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 The objectives of this independent study is to study the correlation between the 
marketing mix (7P) and consumer buying decision of Inthanin Coffee at Bangchak gas 
stations in Bangkok. This study is a quantitative research. Questionnaire is used to 
collect 200 data samples. Statistics used for data analysis are Mean, Percentage, 
Standard deviation and Pearson's Correlation Coefficient. 

 The result from this study found that the majority of the consumers were male, 
31-40 years old, graduated with Bachelor degree, were employed by private 
companies, earned an average monthly income of 20,001-30,000 Bath. The marketing 
mix (7P) that the consumers gave the highest level of significance were people and 
process, next were product, price, place, physical evidence presentation, and 
promotion. For the consumer behavior, most consumers bought Inthanin coffee 5 times 
per month, spent money each time about 100-200 Bath, the most popular coffee was 
espresso, the reason they chose to buy Inthanin coffee was that they like the taste of the 
coffee here, and often chose to take home. For the consumer buying decision, the result 
showed that 3 parts of consumer buying decision; the consumer always recognize 
Inthanin coffee, the consumer always intend to buy Inthanin coffee, and the decision to 



 
 
 

 

introduce Inthanin coffee to others had the high level of significance. Only the decision 
to buy Inthanin coffee even the price is higher had the average level of significance. 

The results of hypothesis testing showed that all 7 factors of the marketing mix in 
this study affected consumer buying decision of Inthanin Coffee at Bangchak gas 
stations in Bangkok. Such as product, price, place, promotion, physical evidence 
presentation, people and process. The result of the correlation between the marketing 
mix and consumer buying decision indicates that marketing mix is related to three part 
of consumer buying decision; the consumer always recognize Inthanin coffee, the 
decision to buy Inthanin coffee even the price is higher, and the decision to introduce 
Inthanin coffee to others. Only the part when the consumer always intend to buy Inthanin 
coffee is the only part that consumer buying decision is not correlate with marketing mix 
because the results found that price factor from marketing mix is not relate with 
consumer buying decision. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ  

ในปัจจุบันที่การเดินทางต้องพึ่งพารถยนต์ รวมไปถึงการขนส่งมวลชนแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเพื่อไปยังจุดหมายที่ต้องการ แต่ด้วยจ านวนประชากรที่หนาแน่น

เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับการจราจรที่หนาแน่นบนท้องถนนและชีวิตประจ าวันที่เร่งรีบมากขึ้น ท า

ให้ในชีวิตประจ าวันของคนไทยนิยมแวะซื้ออาหารและของว่างจากร้านต่างๆ มารับประทาน

ระหว่างเดินทางไปท าธุระส่วนตัวมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในนั้นก็คือ กาแฟ ซึ่งเป็นเครื่องด่ืมที่มีรสชาติ

และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งความหลากหลายของประเภทกาแฟที่มีให้ผู้บริโภคได้

เลือกลิ้มลอง ท าให้จ านวนผู้บริโภคกาแฟในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

จากการส ารวจพบว่า คนไทยด่ืมกาแฟเฉลี่ยที่คนละ 200 แก้วต่อปี และมูลค่าตลาดร้านกาแฟท่ี

สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2560 มีมูลค่าตลาดร้านกาแฟสูงถึง 21,220 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 

2561 จะมีอัตราการเติบโตขึ้นอีกประมาณร้อยละ 15-20 และยังมีศักยภาพเติบโตต่อไปได้อีก 

(ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) 

ความนิยมในการด่ืมกาแฟของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดธุรกิจร้านกาแฟเพิ่มขึ้นในประเทศไทย

เป็นจ านวนมากและมีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเฉพาะในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งมีการ

เปิดให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้น หนึ่งใน

นั้น คือ สถานีบริการน้ ามัน เนื่องจาก ธุรกิจน้ ามันสามารถท าก าไรได้เพียงร้อยละ 10 ในแต่ละปี 

(Positioning, 2016) และค่าการตลาดในปัจจุบันเป็นปัจจัยภายนอกที่สถานีบริการน้ ามันไม่

สามารถก าหนดเองได้ บริษัทจึงต้องหาวิธีเพื่อให้ได้ก าไรสุทธิโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับก าไรที่มาจากการ

จ าหน่ายน้ ามันเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงต้องมองหาธุรกิจอ่ืนควบคู่ด้วย 
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ภำพท่ี 1.1 แสดงแนวโน้มมูลค่าตลาดร้านกาแฟในปี 2559-2562 
แหล่งท่ีมำ: ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560 

ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการน้ ามัน หรือ Non-Oil Business จึงนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น ามา
เสริมในการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจน้ ามันและยังมีบทบาทส าคัญด้านสัดส่วนรายได้ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นิตยสารผู้จัดการ, 2546) เพราะพฤติกรรมของคนไทยเมื่อเข้าใช้บริการ
สถานีบริการน้ ามันแล้ว จะท าอะไรมากกว่าแค่การเติมน้ ามันและใช้เวลาอยู่ในสถานีบริการน้ ามัน
มากกว่าประเทศอ่ืน (Positioning, 2016) ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ
น้ ามันที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้น ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจน้ ามันในปัจจุบันมีความผันผวนไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก ท าให้มีก าไรที่ไม่แน่นอนตามไปด้วย แต่ธุรกิจค้าปลีกในสถานี
บริการน้ ามันหรือ Non-Oil Business สามารถเข้ามาใช้ควบคู่กับธุรกิจน้ ามันเพื่อเสริมไลฟ์สไตล์
ผู้บริโภค และสร้างก าไรให้กับธุรกิจน้ ามันให้เพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 30-50” (Positioning, 2015) 

อีกทั้งกระแสความนิยมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟของสถานีบริการน้ ามันของผู้บริโภค
ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น โดยดูได้จากปริมาณร้านกาแฟหลายๆ แบรนด์ในสถานีบริการน้ ามันไม่ว่าจะ
เป็น คาเฟ่อเมซอน อินทนิล คาเฟ่ดิโอโร่ บ้านไร่กาแฟ เป็นต้น (uk-valuations, 2555) น้ ามันจึงถือ
ได้ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ท าก าไรให้กับสถานีบริการน้ ามันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ร้านกาแฟซึ่ง
เป็นธุรกิจค้าปลีกสามารถเป็นจุดบริการที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคได้แวะเข้าสถานีบริการน้ ามันเพื่อซื้อ
กาแฟด่ืมให้หายเหนื่อยจากการเดินทางมากขึ้น ซึ่งหลังจากสถานีบริการน้ ามันได้หันมาให้

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่าตลาดร้านกาแฟ  19,160 21,220 23,470 25,860
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ความส าคัญกับธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านกาแฟ  พบว่า ได้ผลการตอบรับจากลูกค้าดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด (โพสต์ทูเดย์, 2561) และหากร้านกาแฟมีการสร้างแบรนด์ของร้านกาแฟให้ติดตลาดควบคู่
ไปกับธุรกิจบริการน้ ามันของกลุ่มบริษัทพลังงานด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้บริโภคมาใช้
บริการที่สถานีบริการน้ ามันนั้นๆ เพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟได้มาก
ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การสร้างแบรนด์นั้นมีความส าคัญในการสร้าง
การรับรู้ การจดจ า การระลึกถึงของผู้บริโภคเมื่อนึกถึงสินค้าและบริการ อันน าไปสู่คุณค่าของแบ
รนด์ (Brand Equity) ที่สร้างขึ้นมา (uk-valuations, 2555) ท าให้เมื่อร้านกาแฟมีภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่ดี ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและระลึกถึง ในครั้งต่อไปไม่ว่าจะซื้อกาแฟหรือเติมน้ ามันของ
สถานีบริการน้ ามัน ผู้บริโภคก็จะเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ ามันที่มีร้านกาแฟที่ตนชื่นชอบและ
จดจ าได้ก่อนเสมอเพราะนอกจากจะได้เติมน้ ามันแล้ว ผู้บริโภคจะได้แวะซื้อกาแฟของร้านกาแฟที่
ตนชื่นชอบด้วย ดังนั้นการสร้างแบรนด์ร้านกาแฟให้มีคุณภาพไปพร้อมกับธุรกิจการบริการน้ ามัน
จึงเป็นสิ่งส าคัญของสถานีบริการน้ ามันในปัจจุบันที่ไม่ควรมองข้าม  

ร้านกาแฟในสถานีบริการน้ ามันจึงเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการดึงดูดให้ผู้บริโภคมาใช้
บริการที่สถานีบริการน้ ามัน โดยนอกจากภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการรสชาติ
กาแฟที่มีคุณภาพ อร่อย ได้มาตรฐานทุกสาขา รวมถึงโปรโมชั่นที่ผู้บริโภคพึงพอใจที่จะกลับมาใช้
บริการซ้ าอีก เช่น โปรโมชั่นบัตรสมาชิกควบคู่กับสถานีบริการน้ ามันที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อ
น าไปเป็นส่วนลดราคาของการเติมน้ ามันหรือการซื้อกาแฟของสถานีบริการน้ ามันในครั้งต่อไปได้ 
เป็นต้น ซึ่งบัตรสมาชิกนี้มีส่วนช่วยให้การตัดสินใจที่จะเติมน้ ามันและซื้อกาแฟในสถานีบริการ
น้ ามันของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น นั่นคือ เมื่อผู้บริโภคเคยเติมน้ ามันหรือซื้อกาแฟและได้รับการบริการ 
สินค้า ประสบการณ์ที่ดีจนเกิดความพึงพอใจแล้ว ผู้บริโภคยังได้รับคะแนนสะสมในบัตรสมาชิก
เพิ่มเพื่อน าไปใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ ามันหรือซื้อกาแฟครั้งต่อๆ ไปได้อีกด้วย เป็นการสร้าง
ความรู้สึกคุ้มค่าเรื่องเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคเสียไป ท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ า 
เมื่อต้องใช้บริการสถานีบริการน้ ามันคร้ังต่อไปผู้บริโภคก็จะเลือกใช้บริการที่สถานีบริการน้ ามันเดิม
แทนสถานีบริการน้ ามันคู่แข่งอ่ืน เป็นการตอกย้ าภาพลักษณ์และการจดจ าแบรนด์และส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภคให้กลับมาใช้บริการที่สถานีบริการน้ ามันในครั้งต่อไปเสมอๆ 
นอกจากนี้ แม้ปัจจุบันจะมีสถานีปริการน้ ามันที่มีร้านกาแฟให้บริการอยู่มากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่
ถือว่าเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมากนักเพราะตลาดรวมยังขยายตัวได้อีกมาก ประกอบกับตลาดร้าน
กาแฟยังอยู่ในช่วงขยายตัวและมีฐานลูกค้ารองรับอีกมาก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของผู้บริโภคไทยเองที่จากเดิมนิยมดื่มกาแฟส าเร็จรูปเป็นส่วน
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ใหญ่แต่ปัจจุบันหันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดที่มีการตกแต่งร้านหรูหรา ทันสมัย มีบรรยากาศที่ดี
เหมาะส าหรับการนั่งพักด่ืมกาแฟมากขึ้น (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) และการ
บริโภคกาแฟของคนไทยยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนของประชากรซึ่งส่งผลให้ตลาดร้าน
กาแฟยังเติบโตได้อีก (Marketer, 2560) แสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟและอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟในสถานีบริการน้ ามันของประเทศไทย ท าให้
ธุรกิจร้านกาแฟในสถานีบริการน้ ามันเป็นอีกช่องทางธุรกิจหนึ่งที่ส าคัญที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการและแข่งขันกับตลาดร้านกาแฟอ่ืนๆ ได้  

 

ภำพท่ี 1.2 ภาพบัตรสมาชิกควบคู่กับสถานีบริการน้ ามัน 
แหล่งท่ีมำ: สิทธิประโยชน์หลักบัตรสมาชิกบางจาก, 2559 

ร้านกาแฟที่เปิดให้บริการในสถานีบริการน้ ามันและเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภครู้จักอย่างดี 
คือ ร้านกาแฟอินทนิล (Inthanin Coffee) เป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมและได้รับการ
ตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี โดยดูได้จากจ านวนสาขาที่มีให้บริการกว่า 450 สาขาทั่วประเทศ และ
มีการขยายธุรกิจออกไปสู่ต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศกัมพูชา 
นอกจากน้ีร้านกาแฟอินทนิลยังมีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบกาแฟ
ที่เป็น “ออร์แกนิค” นั่นคือ เป็นกาแฟที่เพาะปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวตามธรรมชาติ ท าให้ได้กาแฟที่
มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค และการค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้
แก้วกาแฟที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นจุดเด่นที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบ
รนด์อินทนิลและเป็นจุดขายที่ส าคัญและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่พบว่า 
ผู้บริโภคร้อยละ 74 จะเต็มใจซื้อเครื่องด่ืมที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ถ้าหากว่า
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยังคงคุณภาพและราคาเท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์แบบเดิมได้เป็นอย่างดี 
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(Manager Online, 2554) ตราสินค้าของร้านกาแฟอินทนิลที่จะสื่อถึงผู้บริโภคจึงออกแบบมาให้
รู้สึกเหมือนธรรมชาติ โดยมีสีเขียวที่สื่อถึงธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความเป็นออร์แกนิค รูป
เกลียวคลื่นแสดงถึงความพลิ้วไหว มีเงินมีทองสม่ าเสมอ และสีน้ าตาลที่เป็นตัวแทนของกาแฟ 
เพราะกาแฟเป็นธัญพืชประเภทเครื่องด่ืมและเป็นตัวเสริมธาตุไฟ เป็นตัวเสริมช่วยให้องค์กร
เจริญเติบโต มีความเจริญรุ่งเรือง (กร ฟ้าประทาน, 2557) ด้านลักษณะการตกแต่งร้านกาแฟของ
ร้านกาแฟอินทนิลจึงตกแต่งให้เป็นไปตามแนวคิดเดียวกับตราสินค้าของอินทนิล คือ จะเน้นความ
ร่มรื่น มีสวน ต้นไม้ประดับเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติและเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 

 

ภำพท่ี 1.3 ตราสินค้าร้านกาแฟอินทนิล 
แหล่งท่ีมำ: อินทนิล คอฟฟี่, 2561 

 

ภำพท่ี 1.4 ตัวอย่างลักษณะการตกแต่งร้านกาแฟอินทนิล สาขานวลจันทร์ (หน้าร้าน)  
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ภำพท่ี 1.5 ตัวอย่างลักษณะการตกแต่งร้านกาแฟอินทนิล สาขานวลจันทร์ (นอกร้าน)  

ร้านกาแฟอินทนิล เป็นร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ที่เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท บางจากรี
เทล จ ากัด สาขาแรกที่ก่อต้ังคือ สาขาเจริญกรุงตัดใหม่ ในปลายเดือนธันวาคม ปี 2548 เป็นร้าน
กาแฟไทยเพื่อสังคมและชุมชนที่มีสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่เหมาะสม   มี
เป้าหมายเพื่อที่จะเป็นร้านกาแฟที่จ าหน่ายกาแฟออร์แกนิคพันธุ์อาราบิก้า 100 เปอร์เซ็น ซึ่งเป็น
กาแฟที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่รักกาแฟออร์แกนิคอย่างแท้จริง และ
มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการออกแบบวัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  ด้วยการพัฒนาแก้วไบ
โอคัพ (BIO CUP) ซึ่งท าจากพืช 100 เปอร์เซ็น สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ลดการสร้าง
มลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และการใช้เมล็ดกาแฟออร์แกนิคที่ดูแล เพาะปลูก เก็บเก่ียวตามธรรมชาติ 
ท้ังหมดปลูกภายในประเทศจากดอยค าผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตรกรไทย ในส่วนของกิจกรรมทางการตลาดร้านกาแฟอินทนิลจะให้ความส าคัญกับ 3 
ส่วนหลักได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งเมนูเพื่อสุขภาพและเมนูส าหรับผู้บริโภคที่ไม่ด่ืม
กาแฟ 2) การให้ความส าคัญกับความเป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (BIO CUP) มากที่สุดในประเทศไทยถึง 1 ล้านใบในทุกสาขา 
และ 3) การให้บริการที่แตกต่างเป็นที่น่าสนใจและจดจ า ซึ่งร้านกาแฟอินทนิลได้รับความนิยมจัด
อยู่ในอันดับต้นๆ ของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟที่เติบโตจากธุรกิจในสถานีบริการน้ ามัน ปัจจุบัน
นอกจากการเปิดให้บริการในสถานีบริการน้ ามันบางจากแล้ว ยังมีการขยายพื้นที่ออกสู่ช่องทาง
ใหม่ๆ เช่น อาคารส านักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการขยายแบรนด์ออกไปสู่
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ต่างประเทศที่ตอนนี้เตรียมเปิดให้บริการแล้วที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศกัมพูชา 
และมีแผนจะขยายธุรกิจออกไปสู่ต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อไป (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 

ตำรำงท่ี 1.1  รายการกาแฟทั้งหมดของร้านกาแฟอินทนิล มีทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ 

รูปกำแฟ ชื่อกำแฟ 

 

เอสเปรสโซ่ (Espresso) 
ราคา : ร้อน 35 บาท/เย็น 50 บาท/ปั่น 60 บาท 

 

อเมริกาโน่ (Americano) 
ราคา : ร้อน 35 บาท/เย็น 50 บาท/ปั่น 60 บาท 

 

คาปูชิโน่ (Cappuccino) 
ราคา : ร้อน 45 บาท/เย็น 55 บาท/ปั่น 65 บาท 

 

