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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ

ร้านกาแฟพรีเมียมตราสินค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

The Factors Affecting Coffee Consumption Behavior of 

Thai Premium Brand Coffee Shops in Bangkok
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บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ� ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้�นก�แฟพรีเมียมตร� 

สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร โดยมีกลุ่มตัวอย่�ง คือ ผู้บริโภคที่ม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร จำ�นวน 400 คน ใช้วิธีก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งโดยก�รเลือกสุ่มตัวอย่�งต�มสะดวก ใช้แบบสอบถ�มเป็น

เครื่องมือในก�รวิจัย สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่�ร้อยละ ค่�คะแนนเฉลี่ย ค่�ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น และ

สถติทิีใ่ชใ้นก�รทดสอบสมมติฐ�น ได้แก ่ก�รทดสอบคว�มแตกต�่งระหว�่งค�่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย�่ง 2 กลุม่ ก�รวเิคร�ะห์

ห�ค่�คว�มแปรปรวนท�งเดียว สถิติไคสแควร์ทดสอบคว�มเป็นอิสระกันของตัวแปร 2 ตัว และสถิติค่�สัมประสิทธ์ิ       

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นพบว่� ลักษณะประช�กรศ�สตร์ ได้แก่ เพศ อ�ยุ อ�ชีพ และร�ยได้ ที่แตกต่�งกันมี

ผลต่อพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ 

0.05

 ปจัจยัท�งสงัคมด้�นกลุม่อ�้งองิ ปจัจัยแรงจงูใจด�้นอ�รมณ ์และปัจจยัส่วนประสมท�งก�รตล�ดด้�นร�ค� ด�้น

บุคล�กร และด้�นลักษณะท�งก�ยภ�พมีคว�มสัมพันธ์กับก�รม�ใช้บริก�รด้�นค่�ใช้จ่�ยในก�รม�ใช้บริก�รในระดับตำ่�

ในทศิท�งเดยีวกนั อย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติทิี ่0.05 สว่นปจัจยัแรงจงูใจด้�นเหตผุล และปจัจยัสว่นประสมท�งก�รตล�ด

ด�้นผลติภณัฑ ์และด้�นสถ�นทีใ่นก�รใหบ้รกิ�รมคีว�มสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมก�รม�ใชบ้รกิ�รด�้นแนวโนม้ในระดับตำ�่ใน

ทิศท�งเดียวกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ 0.05

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมของผู้บริโภค / ร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทย / กรุงเทพมห�นคร

Abstract

 This research aimed to study the factors affecting consumer behavior regarding Thai premium 

brand coffee shops in Bangkok Metropolitan area. The sample consisted of four hundred of the Thai 

premium brand coffee shops. The sampling was chosen by random sampling method and a question-

naire was used as the research instrument. The statistics used in data analysis included percentage, 

mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by using T-Test, One Way analysis of 

variance and the Pearson product moment correlation coefficient. 

 From the hypothesis testing, it was found that different demographic characteristics which 

were sex, age, occupation and average income affected the behavior of Thai premium brand coffee 
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shop at statistically significant level of 0.05

 The social factors in terms of reference 

groups, motivational factor in emotion and                

marketing mix factors in term of price, personnel 

and physical characteristics were correlated at 

low level in the same direction with the amount 

spent for the service at a statistically significant 

level of 0.05, The motivational factors in terms 

of reason and marketing mix factors in terms of 

product and the place of the service were                    

correlated at low level in the same direction 

with the trend of service at statistically significant 

level of 0.05, The marketing factors in terms of 

process were correlated at low level in the                 

opposite direction with the trend of service at 

statistically significant level of 0.05

Keywords: Consumption Behavior / Thai                       

Premium Brand Coffee Shops / Bangkok

บทนำา

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “ก�แฟ” ได้อยู่คู่กับ

ประเทศไทยม�ตลอดและ “ร้�นก�แฟ” ได้อยู่คู่กับคน

ไทย ม�เช่นเดียวกัน ร้�นก�แฟนั้นเป็นพื้นที่สำ�คัญใน

สังคมไทยแต่คร้ังอดีตก�ล ร้�นก�แฟมักจะต้ังอยู่ต�ม

ชุมชน โดยเป็นศูนย์กล�งก�รติดต่อสื่อส�รภ�ยในชุมชน 

ในสังคมปัจจุบันนั้นร้�นก�แฟเป็นธุรกิจที่มีอัตร�ก�ร

ขย�ยตวัสูงผูป้ระกอบก�รขน�ดยอ่มมกี�รปรับปรงุธรุกจิ

ของตนเอง รวมทัง้มผีูป้ระกอบก�รร�ยใหมเ่ข�้ม�อกีเปน็

จำ�นวนม�กดังจะเห็นได้จ�กก�รที่มี ก�รเปิดร้�นก�แฟ

ทั้งร�ยเล็กและร�ยใหญ่เพิ่มขึ้นอย่�งม�กม�ย ซึ่งมีท้ัง          

นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่�งช�ติ ในอดีตนั้นผู้บริโภค

