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The study was a survey whose purpose was to study the relationship between personal
factor and service marketing mix, both of which affected decision making of roasted coffee drink
in Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate in Rayong. The sample group consisted of 400
people who worked or lived in the area of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate in Rayong.
The instrument for data collection was questionnaire. SPSS was used for data analysis.
The statistics used for data analysis were descriptive ones and the statistics for hypotheses testing
and finding the relationship consisted of Independent Sample T-test, One-Way Analysis of
Variance, and Pearson’s Correlation.
The findings revealed that the majority of the respondents were female, 26-30 years
old, had bachelor’s degree, and their income ranged from 30,001 to 40,000 baht. They were
private sector employees. From data analysis, it was found that marketing mix factors including
product, price, place or distribution channel, promotion, salespeople, presentation, physical
features, and process had high level of overall mean. From hypotheses testing, it was found that
respondents’ personal factors affected the decision making of roasted coffee drink. Marketing mix
factors were correlated with decision making of roasted coffee drink at the significance level of
0.05.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มที่มีกลิ่นและรสเป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นที่ชื่นชอบของคนทัว่ โลก
จานวนมากมาช้านาน ถึงแม้วา่ กาแฟจะไม่ได้เป็ นเครื่ องดื่มที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย แต่กาแฟ
ก็เป็ นเครื่ องดื่มที่คนไทยรู ้จกั และบริ โภคมาเป็ นเวลานานไม่ต่ากว่า 150 ปี แล้ว โดยในประเทศไทย
มีการปลูกกาแฟหลายพันธุ์ มีการพัฒนาวิธีการนากาแฟมาผลิตเป็ นเครื่ องดื่มในลักษณะต่าง ๆ และ
มีรสนิยมการบริ โภคกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น โอเลี้ยง กาแฟเย็น หรื อกาแฟโบราณที่ใช้
ถุงกาแฟชง ซึ่ งแตกต่างไปจากรสนิยมของต่างชาติที่นิยมบริ โภคกาแฟกันอย่างแพร่ หลาย
อย่าง สหรัฐอเมริ กาหรื อยุโรป เป็ นต้น (ถิ่นกาเนิ ดของกาแฟในเมืองไทย, 2544)
โดยถ้านับทัว่ โลกแล้วมีการบริ โภคกาแฟถึง 40 ล้านล้านถ้วยต่อปี มีมูลค่าการซื้ อขายมาก
เป็ นอันดับสองรองจากน้ ามัน และถ้านับเฉพาะในเมืองไทยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มูลค่าผลิตภัณฑ์
กาแฟเท่ากับ 25,600 ล้านบาท มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 2549 โดยแยก
เป็ นกาแฟผงกึ่งสาเร็ จรู ป 12,000 ล้านบาท กาแฟกระป๋ อง 8,500 ล้านบาท และร้านกาแฟพรี เมียม
(ซึ่ งนาเมล็ดกาแฟมาคัว่ บดและชงจาหน่าย) 5,100 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะร้าน
กาแฟพรี เมี่ยม จะเห็นได้วา่ มีปริ มาณการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เริ่ มจาก 3,000 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้นเป็ น 3,500 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2546 ขยับเป็ น 4,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2547 และเพิม่ ขึ้นเป็ น 5,100 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550 เนื่องมาจากปริ มาณร้านกาแฟพรี เมี่ยม
ที่เปิ ดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และผูบ้ ริ โภคหันมาดื่มกาแฟคัว่ บดแทนกาแฟผงสาเร็ จรู ปมากขึ้น
(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2550)
ความนิยมในร้านกาแฟพรี เมี่ยมส่ งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในด้าน
ช่องทางการจาหน่าย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเปิ ดให้บริ การในพื้นที่ร้านค้าสมัยใหม่หรื อ Modern Trade
ไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้า ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ดิสเคาน์ทสโตร์ ทาให้เกิดการแย่งพื้นที่ทาเลดี
ทาให้ตน้ ทุนในการขยายสาขาแต่ละแห่งเพิ่มสู งขึ้น ทางผูป้ ระกอบการปรับกลยุทธ์โดยการเน้น
ความหลากหลายและสร้างความแตกต่าง โดยขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย โดยทาเลนอกร้านค้าสมัยใหม่ที่น่าสนใจ คือ ปั๊ มน้ ามัน โรงภาพยนตร์ รถไฟฟ้ า
