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บทคัดย่อ 
 

แนวโน้มของธุรกิจร้านกาแฟที่นับวันยิ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อาจสืบเนื่อง 
มาจากจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก  ผู้ประกอบการล้วน
เลือกใช้กลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายด้วยวิธีการเพ่ิมจ านวนสาขาในลักษณะเป็นร้านกาแฟเครือข่าย
ส่งผลให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่เกิดขึ้น เช่น ศูนย์แสดงสินค้า ร้านหนังสือ โรงพยาบาล และ
สถานที่ออกก าลังกาย รวมถึงการขยายสาขาไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะเดียวกันกระแสความนิยม
การดื่มกาแฟเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมดื่มกาแฟส าเร็จรูป แต่ปัจจุบันได้หันมานิยมเข้าร้าน
กาแฟสดคั่วบดที่มีการตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์  ดังนั้น
ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ ท าการตลาด สร้างการประชาสัมพันธ์  และบริการที่
น่าประทับใจ เพ่ือรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและเพ่ิมฐานลูกค้ารายใหม่ อีกทั้งจะต้องท าการปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอดของธุรกิจให้สามารถด ารงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทางผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาและโอกาสดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้วิจัยในการท า 
วิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจ พัฒนา หรือปรับปรุงสินค้าและบริการ 
จนน าไปถึงการก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
โดยได้น าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) รวมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาครั้งนี้ 



Ref. code: 25595802030220CIMRef. code: 25595802030220CIMRef. code: 25595802030220CIM

(2) 
 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ม 
ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มี 6 ปัจจัย เรียงล าดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไป
น้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ 
และปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศของร้าน ตามล าดับ 

ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่าง 
กันในด้านระดับการศึกษา และอาชีพ มีความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์
บัคส์ (Starbucks) แตกต่างกัน โดยระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความพึงพอใจในการใช้
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ า
กว่า ซึ่งผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เป็น
ต้น มีความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) สูงที่สุด แต่
อย่างไรก็ตามยังมีผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในด้านเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนที่มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)
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ABSTRACT 

 
The highly competitive, ever-expanding market for the Starbucks Brand  

Coffee Company in Thailand was studied. Consumer behavior and demographic 
characteristics were examined. The 7P’s marketing mix - people, product, price, 
promotion, place, process and physical evidence – was considered. Data was 
gathered by online questionnaire from 16 February to 20 March 2017. 408 samples 
were Thai consumers who had purchased Starbucks coffee shop products over the 
past year. Samples were recruited by random convenience sampling. Demographic 
factors such as educational level and occupation were also taken into account. 

Results   were   that   samples   were   mostly  influenced  by  consumer  
satisfaction, followed by price and quality of product; place; physical evidence; 
product; service, people and public relations; and brand, promotion and 
surroundings of stores. Samples having earned a master’s degrees or more tended to 
be more easily satisfied than those with bachelor’s degree or less, while other 
occupations such as freelance, student, doctor and insurance agent tended to be 
most satisfied overall. Gender, age, marital status, and monthly income had no effect 
on satisfaction. These findings may help Starbucks increase sales by better satisfying
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customers. Future research may combine qualitative and quantitative data to better 
understand the premium coffee shop business in Thailand, allowing entrepreneurs to 
create marketing strategies to build consumer loyalty and business growth. 
 
Keyword: Starbucks Brand Coffee Company, Thailand
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความ 
อนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาสละเวลา
ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย รวมถึงรองศาสตร าจารย์     
ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ 
ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลา
ในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว
หัวหน้างาน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพ่ือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้าน    
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ตลอดจนผู้สนใจในธุรกิจ
นี้ อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  และขอน้อมรับไว้เพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
 
 

นางสาวเอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

“กาแฟ” ถือเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนไทย โดยเฉพาะ 
คนรุ่นใหม่ วัยท างาน และผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ที่หันมาบริโภค “กาแฟสด” กันมากขึ้น ซึ่ง

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นลัทธิบริโภคนิยม (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือ

สถาบันอาหาร, 2558) อีกทั้งในแง่ของผู้ประกอบการในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา สามารถพบ

ร้านกาแฟอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟโบราณ ที่เปิดเองหรือเป็นรถเข็น รวมทั้ง

ร้านกาแฟขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตลอดจนถึงร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม ซึ่งกลายเป็นที่น่าจับตามอง

อย่างยิ่งของตลาดกาแฟในประเทศไทย เห็นได้จากข้อมูลสถิติการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการใน

ธุรกิจร้านกาแฟที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี ดังตารางที่ 1.1 

 

ตารางที ่1.1  

 

ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจร้านกาแฟในนามบริษัทจ ากัดของประเทศไทย 

ตั้งแต่ปี 2557-2559 

ปี พ.ศ. ข้อมูลทางสถิติ (หน่วย:ราย) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 

2557 110 N/A 

2558 149 35.45% 

2559 171 14.77% 
(ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 7 กันยายน 2559) 
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ส าหรับปี 2559 ร้านกาแฟโดยส่วนใหญ่จะเป็น “ร้านกาแฟสด” ซึ่งเข้ามามีบทบาท 

ส าคัญในการเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ

ธุรกิจร้านกาแฟประเภทคอฟฟ่ีช็อป ที่มีการด าเนินกิจการในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งครองส่วนแบ่งทาง

การตลาด 75% ของมูลค่าตลาดคอฟฟ่ีช็อปทั้งหมด มีมูลค่าประมาณ 17,397 ล้านบาท  โดย

ผู้ประกอบการในแต่ละรายล้วนมีจุดเด่นของแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น “สตาร์บัคส์” วาง

ต าแหน่งเป็นกาแฟพรีเมี่ยม เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง  “คาเฟ่ อเมซอน” มีกลุ่มเป้าหมาย คือ

นักท่องเที่ยว เนื่องจากร้านกาแฟตั้งอยู่ในปั๊มน้ ามันเป็นส่วนใหญ่ “ทรู คอฟฟ่ี” วางต าแหน่งเป็น

กาแฟพรีเมี่ยม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีรายได้สูง โดยมีกลยุทธ์หลัก คือการขยายสาขาไปยัง

ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย คอมมูนิตี้มอลล์ ตลอดจนแหล่งชุมชนต่างๆ “ชาวดอย” มีกลุ่มเป้าหมาย

ระดับกลางและนักท่องเที่ยวที่แวะตามปั๊มน้ ามัน ซึ่งข้อได้เปรียบของ อโรม่า กรุ๊ป คือการท าธุรกิจ

ตั้งแต่ต้นน้ ายังปลายน้ า โดยผู้ที่เข้ามาลงทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกเข้าด าเนินการในการ

ลงทุนท าธุรกิจ เป็นต้น 

เครื่องดื่มกาแฟโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟคอฟฟ่ีช็อปหรือคาเฟ่ มีราคาขายต่อ 

แก้วที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ 20-30 บาท ไปจนถึง 100 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่น ามาใช้ใน

การผลิตและคุณภาพของเครื่องดื่ม โดยสามารถแบ่งตลาดธุรกิจร้านกาแฟตามระดับราคาได้เป็น 

ตลาด พรีเมี่ยม มีส่วนแบ่งตลาด 47% คิดเป็นมูลค่า 8,240 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 10.8% ต่อ

ปี ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในช่วง 2-3 ปีหลังมี

ร้านกาแฟอันดับหนึ่งจากต่างประเทศเข้ามาเปิดในไทยหลายราย  เช่น “คอฟฟ่ี คลับ” จาก

ออสเตรเลีย “ทัม แอนด์ ทัมส์” จากเกาหลีใต้ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” “เดอะ คอฟฟ่ีบีน แอนด์ ทีลีฟ” 

จากอเมริกา และล่าสุด คือ “คอสต้า” จากอังกฤษ ซึ่งการเข้ามาจากร้านกาแฟต่างประเทศ ส่งผลให้

ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งในเรื่องโปรโมชั่นและการขยายสาขา 

ด้านตลาดกาแฟในระดับกลางและระดับล่าง มีมูลค่าประมาณ 9,157 ล้านบาท ส่วน 

ใหญ่ด าเนินกิจการ แบบร้านกาแฟอิสระ ภายใต้ชื่อเพียงร้านเดียว เช่น “คาเฟ่ อเมซอน” ที่ด าเนิน

กิจการในรูปแบบเครือข่ายร้านกาแฟ ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด

สูงสุด คิดเป็น 20% ของมูลค่าตลาดกลางและล่าง ซึ่งตัวขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้ตลาดกาแฟ

ระดับกลางและระดับล่างเติบโตมาจากจ านวนสาขาที่มากที่สุดครอบคลุมทุกจั งหวัดทั่วไป เพ่ือให้

ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้ง่าย 
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ทั้งนี้ปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจกาแฟเติบโต มาจากการเพ่ิมจ านวนสาขาของผู้ประกอบการทั้ง 

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ด าเนินธุรกิจในลักษณะร้านกาแฟเครือข่าย โดยผู้ประกอบการล้วนใช้เป็น

กลยุทธ์หลักในการเพ่ิมยอดขาย ซึ่งจ านวนสาขาที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่

เกิดขึ้น เช่น ศูนย์แสดงสินค้า ร้านหนังสือ โรงพยาบาล และสถานที่ออกก าลังกาย รวมถึงการขยาย

สาขาไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ดังเช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งจากเดิมที่เห็น

ร้านกาแฟตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือดิสเคาท์สโตร์เท่านั้น (Bangkok Bank SME, 

2559) ดังนั้นผู้ประกอบการแต่ละรายจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ ท าการตลาด สร้างการประชาสัมพันธ์   

เพ่ือรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและเพ่ิมฐานลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามามากขึ้น นอกจากนี้จะต้องปรับตัวตาม

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจด้วย  

สตาร์บัคส์เป็นร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่ด าเนินงานโดยบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศ 

ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นสาขาของบริษัท สตาร์บัคส์ คอร์ปเปอเรชั่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สตาร์บัคส์

เป็นร้านกาแฟที่มีประวัติการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟประมาณ 45 ปี ปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกมากกว่า 

17,000 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก 

บริษัทได้ขยายกิจการเพ่ือเข้ามาลงทุนท าธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2541 ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 262 สาขาทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่ว (Forbes Thailand, 2559) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ หรือคอกาแฟ โดย 

อาจแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น กลุ่มคนทั่วไป กลุ่มคนที่มาช็อปปิ้งหรือนักท่องเที่ยว และกลุ่มคนท างาน 

ซึ่งสตาร์บัคส์ใช้เป็นเกณฑ์ในการหาท าเลที่ตั้งของร้าน ซึ่งจะประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายทั้ ง 3 กลุ่มนี้

อยู่เป็นจ านวนมาก 

สตาร์บัคส์เป็นร้านกาแฟที่เป็นพืน้ฐานทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงได้เปรียบให้ร้านกาแฟ 

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สาม โดยเป็นพ้ืนที่เปิดส าหรับผู้คนกลุ่มหนึ่งมานั่งดื่มเครื่องดื่มกาแฟได้นาน

เพียงใดก็ได้ สตาร์บัคส์จะเลือกท าเลที่ต้ังตรงบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน หรือตามห้างสรรพสินค้าย่าน

ชุมชน โดยการตกแต่งหรือบรรยากาศในร้าน เน้นภาพลักษณ์ว่าเป็นสถานที่ที่มาแล้วรู้สึกอิสระ ผ่อน

คลายจากการท างาน การตกแต่งของแสงไฟที่เหมาะสมส าหรับการนั่งอ่านหนังสือ การใช้โต๊ะและ

เก้าอ้ีที่เข้าชุด แต่ไม่เป็นทางการเหมือนกับการดื่มกาแฟในโรงแรม นอกจากนี้สตาร์บัคส์ได้สร้าง

ภาพพจน์ให้ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ และรอบรู้ในเรื่องกาแฟโดยสรรค์สร้างปรุงแต่งกาแฟ และ
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วัฒนธรรมการดื่มกาแฟ ต้ังแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟ ตลอดจนกรรมวิธีการชงด้วยความพิถีพิถัน ซึ่ง

เป็นการแสดงถึงรสนิยมทีดี่ของแบรนด์ด้วย  

ถึงแม้ว่าสตาร์บัคส์จะเป็นผู้น าในตลาดกาแฟระดับพรีเมี่ยมแต่ปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขัน 

รุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันเพ่ือชิงส่วนแบ่งตลาดอยู่ตลอด 