นยิมดืม่ก�แฟสำ�เรจ็รปู  โดยมองว�่ก�แฟค่ัวบดน้ันมรี�ค�

แพง แตใ่นปจัจบุนัน้ันผู้บริโภคได้หนัม�นิยมเข�้ร�้นก�แฟ

พรีเมียม (premium) เพื่อที่จะดื่มด่ำ�กับรสช�ติที่เข้มข้น

ของก�แฟในบรรย�ก�ศที่สบ�ย จุดน้ีเองจึงทำ�ให้ร้�น

ก�แฟกล�ยเป็นแฟชั่นขึ้นม� และได้เพ่ิมคว�มคึกคักให้

ธุรกิจร้�นก�แฟในประเทศไทยเป็นอย่�งม�ก ทั้งนี้อัน

เน่ืองม�จ�กก�รที่โอก�สท�งธุรกิจร้�นก�แฟนั้นยังเปิด

กว้�ง ร้�นก�แฟถือเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสนิยมต�ม

แฟชัน่ของนกัลงทุนและผูบ้รโิภคม�กทีส่ดุธรุกจิหนึง่ ร�้น

ก�แฟพรเีมยีมแบ่งออกเปน็ 2 ค�่ย คอื ร�้นก�แฟพรเีมยีม

ที่เป็นของคนไทย และร้�นก�แฟพรีเมียมที่มีก�รลงทุน

จ�กต่�งประเทศ  

 ธุรกิจร้�นก�แฟพรีเมียม เป็นร้�นก�แฟคั่วบด

ประเภทหนึง่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจ�กวฒันธรรมของช�วตะวนัตก 

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยจัดอยู่ในกลุ่มตล�ดระดับกล�งและ

ระดบับน ในปัจจบัุนมรี�้นก�แฟพรเีมยีมในตร�สินค�้ต�่ง 

ๆ ม�กม�ยซึ่งทำ�ให้ผู้บริโภคมีโอก�สในก�รเลือกม�กยิ่ง

ขึ้น เพร�ะร้�นก�แฟแต่ละร้�นส�ม�รถตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของลูกค้�แต่ละคนได้แตกต่�งกัน ทั้งนี้เมื่อมอง

ในด�้นของผูป้ระกอบก�รธรุกจิร�้นก�แฟพรเีมยีมจำ�เปน็

อย่�งยิ่งท่ีจะต้องทำ�ก�รวิเคร�ะห์ถึงคว�มต้องก�ร และ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีคว�มหล�กหล�ย และ

เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็วต�มสภ�พสังคมสมัยใหม่ 

โดยเฉพ�ะสังคมเมืองเพื่อครองส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด 

และรักษ�ฐ�นลูกค่�เดิมไว้ให้น�นที่สุด อีกท้ังตล�ดใน

ธุรกิจนี้มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้อีกม�ก และสร้�งผล

ตอบแทนสงูในระยะเวล�อนัสัน้ ในปจัจบุนัผูบ้รโิภคนยิม

ดื่มก�แฟสดกันม�กขึ้น ร้�นก�แฟของคนไทยมีแนวโน้ม

ทีจ่ะขย�ยตวัอย�่งตอ่เนือ่ง และร้�นก�แฟแบรนดข์องคน

ไทยมีโอก�สชิงส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดจ�กร้�นก�แฟ

แบรนด์ต่�งประเทศอยู่ไม่น้อย ร้�นก�แฟตร�สินค้�ไทย

นั้นมีคว�มต้องก�รที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้

ตรงกบั Lifestyle ของคนในสงัคมยคุปจัจบุนั ซึง่แตกต�่ง

จ�กร้�นก�แฟตร�สินค้�ต่�งประเทศท่ียังคงคว�มเป็น

ม�ตรฐ�นส�กล  และในขณะเดียวกันกระแสคว�มนิยม

ของก�รดื่มก�แฟของคนไทยท่ีเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจ�ก

เดิมท่ีดื่มก�แฟสำ�เร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ได้หันม�นิยมเข้�

ร้�นก�แฟที่มีก�รตกแต่งสวยง�ม

 จ�กเหตุผลข้�งต้นจะเห็นได้ว่� ก�รดื่มก�แฟ

ของคนไทยเริม่มบีทบ�ทม�กขึน้ในสงัคมไทย ผูบ้รโิภคหนั

ม�นิยมบริโภคก�แฟต�มร้�นก�แฟพรีเมียมม�กขึ้น ผู้

ประกอบก�รจึงจำ�เป็นที่จะต้องครองส่วนแบ่งท�งก�ร

ตล�ดและรักษ�ฐ�นลูกค้�เดิมเอ�ไว้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

กลุ่มคนในสังคมเมือง และเนื่องจ�กร้�นก�แฟดอยตุง 

ร�้นก�แฟบ้�นใรก่�แฟ ร�้นก�แฟ BLACK CANYON ร�้น

ก�แฟ Cafe Amazon และร้�นTrue Coffee เป็นร้�น

ก�แฟทีม่สีว่นแบง่ท�งก�รตล�ดตดิ 5 อนัดบัแรกแบรนด์

ตร�สินค้�ไทยยอดนิยม จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ
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ศึกษ�เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีคว�มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้

บริโภคที่มีต่อร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร” ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้รับจ�กผลก�รวิจัยใน

ครั้งนี้ ส�ม�รถนำ�ไปเป็นแนวท�งในก�รว�งแผนกลยุทธ์

ท�งธรุกจิของผูป้ระกอบก�รร�้นก�แฟหรอืผูท้ีส่นใจทีจ่ะ

ประกอบธุรกิจร�้นก�แฟ ส�ม�รถนำ�ไปเปน็ตวัอย�่งหรอื

แนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็น

แนวท�งในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผูบ้รโิภคเพือ่

สร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคอย่�งสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษ�ปัจจัยท�งด้�นประช�กรศ�สตร์ 

ได้แก่ เพศ อ�ยุ ระดับก�รศึกษ� สถ�นภ�พสมรส อ�ชีพ 

และร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมก�รใช้

บริก�รร้ �นก�แฟพรี เมียมตร�สินค้ � ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร

 2. เพื่อศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปัจจัยท�ง

สงัคม ไดแ้ก ่กลุม่อ�้งองิ และครอบครวักบัพฤตกิรรมก�ร

ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร

 3. เพือ่ศึกษ�คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งแรงจงูใจของ

ผูบ้รโิภคในด้�นอ�รมณ์ และด้�นเหตุผลกบัพฤตกิรรมก�ร

ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร  

 4. เพื่อศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปัจจัยท�ง

ด้�นส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�รในด้�นสินค้� ด้�น

ร�ค� ด้�นสถ�นท่ีให้บริก�ร ด้�นก�รส่งเสริมก�รตล�ด 

ด้�นบุคล�กร ด้�นลักษณะท�งก�ยภ�พ และด้�น

กระบวนก�รกับพฤติกรรมก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร

สมมติฐานการวิจัย

 1. ผูบ้รโิภคมลีกัษณะประช�กรศ�สตรแ์ตกต�่ง

กนัมพีฤตกิรรมก�รใชบ้รกิ�รร�้นก�แฟพรเีมยีมตร�สนิค้�

ไทยในเขตกรุงเทพมห�นครที่แตกต่�งกัน

 2. ปจัจัยท�งสงัคมมคีว�มสมัพนัธกั์บพฤตกิรรม

ก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร

 3. ปัจจัยแรงจูงใจมีคว�มสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ก�รใชบ้ริก�รของร�้นก�แฟพรเีมยีมตร�สนิค�้ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร

 4. ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�รมี

คว�มสัมพันธ์กับพฤติกรรมก�รใช้บริก�รของร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร

ขอบเขตของการวิจัย

 ในก�รศึกษ�ครั้งนี้มุ่งศึกษ�ค้นคว้�ปัจจัยที่มี

คว�มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมโดยรวมของผู้บริโภคในร้�น

ก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร 

ประช�กรที่ใช้ในก�รศึกษ�ค้นคว้�สำ�หรับก�รวิจัยครั้งนี้ 

คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริก�รหรือเคยใช้บริก�รที่ร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร โดยใช้วิธี

ก�รสุ่มตัวอย่�งแบบต�มสะดวก (Convenience Sam-

pling) 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครือ่งมอืท่ีใช้ในก�รวจิยัครัง้นี ้คอื แบบสอบถ�ม 

โดยแบ่งเนื้อห�ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ด้�นลักษณะ

ประช�กรศ�สตร์ ปัจจัยท�งสังคม ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัย

ด้�นส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�ร (7P’s) และ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในก�รใช้บริก�รของร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ในก�รวเิคร�ะหข้์อมลูในครัง้นีจ้ะใช้สถิต ิ2 แบบ 

คือ สถิติเชิงพรรณน� (ค่�ร้อยละ ค่�คะแนนเฉลี่ย และ

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น) และสถิติที่ใช้ในก�รทดสอบ

สมมติฐ�น (T-Test, One Way ANOVA , Chi – Square 

และ Pearson) 

สรุปผลการวิจัย

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะลักษณะ

ประช�กรศ�สตร์ ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล พบว่� ผู้ตอบ

แบบสอบถ�มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีจำ�นวน 226 คน 

อ�ยุอยู่ในช่วง 15 – 24 ปี จำ�นวน 167 คน สถ�นภ�พ

โสด จำ�นวน 333 คน ระดบัก�รศกึษ�ปรญิญ�ตร ีจำ�นวน 

253 คน อ�ชีพนักเรียน/นักศึกษ� จำ�นวน 154 คน และ

ร�ยได้ 10,001 – 20,000 บ�ท จำ�นวน 124 คน 

 ส่วนท่ี 2 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลปัจจัยด้�นสังคม

ของผูบ้รโิภคทีม่�ใชบ้รกิ�รของร�้นก�แฟพรเีมยีมตร�สนิ
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ค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร พบว่� ด้�นกลุ่มอ้�งอิง

และด้�นครอบครัวโดยรวมมีระดับคว�มสำ�คัญในระดับ

ป�นกล�ง และเมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ พบว่� มีคว�ม

สำ�คัญในระดับป�นกล�งเช่นเดียวกันทุกข้อ  

 ส่วนที่ 3 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลแรงจูงใจในก�รใช้

บริก�รในด้�นต่�ง ๆ ของผู้บริโภคที่ม�ใช้บริก�รของร้�น

ก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร พบ

ว่� ด้�นเหตุผล และด้�นอ�รมณ์โดยรวมมีระดับคว�ม

สำ�คัญในระดับสำ�คัญม�ก และเมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ 

พบว�่ มคีว�มสำ�คญัในระดบัสำ�คญัม�กเชน่เดยีวกนัทกุข้อ 

 ส่วนที่ 4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลส่วนประสม

ท�งก�รตล�ดของผู้บริโภคที่ม�ใช้บริก�รของร้�นก�แฟ

พรเีมยีมตร�สนิค�้ไทยในเขตกรงุเทพมห�นครพบว�่ด�้น

ผลิตภัณฑ์ ด้�นร�ค� ด้�นสถ�นที่ให้บริก�ร ด้�นก�รส่ง

เสริมก�รตล�ด ด้�นบุคล�กร ด้�นลักษณะท�งก�ยภ�พ  

และด้�นกระบวนก�ร โดยรวมมีระดับคว�มสำ�คัญใน

ระดับสำ�คัญม�ก และเมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ พบว่� มี

คว�มสำ�คัญในระดับสำ�คัญม�กเช่นเดียวกันทุกข้อ  

 ส่วนที่ 5 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้

บริโภคที่ม�ใช้บริก�รของร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�

ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร  ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล พบ