ศูนย์แสดงสิ นค้า ร้านหนังสื อ โรงพยาบาล สถานออกกาลังกาย สถานีรถไฟฟ้ า และท่าอากาศยาน
โดยร้านกาแฟเหล่านี้ถือเป็ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่น่าสนใจและน่าจะได้รับ
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การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะปั จจุบนั ตลาดร้านกาแฟอยูใ่ นช่วงขยายตัว และมีฐานลูกค้า
รองรับอีกมากโดยถึงแม้ปัจจุบนั มีอยูห่ ลายร้อยร้าน แต่ก็ยงั ไม่ถือว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงมากนัก
การที่ธุรกิจร้านกาแฟจากต่างชาติยงั ทยอยกันเข้ามาลงทุนเปิ ดกิจการในเมืองไทย
แสดงว่าตลาดของธุ รกิจกาแฟนี้ยงั มีอนาคต และได้รับการประเมินว่ายังขยายตัวต่อไปได้
ขณะเดียวกันก็เป็ นสัญญาณเตือนภัยจากการรุ กรานของธุ รกิจข้ามชาติที่กดดันให้ร้านกาแฟของ
นักลงทุนไทยต้องปรับตัว ทั้งรสชาติและบริ การ เพื่อเผชิญการบุกตลาดของเครื อข่ายร้านกาแฟ
ชื่อดังจากต่างประเทศ นอกจากการปรับตัวเพื่อรับการแข่งขันของบรรดาร้านกาแฟพรี เมี่ยม
ที่เป็ นเครื อข่ายสาขาจากต่างประเทศแล้ว บรรดาร้านกาแฟพรี เมี่ยมของไทยยังหันไปขยายสาขา
ในต่างประเทศ โดยปัจจุบนั มีร้านกาแฟพรี เมี่ยมไทยใน 3 ประเทศ คือ สิ งคโปร์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย
ธุ รกิจร้านกาแฟพรี เมี่ยมยังคงเป็ นธุ รกิจที่น่าลงทุน เนื่ องจากการที่โอกาสทางธุ รกิจ
ยังเปิ ดกว้าง จากการที่ปริ มาณการบริ โภคกาแฟของคนไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ต่า และส่ วนใหญ่ยงั นิยม
บริ โภคกาแฟสาเร็ จรู ป กล่าวคือ คนไทยบริ โภคกาแฟน้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม/ คน/ ปี หรื อคิดเป็ น
เพียง 130-150 ถ้วย/ คน/ ปี เท่านั้น (หรื อเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งแก้ว/ คน/ วัน) เพราะปริ มาณคนไทยที่
บริ โภคกาแฟเป็ นประจามีเพียงร้อยละ 30 (หรื อไม่ถึง 2 ล้านคน) จากประชากรคนไทยทั้งหมดกว่า
60 ล้านคน ซึ่งยังมีปริ มาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย อย่างเช่น ญี่ปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย
500 แก้ว/ คน/ ปี หรื ออเมริ กาที่ดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/ คน/ ปี (หรื อเฉลี่ย 2 แก้ว/ คน/ วัน) เป็ นต้น
ซึ่ งธุ รกิจร้านกาแฟพรี เมี่ยมนี้ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของคนไทย
นอกจากนี้ ปั จจุบนั ธุ รกิจร้านกาแฟพรี เมี่ยมกาลังกลายเป็ นร้านที่อยูใ่ นกระแสความนิยม
โดยมีผปู ้ ระกอบการไม่ต่ากว่า 10 ยีห่ อ้ ที่ประกาศขยายธุ รกิจด้านนี้ อย่างจริ งจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
ทั้งในการขยายร้านกาแฟพรี เมี่ยมในกรุ งเทพ ฯ และต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายย่อย
ก็ตอ้ งเข้ามาในธุ รกิจนี้ อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีความเสี ยงสู งกว่านักลงทุนรายใหญ่ที่มีท้ งั
กาลังเงินและความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี รวมทั้งเทคนิคการพลิกแพลงตลาด เพื่อขยายฐานการบริ โภค
ทาให้มีโอกาสในการประสบความสาเร็ จในธุ รกิจมากกว่า (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2550)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ายังมีช่องทางและโอกาสในการลงทุนอีกมากแต่ก็ตอ้ ง
ขึ้นอยูก่ บั การวางแผนและการบริ หารจัดการที่ดีควบคู่ไปด้วย ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการลงทุน
ทาธุ ระกิจร้านกาแฟเพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นในการก้าวเข้าสู่ การเป็ นเจ้าของกิจการ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเลือก
ที่จะทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคลและส่ วนประสมตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
ซึ่ งการวิจยั เรื่ องดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผูค้ ิดจะประกอบธุ รกิจร้านกาแฟและผูส้ นใจทัว่ ไป
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
2. เพื่อศศึกษาส่ วนประสมตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง

สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
2. ปั จจัยส่ วนผสมตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
(Kotler, 1998)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่ วนประสมตลำดบริกำร
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงานขาย
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550)

1.