เวลา จึงเป็นที่มาของการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการดื่ม

เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัย

ด้านส่วนประสมทางการตลาด น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การตลาด สินค้าและบริการด้าน

ต่างๆ เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ให้สามารถตอบ 

สนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการจัดท างานวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7Ps)  
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การ ตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ กับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทีใ่ช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์ 
บัคส์ (Starbucks) ในระยะ เวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์ 
บัคส์ (Starbucks) โดยศึกษาจากปัจจัยการบริการทั้ง 7 ด้าน (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวน 
การการบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ รวมถึ งปัจจัยลักษณะทาง
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ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 
ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการและดื่มเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะ เวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยด าเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 มีนาคม 2560 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลงานของการวิจัยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ซ่ึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังต่อไปนี้ 

1.4.1 เพ่ือทราบถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

1.4.2 เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของ 
ธุรกิจบริการ (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ กับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

1.4.3 เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์ 
บัคส์ (Starbucks) 

1.4.4 เพ่ือให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมน าข้อมูลมาใช้ 
ประกอบการตัดสินใจ พัฒนา หรือปรับปรุงสินค้าและบริการ จนน าไปถึงการก าหนดกลยุทธ์หรือ
นโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

1.5.1 เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) หมายถึง เครื่องดื่มทุกชนิดที่จ าหน่ายใน 
ร้านสตาร์บัคส์ โดยมีส่วนผสมของกาแฟ ช็อคโกแลต วานิลลา ชา และผลไม ้หรือไซรัปกลิ่นผลไม้ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน   
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ได้น าแนวคิดและทฤษฎีมาประกอบการพิจารณา โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 
2.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

  ประชากรศาสตร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Demography มีรากศัพท์มาจาก 
ภาษากรีก Demo = People คือ ประชาชน หรือประชากร Graphy = Writing up, Description 
หรือ Study  คือ การศึกษาศาสตร์ 

  ฉัตรยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2548) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง 
ประชากรศาสตร์ โดยกล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่จะน ามาช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ที่น ามาใช้ในการวางเป้าหมาย
ทางการตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้  สถานภาพ ศาสนา ภูมิล าเนา และ
เชื้อชาติ 

  Hanna and Wozniak (2001), และ Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให ้
ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่าหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ศาสนา และเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพ้ืนฐานที่นักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด 
โดยน ามาเชื่อมโยงกับความต้องการ ความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส าหรับศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. เพศ (Sex) 
    เพศเป็นสรีระวิทยาที่สังเกตเห็นได้ และเป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคล 

ได้รับมาแต่ก าเนิด ในประชากรกลุ่มใดๆ ก็ตามจะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และ 
ประชากรเพศหญิง (Female) ความแตกต่างทางเพศที่เกิดจากวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาท 
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และกิจกรรมของทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกันในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้าน
ความคิด ความสนใจ ความพึงพอใจ ค่านิยม ทัศนคติ รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมการซื้อ
สินค้า โดยสินค้าบางประเภทสามารถใช้เพศในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยผู้หญิง
มักจะมีความละเอียดอ่อน และต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้มากขึ้นก่อนการตัดสินใจ ส่วนผู้ชาย
มักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และมักมุ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้เขาสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายได้  

2. อายุ (Age) 
    อายุ หมายถึง อายุเต็มปี หรืออายุเมื่อวันเกิดครั้งหลังสุด โดยทั่วไปมักจะ 

น าเสนอข้อมูลอายุของประชากรเป็นรูปแบบช่วงอายุ หรือกลุ่มอายุ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มอายุที่
ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันตามกลุ่ม หรือช่วงอายุที่ต้องการ อายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ความต้องการและความสนใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่งผันแปรไปตามอายุของ
ผู้บริโภค เมือ่อายุเพิ่มขึ้น ประสบการณสูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิมมากขึ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจ
ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ท าให้สินค้าหรือบริการในกลุ่มหรือชนิดเดียวกันไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่อาจแตกต่างกัน  ให้มีความพึงพอใจในระดับที่เหมือนกันได้ 
นอกจากนี้ อายุยังเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม ทั้งยังเป็นสิ่ง
ก าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงใจอีกด้วย  

3. สถานภาพ (Status) 
    สถานภาพ  เป็นคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญก่ียวกับเรื่องทาง 

เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย โดยแบ่งแยกประเภทของสถานภาพ ดังนี้  
    - โสด 
    - สมรส 
    - หม้ายและไม่สมรสใหม่ 
    - หย่าร้างและไม่สมรสใหม่ 
    - สมรสแต่แยกกันอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    สถานภาพบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการ 

คิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว และการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้วด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันหรือคนที่ต้อง
อยู่ในความรับผิดชอบมากเท่าคนที่แต่งงานแล้ว 
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4. ระดับการศึกษา (Education level) 
    การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาท่ีได้รับจากสถาบันการศึกษา และได้รับ 

จากประสบการณ์ชีวิต ระดับการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ 
กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังท าให้เกิดความแตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมความคิดด้วย การศึกษาเป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่
ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่าง
กัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน 

5. อาชีพ (Occupation) 
    อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานที่บุคคลท าอันน ามาซึ่งรายได้ที่เป็นค่าจ้างหรือ 

ค่าตอบแทนหรือผลก าไร ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ หมายถึง ชนิดของงานที่บุคคลท าระหว่าง
ช่วงเวลาที่ก าหนด คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีมุมมอง แนวคิด อุดมการณ์และค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ 
แตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมไปถึงทัศนคติ และความคิดเห็นในการใช้สินค้า และบริการต่างๆ ด้วย 

6. รายได้ (Income) 
    รายได้เป็นดัชนีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการที่จะวัดฐานะทางเศรษฐกิจของครัว  

เรือนและบุคคล รายได้ผันแปรตามระดับการศึกษาและอาชีพ มักนิยมพิจารณาจากรายได้ของบุคคล 
หรือรายได้ของครัวเรือนต่อหน่วยเวลา  

    รายได้เป็นปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการบริโภค เป็นตัวก าหนดความต้องการ 
ความคิด การตัดสินใจเลือกซื้อ ตลอดจนถึงพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล โดยนักการตลาดและนัก
โฆษณาจะตระหนักถึงรายได้ส าหรับการวางแผนเพ่ือให้เกิดการบริโภค หรือใช้บริการ นอกจากนี้การ
ก าหนดนโยบายด้านราคาจะสัมพันธ์กับรายได้ของผู้บริโภคด้วย 

    ดังนั้นบุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันย่อมจะมีรูปแบบ 
ของความคิด การตัดสินใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมในระดับที่แตกต่างกัน 

2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
  เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ  

Philip Kotler ว่า การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายโดยสามารถขาย
ในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจ าหน่าย
และกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง โดยส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการแบ่งออกเป็น 7 ปัจจัย (7Ps) ได้แก่ 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ (เช่น สี ราคา 
บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย) เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนอง 
ความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานที่ บุคคล หรือความคิด และผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility)  มีคุณค่า (Value)  ใน
สายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  

   โดยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจร้านกาแฟจะต้องคิดค้นพัฒนาสูตรเครื่องดื่มกาแฟให้ 
มีหลากหลายรสชาติและกลิ่นหอม สะอาดปลอดภัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริโภคได้ สิ่งส าคัญต่อมาคือ บรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม โดดเด่น และแตกต่างไปจากสินค้าที่มี
ในตลาด เพ่ือสร้างบรรยากาศของการดื่มกาแฟให้ได้รสชาติยิ่งขึ้น 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ 
ได้ผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price)  ของผลิตภัณฑ์นั้น 
ดังนั้นในการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived  Value)  ในสายตา
ของลูกค้าด้วย  

    การก าหนดราคาในธุรกิจร้านกาแฟต้องพิจารณาจากต้นทุนวัตถุดิบที่น ามาใช้ 
ในการผลิตบวกกับค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงาน โดยการก าหนดราคาผู้ประกอบการจะต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับคุณภาพและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางประกอบด้วย 
สถาบันและกิจกรรม ซึ่งใช้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่น า
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า 
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  

    ส าหรับธุรกิจร้านกาแฟจะมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มุ่งไปตามย่านธุรกิจแหล่ง 
ท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถาบันการศึกษา ใกล้โรง
ภาพยนตร์ ปั๊มน้ ามัน เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสาร เพ่ือสร้าง 
ความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความ
ต้องการ และเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ ความพึง
พอใจ และพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal  Selling) ท าการ
ขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้พนักงานขาย (Non-Personal  Selling) ส าหรับเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ดังนี้ 
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4.1 การโฆษณา (Advertising)  
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal  Selling)  
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales  Promotion)  
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity  and  Public  Relation)  
4.5 การตลาดทางตรง (Direct  Marketing)  
ส าหรับธุรกิจร้านกาแฟจะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และแผ่นพับ  

หรือ Direct Mail เพราะสื่อเหล่านี้น าเสนอให้เห็นภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีชื่อสินค้าและตราสินค้า 
เพ่ือให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วด้วยต้นทุนที่ต่ า การประชาสัมพันธ์อีกวิธีคือ การสร้างมาตรฐานของ
ร้านให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จนน าไปบอกกล่าวกันแบบปากต่อปาก  

5. บุคลากร (People)  หรือ พนักงาน (Employees) องค์การต้องมีการ 
คัดเลือก (Selection)  การฝึกอบรม (Training) และการจูงใจ (Motivation) เพ่ือสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน อีกทั้งพนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ
สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได ้ 

    บุคลากรในธุรกิจร้านกาแฟถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภค 
เกิดความประทับใจ ส าหรับการดูแล การเอาใจใส่ การให้บริการที่รวดเร็วและครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการอีก 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence  and  Presentation)  เป็น 
การพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [Total  Quality  Management  (TQM)]  ทั้งทางด้านกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งบรรยากาศภายใน
ร้าน เครื่องมือเครื่องใช้ที่สะอาด การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การพูดจาสุภาพอ่อนโยน และการ
ให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆท่ีลูกค้าควรได้รับ   

    ธุรกิจร้านกาแฟจะใช้ลักษณะทางกายภาพในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่ง 
ร้านกาแฟแต่ละร้านก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป เพ่ือที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้บริโภค
รับรู้ 

7. กระบวนการ (Process)  เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้ 
รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการบริหารการตลาดนั้น 
ผู้บริหารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค  และมุ่งเน้นทุกอย่างให้เริ่มต้นจาก
ลูกค้าเป็นหลัก อันได้แก่ 4Cs: (1) Customer Solution,  (2) Customer Cost, (3) Convenience  
และ (4) Communication  
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2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
    กาญจนา  (2546) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจโดยกล่าวว่า  ความพึงพอใจ 

ของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่
เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน
และต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นสิ่งเร้าจึง
เป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจ 

  พิทักษ์  (2538) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจโดยกล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็น 
ปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของ
กระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือ
ทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น 

  สุเทพ (2541) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะ 
กระท าสิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความ
ยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจได้ 3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความ 
พึงพอใจว่าโดยธรรมชาติมนุษย์จะแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 

2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจ 
ว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป 

3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์ 
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 

  Kotler and Armstrong (2002) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า พฤติกรรม 
ของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมาก
พอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยทฤษฎีที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 

  อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาส 
โลว์ (Maslow’s theory motivation) ไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่
กดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 

1. ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ  
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน  
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2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า  
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย อีกทั้งยังมีความ
ต้องการทางความม่ันคง ความเรียบร้อย การเงิน และสุขภาพด้วย 

3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นความต้องการการยอมรับและ 
ได้รับความชื่นชมจากผู้อ่ืน 

4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่อง 
ส่วนตัว ความเคารพนับถือ และชื่อเสียงในสถานะทางสังคม 

5. ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็น 
ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ  ซ่ึงถือเป็นคุณค่าของ
ชีวิต 

ภาพที่ 2.1 ล าดับขั้นของทฤษฎีแรงจูงใจมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 

บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับ 
แรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป  
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2.2 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) ดังนี้ 