ลาเต้ (Café Latte) 
ราคา : ร้อน 50 บาท/เย็น 60 บาท/ปั่น 70 บาท 

 

มอคค่า (Mocha) 
ราคา : ร้อน 50 บาท/เย็น 60 บาท/ปั่น 70 บาท 

 

ออลเดย์ (All Day) 
ราคา : ร้อน 40 บาท/เย็น 50 บาท/ปั่น 60 บาท 

 

อินทนิล เบลนด์ (Inthanin Blend) 
ราคา : ร้อน 60 บาท/เย็น 70 บาท/ปั่น 80 บาท 

 

แหล่งท่ีมำ: อินทนิล คอฟฟี่, 2560 
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ด้วยอัตราการเติบโตทางการตลาดและได้รับความนิยมของร้านกาแฟอินทนิลที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้านกาแฟอินทนิลมีการขยายจ านวนสาขามากกว่า 450 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะแค่สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนมากกว่า 200 สาขา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบาง
จากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร ที่ท าให้ร้านกาแฟอินทนิลประสบ
ความส าเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์  พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟอ่ืนๆที่สนใจ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างแท้จริง 

 

1.2 ปัญหำน ำวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานี
บริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไร 

 2. การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล 
ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ
อินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค

ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 
2. ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 
3. ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค  
4. ด้านการแนะน าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค  

ดังนั้น การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ 
อินทนิลกับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

สมมติฐาน 1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 

สมมติฐาน 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

สมมติฐาน 1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค 

สมมติฐาน 1.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา 
(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล และการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล
ของผู้บริโภค โดยประชากรที่จะใช้ ศึกษาในงานวิจัยนี้จะเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจาก โดยสินค้าที่ศึกษาจะ
เป็นเครื่องด่ืมประเภทกาแฟเท่านั้น ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 200 คน ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 ข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟและธุรกิจบริการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 1. เพื่อให้ร้านกาแฟอินทนิล สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

2. เพื่อให้ธุรกิจร้านกาแฟอ่ืนๆ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างตรงจุด 

3. เพื่อให้ธุรกิจบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจนั้นๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
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1.7 ค ำนิยำมศัพท์  

ร้านกาแฟอินทนิล หมายถึง ร้านกาแฟในสถานีบริการน้ ามันบางจากที่ให้ความส าคัญกับ
วัตถุดิบกาแฟที่เป็นออร์แกนิคและความเป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการที่ร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามัน
บางจากในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถานีบริการน้ ามันบางจาก หมายถึง สถานีบริการน้ ามันของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ
อินทนิลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ (Process) 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การซื้อกาแฟของผู้บริโภค จัดเป็นกระบวนการหนึ่งในพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภค 
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1.8 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 

-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา  
-อาชีพ  
-รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ 
อินทนิล ในสถานีบริการ 

น้ ามันบางจากของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
-ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ 
-ปัจจัยดา้นราคา 
-ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-ปัจจัยดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
-ปัจจัยดา้นบุคลากร 
-ปัจจัยดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
-ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ
อินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการวิจัยดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าของตราสินค้า 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

คอตเลอร์ (Philip Kotler. 2003) ได้กล่าวถึงความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ไว้ว่า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสาน
เครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าว
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ 

กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545) กล่าวสรุปไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
เพื่อให้กิจการอยู่รอดหรืออาจเรียกได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูก
ใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมี
ความสุขได้ 
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จากนิยามข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่
ส้าคัญที่จะท้าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้มีการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
ก็จะเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ขององค์กร ท้าให้องค์กรสามารถด้ารงอยู่ต่อไปในสังคมได้ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ความจ้าเป็นต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ จะประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ 
เช่น รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ สี คุณภาพ ตราสินค้า การบริการ และความมีชื่อเสียงของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ซึ่งจะมีตัวตนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ส้าหรับผู้บริโภค 
จึงจะท้าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้  

การก้าหนดกลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ต้องค้านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
1.2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน คุณภาพ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
1.3 การก้าหนดต้าแหน่งของผลิตภัณฑ์ คือ การก้าหนดต้าแหน่งที่แสดงถึงคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ ที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้บริโภค 
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง มีความใหม่หรือ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ คือ การมีผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

ขายต่อผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยใช้ช่องทางการตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเดียวกัน โดยเน้น
เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มย่อยที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ้านวนเงินหรือสิ่งอ่ืนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะท้าให้ได้ตัว
ผลิตภัณฑ์มา หรือเรียกได้ว่า คือ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซึ่งมูลค่านี้จะเป็นต้นทุนในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกันระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของ
ผลิตภัณฑ์นั้น โดยการก้าหนดราคาของผลิตภัณฑ์จ้าเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์นั้นในการรับรู้ของผู้บริโภค 
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3. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) คือ เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาด จะประกอบด้วย 
ผู้ผลิต คนกลางและผู้บริโภค การจัดจ้าหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

3.1 ช่องทางในการจัดจ้าหน่าย หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
การเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค 

3.2 การกระจายตัวของสินค้า หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมการ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้ายในการบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยต้องการผลก้าไรกระจายตัวสินค้าที่ส้าคัญ มีดังนี้ 

3.2.1 การขนส่ง 
3.2.2 การเก็บรักษาสินค้า 
3.2.3 การบริหารสินค้าคงเหลือ 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อสื่อสารกับข้อมูลสินค้าบริการ
ระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค เพื่อสร้างพฤติกรรมการซื้อ สร้างความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ สินค้า 
บริการ ความคิดหรือบุคคล โดยมีเครื่องมือต่างๆ ที่ส้าคัญ ดังนี้ 

4.1 การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ บริการ 
ความคิด หรือบุคคล ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย มีองค์ประกอบดังนี้ 

4.1.1 การสร้างสรรค์งานโฆษณาและวิธีการโฆษณาให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดและกระตุ้นการ
ซื้อของผู้บริโภค 

4.1.2 กลยุทธ์สื่อ การใช้สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ให้
เหมาะสม เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล เพื่อท้าการจูงใจ
ให้กลุ่มเป้าหมายใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภคกับ
องค์กรที่ขายผลิตภัณฑ์ 

4.3 การส่งเสริมการขาย เป็นสิ่งที่จูงใจและสร้างคุณค่าพิเศษต่อกลุ่มเป้าหมายและเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการโฆษณาและการใช้พนักงานขาย ท้าให้เกิดการกระตุ้นความสนใจ 
เกิดการทดลองใช้ หรือการตัดสินใจซื้อในที่สุด โดยการส่งเสริมการขายประกอบด้วย 3 รูปแบบ
ดังนี้ 
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4.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภค คือ การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นไปสู่ผู้บริโภค 
4.3.2 การกระตุ้นคนกลาง คือ การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นไปสู่คนกลาง 
4.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย คือ การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นไปสู่พนักงานขาย 

4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 

4.4.1 การให้ข่าว หมายถึง การเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือตราสินค้า 
โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผ่านสื่อต่างๆ 

4.4.2 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่ท้าการวางแผนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรผลิตภัณฑ์หรือนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นการท้าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักกับผู้บริโภคในวง
กว้าง โดยผ่านการออกสื่อหรือการจัดการต่างๆ 

4.5 การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อสื่อสารส่วนตัวระหว่างนักการตลาดและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การส่งจดหมายตรง โทรศัพท์ หรือวิธีการอ่ืนๆ ผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างร่วมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผู้บริโภคได้ 

5. บุคลากร (People) คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก อบรม เพื่อท้าการจูงใจผู้บริโภค มี
ทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีความรู้ความสามารถ มี
ความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้เหนือคู่แข่ง 

6. การสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
คือ การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ และการน้าเสนอสิ่งต่างๆ ให้ลูกค้ามองเห็นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างคุณค่าด้านภาพลักษณ์ หรือด้านบริการให้กับลูกค้า เช่น บรรยากาศภายใน
ร้าน การแต่งกายของพนักงาน สถานที่จัดจ้าหน่ายหรือสถานที่ให้บริการ การบริการที่รวดเร็ว 
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย กลิ่นของกาแฟที่หอมอบอวลอยู่ภายในร้านช่วยเพิ่มอรรถรสในการด่ืม
กาแฟให้กับผู้บริโภค เป็นต้น 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการท้างาน
ขององค์กร เพื่อมอบการบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว มีความช้านาญ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ 
เช่น การบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย้า เป็นต้น 
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สุดาดวง เรืองสุริยะ (2543) ได้กล่าวถึงความส้าคัญของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า  
เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ใช้ในการด้าเนินงานด้านการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการหรือธุรกิจนั้น
สามารถน้ามาควบคุมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและท้าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อได้ 
โดยพื้นฐานแล้วส่วนประกอบการตลาดจะประกอบไปด้วย  

1. ผลิตภัณฑ์ สิ่งของหรือบริการที่เสนอขายโดยธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สนองต่อผู้ใช้บริการหรือ
ลูกค้าในด้านความต้องการให้เกิดความพึงพอใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  

2. ราคา การจ่ายไปส้าหรับค่าของสินค้าหรือบริการในรูปของตัวเงินหรือสิ่งที่ต้องน้ามาใช้
ทดแทนไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของหรือบางสิ่ง  

3. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย คือ แนวทางของช่องทางที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และ
บริการจากองค์การไปยังตลาด  

4. การส่งเสริมการตลาด คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจกับผู้ซื้อหรือลูกค้าเพื่อใช้เป็น
การสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือกซื้อ  

โดยรวมแล้วส่วนประกอบการตลาดข้างต้นที่กล่าวมา เรียกว่า 4P’s แต่ถ้าเป็นส่วนประสม
การตลาดทางบริการแล้ว จะนับเพิ่มอีก 3P เพิ่มเข้าไปด้วย อันได้แก่  

5. ด้านบุคคล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมดรวมถึงลูกค้าและผู้ที่คอยให้บริการ
ลูกค้าคุณภาพในการให้บริการของบุคลากรต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน  

6. ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ นับเป็นองค์ประกอบที่ช่วยท้าให้ลูกค้า
รู้สึกว่าบริการนั้นมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

7. ด้านกระบวนการ มีขั้นตอนในการบริการเพื่อใช้ส่งมอบคุณภาพต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ
ได้รวดเร็วและเกิดความประทับใจต่อลูกค้า 
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ภาพท่ี 2.1 ส่วนประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
แหล่งทีม่า: Marketing Mix The 7P’s, 2558 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) ได้กล่าวว่า กระบวนการในการก้าหนดส่วนประสม
การตลาดในกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 
ส่วนการวางแผนการตลาดนั้นจะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันเท่าใดนักในแต่ละธุรกิจบริการ แต่ถ้า
พบว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นแตกต่างจากบริการอ่ืนนั้นแสดงว่า เกิดจากการใช้ส่วนประสมการตลาดที่
แตกต่างกัน ส่วนประสมการตลาดด้ังเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาส้าหรับธุรกิจการผลิตสินค้าที่จับต้องได้ 
แต่ส้าหรับผลิตภัณฑ์บริการนั้น มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้าบริการ เพราะไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้ บริการไม่สามารถได้รับสิทธิบัตร ผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ปัญหาการรักษา
คุณภาพของการบริการ เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของบริการได้เหมือนกับสินค้า  

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดมีความส้าคัญต่อธุรกิจใน
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านลักษณะทางกายภาพว่าเป็น
หนึ่งในองค์ประกอบที่ผสมผสานรวมเข้ากับองค์ประกอบอ่ืนๆ เป็นส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่ให้กับลูกค้าได้ ลักษณะทางกายภาพนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ยัง
ใช้บริการอยู่หรือเป็นสิ่งเปรียบเทียบ หรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ลูกค้าเข้าใจความหมายในการรับ
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ข้อมูลจากการท้าการสื่อสารการตลาดออกไป แต่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดเห็นจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าสัมผัส
สิ่งแวดล้อมได้ในขณะที่มาใช้บริการที่สถานที่นั้นๆ พร้อมกับการได้รับบริการจากพนักงานไป
พร้อมๆ  กันหรือที่เรียกว่า Service Scope โดยให้ความหมายไว้ว่าเป็นรูปลักษณ์ที่ปรากฏออกมา
จากสิ่งแวดล้อมของสถานที่บริการที่ลูกค้าก้าลังได้รับบริการอยู่ในขณะนั้นสภาพแวดล้อมที่ลูกค้า
สัมผัสจับต้องได้มีผลกับพฤติกรรมของลูกค้าใน 3 ลักษณะคือ 

1. ช่วยท้าให้ลูกค้าเกิดความสนใจ โดยท้าให้บริการนั้นเด่น แตกต่างออกมาจากคู่แข่งอ่ืนๆ 
ในสินค้าบริการประเภทเดียวกัน ท้าให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเดียวกันมองเห็นและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากโฆษณาหรือ
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เมื่อต้องตัดสินใจมาใช้บริการ 

 2. ช่วยส่งข้อความให้กับลูกค้าแปลความหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก
ทางด้านโฆษณาแล้วการสร้างบรรยากาศของสถานที่และการตกแต่งสถานที่ช่วยท้าให้ลูกค้าเข้าใจ
ได้มากยิ่งขึ้นว่าสถานที่บริการจะให้บริการได้ในระดับใด ราคาเท่าใด เหมาะกับคนกลุ่มไหน โดย
ลูกค้าสามารถสื่อสารแปลความหมายจากองค์ประกอบที่รวมกันแสดงออกมาทางด้านสัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย สัญญาณที่รวมกันเป็นองค์ประกอบอยู่ในบรรยากาศของสถานที่บริการนั้นๆ 

3. ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าอยากใช้บริการ ด้วยการใช้สีผิววัสดุเสียงเพลงประกอบ แสงและ
บรรยากาศ ตลอดจนเครื่องแต่งกายของพนักงานบริการ ท้าให้มีผลกระทบกับความรู้สึกของลูกค้า
ท่ีได้สะสมจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ท้าให้ลูกค้าถูกกระตุ้นและเกิดกระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจที่อยากจะใช้บริการนั้นๆ โดยง่ายมากย่ิงขึ้น 

เช่นเดียวกับ ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์ (2550) ที่กล่าวว่า หลักฐานทางกายภาพ (Physical 
Evidence) เป็นการพิจารณาถึงสิ่งที่มีตัวตนซึ่งเป็นองค์ประกอบในการจูงใจให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจและเป็นสิ่งที่สื่อถึงคุณภาพของบริการ และ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าวว่า 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ
ให้แก่ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นมุมมองของธุรกิจหรือองค์กรที่จะใช้
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่การที่จะ
ประสบความส้าเร็จได้นั้น ธุรกิจจ้าเป็นต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้าด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541) ดังต่อไปนี้ 

1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไรหรือกับใคร สิ่ง
ที่ลูกค้าใช้พิจารณาเป็นหลักคือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย 
ดังนั้นธุรกิจต้องเสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

2. ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรือเงินที่ลูกค้ายินดีจะจ่ายส้าหรับบริการนั้น ซึ่ง
ต้องคุ้มค่ากับบริการที่จะได้ หากลูกค้ายินดีจ่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวังในบริการนั้น
ย่อมสูงด้วย ดังนั้นในการต้ังราคาค่าบริการ ธุรกิจจะต้องหาราคาที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายให้ได้ เพื่อน้า
ราคานั้นไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท้าให้สามารถเสนอบริการในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ 

3. ความสะดวก (Convenience) ลูกค้าจะใช้บริการกับธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะต้องสร้าง
ความ สะดวกให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามข้อมูลและการไปใช้บริการ หากลูกค้าไป
ติดต่อใช้บริการได้ไม่สะดวก ธุรกิจจะต้องท้าหน้าที่สร้างความสะดวกด้วยการให้บริการถึงที่บ้าน
หรือที่ท้างานลูกค้า   

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ลูกค้าย่อมต้องการได้รับข่าวสารอันเป็นประโยชน์
จากธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ต้องการติดต่อธุรกิจเพื่อให้ข้อมูล ความเห็น หรือข้อร้องเรียน 
ธุรกิจจะต้องจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการให้และรับข้อมูลความคิดเห็นจาก
ลูกค้า ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความส้าเร็จเลยหากการสื่อสารล้มเหลว 

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการที่จ้าเป็นหรือบริการ
ที่ฟุ่มเฟือย ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการ ต้ังแต่เริ่มก้าวเท้าแรกเข้ามา
จนถึงก้าวออกจากร้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งใดของการใช้บริการก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็น
พนักงานผู้ใดท่ีให้บริการก็ตาม                             

6. ความส้าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกค้ามุ่งหวังให้ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ แม้ขั้นตอนการให้บริการจะมีความซับซ้อนเพียงใด 
ต้องจ้างพนักงานจ้านวนมากมายเพียงใด ลูกค้าไม่มีส่วนมารับรู้ ลูกค้ารู้อย่างเดียวว่ากระบวนการ
ให้บริการต้องตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง 
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7. ความสบาย (Comfort) สิ่งแวดล้อมของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์
บริการ ห้องน้้า ทางเดิน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะต้องสร้างความสบายตาและความสบายใจให้
ลูกค้า โดยเฉพาะหากลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในร้าน สิ่งเหล่านั้นจะต้องบรรเทาความเหนื่อยล้า
และเพิ่มความสบายกายและใจได้  