ว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มส่วนใหญ่ใช้บริก�รร้�นก�แฟ 

CAFE AMAZON จำ�นวน 247 คน ใช้บริก�รในช่วงเวล�

ที่ไม่แน่นอน จำ�นวน 174 คน ใช้บริก�รแบบซื้อกลับบ้�น 

จำ�นวน 244 คน เหตุผลหลกัทีนิ่ยมม�ใชบ้รกิ�รร้�นก�แฟ 

คือ ต้องก�รเข้�ไปดื่มก�แฟเป็นหลัก จำ�นวน 177 คน 

เลอืกใชบ้รกิ�รร�้นก�แฟแบรนด์ของคนไทย เพร�ะ ร�ค� 

จำ�นวน 97 คน ส่วนใหญ่ใช้บริก�รร้�นก�แฟแบรนด์ของ

คนไทยรว่มกบัเพือ่น/เพือ่นรว่มง�น จำ�นวน 195 คน นยิม

ดื่มก�แฟแบบเย็น จำ�นวน 261 คน นิยมดื่มก�แฟล�เต้ 

จำ�นวน 110 คน นิยมดื่มก�แฟแก้วกล�ง จำ�นวน 229 

คน ค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อก�แฟโดยเฉลี่ย 83.12 บ�ท/ครั้ง 

คว�มถี่ในก�รซื้อก�แฟโดยเฉลี่ย 7.87 ครั้ง/เดือน และมี

แนวโน้มก�รกลับม�ใช้บริก�รในอน�คตอยู่ในระดับม�ก

 ส่วนที่ 6 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อก�รทดสอบ

สมมติฐ�น  

 สมมติฐ�นก�รวิจัยข้อที่ 1 ผลก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูล พบว่� เพศมีพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร ในข้อค่�

ใชจ้�่ยในก�รใชบ้ริก�รร�้นก�แฟ และก�รเลอืกใชบ้รกิ�ร

ร้�นก�แฟ แตกต่�งกัน อย่�งมีระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ�น 

 อ�ยุมีพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร ในข้อ

เหตุผลที่นิยมม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ  และบุคคลที่เข้�ม�

ใชบ้รกิ�รร�้นก�แฟรว่มกบัท�่นแตกต�่งกันอย่�งมีระดบั

นัยสำ�คัญท�งสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ�น  

 อ�ชีพมีพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สนิค�้ไทยในเขตกรงุเทพมห�นครในข้อค�่ใช้

จ�่ยในก�รใชบ้รกิ�รร�้นก�แฟ เหตผุลท่ีนยิมม�ใชบ้รกิ�ร

ร�้นก�แฟ ส�เหตทุีเ่ลอืกใชบ้ริก�รร�้นก�แฟ บคุคลทีเ่ข�้

ม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟร่วมกับท่�นแตกต่�งกัน และชนิด

ของก�แฟทีช่อบดืม่ม�กทีส่ดุแตกต�่งกนัอย�่งมรีะดบันยั

สำ�คัญท�งสถิติ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐ�น  

 ร�ยได้มีพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร ใน

ข้อคว�มถี่ในก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟ ส�เหตุที่เลือกใช้

บริก�รร้�นก�แฟ และชนิดของก�แฟที่ชอบดื่มม�กที่สุด

แตกต่�งกัน อย่�งมีระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติ 0.01 และ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ�น  

 สมมติฐ�นก�รวิจัยข้อที่ 2 ผลก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูลพบว่�ปัจจัยท�งสังคมด้�นกลุ่มอ้�งอิงมีคว�ม

สัมพันธ์กับพฤติกรรมก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียม

ตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นครในข้อค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟ อย่�งมีระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ�น 

 สมมติฐ�นก�รวิจัยข้อที่ 3 ผลก�รวิเคร�ะห์

ข้อมลูพบว�่ปัจจยัแรงจงูใจด�้นอ�รมณม์คีว�มสัมพนัธก์บั

พฤตกิรรมก�รใชบ้รกิ�รของร�้นก�แฟพรเีมยีมตร�สนิค�้

ไทยในเขตกรงุเทพมห�นครในขอ้แนวโนม้ในก�รกลบัม�

ใช้บรกิ�รร�้นก�แฟ  อย�่งมรีะดบันยัสำ�คัญท�งสถิต ิ0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ�น

 ปัจจัยแรงจูงใจด้�นเหตุผลมีคว�มสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมก�รใชบ้รกิ�รของร�้นก�แฟพรเีมยีมตร�สนิค�้

ไทยในเขตกรุงเทพมห�นครในข้อค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้

บรกิ�รร�้นก�แฟอย�่งมรีะดบันยัสำ�คญัท�งสถิต ิ0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐ�น

 สมมติฐ�นก�รวิจัยข้อที่ 4 ผลก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูลพบว่�ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�รด้�น
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ผลิตภัณฑ์ ด้�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย และด้�น

กระบวนก�ร พบว่� มีคว�มสัมพันธ์กับพฤติกรรมก�รใช้

บริก�รของร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นครในข้อแนวโน้มในก�รกลับม�ใช้บริก�ร

ร้�นก�แฟ อย่�งมีระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติ 0.05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐ�น

 ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�รด้�น

ร�ค� ด้�นบุคล�กร และด้�นลักษณะท�งก�ยภ�พพบว่� 

มคีว�มสัมพนัธก์บัพฤติกรรมก�รใชบ้รกิ�รของร�้นก�แฟ

พรีเมียมตร�สนิค้�ไทยในเขตกรงุเทพมห�นครในข้อค�่ใช้

จ�่ยในก�รใชบ้รกิ�รร้�นก�แฟ อย่�งมรีะดับนัยสำ�คญัท�ง

สถิติที่ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ�น 

อภิปรายผลการวิจัย

 ปจัจัยทีม่คีว�มสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมโดยรวมของ

ผูต้อบแบบสอบถ�มในร�้นก�แฟพรเีมยีมตร�สนิค�้ไทยใน

เขตกรุงเทพมห�นคร  ส�ม�รถอภิปร�ยผลได้ดังต่อไปนี้

 1. เพศ พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มมีพฤติกรรม

ก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรงุเทพมห�นคร ในขอ้ค�่ใชจ้�่ยในก�รใชบ้รกิ�รของคน