 
2.2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

2.2.1.1 ปัจจัยด้านเพศ 
กานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้ 

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคแตกต่างกัน 
โดยผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาเขียว/ชาเย็น/ชามะนาว/ชา
ด าเย็น ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวรรณ  ศิริพันธ์พิริยะ (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมี
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อสูงกว่าเพศ
ชาย ซึ่งสอดคล้องกับ ธิดาวรรณ จงกรียงไกร (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคชา
ผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความถี่ใน
พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์
มากกว่าเพศชาย 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ ประวิน แสงศรัณย์ (2550) ได้ 
ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความถี่ในการตัดสินใจดื่มกาแฟจากร้านกาแฟ
สดไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ขนิษฐา เกื้อหนุน (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่ม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ผลการวิจัยพบว่า เพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนมพร้อมดื่มด้านรสชาติไม่แตกต่างกัน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนอนุมานได้ว่า เพศท่ี 
แตกต่างกันมีการใช้บริการแตกต่างกันเพราะผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทางผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานที่ 1 คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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2.2.1.2 ปัจจัยด้านอายุ 
ประวิน แสงศรัณย์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อกาแฟ 

สดจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกัน
มีความถี่ในการตัดสินใจดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสดแตกต่างกัน โดยอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมีความถี่ใน
การดื่มกาแฟมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ธิดาวรรณ จงกรียงไกร (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะ ด้านความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์ และด้าน
ปริมาณการบริโภคต่อสัปดาห์แตกต่างกัน 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ กานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ 
ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อรุณทิพย์ จุมพล
พงษ์ (2548) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นม
พร้อมดื่มในด้านเหตุผลที่ท าให้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มไม่แตกต่างกัน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนอนุมานได้ว่า อายุที่ 
แตกต่างกันมีการใช้บริการแตกต่างกันเพราะผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทางผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานที่ 2 คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

2.2.1.3 ปัจจัยด้านสถานภาพ 
กานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้ 

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคแตกต่างกัน 
โดยผู้บริโภคที่สถานภาพโสดส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื่องดื่มคาปูชิโน่  ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิตา เวสารัช
กิตติ (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหนึ่ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงแตกต่างกัน 
โดยสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการสูงสุด และไม่ลืมที่จะแนะน าข้อมูล
ที่ตนชื่นชอบไปยังกลุ่มเพ่ือน หรือคนรู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับ พรสุรีย์ สีทอง (2546) ได้ท าการวิจัย
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เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถ่ัวเหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถ่ัวเหลืองยูเอชทีแตกต่างกัน 
     แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของพิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี 
(2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet โกลเด้น เพลซ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพที่
แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet ทางด้านในอนาคตจะใช้
บริการที่ร้านมากขึ้นหรือน้อยลงไม่แตกต่างกัน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนอนุมานได้ว่า สถานภาพ 
ที่แตกต่างกันมีการใช้บริการแตกต่างกันเพราะผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทางผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานที่ 3 คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
และบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

2.2.1.4 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
ประวิน แสงศรัณย์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อกาแฟ 

สดจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความถี่ในการตัดสินใจดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสดแตกต่างกัน โดยระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความถี่ในการดื่มกาแฟมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ พัชร สิงห์ศักดา และ พัฒน์ พิสิษฐ
เกษม (2557)  ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจบริโภคชาชงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของกานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท า 
การวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธิดาวรรณ จงกรียง
ไกร (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชา
ยะ ด้านความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนอนุมานได้ว่า ระดับ 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีการใช้บริการแตกต่างกันเพราะผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทาง
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 4 คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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2.2.1.5 ปัจจัยด้านอาชีพ 
กานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้ 

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า อาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านจ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานเอกชน ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ประวิน แสงศรัณย์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขต
บางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพแตกต่างกันมีความถี่ในการตัดสินใจ
ดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสดแตกต่างกัน โดยอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีความถี่ในการดื่มกาแฟมาก
ที่สุด สอดคล้องกับ ธิดาวรรณ จงกรียงไกร (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคชา
ผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคชาผลไม้โอชายะ ด้านความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์ และด้านปริมาณการบริโภคต่อสัปดาห์
แตกต่างกัน 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ อรุณทิพย์ จุมพลพงษ์ (2548)  
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความถี่และปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อม
ด่ืมไม่แตกต่างกัน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนอนุมานได้ว่า อาชีพที่ 
แตกต่างกันมีการใช้บริการแตกต่างกันเพราะผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทางผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานที่ 5 คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

2.2.1.6 ปจัจัยด้านรายได้ 
กานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้ 

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอนแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มี
เหตุผลที่เข้าใช้บริการเพราะติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวรรณ  ศิริพันธ์พิริยะ 
(2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรายได้ที่ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ประวิน แสงศรัณย์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ
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กาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจั ยพบว่า รายได้
ต่างกันมีความถ่ีในการตัดสินใจดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสดต่างกัน 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ อรุณทิพย์ จุมพลพงษ์ (2548)  
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มด้าน
เหตุที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มไม่แตกต่างกัน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนอนุมานได้ว่า รายได้ที่ 
แตกต่างกันมีการใช้บริการแตกต่างกันเพราะผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทางผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานที่ 6 คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

2.2.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
2.2.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ณัฐวรรณ  ศิริพันธ์พิริยะ (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจในคุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ และคุณค่าที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือคุณภาพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับกานดา เสือจ าศิล (2555)  ได้ท า
การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรสชาติกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืนๆส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟ
มากที่สุด สอดคล้องกับวารุณี พันหัน (2551) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟ
สดของประชาชนในศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านรสชาติเครื่องดื่มและ
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่คงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟมากที่สุด จารุภัทร์ 
มังคลสุต (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
กาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบ
ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สะอาด สวยงามส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ของ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับชวัล เอ่ียมสกุลรัตน์ (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ตรา
สินค้ามีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพฯ 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของพรรณราย แสวงผล (2554) ได้ 
ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บั คส์กับบ้านไร่กาแฟของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลกับลักษณะพฤติกรรม
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การบริโภคกาแฟในด้านปริมาณการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้งและด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟเฉลี่ยต่อครั้ง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 7 คือ  
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

2.2.2.2 ปัจจัยด้านราคา  
ภมร พงษศักดิ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ อิทธิพลของคุณภาพบริการ 

และกลยุทธการตลาดที่สงผลตอความมั่นใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค: กรณีศึกษาของรานกาแฟ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่เหมาะสมกับบริการที่ได้รับส่งผลต่อต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภค สอดคล้องกับน่ารัก ตันเสนีย์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภค สอดคล้องกับจิตชุดา นรเวทางค์กุล (2555) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภควัย
ท างานในเขตวัฒนา ผลการวิจัยพบว่า ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของชา และ
ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับชื่อเสียงของตราสินค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก
ของผู้บริโภควัยท างานในเขตวัฒนา  

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของพรสุรีย์ สีทอง (2546) ได้ท าการ 
วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชที  สอดคล้องกับ
วิภาวี สุริโย (2548) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อม
ดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อชนิดของน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 8 คือ  
ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

2.2.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

และพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & 
Sherbet โกลเด้น เพลซ ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายในด้านสถานที่ตั้งของร้านส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet มากที่สุดสอดคล้องกับ อทิตยา 
จินดามณี (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
โยเกิร์ตของลูกค้าในร้าน Red mango ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัด
จ าหน่ายในด้านสถานที่ตั้งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในร้าน Red mango 
มากที่สุด 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของวิภาวี สุริโย (2548) ได้ท าการ 
วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก -น้ าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกประเภท
ของน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค สอดคล้องกับรุงตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) ได้ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ตราบีอ้ิงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายในด้านความสะดวกและง่ายในการหาซื้อ 
ปริมาณของร้านค้าที่จ าหน่าย และสถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท างานไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ตราบีอ้ิง ในด้านความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 9 คือ  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) 

2.2.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
อทิตยา จินดามณี (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจที่มีผลต่อ 

พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโยเกิร์ตของลูกค้าในร้าน Red mango ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการตลาดด้านการรับรู้รายการส่งเสริมการขายผ่านป้ายโฆษณาตาม
สาขา และสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดโปรโมชั่นพิเศษประจ าเดือนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโยเกิร์ตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน Red mango ในด้าน
จ านวนบุคคลที่มารับประทานด้วย สอดคล้องกับ จักรกฤษณ์ นาคประเสริฐ (2556) ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเมี่ยมในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการตลาดที่มีไอศกรีมให้ชิมฟรี การ
จัดโปรโมชั่น เช่น ลดราคา แจกของแถม มีสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าสมาชิก และมีการโฆษณาผ่านสื่อ 
Internet, TV, Magazine, Radio มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเมี่ยม 
สอดคล้องกับภัทรวดี วชิระนาวิน (2559) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิเคียวโฮที่เขตธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการตลาดด้าน
จัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น ซื้อ 1 แถม 1 เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ การโฆษณาทาง
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โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิเคียวโฮ
ที่เขตธัญบุรี  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 10 คือ  
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์
บัคส์ (Starbucks) 

2.2.2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร 
พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

และพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & 
Sherbet โกลเด้น เพลซ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในด้านจ านวนพนักงานที่ให้บริการ ความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ การแต่งกายของพนักงาน การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet 
สอดคล้องกับ กานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ
สดอเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรด้านความกระตือรือร้นและ
ความเต็มใจให้บริการของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเม
ซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี  สอดคล้องกับ สมสกุล นิรันดรไชย (2554) ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคั่วบดแบบสแตนต์ อะโลน (Stand-Alone) ของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรด้านบริการที่ดีและถูกใจมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 11 คือ  
ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

2.2.2.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ(2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก 

ซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกันเอง
และการตกแต่งภายใน-ภายนอกสวยงามมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับ สมพงษ์ เลิศศิริลดากุล (2547) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการบริโภคกาแฟ
คั่วบด กรณีศึกษาร้าน Coffee World สาขาพัฒนพงษ์ ผลการวิจัยพบว่า การตกแต่งร้านที่สวยงามมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด สอดคล้องกับ ศิรินภา พิมรินทร (2550) ได้ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีซื้อกาแฟสดที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารทรู ทาวเวอร์ ถนน
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รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ร้านที่ตกแต่งภายในสะอาดสวยงาม และอ านวยความสะดวก 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อกาแฟสด 

แต่งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของภมร พงษ์ศักดิ์ (2554) ได้ท า 
การวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพบริการและกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความมั่นใจและความพึง
พอใจของผู้บริโภค:กรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทาง
กายภาพด้านบรรยากาศของร้านไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภค 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 12 คือ  
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์
บัคส์ (Starbucks) 

2.2.2.7 ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ  
กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน้ ามันบริเวณเลียบทางด่วนราม
อินทรา-อาจณรงค์ ในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ระบบการช าระเงินที่รวดเร็วและถูกต้องมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค สอดคล้องกับ   
กรกมล ลีลาธีรภัทร (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพ่ี
น้อง ผลการวิจัยพบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการ ความถูกต้องและรวดเร็วในการช าระเงินมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพ่ีน้อง สอดคล้องกับ กมลรัตน์ 
โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคตามร้านกาแฟพ
รีเมี่ยมบนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างาน ผลการวิจัยพบว่า ความรวดเร็วในการชงกาแฟและ
ความรวดเร็วในการช าระเงินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเมี่ยมบน
ถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างาน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 13 คือ  
ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย   
 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ ดังนี้ 
  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 
 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
2. ปัจจัยด้านราคา  
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
5. ปัจจัยด้านบุคคลากร  
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 
ในบทนี้จะเป็นส่วนของวิธีการด าเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) โดยทางผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 ขอบเขตประชากรและข้อมูลตัวอย่าง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
3.1 การออกแบบงานวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
และบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) โดยปัจจัยที่ท าการศึกษา คือ ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจบริการแบบ 7Ps 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ปัจจัยด้านบุคคลากร (People) 
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ (Process) 
รวมถึงศึกษาเก่ียวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันใน 

ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ว่ามีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร งานวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการส ารวจ (Survey 
Research) ผ่านการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
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สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและ
การบรรยายประกอบ 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จ าแนกออกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
3.2.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ 

3.2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.2.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ แบรนด์สตาร์บัคส์ มีชื่อเสียงและ 

