึนไป 
 5. (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................. 
5. ท่านใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั เพราะเหตุใด 
 1. (  ) ใกลท่ี้ท างาน   2. (  ) ใกลบ้า้น 
 2. (  )  ใกลแ้หล่งชุมชน   4. (  )  ทางผา่น 
 5. (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ.............................................................  
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6. ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

 1. (  )  ตนเอง    2. (  ) สมาชิกในครอบครัว 

 3. (  ) เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน   

4. (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ.......................................................... 

 7. ลกัษณะการเขา้ใชบ้ริการ 

 1. (  ) บริโภคท่ีร้าน   2. (  ) ซ้ือกลบับา้น 

3. (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................. 
 

ส่วนที ่3 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดในสถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องท่ีท่านคิดวา่มีความสัมพนัธ์ส าหรับการตดัสินใจการใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภค 

กาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน 

ระดับความสัมพนัธ์ 

มาก 

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ทีสุ่ด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
1. รสชาดของกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ      

2. ชนิดเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย      

3. มีอาหารวา่ง เบเกอร์ร่ี  จ  าหน่ายภายในร้าน      

4. มีของท่ีระลึก  จ  าหน่ายภายในร้าน      

5. ภาชนะ และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม      

ดา้นราคา 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      

2. การติดป้ายบอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน      

3. มีราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุภณัฑ์      

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย:สถานท่ีตั้ง 

1. ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง      

2. ท่ีตั้งของร้านหาง่าย      
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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการบริโภค 

กาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน 

ระดับความสัมพนัธ์ 

มาก 

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ทีสุ่ด 

3. จ  านวนสาขามีมาก      

4. มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง      

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

1. การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ       

2. จดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั      

3. มีการสะสมคะแนน เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้ต่อไป      

ดา้นบุคลากร 

1. มนุษยสัมพนัธ์และมารยาทของพนกังาน      

2. ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจใหบ้ริการของ
พนกังาน 

     

3. พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม      

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1. ความรวดเร็วในกรรมวธีิการใหบ้ริการ      

2. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการสั่งซ้ือและรับสินคา้/บริการ      

3. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการช าระเงิน      

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

1. การตกแต่งภายในร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั      

2. บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง      

3. การจดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ      

4. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ ไวไฟไวบ้ริการลูกคา้      

พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ      

1. ท่านเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั 
เพราะสินคา้และบริการ 

     

2. ท่านเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั  
ดว้ยความชอบหรือรสนิยมส่วนตวั 
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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการบริโภค 

กาแฟสดในสถานีบริการน า้มัน 

ระดับความสัมพนัธ์ 

มาก 

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ทีสุ่ด 

 3. ท่านเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั  
เพราะบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

     

4. ช่วงเวลา  มีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ
สดในสถานีบริการน ้ามนั ของท่าน 

     

 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

********ขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม******** 
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ภาคผนวก ข 

 

ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 

ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามันเขต

อ าเภอเมืองจังหวดัเชียงราย 

 

รายการขอความคิดเห็น 

คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ ผลรวม

ของ

คะแนน  

R 

IOC = 

R/N 

ค่า IOC 

 

ผลการ

พิจารณา 

 

คนท่ี 1 

 

คนท่ี 2 

 

คนท่ี 3 

 

คนท่ี 

4 

 

คนท่ี 

5  

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

1. รสชาติของกาแฟและ

เคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

สอดคลอ้ง 

2. ชนิดของเคร่ืองด่ืมมีความ

หลากหลาย 

0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. มีของวา่ง เบเกอร่ี ของท่ี

ระลึกจ าหน่ายภายในร้าน 

0 0 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

4. ภาชนะ และบรรจุภณัฑมี์

ความสวยงาม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ดา้นราคา 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

2. การติดป้ายบอกราคา

สินคา้ท่ีชดเจน 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. มีราคาใหเ้ลือกตามบรรจุ

ภณัฑ ์

0 1 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
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รายการขอความคิดเห็น 

คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ1 ผลรวม

ของ

คะแนน 

R 

IOC = 

R/N 

ค่า IOC 

 

ผลการ

พิจารณา 
 

คนท่ี1 

 

คนท่ี 2 

 

คนท่ี 3 

 

คนท่ี 4 

 

คนท่ี 5  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

1. ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อ

การเดินทาง 

0 1 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

2. ท่ีตอ้งของร้านหาง่าย 0 1 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

3.จ านวนสาขามีมาก 0 1 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด 

1. การโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

สอดคลอ้ง 

2. จดักิจกรรมใหลู้กคา้ได้

ร่วมสงัสรรคแ์ละรับรางวลั 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

 

3. มีการสะสมคะแนนเพื่อ

และเคร่ืองด่ืมแกว้ต่อไปฟรี 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

ดา้นบุคลากร 

1. มนุษยสมัพนัธ์และ

มารยาทของพนกังาน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2. ความกระตือรือร้นและ

ความเตม็ใจใหบ้ริการของ

พนกังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. พนกังานมีบุคลิกภาพและ

การแต่งกายเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1. ความรวดเร็วในกรรมวธีิ

การชงกาแฟ 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

0.80 

สอดคลอ้ง 
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รายการขอความคิดเห็น 

คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ1 ผลรวม

ของ

คะแนน 

R 

IOC = 

R/N 

ค่า IOC 

 

ผลการ

พิจารณา 
 

คนท่ี1 

 

คนท่ี 2 

 

คนท่ี 3 

 

คนท่ี 4 

 

คนท่ี 5  

2. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ใน

การสัง่ซ้ือและรับสินคา้/

บริการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ใน

การช าระเงิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

1. การตกแต่งภายในร้าน

ทนัสมยั  ป้ายหนา้ร้านชดัเจน 

 

1 

 

0 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0.40 

 

ไม่

สอดคลอ้ง 

2. บรรยากาศในร้านเป็น

กนัเอง 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. การจดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและ

ดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

และไวไฟไวบ้ริการลูกคา้ 

1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 

1.ท่านเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ

สดในสถานีบริการน ้ ามนั  

เพราะสินคา้และบริการ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

 

0.80 

 

สอดคลอ้ง 

2. ท่านเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ

สดในสถานีบริการน ้ ามนั 

ดว้ยความชอบหรือรสนิยม

ส่วนตวั 

1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. ท่านมีเหตุผลในการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสดในสถานี

บริการน ้ ามนั ทุกคร้ัง 

1 0 0 1 0 2 0.40 ไม่

สอดคลอ้ง 

 



109 

 

 

รายการขอความคิดเห็น 

คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ1 ผลรวม

ของ

คะแนน 

R 

IOC = 

R/N 

ค่า IOC 

 

ผลการ

พิจารณา 

 

คนท่ี 1 

 

คนท่ี 2 

 

คนท่ี 3 

 

คนท่ี 4 

 

คนท่ี 5 

4. ท่านเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสดในสถานีบริการ

น ้ ามนั เพราะบุคคลอ่ืนมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ 

1 1 0 1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง  

5.ช่วงเวลา มีผลต่อ

พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสดในสถานี

บริการน ้ ามนั ของท่าน 

1 1 1 1 0 4  

0.80 

 

สอดคลอ้ง 

 

6. ท าเล ท่ีตั้ง ของร้านกาแฟ

สดในสถานีบริการน ้ ามนั มี

ผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการของท่าน 

1 -1 1 1 0 2 0.40 ไม่

สอดคลอ้ง 

7. พนกังานร้านกาแฟสดใน
สถานีบริการน ้ ามนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกาแฟสด
ของท่าน 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.40 

 
ไม่

สอดคลอ้ง 

 

รวม 2.22 

ค่า IOC =  22.2 / 30   0.74 

สรุปวา่แบบสอบถาม  ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 

 

แสดงผลการค านวณค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนแบค 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.955 25 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Product1 4.3333 .75810 30 
Product 2 4.4333 .67891 30 
Product 3 3.8667 .77608 30 
Product 4 4.1333 .62881 30 
Product 5 4.1667 .64772 30 
Price1 4.2333 .62606 30 
Price 2 4.2667 .69149 30 
Price 3 4.3667 .66868 30 
Place1 3.9000 .84486 30 
Place 2 4.2333 .67891 30 
Place 3 4.1333 .62881 30 
Place 4 4.3333 .66089 30 
Promotion1 4.1667 .69893 30 
Promotion 2 4.0000 .78784 30 
Promotion 3 4.1333 .57135 30 
People1 4.2333 .62606 30 
People 2 4.1000 .75886 30 
People 3 4.2667 .69149 30 
Process1 4.2333 .72793 30 
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Process 2 4.2000 .66436 30 
Process 3 4.1667 .64772 30 
P.evident1 4.0667 .63968 30 
P.evident12 4.0333 .71840 30 
P.evident13 4.1333 .73030 30 
P.evident14 3.8333 .64772 30 

 
1.ด้านผลติภัณฑ์ 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's 

Alpha Based on 
Standardized 

Items 

N of Items 

.867 .866 5 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Product1 4.3333 .75810 30 
Product 2 4.4333 .67891 30 
Product 3 3.8667 .77608 30 
Product 4 4.1333 .62881 30 
Product 5 4.1667 .64772 30 

 
2. ด้านราคา 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.741 3 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Price1 4.2333 .62606 30 
Price 2 4.2667 .69149 30 
Price 3 4.3667 .66868 30 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.827 4 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Place1 3.9000 .84486 30 
Place 2 4.2333 .67891 30 
Place 3 4.1333 .62881 30 
Place 4 4.3333 .66089 30 

 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.890 3 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Promotion1 4.1667 .69893 30 
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Promotion 2 4.0000 .78784 30 
Promotion 3 4.1333 .57135 30 
5. ด้านบุคลากร 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.795 3 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
People1 4.2333 .62606 30 
People 2 4.1000 .75886 30 
People 3 4.2667 .69149 30 

 

6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.806 3 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Process1 4.2333 .72793 30 
Process 2 4.2000 .66436 30 
Process 3 4.1667 .64772 30 
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7. ด้านกระบวนการให้บริการ 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
   N of 
Items 

.901 4 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
P.evident1 4.0667 .63968 30 
P.evident12 4.0333 .71840 30 
P.evident13 4.1333 .73030 30 
P.evident14 3.8333 .64772 30 

 
 

 

 

 