จากที่อธิบายมาข้างต้น สามารถเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ธุรกิจและของลูกค้าได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจและของลูกค้า 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของธุรกิจ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของลูกค้า 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) 
2. ราคา (Price) 2. ต้นทุน (Cost to Customer) 
3. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 3. ความสะดวก (Convenience) 
4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
5. บุคลากร (People) 5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
6. การน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
evidence) 

6. ความส้าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
(Completion) 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) 7. ความสบาย (Comfort) 
 

ดังนั้น แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย, ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด, ปัจจัยด้านบุคลากร, ปัจจัยด้านการน้าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ล้วนมีความส้าคัญต่อการด้าเนินธุรกิจ
ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพราะผู้บริโภคใช้ส่วนประสมทางการตลาดพิจารณาประกอบกับการ
เลือกซื้อและเข้าใช้บริการ เหตุผลนี้เองนักการตลาดจึงควรประยุกต์และปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่ผู้วิจัยได้น้ามาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัยในครั้งนี้ เพราะ
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การท่ีองค์กรสามารถบริหารส่วนประสมทางการตลาดที่ดีและครอบคลุมนั้นจะเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่
ส่งผลต่อการซื้อและใช้บริการของผู้บริโภคในครั้งแรกและครั้งถัดๆ ไป  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

Engel Kollat and Blackwell (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง 
การกระท้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้า
และบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการ
ก้าหนดให้มีการกระท้าดังกล่าว 

กมล ชัยวัฒน์ (2551) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ 
กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลต่างๆ มีส่วนร่วมในการค้นหา การเลือก การซื้อ การใช้งาน 
การประเมินผลและการเลือกใช้สินค้าและบริการ 

ชูชัย สมิทธิไกล (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท้าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และการก้าจัดส่วนที่เหลือของสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตน 

Schiffman and Kanuk (2000) ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่า เป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก้าลังเพื่อ
บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท้าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และ
บ่อยแค่ไหน 

อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระท้าเมื่อได้รับ บริโภค หรือการขจัดสินค้าหรือการบริการที่เกิดขึ้นหลังจาก
การบริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การได้รับมา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมที่น้าไปสู่การรับหรือซื้อผลิตภัณฑ์ไว้ โดย
เกิดจากการตระหนักถึงปัญหา ความต้องการ ความจ้าเป็นที่จะต้องท้าการซื้อ มีการค้นคว้าหา
ข้อมูลในตัวสินค้าและบริการ และประเมินทางเลือกต่างๆ 
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2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง วิธีได้ ที่ไหน เมื่อไหร่ หรือสถานการณ์ได้ ที่ผู้บริโภค 
ท้าการบริโภคผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการนับต้ังแต่การเลือก
แหล่งที่ซื้อ วิธีการช้าระเงิน ตลอดจนการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

3. การก้าจัดส่วนที่เหลือ (Disposing) หมายถึง วิธีที่ผู้บริโภคท้าการจัดการกับผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์เมื่อเลิกใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิ้ง การใช้ซ้้า เป็นต้น 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่อธิบายถึงการ
กระท้าของบุคคลที่เป็นผู้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่ตนต้องการ 
โดยค้านึงถึงต้ังแต่การค้นคว้าหาข้อมูลในตัวสินค้าที่ต้องการจะซื้อ ตลอดจนถึงสถานที่ๆ จะ
เดินทางไปซื้อ และการประเมินสินค้าที่ได้ซื้อมาหลังจากการใช้ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้นๆ ครั้งต่อไป  

ดังนั้น องค์กรจึงควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับและกลับมาซื้อหรือ
ใช้ซ้้าอีก โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ธงชัย สันติวงษ์ (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภค คือ การเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่ท้าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ 
และจงรักภักดีต่อตราสินค้า นักการตลาดต้องคอยชักน้าให้ผู้บริโภคมีการตอบสนองสินค้าโดยการ
ซื้อสินค้า และมีการซื้อซ้้าในครั้งต่อไปอีกด้วย 

Kotler (1997) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ
และการใช้ของผู้บริโภค ค้าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่งการวิเคราะห์สามารถใช้หลัก 
6Ws 1H คือ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งองค์กรสามารถรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกของ
ผู้บริโภคในรูปแบบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มหรือปรับปรุงธุรกิจ เพราะการที่
องค์กรจะขายสินค้าหรือบริการให้ส้าเร็จได้นั้น จ้าเป็นต้องมีการศึกษาถึงพฤติ กรรมของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะทราบว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้จริงหรือไม่ ซึ่งหากผู้ประกอบการยังไม่ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก็สามารถใช้หลักการ 
6Ws 1H เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ (สุณิสา ตรงจิตร์, 2559)  
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หลัก 6Ws 1H ประกอบด้วย WHO? , WHAT? , WHY?  WHO? , WHERE? , HOW? เป็น
ค้าถามเพื่อค้นหาค้าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, 
OBJECTSTIVES, ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS โดย
ค้าถามที่ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws 1H) ที่น้ามาสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ 
ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) 

1. WHO?  Who is in the target market? หมายถึง ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็น
ค้าถามเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรม
การซื้อ 

2. WHAT?  What does the consumer buy? หมายถึง ผู้บริโภคซื้ออะไร เป็นค้าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อหรือสิ่งที่ต้องการจากสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นค้าถามเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสินค้า 

3. WHY? Why does the consumer buy? หมายถึง ท้าไมผู้บริโภคถึงซื้อ เป็นค้าถามเพื่อ
หาวัตถุประสงค์ในการซื้อของผู้บริโภคว่าซื้อเพื่ออะไร   

4. WHO? Who participates in the buying? หมายถึง ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
เป็นค้าถามเพื่อถามถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้
มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้ 

5. WHEN? When does the consumer buy? หมายถึง ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด เป็นค้าถามที่
ใช้ถามถึงโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ช่วงฤดูไหน วันเวลาใด ของการซื้อสินค้า 

6. WHERE? Where does the consumer buy? หมายถึง ผู้บริโภคซื้อที่ไหน เป็นค้าถาม
เพื่อหาช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการ  

7. HOW? How does the consumer buy? หมายถึง ผู้บริโภคซื้ออย่างไร เป็นค้าถาม
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การ
ค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้หลัก 6Ws 1H 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
1. Who is in the target 

market? 
ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
(Occupants) ทางด้าน 
-ประชากรศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-จิตวิยาหรือจิตวิเคราะห์ 
-พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้าน  
-ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา  
-การจัดจ้าหน่าย  
-การส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม 

2. What does the 
consumer buy? 
ผู้บริโภคซื้ออะไร 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ  
(Object) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์ ก็คือ ต้องการ
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
(Competitive differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
-ผลิตภัณฑ์หลัก 
-รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้า นวัตกรรม 
-ผลิตภัณฑ์ควบ 
-ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
-ศักยภาพผลิตภัณฑ์  
ความแตกต่างทางการแข่งขัน
ประกอบด้วยความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน และ
ภาพลักษณ์ 

3. Why does the 
consumer buy? 
ท้าไมผู้บริโภคถึงซื้อ 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เพื่อสนองความต้องการด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อคือ 
      1.ปัจจัยภายในหรือปัจจัย
ด้านจิตวิทยา 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 
1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วยการโฆษณา  
การขายโดยใช้พนักงานขาย  
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว การ
ประชาสัมพันธ์ 
3.กลยุทธ์ด้านราคา 
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     2.ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

4.กาลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย 

4. Who participates in 
the buying? 
ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 
ผู้ริเริ่ม, ผู้มีอิทธิพล,  
ผู้ตัดสินใจซื้อ, ผู้ซื้อ, และผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 
กลยุทธ์การโฆษณาและกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Advertising and 
promotion strategies)  

5. When does the 
consumer buy? 
ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 

โอกาสในการซื้อ (Occasion) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
วันไหนของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวันโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วันส้าคัญต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion strategies) 
เช่น ท้าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใดจึง
จะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 

6. Where does the 
consumer buy? 
ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlet)  
ที่ผู้บริโภคไปท้าการซื้อ  
เช่น ห้างสรรพสินค้า  
ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายของช้า 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
(Distribution channel strategies) 
บริษัทน้าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลาง
อย่างไร 

7. How does the 
consumer buy? 
ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operation) ประกอบด้วย 

1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผล

ทางเลือก 
4. ตัดสินใจซื้อ 
5. ความรู้สึกภายหลังซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion strategies)
ประกอบด้วยการโฆษณา, การขายโดย
ใช้พนักงานขาย, การส่งเสริมการขาย, 
การให้ข่าว, การประชาสัมพันธ์, 
การตลาดทางตรง เช่น พนักงานขายจะ
ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการขายให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซื้อ 

 

แหล่งท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541 
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Schiffman & Kanuk (2010) ได้เสนอแบบจ้าลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ก้าหนด
พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงมีการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมของผู้บริโภค ซึ่งน้าเสนอในรูปแบบ
กระบวนการ 3 ขั้นได้แก่ 

1. ขั้นปัจจัยน้าเข้า ( Input) คือ ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค (External 
Influences) ประกอบไปด้วย ความพยายามด้านการตลาดของธุรกิจ (Marketing Efforts) 
หมายถึง การที่องค์กรต่างๆ พยายามจัดกิจกรรมทางการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ สินค้า 
(Product) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ราคา (Price) และช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
(Channels of distribution) ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และความต้องการในสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ ปัจจัยภายนอกที่ก้าหนดพฤติกรรมผู้บริโภคอีกปัจจัยหนึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Sociocultural environment) เช่น ครอบครัว (Family) กลุ่มอ้างอิง (Reference 
groups) แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นการค้า (Noncommercial sources) ชั้นทางสังคม (Social 
class) วัฒนธรรม (Culture) และวัฒนธรรมย่อย (Subculture) 

2. ขั้นกระบวนการ (Process) คือ การที่ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกท้าให้
เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเริ่มจากเกิดความตระหนักถึงความต้องการสินค้าหรือ
บริการ (Need recognition) จากนั้นจึงเริ่มท้าการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Pre-purchase 
search) และการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในของผู้บริโภคทางจิตวิทยา (Psychological field) ได้แก่ 
แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) บุคลิกภาพ (Personality) 
ทัศนคติ (Attitudes) รวมทั้งประสบการณ์ (Experience) ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่
ก้าลังตัดสินใจซื้อ ปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคนับได้ว่าเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการระบุว่าจะซื้อหรือไม่ และต้องการสินค้าหรือบริการในลักษณะใด 

3. ขั้นผลลัพธ์ (Output) คือ การที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจาก
องค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วได้ทดลองใช้ ในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้้าในครั้งถัดไป โดยทุกครั้งที่มีการใช้สินค้าหรือบริการ 
ผู้บริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้น และส่งผลท้าให้เกิดประสบการณ์
และความทรงจ้า อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งต่อไป 
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ภาพท่ี 2.2 แบบจ้าลองปัจจัยที่ก้าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค  

แหล่งท่ีมา: Schiffman & Kanuk, 2010 

อิทธิพลจากปัจจัยภายนอก 

ปัจจัย
น้าเขา้ 
(Input) 

การด าเนินการขององคก์ารธุรกิจ 
(4P) 

- ผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจดัจา้หน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- ครอบครัว 
- กลุ่มอ้างอิง 
- ชั้นทางสังคม 
- วัฒนธรรม 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

กระบวนการ 
(Process) 

- การตระหนกัถึงความต้องการ 
- การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ 
- การประเมินทางเลือก 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
- การรับรู้ 
- การเรยีนรู ้
- ความต้องการและแรงจูงใจ 
- บุคลิกภาพ 
- ทัศนคติ 
- ค่านิยมและวถิีชวีิต 

ประสบการณ์ 

การประเมินหลังการบริโภค 

- การซื้อ 
- การใช ้
- การก้าจดัส่วนที่เหลือ ผลลัพธ์ 

(Output) 

พฤติกรรมหลังการตดัสินใจซื้อ 
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การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะท้าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในสังคมให้สอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองขององค์กรได้มาก
ยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังช่วยให้ทราบถึงที่มาของการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคที่องค์กรสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้กับการด้าเนินงานในองค์กรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น้าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยประกอบการท้าแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ร่วมกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการ
วิเคราะห์เหตุผลของการซื้อสินค้าหรือบริการ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

เสรี  วงษ์มณฑา (2542) ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไว้ว่า เป็นการที่
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึ่งจะมีกระบวนการต้ังแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่
ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใน 
การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และทัศนคติหลังการซื้อ 

อดุลย์  จาตุรงคกุล (2543) อธิบายว่า มีปัจจัย 4 ประการด้วยกันที่มี อิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่  

1. ข้อมูลข่าวสาร (Information) เพราะในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นผู้บริโภคจ้าเป็นจะต้อง
มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า ราคาสินค้า และคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้า เป็นต้น ซึ่งแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ส้าคัญแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งที่โฆษณาเพื่อการค้า (Commercial Sources) 
และแหล่งที่มาจากสังคม (Social Sources) เช่น เพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ซึ่งได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่ส่งผ่านมาลักษณะบอกต่อ เป็นต้น 

2. สังคมและกลุ่มทางสังคม (Social and Group Forces) ได้แก่ วัฒนธรรม วัฒนธรรม
ย่อย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
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3. แรงผลักดันด้านจิตวิทยา (Psychological Forces) ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้
บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยภายในท่ีจะผลักดันให้เกิดความต้องการซื้อ หรือ
การตัดสินใจซื้อ อุปนิสัยในการซื้อ และความภักดีในตราสินค้า เป็นต้น  

4. ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situational Factors) ได้แก่ เวลาและโอกาส สถานที่ 
จุดมุ่งหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในการซื้อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลท้าให้ผู้บริโภคแต่ละคนมีการตัดสินใจที่
แตกต่างกันไป 

ดังนั้น การตัดสินใจซื้อจึงมาจากการตัดสินใจที่ผู้บริโภคมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใน
การซื้อสินค้าหรือบริการ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่และเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ดีที่สุด ส่วนทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ (2541) พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) ของผู้บริโภคนั้น แม้
ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจ
ซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเริ่มขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความต้องการ ซึ่งอาจเป็น
ความต้องการที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน เช่น ความหิว หรืออาจเป็นความต้องการที่เกิดจากสิ่ง
กระตุ้นที่เป็นปัจจัยภายนอกมากระตุ้นให้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว เช่น ได้เห็นโฆษณา 
หรือเห็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วเกิดความต้องการขึ้น เป็นต้น โดยแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน
ไป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ความต้องการของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 

1.1 สิ่งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใช้เริ่มหมดลง จึงเกิดความต้องการใหม่
จากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู่ ผู้บริโภคจึงจ้าเป็นต้องการหาสิ่งใหม่มาทดแทน 

1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน้าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง
ในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา จึงต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะและคุณวุฒิ
หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
การเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งสภาพทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ใหม่ๆ 

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เช่น 
การแต่งงาน การมีบุตร ท้าให้มีความต้องการสินค้าหรือบริการเกิดขึ้น 
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1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทาง
การเงินทั้งทางด้านบวกหรือด้านลบ ย่อมส่งผลให้การด้าเนินชีวิตและความต้องการต่างๆ 
เปลี่ยนแปลง 

1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย แต่ละช่วงชีวิต และ
แต่ละกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือการตลาด
ทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความต้องการ
ขึ้นได ้

เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความต้องการที่เกิดขึ้น ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะตอบสนอง
ความต้องการนั้นหรือไม่ก็ได้ โดยหากเป็นความต้องการที่ไม่มีความส้าคัญมากนัก ผู้บริโภคอาจจะ
ไม่ท้าอะไรเลย แต่ถ้าหากความต้องการที่เกิดขึ้นยังไม่หายไป ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้น ความ
ต้องการนั้นจะกลายเป็นความเครียดที่กลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคพยายามตอบสนองความ
ต้องการนั้นๆ ให้ได้ โดยการจะตอบสนองความต้องการนั้นผู้บริโภคจะเริ่มด้วยการเสาะหาข้อมูล
ก่อน 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Information Search) 

เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความต้องการแล้ว ผู้บริโภคจะค้นหาวิธีการที่จะท้าให้ความ
ต้องการดังกล่าวได้รับความพอใจ การค้นหาอาจกระท้าขึ้นโดยสัญชาตญาณอย่างรวดเร็ว หรือ
อาจต้องมีการใช้ความพยายามและการวิเคราะห์ข้อมูล การที่ผู้บริโภคจะมีการค้นหาข้อมูลเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่เป็นบุคคล เช่น ครอบครัว มิตร
สหาย กลุ่มอ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว 

2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ จุดขายสินค้า บริษัท
หรือร้านค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจ้าหน่าย หรือจากพนักงานขาย 

2.3 แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
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2.4 จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้รับ
จากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ผู้บริโภคบางคนจะใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่ผู้บริโภคมีอยู่เดิม ความ
รุนแรงของความต้องการ หรือความสะดวกในการหาข้อมูล 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