2.
3.
4.

ประเภทกำแฟคั่วบด
เลือกที่แบรนด์สินค้า
สะดวกในการซื้ อ
ปริ มาณที่ได้รับ
เลือกพนักงานขาย
(Schiffman & Kanuk, 2000)

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลและส่ วนประสมตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัด
ระยอง
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจดาเนินกลยุทธ์สาหรับบริ หารจัดการร้านกาแฟคัว่ บด
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
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3. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการที่สนใจนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาธุ รกิจ
ต่อไป

ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคลและส่ วนประสมตลาดบริ การที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มบุคคลที่ทางานอยูภ่ ายในเขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง และกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจยั ฉบับนี้มุ่งศึกษาเฉพาะปั จจัยส่ วนบุคคลในเรื่ อง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ตาแหน่ง รายได้ และส่ วนประสมตลาดบริ การในเรื่ อง ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงานขาย การสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ กระบวนการ และอานาจในการต่อรองที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
ขอบเขตด้านระยะเวลา ทาการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 255517 มีนาคม 2555

ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
1. กลุ่มประชากรที่ไม่สามารถเก็บผลการวิจยั ได้ท้ งั หมด อันมีสาเหตุมาจากข้อจากัด
ด้านเวลา ทุนวิจยั ความลาบากในการรวบรวมรายชื่อ หรื อ ความลาบากในการเข้าถึ งกลุ่มตัวอย่าง
2. ข้อจากัดในเรื่ องของพื้นที่การศึกษาวิจยั ที่ศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เพียงแห่งเดียว
3. ข้อจากัดด้านข้อมูลจากทางเอกชน (บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน))
4. การที่ผวู ้ จิ ยั ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ท้ งั หมด เนื่ องจากการปฏิเสธ
ที่จะให้ความร่ วมมือของประชาชนในกลุ่มตัวอย่าง
5. ความไม่สะดวกในการสุ่ มตัวอย่างโดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็ น ทาให้ตอ้ งใช้
การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก จึงอาจเกิดอคติ (Bias)
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเฉพาะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
ส่ วนประสมตลาดบริ การ หมายถึง แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การ ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านพนักงานขาย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพด้านกระบวนการ
ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดที่นาเสนอต่อลูกค้า รวมไปถึงคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์
ด้านราคา หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดที่ลูกค้ามาซื้ อ
แต่ละครั้งเหมาะสมกับปริ มาณที่ได้รับ รวมไปถึงมีราคาถูกว่าร้านอื่น ๆ ในบริ เวณใกล้เคียงและ
มีป้ายราคาบอกชัดเจน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง ความสะดวกในการเดินทางมาซื้ อ หรื อ
ความสะดวกในการสั่งซื้ อทางโทรศัพท์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การติดป้ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จกั
รวมไปถึงการได้รับส่ วนลดจากการเป็ นสมาชิกหรื อการได้รับส่ วนลด/ แถมจากการซื้ อครบตาม
จานวนที่กาหนด
ด้านพนักงานขาย หมายถึง การที่พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี สุ ภาพ แต่งกายด้วยชุด/
เครื่ องแบบที่เรี ยบร้อยรวมไปถึงมีการแนะนาโดยให้ทางเลือกแก่ผซู ้ ้ื อ
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณค่าของ
การบริ การ เช่น มีสถานที่สะอาด โปร่ งโล่งมีความรื่ นรมย์ สวยงามและทันสมัย
ด้านกระบวนการ หมายถึง วิธีการดาเนินงานขององค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า ตามกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ เช่น พนักงานให้บริ การตามที่ลูกค้าร้องขอ
รวมไปถึงการติดตามผลและแก้ไขปั ญหาที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริ การ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด จังวัดระยอง ที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
