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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ซึ่งประชากรที่น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือกลุ่มคนที่ใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณ ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านกาแฟโบราณ เพ่ือที่จะ
ทราบถึงปัจจัยหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณ อีกทั้งสามารถน าผลวิจัยไปปรับใช้หรือเป็นข้อมูลในการก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการ
บริการตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการได้ 

จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล มีทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาท่ีหลากหลาย และป้ายหน้า
ร้านจดจ าง่าย ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาดภายในร้าน วัตถุดิบที่
ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ จากผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่แตกต่าง
กัน 

ส าหรับผลวิจัยในด้านพฤติกรรมพบว่า ในการใช้บริการนั้น เครื่องดื่มที่ซื้อมากที่สุดคือ 
ชาประเภทต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 42.6 โดยเลือกซ้ือ กาแฟโบราณ รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 38.8 โดยมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ต่ ากว่า 30 บาท และ ระหว่าง 30 – 50 บาท ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 51 
และ 45 ตามล าดับ อาหารหรือขนมที่เลือกซื้อมากที่สุดคือปาท่องโก๋ รองลงมาคือขนมปัง คิดเป็น 
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ร้อยละ 35.7 และ 34.6 ตามล าดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารหรือขนมเฉลี่ยต่อครั้ง มากที่สุด
อยู่ระหว่าง 30 – 50 บาท รองลงมาคือ ต่ ากว่า 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 และ 37 ตามล าดับ โดยที่
โอกาสในการใช้บริการมากที่สุดคือ เป็นทางผ่านขณะเดินทางคิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ เป็น
ร้านประจ า คิดเป็นร้อยละ 27 แต่เมื่อถามถึงเหตุผลในเลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่เลือกซื้อเนื่องจากมี
ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 58.9 หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 47.9 และดื่มเพ่ือแก้ง่วง ร้อยละ 29.3  

 

 
ค าส าคัญ: ร้านกาแฟ, กาแฟโบราณ, การเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
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ABSTRACT 
 
Factors affecting consumer choice of traditional Thai coffee shops in 

the Bangkok Metropolitan Area (BMA) , Thailand, were studied.  Samples were BMA 
residents who purchase traditional Thai  coffee, made with grains of brown sugar, 
corn, brown rice, sesame, soy beans, salt, butter, or tamarind seeds added during the 
roasting process, with sweetened, condensed, or evaporated milk added later.   

Results were that variety of products and prices; eye-catching shop 
signs; staff service; cleanliness and hygiene of shops, employees, and raw materials; 
service process; distribution channels; speed of service; low prices; and product 
popularity affected consumer choice, in decreasing order of importance. 
Demographically, sample age, gender, educational level, occupation, and income 
had no effect on consumer choice.  42. 6%  of samples preferred tea to Thai 
traditional coffee (38.8% ). 51%  of beverages cost under 30 baht, while 45%  were 
from 30 to 50 baht. Deep-fried dough sticks (pathongko) were preferred by 35.7% of 
customers, while 34.6% preferred bread. 39% of samples spent from 30 to 50 baht 
for food or dessert, while 37% spent under 30 baht. 68.8% of customers chose Thai 
traditional coffee shops because they happened to pass by, while 27% were regular 
customers. 58.9% opted for the low prices, 47.9% because the shops were easy to 
find, and 29. 3%  because they needed help waking up or staying awake.  These 
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findings should be useful to help entrepreneurs understand consumer demand, 
making it possible to adapt and create products and services to meet customer 
needs in a highly competitive field. 

 
 

Keywords: Coffee shop, Traditional Thai coffee 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถด าเนินการได้อย่างลุล่วง อันเนื่องมาจากความอนุเคราะห์ของ
รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษา พร้อมแนะน าต่างๆ เป็นอย่างดี รวม
ไปถึง รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น ามาใช้ประกอบงานวิจัยในครั้งนี้  รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือจากครอบครัว และ
เพ่ือนๆ ทุกท่าน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านกาแฟโบราณ หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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2.2.1.2 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 12 
2.2.1.3 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 12 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ในปัจจุบันกาแฟได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคน

รุ่นใหม่ วัยท างาน และผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง เห็นได้จากยอดขายที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสูงขึ้น
ทุกปี 

 

  
 
ภาพที่ 1.1 มูลค่าตลาดกาแฟในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558. จาก Euromonitor 
International, 2016. 

 
จากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพ 2559 จะพบว่าปัจจุบัน ร้านกาแฟสด ได้เข้ามาชิงส่วน

แบ่งของตลาดกาแฟ และมีการเจริญโตอย่างรวดเร็วโดยการเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟประเภทคอฟฟ่ีช็อป 
ที่มีการแข่งขันในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 75.0 ของร้านคอฟฟ่ีช็อปทั้งหมด โดย
สามารถแบ่งตลาดธุรกิจกาแฟตามราคาจะได้ว่า ร้านกาแฟชนิดพรีเมียมเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงมี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 47.0 คิดเป็นมูลค่า 8,240 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.8 ต่อปี ร้าน
กาแฟขนาดกลางเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยเช่นเดียวกับร้านกาแฟขนาดเล็กซ่ึงมีมูลค่า
ทางการตลาดรวมกันประมาณ 9,157 ล้านบาท โดยรูปแบบของธุรกิจกาแฟแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
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คือ ร้านกาแฟชนิดพรีเมียมเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัว เช่น สตาร์บัคส์ทรูคอฟฟ่ี ร้านกาแฟ
ขนาดกลางที่มีลักษณะเป็นร้านในอาคาร หรือมุมกาแฟภายในอาคาร มหาวิทยาลัย และร้านกาแฟ
ขนาดเล็ก เช่น กาแฟรถเข็น ซึ่งแต่ละแบบต่างมีจุดแข็งและมีกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน แต่หาก
กล่าวถึงตลาดกาแฟโบราณ ที่เป็นที่นิยมของคนไทยมาตั้งแต่ในอดีต ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
แข่งขันไปในรูปแบบของธุรกิจเครือข่าย หรือเรียกว่า เฟรนไชส์กาแฟโบราณ เช่นเดียวกัน โดย
กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อย หรือผู้ที่มีความต้องการดื่มกาแฟเท่านั้นโดยที่
ไม่ต้องการจ่ายเงินถึง 50 -100 บาท หรือไม่ก็ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟโบราณท่ีเข้มข้น หรือดื่มเพ่ือ
ความสดชื่น ดังนั้นเพ่ือความอยู่รอดจากการโดนแย่งส่วนแบ่งของตลาดไปโดยร้านกาแฟสด และการ
แข่งขันกันเองภายในตลาดกาแฟโบราณที่มีความดุเดือดไม่แพ้ตลาดกาแฟสด ซึ่งกาแฟโบราณแต่ละ
ร้านต่างก็พยายามดึงจุดเด่นเพ่ือมาแข่งขันกัน อาทิเช่น ในด้านรสชาติ กลิ่นหอมของกาแฟ ราคา และ
บรรจุภัณฑ์ของกาแฟก็มีหลากหลาย ทั้งแบบใส่แก้ว แบบถัง และอีกหนึ่งอย่างคือ กาแฟถุงกระดาษที่
โดดเด่นในเรื่องของการกักเก็บความเย็นได้นานเหมาะส าหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่าตลาดในส่วนของร้านกาแฟโบราณ เช่น รถเข็นกาแฟโบราณนั้นมีปัจจัย
หลายอย่างที่ส่งผลต่อการพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ จึงมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างแตกต่าง และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความต้องการของและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อันน าไปสู่การเกิดรายได้ และข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้าน

กาแฟโบราณ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1. ด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานหรือบุคคล การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ กระบวนการ 
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2. ด้านประชากร ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เคยบริโภคกาแฟ
โบราณ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณ 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค 

3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าการวิจัยในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต 
 
1.5 นิยามค าศัพท์ 
 

ร้านกาแฟโบราณ คือ ร้านกาแฟที่ไม่มีการใช้เครื่องชงกาแฟที่ใช้แรงดันน้ าผ่านเมล็ด
กาแฟ แต่ใช้เป็นถุงกรองในการชงกาแฟ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้ท าการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยต่างๆดังนี้ 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
2.5 สมมติฐาน 

 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ 
 

กาแฟจัดได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่ งของโลก จาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของมัน การเดินทางอันยาวไกลจากต้นก าเนิดในทวีปอัฟริกาไปสู่ยุโรป และ
จากยุโรปได้แพร่หลายไปยังทั่วทุกมุมโลก ผ่านเส้นทางสายการค้าประวัติศาสตร์ของโลกยุคอาณานิคม
ผลจากการเดินทางอันยาวนานได้บ่มเพาะสายพันธุ์และกรรมวิธีการผลิต พัฒนาด้านการคั่วและการ
ปรุงกาแฟในสูตรต่างๆ ได้เกิดข้ึนตามรากฐานทางวัฒนธรรมที่กาแฟได้แทรกตัวเข้าไป 

กาแฟเป็นผลผลิตที่ได้จากพืชชนิดหนึ่งคือ ต้นกาแฟ (Coffee Tree - Coffea) ผลกาแฟ
มีลักษณะเป็นผลกลมรี เมื่อสุกจะมีสีแดงสดเหมือนลูกเชอรี่ (แต่มีบางสายพันธุ์ที่สุกแล้วมีสีเหลือง) 
ภายในจะมีเมล็ด 2 เมล็ดประกบกันโดยทั่วไปแล้ว จะนิยมเรียกผลดิบนี้ว่าเชอรี่ (Cherry) ส่วนที่น ามา
รับประทานคือ เมล็ด ซึ่งต้องน ามาผ่านกระบวนการแยกเนื้อออกก่อน หลังจากนั้นจึงน าเมล็ดมาตาก
แห้ง เมื่อได้เมล็ดแห้ง (Green beans) แล้ว เกษตรกรจึงน าไปขายให้แก่พ่อค้าโครงการหรือโรงงานคั่ว 
ซึ่งโรงงานคั่วจะคั่วกาแฟที่เลือกซ้ือมาคั่วตามสูตรเฉพาะของตัวเอง จากนั้นจึงบรรจุถุงและส่งขายอีกที
หนึ่ง 

 
2.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อรสชาติของกาแฟ 

- สายพันธุ์กาแฟ เช่น อราบิก้า หรือ โรบัสต้า 
- ถิ่นที่ปลูก เช่น ปลูกท่ีสูงมากจะท าให้สุกช้า ความหนาแน่นของเมล็ดมากท าให้

รสชาติดี 
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- กรรมวิธีการผลิตสารกาแฟ (Green beans) เช่น กรรมวิธแีบบแห้ง หรือ 
กรรมวิธีแบบเปียก 

- การค่ัว เช่น การคั่วอ่อนจะให้รสชาติเปรี้ยวชัดเจนกว่าการค่ัวเข้ม 
- การเก็บรักษา เช่น กาแฟที่โดนอากาศ แสงแดด ความร้อน หรือความชื้น จะมี

กลิ่นหืน 
- การชง เช่น การแทมป์กาแฟเบาเกินไปจะท าให้ได้รสชาติที่จืดจาง 

2.1.2 ต้นพันธุ์กาแฟ 
โดยทั่วไปแล้วกาแฟมีอยู่หลายร้อยสายพันธุ์ แต่ที่นิยมน ามาบริโภค หรือกล่าวได้ว่า

มีผลต่อเศรษฐกิจนั้นมีอยู่สองสายพันธุ์คือ 
2.1.2.1 อราบิก้า (Arabica - Coffea Arabica) 

เป็นสายพันธุ์ที่ผู้คนนิยมมากท่ีสุด มีลักษณะเด่นที่กลิ่นและรสที่หอมหวนเป็น
ที่ถูกใจคนทั่วโลก มีคาเฟอีนประมาณ 1 - 1.6% ต่อเมล็ด แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ปลูก มักจะไม่ทน
ต่อโรคและความผันผวนทางสภาพอากาศ (กลัวน้ าค้างแข็ง) ในประเทศไทยมีการปลูกมากในจังหวัด
ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน นอกจากนี้ อราบิก้ามีสายพันธุ์ย่อยอีก
หลายสายพันธุ์ เช่น ทริปปิก้า เบอร์เบิ้ล คาทูร่า คาติมอร์ (เกิดจากการผสมลูกครึ่ง คาทูร่า-โรบัสต้า 
เข้ากับ คาทูร่า จนได้ลูกผสม 75% คาทูร่า – 25% โรบัสต้า มีรสชาติใกล้เคียงกับสายพันธุ์บริสุทธิ์ 
อราบิก้า แต่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศและโรคราสนิมเหมือนโรบัสต้า) 

2.1.2.2 โรบัสต้า (Robusta - Coffea Canephora) 

เป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรค แต่มีรสชาติกระด้างกว่า ไม่อ่อนละมุนเหมือนอราบิก้า 
มี Body สูง มีสารคาเฟอีนมากกว่าอราบิก้า ประมาณ 2-3% ต่อเมล็ด สามารถปลูกได้ผลตั้งแต่
ระดับน้ าทะเลจนถึงระดับเหนือน้ าทะเล 2,000 ฟุต ในประเทศไทยปลูกมากที่ภาคใต้ เช่น ชุมพร 
ระนอง สุราษฏร์ธานี เป็นต้น ในตลาดโลกกาแฟโรบัสต้าถือว่าเป็นกาแฟคุณภาพต่ า เมล็ดดิบราคาไม่
สูง เนื่องจากวิธีการผลิตเมล็ดที่ใช้ผลิตโรบัสต้ามักไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดกาแฟชนิดพิเศษ อย่างไรก็
ตามผลผลิตเกือบทั้งหมดของโรบัสต้ามักถูกน าไปผลิตเป็นกาแฟส าเร็จรูป ซึ่งมีมูลค่าในตลาดเครื่อง
อุปโภคบริโภคสูง การผลิตกาแฟโรบัสต้าจึงมีป้อนสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง 

2.1.2.3 เอ็กเซลซ่า (Excelsa - Coffea Excelsa) 
เป็นกาแฟที่มีลักษะทรงต้นและใบใหญ่กว่าชนิดโรบัสต้า ไม่เป็นที่นิยมใน

ตลาด เพราะคุณภาพไม่ดี มีกลิ่นเหม็นเขียว (Rubber Smell) รสชาติไม่ดี แต่ทนต่อความแล้ง โรค
และแมลงได้ดี ปลูกมากในแถบอัฟริกาเพ่ือใช้บริโภคในประเทศเท่านั้น กาแฟชนิดนี้ให้ผลดก ผลเล็ก 
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ผิวผลสุกแดง เมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟลิเบอริก้ากาแฟชนิดนี้ให้รสชาตินุ่มนวลกว่า และไม่ขมเหมือน
กาแฟลิเบอริก้า 

2.1.2.4 ลิเบอริก้า (Liberica - Coffea Liberica) 
เป็นกาแฟที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจรองลงมาจากกาแฟโรบัสต้า กาแฟ