หลังจากขั้นตอนของการค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคต้องท้าการประเมินผลทางเลือกต่างๆ 
ที่เป็นไปได้ก่อนท้าการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผู้บริโภคต้องก้าหนดเกณฑ์การพิจารณาที่จะใช้ส้าหรับการ
ประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรื่องของเหตุผลที่มองเห็น เช่น ราคา ความคงทน หรือ
คุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น หรือเป็นเรื่องราวของความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียงของตรา
สินค้า แบบหรือสี เป็นต้น จากเกณฑ์ที่ก้าหนดจะท้าให้ผู้บริโภคทราบถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ ถ้า
ทางเลือกที่ได้มีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ท้าได้ง่าย แต่บางครั้งทางเลือกที่ได้มีหลาย
แบบ ฉะนั้นผู้บริโภคต้องพิจารณาเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดความพอใจมากที่สุด ดังนั้น นักการ
ตลาดส่วนใหญ่จึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ส้าหรับการประเมินทางเลือกต่างๆ เช่น 
หลังจากที่ผู้ที่ต้องการซื้อโทรศัพท์มือ ถือได้ข้อมูลต่างๆ มาแล้วก็จะน้ามาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ที่
กล่าวไปแล้ว เพื่อเลือกซื้อเพียงยี่ห้อเดียว เป็นต้น  

เมื่อผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่
ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรื่องของเหตุผลที่มองเห็น เช่น 
ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น หรือเป็นเรื่องของความพอใจส่วนบุคคล เช่น 
ชื่อเสียงของตราสินค้า แบบหรือสี เป็นต้น หรืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาใน
อดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจ รวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วย จากเกณฑ์ที่ก้าหนดจะท้าให้
ผู้บริโภคทราบถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ ถ้าทางเลือกที่ได้มีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็จะ
ท้าได้ง่าย แต่บางครั้งทางเลือกที่ได้มีหลายแบบ ฉะนั้นผู้บริโภคต้องพิจารณาเลือกทางเลือกที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น นักการตลาดส่วนใหญ่จึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑ์ที่
ผู้บริโภคใช้ส้าหรับการประเมินทางเลือกต่างๆ 

ทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณาเพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือกเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
ดังต่อไปนี ้
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3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าที่ได้รับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับและคุณสมบัติของสินค้า ว่าสามารถท้าอะไรได้บ้างหรือมีคุณค่าแค่ไหน 
และผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องหรือตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากทีสุ่ด 

3.2 ระดับความส้าคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาถึงความส้าคัญของ
คุณสมบัติ ( Attribute Importance) ของสินค้าเป็นหลัก มากกว่าการพิจารณาถึงความโดดเด่น
ของสินค้า (Salient Attributes) นั่นคือ ผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
ในระดบัแตกต่างกันตามความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

3.3 ความเชื่อถือต่อตราสินค้า (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเชื่อถือต่อตรา
สินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ที่ผู้บริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์
ในอดีต ซึ่งความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้ามีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคได้ 

3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินว่าผู้บริโภคมีความพอใจต่อสินค้าแต่
ละยี่ห้อแค่ไหน ผู้บริโภคจะมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า และจะมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับคุณสมบัติของตราสินค้าต่างๆ 

3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น้าเอาปัจจัย
ส้าหรับการตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในตราสินค้า คุณสมบัติของสินค้า มา
พิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่าตราสินค้าใดได้รับคะแนนจากการประเมินมาก
ที่สุด ก่อนตัดสินใจซื้อต่อไป 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

หลังจากพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ก็มาถึงขั้นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ถ้าการ
ประเมินผลทางเลือกเป็นที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดขึ้น ในการตัดสินใจซื้อก็จะต้องพิจารณาต่อไปถึง
เรื่องตรายี่ห้อ ร้านที่จะซื้อ ราคา สีสัน ความชอบ เป็นต้น โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะ
ต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส้าหรับการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ 
ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก จึงใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์
ผู้บรโิภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาในการตัดสินใจนาน 
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5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 

หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความ
พอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าได้รับความพอใจ ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงข้อดีต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ท้าให้เกิดการซื้อซ้้าในครั้งถัดไปหรืออาจมีการแนะน้าให้บุคคลรอบตัวได้รับรู้ด้วย ท้าให้บุคคล
เหล่านั้นได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นตาม ก่อให้เกิดลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่พอใจ 
ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการ
บอกต่อ ท้าให้ผู้บริโภคที่ได้รับการบอกต่อนั้นอาจลดจ้านวนการซื้อตามไปด้วย ท้าให้นอกจาก
องค์กรขายผลิตภัณฑ์หรือบริการได้น้อยลงแล้ว อาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าระยะยาว
ตามไปด้วย ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อไปนั้นจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่นักการ
ตลาดควรทราบ ดังนั้น นักการตลาดจึงควรให้ข้อมูลที่เน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็น
ส้าคัญ และมีการติดตามให้บริการหลังการซื้อของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคให้มากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
แหล่งท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541  

การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) 

การเสาะแสวงหาข้อมูล (Information Search) 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
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การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กับความนึกคิด 
(Thought) ความรู้สึก ( Feeling) การแสดงออก (Action) ของผู้บริโภคอยู่เสมอและแตกต่างกันไป
ตามแต่ละบุคคล เพราะแต่ละบุคคลจะมีทัศนคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ ( Motive) ประสบการณ์ 
(Experience) การรับรู้หรือสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกแตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าว
ล้วนส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่น้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อของ
ผู้บริโภคทั้งสิ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  

จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า การตัดสินใจซื้อเป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งที่อยู่ใน

พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยจากแบบจ้าลองปัจจัยที่ก้าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค (Schiffman & 

Kanuk, 2010) จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะต้องมีขั้นปัจจัยน้าเข้า (Input) คือ 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค (External Influences) เข้ามากระตุ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด

ความต้องการซื้อก่อน จากนั้นในส่วนของขั้นกระบวนการ (Process) ผู้บริโภคจะเริ่มท้าการค้นหา

ข้อมูลก่อนการซื้อ (Pre-purchase search) และการประเมินทางเลือก (Evaluation of 

alternatives) รวมถึงประสบการณ์ (Experience) ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเพื่อมา

ช่วยในการตัดสินใจซื้อ จนสุดท้ายน้ามาสู่การตัดสินใจซื้อซึ่งอยู่ในขั้นผลลัพธ์ (Output) ผู้บริโภคได้

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากองค์กร โดยถ้าผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการซื้อซ้้า

ในครั้งถัดไป โดยทุกครั้งที่มีการใช้สินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจต่อ

สินค้าหรือบริการนั้น ส่งผลท้าให้เกิดประสบการณ์และความทรงจ้าอันมาสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า

หรือบริการขององค์กรต่อไปในระยะยาว  

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การตัดสินใจซื้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ตัดสินพฤติกรรมการซื้อสินค้า

หรือบริการทั้งหมดของผู้บริโภคที่จะส่งผลต่อการซื้อหรือใช้บริการครั้งถัดไป ทั้งหมดนี้น้ามาสู่การ

สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดและการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล  ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ในกรอบแนวคิดการวิจัยจึงมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟอินทนิลเป็นส้าคัญเนื่องจากผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วว่า การตัดสินใจซื้อเป็นบทสรุป
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ของพฤติกรรมการซื้อกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงน้ามารวมให้เป็นกรอบแนวคิดเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าของตราสินค้า 

Auken (2002) ได้ให้ความหมาย คุณค่าตราสินค้า ว่าหมายถึง คุณค่าทางธุรกิจและความ
คาดหวังต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อองค์กร สินค้า และบริการ รวมถึงประสบการณ์จากการสื่อสารและ
การรับรู้ท่ีผ่านมาจากตราสินค้า 

Marketing Science Institute ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กล่าวถึงใน Keller, 2003) ได้
ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าไว้ว่าเป็นกลุ่มของความสัมพันธ์และพฤติกรรมเกี่ยวกับตรา
สินค้าของลูกค้า ช่องทางการจัดจ้าหน่ายและบริษัทเจ้าของ ซึ่งท้าให้ตราสินค้านั้นๆ สามารถสร้าง
ยอดขายและผลก้าไรได้ ท้าให้ตราสินค้าแข็งแกร่งมีความมั่นคงแตกต่างและมีความได้เปรียบ
คู่แข่ง 

Davis (กล่าวถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555) กล่าวว่า คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) 
ยังมีความหมายได้ว่า เป็นคุณค่าที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนให้มีคุณค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่มีตราสินค้า  

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง การที่
ตราสินค้าของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อ นักการตลาดจะต้อง
พยายามสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กล่าวคือ การที่คนมีความรู้เกี่ยวกับ
ตราสินค้าและมีผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของตราสินค้านั้น คุณค่าของตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้า มีความรู้สึกที่ดีกับตราสินค้าอย่างมั่นคงจดจ้าตราสินค้านั้นได้
คุณลักษณะที่ไม่ซ้้ากับตราสินค้าอ่ืน  

ดังนั้น คุณค่าตราสินค้าจึงมีผลต่อกิจกรรมทางการตลาดและความคิดมุมมองของ
ผู้บริโภคที่นักการตลาดสามารถน้าไปใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของ
บริษัทให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งเหนือคู่แข่งในตลาดได้ Aaker (1991) ได้กล่าวอธิบายการ
สร้างตราสินค้าว่า การสร้างชื่อตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักนั้น  เป็นกระบวนการของการจดจ้า 
(Recognition) หรือการระลึกได้ (Recall) เกี่ยวกับชื่อตราสินค้า โดยการจดจ้าได้ (Recognition) 
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จะสะท้อนออกมาทางความรู้สึกคุ้นเคยของธรรมชาติมนุษย์ อันเกิดมาจากการเห็นเหตุการณ์ที่
ผ่านมา โดยที่ไม่จ้าเป็นต้องจดจ้ารายละเอียดอย่างละเอียดหรือแม่นย้า ในขณะท่ีการระลึกได้ 
(Recall) เป็นการแสดงถึงว่าตราสินค้านั้น ยังคงอยู่ในจิตใจของผู้บริโภคและเกิดความคุ้นเคยกับ
ผู้บริโภคที่น้าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ในต่างประเทศมีข้อมูลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึง
การท่ีผู้บริโภคจดจ้าตราสินค้าได้นั้นย่อมจะท้าให้มีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภค
ไม่เคยรู้จักและไม่คุ้นเคย 

Aaker ยังกล่าวอีกว่า การรู้จักตราสินค้าเป็นความสามารถของผู้จดจ้าหรือระลึกถึง
เรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้และสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงให้ไปสู่ความมั่นใจใน
คุณภาพสินค้าหรือบริการ การรู้จักตราสินค้าของผู้บริโภคจึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

1. ไม่รู้จักตราสินค้า (Unaware of Brand) คือ เป็นระดับที่ผู้บริโภคไม่รู้จักตราสินค้าหรือ
บริการ 

2. จดจ้าตราสินค้าได้ (Brand Recognition) คือ เป็นระดับที่ผู้บริโภคสามารถนึกถึงชื่อ
ตราสินค้าได้เมื่อมีการให้ข้อมูลถึงตราสินค้าหรือบริการ 

3. ระลึกได้ในตราสินค้า (Brand Recall) คือ ระดับที่ผู้บริโภคสามารถระลึกตราสินค้าหรือ
บริการได้ และสามารถระลึกได้โดยไม่ต้องมีการช่วยแนะน้าจากผู้ถาม  

4. สูงสุดในใจ (Top of Mind) คือ ระดับสูงสุดในใจ ในระดับนี้เป็นระดับที่ผู้บริโภคสามารถ
ระลึกสินค้าหรือบริการได้เป็นอันดับแรกๆ 

 

ภาพท่ี 2.4 ภาพแสดงระดับการรู้จักตราสินค้า 
แหล่งท่ีมา: Aaker, 1991 



 
 

38 
 

การท้าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภคนั้น ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารควบคู่ด้วย
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในตราสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ
ของการสื่อสารต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณค่าตรา
สินค้าได้ดังนี้ (Aaker, 1991) 

1. เมื่อผู้บริโภครู้จักตราสินค้า ก็จะเอ้ือประโยชน์ต่อการสื่อสารคุณสมบัติของสินค้าไปสู่
ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับคุณสมบัติของสินค้าได้ทันที 

2. การตระหนักรู้ตราสินค้าจะท้าให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า และจะ
สามารถพัฒนาสู่การชื่นชอบ (Liking) ต่อตราสินค้า 

3. การตระหนักรู้ตราสินค้าเป็นการแสดงถึงความมีตัวตน (Presence) ค้ามั่นสัญญา
(Commitment) คุณลักษณะ (Attributes) ของสินค้าต่อผู้บริโภคผ่านการสื่อสารการตลาด เพื่อ
แสดงให้ตราสินค้ามีความแตกต่างหรือน่าสนใจกว่าสินค้าคู่แข่ง 

นอกจากน้ี Aaker (1996) ยังได้อธิบายถึงองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าไว้ดังนี้ 

1. ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง ความจงรักภักดีและทัศนคติที่ดีของ
ผู้บริโภคที่มีให้กับตราสินค้า เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีให้กับตราสินค้านั้นเพียงตราสินค้าเดียว
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่งผลท้าให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการของ
ตราสินค้านั้นซ้้าในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งการซื้อสินค้าซ้้าของผู้บริโภคถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการสนับสนุนและช่วยกระตุ้นการเชื่อมโยงต่อการตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อตราสินค้า กับ
ผู้บริโภค 

2. การตระหนักค่าตราสินค้า (Brand Awareness) คือ ความสามารถของผู้บริโภคที่มี
ศักยภาพที่จะรับรู้หรือจดจ้าได้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ เป็นของตราสินค้าใด การรับรู้และจดจ้า
สามารถบอกระดับการรับรู้ของผู้บริโภคได้ต้ังแต่ ไม่รู้จักตราสินค้าไปจนถึงสามารถตระหนักถึงตรา
สินค้านั้นๆ ได้เพียงหนึ่งเดียวในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ การตระหนักถึงตราสินค้าประกอบด้วย
การรับรู้ตราสินค้าและการระลึกถึงตราสินค้า โดยการรับรู้ตราสินค้า คือ ผู้บริโภคสามารถบ่งบอก
ตราสินค้าได้แต่ต้องมีการเห็นหรือได้ยินมาก่อนหน้านี้  ส่วนการระลึกถึงตราสินค้า คือ ผู้บริโภค
สามารถบ่งบอกตราสินค้าได้เองโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นจากสื่อใดเมื่อได้กล่าวถึงหมวดหมู่ของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
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3. การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Perceived Quality) หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้
คุณภาพของสินค้าหรือการบริการได้โดยการรับรู้คุณภาพจะเป็นตัวก้าหนดมุมมองของผู้บริโภคที่มี
เหนือกว่าสินค้าหรือบริการเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งการรับรู้คุณภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารคุณค่าตราสินค้า ดังนี้ 

- เหตุผลในการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค (Reason-to-Buy) 

- การสร้างความแตกต่างและการวางต้าแหน่ง (Differentiate/Positioning) 

- ความได้เปรียบทางด้านราคา (Price) 

- ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่น่าสนใจ (Channel Member Interest) 

4. การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) คือ การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้ากับตรา
สินค้า เช่น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์, ผลประโยชน์ของผู้บริโภค, ตัวผู้บริโภค, รูปแบบการด้าเนิน
ชีวิต, ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่ง นอกจากนี้ การวางต้าแหน่งของผลิตภัณฑ์ยังขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยง
และวิธีการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ซึ่งการเชื่อมโยงจะส่งผลต่อการจดจ้าตราสินค้าของ
ผู้บริโภค, เหตุผลในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค, สร้างทัศนคติและความรู้สึกที่ดี และ
เป็นประโยชน์ต่อการขยายตราสินค้าต่อไป การเชื่อมโยงของตราสินค้าที่ดีนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การสร้างคุณค่าตราสินค้าที่ดีและมั่นคงสามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์
ขององค์กรในแง่บวกที่จะช่วยส่งเสริมให้การรับรู้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือ
บริการขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ ซึ่งจะน้ามาสู่การจดจ้าแบรนด์และซื้อซ้้าจนกระทั่งมาเป็น
ความถักดีในตราสินค้าที่ช่วยคอยสนับสนุนและปกป้ององค์กรในระยะยาว พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสใน
การบอกต่อของผู้บริโภคให้ผู้บริโภคคนอ่ืนได้รับรู้ เกิดเป็นการตระหนักคุณค่าในตราสินค้า น้ามาสู่
โอกาสในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการขององค์กรต่อไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณค่าตราสินค้าสามารถส่งผลต่อการซื้อสินค้าหรือ
บริการของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น้าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยน้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการก้าหนดข้อค้าถามการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างค้าถามการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้มีความเชื่อมโยงกับ
คุณค่าตราสินค้า แล้วจึงน้ามาวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล และหา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล 
ซึ่งค้าถามแบ่งได้เป็น 4 ข้อ ดังนี้ 

1. ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 

2. ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

3. ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค  

4. ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค  

ตารางท่ี 2.3 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจซื้อและการรับรู้ตราสินค้า 

การตัดสินใจซื้อ การรับรู้ตราสินค้า 
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ 

ที่ผู้บริโภคนึกถึง 
การตระหนักค่าตราสินคา้ (Brand Awareness) 
การเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 

ความตัง้ใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค ความภักดใีนตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
การตัดสินใจซื้อกาแฟ 

แม้ราคาจะสงูขึ้นของผู้บริโภค 
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Perceived Quality) 

การแนะน้าให้ผู้อื่นมาซื้อกาแฟ 
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค 

ความภักดใีนตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
การตระหนักค่าตราสินคา้ (Brand Awareness) 

  