เลือกที่แบรนด์สินค้า หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใด ๆ ก็ตามโดย
มีการพิจารณาจากแบรนด์ของสิ นค้าเหล่านั้น
สะดวกในการซื้ อ หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคจะสามารถซื้ อสิ นค้าได้อย่างสะดวกสบาย
โดยที่ไม่เกิดความยุง่ ยากในขั้นตอนการซื้ อหรื อระหว่างการเดินทาง
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ปริ มาณที่ได้รับ หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคได้รับสิ นค้าที่ซ้ื อในปริ มาณที่พอใจ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
การเลือกผูข้ าย หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกผูข้ ายจากเหตุผลส่ วนตัว

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษา เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิด หรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการประกอบพิจารณาการศึกษา ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมตลาดบริ การ
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับเครื่องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
กาแฟ เป็ นเครื่ องดื่มที่ทาจากเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟ หรื อมักเรี ยกว่า เมล็ดกาแฟคัว่
มีการปลูกต้นกาแฟในมากกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่ งยังไม่ผา่ นการคัว่ ) เป็ นหนึ่ง
ในสิ นค้าทางการเกษตรซึ่ งมีการซื้ อขายกันมากที่สุดในโลก กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน
ทาให้มนั มีสรรพคุณชูกาลังในมนุษย์ ปัจจุบนั กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด
ในโลก เป็ นที่เชื่ อกันว่าสรรพคุณชูกาลังจากเมล็ดของต้นกาแฟนั้นถูกพบเป็ นครั้งแรกในเยเมน
แถบอาระเบีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปี ย และการปลูกต้นกาแฟในสมัยแรก
ได้แพร่ ขยายในโลกอาหรับ หลักฐานบันทึกว่าการดื่มกาแฟได้ปรากฏขึ้นราวกลางคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 15 อันเป็ นหลักฐานซึ่ งเชื่ อถือได้และเก่าแก่ที่สุด ถูกพบในวิหารซูฟี ในเยเมน แถบอาระเบีย
จากโลกมุสลิม กาแฟได้แพร่ ขยายไปยังทวีปยุโรป อินโดนีเซี ย และทวีปอเมริ กา ในระหว่างที่กาแฟ
เริ่ มเดินทางจากทวีปอเมริ กาเหนือและตะวันออกกลางสู่ ทวีปยุโรป กาแฟได้ถูกส่ งผ่านไปยังซิ ลีและ
อิตาลีในตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 17 จากนั้นผ่านตุรกีไปยังกรี ซ ฮังการี และออสเตรี ยในตอนปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 จากอิตาลีและออสเตรี ย กาแฟได้แพร่ ขยายไปยังส่ วนที่เหลือของทวีปยุโรป
ผลกาแฟ ซึ่ งบรรจุเมล็ดกาแฟ เป็ นผลผลิตจากไม้พมุ่ ไม่ผลัดใบขนาดเล็กในจีนสั Coffea
หลายสปี ชีส์ โดยสายพันธุ์ที่มีการปลูกโดยทัว่ ไปมากที่สุด ได้แก่ Coffea Arabica และรู ปแบบ
“โรบัสต้า” ซึ่ งมีรสเข้มกว่าของ Coffea Canephora ซึ่ งสายพันธุ์ดงั กล่าวมีความทนทานต่อราสนิม
ใบกาแฟ (Hemileia Vastatrix) ซึ่ งสร้างความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวง สายพันธุ์กาแฟทั้งคู่มีการปลูก
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ในละตินอเมริ กา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริ กา เมื่อสุ กแล้ว ผลดังกล่าวจะถูกเก็บ
รวบรวม นาไปผ่านกรรมวิธีและทาให้แห้ง หลังจากนั้น เมล็ดจะถูกคัว่ ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่ บั รสชาติที่ตอ้ งการ และจะถูกบดและบ่มเพื่อผลิตกาแฟ กาแฟสามารถตระเตรี ยมและ
นาเสนอได้ในหลายวิธี
กาแฟเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของโลกโดยในปี ค.ศ. 2004 กาแฟเป็ นสิ นค้าการเกษตร
ส่ งออกที่ทารายได้เป็ นอันดับหนึ่งในจานวน 12 ประเทศ และเป็ นพืชที่มีการส่ งออกอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายซึ่ งมีมูลค่าสู งที่สุดเป็ นอันดับ 7 ของโลก ในปี ค.ศ. 2005 กาแฟได้รับการโต้เถียง
บางส่ วนในด้านการเพาะปลูกต้นกาแฟและผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อม และมีการศึกษาจานวนมาก
ที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริ โภคกาแฟกับข้อจากัดทางยาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม
ก็ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปที่แน่ชดั ว่ากาแฟให้คุณหรื อให้โทษกันแน่
บราซิลเป็ นประเทศที่ส่งออกกาแฟสู งที่สุดในโลก แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เวียดนาม
กลายมาเป็ นผูผ้ ลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตารายใหญ่ของโลก อินโดนีเซียเป็ นประเทศส่ งออกกาแฟ
รายใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสาม
ผลกาแฟและเมล็ดกาแฟต้องผ่านกระบวนการมากมายก่อนที่จะกลายมาเป็ นเมล็ด
กาแฟคัว่ ขั้นแรกกาแฟจะถูกเลือกสรร โดยใช้มือเป็ นส่ วนใหญ่จากนั้นนามาจัดเรี ยงตามความสุ ก สี
จากนั้นเนื้อกาแฟจะถูกนาออกโดยเครื่ องจักร ส่ วนเมล็ดกาแฟจะถูกหมักเพื่อกาจัดชั้นเมือกบาง ๆ
ที่เกาะอยูต่ ามเมล็ด เมื่อกระบวนการหมักเสร็ จสิ้ น เมล็ดกาแฟจะถูกล้างทาความสะอาดโดยใช้น้ า
บริ สุทธิ์ คุณภาพสู งเพื่อกาจัดกากที่เกิดจากการหมัก ซึ่ งก่อให้เกิดน้ าเสี ยที่มีการปนเปื้ อนสู งปริ มาณ
มาก หลังจากนั้น เมล็ดกาแฟจะถูกนาไปตากแห้ง จัดเรี ยงและระบุวา่ เป็ นเมล็ดกาแฟเขียว
ขั้นตอนต่อไปคือการคัว่ เมล็ดกาแฟเขียว โดยปกติแล้ว กาแฟมักจะถูกจาหน่ายหลังจาก
คัว่ แล้ว และกาแฟทุกรู ปแบบจาเป็ นต้องคัว่ ก่อนที่จะบริ โภค กาแฟสามารถคัว่ ได้โดยผูป้ ระกอบการ
หรื อคัว่ เองได้ที่บา้ น กระบวนการคัว่ เมล็ดกาแฟจะส่ งผลต่อรสชาติของเมล็ดกาแฟ เนื่ องจากเมล็ด
กาแฟมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมี เมล็ดกาแฟที่ผา่ นการคัว่ จะมีมวลลดลงเพราะ
สู ญเสี ยความชื้นไป แต่จะมีปริ มาตรมากขึ้นทาให้มนั มีความหนาแน่นลดลง ความหนาแน่นของ
เมล็ดกาแฟเองก็ส่งผลต่อความเข้มของกาแฟและความจาเป็ นในการบรรจุ กระบวนการคัว่ จะเริ่ ม
ขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายในเมล็ดกาแฟสู งถึง 200° C แม้วา่ เมล็ดกาแฟแต่ละประเภทจะมีความชื้นและ
ความหนาแน่นที่แตกต่างกัน และยังคัว่ ด้วยอัตราเร็ วที่แตกต่างกัน ระหว่างการคัว่ ปฏิกิริยารี ดอกซ์
ของน้ าตาลจะเกิดขึ้นภายในเมล็ดกาแฟ หลังจากที่ความร้อนมหาศาลได้เผาแป้ งที่อยูใ่ นเมล็ดกาแฟ
และเปลี่ยนแป้ งให้เป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่ งจะเริ่ มเกรี ยม และเปลี่ยนสี ของเมล็ดกาแฟ ระหว่าง
กระบวนการคัว่ เมล็ดกาแฟจะสู ญเสี ยซูโครสอย่างรวดเร็ วและอาจสู ญเสี ยไปทั้งหมดหากคัว่
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ติดต่อกันเป็ นเวลานาน ระหว่างการคัว่ น้ ามันหอม กรด และคาเฟอีนจะอ่อนลง ทาให้รสชาติของ
กาแฟเปลี่ยนไป ที่อุณหภูมิ 205° C น้ ามันชนิดอื่นจะขยายขึ้น หนึ่งในนั้นคือ Caffeol ซึ่ งเกิดขึ้นที่
อุณหภูมิ 200° C ซึ่ งทาให้กาแฟมีกลิ่นและรสชาติ
สี ของเมล็ดกาแฟที่ผา่ นการคัว่ สามารถแบ่งได้ดว้ ยสายตามนุษย์ออกเป็ น อ่อน อ่อนปาน
กลาง ปานกลาง เข้มปานกลาง เข้มและเข้มมาก วิธีตรวจสอบที่มีความแน่นอนกว่าในการตรวจหา
ระดับของการคัว่ คือ การตรวจวัดแสงสะท้อนจากเมล็ดกาแฟหลังจากการคัว่ แล้ว โดยอาศัยแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสงที่ใกล้กบั อินฟาเรดสเปคตรัม เครื่ องวัดแสงอย่างประณี ตใช้กระบวนการที่เรี ยกว่า
สเปคโตรสโกปี เพื่อคืนจานวนที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่ งจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กบั ระดับการคัว่ ของ
เมล็ดกาแฟหรื อการพัฒนารสชาติของมัน เครื่ องมือดังกล่าวจะถูกใช้ในการรับประกันคุณภาพของ
กาแฟในธุ รกิจคัว่ กาแฟเท่านั้น
การคัว่ ให้เมล็ดกาแฟมีสีเข้มมักจะทาให้เมล็ดกาแฟมีผวิ เรี ยบขึ้น เพราะว่าเมล็ดกาแฟ
เหลือใยอาหารอยูน่ อ้ ยและจะมีความหวานมากขึ้น การคัว่ อ่อน ๆ เมล็ดกาแฟจะเหลือคาเฟอีนสะสม
อยูม่ าก ทาให้กาแฟมีรสชาติขมอ่อน ๆ และมีรสชาติเข้มขึ้นจากน้ ามันหอมและกรด ซึ่ งะสู ญเสี ยไป
หากคัว่ เมล็ดกาแฟเป็ นเวลานาน ระหว่างการคัว่ เมล็ดกาแฟ จะก่อให้เกิดกากเล็กน้อยจากผิวของ
เมล็ดกาแฟภายหลังการคัว่ แล้ว กากจะถูกกาจัดโดยการเคลื่อนไหวของอากาศ แม้วา่ ในเมล็ดกาแฟ
คัว่ ที่มีสีเข้มกว่าจะมีการเติมกากเพื่อให้เมล็ดกาแฟมีน้ ามันชุ่ม นอกจากนี้ ระหว่างกระบวนการอาจ
มีการกาจัดคาเฟอีนด้วย เมล็ดกาแฟจะถูกกาจัดคาเฟอีนขณะยังเขียวอยู่ มีหลากหลายวิธีในการกาจัด
คาเฟอีนออกจากกาแฟ เช่น การแช่เมล็ดกาแฟในน้ าร้อนหรื อการอบเมล็ดกาแฟ จากนั้นใช้ตวั ทา
ละลายในการละลายน้ ามันที่มีคาเฟอีนผสมอยูด่ ว้ ย การกาจัดคาเฟอีนมักจะทาโดยบริ ษทั
ผูป้ ระกอบการ จากนั้นคาเฟอีนที่ถูกแยกออกมามักจะถูกจาหน่ายให้กบั ภาคอุตสาหกรรมทางยา
เมล็ดกาแฟจะต้องถูกบดและชงเพื่อที่จะทาเป็ นเครื่ องดื่ม การบดเมล็ดกาแฟคัว่ สามารถ
ทาได้ที่เตาอบกาแฟ ในร้านขายของชา หรื อในบ้านก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นที่เตาอบกาแฟจากนั้น
จะบรรจุและจัดจาหน่ายให้แก่ลูกค้า เมล็ดกาแฟสามารถบดได้หลายวิธี เครื่ องบดเลื่อยใช้การหมุน
ในการตัดเมล็ดให้ขาดออกจากกัน เครื่ องบดไฟฟ้ าใช้การอัดกระแทกของใบมีดทื่อที่เคลื่อนที่ดว้ ย