ชนิดนี้มีพุ่มใบใหญ่มากเป็นกาแฟพันธุ์พ้ืนเมืองของประเทศอังกาโล คุณภาพของสารกาแฟไม่ค่อยดีนัก 
กาแฟชนิดนี้เป็นกาแฟชนิดเก่า มีความทนทานต่อความหนาวเย็นได้ดี 

2.1.3 กรรมวิธีการผลิตเมล็ดกาแฟดิบ (Green Beans Processing) 
หมายถึง การแยกส่วนของเมล็ดกาแฟออกจากผล Cherry (ผลกาแฟ) ปัจจุบันนี้มี

วิธีการผลิตอยู่ 2 วิธีคือ 
2.1.3.1 Dry Processing of Natural Processing (แ บ บ แ ห้ งห รื อ แ บ บ

ธรรมชาติ) 
เป็นวิธีที่ใช้ความร้อนจากแสงแดด โดยการน าผล Cherry มาตากให้แห้งใช้

เวลาประมาณ 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและปริมาณแสงแดดในแต่ละวัน วิธีการผลิตแบบนี้ นิยม
ใช้กันในแหล่งปลูกกาแฟที่ขาดแคลนน้ าและแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพต่ ารวมถึงกาแฟโรบัสต้า  ข้อเสีย
ของวิธีการนี้คือ ระหว่างที่ตากแห้ง เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟที่มีน้ าตาลอยู่จะเกิดปฏิกิริยาการหมัก 
(Fermentation) ท าให้กลิ่นและรสของกาแฟผิดเพ้ียนไป และไม่สามารถเก็บไว้ได้นานต้องรีบน าไปสี 
ผู้คนส่วนมากจึงสรุปว่ากาแฟที่ผลิตแบบ Dry process เป็นกาแฟที่ด้อยคุณภาพ แต่ความจริงแล้ว
กาแฟระดับโลกบางตัวเฉพาะในแถบเอธิโอเปีย ใช้วิธีการผลิตแบบ Dry process จะให้รสชาติที่
ซับซ้อน รวมถึงความหวานและมีความหนักแน่น (Full bodies) ในรสชาติ (รสชาติไม่หายไปกับน้ า
ล้างเมือก) และเป็นที่นิยมในตลาดบางกลุ่ม แต่สามารถลด Fermentation ได้โดยการเกลี่ยเมล็ด
กาแฟบนลานตากให้บางและพลิกกาแฟกลับไปมาอย่างสม่ าเสมอ เก็บเข้าโรงเรือนในเวลากลางคืน
เพ่ือหลีกเลี่ยงความชื้นจากน้ าค้าง 

2.1.3.2 Wet Processing (แบบเปียก) 
เป็นวิธีการผลิตที่นิยมมากกว่าเพราะผลผลิตที่ได้มีความสะอาดและรสชาติที่

มั่นคงกว่า แต่มีค่ าใช้จ่ ายสูงกว่า เพราะต้องใช้ อุปกรณ์  แรงงานและน้ ามากกว่าการผลิต
แบบ Dry วิธีการนี้เริ่มต้นหลังจากเก็บผล Cherry มาแล้ว จึงน ามาแช่เพ่ือแยกเมล็ดที่หนาแน่นน้อย 
(ยังไม่สุก) ซึ่งจะลอยน้ าและล้างให้สะอาด จากนั้นน าไปลอกเปลือก (Pulping) โดยเข้าเครื่องโม่ที่
ออกแบบมาเฉพาะให้ลอกเปลือกของผล Cherry ออก ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ต้องให้น้ าหล่อลื่นในการ
ผลิต (เรียกว่าสีเปียก) เมื่อได้เมล็ดพร้อมเปลือกชั้นในแล้ว จึงน ามาล้างในบ่อและแช่ทิ้งไว้ประมาณ 
24-72 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ อากาศร้อนจะใช้เวลาสั้นกว่า) เพ่ือล้างเยื่อเมือกออกมา จากนั้นจึง
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น าไปตากแห้งประมาณ 7-10 วัน ในช่วงสภาวะอากาศแจ่มใส โดยต้องกะประมาณความหนาของ
กาแฟบนลานตากให้พอดี หากกาแฟกระจายตัวบางเกินไปจะเกิดการแห้งอย่างรวดเร็ว ท าให้เปลือก
กาแฟแตกได้ง่าย ควรจะต้องมีการพลิกกาแฟบนลานตากอย่างน้อยชั่วโมงละครั้งจนกว่าจะแห้งลงจน
มีความชื้นประมาณ 12% จากนั้นน าไปสีเอาเปลือกชั้นในออก จึงได้เป็น Green beans (สารกาแฟ
หรือเมล็ดกาแฟดิบ) การผลิตด้วยวิธีนี้จะให้สารกาแฟที่มีคุณภาพสูงกว่าและมีรสชาติที่มั่นคงได้
มาตรฐานเหมือนกันทุกปี เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล 

2.1.4 การคั่วกาแฟ (Roasting) 
การคั่วกาแฟ คือ กระบวนการให้ความร้อนกับเมล็ดกาแฟดิบ จนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสารดั้งเดิมในเมล็ดกาแฟดิบให้กลายไปเป็นสารที่ให้กลิ่นและรสชาติอันพึงประสงค์  เมื่อ
น าเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วมาชงเป็นเครื่องดื่ม กาแฟแต่ละชนิดมีจุดที่เหมาะสมที่สุดในการคั่วแตกต่างกัน 
นักคั่วกาแฟที่ช านาญจะรู้ว่าต้องคั่วกาแฟแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร กาแฟบางชนิดเหมาะส าหรับคั่ว
แบบอ่อนเท่านั้น แต่กาแฟบางชนิดสามารถคั่วให้เข้มมากขึ้นจากจุดที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้ความ
เข้มข้นกลบกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างได้  โดยระดับของการคั่วโดยทั่วไปแล้วแบ่งได้
หลักๆ 3 ระดับ 

2.1.4.1 คั่วอ่อน (Light Roast) เมล็ดกาแฟยังมีสีน้ าตาลอ่อนคล้ายเปลือกไม้ 
แกนกลางยังไม่ไหม้ ยังไม่ขับน้ ามันออกมา กาแฟจะยังคงมีรสเปรี้ยวจัดและ Body ยังไม่พัฒนาไปมาก 
การคั่วระดับนี้เหมาะส าหรับการดื่มเป็นกาแฟด าที่ต้องการสัมผัสรสชาติของตัวเนื้อกาแฟอย่างจริงจัง 
โดยไม่ต้องการให้มีกลิ่นของเขม่าจากการคั่วเข้ามาปน 

2.1.4.2 คั่วปานกลาง (Medium Roast) เมล็ดมีสีช็อกโกแลตเข้ม แกนกลาง
ไหม้บางส่วน มีน้ ามันขับออกมาเล็กน้อย การคั่วระดับนี้เหมาะส าหรับชงกับเครื่องชงแบบกระดาษ
กรอง ที่ต้องใช้น้ าผ่านปริมาณมาก ให้ความเข้มข้นในปริมาณท่ีพอเหมาะ 

2.1.4.3 คั่วเข้ม (Dark Roast) เมล็ดมีสีน้ าตาลแดงเข้ม แกนกลางไหม้ และมี
น้ ามันขับออกมาเคลือบอย่างชัดเจน เหมาะส าหรับใช้กับการชงแบบเอสเพรสโซ่ 

2.1.5 การเก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่ว 
กาแฟหลังจากคั่วแล้ว จัดเป็นสินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย จึงจ าเป็นต้องมีการ

ค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดที่ท าให้กาแฟเสื่อมสภาพ โดยสภาพแวดล้อมที่ท าลายคุณภาพของกาแฟ มี
ดังนี้ 

2.1.5.1 อากาศ (ออกซิเจน) เป็นตัวท าให้เกิดการ Oxidize เปลี่ยนสารที่ให้กลิ่น
หอมในเมล็ดกาแฟคั่ว ให้กลายเป็นกลิ่นหืนอันไม่พึงประสงค์ 
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2.1.5.2 ความชื้น (น้ า, ละอองน้ า) เป็นตัวที่ท าให้กาแฟมีกลิ่นและรสชาติที่
เปลี่ยนไป 

2.1.5.3 ความร้อน ท าให้สารให้กลิ่นหอมและรสชาติที่ดีในกาแฟระเหยออกไปเร็ว
ขึ้น 

2.1.5.4 แสงแดดหรือแสงสว่าง ท าให้เกิดความร้อนขึ้นในภาชนะที่เก็บกาแฟ 
และยังเร่งให้เกิดปฏิกิริยา Oxidization 

2.1.6 รูปแบบการลงทุนร้านกาแฟ 
ธุรกิจร้านกาแฟมีลักษณะการลงทุนใน 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 
2.16.1 ร้านสแตนอะโลน (Stand - Alone) เป็นอาคารอิสระหรือห้องเช่าที่มี

พ้ืนที่ประมาณ 50 ต.ร.ม. ขึ้นไป ร้าน Stand - Alone อาจตั้งอยู่ตามย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้า 
อาคารส านักงาน หรือพลาซ่าใหญ่ๆ 

2.1.6.2 คอร์เนอร์ (Corner/Kiosk) ร้านกาแฟขนาดกลาง ใช้พ้ืนที่ประมาณ 6 
ต.ร.ม.ขึ้นไป ลักษณะเป็นมุมกาแฟภายในอาคาร ศูนย์การค้า หรือพลาซ่า ร้านกาแฟประเภทนี้อาจจัด
ให้มีที่นั่ง จ านวนเล็กน้อย 

2.1.6.3 รถเข็น (Cart) ร้านกาแฟขนาดเล็ก ใช้พ้ืนที่ประมาณ 3 ต.ร.ม. สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก หาท าเลที่ตั้งได้ง่าย ท าให้เข้าถึงตลาดได้ทุกระดับ 

2.1.7 ความแตกต่างระหว่างกาแฟสดและกาแฟโบราณ 
- กาแฟโบราณ จะเป็นกาแฟที่แยกกากออกแล้วใช้ถุงชง กรองกากออก ทานกาก

ไม่ได ้
- กาแฟสด เป็นการน าเมล็ดกาแฟดิบมาคั่วแล้วบดก่อนจะน ามาชงผ่านเครื่องชง

ตามสูตร 
- กาแฟส าเร็จรูป จะเป็นกาแฟที่ละลายน้ า ใส่น้ าตาลครีมเทียมทานได้เลย ไม่มี

กาก 
2.1.8 กาแฟโบราณ 

กาแฟโบราณมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่มีการชงกาแฟในรูปแบบนี้ อย่างไรก็
ตาม เมื่อวิเคราะห์ลงในรายละเอียด พบว่า กาแฟโบราณ ในแต่ละภาค แต่ละจังหวัดนั้นไม่เหมือนกัน 
(ยกเว้นในปัจจุบันที่มีการท ากันเป็นอุตสาหกรรม ท าให้กาแฟโบราณมีความเป็น Mass product มาก
ขึ้น) 

แต่เดิมนั้น กาแฟโบราณ เกิดจากพ่อค้าชาวจีนต้องการจ าหน่าย กาแฟร้อน - 
กาแฟเย็น แต่หาวัตถุดิบคือ เมล็ดกาแฟ ได้ยาก หรือ มีราคาสูงมาก ในอดีตราว 50-60 ปี เมล็ดกาแฟ
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ถือเป็นของมีค่า และเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีฐานะทางสังคมสูงเท่านั้น ดังนั้นร้านกาแฟจึงจ าเป็นต้องหา
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น เมล็ดข้าวโพด ถั่วเหลือง เมล็ดมะขาม ซึ่งเป็นธัญพืชหรือเมล็ดพืชต่างๆ 
น ามาคั่ว โดยอาจจะมีการผสมเมล็ดกาแฟจริงๆ เข้าไป หรือ ไม่มีเลยก็ได้ ในปัจจุบันผงกาแฟโบราณ 
มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก เช่น ตรางู, ตราพระอาทิตย์, ชาตรามือ, ตรามังกรบิน, ตราแพะ, ตรา
ดอกบัว เป็นต้น 

2.1.9 กรรมวิธีการท ากาแฟโบราณ 
จากกรณีศึกษา “ภูมิปัญญาการท ากาแฟโบราณเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวบน

เส้นทางระหว่างกระบี่–เกาะลันตา,” โดย ผกามาศ เพชรสิน และ อุทิศ สังขรัตน์, 2558, วารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ , 10(1), น. 203-223. ได้มีกระบวนการท ากาแฟ
โบราณ ดังนี้ 

1. เมล็ดกาแฟที่น ามาคั่วเป็นพันธุ์ โรบัสต้า ซึ่งเมล็ดกาแฟได้ผ่านขั้นตอนการตาก
แดดมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อได้เมล็ดกาแฟมาแล้วก็น ามาฝัด คือการน าเมล็ดกาแฟใส่ในกระด้ง
โดยการร่อนและโยนเมล็ดขึ้นไปบนอากาศเป็นจังหวะ เศษเปลือกกาแฟ หรือสิ่งแปลกปลอมจะค่อยๆ 
กระเด็นออกไปจากกระด้ง ในกระด้งก็จะเหลือเพียงเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพที่จะสามารถน าไปคั่วใน
ขั้นตอนต่อไป 

2. น าเมล็ดกาแฟที่ได้มาคั่วในกระทะ ปริมาณการคั่วแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 5 กิโลกรัม 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการคั่วจะเป็นแท่งเหล็กด้ามยาวประมาณ 1.5 เมตร คั่วไปเรื่อยๆ ประมาณ 40 นาที 
เมื่อเมล็ดกาแฟเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีด า ให้ตักกาแฟใส่ในกะละมังอะลูมิเนียมทิ้งไว้ให้เย็น เมล็ดกาแฟจะมี
ลักษณะใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มีกลิ่นหอม 

3. การเคี่ยวน้ าตาลน้ าตาลที่เคี่ยวจะเป็นน้ าตาลแดงผสมกับน้ าตาลอ้อย ผสมกับน้ า
สะอาด ซึ่งสูตรในการผสมน้ าตาลนี้ ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยแต่เริ่มเดิมที การคั่ว
กาแฟนั้น เป็นการคั่วเพ่ือใช้ดื่มเองในครอบครัว ใช้สูตรตามความชอบ ความเหมาะสม คั่วในปริมาณที่
ไม่มากนัก พอใช้ดื่มในชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่เพ่ือการค้า แต่ต่อมาเมื่อมีการสืบทอดและได้ประกอบเป็น
อาชีพ สูตรนี้จึงมีการเทียบอัตราส่วน ตามปริมาณของเมล็ดกาแฟโดยยึดตามสูตรโบราณคือ 

- เมล็ดกาแฟที่ค่ัวแล้ว 5 กิโลกรัม 
- น้ าตาลทรายแดง 4 กิโลกรัม 
- น้ าตาลอ้อย 4 กิโลกรัม 
- น้ าสะอาด 2 ลิตร 