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เครื่องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดี เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาดและมีขนาดที่เหมาะสม 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) ได้แก่ ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับรสชาติและ 
คุณภาพของสินค้า ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า และราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับ
บริการที่ได้รับ 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ได้แก่ ร้านมีท าเลที่ตั้ง 
สะดวกต่อการเดินทางไปบริโภค ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และระยะเวลา
ในการให้บริการมีความเหมาะสม 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ได้แก่ การโฆษณาสื่อ 
ประชาสัมพันธ์มีความท่ัวถึง และมีรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น โปรโมชั่นที่น่าสนใจ (ซื้อ 1 
แถม 1 หรือ ลด 50%) การแจกคูปองส่วนลด บัตรเงินสดเพ่ือสมนาคุณลูกค้า เป็นต้น 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ได้แก่ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการ 
สั่งซื้อและรับสินค้า/บริการ การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ และมีความถูกต้อง รวดเร็ว ใน
การช าระเงิน 
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6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่  
พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี ตลอดจนมีความเอาใจใส่
กระตือรือร้นต่อการบริการ พนักงานสามารถให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และพนักงานให้ข้อมูลสินค้า
ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ (Process) ได้แก่ ร้านตกแต่งสวยงาม  
บรรยากาศดีน่าใช้บริการ มีการจัดสรรที่นั่งรับรองลูกค้าด้านในและด้านนอกร้านอย่างเพียงพอ ร้านดู
มีความสะอาดในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และพนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และดูมี
สุขอนามัยที่ดี มีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอให้กับลูกค้า 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

 
 3.3 ขอบเขตประชากรและข้อมูลตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน 
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีจ านวนทั้งสิ้น 1,360,000 ราย โดยอ้างอิงจาก
เว็บ brandinside ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2559 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด มีลูกค้า
เป็นสมาชิก My Starbucks Reward จ านวน 680,000 ราย ซึ่งคิดเป็น 50% ของลูกค้าสตาร์บัคส์
ทั้งหมด และอีก 50% ที่เหลือจ านวน 680,000 รายเป็นลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก My Starbucks 
Reward  

 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการและบริโภค 
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของ Yamane 
 

 
 

โดยที่ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N = จ านวนประชากร 

   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งค่าความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.05  

n  = N 
 1+(Ne2) 
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เมื่อน าข้อมูลมาแทนค่าแต่ละตัวแปรในสมการจะได้ 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ยอมรับความผิดพลาดได้ 5% และก าหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่ง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 399.88 หรือประมาณ 400 ตัวอย่าง โดยทางผู้วิจัยจะเพ่ิม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น  420 ตัวอย่าง เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ค าตอบ
ในแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ โดยผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะผู้บริโภคที่เคยใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) และเพ่ือให้แบบสอบถามครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและปัจจัยหลักทั้ง 7 ปัจจัย คณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามในลักษณะ 
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  
(Starbucks) เป็นแบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple choices)  

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึง 
พอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคลากร 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ  

ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ม 
ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 
 

n   = 1,360,000 

 1+(1,360,000x(0.05)2) 
     = 399.88 
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ส าหรับค าถามในส่วนที่ 3 และ 4 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 
ค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ   
ลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดังแสดงในตารางที ่3.1 
 
ตารางที่ 3.1  
 
เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการและสินค้าระดับต่างๆ 

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
และบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 

ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง / พอใจมากที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

เห็นด้วย / พอใจมาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ / พอใจปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย / พอใจน้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / พอใจน้อยที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
 
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อ 

บริการและสินค้า ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการหาความ
กว้างอันตรภาคชั้นเป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
ดังนั้น เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง 

การตลาด และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
มีเกณฑ์วัดดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  พิสัย 

  จ านวนชั้น 
 = 5 – 1 

  5 
 = 0.8 
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ตารางที ่3.2  
 
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการและบริโภคเครื่องดื่ม

ร้านสตาร์บัคส์ 
4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง / พอใจมากที่สุด 

3.41 – 4.20 เห็นด้วย / พอใจมาก 

2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ / พอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 ไม่เห็นด้วย / พอใจน้อย 

1.00 – 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / พอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง 
พอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ผู้ท าวิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามผ่านทาง Google Docs ซึ่งมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครบถ้วนแล้ว ทางผู้วิจัยได้ท าการ 
ประมวลผลผ่านวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
3.6.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3.6.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ  
และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
        เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis  

Testing) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติ ดังนี้ 
3.6.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยที่ 

สัมพันธ์กันให้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน 
3.6.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบ 

สมมติฐานของงานวิจัย 
3.6.2.3 การวิเคราะห ์Independent-Sample T Test เพ่ือเปรียบเทียบความ 

แตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 
3.6.2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว 
โดยเมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น า 

แบบสอบถามมาลงรหัส และถ่ายทอดรหัสแบบสอบถามลงในแบบฟอร์มลงรหัส (Coding Form) 
เพ่ือให้สามารถน าไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ หลังจากนั้นจึง
น าผลที่ได้มาอภิปรายผล 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ  
และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ของผู้ที่เคยใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ใน
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ในส่วนของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
กระบวนการการบริการ และส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัย
ด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ และปัจจัยด้านรายได้ 

ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้แสดงไว้ในบทที่ 3 ซึ่งได้จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 400 คน หลังจากการด าเนินการเก็บข้อมูล มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
430 คน แต่มีผู้ที่ไมเ่คยใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมาจ านวน 22 คน จึงตัดแบบสอบถามจ านวนนี้ออก คงเหลือแบบสอบถามในการวิเคราะห์
จ านวน 408 ชุด ซึ่งมากกว่าที่ค านวณได้ ท าให้ค่าความคลาดเคลื่อนงานวิจัยลดลงเป็น 4.95% 
จากนั้น ได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
   
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

การเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งสิ้น 408 ชุด โดย 

กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งน ามาพิจารณาตามหัวข้อ ดังแสดงในตารางที่ 

4.1 
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ตารางที ่4.1 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน 

1. เพศ 
ชาย 185 45.34% 

หญิง 223 54.66% 

รวม 408 100.00% 
2. อายุ  

ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.25% 
20-30 ปี 228 55.88% 

31-40 ปี 152 37.25% 

41-50 ปี 18 4.41% 
51-60 ปี 9 2.21% 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 0 0.00% 

รวม 408 100.00% 
3. สถานภาพ  

โสด 338 82.84% 

สมรส 69 16.91% 
แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0.25% 

หม้าย 0 0.00% 
รวม 408 100.00% 

4. ระดับการศึกษา (ก าลังศึกษาอยู่)  

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 2.21% 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 204 50.00% 

ปริญญาโท 186 45.58% 

ปริญญาเอก 9 2.21% 
อ่ืนๆ  0 0.00% 

รวม 408 100.00% 
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ตารางที ่4.1 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน 

5. อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา 11 2.70% 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 67 16.42% 

นักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 30 7.35% 
พนักงานบริษัทเอกชน 237 58.09% 

อาชีพอิสระ (Freelance) 55 13.48% 
อ่ืนๆ 8 1.96% 

รวม 408 100.00% 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า 20,000 บาท 53 12.99% 

20,000-30,000 บาท 130 31.86% 

30,001-40,000 บาท 73 17.89% 
40,001-50,000 บาท 43 10.54% 

มากกว่า 50,000 บาท 109 26.72% 

รวม 408 100.00% 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  
(Starbucks) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีจ านวนทั้งหมด 408 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 223 คน คิด
เป็น 54.66% และเป็นเพศชาย 185 คน คิดเป็น 45.34% ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 
228 คน คิดเป็น 55.88% รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็น 37.25% มีสถานภาพ
โสดจ านวน 338 คน คิดเป็น 82.84% และสมรสจ านวน 69 คน คิดเป็น 16.91% กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 204 คน คิดเป็น 50% รองลงมาคือระดับ
ปริญญาโท จ านวน 186 คน คิดเป็น 45.58% โดยมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 237 
คน คิดเป็น 58.09% รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 67 คน คิดเป็น 16.42% มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000-30,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็น 31.86% รองลงมา คือ รายได้ 
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มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็น 26.72% ส่วนล าดับที่สาม คือ กลุ่มที่มีรายได้
30,001-40,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็น 17.89% 

 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  
(Starbucks)  ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์
บัคส์ (Starbucks) ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  
มากที่สุด รูปแบบที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  ประเภทของเครื่องดื่ม
ที่นิยมบริโภคในร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ชนิดของเครื่องดื่มในร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ที่ชื่น
ชอบมากที่สุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) เหตุผลที่
เลือกบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) บุคคลที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์
บัคส์ (Starbucks) ร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
และสาขาที่มีการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากที่สุด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 4.1 ความถี่ในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ภายใน 1 ปีที่
ผ่านมา 
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ภาพที่ 4.2 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  มาก
ที่สุด 

 

ภาพที่ 4.3 รูปแบบที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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ภาพที่ 4.4  ประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคในร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

 

ภาพที่ 4.5 ชนิดของเครื่องดื่มในร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ที่ชื่นชอบมากที่สุด 
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ภาพที่ 4.6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

 

ภาพที่ 4.7 เหตุผลที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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ภาพที่ 4.8 บุคคลที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 4.9 ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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ภาพที่ 4.10 สาขาที่มีการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากท่ีสุด 

จากภาพที่ 4.1-4.10 แสดงถึงพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภคท่ีใช้บริการและบริโภค 
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี้ 

จากภาพที่ 4.1 ความถี่ในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  
ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ส่วนใหญ่ใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น 
53.68% รองลงมาคือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น 29.17% และ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น 9.80% 
ตามล าดับ 

จากภาพที่ 4.2 ช่วงเวลาที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  
ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ช่วงเวลา 12.01-16.00 น. คิดเป็น 59.07% รองลงมาคือ 
ช่วงเวลา 7.00-12.00 น. คิดเป็น 26.96% และช่วงเวลา 16.01-20.00 น. คิดเป็น 12.50% 
ตามล าดับ 
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จากภาพที่ 4.3 รูปแบบที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะซื้อแบบน ากลับ คิดเป็น 58% และซื้อแบบนั่งรับประทานที่ร้าน คิดเป็น 
42% 

จากภาพที่ 4.4 ประเภทของเครื่องดื่มท่ีนิยมบริโภคในร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของ 
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่บริโภคเครื่องดื่มประเภทเย็น/ปั่น คิดเป็น 78% และบริโภคเครื่องดื่มประเภท
ร้อน คิดเป็น 22%  

จากภาพที่ 4.5 ชนิดของเครื่องดื่มในร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของกลุ่มตัวอย่างที่ชื่น 
ชอบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เครื่องดื่มเอสเพรสโซ่ คิดเป็น 28.19% รองลงมาคือ เครื่องดื่มช็อคโก
แลต คิดเป็น 20.59% และเครื่องดื่มแฟรบปูชิโน่ครีมปั่นสูตรพิเศษ (ไม่มีส่วนผสมของกาแฟ) คิดเป็น
16.67% ตามล าดับ 

จากภาพที่ 4.6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  
(Starbucks) ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ค่าใช้จ่ายช่วง 101-200 บาท คิดเป็น 
72.30% รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายช่วง 201-300 บาท คิดเป็น 16.42% และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิน 100 
บาท คิดเป็น 8.09% ตามล าดับ 

จากภาพที่ 4.7 เหตุผลที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของกลุ่ม 
ตัวอย่างมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ รสชาติ/คุณภาพของเครื่องดื่ม คิดเป็น 65.69% รองลงมาคือ ใกล้
ที่ท างาน/ ทีพัก คิดเป็น 20.59% และบริการเป็นทีประทับใจ คิดเป็น 17.65% ตามล าดับ 

จากภาพที่ 4.8 บุคคลที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  
ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ กลุ่มตัวอย่างมาคนเดียว คิดเป็น 51.72%  รองลงมา
คือ กลุ่มตัวอย่างมากับเพ่ือนฝูง/เพ่ือนร่วมงาน คิดเป็น 43.38% และกลุ่มตัวอย่างมากับแฟน คิดเป็น 
28.43% ตามล าดับ 

จากภาพที่ 4.9 ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากที่สุด  
3 อันดับแรกคือ เพ่ือนแนะน า คิดเป็น 52.94%  รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็น 49.26% และ
อ่ืนๆ เช่น เคยเห็นร้านที่ต่างประเทศ ชื่อเสียงของแบรนด์ เป็นต้น คิดเป็น 12.25% ตามล าดับ 

จากภาพที่ 4.10 สาขาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  
(Starbucks) มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 คิดเป็น 29%  รองลงมาคือ สาขา
เซ็นทรัลเวิลด์ คิดเป็น 14% สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า คิดเป็น 12% และสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว คิด
เป็น 12% ตามล าดับ 
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4.3 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (ตัวแปรอิสระ) และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) (ตัวแปรตาม) 
 