จากตารางที่ 2.3 อธิบายได้ว่า 1) การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง มีความ
เกี่ยวข้องกับ การตระหนักค่าตราสินค้า (Brand Awareness) และ การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand 
Association) เพราะการท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อกาแฟและนึกถึงร้านกาแฟที่จะติดสินใจซื้อขึ้นมา 
ผู้บริโภคจะนึกถึงร้านกาแฟที่ชอบ มีทัศนคติ ประสบการณ์และภาพลักษณ์ต่อร้านกาแฟที่ดีที่สร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคจนน้ามาสู่การนึกถึง เกิดเป็นการรู้จักตราสินค้าในระดับสูงสุดในใจท่ี
ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงร้านกาแฟได้เป็นอันดับแรกๆ เมื่อตัดสินใจซื้อกาแฟในครั้งต่อไปได้ 2) ใน
ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับความภักดีในตราสินค้า (Brand 
Loyalty) เพราะการที่ร้านกาแฟมีภาพลักษณ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุก
ครั้ง เมื่อผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้้าๆ ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันจนน้ามาสู่ความจงรักภักดีต่อร้าน
กาแฟและเกิดความต้ังใจที่จะซื้อกาแฟจากร้านกาแฟแบรนด์นั้นๆ ทุกครั้งในที่สุด 3) ทางด้านการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพตราสินค้า 
(Perceived Quality) เพราะการซื้อกาแฟต่อไปแม้ราคาจะสูงขึ้นก็ตาม เป็นผลมาจากการที่
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ผู้บริโภคสามารถรับรู้คุณภาพของสินค้าหรือบริการของร้านกาแฟได้ว่ามีคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อ่ืนและผู้บริโภคพึงพอใจกับสินค้าหรือบริการของร้านกาแฟ จึงตัดสินใจที่จะซื้อกาแฟของแบรนด์
นั้นๆ ต่อไป ท้าให้ร้านกาแฟมีความได้เปรียบทางด้านราคาของกาแฟเมื่อต้องปรับขึ้นราคาเหนือ
คู่แข่ง 4) ทางด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้อง
กับความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) และ การตระหนักค่าตราสินค้า (Brand Awareness) 
เพราะเมื่อผู้บริโภครับรู้คุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟที่ท้าให้เกิดการซื้อกาแฟและกลายมาเป็น
ความภักดีในตราสินค้าได้แล้ว ผู้บริโภคจะเกิดความต้องการให้คนรอบตัวได้สัมผัสกับกาแฟร้าน
โปรดด้วย ดังนั้นจึงมีการแนะน้าและชักชวนผู้บริโภคอ่ืนให้มาซื้อกาแฟจากร้านกาแฟที่ชื่นชอบ
เช่นกัน เกิดการสร้างการตระหนักค่าตราสินค้าให้กับผู้บริโภคหน้าใหม่และน้าไปสู่การจดจ้าแบ
รนด์ที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภคในครั้งต่อๆ ไปในอนาคตได้ 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ตามร้านกาแฟพรีเมี่ยมบนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท้างาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน
คือ 15,001-30,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่นิยมใช้บริการบ่อยที่สุด 
คือ ร้านสตาร์บัคส์ เหตุผลนิยมใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมมากที่สุด คือ  ต้องการเข้าไปด่ืมกาแฟ
เป็นหลัก รูปแบบการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ    พรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ เลือกใช้บริการแบบนั่งที่
ร้าน จ้านวนครั้งในการใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วงเวลาการใช้
บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ เวลาไม่แน่นอน บุคคลที่มักเข้ามาใช้บริการร่วมด้วยบ่อย
ที่สุด คือ เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน กาแฟที่เลือกด่ืมส่วนใหญ่ คือ ชนิดเย็น ชนิดของกาแฟที่ชอบด่ืมส่วน
ใหญ่ คือ คาปูชิโน ขนาดของแก้วกาแฟที่มักสั่งเป็นประจ้าส่วนใหญ่ คือ แก้วกลาง ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ 101 -200 บาท ผู้บริโภคให้
ความส้าคัญมากที่สุดกับปัจจัยทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ใน
เรื่อง รสชาติของกาแฟ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ในเรื่อง การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ในเรื่อง ความสะอาดภายในร้าน 
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ณัฐวรรณ โสมาศรี (2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค
ในเขตเมืองพัทยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ความส้าคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยเรื่องเมล็ดกาแฟที่
น้ามาใช้ต้องมีคุณภาพสูงและเรื่องการเอาใจใส่และบริการที่ดีแก่ลูกค้า ปัจจัยด้านราคาที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส้าคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุดคือ 
ปัจจัยในเรื่องราคากาแฟแก้วละไม่เกิน 25 บาท และร้านกาแฟต้องมีป้ายแจ้งราคากาแฟที่ชัดเจน 
ปัจจัยด้านการจัดจ้าหน่ายผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส้าคัญในการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยในเรื่องที่ ต้ังของร้านกาแฟอยู่ติดถนน อยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า อยู่ในปั๊มน้้ามัน ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความส้าคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยในเรื่องการลด
ราคา เรื่องการแจกของแถม และเรื่องการใช้คูปองสะสมเพื่อแลกหรือลดราคา 

อภิราม ค้าสด (2559) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า  พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง ซึ่ง
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีจ้านวนการบริโภคกาแฟสดเฉลี่ย 1.1 แก้ว/
วัน ซึ่งเมื่อทดสอบความความแตกต่างจะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และนักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 70.4 บาท/สัปดาห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 69 บาท/สัปดาห์ เมื่อทดสอบความแตกต่างแล้ว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่ง
นักศึกษาส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟเพื่อลดอาการง่วง ส่วนปัจจัยที่ท้าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจใน
การบริโภคกาแฟ คือ ด้านรสชาติของกาแฟสด และความหอมของเมล็ดกาแฟ โดยนักศึกษาชอบ
ร้านที่มีสถานที่ใกล้ที่เรียนและที่พัก และที่ส้าคัญที่เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกที่จะ
บริโภคกาแฟสดจากร้านกาแฟสด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านกาแฟ
ต้องมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลงานต่างๆ มีการสะสมแต้มเพื่อรับของแถม  

 วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้าน
กาแฟ พรีเมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดย
เรียงล้าดับอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ตามล้าดับ  ในส่วน
ของลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเมี่ยมแตกต่างกันหรือไม่ จากผลงานวิจัย 
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พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเมี่ยม โดยพบว่า เพศหญิง
มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเมี่ยมของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิรประภา นพชัยยา (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคา
เฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการน้้ามัน ปตท. น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยคิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 1-2 ครั้งต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 32 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อกาแฟครั้งละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ 100-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 
ส้าหรับประเภทของกาแฟที่กลุ่มตัวอย่างนิยมสั่งมากที่สุด คือ คาปูชิโน่ ในส่วนของสาเหตุในการ
เลือกซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อเพราะที่ต้ังร้านสามารถ
หาได้ง่าย ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่อเม
ซอน ในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 6 ปัจจัย
ด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านบุคลากร
และกระบวนการให้บริการ  

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็น
ปัจจัยส้าคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดจน
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดการตัดสินใจซื้อได้ องค์กรต้องมีการบริหารส่วนประสมทาง
การตลาดขององค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่นอกจากจะช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย 
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บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ

อินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้น้าเสนอ

วิธีการด้าเนินการวิจัยตามล้าดับ ดังนี้ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.5 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงส้ารวจ 

(Survey Research Method) และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคัดเลือกตัวอย่างเพื่อการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบไม่อิง

ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึ่งวิธีการนี้ มีการเลือกตัวอย่างอยู่ด้วยกัน 4 

ประเภท แต่งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพิจารณาเลือกมาแค่ 2 ประเภทเท่านั้น นั่นคือ การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 

sampling) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 1 เดือน คือ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  

 



 
 

45 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการท้าวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการ
น้้ามันบางจากในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน 

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท้าวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการ
น้้ามันบางจากในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน จึงก้าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักด์ิ อุดมศรี (2549) ใช้วิธีการก้าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค้านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ดังนี้ 

 

โดยที ่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

Z คือ ค่าความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส้าคัญ  

B คือ ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  

 ส้าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยก้าหนดให้มีระดับค่าความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส้าคัญร้อยละ  95 
จะได้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 และก้าหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 7 หรือ
เท่ากับ 0.07 

    

      n    = 196 

 ผลจากการค้านวณ จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง n เท่ากับ 196 คน และเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จึงได้ท้าการส้ารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 4 ชุด 
รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 200 ชุด 



 
 

46 
 

3.2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกตัวอย่างเพื่อการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบไม่อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) และเลือกวิธีมา 2 ประเภท นั่นคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เป็นการเลือกที่ผู้วิจัยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 200 คน เท่านั้น เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยมากที่สุด โดยผู้วิจัยคัดเลือกร้านกาแฟอินทนิลในสถานีบริการน้้ามันบางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 4 สาขา ได้แก่ สาขานวลจันทร์, สาขารามอินทราซอย 38, สาขาเพชร
เกษม 57 และ สาขาซอยจรัญสนิทวงศ์ 96 เพราะทั้ง 4 สาขานี้ เป็นสาขาที่ผู้วิจัยพบว่าเป็นสาขาที่
มีท้าเลที่ดี มีศักยภาพสูงในด้านสถานที่ๆ เดินทางสะดวกและติดกับถนนสายหลัก การจราจร
หนาแน่น จึงเหมาะเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างสาขาอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดย
ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ในช่วงเวลาท้าการ 
คือ ช่วงเวลาประมาณ 10.00 – 18.00 น. ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์  
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สาขานวลจันทร์ 

 

 
ภาพท่ี 3.1 ทางเข้าร้านกาแฟอินทนิล สาขานวลจันทร์ 
จุดเด่น คือ ติดถนนนวลจันทร์ ใกล้กับวัดนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสายสุดา หมู่บ้านสุรีพรแกรนด์

เพลส และหมู่บ้านภัทราวิลล่า 5 

 

  

 
ภาพท่ี 3.2, ภาพท่ี 3.3 เนื้อที่ภายในสถานีบริการน้้ามัน สาขานวลจันทร์ 
ภายในสถานีบริการน้้ามันมีมินิบิ๊กซแีละตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพให้บริการ 
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ภาพท่ี 3.4 ตรงข้ามสาขานวลจันทร์ 

ตรงข้ามกับสถานีบริการน้้ามันมีวัดนวลจันทร์และป้ายรถประจ้าทางให้บริการ 

สาขารามอินทราซอย 38 

  

 

ภาพท่ี 3.5, ภาพท่ี 3.6 ทางเข้าร้านกาแฟอินทนิล สาขารามอินทราซอย 38 

จุดเด่น คือ ติดถนนรามอินทราใกล้แยกเข้าทางด่วนจึงมีรถยนต์หนาแน่น ก่อนทางเข้าสถานีบริการ

น้้ามันมีป้ายรถประจ้าทางให้บริการ  
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ภาพท่ี 3.7 เนื้อที่ภายในสถานีบริการน้้ามัน สาขารามอินทราซอย 38 

ภายในสถานีบริการน้้ามันมีอู่ซ่อมมากมายให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเลือกใช้บริการ 

สาขาเพชรเกษม 57 

  

 

ภาพท่ี 3.8, ภาพท่ี 3.9 ทางเข้าร้านกาแฟอินทนิล สาขาเพชรเกษม 57 

จุดเด่น คือ ติดถนนเพชรเกษม ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักที่จะเดินทางลง

ภาคใต้จึงมีผู้คนแวะเข้าใช้บริการสถานีบริการน้้ามันมาก  
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ภาพท่ี 3.10, ภาพท่ี 3.11 เนื้อที่ภายในสถานีบริการน้้ามัน สาขาเพชรเกษม 57 

ภายในสถานีบริการน้้ามันมีเลมอน ฟาร์มเปิดให้บริการ 

สาขาซอยจรัญสนิทวงศ์ 96 

  

 

ภาพท่ี 3.12, ภาพท่ี 3.13 ทางเข้าร้านกาแฟอินทนิล สาขาซอยจรัญสนิทวงศ์ 96 

จุดเด่น คือ ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นสถานีบริการน้้ามันสุดท้ายก่อนขึ้นสะพานพระราม 7 หรือ

แยกเข้าทางด่วน ถ้าเลยจากจุดนี้ผู้บริโภคต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะถึงสถานีบริการน้้ามันต่อไป 
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ภาพท่ี 3.14, ภาพท่ี 3.15 เนื้อที่ภายในสถานีบริการน้้ามัน สาขาซอยจรัญสนิทวงศ์ 96 

ภายในสถานีบริการน้้ามันมีมินิบิ๊กซีและตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทย

ให้บริการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)  

 เป็นการเลือกแบบก้าหนดจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก้าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการจะศึกษา โดยในการวิจัยนี้ผู้วิจัยก้าหนดพื้นที่ร้านกาแฟอินทนิลในสถานีบริการน้้ามันบาง
จากในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะท้าการศึกษาจ้านวน 4 สาขา แต่ละสาขาจะมีการแบ่งแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง สาขาละ 50 ชุด เพื่อให้ได้จ้านวนแบบสอบถามที่ต้องการ คือ 
200 ชุด 
 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้  ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 3.3.1 ตัวแปรอิสระ 

  3.3.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

   (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
   (2) ปัจจัยด้านราคา 

(3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
(4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
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(5) ปัจจัยด้านบุคลากร 
(6) ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(7) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

 3.3.2 ตัวแปรตาม 

  การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 ส้าหรับงานวิจัยนี้จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้  

 1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตัวแปรท่ีศึกษา  
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อกาแฟ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
กาแฟ และข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลในสถานีบริการน้้ามันบาง
จากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และน้าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  
 4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง และน้าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา
อีกครั้งหนึ่ง 
 5. น้าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจ้านวน 30 คน โดยใช้โปรแกรม SPSS ช่วยใน
การวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นและน้าผลที่ได้เข้าปรึกษา 

6. ท้าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน้าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อน
แจกแบบสอบถาม 

7. ลงพื้นที่ร้านกาแฟอินทนิลในสถานีบริการน้้ามันบางจากที่ได้เลือกไว้ 4 สาขาและแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง สาขาละ 50 คน รวมทั้งหมด 200 คน  
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 ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้  ถูกสร้างขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค้าถามเป็นค้าถามปลายปิด (Closed-ended Response 
Question) แบบให้เลือกค้าตอบเดียว (Best Answer) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

เป็นการสอบถามโดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวัด
แบบ ไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ มาก 
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

โดยจากมาตรวัดแบบไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลผลซึ่งผล
ค้านวณใช้สูตรการค้านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้  

จากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด–ข้อมูลที่มีค่าต้่าสุด 

                                                                                จ้านวนชั้น 

                                                            = (5-1)/5  

       = 0.8  

ดังนั้น เกณฑ์ในการประเมินผลของการวิจัยลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับความเห็นหรือระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41– 4.21 หมายถึง ระดับความเห็นหรือระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ มาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ระดับความเห็นหรือระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับความเห็นหรือระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ ต้่า 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ระดับความเห็นหรือระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามัน
บางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะค้าถามเป็นค้าถามปลายปิด (Closed-
ended Response Question) แบบให้เลือกค้าตอบเดียว (Best Answer) 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจาก
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการสอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert 
Scale) เป็นการให้สเกลค้าตอบ 5 ระดับ เหมือนกับส่วนที่ 2 โดยผู้วิจัยได้แบ่งการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภคออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 

2. ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

3. ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค  

4. ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค  

เป็นการสอบถามโดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวัด
แบบไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ มาก 

ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง 

ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ น้อย 

ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ระดับความส้าคัญอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

โดยจากมาตรวัดแบบไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลผลซึ่งผล
ค้านวณใช้สูตรการค้านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้  
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จากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด–ข้อมูลที่มีค่าต้่าสุด 

                                                                                จ้านวนชั้น 

                                                            = (5-1)/5  

       = 0.8  

ดังนั้น เกณฑ์ในการประเมินผลของการวิจัยลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41– 4.21 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ ต้่า 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

3.5 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มี
คุณภาพ ด้วยการทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และทดสอบความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการศึกษา 
จากนั้นน้าแบบสอบถามที่ได้รับการแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษามาท้าการแก้ไขและด้าเนินการต่อ 

2. การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปท้าการทดสอบก่อนเก็บข้อมูลจริง (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาช (Cornbach) มาค้านวณเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยก้าหนดให้ค่า
ความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป 
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีดังนี้ 

1) ค่าความเชื่อมั่นของค้าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.927 

2) ค่าความเชื่อมั่นของค้าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.942 

จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่า มีค่าความเชื่อมั่นไม่ต้่ากว่า 0.7 แสดงว่า 
แบบสอบถามดังกล่าวสามารถน้าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้ 

 
 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริ โภคที่ ใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ ามันบางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 200 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยลักษณะ
การแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม 2 
ลักษณะ คือ 1) แจกแบบสอบถามผู้บริโภคลักษณะที่ผู้บริโภคสั่งกาแฟกลับบ้าน โดยหลังจากที่
ผู้บริโภคสั่งและจ่ายเงินค่ากาแฟเรียบร้อยแล้ว ระหว่างที่รอกาแฟที่สั่งผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถาม 
กับ 2) แจกแบบสอบถามผู้บริโภคลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกด่ืมที่ร้าน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม
แก่ผู้บริโภคที่น่ังดื่มกาแฟทั้งภายในและภายนอกร้าน จากน้ันจึงน้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลและน้ามาวิเคราะห์ผล 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การรวมรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลทางอิน
เทอร์เนต แนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการวิจัย 
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3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงด้าเนินการลง
รหัสข้อมูล (Coding) และประมวลผล เพื่อค้านวณหาค่าสถิติต่างๆ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
Statistical Package for social Sciences (SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