ขั้นตอนการท าคือ เคี่ยวน้ าตาลกับน้ าตามสูตรที่กล่าวมานั้น เคี่ยวไปเรื่อยๆ 
จนน้ าตาลมีลักษณะเป็นคาราเมล ใช้ไฟแรงพอสมควร เคี่ยวประมาณ 30 นาที โดยใช้เตาดินเผา มี
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ลักษณะ 2 ชั้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคี่ยวเป็นเหล็กยาวประมาณ 1.5 เมตร เมื่อน้ าตาลมีลักษณะเป็นกา
ละแมแล้ว ก็น าเมล็ดกาแฟที่ค่ัวเสร็จแล้ว เทใส่ลงไปในกระทะ  

4. หลังจากที่เคี่ยวเมล็ดกาแฟที่เข้ากันกับน้ าตาลที่มีลักษณะเหนียวหนืดแล้วก็
น ามาเทลงบนแผ่นอะลูมิเนียมที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวประมาณ 2 เมตรกว้างประมาณ 
80 เซนติเมตร แล้วกระจายให้ทั่วแผ่น ไม่ให้หนามากนัก ก็จะได้เมล็ดกาแฟแผ่นหนืดแผ่นใหญ่ 1 แผ่น 
จากนั้นก็ท้ิงไว้ให้เย็น  

5. เมื่อเมล็ดกาแฟแผ่นหนืดเริ่มเย็นและแข็งตัว ก็ใช้ตะหลิวเหล็กแคะออกมาให้
เป็นแผ่นเล็กๆ พร้อมส าหรับการน าไปต าในครกและสากที่ท าจากไม้ การต าต้องใช้จังหวะและความ
แม่นย าเพ่ือให้ได้กาแฟที่ละเอียดลักษณะของครกเป็นครกที่ท าจากไม้ ก่อนต าจะต้องน าแผ่น
อะลูมิเนียมตัดเป็นแผ่นยาว แล้วม้วนให้พอดีกับปากครก ความสูงให้สูงกว่าครก เพ่ือเป็นการป้องกัน
ไม่ให้แผ่นกาแฟกระเด็นออกจากครก 

6. เมื่อต าจนเป็นผงแล้วก็น าไปร่อน เพ่ือต้องการผงกาแฟ แต่เมื่อน ากาแฟมาร่อน 
เนื้อกาแฟบางส่วนที่ยังไม่ละเอียด ไม่สามารถผ่านได้ ก็จะน ากลับไปต าใหม่ 

7. เมื่อได้ผงกาแฟที่ละเอียดแล้ว ก็น าไปบรรจุถุงฟรอยด์ สีเงิน เนื่องจากเป็นถุงที่
อากาศเข้าไปได้ยาก ตามปริมาณทีต่้องบรรจุ 
 2.1.10 ผงกาแฟโบราณ 

ยกตัวอย่างผงกาแฟที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ดังนี้ 
2.1.10.1 ชาตรามือ ผลิตภัณฑ์ชาไทยภายใต้ แบรนด์ “ชาตรามือ”   ปัจจุบัน

โรงงานใบชาสยาม มีผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย คือชาแดง ชาเขียว ชาอู่หลง โดยแบ่งเป็นชาปรุงส าเร็จ 
40% ชาเขียวปรุงส าเร็จ 40% ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 20% สัดส่วนจ าหน่ายในประเทศ 60% และส่งออก
ต่างประเทศ 40% อาทิ กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์กาแฟมีดังนี้ 

- กาแฟผสมตรามือ ชนิดถุง 1,000 กรัม ราคา 95 บาท เป็นกาแฟโบราณรส
ดั้งเดิม 

- กาแฟผสมตรามือ ชนิดกระป๋อง 1,000 กรัม ราคา 120 บาท เป็นกาแฟโบราณ
รสดั้งเดิม 

- กาแฟผสมตรามือ ชนิดถุง 400 กรัม ราคา 50 บาท เป็นกาแฟโบราณรสดั้งเดิม 
- กาแฟ Espresso ตรามือ ชนิดถุง 500 กรัม ราคา 200 บาท 
2.1.10.2 ตรามังกรบิน กาแฟโบราณมังกรบิน ด าเนินธุรกิจในรูปแบบเฟรนไชส์ผง

กาแฟ โดยมีการท าการตลาดด้วยการซื้อกาแฟแถมป้ายตราสินค้าฟรี การบริการป้ายฟรีเป็นการ
โฆษณาและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กาแฟดูมีภาพลักษณ์ดีขึ้น จากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นกาแฟปี๊บ
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กลายเป็นกาแฟโบราณที่ดูคลาสสิค ถือได้ว่าเป็นกาแฟเจ้าแรกทีริเริ่มท าป้ายกาแฟโบราณติดตามร้าน
รถเข็น รถมอเตอร์ไชต์พ่วง 

กาแฟโบราณตรามังกรบิน จุดเด่นอยู่ที่ รสชาติดี ราคาถูก เข้มข้น ไม่เปรี้ยว 
การตรงต่อเวลาเวลาที่ส่งลูกค้าจะส่งโดยตรง มีทั้งกาแฟโบราณ ชาแดงโบราณชาเขียวโบราณ กาแฟ
สด ทั้งแบบบดและแบบเม็ด ผลิตภัณฑ์กาแฟมีดังนี้ 

- กาแฟโบราณผสม สินค้า Premium อย่างดี ไม่มีขายตามท้องตลาดเป็น
สินค้าที่ออกมาฉลองครบรอบ 60 ปีของมังกรบิน เป็นรุ่น Limited Edition จ านวนจ ากัด จุดเด่นที่
รสชาติ เข้มข้นไม่เปรี้ยว 

- กาแฟโบราณสูตร 1 กาแฟโบราณแยกกาก รสชาติหอม ไม่เปรี้ยว เหมาะ

ส าหรับร้านตัวแทนจ าหน่ายและร้านชงทั่วไป 

- กาแฟโบราณถุงสีฟ้า 1 กิโลกรัม บรรจุ 6 ถุง กาแฟโบราณแยกกาก รสชาติ
หอมกลมกล่อม ได้รสชาติที่ลงตัวพอดี ผสมเม็ดกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าที่เข้มข้น หอมกลมกล่อม 
เหมาะส าหรับร้านตัวแทนจ าหน่ายและร้านชงทั่วไป 

- กาแฟโบราณสูตร 2 กาแฟโบราณแยกกาก รสชาติหอมเข้มข้นด า ผสมเม็ด
กาแฟโรบัสต้าที่เข้มข้น เหมาะส าหรับร้านตัวแทนจ าหน่ายและร้านชงทั่วไป 

- กาแฟ 1 กิโลกรัม บรรจุ 8 ถุงสีทอง กาแฟโบราณแยกกาก รสชาติหอม 
เข้มข้น กลิ่นใกล้เคียงกาแฟสด หอมกลิ่นกาแฟมาก เหมาะส าหรับร้านตัวแทนจ าหน่ายและร้านชง
ทั่วไป 

- กาแฟ 1 กิโลกรัม บรรจุ 12 ถุงสีน้ าเงิน กาแฟโบราณแยกกาก รสชาติหอม 
เข้มข้น ด า เหมาะส าหรับท าโอเลี้ยง 

- กาแฟโบราณ ถุ ง 3 กิ โลกรัม  หอม นุ่ มกลมกล่อม  เหมาะส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ กาแฟในปริมาณท่ีมากและราคาไม่แพง 

- กาแฟโบราณ 1 กิโลกรัม บรรจุ 8 ถุงสีเงิน กาแฟโบราณแยกกาก รสชาติ
หอม เข้มข้น ราคาไม่สูงมาก สินค้าใหม่ เหมาะส าหรับร้านตัวแทนจ าหน่าย  

2.1.11 ขั้นตอนการชงกาแฟโบราณ 
สูตรกาแฟโบราณร้อน 
- ตักผงกาแฟโบราณ 6 ช้อนโต๊ะ หรือประมาณ 2 ทัพพีตักข้าว (1 ทัพพีตักข้าว 

เท่ากับ 3 ช้อนโต๊ะ) 
- ตักน้ าร้อนใส่ถุงชง แล้วชงถ่ายไปมา ประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อให้สีกาแฟออก และมี

กลิ่นหอม 
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- น ากาแฟที่อยู่ในถุงชงมาเทใส่แก้ว 3/4 แก้ว  
- ใส่นมข้นหวาน 2 ช้อนชา ตามด้วยเหยาะนมสด  
สูตรกาแฟโบราณเย็น 
- น้ าตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ 
- ใส่น้ ากาแฟ 3/4 แก้ว 
- เติมนมข้น 2 ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน 
- โรยนมสดบนน้ าแข็งประมาณหนึ่ง แล้วเทกาแฟที่ชงแล้วเสร็จลงไป ตามด้วยโรย

นมสดข้างบนอีกครั้ง 
 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of Consumer Behavior) 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกรับบริการ หรือ เลือกซื้อสินค้า ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคอาจเกิดจาก
แรงจูงในการตัดสินใจรับเลือกบริการ หรือ เลือกซ้ือสินค้า  

2.2.1.1 ความหมายของผู้บริโภค 
ผู้บริโภค ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ผู้

ซื้อ หรือ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบ
ธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ 

2.2.1.2 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer  Behavior)  หมายถึง  การแสดงออกของ

แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ   รวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก (ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท  2538 : 86) 

2.2.1.3 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจ าแนกได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
1. ท าให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
2. ท าให้สามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้อง 
3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาสินค้าสามารถท าได้ดี 
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4. เพ่ือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้าที่
ต้องการ 

5. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ   
6. ท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่

ผู้บริโภค 
2.2.1.4 องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่นักการตลาดจะน าหลักแนวคิด
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของศาสตราจารย์ Philip Kotler ได้อธิบายถึงการเกิด
พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศัย S-R Theory ในรูปแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (A model of 
consumer behavior) ซึ่งแบบจ าลองพฤติกรมผู้บริโภคจะแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยตอบ “ค าถามท้ัง 7ข้อ 6Wและ1H” ซึ่งก็คือ  

(1) ผู้บริโภคเป็นใคร (Who)  
ในการขายสินค้าหรือบริการลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจต้องตอบค าถามให้

ไดว้่า ลูกค้าของธุรกิจคือใคร เพศหญิง หรือเพศชาย วัยรุ่น เด็ก หรือผู้ใหญ่ หรืออาจจะเป็นรายได้  ซึ่ง
จะท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า  

(2) ซื้ออะไร (What)  
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ ต้องการคุณสมบัติหรือ

องค์ ป ระกอบ ของผลิ ตภั ณ ฑ์  (Product component) และความแตกต่ า งที่ เห นื อ ก ว่ าคู่
แข่งขัน (Competitive differentiation) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategy) ประกอบด้วย 

- ผลิตภัณฑ์หลัก 
- รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ควบ 
- ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
- ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างทางการแข่งขัน  (Competitive 

differentiation) 
(3) ซื้อท าไม (Why)  

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objective)   ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพ่ือสนองความ
ต้องการด้านร่างกาย และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือ 

- ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยทางจิตวิทยา 
- ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
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- ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
(4) ใครมีส่วนร่วม (Who Participate)  

บทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้
มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อและผู้ใช้ 

(5) ซื้อที่ไหน (Where)  
โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงเดือนใดของปี โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน

ส าคัญต่างๆ 
(6) ซื้อเมื่อไหร่ (When)  

ช่ อ งท างห รื อ ส ถ าน ที่ ที่ ท าก ารซื้ อ ที่ ผู้ บ ริ โภ คท าก ารซื้ อ  เช่ น 
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของช า 

(7) ซื้ออย่างไร (How) ประกอบด้วย  
- การรับรู้ปัญหา   
- การค้นหาข้อมูล   
- การประเมินผลทางเลือก  
- การตัดสินใจซื้อ 
- ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

2.2.1.5 แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior). 
Kotler and Armstrong, (1990, P.143) 
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จากรูปแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค จะแสดงให้เห็นโดยมีจุดเริ่มต้นจาก
การเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) ที่
เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิต หรือ นักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้เมื่อผู้บริโภครับรู้ต่อสิ่ง
กระตุ้นและเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิดการซื้อหรือการตอบสนอง (Response) ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) สิ่งกระตุ้นภายนอกของผู้ซ้ือ (Stimuli) 
สิ่งที่กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอาจเกิดจากแรงกระตุ้นภายใน

ร่างกายของผู้บริโภคเอง เช่น ความหิว ความกระหาย หรืออาจเป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกซ่ึงได้แก่สิ่ง
กระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ส่วนมากนักการตลาดจะให้ความส าคัญกับสิ่งกระตุ้น
ภายนอก โดยพยายามจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก โดยเฉพาะสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้สามารถจูงใจให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าข้ึน 

- สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) 
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดเป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถ

ควบคุมและจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง
ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นด้านราคา สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัด
จ าหน่ายและสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด ที่สม่ าเสมอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากนักการตลาด
สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และสามารถจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้วย่อมจะเป็นเครื่องมือที่สามารถจะกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความ
ต้องการได้ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อในที่สุด 

- สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimuli) 
สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์การและ

นักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค
จะมีผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและ
การเมือง หนึ่งจะมีผลต่อความต้องการในสินค้าชนิดนั้น และสิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  

(2) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) 
กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจาก

ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristic) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา  
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(3) การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Responses) 
การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมี

การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ที่จะมาตอบสนองความ
ต้องการ การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)  การเลือกเวลาใน
การซื้อ   (Purchase Time) การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount)  

2.2.1.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
(1) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) 

- วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture)  
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อความต้องการและพฤติกรรมของ

คน โดยเด็กที่ก าลังเติบโตจะได้รับอิทธิพลของค่านิยม (Values), การรับรู้ (Perceptions), ความชอบ 
(Preferences) และพฤติกรรม (Behaviors) มาจากครอบครัว และสถาบันที่ส าคัญๆ เช่น โรงเรียน 
เป็นต้น  

- วัฒนธรรมย่อย (Subculture)  
ในแต่ละวัฒนธรรมจะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อยๆ ซึ่งจะมี

ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะน าไปสู่การแบ่งส่วนตลาด และการออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาด (4 P's) ที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย เชื้อชาติ , สัญชาติ เช่น ไทย จีน อเมริกา 
อังกฤษ ลาว เป็นต้น ศาสนา เช่น พุทธ อิสลาม คริสต์ ซิกข์ เป็นต้น พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ เป็นต้น 

- ชั้นทางสังคม (Social Class)  
เป็นการแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นล าดับขั้นที่แตกต่างกัน โดย

อาศัยตัวแปรต่างๆ อาทิ รายได้ อาชีพ การศึกษา ความมั่งคั่ง แหล่งที่พักอาศัย เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป
สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับชั้นด้วยกัน คือ  