ความเร็ วสู ง ไปจนถึงการใช้โกร่ งบดยา โดยประเภทของเครื่ องชงกาแฟสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
เครื่ องชงกาแฟแบบหยดหรื อแบบดริ ป เครื่ องชงกาแฟประเภทนี้เป็ นที่นิยมกันโดยทัว่ ไป
เนื่องจาก ใช้ง่าย ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก หลักการทางาน ใส่ น้ าลงในส่ วนที่ใช้ขงั น้ าเมื่อน้ าเดือดจะถูกจ่าย
ไปยังด้านบนของผงกาแฟ ฟิ ลเตอร์ และหยดลงเป็ นน้ ากาแฟ ลงบนกากาแฟที่รองรับอยู่ ข้อดี
ระยะเวลาในการชงค่อนข้างสั้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้กาแฟที่ได้ไม่เข้มข้นเท่าใดนัก เนื่ องจากไอน้ า
จะผ่านเมล็ดกาแฟเพียงบางส่ วน
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เครื่ องชงกาแฟแบบเป็ นกาหยดหรื อแบบนีโอโพลิแทน ดริ ป พอต หลักการทางาน
มีลกั ษณะการทาคล้ายกับเครื่ องชงกาแฟแบบหยด ต่างกันตรงที่ เครื่ องชงแบบนี้ จะไม่มีพวย
กา กาแฟบดจะถูกใส่ ลงในถ้วยกรองซึ่ งอยูภ่ ายในตะกร้าของหม้อ เครื่ องชงชนิ ดนี้สามารถหาซื้ อ
ได้ง่าย ราคาไม่แพง
เครื่ องชงกาแฟแบบฝรั่งเศสหรื อเฟรนซ์เพรส หลักการทางาน ประเทศฝรั่งเศส
เป็ นผูค้ ิดค้นและปรับปรุ งขึ้นมา มีลกั ษณะเป็ นแบบลูกสู บ ตัวเครื่ องประกอบด้วย กระบอกแก้ว
และก้านโลหะตรงกลาง มีดา้ มจับอยูต่ รงด้านนอกของกระบอก มีปากของกาไว้สาหรับริ น
ส่ วนล่างของตัวเครื่ องเป็ นแบบฟิ ลเตอร์ เมื่อจะชงกาแฟ ให้ใส่ ผงกาแฟลงในกระบอกริ นน้ าร้อน
ใส่ ให้ท่วมผงกาแฟ รอจนชุ่มน้ าจึงกดลูกสู บลงจึงได้น้ ากาแฟออกมา
เครื่ องชงกาแฟแบบเอสเปรสโซ เป็ นเครื่ องชงกาแฟที่นิยมใช้กนั มากในร้านกาแฟที่มี
ขนาดกลาง หลักการทางาน ใช้หลักการจากความดันไอน้ า เพื่อกลัน่ เอารสชาติของกาแฟออกมา
โดยที่ใช้น้ าน้อยที่สุด โดยรสชาติที่ได้ จะมีความหอมอย่างเต็มที่ โดยเครื่ องชงกาแฟประเภทนี้จะมี
การผลิตออกมาหลายแบบและหลายขนาด ซึ่ งถ้าขนาดใหญ่ราคาก็จะสู งตามไปด้วย
เครื่ องชงกาแฟแบบมอคคาพอต เครื่ องชงประเภทนี้มีหลักการเกี่ยวกับความดันไอน้ า
คล้าย ๆ กับแบบเอสเปรสโซ โดยตัวเครื่ องจะแยกออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนล่างเป็ นส่ วนใส่ น้ า
ส่ วนบนมีฟิลเตอร์ สาหรับใส่ ผงกาแฟ เมื่อต่อสองส่ วน เข้าด้วยกันจะมี หลักการทางาน คือ
เครื่ องจะทางานโดยต้มน้ ากลัน่ ไอผ่านผงกาแฟ เมื่อเครื่ องหยุดเดือด จะได้น้ ากาแฟที่มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับการชงโดยใช้เครื่ องเอสเปรสโซ
เครื่ องชงกาแฟแบบเพอร์ โคเลเตอร์ เครื่ องชงกาแฟประเภทนี้ จะมีลกั ษณะคล้ายกาต้ม
รู ปล่างคล้ายคูลเลอร์ โดยมากจะเห็นเครื่ องชงประเภทนี้ตามสถานที่จดั เลี้ยงหรื อตามโรงแรมต่าง ๆ
หลักการทางาน ตัวเครื่ องจะต้มน้ าพอเดือด และจะไหลไปตามท่อปั๊ มผ่านตะกร้าที่ใส่ ผงกาแฟไว้
น้ ากาแฟที่ได้ จะหยดลงสู่ ส่วนล่างสุ ดของเหยือก ซึ่ งจะมีตวั เปิ ด ปิ ด อยูด่ า้ นนอก เครื่ องชงกาแฟ
ประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสู ง เนื่องจาก มีปุ่มควบคุมความร้อนและอุณหภูมิของน้ าสม่าเสมอ
เครื่ องชงกาแฟแบบสุ ญญากาศ เครื่ องชงประเภทนี้ตวั เครื่ องจะเป็ นแก้วใส หลักการ
ทางาน จะอาศัยหลักความดันไอน้ า โดยผงกาแฟจะถุกบดใส่ ไว้ในฟิ ลเตอร์ ซ่ ึ งอยูส่ ่ วนบนของ
ตัวเครื่ อง และมีกาน้ าซึ่ งเป็ นแก้วทรงกลม อยูด้ า้ นล่างของตัวฟิ ลเตอร์ น้ าจะถูกต้มด้วยตะเกียง
แอลกอฮอล์ดา้ นนอก เมื่อน้ าเดือดไอน้ าจะลอยขึ้นสู่ ดา้ นบน ผ่านผงกาแฟและขังอยูบ่ นนั้น จนเมื่อ
มีการดับไฟน้ ากาแฟถึงจะไหลออกมา ผ่านกรองลงมายังการองรับด้านล่าง โดยเครื่ องกรองประเภทนี้
จะทาให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นและรสชาติดี แต่การชงจะได้ปริ มาณกาแฟในปริ มาณที่ไม่มาก

12
เอสเปรสโซ (อิตาลี: Espresso) คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้ม ซึ่ งมีวธิ ี การชงโดยใช้แรงอัด
ไอน้ าหรื อน้ าร้อนผ่านเมล็ดกาแฟคัว่ ที่บดละเอียด ที่มาของชื่อ เอสเปรสโซ มาจากคาภาษาอิตาลี
“Espresso” แปลว่า เร่ งด่วน เอสเปรสโซเป็ นกาแฟที่นิยมมากที่สุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต้
โดยเฉพาะประเทศอิตาลี การสัง่ กาแฟ “Caffe” ในร้านโดยทัว่ ไปก็คือสัง่ เอสเปรสโซ เอสเปรสโซ
ถูกผลิตที่อิตาลีเอสเปรสโซมีตน้ กาเนิ ดที่อิตาลีตอนที่อิตาลีล่าเอธิโอเปี ยมาเป็ นอาณานิคมกาแฟ
ก็นามาปลูกที่อิตาลีส่วนใหญ่ ด้วยวิธีการชงแบบใช้แรงอัด ทาให้เอสเปรสโซมีรสชาติกาแฟซึ่ ง
เข้มข้นและหนักแน่น ต่างจากกาแฟทัว่ ๆ ไปซึ่ งชงแบบผ่านน้ าหยด และเพราะรสชาติเข้มข้นและ
หนักแน่นอันเป็ นเอกลักษณ์น้ ีเอง ทาให้คอกาแฟดื่มเอสเปรสโซโดยไม่ปรุ งด้วยน้ าตาลหรื อนม และ