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 408 ชุด สามารถน าข้อมูลมาสรุปเป็น 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ตามปัจจัย
ทั้งหมด 7 ปัจจัย ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

1.1 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก     
     อย่างแพร่หลาย 

4.70 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.2 เครื่องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดี 4.17 0.77 เห็นด้วย  

1.3 เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย 4.16 0.67 เห็นด้วย  
1.4 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด 4.38 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.5 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสม 4.21 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.6 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้          
    ผู้ใช้บริการ 

4.21 0.97 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2. ด้านราคา 
2.1 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพของ  
    สินค้า 

3.31 0.85 ไมแ่น่ใจ 

2.2 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า 3.32 0.89 ไม่แน่ใจ 

2.3 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 3.72 0.81 เห็นด้วย 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 ร้านมีท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปบริโภค 4.43 0.67 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.2 ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย 4.51 0.64 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.3 มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 4.21 0.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.18 0.66 เห็นด้วย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มีความทั่วถึง 3.70 0.80 เห็นด้วย 

4.2 มีรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น      
     โปรโมชั่นที่น่าสนใจ การแจกคูปองส่วนลด บัตรเงิน 
     สดเพื่อสมนาคุณลูกค้า เป็นต้น 

4.27 0.80 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

5. ด้านกระบวนการการบริการ 

5.1 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและรับ 
     สินค้า/บริการ 

4.25 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

5.2 การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ 4.44 0.59 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
5.3 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 4.42 0.60 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

6. ด้านบุคลากร    

6.1 พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย 4.53 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
6.2 พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี ตลอดจนมี  
    ความเอาใจใส่กระตือรือร้นต่อการบริการ 

4.55 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

6.3 พนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง 4.44 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

6.4 พนักงานให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน 4.42 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7.1 ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการ 4.46 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
7.2 มีการจัดสรรที่นั่งรับรองลูกค้าด้านในและด้านนอก 
    ร้านอย่างเพียงพอ 

4.07 0..92 เห็นด้วย 

7.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในร้านสะอาด 4.34 0.56 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7.4 พนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และดูมี       
     สุขอนามัยที่ดี 

4.48 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7.5 มีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอให้กับลูกค้า 3.94 1.02 เห็นด้วย 

จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 27 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ย 
ของระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ในเรื่องแบรนด์ “สตาร์บัคส์” มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย (ค่าเฉลี่ย 4.70 : เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านบุคลากร ในเรื่องพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี ตลอดจนมี    
ความเอาใจใส่กระตือรือร้นต่อการบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.55 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ปัจจัยด้านบุคลากร ใน
เรื่องพนักงานมีการแต่งกายเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.53 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายในเรื่องป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย(ค่าเฉลี่ย 4.51 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) และปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ในเรื่องพนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และดูมีสุขอนามัยที่ดี  (ค่าเฉลี่ย 4.48 : 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย 7Ps สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละ
ปัจจัย ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องแบรนด์ “สตาร์ 
บัคส์” มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) รองลงมา 
คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.38 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องราคาเครื่องดื่ม 
เหมาะสมกับบริการที่ได้รับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.72 : เห็นด้วย)  
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง 
ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่ายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) รองลงมา คือ ร้านมีท าเลที่ตั้ง
สะดวกต่อการเดินทางไปบริโภค (ค่าเฉลี่ย 4.43 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมี 
รายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น  โปรโมชั่นที่น่าสนใจ การแจกคูปองส่วนลด บัตรเงินสดเพ่ือ
สมนาคุณลูกค้า เป็นต้น มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) รองลงมา คือ การโฆษณาสื่อ
ประชาสัมพันธ์มีความท่ัวถึง  (ค่าเฉลี่ย 3.70 : เห็นด้วย) 

ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องการ 
ให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) รองลงมา คือ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.42 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

ปัจจัยด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานยิ้มแย้ม 
แจ่มใส และมีอัธยาศัยดี ตลอดจนมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นต่อการบริการมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55 
: เห็นด้วยอย่างยิ่ง) รองลงมา คือ พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย  4.53 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง 
พนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และดูมีสุขอนามัยที่ดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48 : เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) รองลงมา คือ ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.46 : เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์
บัคส์ (Starbucks) 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

ความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) 

4.18 0.66 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค 

เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) อยู่ในระดับที่พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
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4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค

เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

 

วัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยนี้ คือ ศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร  

ศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ มร้านสตาร์บัคส์ 

(Starbucks) แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยส่วนนี้ใช้การวิเคราะห์ 

Independent-Sample T Test ส าหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตัวอย่าง

ที่แตกต่างกันด้านเพศ ด้านสถานภาพ และด้านระดับการศึกษา และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่

แตกต่างกันด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านรายได้  

  

4.4.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและ 

บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

  ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 

              สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

 

ตารางที่ 4.4 

 

ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 

(Starbucks) 

เพศ N  Mean  Std. Deviation Sig. 

ชาย 185 4.18 0.73 0.933 

หญิง 223 1.18 0.60 
 

 



Ref. code: 25595802030220CIMRef. code: 25595802030220CIMRef. code: 25595802030220CIM

45 
 

จากการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้วยการ 

วิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.933 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้น

จึงสรุปว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ม

ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แม้ว่าความ

แตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกันในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านความคิด ความสนใจ ค่านิยม 

ทัศนคติ รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าก็ตาม แต่เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 

(Starbucks) เป็นเครื่องดื่มทีม่ีหลากหลายประเภทที่สามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคได้

ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ ขนิษฐา 

เกื้อหนุน (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่ม และปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อนมพร้อม

ด่ืมไม่แตกต่างกัน 

4.4.2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและ 
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

    ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้ 
             สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 

ตารางที่ 4.5 
 
ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

อายุ N Mean Std. Deviation F Sig. 
ต่ ากว่า 31 ปี 229 4.15 0.63  

1.934 
 

0.146 31-40 ปี 152 4.26 0.67 

มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 27 4.04 0.81 
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จากการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วยการ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.146 ซึ่งมากกว่าค่า α 
0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แม้ว่าระดับอายุจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลก็ตาม แต่
ผู้บริโภคไม่ว่าจะมีอายุมากหรือน้อยก็จะมีแนวคิดและเหตุผลการบริโภคเครื่องดื่มไปในแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้งร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มีเครื่องดื่มให้บริการหลากหลายประเภททั้งกาแฟและ
น้ าผลไม้ สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคของผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของกานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอนไม่แตกต่างกัน 

4.4.3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
และบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

    ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้ 
             สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 

ตารางที่ 4.6 
 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

สถานภาพ N Mean Std. Deviation Sig. 
โสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง 339 4.17 0.63 0.673 

สมรส 69 4.22 0.80 

จากการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วย 

การวิเคราะห์ Independent-Sample T-Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.673 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 
ดังนั้นจึงสรุปว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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เนื่องจากร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด 
จึงท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมในบทท่ี 2 เช่น งานวิจัยพิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึง
พอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & 
Sherbet โกลเด้น เพลซ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้าน Sorbet & Sherbet ทางด้านในอนาคตจะใช้บริการที่ร้านมากขึ้นหรือน้อยลงไม่แตกต่างกัน 

4.4.4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจต่อการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

    ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 4 ดังนี้ 
             สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 

ตารางที่ 4.7 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) 

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation Sig. 

ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 213 4.05 0.69 0.000 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 195 4.33 0.60 

จากการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่มีผลต่อความพึง 

พอใจด้วยการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 
0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือต่ ากว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีความคิดเป็นของตัวเอง จึงเลือกบริโภคตาม
ความต้องการของตัวเองเป็นหลัก  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะชื่นชอบในเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และรสชาติที่ดี 
ดังนั้นแนวโน้มความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) จึงเกิดกับผู้บริโภคที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 
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เช่น งานวิจัยของพัฒน์ พิสิษฐเกษม (2557)  ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคชาชงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจบริโภคชาชงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

4.4.5 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและ 
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

    ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 5 ดังนี้ 
             สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 

ตารางที่ 4.8 
 
ผลการวิเคราะห์อาชีพกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

อาชีพ N Mean Std. Deviation F Sig. 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 67 4.27 0.66 2.757 0.042 
นักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 

30 4.07 0.64 

พนักงานบริษัทเอกชน 237 4.12 0.56 

อ่ืนๆ 74 4.34 0.90 
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ตารางที่ 4.9 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของอาชีพด้วยวิธี Least Square Difference (LSD) 

Multiple Comparisons 

(I) อาชีพ (J) อาชีพ Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

นักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.202 0.144 0.161 

พนักงานบริษัทเอกชน 0.146 0.091 0.107 
อ่ืนๆ -0.069 0.110 0.531 

นักธุรกิจ/
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 

รบัราชการ/รัฐวิสาหกิจ -0.202 0.144 0.161 

พนักงานบริษัทเอกชน -0.056 0.127 0.661 
อ่ืนๆ -0.271 0.142 0.056 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ -0.146 0.091 0.107 
นักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.056 0.127 0.661 

อ่ืนๆ -0.215* 0.087 0.014 

อ่ืนๆ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0.069 0.110 0.531 
นักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.271 0.142 0.056 

พนักงานบริษัทเอกชน 0.215* 0.087 0.014 

จากการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วยการ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.042 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 
0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผลการวิจัยพบว่า อาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เป็นต้น มี
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากที่สุด ส่วน
อาชีพนักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ต่ าที่สุด อาจตีความได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันเป็นตัวชี้วัดถึงพฤติกรรมที่มาก
หรือน้อยในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) โดยอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพ
อิสระ นักเรียน นักศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เป็นต้น  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจากเป็นอาชีพที่มีการท างานแบบอิสระ ไม่ต้องเร่งรีบมากนักในแต่ละวัน จึงพอมีเวลาส าหรับ
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การพักผ่อนด้วยการดื่มกาแฟเพ่ือให้เกิดความรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และช่วยท าให้หายง่วงซึม
ในขณะที่ท างาน  ซึ่งท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความคาดหวังในการใช้บริการและบริโภคท่ีสูงกว่า ส่งผลถึง
ระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เช่น งานวิจัย
ของธิดาวรรณ จงกรียงไกร (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชา
ยะ ด้านความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์ และด้านปริมาณการบริโภคต่อสัปดาห์แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของอาชีพ ซึ่งทดสอบ 
ด้วยวิธี Least Square Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
เช่น อาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เป็นต้น มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
และบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระดับที่แตกต่างจากผู้บริโภคอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.4.6 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความพึงพอใจในการ 
ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

    ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 5 ดังนี้ 
             สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 
ตารางที่ 4.10 
 
ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N Mean Std. Deviation F Sig. 