- ชนชั้นระดับสูง (Upper Class) 
- ชนชั้นระดับกลาง (Middle Class) 
- ชนชั้นระดับล่าง (Lower Class) 
สมาชิกที่อยู่ในชั้นทางสังคมเดียวกัน ก็จะมีค่านิยม ความสนใจ 

และพฤติกรรมที่คล้ายๆกัน ชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันจะน าไปสู่ความชอบในผลิตภัณฑ์ และตรา
สินค้าที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น กลุ่มคนชั้นสูงส่วนใหญ่จะใช้เสื้อผ้า Brand name ขับรถยนต์ราคา
แพง เช่น Benz, BMW, Jaguar กิจกรรมยามว่าง ต้องไปเล่นกอล์ฟ หรือออกงานสังคม เป็นต้น  
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ชั้นทางสังคม มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
- คนที่อยู่ในชั้นทางสังคมเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม

เหมือนกัน 
- คนจะได้รับต าแหน่งที่สูงกว่า ต่ ากว่าตามชั้นทางสังคม 
- ชั้นทางสังคมชี้ให้เห็นถึงกลุ่มของตัวแปรต่างๆ เช่น อาชีพ รายได้ 

ความมั่งค่ัง การศึกษา มากกว่าที่จะใช้เพียงแค่ตัวแปรเดียว 
- คนแต่ละคนสามารถเปลี่ยนชั้นทางสังคมให้สูงขึ้น/ต่ าลงได้ตลอด

ช่วงชีวิตของเขา 
(2) ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factors) 

- กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ประกอบด้วยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) กลุ่ม
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทางตรง และมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า แบ่งเป็น  

- กลุ่ มปฐมภู มิ  (Primary Groups) เป็ นกลุ่ มบุ คคลที่ มี ก าร
ติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอ และมีรูปแบบการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น 

- กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) มีการติดต่อกันแบบนานๆ
ครั้ง และมีรูปแบบการติดต่อแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มทางการค้า 
เป็นต้น 

2. กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Groups) กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล
ทางอ้อม ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัว แบ่งเป็น 

- กลุ่มใฝ่ฝัน (Aspirational Groups) บุคคลที่บุคคลอ่ืนต้องการจะ
เป็นเหมือน เช่น นักแสดง นักร้อง นายแบบ นางแบบ พิธีกร นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 

- กลุ่มไม่พึงปรารถนา (Dissociative Groups) บุคคลที่ค่านิยม
หรือพฤติกรรมที่บุคคลอื่นปฏิเสธ 

กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคล 3 ทางด้วยกัน คือ 
- กลุ่มอ้างอิงท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิต

ใหม่ๆ 
- มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวความคิดส่วนของตนเอง 
- มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
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- ครอบครัว (Family) ครอบครัวถือเป็นองค์กรในสังคมที่ส าคัญที่สุด 
โดยสมาชิกในครอบครัวถือเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงขั้นปฐมภูมิที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีการแบ่งบทบาทและอิทธิพลของการตัดสินใจซื้อดังนี้ 

- ผู้ชาย เป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

- ผู้หญิง เป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

- ผู้หญิงและผู้ชาย มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อร่วมกัน 

- บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) ผู้บริโภคแต่ละคนจะ
อยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มแตกต่างกันออกไป เช่น ครอบครัว ที่ท างาน สมาคม เป็นต้น ดังนั้นต าแหน่ง
ของบุคคลในแต่ละกลุ่มจะถูกก าหนดในรูปของบทบาทและสถานภาพ ตัวอย่างเช่น นายทักษิณ เมื่อ
อยู่กับพ่อแม่จะแสดงบทบาทเป็นลูกชาย เมื่ออยู่กับครอบครัวจะมีบทบาทเป็นสามีและหัวหน้า
ครอบครัว เมื่อไปท างานจะแสดงบทบาทเป็นประธานบริษัท เป็นต้น 

(3) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)  
1. อายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต (Age and Stage in the Life 

Cycle) คนจะซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิต ดังนั้นรสนิยมในการซื้อสินค้า เช่น 
เสื้อผ้า อาหาร รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ หรือกิจกรรมยามว่าง จะมีความสัมพันธ์กับอายุและล าดับขั้นของ
วงจรชีวิต ตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทอาหาร เมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นจะนิยมรับประทานอาหารประเภท 
Fast food แต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น 
หรือกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่น คือ การดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ แต่กิจกรรมยามว่างของวัย
ผู้ใหญ่อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นต้น 

2. อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคที่อยู่ในอาชีพที่แตกต่างกัน ความ
ต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นนักการตลาดสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของบุคคลที่อยู่ในแต่ละสาขาอาชีพได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องคิดเลข ก็
จะมีการออกแบบให้มีรุ่นเพ่ือให้ผู้บริโภคแต่ละอาชีพ เช่น นักเรียน/นักศึกษา วิศวกร นักการเงิน นัก
บัญชี หรือพ่อค้า/แม่ค้าเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  

3.  ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ  (Economic Circumstances) 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วยโดย
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นจะพิจารณาจาก รายได้ส าหรับใช้จ่าย เงินออมและสินทรัพย์ หนี้สิน 
อ านาจในการกู้ยืม ทัศนคติที่มีต่อการใช้จ่ายและการออม เป็นต้น 
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4. รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คนแต่ละคนถึงแม้ว่าจะมาจาก
วัฒนธรรมย่อย ชั้นทางสังคม หรืออาชีพเดียวกันก็ตาม แต่ก็อาจจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง
กันได้ ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นจะวัดจาก 

- กิจกรรม (Activities) 
- ความสนใจ (Interests) 
- ความคิดเห็น (Opinions) 

5. บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (Personality and Self-
Concept) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของคนแต่ละคน ที่
สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ  

แนวความคิดของตนเอง (Self-Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดที่บุคคลมีต่อตนเอง  คนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคลิกภาพนั้นจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น คนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะใช้เวลา
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าสั้นกว่าคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง บุคลิกภาพจะถูกมองจากด้านต่างๆ เช่น  

- ความมั่นใจในตัวเอง (Self-confidence) 
- การมีอ านาจเหนือคนอื่น (Dominance) 
- การชอบเข้าสังคม (Socialability) 
- ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

(4) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) 
การจูงใจ (Motivation) เป็นพลังกระตุ้นหรือพลังผลักดันที่อยู่ภายในตัว

บุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลกระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจจะเกิดจาก
ภายในตัวบุคคล หรืออาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) 
วัฒนธรรม หรือชั้นทางสังคม 

1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
- ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ 

ความต้องการในปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 
- ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) 

ได้แก่ ความต้องการความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็น
ต้น 
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- ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความ
ต้องการความรัก และการยอมรับจากคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนๆ
ที่อยู่ในสังคม 

- ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ได้แก่ ความ
ต้องการการยกย่อง นับหน้าถือตาจากคนในสังคม ดังนั้นสินค้าส าหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการใน
ล าดับขั้นนี้ จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาแพง 

- ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-
Actualization Needs) 

2. การรับรู้  (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลท าการ
คัดเลือก จัดระเบียบ และตีความหมายของข้อมูล เพ่ือก าหนดเป็นภาพที่มีความหมายขึ้นมา มี 4 
ขั้นตอน คือ 

- การเลือกเปิดรับข้อมูล (Selective Exposure) 
- การเลือกสนใจข้อมูล (Selective Attention) 
- การเลือกตีความข้อมูล (Selective Distortion)  
- การเลือกที่จะจดจ าข้อมูล (Selective Retention) 

3. การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
คนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ตัวอย่างเช่น ถ้านาตาชาใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia แล้วมีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า ดังนั้น
หากนาตาชาจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่โอกาสที่จะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia ก็มีมาก
ขึ้น 

4. ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes) ความเชื่อ 
(Beliefs) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความคิดเห็นส่วน
ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์ 
และแนวโน้มการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งความเชื่อและทัศนคติจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคอาจจะมีความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นหน้าที่ของนักการ
ตลาดคือการสื่อสารเพื่อแก้ไขความเชื่อและทัศนคติเหล่านั้น 

2.2.2 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ทางการตลาดที่กิจการหรือผู้ประกอบการใช้เพ่ือ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ เป็น
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ปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจนั้นจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 7P คือ  

2.2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ 
(Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Products) 

2.2.2.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

2.2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 

2.2.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

2.2.2.5 ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง  ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่
ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

2.2.2.6 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็น
รูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและ
การให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

2.2.2.7 ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
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2.3 ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใน
การเลือกซื้อกาแฟโบราณสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด มีดังนี้ 

 
2.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

จากงานวิจัยของพัชริวรรณ จีนคง (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคกาแฟโบราณในเขตเทศบาลต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากโดย รสชาติ กลิ่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความเข้มข้นและรสชาติหลากหลาย และ
แก้วส าหรับใส่กาแฟโบราณมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นความ
ต้องการของผู้บริโภค เช่นเดียวกับงานวิจัยของอุไรพร มณฑล (2535) ที่ศึกษาพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อดื่มกาแฟโบราณในบริเวณสถานทูตอเมริกา ได้สรุปไว้ว่าการเพิ่มความความหลากหลายในเมนูของ
วางควบคู่กับร้านกาแฟ เช่น อาจจะเป็น ปาท่องโก๋ นมร้อน ขนมปังปิ้งหรือแม้แต่ ขนมโบราณที่ทาน
กับกาแฟโบราณ สามารถตอกย้ าความเป็นโบราณเพ่ือเป็นจุดดึงดูดได ้

2.3.2 ด้านราคา (Price) 
ในด้านราคาลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการกับราคาของบริการนั้น 

ซึ่งในงานวิจัยของ พัชริวรรณ จีนคง (2557) ค่าเฉลี่ยด้านราคาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกาแฟโบราณ
มีราคาถูก ราคาต่อปริมาณมีความเหมาะสมและกาแฟโบราณมีราคาถูกกว่ากาแฟสด  

งานวิจัยของอุไรพร มณฑล (2535) กล่าวว่า ถึงแม้ว่ากาแฟโบราณจะมีราคาถูก
กว่ากาแฟสดแต่ด้วยต้นทุนในการขายกาแฟโบราณถือเป็นต้นทุนที่ต่ า ฉะนั้น หากทางร้านขายลดลง
จาก 15 เป็น 12 หรือ 13 บาท ก็จะท าให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น เพราะ หากเทียบกับ
กาแฟกระป๋องที่ขายอยู่ตามร้าน 7-Eleven ที่ราคา กระป๋องละ 12 บาท  

2.3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
บรรยากาศในการเสนอบริการมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค โดยการตบแต่งร้าน

เป็นตึกทาวน์เฮ้าส์ห้องแถวแคบๆ ร้านที่มีการตบแต่งแนวย้อนยุค รวมถึงการสร้างบรรยากาศภายใน
ร้านโดยการเปิดเพลงโบราณเบาๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศแบบผ่อนคลายในการซื้อดื่มกาแฟโบราณก็
เป็นแรงกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ซึ่งในงานวิจัยของอุไรพร มณฑล (2535) และ พัช
ริวรรณ จีนคง (2557) พบว่าด้านช่องทางจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับน้อยซึ่งเป็นผลจากรูปแบบร้านที่เป็น
เพียงซุ้มกาแฟเท่านั้น 
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2.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมการขายส าหรับงานวิจัยของอุไรพร มณฑล (2535) และ พัชริวรรณ 

จีนคง (2557) อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากกาแฟโบราณไม่มีการสะสมคะแนน ไม่มีการให้ส่วนลดในวัน
พิเศษ ไม่มีของแถม และโปรโมชั่น เช่น การซื้อ 1 แถม 1 เพราะการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นต้องใช้
เงินทุนจ านวนมาก อีกทั้งราคากาแฟโบราณมีราคาถูก สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพงศ์ คงนวลมี 
(2557) กล่าวว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดของกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2.3.5 ด้านบุคคล (People) 
จากงานวิจัยของ พัชริวรรณ จีนคง (2557) พบว่าค่าเฉลี่ยด้านบุคลากรอยู่ในระดับ

มากเนื่องจากผู้ขายกาแฟโบราณมีอัธยาศัยดี ผู้ซื้อมีความสนิทสนมกับผู้ขายเป็นการส่วนตัว ท าให้
สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรยา สุขยอด (2551) ได้กล่าว
ว่า การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด และดูดี มีระดับความส าคัญมากที่สุด ในการด าเนินธุรกิจบริการ  

2.3.6 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) 

เป็นการน าเสนอให้ลูกค้าเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การตบแต่งร้าน ความสะอาดของ
ร้านรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ มีป้ายร้านโดดเด่นสะดุดตา หรือเป็นเฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จัก 
เห็นได้จากงานวิจัยของ พัชริวรรณ จีนคง (2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน โรจนเรืองรัตน 
(2550) พบวา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับทางกายภาพของร้านกาแฟที่ต้องมีความสะอาดในระดับมาก
ที่สุด ร้านต้องมีความกว้างขวาง และมีป้ายแสดงราคาท่ีเห็นชัด 

2.3.7 ด้านกระบวนการ (Process) 
จากงานวิจัยของ พัชริวรรณ จีนคง (2557) พบว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญเนื่องจาก

กระบวนการชงกาแฟโบราณมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนการชงกาแฟสดท าให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก แต่ในส่วนของงานวิจัยของ ณัฐภพ ตั้งจิตปฏิภาณกุล (2552) พบวาปจจัยทางการตลาดที่กลุ
มตัวอยางใหความส าคัญมาก คือ ปจจัยดาน กระบวนการใหบริการ โดยใหความส าคัญในเรื่อง
ความถูกตองของการคิดเงิน และความรวดเร็วในการใหบริการรองลงมา  

2.3.8 ด้านประชากรศาสตร์ 
กลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะศึกษานี้ เป็นกลุ่มประชากรที่ใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จึงเลือกปัจจัยที่จะศึกษา ได้แก่เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ 
รายได้ ซึ่งจากงานวิจัยของ พัชริวรรณ จีนคง (2557) พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในด้านอายุ
และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณ โดย
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สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามอายุ ส่วนระดับการศึกษาพบว่าเมื่อ
ระดับการศึกษาสูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณด้วย
เช่นกัน ในขณะที่ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ในส่วนของงานวิจัยของ อุไรพร มณฑล (2535) พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกบริโภคกาแฟโบราณ พบว่า เพศ และรายได้ มีความสัมพันธ์
ต่อสวนประสมทางการตลาด ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้าน อายุ สถานภาพ และระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อส่วนประสมทางการตลาด 

จากงานวิจัยของ ประวิน แสงศรัณย์ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
กาแฟสดในเขตบางกอกน้อย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในส่วนของ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสด และกลุ่มตัวอย่างที่
บริโภคทุกวัน จะมีอายุตั้ง 41 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
อาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ รวมทั้งทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปกรอบงานวิจัยได้ ดังนี้  