มักจะเสิ ร์ฟเป็ นชอต (แก้วแบบจอก) เพื่อให้ปริ มาณไม่มากจนเกินไป (ประมาณ 1-2 ออนซ์ หรื อ
30-60 มิลลิลิตร แตกต่างตามพฤติกรรมการดื่มของแต่ละประเทศ) การสั่งเอสเปรสโซตามร้าน
กาแฟทัว่ ไป มักสั่งตามปริ มาณเป็ น “ซิ งเกิ้ล” หรื อ “ดับเบิ้ล” (ชอตเดียว หรื อ สองชอต) เอสเปรสโซ
มีความไวสู งในการทาปฏิกิริยากับออกซิ เจน เพื่อไม่ให้เสี ยรสชาติจึงควรดื่มตอนชงเสร็ จใหม่ ๆ
ผงกาแฟที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละระบบการชง ระบบการชงแบบแรงดันน้ า หรื อแรงอัด จะต้องใช้ผง
ละเอียด แต่ไม่ถึงกับเป็ นแป้ ง (ขนาดของไซด์ผงกาแฟที่บด จะแปรผันตาม ระยะเวลาที่ทากาแฟ
อาทิ เครื่ องชงแบบเอสเปรสโซ่ เวลามาตรฐานอยูท่ ี่ 18-30 วินาที ก็ตอ้ งใช้ ผงละเอียด แต่หากเป็ น
การชง ลักษณะอื่น ๆ เช่น ชงโดยที่ชงแบบเฟรนช์เพรส ก็ตอ้ งบดให้หยาบขึ้นและระยะเวลาที่ชง
ก็จะเพิ่มขึ้นตามลาดับ ในการชงเอสเปรสโซ จะต้องควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อรสชาติ อาทิ
เมล็ดกาแฟที่ใช้ (สมควรเป็ นเมล็ดกาแฟที่ควั่ เก็บมาไม่เกิน 1 เดือน), การบดกาแฟ (ขนาดของผง
กาแฟที่บด ต้องสัมพันธ์ กับเครื่ องชงและระยะเวลาการไหล ของกาแฟ ขณะชง), น้ าที่ใช้ชงกาแฟ
(คุณภาพเป็ นน้ าที่ใช้ บริ โภค ไม่ควรใช้นาสะอาดบริ สุทธิ์ จนเกินไป เพราะ นอกจากไม่ได้รับ
สารอาหารที่มากับน้ าแล้วยังมีผลกระทบ ต่อรสชาติ ด้วย), ระยะเวลาในการชง (ดังที่กล่าวไว้
ในข้างต้น หากใช้เวลา การชงเอสเปรสโซ่ตากว่า 18 วินาที หรื อ Underextract แสดงว่า การแพค
กาแฟต่อชอตไม่แน่นพอ หรื อ ปริ มาณผงกาแฟในชอต มีนอ้ ยเกินไป หรื อ ขนาดผงกาแฟหยาบ
เกินไป หากการกลัน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ นานเกินกว่า 30 วินาที จะมีผลทาให้เอสเปรสโซ่ที่ได้
มีรสขม Bitter ไม่เข้ม มีกลิ่นไหม้ Burn จากการชงแบบเครื่ องอัด ศัพท์ฝรั่งเรี ยก Overextract)
อเมริ กาโน หรื อ คาเฟ่ อเมริ กาโน (Café Americano) คือเครื่ องดื่มกาแฟชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีวธิ ี การชงโดยเติมน้ าร้อนผสมลงไปในเอสเพรสโซ การเจือจางเอสเพรสโซซึ่งเป็ นกาแฟเข้มข้น
ด้วยน้ าร้อน ทาให้อเมริ กาโนมีความแก่พอ ๆ กับกาแฟธรรมดา แต่มีกลิ่นและรสชาติที่เข้มอันมาจาก
เอสเพรสโซ อเมริ กาโนเหมาะสาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบกาแฟดา แต่ไม่แก่และหนักถึงขั้นเอสเพรสโซ
คอกาแฟส่ วนใหญ่นิยมดื่มอเมริ กาโนโดยไม่ปรุ งด้วยนมหรื อน้ าตาล เพื่อดื่มด่ากับรสชาติกาแฟ
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ของอเมริ กาโนซึ่ งแตกต่างจากกาแฟธรรมดา สาหรับที่มาของชื่ออเมริ กาโนซึ่ง หมายถึง
สหรัฐอเมริ กานั้น ว่ากันว่าเอสเพรสโซเพียว ๆ นั้น เข้มข้นเกินไปสาหรับคอกาแฟชาวอเมริ กา
จึงมีการเสิ ร์ฟกาแฟเอสเพรสโซซึ่ งทาให้เจือจางด้วยน้ าร้อน แม้ที่มาของชื่ อจะหมายถึง กาแฟสไตล์
อเมริ กา แต่อเมริ กาโนก็มิได้เป็ นกาแฟที่ชาวอเมริ กานิยมดื่ม จนกระทัง่ ยุครุ่ งเรื องของร้านกาแฟ
แฟรนไชส์ สตาร์บคั ส์ ในปี พ.ศ. 2533 แต่ถึงกระนั้นอเมริ กาโนก็ไม่จดั เป็ นกาแฟที่ได้รับความนิยม
มากนัก
ลาเต้ (อิตาลี: Latte) เป็ นภาษาอิตาลีแปลว่า นม ส่ วนในประเทศอื่น จะหมายถึง กาแฟ
ลาเต้ หรื อเครื่ องดื่มกาแฟที่เตรี ยมด้วยนมร้อน โดยการเทเอสเปรสโซ 1/3 ส่ วน และนมร้อนอีก 2/3
ส่ วน ลงในถ้วยพร้อม ๆ กัน และจะหยอดโฟมนมหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ทับข้างบน
ในประเทศอิตาลี กาแฟลาเต้น้ ีรู้จกั กันในชื่ อของ “Caffè e Latte” ซึ่งหมายถึง กาแฟกับนม
ซึ่ งใกล้เคียงกับในภาษาฝรั่งเศส คาว่า “Café Au Lait” กาแฟลาเต้เริ่ มเป็ นที่นิยมนอกประเทศอิตาลี
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 ในการชงกาแฟลาเต้ บาริ สต้า (หรื อผูช้ งกาแฟที่ชานาญงาน) จะใช้วธิ ี
ขยับข้อมือเล็กน้อยขณะที่รินนมและโฟมนมลงบนกาแฟ ทาให้เกิดลวดลายต่าง ๆ เรี ยกว่า ลาเต้
อาร์ ต (Latte Art) หรื อศิลปะฟองนมในถ้วยกาแฟ
คาปูชิโน (อิตาลี: Cappuccino) เป็ นหนึ่งในเครื่ องดื่มประเภทกาแฟซึ่ งมีตน้ กาเนิดมาจาก
ประเทศอิตาลี คาปูชิโนมีส่วนประกอบหลักคือ เอสเปรสโซ และ นม คาว่า Cappuccino เป็ นภาษา
อิตาเลียน ออกเสี ยงให้ถูกต้องว่า กัปปุชชิโน่ การชงคาปูชิโนโดยส่ วนใหญ่มกั มีอตั ราส่ วนของ
เอสเปรสโซ 1/3 ส่ วน ผสมกับนมสตีม (นมร้อนผ่านไอน้ า) 1/3 ส่ วน และนมตีเป็ นโฟมละเอียด
1/3 ส่ วนลอยอยูด่ า้ นบน นอกจากนั้นอาจโรยหน้าด้วยผงซินนามอน หรื อ ผงโกโก้เล็กน้อยตาม
ความชอบ ส่ วนผสมของคาปูชิโนต่างจากของลาเต้ มาเกียโต้ (Latte Macchiato) ซึ่งประกอบไปด้วย