ไทย และก�รเลอืกใชบ้รกิ�รร�้นก�แฟแบรนด์ของคนไทย

แตกต่�งกัน โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคเพศหญิงมักจะมี

รสนิยมในก�รเลือกดื่มม�กกว่�ผู้บริโภคเพศช�ยนิยมดื่ม

ก�แฟต�มกระแสนยิม เพร�ะคลอ้ยต�มสือ่โฆษณ�ไดง้�่ย

กว่�ผู้บริโภคเพศช�ย และนิยมซื้อกลับไปดื่มม�กกว่�นั่ง

ดืม่ทีร่�้น เพร�ะในปจัจบุนันีผู้ห้ญงิสว่นใหญเ่ปน็ผูห้ญงิที่

ทำ�ง�นในสำ�นักง�นม�กกว่�ทำ�ง�นที่บ้�น จึงมีเวล�ที่

จำ�กัดไม่ส�ม�รถที่จะนั่งที่ร้�นน�น ๆ ได้ ส�ม�รถนำ�ม�

อภิปร�ยได้โดยสอดคล้องกับแนวคว�มคิดของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2538, น. 41-42) กล่�วว่� เพศ

ส�ม�รถแบ่งแยกคว�มต้องก�รของผูบ้รโิภคได ้โดยดเูพศ

ของผู้บริโภคเป็นหลักก�รตอบสนองคว�มต้องก�ร ซึ่ง

เป็นตัวแปรในก�รแบ่งส่วนตล�ดที่สำ�คัญ เพร�ะปัจจุบัน

นี้ตัวแปรด้�นเพศมีก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก�ร

บริโภคม�ก เพศที่แตกต่�งกันมักจะมีทัศนคติ ก�รรับรู้ 

และก�รตัดสินใจในเร่ืองก�รซื้อสินค้�บริโภคต่�ง ๆ กัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับง�นวิจัยของ กฤต�พร ยังสุรก�นต์ 

(2546) ได้ทำ�ก�รวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีคว�มสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมก�รบริโภคก�แฟปรุงสำ�เร็จชนิดผงทรีอินวัน

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมห�นคร พบว่� เพศของผู้

บรโิภคมคีว�มสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมก�รบรโิภคก�แฟปรงุ

สำ�เรจ็ชนดิผงทรอีนิวนั 3 IN 1 โดยจำ�นวนเพศหญงิมกี�ร

ซื้อม�กกว่�เพศช�ย

 2. อ�ยุ พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มมีพฤติกรรม

ก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร ในข้อเหตุผลท่ีนิยมม�ใช้บริก�รร้�น

ก�แฟ และบคุคลทีเ่ข�้ม�ใชบ้รกิ�รร�้นก�แฟรว่มกบัท�่น

แตกต่�งกัน โดยที่ผู้ท่ีมีอ�ยุน้อยมักที่จะนิยมเข้�ไปดื่ม

ก�แฟเป็นหลักและใช้บริก�รคนเดียว ในขณะเดียวกันผู้

ทีม่อี�ยมุ�กมกัจะนยิมเข้�ไปดืม่ก�แฟเพือ่ผอ่นคล�ยจ�ก

คว�มเครียดระหว่�งก�รทำ�ง�น และนิยมใช้บริก�รร่วม

กับเพ่ือน/เพื่อนร่วมง�น ท้ังนี้อ�จเป็นเพร�ะอ�ยุที่แตก

ต่�งกันเป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมในก�รเลือกใช้บริก�ร

ของผูบ้รโิภค ส�ม�รถนำ�ม�อภิปร�ยไดโ้ดยสอดคล้องกบั

แนวคว�มคดิของ ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2538, น. 

41-42) กล�่วว�่ กลุม่ผูบ้รโิภคทีม่อี�ยแุตกต�่งกันยอ่มจะ

มีคว�มต้องก�รในสินค้�และบริก�รที่แตกต่�งกัน ซ่ึง

สอดคล้องกับง�นวิจัยของ อัมพิก� หอมจิตต์ (2557) ได้

ทำ�ก�รวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก�รซ้ือและ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยทำ�ง�นใน

กรุงเทพมห�นคร จ�กก�รศึกษ�พบว่� บุคคลท่ีดื่ม

แอลกอฮอล์ร่วมกันเป็นปัจจัยท่ีได้รับอิทธิพลจ�กปัจจัย

ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่�งกัน

 3. อ�ชพี พบว�่มพีฤตกิรรมก�รม�ใชบ้ริก�รร�้น

ก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร ใน

ข้อค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟ เหตุผลที่นิยมม�

ใช้บริก�รร้�นก�แฟ ส�เหตุที่เลือกใช้บริก�รร้�นก�แฟ 

บุคคลท่ีเข้�ม�ใช้บรกิ�รร�้นก�แฟรว่มกบัท่�นแตกต�่งกนั 

และชนิดของก�แฟที่ชอบดื่มม�กที่สุดแตกต่�งกัน 

เนื่องจ�กอ�ชีพที่แตกต่�งกันของแต่ละบุคคลจะนำ�ไปสู่

ก�รเลือกใช้บริก�รท่ีแตกต่�งกัน ท้ังด้�นสภ�พแวดล้อม

ท�งสังคมท่ีต่�งกันและก�รรับรู้ข่�วส�ร และเมื่อได้

ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ค่�คว�มแตกต่�งเป็นร�ยคู่แล้ว พบว่� 