2.4.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

2.4.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคคล 
- ด้านกระบวนการ  
- ด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟโบราณ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

ตัวแปรอิสระ 
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2.5 สมมติฐาน 
 

2.5.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศท่ีต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
2. อายุที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
3. ระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
4. อาชีพที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
5. รายได้ที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

2.5.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ 
2. ปัจจัยด้านราคา (Price) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
3. ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านกาแฟโบราณ 
5. ปัจจัยด้านบุคคล (People) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ 
7. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 

and Presentation) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบส ารวจ (Survey 
Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวัดตัวแปร 
3.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล 

 
3.1.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง และเคยใช้บริการ ร้านกาแฟโบราณ 

3.1.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเลือกการก าหนดขนาด

ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 เท่า ของตัวแปรอิสระ โดยคิดจากค าถามย่อยในแต่ละตัวแปรอิสระ ซึ่งมี
ทั้งหมด 26 ข้อ จะได้ขนาดกลุ่มอย่างต้องไม่น้อยกว่า 260 คน 

3.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability 

Sampling) แบบการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่าง
จากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค าถามคัดกรองส าหรับผู้เคยใช้บริการร้าน
กาแฟโบราณเท่านั้น ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามอยู่ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 – 5 
เมษายน 2560 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวัดตัวแปร 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บจากผู้ที่เคย
ใช้บริการ ร้านกาแฟโบราณ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรอง เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ท าแบบสอบถามมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ
การเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ และค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
เป็นค าถามที่มีให้เลือกหลายค าตอบ ลักษณะแบบปลายปิด 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณ ค าถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัย
ด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยใช้เครื่องมือ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก แบ่งตามเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับคะแนนค าถาม  ระดับความคิดเห็น 
5 คะแนน   มากที่สุด 
4 คะแนน   มาก 
3 คะแนน   ปานกลาง 
2 คะแนน   น้อย 
1 คะแนน   น้อยที่สุด 

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการแปลความหมายของค่าคะแนนการประเมิน โดยใช้หลักการ
แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชั้น โดยคะแนนที่สูงที่สุด คือ 5 คะแนน และ
คะแนนที่ต่ าที่สุด คือ 1 คะแนน สามารถค านวณได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  
    ช่วงคะแนน 

     =  5 – 1 
           5 

ดังนั้น ความกว้างของอันตรภาคชั้น คือ 0.8 และมีเกณฑ์การแปลความหมายของช่วง
ของค่าคะแนน ดังนี้ 
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ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 
4.21-5.00   ให้ความส าคัญระดับมากท่ีสุด 
3.41-4.20   ให้ความส าคัญระดับมาก 
2.61-3.40   ให้ความส าคัญระดับปานกลาง 
1.81-2.60   ให้ความส าคัญระดับน้อย 
1.00-1.80   ให้ความส าคัญระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามประกอบด้วยลักษณะ
ข้อมูลจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ 1 เพศ 
ข้อที่ 2 อายุ 
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา 
ข้อที่ 4 อาชีพ 
ข้อที่ 5 รายได้ 

 
3.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social Media 

ทั้งแอพพลิเคชั่นไลน์และเฟสบุ๊คเนื่องจากสามารถกระจายแบบสอบถามได้อย่างกว้างขวาง ท าให้
สามารถได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและครอบคลุมหลายพ้ืนที่ 

 
3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้รูปแบบการใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรด้านพฤติกรรม เป็น
ต้น 

3.3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการ
วิจัย โดยท าการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้พยากรณ์ประชากรเป้าหมายทั้งหมด
ของการวิจัย ดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่จะ
ท าการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน โดยจะจัดตัวแปรที่มีลักษณะสัมพันธ์กันไว้กลุ่มเดียวกัน  
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การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในเรื่องปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
แตกต่างกันหรือไม่ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือจัดท าการประเมินผล และวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสถิติตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยข้อมูลที่ ได้มาจากการแจก
แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 280 ชุด ในจ านวนนี้มีแบบสอบถามที่ไม่
สามารถน ามาค านวณค่าทางสถิติ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบจ านวน 17 ชุด จึงเหลือแบบสอบถามที่
ใช้ค านวณได้ จ านวน 263 ชุด โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพ และ

ปริมณฑล 
4.3 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟโบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟโบราณในเขต

กรุงเทพ และปริมณฑล 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟโบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
4.7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟโบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
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4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4.1 
 
แสดงลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 

ชาย 152 57.8% 

หญิง 111 42.2% 

2. อายุ 

ไม่เกิน 26 ปี 46 17.5% 

26 – 35 ปี 138 52.5% 

36 – 45 ปี 34 12.9% 

46 – 60 ปี 41 15.6% 

60 ปี ขึ้นไป 4 1.5% 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 54 20.5% 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 148 56.3% 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 59 22.4% 

สูงกว่าปริญญาโท 2 0.8% 

4. สถานภาพ 

โสด 181 68.8% 

สมรส/อยู่ด้วยกัน 82 31.2% 
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ตารางที่ 4.1 
 
แสดงลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

5. อาชีพ 

ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 137 52.1% 

พนักงานบริษัทเอกชน 75 28.5% 

ธุรกิจส่วนตัว 29 11.1% 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 4 1.5% 

นักเรียน/นักศึกษา 18 6.8% 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

น้อยกว่า 10,000 บาท 20 7.6% 

10,000 – 20,000 บาท 72 27.4% 

20,001 – 30,000 บาท 74 28.1% 

30,001 – 40,000 บาท 37 14.1% 

40,001 – 50,000 บาท 16 6.1% 

มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 44 16.7% 
 

จากตาราง 4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศชายร้อย
ละ 57.8 และเพศหญิงร้อยละ 42.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
52.5 โดยเป็นกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 52.1 และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 28.5 ตามล าดับ นอกจากนี้รายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 28.1 และ 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 27.4 
ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
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4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ร้านกาแฟโบราณ หรือเฟรนไชส์กาแฟโบราณที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ลักษณะของร้านกาแฟโบราณที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ 
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ภาพที่ 4.3 ความถี่ในการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 ระยะเวลาต่อครั้งในการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
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ภาพที่ 4.5 เครื่องดื่มที่ซื้อเป็นประจ าเมื่อใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
 

 
 
ภาพที่ 4.6 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งส าหรับเครื่องดื่ม เมื่อใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 อาหารหรือขนมที่รับประทานเป็นประจ า เมื่อใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
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ภาพที่ 4.8 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งส าหรับอาหารหรือขนม เมื่อใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 โอกาสในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
 

 
 
ภาพที่ 4.10 เหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
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จากภาพที่ 4.1 – 4.10 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟโบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่างนั้น ไม่ทราบตรายี่ห้อของร้านกาแฟ
โบราณที่ใช้บริการ คิดเป็นร้อย 43 โดยมี ตรามือ และกาแฟเปิ่น รองลงมาตามล าดับ โดยส่วนใหญ่จะ
ใช้บริการร้านกาแฟโบราณน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 44 และมักใช้เวลาในการใช้
บริการต่อครั้งไม่เกิน 30 นาที ร้อยละ 92 

ในการใช้บริการนั้น เครื่องดื่มที่ซื้อมากที่สุดคือ ชาประเภทต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 42.6 
โดยเลือกซื้อ กาแฟโบราณ รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 38.8 และเนสกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 20.2 
ตามล าดับ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ต่ ากว่า 30 บาท และ ระหว่าง 30 – 50 บาท ใกล้เคียงกัน คิด
เป็นร้อยละ 51 และ 45 ตามล าดับ อาหารหรือขนมท่ีเลือกซื้อมากที่สุดคือปาท่องโก๋ รองลงมาคือขนม
ปัง คิดเป็นร้อยละ 35.7 และ 34.6 ตามล าดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารหรือขนมเฉลี่ยต่อครั้ง 
มากที่สุดอยู่ระหว่าง 30 – 50 บาท รองลงมาคือ ต่ ากว่า 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 และ 37 
ตามล าดับ โดยที่โอกาสในการใช้บริการมากที่สุดคือ เป็นทางผ่านขณะเดินทางคิดเป็นร้อยละ 68.8 
รองลงมาคือ เป็นร้านประจ า คิดเป็นร้อยละ 27 แต่เมื่อถามถึงเหตุผลในเลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่เลือก
ซื้อเนื่องจากมีราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย และดื่มเพ่ือแก้ง่วง คิดเป็นร้อยละ 58.9 ร้อยละ 47.9 และ
ร้อยละ 29.3 ตามล าดับ 
 
4.3 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแปลค่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 1. กาแฟและเครื่องดื่มมีรสชาติดี 3.95 0.770 มาก 

 2. ชนิดของกาแฟและเครื่องดื่มมีให้เลือก
หลากหลาย 

3.81 0.841 มาก 

3. อาหารและขนมข้างเคียงชนิดต่างๆ มีรสชาติดี 3.38 1.098 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระ (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแปลค่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
4. บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และมีขนาดที่
เหมาะสม 

3.41 0.957 มาก 

5. วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 3.86 0.982 มาก 

6. มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเฟรนไชส์ที่รู้จัก เช่น ตรา
มือ ตรามังกรบิน เป็นต้น 

3.50 1.125 มาก 

ปัจจัยด้านราคา 

7. ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนม
ข้างเคียงที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 

4.14 0.736 มาก 

8. ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนม
ข้างเคียงมีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย 

3.77 0.843 มาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

9. มีการแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน 3.94 0.965 มาก 
10. ท าเลที่ตั้งเดินทางไปได้สะดวก 4.18 0.753 มาก 

11. ร้านมีบริการที่จอดรถเพียงพอ 3.28 1.206 ปานกลาง 
12. ป้ายโลโก้หน้าร้านจดจ าได้ง่าย และมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน 

3.68 1.013 มาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
13. ร้านมีรายการส่งเสริมการขายที่ตรงตามความ
ต้องการ เช่น การให้ส่วนลด หรือ การซื้อ 10 ฟรี 
1 เป็นต้น 

3.46 1.177 มาก 

14. ร้านมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 
เป็นต้น 

2.88 1.295 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระ (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแปลค่า 

ปัจจัยด้านบุคคล 
15. พนักงานสามารถชงกาแฟได้ตรงตามความ
ต้องการของท่าน เช่น หวานน้อย ไม่ใส่น้ าตาล 
เป็นต้น 

4.09 0.871 มาก 

16. พนักงานมีมารยาทในการบริการที่ดี 4.08 0.838 มาก 
17. พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการ
บริการ 

4.11 0.833 มาก 

18. พนักงานมีการแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

3.80 0.974 มาก 

19. พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับ
ลูกค้าได้ดี 

3.90 0.932 มาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
20. มีการให้บริการกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และ
ขนมข้างเคียงท่ีรวดเร็วถูกต้อง 

3.94 0.891 มาก 

21. มีระบบขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
สะดวก เข้าใจง่าย 

3.86 0.831 มาก 

22. ร้านมีการจัดพ้ืนที่แสดงให้เห็นการชงกาแฟ 
และมีความพิถีพิถันในการชง 

3.86 0.857 มาก 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 
23. ออกแบบร้านได้ทันสมัย สวยงาม 3.50 0.916 มาก 

24. ความสะอาดเรียบร้อยของร้าน 3.96 0.944 มาก 

25. บรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสม 3.75 0.920 มาก 
26. มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น 

3.32 1.255 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก โดยเรียง
จากคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องท าเล
ที่ตั้งเดินทางไปได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา เรื่องราคาของ
กาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนมข้างเคียงที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 ปัจจัยด้านบุคคล เรื่องพนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
เรื่องพนักงานสามารถชงกาแฟได้ตรงตามความต้องการของท่าน เช่น หวานน้อย ไม่ใส่น้ าตาล เป็นต้น 
ค่าเฉลี่ย 4.09 เรื่องพนักงานมีมารยาทในการบริการที่ด ี4.08 

ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 5 อันดับสุดท้าย โดยเรียงจากคะแนนน้อยไปหามาก 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องร้านมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 2.88 รองลงมาคือปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องร้านมีบริการที่จอดรถเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ล าดับที่ 3 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ เรื่องมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
ปลั๊กไฟ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องอาหารและขนม
ข้างเคียงชนิดต่างๆ มีรสชาติดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และในปัจจัยเดียวกันเรื่องบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม และมีขนาดที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
 

4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแปลค่า 
หากท่านจะเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณในครั้ง
ต่อไปท่านจะเลือกใช้บริการร้านลักษณะนี้หรือไม่ 

4.36 0.662 มากที่สุด 
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ตัวแปรตามในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ คือ หากจะเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟโบราณในครั้งต่อไป จะเลือกใช้บริการร้านลักษณะนี้หรือไม่ จากตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยของ
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล 

 
จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้ง 26 

ตัวแปร ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ามีคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวนั้นมีผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ผู้วิจัยได้น าตัววัดมารวบรวมและจัดกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มปัจจัยกลุ่มใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลวิเคราะห์ที่เหมาะสม และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระในการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlette’s Test ใน
การทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่จะน ามาสกัดปัจจัย ซึ่งวิธี KMO จะเป็นการทดสอบตัว
แปรต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์หรือไม่ หากค่า KMO สูง แสดงว่าข้อมูลมีความ
เหมาะสมในการวิเคราะห์ปัจจัยมาใช้ โดยค่าที่ยอมรับจะอยู่ระหว่าง 0.5 – 1 ส าหรับการทดสอบ 
Bartlette’s Test จะเป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดย
ตั้งสมมติฐาน คือ H๐ เท่ากับตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ H1 เท่ากับตัวแปรมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ก าหนด α เท่ากับ 0.05 
 
ตารางที ่4.4 
 
KMO Bartlette’s Test ของตัวแปรอิสระ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .938 
 
Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4228.517 

df 325 

Sig. .000 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.938 แสดงว่าข้อมูลที่รวบรวมมีความ

เหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ในระดับดี และค่าที่ได้จากการทดสอบ Bartlette’s Test พบว่า

ค่า Chi-Square ที่ค านวณได้ เท่ากับ 4228.517 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญในการทดสอบ จึงสามารถปฏิเสธ H๐ แสดงให้เห็นว่าค าถามทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่าง

กัน สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 
จากการวิเคราะห์จากการทดสอบข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสม

ที่จะใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยขั้นตอนถัดไปคือ การสกัดปัจจัย 
(Extraction) ซึ่งเป็นการหาและก าหนดปัจจัยที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น 
โดยใช้วิธีการสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) และวิธีการหมุนแกนปัจจัย
แบบ Varimax โดยผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มปัจจัยทั้งหมดได้ดังตารางที ่4.5 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสถิติแต่ละปัจจัยก่อนและหลังการสกัดปัจจัย สามารถสรุปจ านวน
ตัวแปรได้ทั้งหมด 26 ตัวแปร โดยสามารถจัดกลุ่มปัจจัยได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่มปัจจัย ดังตารางที่ 4.5 โดย
กลุ่มปัจจัยดังกล่าวนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เท่ากับร้อยละ 61.399 