(1) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
(2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
(3) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
(4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

 ใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟ และการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค โดยน้าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย
เพื่ออธิบายข้อมูล 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

ใช้การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้าน
กาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

 1. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า x เพิ่ม y 
จะเพิ่มด้วย แต่ถ้า x ลด y จะลดด้วย 

 2. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้า x เพิ่ม y 
จะลด แต่ถ้า x ลด y จะเพิ่ม 

 3. ค่า r เข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กันมาก 
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 4. ค่า r เข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสัมพันธ์กันมาก 

 5. ค่า r เท่ากับ 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 6. ค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีดังนี้ 

  ค่าความสัมพันธ์     ระดับความสัมพันธ์ 

  0.81 – 1.00     สูงมาก 
  0.61 – 0.80     ค่อนข้างสูง 
  0.41 – 0.60     ปานกลาง 
  0.21 – 0.40     ค่อนข้างต่้า 
  0.00 – 0.20     ต้่ามาก 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ
อินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 200 ชุด โดยการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท้า
การก้าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง   
 SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation  

Coefficient) 
 Sig แทน ระดับความมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง   
 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล 
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค 
 4.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของจ านวนและร้อยละ ดังตารางที่ 4.1 ถึง 4.5 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

127 
73 

63.5 
36.5 

รวม 200 100 
 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ้านวน 127 ตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 63.5 และเป็นเพศหญิง จ้านวน 73 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 36.5 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1. ต้่ากว่า 20 ปี 
2. 20-30 ปี 
3. 31-40 ปี 
4. 41-50 ปี 
5. มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 

3 
54 
76 
26 
41 

1.5 
27.0 
38.0 
13.0 
20.5 

รวม 200 100 
 

  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31 -40 ปี จ้านวน 76 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน 54 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 27.0 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ้านวน 41 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.5 อายุระหว่าง 41 -50 ปี 
จ้านวน 26 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.0 และจ้านวนน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต้่ากว่า 20 
ปี จ้านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.5 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. ต้่ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 

6 
165 
29 

3.0 
82.5 
14.5 

รวม 200 100 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ้านวน 165 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ้านวน 29 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.5 
และระดับต้่ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักศึกษา 
2. พนักงานเอกชน 
3. ข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
4. เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ 
5. อื่นๆ 

5 
93 
52 
38 
12 

2.5 
46.5 
26.0 
19.0 
6.0 

รวม 200 100 
 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น พนักงานเอกชน จ้านวน 93 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 52 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 26.0 เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ จ้านวน 38 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.0 อาชีพอ่ืนๆ 
จ้านวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.0 และจ้านวนน้อยที่สุด คือ นักศึกษา จ้านวน 5 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 10,000 บาท 
2. 10,000-20,000 บาท 
3. 20,001-30,000 บาท 
4. 30,001-40,000 บาท 
5. 40,000 บาทขึ้นไป 

7 
37 
92 
20 
44 

3.5 
18.5 
46.0 
10.0 
22.0 

รวม 100 100 
 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท จ้านวน 92 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป จ้านวน 44 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.0 รายได้ 10,001-20,000 บาท จ้านวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
18.5 รายได้ 30,001-40,000 บาท จ้านวน 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.0 และรายได้น้อยกว่า 
10,000 บาทน้อยที่สุด จ้านวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ
อินทนิล 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล แบ่งออกเป็น 7 ส่วน 

ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย, ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด, ปัจจัยด้านบุคลากร, ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ โดยน้าเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังตารางที่ 4.6 ถึง 4.12 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้  ตราสินค้า “อินทนิล” มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 กาแฟมีรสชาติดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รายการกาแฟมีให้เลือก
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และรสชาติกาแฟมีความสม่้าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคา 

 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย 
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล 
ความ 
หมาย 

 
อัน 
ดับ 

1.กาแฟมีรสชาติดี 43 
(21.5) 

116 
(58.0) 

41 
(20.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.01 
 

0.64 
 

มาก 2 

2.รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย 50 
(25.0) 

91 
(45.5) 

59 
(29.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.95 
 

0.73 
 

มาก 3 

3. รสชาติกาแฟมีความสม้่าเสมอ 42 
(21.0) 

83 
(41.5) 

67 
(33.5) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

3.79 
 

0.81 
 

มาก 4 

4. ตราสินค้า “อินทนิล” มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

57 
(28.5) 

91 
(45.5) 

52 
(26.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.02 0.73 มาก 1 

รวม      3.95 0.50 มาก  

 
ปัจจัยด้านราคา 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล 
ความ 
หมาย 

 
อัน 
ดับ 

1.ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับ
รสชาติและคุณภาพของกาแฟ 

67 
(33.5) 

92 
(46.0) 

41 
(20.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.13 
 

0.72 
 

มาก 1 

2. ราคากาแฟเหมาะสมกับปริมาณ
ของสินค้า 

42 
(21.0) 

108 
(54.0) 

50 
(25.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.96 
 

0.67 
 

มาก 2 

3. ราคากาแฟเหมาะสมกับการบริการ
ที่ได้รับ 

51 
(25.5) 

91 
(45.5) 

50 
(25.0) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

3.92 
 

0.81 
 

มาก 3 

4. ราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกับร้านอื่นๆ 26 
(13.5) 

59 
(29.5) 

107 
(53.5) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

3.51 0.76 มาก 4 

รวม      3.88 0.62 มาก  
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพของกาแฟ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ราคากาแฟเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ราคา
กาแฟเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้าน
อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
 

 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ ร้านมีท้าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทางไป
บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากคือ ป้ายร้าน
สังเกตเห็นได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีที่จอดรถอย่างเหมาะสมกับสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.82 และร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามล้าดับ 

 
 
 
 

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

 
อัน 
ดับ 

1.ร้านมีท้าเลที่ตั้งสะดวกต่อการ
เดินทางไปบริโภค 

109 
(54.5) 

58 
(29.0) 

25 
(12.5) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

4.34 
 

0.84 
 

มากที่สุด 1 

2.ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย 84 
(42.0) 

42 
(21.0) 

74 
(37.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.05 
 

0.88 
 

มาก 2 

3. ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ 51 
(25.5) 

50 
(25.0) 

83 
(41.5) 

16 
(8.0) 

0 
(0) 

3.68 
 

0.94 
 

มาก 4 

4. มีที่จอดรถอย่างเหมาะสมกับ
สถานที ่

41 
(20.5) 

91 
(45.5) 

60 
(30.0) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

3.82 0.79 มาก 3 

รวม      3.97 0.63 มาก  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ ร้านมีรายการส่งเสริมการขายที่
น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางคือ 
โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ
อย่างสม่้าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และการโฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างทั่วถึง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 ตามล้าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริม 

ทางการตลาด 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล 
ความ 
หมาย 

 
อัน 
ดับ 

1.การโฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

8 
(4.0) 

68 
(34.0) 

74 
(37.0) 

33 
(16.5) 

17 
(8.5) 

3.08 
 

1.00 
 

ปานกลาง 4 

2.มีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 
เช่น บัตรสมาชิก โปรโมชั่นลดราคา
เครื่องดื่มเม่ือน้าแก้วมาเอง เป็นต้น 

25 
(12.5) 

84 
(42.0) 

50 
(25.0) 

41 
(20.5) 

0 
(0) 

3.46 
 

0.95 
 

มาก 1 

3. โปรแกรมส่งเสริมการขายที่
หลากหลาย 

25 
(12.5) 

60 
(30.0) 

74 
(37.0) 

41 
(20.5) 

0 
(0) 

3.34 
 

0.94 
 

ปานกลาง 2 

4. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ
อย่างสม่้าเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ 

8 
(4.0) 

61 
(30.5) 

82 
(41.0) 

41 
(20.5) 

8 
(4.0) 

3.10 0.90 ปานกลาง 3 

รวม      3.25 0.89 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านบุคลากร 
 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ
พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ และเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากคือ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามล้าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

 
อัน 
ดับ 

1.พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

69 
(34.5) 

107 
(53.5) 

16 
(8.0) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

4.18 
 

0.74 
 

มาก 4 

2.พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ 
และเต็มใจในการใหบ้ริการ 

61 
(30.5) 

123 
(61.5) 

16 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.22 
 

0.57 
 

มากที่สุด 3 

3. พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกาย
เหมาะสม 

76 
(38.0) 

124 
(62.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.38 
 

0.48 
 

มากที่สุด 2 

4. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัว
สินค้าเป็นอย่างด ี

93 
(46.5) 

99 
(49.5) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.42 0.57 มากที่สุด 1 

รวม      4.30 0.47 มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 
 

 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และภายในร้านกาแฟมีความสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากคือ ร้านมีการจัดสรรที่นั่งให้ลูกค้าทั้งด้านในและ
ด้านนอกร้านอย่างเพียงพอ เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และร้านมีบริการด้านอ่ืนๆ ให้ลูกค้า 
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ตามล้าดับ 

โดยการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพของร้านกาแฟอินทนิล สามารถดูตัวอย่างได้ในบทที่ 
1 จากภาพท่ี 1.4 และภาพที่ 1.5 ตัวอย่างลักษณะการตกแต่งร้านกาแฟอินทนิล สาขานวลจันทร์ ท่ี
มีการตกแต่งร้านให้มีบรรยากาศสวยงามด้วยการประดับต้นไม้รอบตัวร้านเพื่อให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลาย รวมถึงความสะอาดและการจัดที่นั่งบริเวณร้านกาแฟ    

 
 
 
 

 
ปัจจัยด้านการน าเสนอ 
ลักษณะทางกายภาพ 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

 
อัน 
ดับ 

1.ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่า
ใช้บริการ 

83 
(41.5) 

92 
(46.0) 

25 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 
 

0.67 
 

มากที่สุด 1 

2.มีการจัดสรรที่นั่งให้ลูกค้าทั้งด้านใน
และดา้นนอกร้านอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม 

66 
(33.0) 

101 
(50.5) 

25 
(12.5) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

4.12 
 

0.77 
 

มาก 3 

3. มีบริการด้านอ่ืนๆ ให้ลูกค้า เช่น 
หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, Wi-Fi เป็นต้น 

66 
(33.0) 

77 
(38.5) 

33 
(16.5) 

16 
(8.0) 

8 
(4.0) 

3.88 
 

1.08 
 

มาก 4 

4. ภายในร้านกาแฟมีความสะอาด 82 
(41.0) 

85 
(42.5) 

33 
(16.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.24 0.71 มากที่สุด 2 

รวม      4.14 0.73 มาก  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าเมื่อ
สั่งซื้อและรับสินค้า/บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 การให้บริการมีมาตรฐาน ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช้าระเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากคือ มีการให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ตามล้าดับ 
 
 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ได้แก่ 
ความถี่ในการซื้อกาแฟต่อเดือน, ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง, เมนูกาแฟที่ซื้อบ่อยที่สุด, เหตุผลที่
ซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล และลักษณะการเข้าใช้บริการ โดยน้าเสนอในรูปแบบของจ านวน

และร้อยละ ดังตารางที่ 4.13 ถึง 4.17 
 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย 
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

 
อัน 
ดับ 

1.ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้
เม่ือสั่งซ้ือและรับสินค้า/บริการ 

108 
(54.0) 

76 
(38.0) 

8 
(4.0) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

4.42 
 

0.75 
 

มากที่สุด 1 

2.การให้บริการมีมาตรฐาน ถูกต้อง 
เป็นมืออาชีพ 

91 
(45.5) 

93 
(46.5) 

16 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.37 
 

0.62 
 

มากที่สุด 2 

3. มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช้าระ
เงิน 

91 
(45.5) 

85 
(42.5) 

24 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.33 
 

0.68 
 

มากที่สุด 3 

4. มีการให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ์

50 
(25.0) 

85 
(42.5) 

57 
(28.5) 

8 
(4.0) 

0 
(0) 

3.88 0.82 มาก 4 

รวม      4.25 0.64 มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ้านวนและร้อยละของความถี่ในการซื้อกาแฟต่อเดือน 

ความถี่ในการซื้อกาแฟต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
2. 1-2 ครั้งต่อเดือน 
3. 3-4 ครั้งต่อเดือน 
4. มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

10 
37 
61 
92 

5.0 
18.5 
30.5 
46.0 

รวม 200 100 
   

จากตารางที่  4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกาแฟต่อเดือน 
มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จ้านวน 92 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อเดือน 
จ้านวน 61 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.5 ซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน จ้านวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
18.5 และน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนน้อยที่สุด จ้านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.0  

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ้านวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 100 บาท 
2. 100-200 บาท 
3. 201-300 บาท 
4. 500 บาทขึ้นไป 

59 
117 

5 
19 

29.5 
58.5 
2.5 
9.5 

รวม 200 100 
   

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 100-200 
บาท จ้านวน 117 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ น้อยกว่า 100 บาท จ้านวน 59 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.5 ซื้อ 500 บาท ขึ้นไป จ้านวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.5 และซื้อ 
201-300 บาทน้อยที่สุด จ้านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 

 



 
 

70 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ้านวนและร้อยละของเมนูกาแฟที่ซื้อบ่อยที่สุด 

เมนูกาแฟที่ซื้อบ่อยที่สุด จ านวน ร้อยละ 
1. เอสเปรสโซ่ 
2. อเมริกาโน่ 
3. คาปูชิโน่ 
4. ลาเต้ 
5. มอคค่า 
6. ออลเดย์ 
7. อินทนิล เบลนด์ 

82 
30 
31 
44 
7 
2 
4 

41.0 
15.0 
15.5 
22.0 
3.5 
1.0 
2.0 

รวม 200 100 
   

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเมนูกาแฟที่ซื้อบ่อยที่สุดคือ เอสเปรสโซ่ 
จ้านวน 82 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ ลาเต้ จ้านวน 44 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
22.0 คาปูชิโน่ จ้านวน 31 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.5 อเมริกาโน่ จ้านวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 มอคค่า จ้านวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.5 อินทนิล เบลนด์ จ้านวน 4 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 และออลเดยน์้อยที่สุด จ้านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.0  

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจ้านวนและร้อยละของเหตุผลที่ซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล 

เหตุผลที่ซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล จ านวน ร้อยละ 
1. ชอบรสชาติของกาแฟ 
2. เป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ 
3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
4. ที่ต้ังร้านสะดวกหาได้ง่าย 
5. มีที่จอดรถเพียงพอ 
6. มีการให้บริการที่ดี 
7. พักผ่อนหย่อนใจ 

40 
37 
15 
23 
30 
23 
32 

20.0 
18.5 
7.5 
11.5 
15.0 
11.5 
16.0 

รวม 200 100 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลเพราะ
ชอบรสชาติของกาแฟ จ้านวน 40 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาคือ เป็นตราสินค้าที่มี
ชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจ้านวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.5 พักผ่อนหย่อนใจ จ้านวน 32 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.0 มีที่จอดรถเพียงพอ จ้านวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.0 ที่ต้ัง
ร้านสะดวกหาได้ง่ายและมีการให้บริการที่ดี จ้านวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.5 และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพมีจ้านวนน้อยที่สุด จ้านวน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.5 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ้านวนและร้อยละของลักษณะการเข้าใช้บริการ 

ลักษณะการเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1. บริโภคที่ร้าน 
2. ซื้อกลับบ้าน 

71 
129 

35.5 
64.5 

รวม 200 100 
   

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการเข้าใช้บริการคือ ซื้อกลับ
บ้าน จ้านวน 129 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 64.5 และบริโภคที่ร้าน จ้านวน 71 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 

 

4.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค   
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง, ความต้ังใจซื้อกาแฟทุก
ครั้งของผู้บริโภค, การตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค และการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมา
ซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล ของผู้บริโภค โดยน้าเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังตารางที่ 4.18 ถึง 4.21 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่
ผู้บริโภคนึกถึง 
 

 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประเมินการตัดสินใจซื้อว่า เมื่อนึก
ถึงร้านกาแฟ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะนึกถึงร้านกาแฟอินทนิล เป็นอันดับแรกที่อยู่ในใจ คือ นึกถึง
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตั้งใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประเมินการตัดสินใจซื้อว่า ในการ

ซื้อกาแฟทุกครั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้ังใจจะซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล เสมอ คือ ต้ังใจซื้อ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้น
ของผู้บริโภค 

 

 
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่

ผู้บริโภคนึกถึง 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

เม่ือท่านนึกถึงร้านกาแฟ ท่านจะนึก
ถึงร้านกาแฟอินทนิล เป็นอันดับแรกที่

อยู่ในใจท่าน 

41 
(20.5) 

68 
(34.0) 

83 
(41.5) 

0 
(0) 

8 
(4.0) 

3.67 
 

0.93 
 

นึกถึง
มาก 

 
ความตั้งใจซื้อกาแฟ 
ทุกคร้ังของผู้บริโภค 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

ในการซื้อกาแฟทุกครั้ง ท่านตั้งใจจะ
ซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลเสมอ 