ต่ ากว่า 20,000 บาท 53 4.28 0.89 2.232 0.065 

20,000-30,000 บาท 130 4.15 0.65 
30,001-40,000 บาท 73 4.14 0.65 

40,001-50,000 บาท 43 4.42 0.63 

มากว่า 50,000 บาท 109 4.11 0.53 
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จากการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อความพึง 
พอใจด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.065 ซึ่ง

มากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจตีความได้ว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ก็มี
โอกาสที่จะเข้าถึงการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) อย่างเท่าเทียมกัน 
เนื่องจากราคาเครื่องดื่มในร้าสตาร์บัคส์ (Starbucks) เป็นราคาที่ผู้บริโภคทุกกลุ่มรับรู้และสามารถ
ยอมรับได้ ท าให้ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน  ย่อมส่งผลให้
ผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการไม่แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของอรุณทิพย์ จุมพลพงษ์ (2548) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มด้านเหตุที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มไม่แตกต่างกัน 

 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการและบริโภค
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
             เบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เ พ่ือพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้ง 27 ตัวแปร ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัด
ต่างๆ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า มีตัววัดหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าตัววัดเหล่านั้น
ไปท าการวิเคราะห์และสกัดปัจจัยต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยอันดับจะใช้สถิติทดสอบในการ
วิเคราะห์  เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระว่าจะท าการสกัดปัจจัยหรือไม่ โดยใช้ KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะน ามาวิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และ Barlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบ
ค่าสหสัมพันธ์โดยรวมของตัวแปรย่อยท่ีน ามาวิเคราะห์  

โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 และได้ตั้งสมมติฐานคือ  
H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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ตารางที ่4.11 
 
KMO และ Barlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0.899 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 6538.910 

df 351 
Sig. 0.000 

จากตารางที ่4.11 การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 27 ตัวแปร พบว่า มีค่า KMO เท่ากับ  
0.899 แสดงว่า สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ และเมื่อท าการ
ทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity พบว่า ชุดข้อมูลดังกล่าวให้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ 
H0 นั่นหมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจากผลวิเคราะห์สถิติทดสอบทั้งสองวิธีข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย     
             จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย

สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ซึ่งต่อมาเป็นการสกัดปัจจัย (Extraction) เพ่ือก าหนดปัจจัยที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาสมการ
ถดถอยเชิงเส้น โดยใช้วิธี Principal Component Analysis (PCA) และใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัย
แบบ Varimax 

             จากการวิเคราะห์ปัจจัยและการสกัดปัจจัยทั้งหมด 27 ตัววัด สามารถจัดกลุ่ม
ปัจจัยใหม่ได้ทั้ง  6 กลุ่มปัจจัย โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เท่ากับ 67.89% ซึ่งสามารถ
แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย ได้
ดังตารางที ่4.12 
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ตารางที่ 4.12 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
    1.1 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” มีชื่อเสียงและเป็น 
         ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
    1.2 เครื่องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดี 
    1.3 เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย 
    1.4 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด 
    1.5 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่ 
         เหมาะสม 
    1.6 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” ช่วยเสริมภาพ  
         ลักษณ์ให้ผู้ใช้บริการ 

1. ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ 
    1.1 เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย 
    1.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด 
    1.3 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่ 
         เหมาะสม 

2. ปัจจัยด้านราคา 
    2.1 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับรสชาติและ 
          คุณภาพของสินค้า 
    2.2 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับปริมาณของ 
         สินค้า 
    2.3 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 

2. ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
    2.1 เครื่องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดี 
    2.2 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับรสชาติและ 
         คุณภาพของสินค้า 
    2.3 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับปริมาณของ 
         สินค้า 
    2.4 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
    3.1 ร้านมีท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไป 
         บริโภค 
    3.2 ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย 
    3.3 มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ 
    3.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความ 
         เหมาะสม 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   3.1 ร้านมีท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไป 
        บริโภค 
   3.2 ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย 
   3.3 มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   3.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความ 
        เหมาะสม 
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ตารางที่ 4.12 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
    4.1 การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มีความ 
         ทั่วถึง 
    4.2 มีรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ 

4. ปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด  
    และบรรยากาศของร้าน 
    4.1 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” มีชื่อเสียงและเป็น 
         ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
    4.2 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” ช่วยเสริม 
         ภาพลักษณ์ให้ผู้ใช้บริการ 
    4.3 มีรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ  
    4.4 ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้ 
         บริการ 

5. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ 
    5.1 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและ 
         รับสินค้า/บริการ 
    5.2 การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ 
    5.3 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 
 

5. ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการ
ประชาสัมพันธ์ 
    5.1 การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มีความ 
         ทั่วถึง 
    5.2 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและ 
         รับสินค้า/บริการ 
    5.3 การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ 
    5.4 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 
    5.5 พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย 
    5.6 พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี  
         ตลอดจนมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นต่อ 
         การบริการ 
    5.7 พนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว และ 
         ถูกต้อง 

6. ปัจจัยด้านบุคลากร 
    6.1 พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย  
    6.2 พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี  
         ตลอดจนมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นต่อ 
         การบริการ 
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ตารางที่ 4.12 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

    6.3 พนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว และ 
         ถูกต้อง  
    6.4 พนักงานให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วน 
         และชัดเจน 

    5.8 พนักงานให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วน 
          และชัดเจน 
    5.9 พนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
         และดูมีสุขอนามัยที่ดี 

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
    7.1 ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้ 
         บริการ 
    7.2 มีการจัดสรรที่นั่งรับรองลูกค้าด้านในและ 
         ด้านนอกร้านอย่างเพียงพอ 
    7.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในร้านสะอาด 
    7.4 พนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
         และดูมีสุขอนามัยที่ดี 
    7.5 มีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอให้กับ 
         ลูกค้า 

6. ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ 
    6.1 มีการจัดสรรที่นั่งรับรองลูกค้าด้านในและ 
         ด้านนอกร้านอย่างเพียงพอ 
    6.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในร้านสะอาด 
    6.3 มีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอให้กับ 
         ลูกค้า 

จากการวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้ได้ปัจจัยใหม่จ านวน 6 ปัจจัย จึงมีการปรับเปลี่ยน 
สมมติฐานการวิจัย เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัจจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑส์่งผล 
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศของ 
ร้านส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) 
              การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) โดย
ปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัย Factor Score (คะแนนของแต่ละปัจจัย) ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ปัจจัยและคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นดังกล่าว จะสามารถบอกได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) อย่างมีนัยส าคัญ  

              ผู้วิจัยได้น ากลุ่มปัจจัยทั้ง 6 ตัวมาท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือ
เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง จากการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 พบว่ามีค่า Sig มากกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบ แสดงว่า ทั้ง 6 ปัจจัย ที่ได้จากการจัด
กลุ่มปัจจัย ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ  

              ในส่วนการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ซึ่งใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 408 ชุด มาวิเคราะห์ และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 น า
ตัวแปรเข้าสมการโดยวิธี All Enter เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model 

Summary) โดยพิจารณาค่า Sig. เปรียบเทียบกับค่า α 0.05 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้  
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ตารางที่ 4.13 
 
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of 
the Estimate 

1 0.750a 0.562 0.555 0.439 

จากตารางที ่4.13 พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) สูงสุด คือ  
0.562 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) (ตัวแปรตาม) ได้ 56.2% ส่วนที่เหลืออีก 43.8% เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ  
 
ตารางที ่4.14 
 
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ (ANOVA) 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 99.206 6 16.534 85.694 .000b 

Residual 77.372 401 .193   

Total 176.578 407    

การวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 4.14 มีการตั้งสมมติฐานดังต่อไปนี้คือ  
H0  : ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่สามารถน ามาใช้ในการอธิบายความพึงพอใจในการใช้ 

บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ได้  
H1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวสามารถน ามาใช้ในการอธิบายความพึงพอใจใน 

การใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ได้   
จากการทดสอบที่ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 นั้น ตามตารางท่ี 4.13 มีค่า Sig.  

เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดง
ว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน ามาใช้ในการอธิบายความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ได ้
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ตารางที่ 4.15 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 4.181 .022  192.278 .000 

ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และ
การประชาสัมพันธ์ 

.114 .022 .173 5.223 .000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .231 .022 .351 10.609 .000 

ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

.340 .022 .516 15.620 .000 

ปัจจัยด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

.154 .022 .234 7.086 .000 

ปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริม
การตลาด และบรรยากาศของร้าน 

.061 .022 .092 2.782 .006 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ .185 .022 .281 8.509 .000 

จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (ปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มีจ านวน 6 ปัจจัย และผลของการวิเคราะห์แต่ละตัว
แปรจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งแสดงถึงความสันพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปรตาม โดยผลจากการวิเคราะห์สามารถเรียงล าดับได้ คือ ปัจจัยด้าน
ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการ
ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศของร้าน โดยผลที่ได้
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) สามารถตอบสมมติฐานของงานวิจัยได้ตามแต่ละสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่า T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ 
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการ
ประชาสัมพันธ์ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) ทั้งในเรื่องของการบริการที่มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วและ
ความถูกต้องในการสั่งซื้อและรับสินค้า/บริการ หรือจะเป็นความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 
พนักงานสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการที่รวดเร็ว และให้ข้อมูลสินค้าชัดเจนและครบถ้วน 
อีกท้ังยังมีการใช้สื่อโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบท
ที่ 2 คือ งานวิจัยของ ณัฐวรรณ  ศิริพันธ์พิริยะ (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในคุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ และคุณค่าที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือคุณภาพสินค้า และอีกหนึ่งงานวิจัยของ กานดา เสือจ าศิล 
(2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอนของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรด้านความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิตยา จินดามณี (2553) ได้
ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโยเกิร์ตของลูกค้าในร้าน 
Red mango ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการตลาดด้านการรับรู้รายการ
ส่งเสริมการขายผ่านป้ายโฆษณาตามสาขา และสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดโปรโมชั่นพิเศษประจ าเดือนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโยเกิร์ตของลูกค้าที่ เข้ามาใช้
บริการในร้าน Red mango ในด้านจ านวนบุคคลที่มารับประทานด้วย 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่า T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ 
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ทั้งในเรื่องของร้าน
มีท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย สาขาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมี
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ระยะเวลาในการบริการอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 คือ งานวิจัย
ของ พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภค
ของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet โกลเด้น เพลซ 
ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายในด้านสถานที่ตั้งของร้านส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิตยา 
จินดามณี (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
โยเกิร์ตของลูกค้าในร้าน Red mango ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัด
จ าหน่ายในด้านสถานที่ตั้งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในร้าน Red mango 
มากที่สุด 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่า T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ 
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ทั้งในเรื่อง
ของคุณภาพและรสชาติของเครื่องดื่ม ราคาที่เหมาะสมกับรสชาติ คุณภาพ ปริมาณของสินค้า และ
บริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 คือ งานวิจัยของ จิตชุดา นรเวทางค์กุล 
(2555) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ชานมไข่มุกของผู้บริโภควัยท างานในเขตวัฒนา ผลการวิจัยพบว่า ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบ
กับคุณภาพของชา และความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับชื่อเสียงของตราสินค้าส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภควัยท างานในเขตวัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
น่ารัก ตันเสนีย์ (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ และราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภค และอีก
หนึ่งงานวิจัยของ ภมร พงษศักดิ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ อิทธิพลของคุณภาพบริการและกล
ยุทธการตลาดที่ส่งผลตอความมั่นใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค: กรณีศึกษาของรานกาแฟในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรสชาติและคุณภาพสินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด  

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์ส่งผล 
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
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จากผลการวิจัยพบว่า ค่า T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ 
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) ทั้งในเรื่องของความหลากหลายของเครื่องดื่ม ความสะอาดและขนาดที่เหมาะสมของ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 คือ งานวิจัยของ จารุภัทร์ 
มังคลสุต (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
กาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบ
ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สะอาด สวยงามส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ของ
ผู้บริโภค  

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศของ 
ร้านส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)  

จากผลการวิจัยพบว่า ค่า T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับ 
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 11 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด 
และบรรยากาศของร้านส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์
บัคส์ (Starbucks) ทั้งในเรื่องของแบรนด์ “สตาร์บัคส์” ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และ
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภค มีรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ อีกทั้งร้านตกแต่งสวยงาม และ
บรรยากาศดีน่าใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 คือ งานวิจัยของ ชวัล เอ่ียม
สกุลรัตน์ (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ
ของประชากรในกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพฯ และอีกหนึ่งงานวิจัยของ ภัทรวดี วชิระนาวิน 
(2559) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวโออิ
ชิเคียวโฮที่เขตธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการตลาดด้านจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น ซื้อ 
1 แถม 1 เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ การโฆษณาทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิเคียวโฮที่เขตธัญบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จักรกฤษณ์ นาคประเสริฐ (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
ไอศกรีมพรีเมี่ยมในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 
การส่งเสริมการตลาดที่มีไอศกรีมให้ชิมฟรี การจัดโปรโมชั่น เช่น ลดราคา แจกของแถม มีสิทธิพิเศษ
ส าหรับลูกค้าสมาชิก และมีการโฆษณาผ่านสื่อ Internet, TV, Magazine, Radio มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเมี่ยม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจลักษณ์ มุสิ
กะชะนะ (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์
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ธานี ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกันเองและการตกแต่งภายใน-ภายนอกสวยงามมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่า T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ 
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 12 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ทั้งในเรื่องของ
ความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้ การจัดสรรที่นั่งรับรองลูกค้าด้านในและด้านนอกร้าน รวมถึง
อินเตอร์เน็ตของร้านอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 คือ งานวิจัยของ  
ศิรินภา พิมรินทร (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อกาแฟสดที่ร้าน True 
Coffee สาขาอาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ร้านที่ตกแต่งภายใน
สะอาดสวยงาม และอ านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีซื้อกาแฟสด  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ตลาดธุรกิจกาแฟเติบโตแบบรวดเร็ววอย่างเห็นได้ชัด อาจเนื่องมาจากจากธุรกิจร้าน 
กาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก สภาพดังกล่าวสร้างความคึกคักและตื่นตัว
ให้กับวงการธุรกิจกาแฟเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันกระแสความนิยมการดื่มกาแฟเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิมทีน่ิยมดื่มกาแฟส าเร็จรูป แตป่ัจจุบันได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั่วบดที่มีการตกแต่งร้านให้
หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในอนาคตที่มี
แนวโน้มจะรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านกาแฟ จึงต้องเร่งปรับตัวกับสถานการณ์
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด ารงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนนี้ 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินธุรกิจ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูล
ไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงการน ากลยุทธ์มาปรับใช้ในการท าการตลาด
ของธุรกิจ ซึ่งกลุ่มประชากรที่จะศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริโภคที่เคยใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยได้น าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