 

ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณ และหลังจากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1.1 กาแฟและเครื่องดื่มมีรสชาติดี 
1.2 ชนิดของกาแฟและเครื่องดื่ มมี ให้ เลือก
หลากหลาย 
1.3 อาหารและขนมข้างเคียงชนิดต่างๆ มีรสชาติ
ดี 
1.4 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และมีขนาดที่
เหมาะสม 
1.5 วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
1.6 มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเฟรนไชส์ที่รู้จัก เช่น 
ตรามือ ตรามังกรบิน เป็นต้น 

1. ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของ
พนักงาน ความสะอาดภายในร้าน วัตถุดิบที่ใช้ 
และมีระบบข้ันตอนในการให้บริการ 
1.1 พนักงานมีมารยาทในการบริการที่ด ี
1.2 พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการ
บริการ 
1.3 พนักงานมีการแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ 
1.4 พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับ
ลูกค้าได้ดี 
1.5 ความสะอาดเรียบร้อยของร้าน 



Ref. code: 25595802030527FIVRef. code: 25595802030527FIV

44 
 

ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณ และหลังจากการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

2. ปัจจัยด้านราคา 
2.1 ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และ
ขนมข้างเคียงที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้า 
2.2 ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และ
ข น ม ข้ า ง เคี ย ง มี ร ะ ดั บ ร า ค า ให้ เลื อ ก
หลากหลาย 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 มีการแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน 
3.2 ท าเลที่ตั้งเดินทางไปได้สะดวก 
3.3 ร้านมีบริการที่จอดรถเพียงพอ 
3.4 ป้ ายโลโก้หน้ าร้านจดจ าได้ง่าย และ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 ร้านมีรายการส่งเสริมการขายที่ตรงตาม
ความต้องการ เช่น การให้ส่วนลด หรือ การ
ซื้อ 10 ฟรี 1 เป็นต้น 
4.2 ร้านมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ 
ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
5. ปัจจัยด้านบุคคล 

5.1 พนักงานสามารถชงกาแฟได้ตรงตาม
ความต้องการของท่าน เช่น หวานน้อย ไม่ใส่
น้ าตาล เป็นต้น 
5.2 พนักงานมีมารยาทในการบริการที่ด ี

1.6 พนักงานสามารถชงกาแฟได้ตรงตามความ
ต้องการของท่าน เช่น หวานน้อย ไม่ใส่น้ าตาล เป็น
ต้น 
1.7 วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
1.8 มีระบบขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
สะดวก เข้าใจง่าย 
2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สถานที่ และ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
2.1 ร้านมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 
เป็นต้น 
2.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น 
2.3 ออกแบบร้านได้ทันสมัย สวยงาม 
2.4 ร้านมีรายการส่งเสริมการขายที่ตรงตามความ
ต้องการ เช่น การให้ส่วนลด หรือ การซื้อ 10 ฟรี 1 
เป็นต้น 
2.5 บรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสม 
2.6 ร้านมีบริการที่จอดรถเพียงพอ 
3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลากหลาย และ
ป้ายหน้าร้านจดจ าง่าย 
3.1 ชนิ ดของกาแฟและเครื่ อ งดื่ มมี ให้ เลื อก
หลากหลาย 
3.2 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และมีขนาดที่
เหมาะสม 
3.3 กาแฟและเครื่องดื่มมีรสชาติดี 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณ และหลังจากการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

5.3 พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการ
บริการ 
5.4 พนักงานมีการแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ 
5.5 พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ให้กับลูกค้าได้ดี 
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

6.1 มีการให้บริการกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร 
และขนมข้างเคียงท่ีรวดเร็วถูกต้อง 
6.2 มี ระบบขั้นตอนการให้บริการที่ เป็ น
มาตรฐาน สะดวก เข้าใจง่าย 
6.3 ร้านมีการจัดพ้ืนที่แสดงให้เห็นการชง
กาแฟ และมีความพิถีพิถันในการชง 
7. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

7.1 ออกแบบร้านได้ทันสมัย สวยงาม 
7.2 ความสะอาดเรียบร้อยของร้าน 
7.3 บรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสม 
7.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น 

3.4 อาหารและขนมข้างเคียงชนิดต่างๆ มีรสชาติ
ดี3.5 ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนม
ข้างเคียงมี ระดับราคาให้เลือกหลากหลาย 
3.6 ป้ายโลโก้หน้าร้านจดจ าได้ง่าย และมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 
4. ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ าย การ
ให้บริการรวดเร็ว ราคาเหมาะสม และผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จัก 
4.1 ท าเลที่ตั้งเดินทางไปได้สะดวก 
4.2 มีการให้บริการกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และ
ขนมข้างเคียงท่ีรวดเร็วถูกต้อง 
4.3 ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนม
ข้างเคียงท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 
4.4 มีการแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน 
4.5 มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเฟรนไชส์ที่รู้จัก เช่น ตรา
มือ ตรามังกรบิน เป็นต้น 
4.6 ร้านมีการจัดพ้ืนที่แสดงให้เห็นการชงกาแฟ 
และมีความพิถีพิถันในการชง 

 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้น ากลุ่มปัจจัยที่ได้มาทดสอบสมมติฐาน

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาดภายใน

ร้าน วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลากหลาย และป้ายหน้าร้านจดจ าง่าย

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานที่  4 : ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้บริการรวดเร็ว ราคา

เหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

 

4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ผลจากคะแนนปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย และคะแนนระดับการให้ความส าคัญ

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟโบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ของ

กลุ่มตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการให้

ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น สามารถบอก

ได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณอย่างมีนัยส าคัญ 

ผู้วิจัยได้น ากลุ่มปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 

ปัจจัย ไปท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง และ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งวิเคราะห์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยน าผลที่ได้

จากการท า Factor Analysis ทั้ง 4 ปัจจัย ดังตารางที่ 4.6 ไปท าการวิเคราะห์ Regression ต่อไป 
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ตารางที่ 4.6 

 

ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) 

ล าดับ ชื่อปัจจัย 
1 ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาดภายในร้าน วัตถุดิบที่

ใช้ และมีระบบข้ันตอนในการให้บริการ 
2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาท่ีหลากหลาย และป้ายหน้าร้านจดจ าง่าย 

4 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้บริการรวดเร็ว ราคาเหมาะสม และ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 

 

ตารางที่ 4.7 

 

สรุปตัวแบบสมการถดถอย (Model Summary) 

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

1 .507a .257 .246 .575 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการท านาย เท่ากับ 0.246 แสดงว่า ตัวแปร
ต้นทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ได้ร้อยละ 24.6 ในส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิจากตัวแปรอื่นๆ 
 
ตารางที่ 4.8 
 
แสดงการวิเคราห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29.506 4 7.377 22.343 .000b 

Residual 85.178 258 .330     

Total 114.684 262       
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จากตารางที่  4.8 พบว่า ค่ า P-value ที่ ได้จากการค านวณ เท่ากับ 0.000 โดย
สมมติฐานคือ 

H๐ คือ ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่สามารถน ามาใช้ในการก าหนดการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟโบราณในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

H1 คือ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน ามาใช้ในการก าหนดการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการก าหนดระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 ค่า ซึ่งค่า P-value มีค่าน้อยกว่า α 
ดังนั้น ผลที่ได้เท่ากับ ปฏิเสธ H๐ และยอมรับ H1 จึงสรุปได้ว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
สามารถน ามาใช้ในการก าหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้ านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ได้ 

 
ตารางที่ 4.9 

 

แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นระหว่างการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟโบราณ กับปัจจัย

ทั้ง 4 ตัว 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

B Std. Error 

ค่าคงที ่ 4.361 .035  123.092 .000 
ปัจจัยด้านการบริการและ
สุขลักษณะของพนักงาน 
ความสะอาดภายในร้าน 
วัตถุดิบที่ ใช้  และมีระบบ
ขั้นตอนในการให้บริการ 

.205 .035 .310 5.770 .000 

ปั จ จั ย ด้ าน ก ารส่ ง เส ริ ม
การตลาด สถานที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

.066 .035 .100 1.857 .064 
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ตารางที่ 4.9 

 

แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นระหว่างการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟโบราณ กับปัจจัย

ทั้ง 4 ตัว (ต่อ) 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่
หลากหลาย และป้ายหน้า
ร้านจดจ าง่าย 

.227 .035 .343 6.385 .000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ าย  การให้ บ ริ การ
รวด เร็ ว  ราคาเหมาะสม 
และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 

.122 .035 .185 3.444 .001 

 

จากตารางที่ 4.9 สรุปได้ว่า มีตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จ านวนทั้งสิ้น 3 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาดภายในร้าน วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนใน
การให้บริการ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลากหลาย และป้ายหน้าร้านจดจ าง่าย  ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การให้บริการรวดเร็ว ราคาเหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก เนื่องจากค่า     
P-value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอย สามารถตอบสมมติของงานวิจัยได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาดภายใน

ร้าน วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการ   
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาด

ภายในร้าน วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะ
ของพนักงาน ความสะอาดภายในร้าน วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบที่ว่า พนักงานมีมารยาทในการบริการที่ดี มีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการบริการ 
แต่งกายเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถชงกาแฟได้ตามความต้องการ 
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รวมถึงความสะอาดของร้าน วัตถุดิบที่ใช้สะอาด มีคุณภาพ และมีระบบขั้นตอนการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน สะดวก เข้าใจง่าย เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการน ามาเป็นปัจจัยในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการได้รับ
การบริการที่ดีจากพนักงาน มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ และสามารถชงกาแฟได้ตามความต้องการ เช่น 
หวานน้อย หรือไม่ใส่น้ าตาล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพนักงานมีสุขลักษณะที่ดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัชริวรรณ จีนคง (2557) ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากผู้ขายกาแฟโบราณมีอัธยาศัยดี ผู้ซื้อมีความสนิทสนมกับผู้ขายเป็นการส่วนตัว ท าให้สามารถ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้  และงานวิจัยของธีรยา สุขยอด (2551) ได้กล่าวว่า การแต่งกายที่
สุภาพ สะอาด และดูดี มีระดับความส าคัญมากที่สุด ในการด าเนินธุรกิจบริการ ควบคู่ไปกับความ
สะอาดภายในร้าน หรือบริเวณพ้ืนที่ชงกาแฟ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลรัตน โรจนเรืองรัตน 
(2550) พบวา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับทางกายภาพของร้านกาแฟที่ต้องมีความสะอาดในระดับมาก
ที่สุด อีกทั้งในเรื่องของระบบขั้นตอนในการให้บริการที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ไม่แพ้การบริการที่ดี
จะต้องมีการบริการที่ถูกต้อง และรวดเร็วด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐภพ ตั้งจิตปฏิภาณกุล 
(2552) พบวา ผู้บริโภคให้ความส าคัญในปัจจัยด้านกระบวนการใหบริการ โดยใหความส าคัญในเรื่อง
ความถูกตองของการคิดเงิน และความรวดเร็วในการใหบริการรองลงมา 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวก ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 โดยตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งประกอบด้วย การที่ร้านมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เป็นต้น รวมถึงการที่ร้านมีรายการส่งเสริมการ
ขายที่ตรงความต้องการ เช่น การให้ส่วนลด หรือการซื้อ 10 ฟรี 1 เป็นต้น เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่
น ามาเป็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการ เนื่องด้วยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริจากร้านกาแฟโบราณใน
ลักษณะของซุ้มกาแฟ หรือรถเข็นที่ใช้เวลาในการใช้บริการต่อครั้งไม่นาน จึงไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
ความสะดวกสบาย หรือสิ่งอ านวยความสะดวกมากนัก รวมถึงบริการที่จอดรถ ประกอบกับราคาที่ไม่
แพงอยู่แล้ว ผู้ใช้บริการจึงไม่ได้ค านึงการส่งเสริมการขายมากนัก อีกทั้งการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆด้วย
เช่นกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลากหลาย และป้ายหน้าร้านจดจ าง่าย 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลากหลาย และป้ายหน้าร้านจดจ า

ง่าย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 สามารถตีความ
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ได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลากหลาย และป้ายหน้าร้านจดจ าง่าย  ซึ่งประกอบด้วย กาแฟ
และเครื่องดื่มมีรสชาติดี ชนิดของกาแฟและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย บรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม และมีขนาดที่เหมาะสม อาหารและขนมข้างเคียงต่างๆมีรสชาติดี  ประกอบกับราคาของ
กาแฟ เครื่องดื่ม อาหารและขนมข้างเคียงมีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญ และเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุง เทพและ
ปริมณฑล ด้วยรูปแบบการแข่งขันในปัจจุบันของร้านกาแฟโบราณ จะเน้นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ 
และความหลากหลายของเครื่องดื่ม รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ และดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจใช้
บริการ อีกทั้งอาหาร หรือขนมข้างเคียงที่มีรสชาติดี พร้อมทั้งราคามีให้เลือกหลากหลาย เพ่ือ
ตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชริวรรณ จีนคง (2557) พบว่า รสชาติ 
กลิ่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความเข้มข้นและรสชาติหลากหลาย และแก้วส าหรับใส่กาแฟ
โบราณมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นความต้องการของผู้ บริโภค 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของอุไรพร มณฑล (2535) ได้สรุปไว้ว่าการเพ่ิมความความหลากหลายในเมนู
ของวางควบคู่กับร้านกาแฟ เช่น อาจจะเป็น ปาท่องโก๋ นมร้อน ขนมปังปิ้งหรือแม้แต่ ขนมโบราณที่
ทานกับกาแฟโบราณ สามารถตอกย้ าความเป็นโบราณเพ่ือเป็นจุดดึงดูดได้ และในส่วนของป้ายหน้า
ร้านจดจ าง่ายนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในการใช้เลือกใช้บริการเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัชริวรรณ จีนคง (2557) พบว่า การมีป้ายร้านโดดเด่นสะดุดตา หรือเป็นเฟรนไชส์ที่เป็น
ที่รู้จัก ช่วยเพิ่มความดึงในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่  4 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้บริการรวดเร็ว ราคา
เหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้บริการรวดเร็ว ราคา
เหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยตีความได้ว่า ปัจจัยดังกล่าว
ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้งของร้านเดินทางไปได้สะดวก มีการแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน ราคาของ
กาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนมข้างเคียงมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า การให้บริการ
รวดเร็วถูกต้อง มีการจัดพ้ืนแสดงให้เห็นการชงกาแฟ และมีความพิถีพิถันในการชง ใช้ผลิตภัณฑ์
จากเฟรนไชส์ที่รู้จัก เช่น ตรามือ ตรามังกรบิน เป็นต้น เนื่องจากร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของซุ้มกาแฟ และรถเข็นท าให้ร้านมีการกระจายตัวครอบคลุมทุก
จุดที่ผู้ใช้บริการต้องการ หาซื้อได้ง่าย เมื่อประกอบกับวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และแสดงราคาชัดเจน จึงเป็นสิ่งที่
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชริวรรณ จีนคง (2557) ได้กล่าวว่า 
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เนื่องจากกาแฟโบราณมีราคาถูก ราคาต่อปริมาณมีความเหมาะสมและกาแฟโบราณมีราคาถูกกว่า
กาแฟสด ผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญมาก และในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ การชงที่เป็น
เอกลักษณ์ และป้ายร้านที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าเป็นเฟรนไชส์ที่รู้จัก มีความส าคัญไม่แพ้กันเนื่องด้วย
ปริมาณร้านที่ให้บริการมีจ านวนมาก หากร้านมีป้ายแสดงให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน สามารถช่วยให้
ผู้ใช้บริการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในรสชาติของกาแฟ หรือผลิตภัณฑ์จากเฟรน
ไชส์ที่รู้จัก 