41 
(20.5) 

76 
(38.0) 

67 
(33.5) 

8 
(4.0) 

8 
(4.0) 

3.67 
 

0.97 
 

ตั้งใจ 
ซื้อมาก 

 
การตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ 
ราคาจะสูงข้ึนของผู้บริโภค 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

ท่านจะซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล 
ต่อไป แม้ราคาจะสูงขึ้น 

16 
(8.0) 

85 
(42.5) 

59 
(29.5) 

32 
(16.0) 

8 
(4.0) 

3.34 
 

0.97 
 

ซื้อ 
ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประเมินการตัดสินใจซื้อว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล ต่อไป แม้ราคาจะสูงขึ้น คือ ซื้อปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 

 

 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟของร้าน
กาแฟอินทนิล ของผู้บริโภค 
 

 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประเมินการตัดสินใจซื้อว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะบอกต่อ แนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล เมื่อมีโอกาส คือ 
บอกต่อมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค 

 

ผู้วิจัยได้แบ่งการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภคออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง, ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค
, ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค และด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ดังนั้น จึงแบ่งสมมติฐานออกเป็นดังนี้ 

 

สมมติฐาน 1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 

 
การแนะน าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟของ
ร้านกาแฟอินทนิล ของผู้บริโภค 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
(X) 

 
(SD) 

แปล
ความ 
หมาย 

ท่านจะบอกต่อ แนะน้าใหผู้้อ่ืนมาซื้อ
กาแฟของร้านกาแฟอินทนิล เม่ือมี

โอกาส 

41 
(20.5) 

68 
(34.0) 

67 
(33.5) 

24 
(12.0) 

0 
(0) 

3.63 
 

0.94 
 

บอกต่อ
มาก 
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สมมติฐาน 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

สมมติฐาน 1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค 

สมมติฐาน 1.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิลมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 
โดยสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 

H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 

 
ตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 
 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การตัดสินใจซือ้กาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนกึถึง 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 

1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 0.591*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
2. ปัจจัยดา้นราคา 0.176* 0.012 ต่้ามาก เชิงบวก 
3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ้าหน่าย 0.368*** 0.000 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.180* 0.011 ต่้ามาก เชิงบวก 
5. ปัจจัยดา้นบุคลากร 0.331*** 0.000 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
6. ปัจจัยดา้นการน้าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

0.620*** 0.000 ค่อนข้างสูง เชิงบวก 

7. ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ 0.575*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
***มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการ
น้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000, 0.012, 0.000, 0.011, 0.000, 0.000, 0.000 ซึ่งพบว่า มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟที่ผู้บริ โภคนึกถึง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 และ 0.001 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.591, 0.176, 0.368, 0.180, 0.331, 0.620, 0.575 แสดงว่า 
ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน   

 
สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิลมีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค โดย
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค  

H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ความตัง้ใจซื้อกาแฟทกุครั้งของผู้บริโภค 
Pearson 

Correlation 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 

1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 0.504*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
2. ปัจจัยดา้นราคา 0.119 0.092 ไม่มีความสัมพันธ ์ - 
3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ้าหน่าย 0.401*** 0.000 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.150* 0.035 ต่้ามาก เชิงบวก 
5. ปัจจัยดา้นบุคลากร 0.186** 0.008 ต่้ามาก เชิงบวก 
6. ปัจจัยดา้นการน้าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

0.635*** 0.000 ค่อนข้างสูง เชิงบวก 

7. ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ 0.470*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
***มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000, 0.000, 0.035, 
0.008, 0.000, 0.000 ซึ่งพบว่า มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.504, 0.401, 0.105, 0.186, 0.635, 0.470 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
เดียวกัน   

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
กาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดด้านราคามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.092 ซึ่งพบว่า มีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านความต้ังใจ
ซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

 
สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิลมีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของ
ผู้บริโภค โดยสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค  

H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค 

 
ตารางท่ี 4.24 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค 
 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การตัดสินใจซือ้กาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค 
Pearson 

Correlation 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 

1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 0.500*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
2. ปัจจัยดา้นราคา 0.228*** 0.001 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ้าหน่าย 0.451*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.217** 0.002 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
5. ปัจจัยดา้นบุคลากร 0.307*** 0.000 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
6. ปัจจัยดา้นการน้าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

0.553*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 

7. ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ 0.517*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
***มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของ
ผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000, 0.001, 0.000, 0.002, 0.000, 0.000, 0.000 ซึ่งพบว่า มีค่าน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจ
ซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ 0.001 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.500, 0.228, 0.451, 0.217, 0.307, 0.553, 0.517 แสดงว่า 
ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน   

 
สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิลมีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล
ของผู้บริโภค โดยสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค 

H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค  

 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การแนะน าให้ผู้อื่นมาซือ้กาแฟ 
ร้านกาแฟอนิทนิล ของผู้บริโภค 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 

1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 0.610*** 0.000 ค่อนข้างสูง เชิงบวก 
2. ปัจจัยดา้นราคา 0.353*** 0.000 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ้าหน่าย 0.526*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.263*** 0.000 ค่อนข้างต่้า เชิงบวก 
5. ปัจจัยดา้นบุคลากร 0.472*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
6. ปัจจัยดา้นการน้าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

0.655*** 0.000 ค่อนข้างสูง เชิงบวก 

7. ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ 0.569*** 0.000 ปานกลาง เชิงบวก 
***มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล
ของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ทั้งหมด ซึ่งพบว่า มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของ
ผู้บริโภค อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.610, 0.353, 0.526, 0.263, 0.472, 0.655, 0.569 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกัน   
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล ใน
สถานีบริการน้้ามันบางจากในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 200 คน ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 
เดือน (เดือนมีนาคม 2561) หลังจากนั้นจึงน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ได้แก่ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อท้าการทดสอบสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ โดยผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ผลออกมาดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี 
เกือบทั้งหมดมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และ
ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท  
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5.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล 

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีทั้งหมด 
7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย, ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด, ปัจจัยด้านบุคลากร, ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และปัจจัยด้าน กระบวนการให้บริการ สามารถสรุปได้ดังนี้  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตราสินค้า 
“อินทนิล” มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมีความส้าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ กาแฟมี
รสชาติดี, รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย และรสชาติกาแฟมีความสม่้าเสมอ ตามล้าดับ 

ปัจจัยด้านราคา จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัย
ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาของกาแฟมีความ
เหมาะสมกับรสชาติและคุณภาพของกาแฟมีความส้าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ราคากาแฟ
เหมาะสมกับปริมาณของสินค้า, ราคากาแฟเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ และราคาถูกกว่าเมื่อ
เทียบกับร้านอ่ืนๆ ตามล้าดับ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ร้านมี
ท้าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทางไปบริโภคมีความส้าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ป้ายร้านสังเกตเห็น
ได้ง่าย, มีที่จอดรถอย่างเหมาะสมกับสถานที่ และร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ ตามล้าดับ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ร้านมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น บัตรสมาชิก โปรโมชั่นลดราคาเครื่องด่ืม
เมื่อน้าแก้วมาเอง เป็นต้น มีความส้าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ โปรแกรมส่งเสริมการขายที่
หลากหลาย, การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่้าเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ และการ
โฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างทั่วถึง ตามล้าดับ 

ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน
ตัวสินค้าเป็นอย่างดีมีความส้าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกาย
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เหมาะสม, พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ และเต็มใจในการให้บริการ และพนักงานยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตามล้าดับ 

ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการมีความส้าคัญมากที่สุด 
รองลงมาคือ ภายในร้านกาแฟมีความสะอาด, ร้านมีการจัดสรรที่นั่งให้ลูกค้าทั้งด้านในและด้าน
นอกร้านอย่างเพียงพอ เหมาะสม และร้านมีบริการด้านอ่ืนๆ ให้ลูกค้า เช่น หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, 
Wi-Fi เป็นต้น ตามล้าดับ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าเมื่อสั่งซื้อและรับสินค้า/บริการมีความส้าคัญมากที่สุด 
รองลงมาคือ การให้บริการมีมาตรฐาน ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ, ความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช้าระ
เงิน และมีการให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตามล้าดับ 

5.1.3 พฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล 
มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งอยู่ที่ 100-200 บาท เมนูกาแฟที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อบ่อยที่สุดคือ เอสเปรสโซ่ ในส่วนของเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อกาแฟ
ของร้านกาแฟอินทนิลนั้น พบว่า เพราะชอบรสชาติของกาแฟมากที่สุด และในส่วนของลักษณะ
การเข้าใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า มีลักษณะการเข้าใช้บริการคือ ซื้อกลับบ้าน  

5.1.4 การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค 

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง, ความต้ังใจซื้อกาแฟทุก
ครั้งของผู้บริโภค, การตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค และการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมา
ซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล ของผู้บริโภค สามารถสรุปได้ดังนี้ 

การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการนึกถึงร้านกาแฟอินทนิลในระดับ นึกถึงมาก  
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ความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความต้ังใจซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลในระดับ ต้ังใจซื้อมาก  

การตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภค จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลต่อไป แม้ราคาจะสูงขึ้นในระดับ ซื้อปานกลาง  

การแนะน้าให้ผู้อื่นมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล ของผู้บริโภค จากผลการวิจัย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะบอกต่อ แนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล เมื่อมีโอกาสใน
ระดับ บอกต่อมาก  

5.1.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอินทนิล มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ
อินทนิล กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง  

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
กาแฟร้านกาแฟอินทนิล ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง และเป็น
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและเรียงตามระดับความสัมพันธ์จาก
มากไปน้อย พบว่า  

ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับ
ค่อนข้างสูง โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อในระดับค่อนข้างต่้า โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านราคากับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อในระดับต้่ามาก โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.012 และ 0.011 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภคในด้านความตั้งใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค  

จากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อและเรียงตามระดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย พบว่า  

ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับ
ค่อนข้างสูง โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับค่อนข้างต้่า 
โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดและปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อในระดับต้่ามาก โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.035 และ 0.008 

ส่วนปัจจัยด้านราคา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซื้อกาแฟอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มีความเกี่ยวข้องกับความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของ
ผู้บริโภค 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ

ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภคในด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้น  

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

กาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้น และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและ

เรียงตามระดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย พบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อในระดับค่อนข้างต้่า โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001, 0.002, 0.000 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ

ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภคในด้านการแนะน าให้ผู้อื่นมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟ

อินทนิล  

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการแนะน้าให้

ผู้อื่นมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อและเรียงตามระดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย พบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อในระดับค่อนข้างต่้า โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 
 

5.2 การอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ
อินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยแบ่งการอภิปราย
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
กาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ในด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึง ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่าการที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมาก ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อกาแฟทุกครั้งที่ผู้บริโภคนึกถึงร้านกาแฟเพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน ทั้งนี้เพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการด้าเนินธุรกิจที่สามารถ
ส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆ และช่วยโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของสุดาดวง เรืองสุริยะ (2543) ได้กล่าวถึงความส้าคัญของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า  เป็น
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องค์ประกอบส้าคัญที่ใช้ในการด้าเนินงานด้านการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการหรือธุรกิจนั้นสามารถ
น้ามาควบคุมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและท้าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อได้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 
มีระดับความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อค่อนข้างสูง นั่นแสดงว่า ยิ่งร้านกาแฟอินทนิลมีการ
น้าเสนอภาพลักษณ์ที่ดี เช่น ตกแต่งภายในร้านให้ความสวยงาม ทันสมัย จัดสรรที่นั่งให้ลูกค้าทั้ง
ภายในและภายนอกร้านอย่างเหมาะสม สะอาด และมีบริการด้านอ่ืนๆ ให้ลูกค้า เช่น นิตยสาร, 
Wi-Fi เป็นต้น ผู้บริโภคก็จะยิ่งมีการตัดสินใจซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟอินทนิลมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ท่ีได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเมี่ยมบนถนนสีลมของกลุ่มวัยท้างาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส้าคัญด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่องความสะอาดภายในร้าน ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคนึก
ถึงและเลือกใช้บริการร้านกาแฟอินทนิลมากขึ้น  ร้านกาแฟอินทนิลต้องพัฒนาบรรยากาศภายใน
และนอกร้านให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้บริโภค เพื่อเวลาที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อกาแฟ ผู้บริโภคจะได้นึกถึงร้านกาแฟ
อินทนิลอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545) ที่กล่าวไว้ว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้ ดังนั้น การพัฒนาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อกาแฟทุกครั้งที่ผู้บริโภคนึก
ถึง   

ในส่วนของปัจจัยปัจจัยด้านราคา และ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ในด้านการตัดสินใจซื้อ
กาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึงในระดับต้่ามากและค่อนข้างต้่า แสดงว่า ราคาและช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายแทบไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนึกถึงเลย อาจเนื่องมาจาก
การเลือกด่ืมกาแฟที่ผู้บริโภคมักค้านึงถึงเรื่องผลิตภัณฑ์และรสชาติเป็นส้าคัญ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการใน
ร้านกาแฟพรีเมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ปัจจัย 
โดยเรียงล้าดับอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ตามล้าดับ อย่างไรก็
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ตามทั้ง 2 ปัจจัยนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยู่ และสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคนึกถึงร้านกาแฟที่จะซื้อต่อไปได้ ร้านกาแฟอินทนิลจึงควรใส่ใจและ
ระมัดระวังปัจจัยทั้งสองนี้โดยการคงมาตรฐานเกณฑ์การก้าหนดราคาและการจัดสรรที่จอดรถ
ให้บริการผู้บริโภค รวมไปถึงสาขาให้บริการที่เพียงพอกับความต้องการ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ด้านความตั้งใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ในด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริโภค 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ แต่ในส่วนของปัจจัยด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ในด้านความต้ังใจซื้อกาแฟ
ทุกครั้ง แสดงว่า ทุกครั้งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟ ผู้บริโภคไม่ได้ค้านึงถึงปัจจัยด้านราคาเลย 
ดังนั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้เพียงบางส่วน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา 
นพชัยยา (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ใน
สถานีบริการน้้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน มี 6 ปัจจัย
ด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ปัจจัยด้านราคา  

ผู้วิจัยพิจารณาว่า สาเหตุที่ปัจจัยด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซื้อกาแฟร้าน
กาแฟอินทนิลทุกครั้งของผู้บริโภค เกิดจาก ความเข้าใจของผู้บริโภคว่าราคาของกาแฟร้านอินทนิล
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยซื้อบริโภคมาก่อนซึ่งเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้อยู่แล้ว ดังนั้น 
จึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับการตัดสินใจซื้อกาแฟเมื่อมีความต้ังใจซื้อกาแฟอินทนิลครั้งต่อๆ ไป 
และ เมื่อผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อกาแฟ ผู้บริโภคมักค้านึงถึงรสชาติและประเภทของกาแฟที่ชอบ
ก่อน หากผู้บริโภคได้เจอกาแฟที่มีรสชาติอร่อยและตรงกับความต้องการ ผู้บริโภคก็จะไม่ค้านึงถึง
ปัจจัยด้านราคา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่า ผู้บริโภครับรู้ถึงความส้าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ของร้านอินทนิลซึ่งสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะร้านกาแฟ
อินทนิลมีจุดเด่นท่ีผลิตภัณฑ์ ด้วยการใช้กาแฟสดท้าให้มีกลิ่นหอม อร่อย ใช้เมล็ดกาแฟออร์แกนิค
และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งเน้นที่คุณภาพของกาแฟและการให้
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ผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเกินจากที่
ผู้บริโภคคาดหวังจากการซื้อกาแฟ คือ ซื้อเพื่อบริโภคอย่างเดียว ดังนั้น เมื่อมีการซื้อกาแฟที่ร้าน
กาแฟอินทนิลทุกครั้ง ผู้บริโภคจึงไม่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านราคา ท้าให้ปัจจัยด้านราคาไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่า 
การที่จะประสบความส้าเร็จได้นั้น ธุรกิจจ้าเป็นต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าด้วย ซึ่งในด้านของตัวสินค้า ลูกค้าจะเน้นพิจารณาที่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
(Customer Value) คือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย ดังนั้น
ธุรกิจต้องเสนอเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับ
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในด้านความต้ังใจซื้อกาแฟทุกครั้งของผู้บริ โภคค่อนข้างสูง ยิ่ง
เป็นการตอกย้้าความส้าคัญของการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพของร้านกาแฟที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า การตกแต่งร้านกาแฟให้มีความสวยงาม 
บรรยากาศดีน่าเข้าใช้บริการ ความสะดวกสบายและความสะอาดทั้งภายในและภายนอกร้าน
กาแฟสามารถส่งผลถึงความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภคในการที่จะเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
และตัดสินใจซื้อกาแฟในครั้งถัดไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์ (2550) ที่
กล่าวว่า หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการพิจารณาถึงสิ่งที่มีตัวตนซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการจูงใจให้เกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจและเป็นสิ่งที่สื่อถึงคุณภาพของบริการ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ซึ่งกล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพให้แก่ลูกค้า โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้าหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ ซึ่งทางร้านกาแฟอินทนิลมีการให้ความส้าคัญกับการออกแบบ
และตกแต่งร้านกาแฟที่เน้นถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มีการจัดสวนหย่อมขนาดเล็กรอบตัวร้าน
กาแฟเพื่อสร้างบรรยากาศที่รมรื่น ผ่อนคลาย เป็นไปตามจุดประสงค์ของร้านกาแฟที่เน้นค้านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและต้องการให้ผู้บริโภคที่มาบริโภคกาแฟรู้สึกผ่อนคลาย หายเหนื่อยจากการเดินทาง 
รวมทั้งการจัดสรรที่นั่งด้านในและนอกร้านอย่างเพียงพอ สะอาด มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Wi-
Fi ไว้บริการผู้บริโภค ท้าให้ได้บรรยากาศในร้านที่สบายๆ และเป็นกันเอง ซึ่งทางร้านกาแฟอินทนิล
คงมาตรฐานที่ดีไว้ได้ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและเกิดความต้ังใจที่จะซื้อกาแฟทุกครั้ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี พันหัน (2551) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสด
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ของประชาชนในศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญมาก
ที่สุด คือ การตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ การออกแบบร้านที่สะดุดตาเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการซื้อ
เพราะรูปแบบ สีสัน การตกแต่ง ท้าให้เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยาช่วยให้เกิดการรับรู้และสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถน้ามาสู่การซื้อและบริโภคกาแฟได้   