หลังจากท่ีได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในอดีต เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม 
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะเวลา 
1 ปีที่ผ่านมา โดยท าการส ารวจผ่านการตอบแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 408 ชุด จากนั้นน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถท าการสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
              ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย 
45.34% เพศหญิง 54.66% มีช่วงอายุตั้งแต่น้อยกว่า 20 ปี ไปจนถึงอายุ 60 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20 – 40 ปี คิดเป็น 93.13% ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ คือ โสด คิดเป็น 
82.84% ระดับการศึกษามีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่าไปจนถึงปริญญาเอก โดยระดับ
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การศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 50.00% อาชีพส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 58.09% และระดับรายได้ของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 20,000-30,000 บาท คิดเป็น 31.86% 

5.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  
(Starbucks) 

              พฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น 53.68% รองลงมาคือ 
1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น 29.17% โดยช่วงเวลาที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) มากที่สุดเป็น ช่วงเวลา 12.01-16.00 น. คิดเป็น 59.07% รองลงมาคือ ช่วงเวลา 7.00-
12.00 น. คิดเป็น 26.96% ส าหรับรูปแบบที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) ส่วนใหญ่จะซื้อแบบน ากลับ คิดเป็น 58% และซื้อแบบนั่งรับประทานที่ร้าน คิดเป็น 
42% ซึ่งประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคในร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) เป็นเครื่องดื่มประเภท
เย็น/ปั่น คิดเป็น 78% และบริโภคเครื่องดื่มประเภทร้อน คิดเป็น 22% และชนิดของเครื่องดื่มที่ชื่น
ชอบมากที่สุด คือ เครื่องดื่มเอสเพรสโซ่ คิดเป็น 28.19% รองลงมาคือ เครื่องดื่มช็อคโกแลต คิดเป็น 
20.59% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) เป็นค่าใช้จ่ายช่วง 
101-200 บาท คิดเป็น 72.30% โดยเหตุผลที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
เนื่องจากรสชาติ/คุณภาพของเครื่องดื่ม คิดเป็น 65.69% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมาคนเดียวเพ่ือใช้บริการ
และบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากที่สุดคิดเป็น 51.72%  รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างมากับเพ่ือนฝูง/เพ่ือนร่วมงาน คิดเป็น 43.38% และช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) คือ เพ่ือนแนะน า คิดเป็น 52.94%  รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็น 
49.26% นอกจากนี้สาขาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 คิดเป็น 29%  รองลงมาคือ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 
คิดเป็น 14% สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า คิดเป็น 12% และสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว คิดเป็น 12% 
ตามล าดับ 

5.1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์ 
บัคส์ (Starbucks) 

              ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้ง 27 ตัวแปร โดยใช้วิธีการหมุน
แกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มได้ 6 ปัจจัยใหม่ด้วยกัน และเมื่อน าปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยดังกล่าวมา
ท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
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Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้าน
สตาร์บัคส์ (Starbucks) โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ 
และปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศของร้าน โดยตัวแบบดังกล่าวข้างต้น
สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของ
กลุ่มตัวอย่างได้ 56.2% ซ่ึงแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1.3.1 ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง 
พอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากที่สุด ซ่ึงสามารถตีความ
ได้ว่า ราคาที่เหมาะสมกับรสชาติ คุณภาพ ปริมาณ และบริการที่ได้รับ อีกทั้งคุณภาพที่ดีของ
เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติเครื่องดื่มหรือคุณภาพของวัตถุดิบ ถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค
ให้ความใส่ใจ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) ให้กับผู้บริโภคได้ 

5.1.3.2 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ 
ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ทั้งในเรื่องท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการ
เดินทาง ระยะเวลาในการให้บริการที่เพียงพอ ป้ายร้านที่สังเกตเห็นได้ชัด และสาขาที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงร้านได้ง่าย สะดวกสบายที่จะเดินทางมาใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ม จน
เกิดเป็นความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

5.1.3.3 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้ 
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในเรื่องของที่นั่งรับรองลูกค้าและบริการ
อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ ท าให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกกดดันท่ีจะใช้บริการ และรู้สึกผ่อนคลายเปรียบดังพักผ่อน
อยู่ที่บ้าน อีกทั้งการรักษาความสะอาดด้านเครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจและอยากกลับมาใช้บริการในครั้งถัดไป 

5.1.3.4 ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวก 
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในเรื่องความ
หลากหลายของเครื่องดื่ม ซึ่งมีเมนูให้เลือกได้มากมายตามความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มสะอาดและมีขนาดที่เหมาะสม  

5.1.3.5 ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ ส่งผลเชิงบวกต่อ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในเรื่องการโฆษณา
สื่อประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง พนักงานให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ มีการสั่งซื้อ รับสินค้า/
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บริการ และช าระเงิน ถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งความสุภาพเรียบร้อยทั้งบุคลิกภาพและการแต่งกาย การ
ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ข้อมูลสินค้าอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทับใจ จนเกิดเป็นความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

5.1.3.6 ปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศของร้าน  
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ใน
เรื่องแบรนด์ “สตาร์บัคส์”มีชื่อเสียง รู้จักอย่างแพร่หลาย และช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภค มี
รายการส่งเสริมการขายที่น่าดึงดูดใจ เช่น ซื้อ 1 แถม 1 หรือ ลด 50% การแจกคูปองส่วนลด บัตร
เงินสดเพ่ือสมนาคุณลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งร้านที่สวยงาม บรรยากาศน่าใช้บริการ
อีกด้วย  

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง 
กันในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า 
เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ระดับการศึกษา และอาชีพที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันจะมีแนวทางการด าเนิน
ชีวิต แนวคิด รูปแบบ และความคาดหวังแตกต่างกันออกไป โดยระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูง
กว่า และอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เป็นต้น มีความพึง
พอใจโดยรวมในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) สูงสุด  
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและ 
บริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) พร้อมทั้งได้ระบุถึงระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย ซึ่ง
จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านแบรนด์ รายการส่งเสริม
การตลาด และบรรยากาศของร้าน เป็นปัจจัยเชิงบวกที่ส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
และบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ตามล าดับ โดยผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้บริหารที่สามารถน าผลของการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์ของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่พร้อมไปด้วย
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คุณภาพและการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารตามปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ดังนี้ 

5.2.1 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
ได้แก่ ราคาที่เหมาะสมกับรสชาติ คุณภาพ ปริมาณ และบริการที่ได้รับ อีกทั้งคุณภาพที่ดีของ
เครื่องดื่ม โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นเกิดจากวัตถดิุบที่ดีและมีคุณภาพ ผู้บริหารควรใส่ใจในการ
คัดสรรวัตถุดิบ และการปรุงเครื่องดื่ม เพ่ือให้เครื่องดื่มที่ผลิตออกมาโดนใจผู้บริโภค สร้างความ
แตกต่างให้กับแบรนด์ ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพและรสชาติที่ดีของผลิตภัณฑ์จึงมองว่าราคาที่
ยินยอมจ่ายนั้นเหมาะสมกับรสชาติ คุณภาพ ปริมาณ และบริการที่ได้รับแล้ว รวมถึงการตั้งราคาที่
ทัดเทียม หรือต่ ากว่าคู่แข็ง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับแบรนด์สตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 

5.2.2 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่  
ท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง ระยะเวลาในการให้บริการที่เพียงพอ ป้ายร้านที่สังเกตเห็นได้ชัด 
และสาขาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยผู้บริหารจะต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญต่างๆ ส าหรับการเลือกที่ตั้ง
อย่างรอบคอบ เช่น สภาพแวดล้อมโดยรอบ ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น และควร
ท าการศึกษาหาขอ้มูลของคู่แข่งทางการค้าท่ีมีการขยายสาขาจ าหน่ายใกล้เคียงกันควบคู่ไปด้วย 

5.2.3 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ที่นั่ง 
รับรองลูกค้าและมีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ และการรักษาความสะอาดด้านเครื่องมือเครื่องใช้
ภายในร้าน ผู้บริหารควรน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ  อีกทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย 

5.2.4 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของเครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มสะอาดและมี
ขนาดที่เหมาะสม โดยผู้บริหารควรพัฒนารสชาติของเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งควรคิดค้นเมนูให้
หลาหลายมากขึ้นเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์สตาร์บัคส์ (Starbucks) ซึ่งจะสามารถดึงดูด
ความสนใจทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มี
ความเป็นเอกลักษณ์ และสิ่งส าคัญคือความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ที่จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความ
ใส่ใจในการให้บริการ 

5.2.5 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริการ บุคลากร และการ 
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง พนักงานให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมือ
อาชีพ มีการสั่งซื้อ รับสินค้า/บริการ และช าระเงิน ถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งความสุภาพเรียบร้อยทั้ง
บุคลิกภาพและการแต่งกาย การยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ข้อมูลสินค้าอย่างเต็มความสามารถ ผู้บริหารควร
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ให้ความส าคัญในกระบวนการคัดเลือกและสรรหาพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่ให้บริการภายในร้าน 
เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อีกท้ังควรมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงเทคนิค
การขายและพฤติกรรมของลูกค้า ก่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทับใจมากขึ้น 

5.2.6 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเก่ียวกับแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และ 
บรรยากาศของร้าน ได้แก่ มีรายการส่งเสริมการขายที่น่าดึงดูดใจ เช่น ซื้อ 1 แถม 1 หรือ ลด 50% 
การแจกคูปองส่วนลด บัตรเงินสดเพ่ือสมนาคุณลูกค้า เป็นต้น และมีการตกแต่งร้านที่สวยงาม 
บรรยากาศน่าใช้บริการ ผู้บริหารควรท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้โดดเด่นเป็นที่
สนใจของผู้บริโภคทั้งในตัวแบรนด์และตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดย
รักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ควรออกแบบร้านให้เป็น
เอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงแบรนด์สตาร์บัคส์ (Starbucks) และต้องมีบรรยากาศภายในร้านที่
รู้สึกผ่อนคลายด้วย 

5.2.7 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มหลัก     ได้แก่  
ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา 
หมอ ตัวแทนประกัน เป็นต้น โดยผู้บริหารควรส ารวจความต้องการที่แท้จริงว่าการบริการรูปแบบใดที่
ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความพึงพอใจมากที่สุด อีกทั้งค้นหาและพัฒนาการบริการที่ท าให้ผู้บริโภคกลุ่ม
นี้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้นไปอีก 

ทั้งนี้ผู้บริหารร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ควรพัฒนาการส่งมอบสินค้าและบริการ รวม 
ไปถึงปัจจัยในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้
ครอบคลุม ทั้งผู้บริโภคที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแบรนด์สตาร์บัคส์ (Starbucks) ให้มีความจงรักภักดีต่อ
ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ส่งผลต่อการใช้บริการและบริโภคซ้ า อีกทั้งลูกค้าที่ไม่เคยบริโภค
เครื่องดื่มแบรนด์สตาร์บัคส์ (Starbucks) ให้หันมาลองใช้บริการและบริโภค 
 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 

ข้อมูลที่เก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม ซึ่ง 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้ค าถามในแบบสอบถามที่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย แต่ข้อมูลที่ได้รับอาจจ ากัดอยู่แค่ในแบบสอบถามเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลส าคัญ
บางอย่างอาจต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม นอกจากนี้ข้อมูล
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ดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่เก็บได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 ดังนั้นผู้ที่จะน าข้อมูลวิจัยชุดนี้ไป
ใช้ควรระมัดระวังการน าข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลเชิงสถิติในการน าไปประยุกต์ใช้ 
เนื่องจากข้อมูลที่เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
 

ในงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
5.4.1 ควรเพิ่มเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก    

(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
หรือเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) มากขึ้น 

5.4.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
ผู้บริโภค ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นต้น โดยอาจเจาะจงที่ลักษณะเชิงธุรกิจและเจาะลึกไปถึงรายละเอียด
ของกลไกทางการตลาด เพ่ือหากลยุทธ์ที่เหมาะสมของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยม ส าหรับตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่พร้อมด้วยคุณภาพและการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

5.4.3 ควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ และความภักดีของ 
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) เนื่องจากเป็นการศึกษา
ที่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือรักษาฐานลูกค้าของร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) ไว้ได้ยาวนาน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง: ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ม 
ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

 
ค าชี้แจง: 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 

2. ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามฉบับนี้ ทางผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ และน าข้อมูล 
มาใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางวิชาการเท่านั้น การน าเสนอข้อมูลจะถูกน าเสนอในรูปแบบของบทสรุป
ภาพรวมโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด จึงใคร่ขอความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 

เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1: ค าถามคัดกรอง 
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  

(Starbucks) 
ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนที่ 4: ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์  

(Starbucks) 
ส่วนที่ 5: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค านิยาม 
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) หมายถึง เครื่องดื่มทุกชนิดที่จ าหน่ายในร้านสตาร์ 

บัคส์ โดยมีส่วนผสมของกาแฟ ช็อคโกแลต วานิลลา ชา และผลไม้ หรือไซรัปกลิ่นผลไม้ 
 

ส่วนที่ 1: ค าถามคัดกรอง 
1. ท่านเคยบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

เคย     ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการและบริโภคเครื่ องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
(Starbucks) 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย √  ในช่องสี่เหลี่ยม โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด 
1. โดยปกติท่านบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) บ่อยครั้งเพียงใด  

น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์   1 ครั้ง / สัปดาห์      

2 -3 ครั้ง / สัปดาห์   4 -5 ครั้ง / สัปดาห์ 

มากกว่า 5 ครั้ง / สัปดาห์ 

2. ช่วงเวลาใดท่ีท่านนิยมบริโภคมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

7.00 – 12.00 น.    12.01 – 16.00 น.  

16.01 – 20.00 น.    20.01 – 24.00 น. 

3. ท่านใช้บริการรูปแบบใดของร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) มากที่สุด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

นั่งรับประทานที่ร้าน   ซื้อแบบน ากลับ 

4. เครื่องดื่มที่ท่านนิยมสั่งคือเครื่องดื่มประเภทใด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

ร้อน     เย็น/ปั่น 

5. เครื่องดื่มชนิดใดของสตาร์บัคส์ (Starbucks) ที่ท่านชื่นชอบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เครื่องดื่มเอสเพรสโซ่ 

กาแฟด าชงสด 

เครื่องดื่มช็อคโกแลต 

แฟรบปูชิโน่กาแฟปั่นสูตรพิเศษ 

แฟรบปูชิโน่ครีมปั่นสูตรพิเศษ (ไม่มีส่วนผสมของกาแฟ) 

แฟรบปูชิโน่น้ าผลไม้ผสมชาปั่น สูตรพิเศษ (ไม่มีส่วนผสมของกาแฟ) 

ชาชงสด 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ต่อครั้งโดยเฉลี่ย 

ไม่เกิน 100 บาท    101-200 บาท 

201-300 บาท    301-400 บาท 

401-500 บาท    มากกว่า 500 บาทข้ึนไป 
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7. สาเหตุที่ท่านเลือกบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  

เดินทางสะดวก    ใกล้ที่ท างาน/ ทีพัก  

สถานที่และบรรยากาศดี   บริการเป็นทีประทับใจ  

ร้านมีบริการอินเตอร์เน็ต    รสชาติ/คุณภาพของเครื่องดื่ม 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________  

8. โดยปกติท่านเดินทางมาบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ร่วมกับใคร (ตอบได้มากกว่า

1 ค าตอบ) 

มาคนเดียว    มากับเพ่ือนฝูง/เพ่ือนร่วมงาน 

  มากับครอบครัว    มากับแฟน 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________ 

 9. ท่านรู้จักร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) จากสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า1 ค าตอบ) 

เพ่ือนแนะน า    อินเตอร์เน็ต  

วิทยุ     โทรทัศน์ 

  นิตยสาร     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________ 

10. ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) สาขาใดที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด  

คือสาขา............................................................ 

ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ค าชี้แจง: กรุณาประเมินการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) สาขาที่ท่านใช้บริการบ่อยท่ีสุด ที่

ท่านเลือกตอบในส่วนที่ 2 ข้อ 10 โดยท าเครื่องหมาย √ ในแต่ละข้อที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน

มากที่สุด 

5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4  หมายถึง  เห็นด้วย 

3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

N/A หมายถึง  ไม่สามารถประเมินได้ 
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หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 N/A 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

    1.1 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก     

     อย่างแพร่หลาย 

      

    1.2 เครื่องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดี       

    1.3 เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย       

1.4 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด       

    1.5 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสม       

    1.6 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้          

    ผู้ใช้บริการ 

      

2. ด้านราคา 

2.1 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพ  

ของสินค้า 

      

2.2 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า       

2.3 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ       

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

     3.1 ร้านมีท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปบริโภค 

      

     3.2 ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย       

     3.3 มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนที่       

     3.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม       

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

     4.1 การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มีความทั่วถึง 

      

     4.2 มีรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น      

     โปรโมชั่นที่น่าสนใจ (ซื้อ 1 แถม 1 หรือ ลด 50%)   

     การแจกคูปองส่วนลด บัตรเงินสดเพ่ือสมนาคุณลูกค้า 

     เป็นต้น 
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หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 N/A 

5. ด้านกระบวนการการบริการ 

     5.1 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและรับ 

     สินค้า/บริการ 

      

5.2 การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ       

5.3 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน       

6. ด้านบุคลากร 

6.1 พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย  

      

6.2 พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี 

ตลอดจนมคีวามเอาใจใส่กระตือรือร้นต่อการบริการ 

      

6.3 พนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง        

6.4 พนักงานให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วนและ

ชัดเจน 

      

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7.1 ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการ 

      

7.2 มีการจัดสรรที่นั่งรับรองลูกค้าด้านในและด้าน

นอกร้านอย่างเพียงพอ 

      

7.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในร้านสะอาด       

7.4 พนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และดูมี

สุขอนามัยที่ดี 

      

7.5 มีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอให้กับลูกค้า       
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ส่วนที่ 4: ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องสี่เหลี่ยม ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

5 =พอใจมากที่สุด, 4 = พอใจมาก, 3 = พอใจปานกลาง, 2 = พอใจน้อย, 1 = พอใจน้อยที่สุด 

ประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

5 4 3 2 1 

โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจ

ต่อการใช้บริการและบริโภค

เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 

(Starbucks) สาขาที่ท่านใช้

บริการบ่อยที่สุดมากน้อย

เพียงใด 

     

ส่วนที่ 5: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลี่ยม 
1. เพศ   

หญิง     ชาย    
2. อายุ    

ต่ ากว่า 20 ปี    20-30 ปี  
31-40 ปี    41-50 ปี  
51-60 ปี    มากกว่า 60 ปีขึ้นไป   

3. สถานภาพ    
โสด     สมรส  
แยกกันอยู่/หย่าร้าง   หม้าย   

4. ระดับการศึกษา (ก าลังศึกษาอยู่)   
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………..……    
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5. อาชีพ    
นักเรียน/นักศึกษา   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
นักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว   พนักงานบริษัทเอกชน 
อาชีพอิสระ (Freelance)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………..……   

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 20,000 บาท   20,000-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท   40,001-50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท  

 
**************************** จบแบบสอบถาม **************************** 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ 

Total Variance Explained 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 9.259 34.294 34.294 9.259 34.294 34.294 6.002 22.229 22.229 

2 3.502 12.972 47.266 3.502 12.972 47.266 2.980 11.037 33.266 

3 1.783 6.603 53.869 1.783 6.603 53.869 2.806 10.394 43.660 

4 1.513 5.604 59.473 1.513 5.604 59.473 2.390 8.852 52.512 

5 1.176 4.357 63.829 1.176 4.357 63.829 2.115 7.833 60.345 

6 1.096 4.060 67.890 1.096 4.060 67.890 2.037 7.544 67.890 

7 .962 3.564 71.454       

8 .769 2.849 74.303       

9 .666 2.468 76.770       

10 .599 2.217 78.987       

11 .563 2.085 81.073       

12 .519 1.924 82.997       

13 .474 1.754 84.751       

14 .463 1.715 86.465       

15 .446 1.652 88.117       

16 .413 1.528 89.645       

17 .361 1.336 90.982       
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ตารางที่ ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ

อธิบายได้ (ต่อ) 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

18 .345 1.278 92.259       

19 .319 1.183 93.442       

20 .304 1.126 94.567       

21 .285 1.057 95.625       

22 .265 .981 96.605       

23 .228 .843 97.449       

24 .190 .704 98.153       

25 .184 .680 98.833       

26 .161 .596 99.428       

27 .154 .572 100.000       
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

4.1 การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มีความท่ัวถึง .383 .120 .093 .314 .350 .099 

5.1 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและรับสินค้า/
บริการ 

.526 .433 .173 .389 -.160 .140 

5.2 การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ .804 .164 .078 .151 .088 .020 

5.3 มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน .816 .146 .090 .221 .063 -.026 

6..1 พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย .850 .130 .005 .080 .095 -.045 

6.2 พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี ตลอดจนมี
ความเอาใจใส่กระตือรือร้นต่อการบริการ .771 .082 .083 -.048 .227 .033 

6.3 พนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง .838 .159 .016 .074 .111 .062 

6.4 พนักงานให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน .834 .080 .020 .021 .080 .183 

7.4 พนักงานมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และดูมี
สุขอนามัยที่ดี 

.693 .127 .007 .080 .372 .187 

3.1 ร้านมีท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปบริโภค .114 .798 .182 .123 .205 .076 

3.2 ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย .192 .721 .057 .161 .260 .183 

3.3 มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ .128 .791 .070 .120 -.061 .159 

3.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม .354 .688 .133 .258 .010 .141 
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

1.2 เครื่องดื่มมีคุณภาพและรสชาติดี -.083 .146 .601 .321 .214 .144 

2.1 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพของ
สินค้า 

.013 .116 .851 .199 -.029 .175 

2.2 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า -.012 .139 .868 .097 .003 .236 

2.3 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ .409 .050 .740 .014 .165 -.046 

1.3 เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย .058 .139 .030 .728 .048 .167 

1.4 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด .203 .235 .217 .769 .016 .020 

1.5 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสม .102 .165 .323 .694 .143 .163 

1.1 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

.351 .150 .025 .142 .654 -.279 

1.6 แบรนด์ “สตาร์บัคส์” ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้
ผู้ใช้บริการ 

.106 .032 .215 .008 .736 .194 

4.2 มีรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ  .424 .097 -.063 .183 .466 .287 

7.1 ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการ .527 .135 .004 -.055 .543 .268 

7.2 มีการจัดสรรที่นั่งรับรองลูกค้าด้านในและด้านนอกร้าน
อย่างเพียงพอ 

.099 .246 .196 .038 .207 .761 

7.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในร้านสะอาด .218 .352 .122 .271 .054 .565 

7.5 มีบริการอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอให้กับลูกค้า .043 .096 .211 .195 .024 .718 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

   

a. Rotation converged in 7 iterations.     
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ     นางสาวเอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์ 
วันเดือนปีเกิด    14 มีนาคม 2533 
วุฒิการศึกษา    ปีการศึกษา 2555: วิทยาลัยการจัดการ สาขาการบัญชี 
     มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่งบประมาณและเจ้าหน้าที่บัญชี 
     ฝ่ายสนับสนุนทางธุรกิจ 
     บริษัท บุญรอดเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 
ประสบการณ์ท างาน ปี 2559 – ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่งบประมาณและเจ้าหน้าที่

บัญชี ฝ่ายสนับสนุนทางธุรกิจ 
     บริษัท บุญรอดเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ปี 2557 – 2558: เลขานุการ ฝ่ายสนับสนุนทางธุรกิจ 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ปี 2555 – 2556: ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายส านักบัญชี
การเงินและบริหารกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 

 