 
4.7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อการเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟโบราณในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างในปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

สถานภาพ อายุ อาชีพ และรายได้ ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลหรือไม่ ดังนี้ 

 

 4.7.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ตารางที่ 4.10 

 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามเพศ 

เพศ N Mean Std. Deviation 
ชาย 152 4.36 .615 

หญิง 111 4.36 .724 
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ตารางที่ 4.11 

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามเพศ 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups .000 1 .000 .000 .986 

Within Groups 114.684 261 .439     

Total 114.684 262       

 

จากตารางที่ 4.11 ค่า F-test มีค่า sig เท่ากับ 0.986 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ

ในการทดสอบ จึงยอมรับ H๐ สรุปได้ว่าเพศที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จากรูปแบบจ าลองของผู้บริโภคในด้าน

สิ่งกระตุ้นภายนอกของผู้ซื้อที่เกิดจากแรงกระตุ้นภายในร่างกายของผู้บริโภคเอง เช่น ความหิว ความ

กระหาย ความง่วง ที่เพศชาย เพศหญิง ไม่ต่างกัน จึงอาจท าให้เพศที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชริวรรณ จีนคง

(2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณในเขตเทศบาลต าบล

ทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่าเพศที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณ 
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4.7.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ตารางที ่4.12 

 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเลือกใช้บริการร้านการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล จ าแนกตามอายุ 

อายุ N Mean Std. Deviation 
ไม่เกิน 26 ปี 46 4.24 .603 

26 – 35 ปี 138 4.36 .661 

36 – 45 ปี 34 4.38 .604 
46 ปี ขึ้นไป 45 4.47 .757 

 

ตารางที่ 4.13 

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามอายุ 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.201 3 .400 .914 .435 
Within Groups 113.483 259 .438     
Total 114.684 262       

 

จากตารางที่ 4.13 ค่า F-test มีค่า sig เท่ากับ 0.435 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ

ในการทดสอบ จึงยอมรับ H๐ สรุปได้ว่าอายุที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากกาแฟโบราณหาซื้อได้ง่าย 

และมีขายแทบทุกที่ กลุ่มผู้บริโภคจึงสามารถเข้าถึงได้ทุกวัย ท าให้ความแตกต่างด้านอายุไม่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
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อุไรพร มณฑล (2535) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อดื่มกาแฟโบราณในบริเวณสถานทูต

อเมริกา พบว่าอายุที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อบริโภคกาแฟโบราณ 

4.7.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ตารางที่ 4.14 

 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

สถานภาพ N Mean Std. Deviation 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 54 4.44 .604 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

148 4.34 .697 

ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า/สูงกว่า

ปริญญาโท 

61 4.33 .625 

 

ตารางที่ 4.15 

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups . 483 2 .241 .550 .578 
Within Groups 114.202 260 .439     
Total 114.684 262       

 

จากตารางที่ 4.15 ค่า F-test มีค่า sig เท่ากับ 0.578 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ

ในการทดสอบ จึงยอมรับ H๐ สรุปได้ว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
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กาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคทุก

ระดับการศึกษาต่างให้ความส าคัญในเรื่องของรสชาติ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหมือนๆ กัน อีกท้ัง

กาแฟโบราณหาซื้อได้ง่าย และมีขายอยู่แทบทุกที่ จึงท าให้ความแตกต่างด้านระดับการศึกษาไม่มีผล

ต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อุไรพร มณฑล (2535) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อดื่มกาแฟโบราณในบริเวณสถานทูต

อเมริกา พบว่าระดับการศึกษาท่ีต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อบริโภคกาแฟโบราณ 

4.7.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ตารางที่ 4.16 

 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ N Mean Std. Deviation 
ข้าราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
137 4.35 .692 

พนักงานบริษัทเอกชน 75 4.36 .650 
ธุรกิจส่วนตัว 29 4.55 .572 

นักเรียน/นักศึกษา 
หรือแม่บ้าน/พ่อบ้าน  

22 4.18 .588 

 

ตารางที่ 4.17 

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามอาชีพ 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.777 3 .592 1.359 .256 
Within Groups 112.908 259 .436     
Total 114.684 262       
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จากตารางที่ 4.17 ค่า F-test มีค่า sig เท่ากับ 0.256 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ

ในการทดสอบ จึงยอมรับ H๐ สรุปได้ว่าอาชีพที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากแต่ละอาชีพต่างมีเหตุผลใน

การใช้บริการที่เหมือนกัน เช่น คนใช้แรงงาน หรือพนักงานบริษัท ที่ต้องการดื่มเพ่ือแก้ง่วง ดื่มหลังมื้อ

อาหาร หรือชื่นชอบรสชาติของกาแฟโบราณ จึงอาจท าให้ความแตกต่างด้านอาชีพไม่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชริวรรณ 

จีนคง (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณในเขตเทศบาล

ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่าอาชีพที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อ

การสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณ 

4.7.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ตารางที่ 4.18 

 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N Mean Std. Deviation 

น้อยกว่า 10,000 บาท 20 4.20 .523 

10,000 – 20,000 บาท 72 4.35 .609 
20,001 – 30,000 บาท 74 4.34 .745 

30,001 – 40,000 บาท 37 4.30 .618 

40,001 – 50,000 บาท 16 4.31 .602 
มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 44 4.57 .695 
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ตารางที่ 4.19 

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.648 5 .530 1.215 .302 
Within Groups 112.036 257 .436     
Total 114.684 262       

 

จากตารางที่ 4.19 ค่า F-test มีค่า sig เท่ากับ 0.302 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ

ในการทดสอบ จึงยอมรับ H๐ สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากราคาของ

กาแฟโบราณมีราคาไม่แพง ไม่ว่าผู้มีรายได้น้อยหรือมากสามารถซื้อได้เหมือนกัน จึงอาจท าให้ความ

แตกต่างของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชริวรรณ จีนคง (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณในเขตเทศบาลต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่า  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ และส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดยเลือกท าการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถาม ใน
การวิเคราะห์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 280 ชุด ในจ านวนนี้เป็นแบบสอบถามที่น ามาค านวณค่า
ทางสถิติไม่ได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบจ านวน 17 ชุด ดังนั้นจะเหลือแบบสอบถามที่ใช้ค านวณ
ทั้งสิ้น 263 ชุด ซึ่งสามารถสรุปประเด็นของผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปประเด็นส าคัญของงานวิจัย 

 
5.1.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

5.1.1.1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็นเพศชายจ านวนร้อยละ 57.8 และเพศหญิงร้อยละ 42.2 ตามล าดับ สถานภาพโสดจ านวน
ร้อยละ 68.8 สมรสหรืออยู่ด้วยกันร้อยละ 31.2 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 52.5 เป็นกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวนร้อยละ 52.1 ระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวนร้อยละ 56.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท 
ใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 28.1 และ 27.4 ตามล าดับ 

5.1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถสรุปพฤติกรรมทั่วไปต่อการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ได้ว่า ร้านกาแฟโบราณที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก หรือเคยใช้บริการ
นั้น ไม่มีการระบุตรายี่ห้อ หรือมีเฟรนไชส์ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน จ านวนร้อยละ 42.6 รองลงมา
เป็นตรามือร้อยละ 28.9 โดยส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณในลักษณะของซุ้มกาแฟ และ
รถเข็นคิดเป็นร้อยละ 46 และ 41 ตามล าดับ ซึ่งมักใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อย
ละ 44 รองลงมาใช้บริการอยู่ระหว่าง 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 33 และใช้เวลาต่อครั้งในการใช้
บริการมากที่สุดคือ น้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 92 
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ส าหรับเครื่องดื่มที่ซื้อมากท่ีสุดเมื่อใช้บริการคือ ชาประเภทต่างๆ คิดเป็นร้อย
ละ 42.6 โดยเลือกซื้อกาแฟโบราณรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 38.8 มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องดื่ม
เฉลี่ยมากที่สุดคือ ต่ ากว่า 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 30 – 50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 45 แต่ในส่วนของอาหาร หรือขนมข้างเคียงที่เลือกซื้อมากที่สุดเมื่อใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณคือ ปาท่องโก๋ คิดเป็นร้อยละ 35.7 โดยเลือกซื้อขนมปังรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 34.6 ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดอยู่ระหว่าง 30 – 50 คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 30 บาท 
ร้อยละ 37 หากถามถึงโอกาสในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ส่วนใหญ่จะซื้อเพราะเป็น
ทางผ่านขณะเดินทางมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.8 และเหตุผลในการเลือกซ้ือมากท่ีสุดเนื่องจากราคา
ไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 58.9 เหตุผลรองลงมาคือหาซื้อได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 47.9 และดื่มเพ่ือแก้ง่วง
ร้อยละ 29.3 

5.1.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล มี 3 ปัจจัย ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลากหลาย และป้ายหน้าร้านจดจ า
ง่าย ซึ่งประกอบด้วย กาแฟและเครื่องดื่มมีรสชาติดี ชนิดของกาแฟและเครื่องดื่มมีให้เลือก
หลากหลาย บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และมีขนาดที่เหมาะสม อาหารและขนมข้างเคียงต่างๆมี
รสชาติดี ประกอบกับราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารและขนมข้างเคียงมีระดับราคาให้เลือก
หลากหลาย เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ และเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ด้วยรูปแบบการแข่งขันในปัจจุบันของร้านกาแฟโบราณ 
จะเน้นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และความหลากหลายของเครื่องดื่ม รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ 
และดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจใช้บริการ อีกทั้งอาหาร หรือขนมข้างเคียงที่มีรสชาติดี พร้อมทั้งราคามีให้
เลือกหลากหลาย เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกระดับ และในส่วนของป้ายหน้าร้านจดจ าง่ายนั้น เป็น
สิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในการใช้เลือกใช้บริการเช่นกัน 

อันดับที่ 2 ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาด
ภายในร้าน วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ว่า 
พนักงานมีมารยาทในการบริการที่ดี มีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการบริการ แต่งกายเรียบร้อย ถูก
สุขลักษณะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถชงกาแฟได้ตามความต้องการ รวมถึงความสะอาดของ
ร้าน วัตถุดิบที่ใช้สะอาด มีคุณภาพ และมีระบบขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน สะดวก เข้าใจ
ง่าย เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการน ามาเป็นปัจจัยในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการได้รับการบริการที่ดีจากพนักงาน 
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มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ และสามารถชงกาแฟได้ตามความต้องการ เช่น หวานน้อย หรือไม่ใส่
น้ าตาล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพนักงานมีสุขลักษณะที่ดี ควบคู่ไปกับความสะอาดภายในร้าน 
หรือบริเวณพ้ืนที่ชงกาแฟ อีกทั้งในเรื่องของระบบขั้นตอนในการให้บริการที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ 
ไม่แพ้การบริการที่ดีจะต้องมีการบริการที่ถูกต้อง และรวดเร็วด้วย 

อันดับที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้บริการรวดเร็ว ราคา
เหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ท าเลที่ตั้งของร้านเดินทางไปได้
สะดวก มีการแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนมข้างเคียงมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า การให้บริการรวดเร็วถูกต้อง มีการจัดพ้ืนแสดงให้เห็นการชง
กาแฟ และมีความพิถีพิถันในการชง ใช้ผลิตภัณฑ์จาก    เฟรนไชส์ที่รู้จัก เช่น ตรามือ ตรามังกรบิน 
เป็นต้น เนื่องจากร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของซุ้ม
กาแฟ และรถเข็นท าให้ร้านมีการกระจายตัวครอบคลุมทุกจุดที่ผู้ใช้บริการต้องการ หาซื้อได้ง่าย เมื่อ
ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้า และแสดงราคาชัดเจน จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ และในเรื่องของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ การชงที่เป็นเอกลักษณ์ และป้ายร้านที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าเป็นเฟรนไชส์ที่
รู้จัก มีความส าคัญไม่แพ้กันเนื่องด้วยปริมาณร้านที่ให้บริการมีจ านวนมาก หากร้านมีป้ายแสดงให้
ผู้บริโภคเห็นชัดเจน สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในรสชาติ
ของกาแฟ หรือผลิตภัณฑ์จากเฟรนไชส์ที่รู้จัก 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

  
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดกาแฟที่
ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง โดยสรุปสามารถแบ่งข้อเสนอแนะตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้าน
กาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องรสชาติของกาแฟ และเครื่องดื่ม เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาเป็นอันแรก เนื่องจากกาแฟโบราณมีรสชาติ กลิ่น และเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีความเข้มข้น รสชาติที่หลากหลาย จึงดึงดูดผู้บริโภคที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ อาทิ เช่น เมนูชา ประเภทต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการเลือกซื้อไม่น้อยไปกว่า
กาแฟ จึงควรเลือกใช้ผงกาแฟ และชาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้หากต้องขยายกลุ่มลูกค้าที่เน้นดูแล
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สุขภาพ ควรเพ่ิมเมนูที่ใช้นมสด ในการชง เพ่ือเป็นอีกทางเลือกของผู้ใช้บริการ และเพ่ิมความ
หลากหลายของเครื่องดื่มเพ่ือให้ร้านมีความน่าสนใจ โดยอาจจะควบคู่ไปกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และคัดเลือกอาหาร หรือขนมข้างเคียง ที่มีรสชาติดี มีความหลากหลาย มา
จัดภายในร้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกซื้อควบคู่ไปกับเครื่องดื่ม จะยิ่งเพ่ิมความน่าสนใจมากข้ึน 

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านการให้บริการไม่ว่าจะเป็น มารยาทในการ
บริการที่ดี ความกระตือรือร้น ใส่ใจในการบริการ แต่งกายเรียบร้อยถูกสุขลักษณะไม่แพ้รสชาติของ
เครื่องดื่ม ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมไปถึงอัธยาศัยที่ดีจากผู้ให้บริการ จะช่วยเพ่ิม
ความพึงพอให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งควรให้ความส าคัญในเรื่องของความสะอาดภายใน
บริเวณร้าน และบริเวณท่ีชงกาแฟ จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น ประกอบ
กับการเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด มีคุณภาพ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ร้านมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้ง
ระบบขั้นตอนการให้ที่เป็นมาตรฐาน สะดวก เข้าใจง่าย อาทิเช่น ระบบแถวคอย หรือการสั่งเครื่องดื่ม 
อาหาร ขนม ที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