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้น 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
กาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ในด้านการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่าการที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาก ก็
จะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดมีความส้าคัญต่อธุรกิจในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของ ฉัตรยา
พร เสมอใจ (2546) ว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ความจ้าเป็นต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า บริการ 
ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ใน
สายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท้าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้  

ในส่วนของปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านบุคลากร 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟแม้ราคาจะสูงขึ้นของผู้บริโภคในระดับค่อนข้างต้่า 
นั่นคือ ปัจจัยทั้ง 3ปัจจัยนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภคเมื่อกาแฟมีการปรับราคา
สูงขึ้นค่อนข้างน้อย แสดงว่า ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส้าคัญกับปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี้มากนัก ดังนั้น
เมื่อกาแฟมีการปรับราคาสูงขึ้นจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภคน้อยไปด้วย สาเหตุ
มาได้จาก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยพฤติกรรมการเลือกด่ืมกาแฟของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะเลือก
กาแฟที่ตนเองชื่นชอบก่อนเป็นส้าคัญ ซึ่งกาแฟของร้านอินทนิลมีคุณภาพดี อร่อย หลากหลายและ
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้ว ท้าให้แม้ราคากาแฟจะปรับสูงขึ้น ปัจจัยด้านราคาและ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากนัก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิราม ค้าสด (2559) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ก่อนที่จะตัดสินใจบริโภคหรือใช้บริการร้าน
กาแฟ ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมที่ต้องมีการประเมินทางเลือกเพื่อที่จะตัดสินใจในการใช้บริการ ซึ่ง
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ทางเลือกนั้นผู้บริโภคก็จะค้านึงหรือให้ความส้าคัญในด้านรสชาติของกาแฟ ราคาเหมาะสมกับ
สินค้า มีการแจ้งราคาที่ชัดเจน บรรยากาศภายในร้าน ตลอดจนการบริการของพนักงานในร้าน  

 นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร การให้บริการที่ดีสามารถท้าให้
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจได้ ดูได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟอินทนิลด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงว่าการบริการของพนักงาน ที่รวมไปถึงการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การ
ให้ข้อมูลข่าวสารของพนักงานต่อผู้บริโภค ย่ิงมีการสื่อสารที่ดีและชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม ยิ่งช่วย
ในการส่งสารที่ต้องการจะสื่อให้ผู้บริโภครับรู้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ สายชล พเยาว์น้อย เจ้าของกิจการบ้านไร่กาแฟ
ที่ประสบความส้าเร็จในธุรกิจกาแฟสดคนหนึ่งในประเทศไทย ที่มีนโยบายของบ้านไร่กาแฟ ที่ว่า
ลูกค้าทุกคนที่ก้าวเข้ามาในร้านบ้านไร่กาแฟ ต้องได้รับการต้อนรับที่นอบน้อมและยิ้มแย้มแจ่มใส
จากพนักงานทุกคน (อ้างถึงใน ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์, 2547) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานดา เสือจ้าศิล (2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาร้านที่มีผู้บริโภคนิยมซื้อกลับเป็นจ้านวน
มากซึ่งต้องการความรวดเร็วในการบริการ นอกจากพื้นฐานด้านความสุภาพของพนักงาน และการ
แต่งกายแล้วความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนักงาน จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส้าคัญ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
กาแฟร้านกาแฟอินทนิลของผู้บริโภค ในด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิล 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่าการที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาก ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อกาแฟและเกิดการแนะน้าบอก
ต่อให้มาซื้อกาแฟร้านอินทนิลของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุ
รงคกุล (2543) ที่กล่าวว่า ข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคเพราะในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นผู้บริโภคจ้าเป็นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า ราคา
สินค้า และคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้า เป็นต้น ซึ่งแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส้าคัญสามารถมาได้
จากเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ซึ่งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่ส่งผ่านมา
ลักษณะบอกต่อ นอกจากน้ี ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการน้าเสนอลักษณะ
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ทางกายภาพ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อด้านการแนะน้าให้ผู้อ่ืน
มาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลในระดับค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่า ยิ่งร้านกาแฟมีการตกแต่ง
สวยงาม น่าเข้าใช้บริการและร้านอินทนิลมีการปรับสูตรกาแฟให้มีความหลากหลายขึ้น มีรสชาติ
อร่อยคงที่สม่้าเสมอ ย่อมส่งผลให้เกิดความประทับใจต่อผู้บริโภคที่สามารถน้ามาสู่การสร้าง
คุณค่าตราสินค้าได้ คุณค่าของตราสินค้านี้เองก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีในสินค้าและ
บริการที่ท้าให้เกิดการซื้อซ้้าและบอกต่อได้เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สินี ธนาสมบูรณ์ผล 
(2559) ที่ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณค่า
ตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้้า หรือที่
เรียกว่าความภักดีต่อสินค้าและบริการซึ่งรวมถึงการบอกต่อหรือแนะน้าผู้อ่ืนด้วย อีกทั้งคุณค่าของ
ตราสินค้ายังช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสื่อสาร ท้าให้กระบวนการสื่อสารในการให้ความรู้
ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น การบริการแก่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง เข้าใจได้ง่ายและเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ท้าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อตามมา สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่พูดถึงการท้า
ให้ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักต่อผู้บริโภคนั้น ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารควบคู่ด้วยเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในตราสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบของการสื่อสาร
ต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภค
รู้จักตราสินค้า ก็จะเอ้ือประโยชน์ต่อการสื่อสารคุณสมบัติของสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เนื่องจาก
ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับคุณสมบัติของสินค้าได้ทันที และน้ามาสู่การตระหนักรู้
ตราสินค้าท่ีจะท้าให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า และพัฒนามาสู่การชื่นชอบ (Liking) 
ต่อตราสินค้าที่ท้าให้เกิดการซื้อสินค้าตามมา 

เมื่อผู้บริโภคเกิดความชอบ ความภักดีในตราสินค้าแล้ว ก็จะมีความต้องการบอกต่อให้
ผู้อื่นได้รับประสบการณ์ที่ดีเช่นกัน เมื่อมีการแนะน้าทางบวกผู้บริโภคคนอ่ืนที่ได้รับข่าวสารก็จะเกิด
การตัดสินใจซื้อกาแฟง่ายขึ้นและช่วยสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านกาแฟอินทนิลที่ดีให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้างกว่าเดิม ดังนั้น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการน้าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟอินทนิล ที่พบว่า มีความสัมพันธ์กับการแนะน้า
ให้ผู้อ่ืนมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลในระดับค่อนข้างสูง นั่นคือ ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยนี้มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อที่จะน้าไปสู่การบอกต่อผู้ อ่ืนมากตามไปด้วย ร้านกาแฟอินทนิลต้องรักษา
มาตรฐานท่ีดีนี้ต่อไปและถ้าสามารถพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นได้ ก็จะยิ่งตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่ท้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ นิวุฒิ พูลศรี (2550) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาผู้บริโภคกาแฟในเขตเทศบาลต้าบลเขารูปช้าง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดของผู้บริโภคในระดับมาก คือด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รสชาติของกาแฟ กลิ่นของกาแฟสดและ
ความหลากหลายของชนิดกาแฟ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักด์ิ รอดสุวรรณ (2554) 
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้ากาแฟสตาร์บัคส์และกาแฟวาวี  ในอ้าเภอเมือง
เชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติที่ต้องมีของร้านกาแฟยอดเยี่ยม 3 อันดับแรกคือ รสชาติ
ของกาแฟ การบริการของพนักงานและบรรยากาศของร้าน ตามล้าดับ  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ร้านกาแฟอินทนิลเน้นพัฒนาให้ความส้าคัญในเรื่องปัจจัยด้านบุคลากรและด้าน
กระบวนการให้ดียิ่งขึ้น บริการประทับใจ และมีมาตรฐานอยู่เสมอ เพราะจากผลการการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น จึง
ควรมีการพัฒนาคุณภาพของพนักงานและการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด
ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริการแก่พนักงานอยู่เสมอ การจัดทดสอบความรู้พนักงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการร้านกาแฟอินทนิลให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อตอกย้้าภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์
และเน้นจุดเด่นข้อหนึ่งที่ร้านกาแฟอินทนิลพยายามเสนอถึงผู้บริโภค คือ การให้บริการที่แตกต่าง 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ้าและนึกถึงเสมอ  

 2. จากผลการวิจัยพบว่า รายการกาแฟประเภทอินทนิล เบลนด์ และ  ออลเดย์ เป็นกาแฟ
ที่ผู้บริโภคซื้อน้อยที่สุดจากกาแฟทั้งหมด จากการสอบถามผู้บริโภคพบว่า นอกจากไม่ใช่กาแฟที่
ด่ืมเป็นประจ้าแล้ว ยังมีผู้บริโภคหลายคนไม่สั่งซื้อกาแฟประเภทนี้เพราะไม่รู้จักและไม่เคยด่ืม
กาแฟประเภทนี้มาก่อน ท้าให้ไม่กล้าลองซื้อเพื่อบริโภค ดังนั้น ร้านกาแฟอินทนิลจึงควรมีการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้บริโภคเก่ียวกับกาแฟทั้ง 2 ประเภทนี้ให้มากขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์และการ
ให้ข้อมูล ณ จุดขาย ว่าเป็นกาแฟอะไร มีความโดดเด่นไม่เหมือนกับกาแฟร้านอ่ืนๆ อย่างไร และ
การจัดสินค้าให้ผู้บริโภคทดลองชิม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้รสชาติของกาแฟและเปลี่ยนทัศนคติ
ของผู้บริโภคให้หันมาซื้อกาแฟทั้ง 2 ประเภทนี้มากยิ่งขึ้น   
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเฉพาะเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่จะท้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรศึกษาในประเด็น
และจังหวัดอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถน้ามาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ
การบริการของร้านกาแฟให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค    

2. เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเฉพาะในส่วนของกาแฟที่จ้าหน่ายในร้านกาแฟอินทนิล ผู้
ที่จะท้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องควรมีการเพิ่มเติมขอบเขตของการศึกษาให้กว้างขึ้น โดยมีการศึกษาถึง
ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่มีจ้าหน่ายภายในร้านกาแฟอินทนิล เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดและมีคุณภาพที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหา
และสามารถน้าไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ 

ร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค้าชี้แจง  

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการท า

แบบสอบถามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามชุดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการน ามาเผยแพร่ออกสู่

สาธารณะ ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะน ามาใช้เพื่อการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้เท่านั้น  ผู้วิจัยจึงใคร่ขอให้ท่านตอบค าถาม

ทั้งหมดในแบบสอบถามนี้อย่างละเอียดและตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์

และได้ผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและน าข้อมูลไป

ประยุกต์ใช้ได้ต่อไป  

แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟ
อินทนิล คอฟฟี่ ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค้าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายลง ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

1.1        ชาย     1.2       หญิง 

2. อายุ 

2.1         ต่ ากว่า 20 ปี    2.2        20-30 ปี 

2.3         31-40 ปี    2.4        41-50 ปี 

2.5         มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

3.1         ต่ ากว่าปริญญาตรี   3.2       ปริญญาตรี 

3.3         ปริญญาโท    3.4   สูงกว่าปริญญาโท 

4. อาชีพ 

4.1         นักศึกษา    4.2       พนักงานเอกชน 

4.3         ข้าราชการ    4.4       เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ 

4.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

5.1        น้อยกว่า 10,000 บาท              5.2        10,001-20,000 บาท 

5.3        20,001-30,000 บาท   5.4        30,001-40,000 บาท 

5.5        40,000 บาทขึ้นไป 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล   
ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ค้าชี้แจง กรุณาประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยประเมินจากการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล คอฟ

ฟี่ในสถานีบริการน้ ามันบางจากในสาขาที่ท่านใช้บริการว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

โดยท าเครื่องหมายลง ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง ระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง ระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มาก 
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ระดับความส าคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ระดับความส าคัญอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ระดับความส าคัญอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
        ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์      

1. กาแฟมีรสชาติดี      
2. รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย      
3. รสชาติกาแฟมีความสม่ าเสมอ      
4. ตราสินค้า “อินทนิล” มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

     

ปัจจัยด้านราคา      
1.ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับรสชาติและ
คุณภาพของกาแฟ 

     

2. ราคากาแฟเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า      
3. ราคากาแฟเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ      
4. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอ่ืนๆ      

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย      
1. ร้านมีท าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทางไปบริโภค      
2. ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย      



3. ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ      
4. มีที่จอดรถอย่างเหมาะสมกับสถานที่      

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด      
1. การโฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง 

     

2. มีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น บัตร
สมาชิก ส่วนลดร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์ 

     

3. โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย      

4. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

     

ปัจจัยด้านบุคลากร      
1. พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี       
2. พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ และเต็มใจใน
การให้บริการ 

     

3. พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม      

4. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่าง
ดี 

     

ปัจจัยด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ      
1. ร้านตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีน่าใช้บริการ      
2. มีการจัดสรรที่นั่งให้ลูกค้าทั้งด้านในและด้านนอก
ร้านอย่างเพียงพอ เหมาะสม 

     

3. มีบริการด้านอ่ืนๆ ให้ลูกค้า เช่น หนังสือพิมพ์, 
นิตยสาร, Wi-Fi เป็นต้น  

     

4. ภายในร้านกาแฟมีความสะอาด      

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ      
1. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าเมื่อสั่งซื้อและ
รับสินค้า/บริการ 

     

2. การให้บริการมีมาตรฐาน ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ      



3. มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน      

4. มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์      

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ค้าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายลง ในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมการซื้อของท่านมากที่สุด 

1. โดยเฉลี่ยแล้วท่านซื้อกาแฟจากร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจาก บ่อยเพียงใด 

  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน  1-2 ครั้งต่อเดือน  3-4 ครั้งต่อเดือน    

  มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน  

2. ท่านใช้จ่ายในการซื้อกาแฟจากร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจาก โดยเฉลี่ยครั้งละ

เท่าไหร่ 

  น้อยกว่า 100 บาท  100-200 บาท   201-300 บาท   

  301-400 บาท    401-500 บาท   500 บาท ขึ้นไป 

3. ส่วนใหญ่ท่านซื้อกาแฟจากร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากประเภทใดมากที่สุด 

  เอสเปรสโซ่   อเมริกาโน่  คาปูชิโน่   

  ลาเต้   มอคค่า   ออลเดย์   อินทนิล เบลนด์  

4. ท่านซื้อกาแฟจากร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจาก เพราะเหตุใด 

ชอบรสชาติของกาแฟ     มีที่จอดรถเพียงพอ 

เป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ   มีการให้บริการที่ดี 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ    พักผ่อนหย่อนใจ 

ที่ต้ังร้านสะดวกหาได้ง่าย 



5. ลักษณะการเข้าใช้บริการ 

  บริโภคที่ร้าน   ซื้อกลับบ้าน 

 

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อกาแฟร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ค้าชี้แจง กรุณาประเมินโอกาสในการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้ ามันบางจาก 

ที่ตรงกับระดับการตัดสินใจของท่านในครั้งถัดไป โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน

มากที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. เมื่อท่านนึกถึงร้านกาแฟ ท่านจะนึกถึงร้านกาแฟอินทนิลเป็นอันดับแรกที่อยู่ในใจท่าน 

 
นึกถึงแน่นอน 

ระดับความคิดเห็น  
ไม่นึกถึง
แน่นอน 

5 4 3 2 1 
     

2. ในการซื้อกาแฟทุกครั้ง ท่านต้ังใจจะซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลเสมอ 

 
ตั้งใจซื้อเสมอ 

ระดับความคิดเห็น  
ไม่ตั้งใจซื้อ

เสมอ 
5 4 3 2 1 

     

3. ท่านจะซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลต่อไป แม้ราคาจะสูงขึ้น 

 
ซื้อแน่นอน 

ระดับความคิดเห็น  
ไม่ซื้อแน่นอน 5 4 3 2 1 

     

4. ท่านจะบอกต่อ แนะน าให้ผู้อื่นมาซื้อกาแฟของร้านกาแฟอินทนิลเมื่อมีโอกาส 

 
บอกต่อ
แน่นอน 

ระดับความคิดเห็น  
ไม่บอกต่อ
แน่นอน 

5 4 3 2 1 
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