โดยรวมแล้วผู้บริโภคที่มีอ�ชีพอื่น ๆ อ�ทิ นักแสดง นัก

ดนตรี ฟรีแลนซ์ เป็นต้น มีค่�เฉล่ียในก�รม�ใช้บริก�ร

ม�กกว่�ผู้บริโภคที่มีอ�ชีพข้�ร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ ผู้ท่ีมี

อ�ชีพเหล่�นี้มักจะมีเวล�ที่แตกต่�งจ�กผู้ที่ประกอบ

อ�ชีพที่ต้องทำ�ง�นตรงต�มเวล� ซึ่งส�ม�รถใช้บริก�รใน

ร�้นก�แฟไดอ้ย�่งไมม่เีวล�จำ�กดั และยงัไมต่อ้งมภี�ระที่

ต้องรับผิดชอบม�กนักพอท่ีจะจ่�ยค่�ใช้บริก�รเพื่อตอบ
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สนองคว�มตอ้งก�รของตนเองได้ ส�ม�รถนำ�ม�อภปิร�ย

ได้โดยสอดคล้องกับแนวคว�มคิดของ ฉัตย�พร เสมอใจ 

(2550, น. 36–37) กล่�วว่� อ�ชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบ

ก�รบริโภคของบุคคล นักก�รตล�ดควรทำ�ก�รศึกษ�ถึง

พฤติกรรมเฉพ�ะกลุ่มและพัฒน�กลยุทธ์ที่เหม�ะสม 

สินค้�ประเภทเดียวกันอ�จต้องมีก�รออกแบบท่ีหล�ก

หล�ยเพื่อให้เหม�ะสมกับแต่ละกลุ่มอ�ชีพ ซึ่งสอดคล้อง

กับง�นวิจัยของ กฤต�พร ยังสุรก�นต์ (2546) ได้ทำ�ก�ร

วิจยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่คีว�มสมัพนัธกั์บพฤติกรรมก�รบริโภค

ก�แฟปรุงสำ�เร็จชนิดผงทรีอินวัน 3 IN 1 ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมห�นครที่พบว่� อ�ชีพของผู้บริโภคมีคว�ม

สัมพนัธกั์บพฤตกิรรมก�รบรโิภคก�แฟปรงุสำ�เรจ็ชนดิผง

ทรีอินวัน 3 IN 1 ในส่วนที่เป็นคว�มถี่ในก�รบริโภค ช่วง

เวล�ที่บริโภค สถ�นที่ที่บริโภค ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริโภค

 4. ร�ยได้ พบว่�มีพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�ร

ร้�นก�แฟพรเีมยีมตร�สนิค�้ไทยในเขตกรงุเทพมห�นคร 

ในข้อคว�มถี่ในก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟ ส�เหตุที่เลือกใช้

บริก�รร้�นก�แฟ และชนิดของก�แฟที่ชอบดื่มม�กที่สุด

แตกต่�งกัน เนื่องจ�กร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทย

เป็นร้�นก�แฟที่ให้บริก�รสินค้�ที่มีคุณภ�พ และเมื่อได้

ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ค�่คว�มแตกต่�งเปน็ร�ยคู่แลว้พบว�่โดย

รวมแล้วผู้บริโภคที่มีร�ยได้ 40,001–50,000 บ�ท มี

คว�มถี่ในก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟม�กกว่�ผู้บริโภคท่ีมี

ร�ยไดน้้อยกว่�หรือเท�่กบั 10,000 บ�ท ผูบ้รโิภคทีม่รี�ย

ไดน้อ้ยมกัจะมคีว�มค�ดหวงัทีส่งูต้องก�รได้รับสิง่ทีคุ้่มค�่

กบัเงนิทีเ่สยีไป ซึง่ตรงกนัข�้มกบัผูบ้รโิภคทีม่รี�ยได้สงูมกั

จะไมใ่หค้ว�มสำ�คญักบัก�รตดัสนิใจในก�รซือ้เท�่ไหรน่กั 

และผู้บริโภคที่มีร�ยได้สูงมักจะมีกำ�ลังในก�รจ่�ย

ม�กกว่�ผู้บริโภคทีม่รี�ยได้นอ้ย ซึง่สอดคลอ้งกับง�นวจิยั

ของ ศิรินภ� พิมรินทร์ (2557) ได้ทำ�ก�รวิจัยเรื่อง ส่วน

ประสมท�งก�รตล�ดบริก�รที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�ร

ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มก�แฟสดของผู้บริโภคที่ร้�น True 

Coffee ส�ข�เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัด�ภเิษก 

ที่พบว่� ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 

40,000 บ�ทขึ้นไป มีคว�มถี่ในก�รบริโภคก�แฟ  

 5. กลุ่มอ้�งอิง พบว่�มีคว�มสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�

ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร ในข้อค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้

บริก�รร้�นก�แฟ เนื่องจ�กผู้บริโภคให้คว�มสำ�คัญกับ

กลุ่มอ้�งอิง กลุ่มอ้�งอิงจะเป็นบรรทัดฐ�นท�งสังคม จะ

มอีทิธพิลตอ่ก�รซ้ือของผูบ้รโิภค ห�กกลุม่อ�้งองิทีด่กีจ็ะ

มีผลในก�รตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคส�ม�รถชักจูง 

แนะนำ� และบอกตอ่ใหผู้บ้รโิภคม�ทดลองใช้ผลติภณัฑไ์ด ้ 

ส�ม�รถนำ�ม�อภปิร�ยไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัแนวคว�มคดิ

ของ สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2552, น. 96) กล่�วว่� กลุ่มอ้�งอิงมี

อทิธพิลตอ่ทศันคต ิค�่นยิม และพฤตกิรรมของบคุคลอืน่

ในกระบวนก�รตดัสนิใจซือ้ กลุ่มอ�้งองิ เปน็อกีหนึง่ปจัจยั

ที่มีอิทธิพลต่อก�รตัดสินในซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัย

ของ ฐิติวัฒน์ ปิยะรัตนกุล (2555) ได้ทำ�ก�รวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมก�รใช้บริก�รร้�นอ�ห�รในช่วงมื้อเย็นของผู้

บริโภควัยทำ�ง�นในเขตกรุงเทพมห�นคร ที่พบว่� ปัจจัย

ภ�ยนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่อ�้งองิ มผีลตอ่พฤตกิรรมก�ร

ม�ใช้บรกิ�รร�้นอ�ห�รช่วงมือ้เยน็ของผูบ้รโิภควยัทำ�ง�น

ในกรุงเทพมห�นครด้�นค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้บริก�ร ซึ่งผู้

บรโิภคสว่นใหญม่คี�่ใชจ้�่ยประม�ณ 100–500 บ�ท/ครัง้

 6. อ�รมณ์ พบว่�มีคว�มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

ก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร ในข้อแนวโน้มในก�รกลับม�ใช้บริก�ร

ร้�นก�แฟ เนื่องจ�กผู้บริโภคเกิดคว�มประทับใจในก�ร

บริก�รคร้ังก่อน กลิ่นหอมของก�แฟทำ�ให้ผู้บริโภครู้สึก

ผ่อนคล�ยจ�กคว�มเครียด และบรรย�ก�ศภ�ยในร้�น

ทำ�ใหผู้บ้ริโภครูส้กึอ�รมณด์หี�ยเหน่ือยจ�กกจิกรรมท่ีทำ�

ม� จงึสง่ผลทำ�ให้ผูบ้รโิภครูส้กึอย�กทีจ่ะกลบัม�ใชบ้รกิ�ร

อกี ส�ม�รถนำ�ม�อภปิร�ยไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัแนวคว�ม

คิดของ พิบูล ทีปะป�ล (2545, น. 156-159) กล่�วว่� 

แรงจงูใจท่ีเกดิจ�กอ�รมณ ์แบ่งออกได้ดงัน้ี ตอ้งก�รคว�ม

สะดวกสบ�ยเป็นแรงจูงใจที่เกิดจ�กผู้ซื้อต้องก�รคว�ม

สะดวกสบ�ยในก�รทำ�ง�นที่เป็นอยู่ ก�รผ่อนแรง หรือ

ก�รพักผ่อน เป็นต้น

 7. เหตุผล พบว่�มีคว�มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

ก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟพรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขต

กรุงเทพมห�นคร ในข้อค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้บริก�รร้�น

ก�แฟ เนือ่งจ�กก�รซือ้ก�แฟจะตอ้งมปัีจจยัสำ�คญัในก�ร

ซื้อ คือ มีก�รเดินท�งม�ใช้บริก�รที่สะดวกใกล้กับสถ�น

ที่พักหรือที่ทำ�ง�น มีรสช�ติที่ดี มีก�รใช้เครื่องมือในก�ร

ชงที่มีคุณภ�พ และได้ม�ตรฐ�นคุ้มค่�เหม�ะสมกับร�ค�

ที่เสียไป จึงทำ�ให้ผู้บริโภคยอมที่จะเสียเงินในก�รซื้อ

สินค้� ส�ม�รถนำ�ม�อภิปร�ยได้โดยสอดคล้องกับแนว

คว�มคิดของ พิบูล ทีปะป�ล (2545, น. 156-159) กล่�ว

ว่� แรงจูงใจที่เกิดจ�กเหตุผลเป็นแรงจูงใจที่เกิดจ�กก�ร
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ใคร่ครวญพินิจพิจ�รณ�ของผู้ซื้ออย่�งมีเหตุผลก่อนว่� 

ทำ�ไมจึงซื้อสินค้�ชนิดนั้น ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ 

รัชนีกร ก�ญจนพิบูลย์ (2549) ที่ทำ�ก�รวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ทีม่ผีลตอ่แนวโนม้ก�รซือ้เครือ่งด่ืมนำ�้ลำ�ไยตร�ดไีทยของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมห�นคร พบว่� แรงจูงใจมีคว�ม

สัมพันธ์กับพฤติกรรมก�รซื้อเคร่ืองด่ืมนำ้�ลำ�ไยตร�ดีไทย

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมห�นคร

 8. ส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�รด้�น

ผลิตภัณฑ์ ด้�นสถ�นที่ และด้�นกระบวนก�ร พบว่� มี

คว�มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ

พรีเมยีมตร�สนิค้�ไทยในเขตกรงุเทพมห�นคร ในข้อแนว

โน้มในก�รกลับม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ เนื่องจ�กผู้บริ

โตำ่�ภคที่ม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟนั้นเกิดคว�มพึงพอใจใน