3. ในด้านท าเลที่ตั้งของร้าน ที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญไม่แพ้กัน เนื่องจาก
ท าเลที่ผู้คนเดินทาง สัญจรผ่านไป ผ่านมาตลอด จะช่วยเพ่ิมโอกาสที่จะใช้บริการมากขึ้น อาทิเช่น 
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า จุดต่อการโดยสารทางสาธารณะต่างๆ หรือ ทางผ่านบริเวณส านักงานใหญ่ๆ 
เป็นต้น รวมถึงการจัดท าป้ายแสดงชื่อร้าน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ราคาของเครื่อง อาหารและขนม จะช่วยให้
ผู้บริโภคที่สัญจรผ่านไปมา เลือกใช้บริการง่ายขึ้น หรือตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากเป็นเฟรนไชส์ที่รู้จัก อีก
ทั้งการจัดพ้ืนที่แสดงให้เห็นการชงที่ชัดเจน จะช่วยดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น และเป็นเอกลักษณ์ที่
ช่วยให้ร้านมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ในขณะเดียวกันควรค านึงถึงราคาที่ขาย เทียบกับคุณภาพของ
เครื่องดื่ม อาหาร และขนมข้างเคียงต้องมีความเหมาะสม และการให้บริการต้องรวดเร็ว ถูกต้อง เพ่ือ
ตอบสนองวิถีชีวิตที่รีบเร่งของคนเมืองด้วย 
 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

  
1. ในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา จึงท าให้ในการรวบรวม

ข้อมูลส าหรับการค านวณนั้น รวบรวมได้มากสุดเฉพาะขั้นต่ าที่จ าเป็นในการค านวณเท่านั้น จึงอาจท า
ให้ผลที่ได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 

2. จากการวิจัยครั้งนี้ จ ากัดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เท่านั้น ดังนั้นผลการวิจัยดังกล่าว จะสะท้อนเพียงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการที่อาศัย
อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเท่านั้น 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
 

1. ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสะท้อนปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

2. ควรมีการเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวแทนของประชากรที่ดี 
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รายการอ้างอิง 
 

บทความวารสาร 
 
ผกามาศ เพชรสิน และ อุทิศ สังขรัตน์. ภูมิปัญญาการท ากาแฟโบราณเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวบน
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) โครงการ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการท าแบบสอบถาม เพ่ือ
เป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้
ตามความเป็นจริงและให้ครบถ้วน เพ่ือที่จะท าให้ผลการวิจัยนี้สมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย โดยใน
ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการท าแบบสอบถาม ทางผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับอย่าง
เคร่งครัดและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าใน
ภาพรวมเท่านั้น 

 
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
 
ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 
 

 
 



Ref. code: 25595802030527FIVRef. code: 25595802030527FIV

67 
 

ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
กรุณาใส่เครื่องหมาย    ใน    หน้าข้อความที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
ค าถามคัดกรอง 
1. ท่านเคยใช้บริการร้านกาแฟโบราณด้วยตนเอง หรือไม่ 

  ใช่     ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
2. ท่านใช้บริการร้านกาแฟโบราณร้านใดบ่อยที่สุด (เลือกตอบได้ 1 ข้อ) 

  ตรามือ    ตรามังกรบิน  

  กาแฟเปิ่น     โกตี๋     
 

  ไม่รู้ตรายี่ห้อ    อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 
 
3. ลักษณะร้านกาแฟโบราณที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด (เลือกตอบได้ 1 ข้อ) 

  อาคารพาณิชย์     ห้องแถว 
  รถเข็น      ซุ้มกาแฟ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 

 
4. ท่านใช้บริการร้านกาแฟโบราณบ่อยเท่าใด 

  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์    1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  3-4 ครั้งต่อสัปดาห์     5-7 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 
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5. ท่านใช้บริการร้านกาแฟโบราณต่อครั้งเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
  น้อยกว่า 30 นาที     30 - 59 นาท ี
  1 - 2 ชั่วโมง     มากกว่า 2 ชั่วโมงข้ึนไป 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 

 
6. เครื่องดื่มชนิดใดที่ท่านดื่มประจ าเมื่อใช้บริการร้านกาแฟโบราณ 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  กาแฟโบราณ   เนสกาแฟ   มอคค่า (กาแฟผสมโอวัลติน) 
  นมสด    ไข่ลวก    ชาประเภทต่างๆ (ชาแดง ชาเขียว) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................. 

 
7. ค่าใช้จ่ายต่อครั้งส าหรับ “เครื่องดื่ม” ที่ท่านใช้บริการร้านกาแฟโบราณคือเท่าใด 

  ต่ ากว่า 30 บาท     30 - 50 บาท 
  51 - 80 บาท     81 - 100 บาท 
  101 - 150 บาท     มากกว่า 150 บาทข้ึนไป 

 
7. อาหารหรือขนมชนิดใดที่ท่านรับประทานเป็นประจ าเมื่อใช้บริการร้านกาแฟโบราณ  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ชุดอาหารเช้า     ปาท่องโก๋ 
  ข้าวเหนียว     ขนมปัง 
  เบเกอรี่      ขนมจีบ 
  ซาลาเปา     ติ่มซ า 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................. 

 
8. ค่าใช้จ่ายต่อครั้งส าหรับ “อาหารและขนม” ที่ท่านใช้บริการร้านกาแฟโบราณคือเท่าใด 

  ต่ ากว่า 30 บาท     30 - 50 บาท 
  51 - 80 บาท     81 - 100 บาท 
  101 - 150 บาท     มากกว่า 150 บาทข้ึนไป 
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9. ท่านเลือกใช้บริการร้านกาแฟโบราณในโอกาสใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เป็นทางผ่านขณะเดินทาง    เป็นร้านประจ า 
  พบปะสังสรรค์กับเพื่อน    พักผ่อน/อ่านหนังสือ 
  นัดหมายพูดคุยธุรกิจ     แวะทานม้ือเช้า 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................. 

 
10. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องใช้บริการร้านกาแฟโบราณ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ต้องการดื่มเพ่ือแก้ง่วง 
  ราคาไม่แพง 
  หาซื้อได้ง่าย 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
กรุณาใส่เครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว โดยประเมิน
จากร้านกาแฟโบราณ ที่ท่านใช้บริการบ่อยท่ีสุด 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บ ริก ารร้ านกาแฟ โบราณ  ใน เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ระดับความเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

ไม่
สามารถ
ประเมิน

ได้ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1.1 กาแฟและเครื่องดื่มมีรสชาติดี       
1.2 ชนิดของกาแฟและเครื่องดื่มมีให้เลือก

หลากหลาย 
      

1.3 อาหารและขนมข้างเคียงชนิดต่างๆ มี
รสชาติดี 

      

1.4 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และมีขนาด
ที่เหมาะสม 

      

1.5 วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

      

1.6 มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเฟรนไชส์ที่รู้จัก 
เช่น ตรามือ ตรามังกรบิน เป็นต้น 

      

2. ปัจจัยด้านราคา 
2.1 ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และ

ขนมข้างเคียงท่ีมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้า 

      

2.2 ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และ
ขนมข้างเคียงมีระดับราคาให้เลือก
หลากหลาย 
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ข้อที่ 
ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บ ริก ารร้ านกาแฟ โบราณ  ใน เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ระดับความเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

ไม่
สามารถ
ประเมิน

ได้ 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 มีการแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน       

3.2 ท าเลที่ตั้งเดินทางไปได้สะดวก       

3.3 ร้านมีบริการที่จอดรถเพียงพอ       

3.4 ป้ายโลโก้หน้าร้านจดจ าได้ง่าย และ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

      

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 ร้านมีรายการส่งเสริมการขายที่ตรงตาม

ความต้องการ เช่น การให้ส่วนลด หรือ 
การซื้อ 10 ฟรี 1 เป็นต้น 

      

4.2 ร้านมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่
น่าสนใจ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เป็น
ต้น 

      

5. ปัจจัยด้านบุคคล 
5.1 พนักงานสามารถชงกาแฟได้ตรงตาม

ความต้องการของท่าน เช่น หวานน้อย 
ไม่ใส่น้ าตาล เป็นต้น 

      

5.2 พนักงานมีมารยาทในการบริการที่ดี       

5.3 พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจใน
การบริการ 

      

5.4 พนักงานมีการแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ 

      

5.5 พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ให้กับลูกค้าได้ดี 
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ข้อที่ 
ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บ ริก ารร้ านกาแฟ โบราณ  ใน เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ระดับความเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

ไม่
สามารถ
ประเมิน

ได้ 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
6.1 มีการให้บริการกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร 

และขนมข้างเคียงท่ีรวดเร็วถูกต้อง 
      

6.2 มีระบบขั้นตอนการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน สะดวก เข้าใจง่าย 

      

6.3 ร้านมีการจัดพ้ืนที่แสดงให้เห็นการชง
กาแฟ และมีความพิถีพิถันในการชง 

      

7. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
7.1 ออกแบบร้านได้ทันสมัย สวยงาม       

7.2 ความสะอาดเรียบร้อยของร้าน       

7.3 บรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสม       
7.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 

โต๊ะ เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
เป็นต้น 

      

 

ข้อที่ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟโบราณ  ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ระดับการตัดสินใจ 
ซ้ือ

แน่นอน 
อาจจะ

ซ้ือ 
ไม่แน่ใจ อาจจะ

ไม่ซื้อ 
ไม่ซื้อ

แน่นอน 
8. หากท่านจะเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณในครั้งต่อไปท่านจะเลือกใช้
บริการร้านลักษณะนี้หรือไม่ 

     

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

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

................................................................................................ ................................................................ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

กรุณาใส่เครื่องหมาย    ใน    หน้าข้อความที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

3.1 เพศ 

  ชาย    หญิง 

 

3.2 อายุ ................... ปี (โปรดระบุ) 

 

3.3 สถานภาพ 

  โสด    สมรส/อยู่ด้วยกัน    อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................... 

 

3.4 ระดับการศึกษา 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า   สูงกว่าปริญญาโท 

 

3.5 อาชีพ 

  ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 

  ธุรกิจส่วนตัว    แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

  นักเรียน/นักศึกษา    อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................... 

 

3.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  น้อยกว่า 10,000 บาท       10,000 – 20,000 บาท     20,001 – 30,000 บาท 

  30,001 – 40,000 บาท     40,001 – 50,000 บาท      มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

 

 (จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม) 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

ตารางที่ ข.1 
 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่สกัดจากการวิจัย 
Comp
onent 

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 11.623 44.703 44.703 11.623 44.703 44.703 5.346 20.561 20.561 
2 1.741 6.696 51.399 1.741 6.696 51.399 4.422 17.006 37.567 
3 1.407 5.410 56.810 1.407 5.410 56.810 3.475 13.365 50.932 
4 1.193 4.589 61.399 1.193 4.589 61.399 2.721 10.467 61.399 
5 .958 3.684 65.082             
6 .855 3.288 68.370             
7 .782 3.008 71.378             
8 .762 2.932 74.310             
9 .699 2.687 76.997             
10 .591 2.272 79.269             
11 .572 2.198 81.468             
12 .520 2.001 83.468             
13 .494 1.900 85.369             
14 .481 1.850 87.218             
15 .444 1.706 88.924             
16 .383 1.473 90.397             
17 .360 1.386 91.783             
18 .349 1.344 93.126             
19 .287 1.105 94.231             
20 .275 1.056 95.287             
21 .256 .983 96.270             
22 .247 .951 97.222             
23 .203 .781 98.003             
24 .197 .758 98.762             
25 .170 .655 99.416             
26 .152 .584 100.000             

 
 



Ref. code: 25595802030527FIVRef. code: 25595802030527FIV

75 
 

ตารางที่ ข.2 
 
ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัย 
  Component 

1 2 3 4 

พนักงานมีมารยาทในการบรกิารที่ดี .831       
พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการบริการ .791       
พนักงานมีการแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามสุขลักษณะ .769 .316     
พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ให้กับลูกค้าได้ด ี .693     .316 
ความสะอาดเรียบร้อยของร้าน .640 .499     
พนักงานสามารถชงกาแฟได้ตรงตามความต้องการของท่าน เช่น หวาน
น้อย ไม่ใส่น้ าตาล เป็นต้น 

.618       

วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย .564   .508   
มีระบบขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน สะดวก เข้าใจง่าย .560 .311   .412 
ร้านมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่นา่สนใจ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ปา้ยโฆษณา เป็นต้น 

  .768     

มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ปลั๊กไฟ อินเตอร์เน็ตไร้
สาย เป็นต้น 

.353 .711     

ออกแบบร้านได้ทันสมัย สวยงาม .382 .703     
ร้านมีรายการส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการ เช่น การให้
ส่วนลด หรือ การซ้ือ 10 ฟรี 1 เป็นต้น 

  .670     

บรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสม .508 .640     
ร้านมีบริการที่จอดรถเพยีงพอ   .571 .370   
ชนิดของกาแฟและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย     .740   
บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และมีขนาดที่เหมาะสม     .709   
กาแฟและเครื่องดื่มมีรสชาติดี .313   .598   
อาหารและขนมข้างเคียงชนิดต่างๆ มีรสชาติดี   .450 .591   
ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนมข้างเคียงมีระดับราคาให้เลือก
หลากหลาย 

    .488 .349 

ป้ายโลโก้หนา้ร้านจดจ าได้ง่าย และมองเห็นได้อย่างชัดเจน   .320 .406 .345 
ท าเลที่ตั้งเดินทางไปได้สะดวก       .741 
มีการให้บริการกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนมข้างเคียงที่รวดเร็ว
ถูกต้อง 

.429     .528 

ราคาของกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และขนมข้างเคียงที่มีความเหมาะสม
กับคุณภาพของสินค้า 

    .489 .521 

มีการแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน   .346   .512 
มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเฟรนไชส์ที่รู้จัก เช่น ตรามือ ตรามังกรบิน เป็นต้น   .357 .371 .470 
ร้านมีการจัดพื้นทีแ่สดงให้เห็นการชงกาแฟ และมีความพถิีพิถันในการชง .397 .366   .448 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายภานุพงศ์ กังหันทิพย์ 
วันเดือนปีเกิด 7 ตุลาคม 2531 
วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่ง 

ปีการศึกษา 2554: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิศวกรระดับ 5 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  
ประสบการณ์ท างาน 2556 – ปัจจุบัน: วิศวกรระดับ 5 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2556: วิศวกรไฟฟ้า 4 
การไฟฟ้านครหลวง 

 

  

  
 