กระบวนก�รผลิตก�แฟที่รวดเร็วและสะอ�ดทำ�ให้ก�แฟ

มีรสช�ติที่เข้มข้น มีกลิ่นหอม ผู้บริโภคได้รับสินค้�ตรง

ต�มที่ผู้บริโภคต้องก�ร มีคว�มถูกต้องของใบเสร็จเรียก

เก็บชำ�ระเงิน และสถ�นที่ให้บริก�รมีเพียงพอต่อก�รให้

บรกิ�รอยูใ่นแหลง่ชมุชนทีม่กี�รคมน�คมสะดวก ทำ�ใหผู้้

บริโภคส�ม�รถที่จะห�ซื้อสินค้�และบริก�รได้ง่�ย จึงส่ง

ผลใหผู้้บรโิภคเกดิคว�มประทบัใจและอย�กทีจ่ะกลบัม�

ใชบ้รกิ�ร ส�ม�รถนำ�ม�อภปิร�ยได้โดยสอดคลอ้งกบัแนว

คว�มคิดของ อดุลย์ จ�ตุรงคกุล (2543, น. 312-314 

อ้�งอิงจ�ก Kotler, 2003, p.92) กล่�วว่� ผลิตภัณฑ์ 

(Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นำ�เสนอแก่ตล�ดเพื่อตอบ

สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�และต้องสร้�งคุณค่� ช่อง

ท�งก�รให้บริก�ร (Place) เป็นกระบวนก�รทำ�ง�นที่จะ

ทำ�ให้สินค้�หรือบริก�รไปสู่ตล�ดเพื่อให้ผู้บริโภคได้

บริโภคสินค้�หรอืบรกิ�รต�มทีต้่องก�ร และกระบวนก�ร 

(Process) คือ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mech-

anisms) และก�รเคลือ่นย�้ย (Flow) ของกจิกรรมซึง่เกดิ

ขึ้นทั้งในระบบก�รนำ�เสนอและปฏิบัติง�นบริก�ร  

 9. ส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�รด้�นร�ค� 

ด้�นบุคล�กร และด้�นลักษณะท�งก�ยภ�พ พบว่�มี

คว�มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมก�รม�ใช้บริก�รร้�นก�แฟ

พรีเมียมตร�สินค้�ไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร ในข้อค่�

ใช้จ่�ยในก�รใช้บริก�รร้�นก�แฟ เนื่องจ�กผู้บริโภคที่ม�

ใช้บริก�รร้�นก�แฟเกิดคว�มพึงพอใจที่พนักง�นมีคว�ม

เป็นกันเองกับลูกค้� ให้คำ�แนะนำ�คว�มแตกต่�งของ

รสช�ตกิ�แฟได้เปน็อย�่งดี ร�ค�ของสนิค�้มคีว�มเหม�ะ

สมเมื่อเทียบกับปริม�ณที่ได้รับ และบรรย�ก�ศภ�ยใน

และภ�ยนอกร�้นดสูบ�ยต�ทำ�ใหรู้ส้กึผอ่นคล�ย เป็นก�ร

ดึงดูดใจผู้บริโภคทำ�ให้ผู้บริโภคยอมท่ีจะเสียค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รดื่มก�แฟท่ีสูงขึ้น ส�ม�รถนำ�ม�อภิปร�ยได้โดย

สอดคลอ้งกับแนวคว�มคดิของอดุลย ์จ�ตรุงคกุล (2543, 

น. 312-314 อ้�งอิงจ�ก Kotler, 2003, p. 92) กล่�วว่� 

ร�ค�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก�รซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภค

ทำ�ก�รประเมินท�งเลือกและทำ�ก�รตัดสินใจ โดยปกติผู้

บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ร�ค�ตำ่� นักก�รตล�ดจึงควรคิด

ร�ค�น้อย ลดต้นทุนก�รซ้ือหรือทำ�ให้ผู้บริโภคตัดสินใจ

ด้วยลักษณะอื่น ๆ บุคคลหรือพนักง�นผู้ให้บริก�ร

ลักษณะที่แตกต่�งของบริก�รอันดับหนึ่ง คือ ก�รผลิต

และก�รบรโิภคจะเกดิข้ึนในขณะเดยีวกนัไมส่�ม�รถแยก

ผู้ให้และผู้รับบริก�รออกจ�กกันได้ “คน” จึงหม�ยถึง ผู้

ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในก�รนำ�เสนอบริก�รซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

ก�รรบัรูข้องลกูค�้ และสิง่ทีน่ำ�เสนอท�งก�ยภ�พและรูป

แบบก�รให้บริก�ร (Physical Evidence) เนื่องจ�กก�ร

บรกิ�รเปน็ขอ้เสนอท่ีเปน็น�มธรรมไมส่�ม�รถจับตอ้งได้

จงึตอ้งท�้ให้ข้อเสนอของก�รบรกิ�รเปน็รปูธรรมท่ีลกูค�้

เห็นได้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษ�ปัจจัยด้�นอื่น ๆ ที่ มีผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้�นก�แฟ เพื่อให้มีคว�ม

ชัดเจนม�กยิ่งขึ้น เช่น ปัจจัยด้�นรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิต 

ปัจจัยด้�นคว�มจงรักภักดี เป็นต้น และนำ�ผลท่ีได้ไปใช้

ในก�รกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รว�งแผนธุรกิจ

 2. ควรมีก�รศึกษ�เปรียบเทียบระหว่�งร้�น

ก�แฟตร�สนิค�้ไทยและร�้นก�แฟตร�สินค�้ต่�งประเทศ 

เพื่อให้รู้ถึงส�เหตุในก�รเลือกใช้บริก�รของแต่ละร้�น

ก�แฟ

 3. ควรมีก�รศึกษ�ในเรื่องของก�รบริห�ร

จัดก�รธุรกิจก�แฟ สำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้ประกอบ

ก�รและพนกัง�น เพ่ือใหผู้ป้ระกอบก�รร�ยยอ่ยส�ม�รถ

นำ�ไปเป็นข้อมูลในก�รว�งแผนประกอบก�รตดัสนิใจ และ

พัฒน�ดำ�เนินก�รธุรกิจของตนได้

 4. ผู้วิจัยควรมีก�รศึกษ�เชิงคุณภ�พ ด้วยก�ร

สนทน�กลุม่ (Focus Group) เพือ่ใหก้�รวจิยัส�ม�รถห�

ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นที่ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริก�ร

ร้�นก�แฟได้อย่�งละเอียด เพื่อนำ�ม�พัฒน�ปรับปรุง

สินค้�ให้ดียิ่งขึ้นในส�ยต�ของผู้บริโภค
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