นมเป็ นส่ วนใหญ่และนมตีโฟมเพียงเล็กน้อย ในประเทศอิตาลี ผูค้ นมักดื่มคาปูชิโนเป็ นอาหารเช้า
โดยเฉพาะ โดยอาจมีขนมปั งแผ่นหรื อคุกกี้ประกอบ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าวิถีชีวติ ของชาวอิตาลี
มักไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้าแบบเป็ นกิจลักษณะ คาปูชิโนและขนมปั งเบา ๆ จึงเหมาะเป็ น
อาหารรองท้องสาหรับยามเช้า และด้วยเหตุน้ ีทาให้ไม่ดื่มคาปูชิโนในช่วงอื่นของวัน แต่สาหรับ
ต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย การดื่มคาปูชิโน ดื่มได้ทุกเวลาโดยไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องแปลก
มอคค่า (อังกฤษ: Cafe Mocha) เป็ นเครื่ องดื่มกาแฟที่คล้ายกับกาแฟลาเต้คือมีเอสเพรสโซ่
1/3 ส่ วนและนมร้อน 2/3 ส่ วน แต่แตกต่างกันที่มอคค่าจะมีส่วนผสมของช็อคโกแลตด้วย โดยมักจะ
ใส่ ในรู ปของน้ าเชื่อมช็อคโกแลต เสิ ร์ฟได้ท้ งั แบบร้อนและแบบเย็นใส่ น้ าแข็ง มักมีวปิ ครี มปิ ดหน้า
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แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ให้ความหมายกับปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors)
หมายถึง พฤติกรรมการซื้ อของบุคคลได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยเฉพาะของบุคคลด้วยเช่นกัน
1. อายุและชั้นของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) พฤติกรรมและรสนิยมของ
บุคคลจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุและชั้นของวงจรชีวิต
2. อาชีพ (Occupation) อาชี พมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการบริ โภคของบุคคล นักการตลาด
ควรทาการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม สิ นค้าประเภทเดียวกัน
อาจต้องมีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ
3. สภาพเศรษฐกิจของบุคคล (Economic Circumstances) ประกอบด้วยรายได้ที่สามารถ
นาไปใช้ได้สินทรัพย์และเงินออม หนี้สิน รวมถึงทัศนคติดา้ นการออมและการใช้จ่ายของบุคคล
มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ นักการตลาดต้องศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของบุคคล โดยเฉพาะสิ นค้าที่มี
ความอ่อนไหวต่อรายได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น
การปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับตาแหน่งผลิตภัณฑ์ หรื อปรับราคา
4. รู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) ถึงแม้บุคคลจะมีอายุเท่ากัน อยูใ่ นวัฒนธรรม
เดียวกัน มีสถานะทางสังคมเหมือนกันและทางานอาชีพเดียวกัน ก็อาจมีรูปแบบการดาเนินชีวติ
แตกต่างกัน วิถีที่แต่ละคนใช้ในการดาเนินชีวิตไม่วา่ จะเป็ นความสนใจ การแสดงออกด้าน
ความเห็นและพฤติกรรมการเสนอผลิตภัณฑ์ควรคานึงถึงรู ปแบบการดาเนินชีวิตของบุคคลด้วย
บางครั้งต้องชี้นาถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กบั การดาเนินชีวิตโดยบอกว่าเหมาะสมกับ
ผูบ้ ริ โภคอย่างไร
5. บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and Self-concept) ลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลจะส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ บุคลิกลักษณะบ่งบอกได้จากความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
เป็ นตัวของตัวเอง คล้อยตาม เป็ นผูน้ า หรื อชอบต่อต้าน ส่ วนแนวคิดของตนเองเป็ นวิธีที่บุคคล
มองตนเองในแง่มุมที่ต่างกัน ได้แก่ แนวคิดที่มองว่าสิ่ งที่เป็ นตัวตนที่แท้จริ ง จะแตกต่างจากแนวคิด
ที่มองตนเองในอุดมคติ เป็ นสิ่ งที่อยากจะเห็นตัวเองในสิ่ งที่เป็ นซึ่ งแตกต่างต่างจากแนวคิดที่วา่
คนอื่นมองตนเอง
คอทเลอร์ (Kotler, 1998) ได้กล่าวว่า เกณฑ์การแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภค การแบ่ง
ส่ วนตลาด คือ ความพยายามในการเพิ่มความเที่ยงตรงตามเป้ าหมายของบริ ษทั ตัวแปรที่แตกต่าง
จะถูกนามาใช้ในการแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภค ตัวแปรของการแบ่งส่ วนตลาดหลัก อันได้แก่ การแบ่ง
ส่ วนตลาดตามภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตนิสัย และพฤติกรรม
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เป็ นการแบ่งตลาดออกเป็ นกลุ่ม ๆ อาศัยตัวแปร อายุ เพศ ขนาดครอบครัว วงจรชีวิตของ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่ วนตลาด ปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่นิยมใช้กนั มากที่สุด เหตุผลหนึ่งที่นิยมใช้เนื่ องจากความจาเป็ น
ความต้องการ และอัตราการใช้ของผูบ้ ริ โภคนับเป็ นเรื่ องที่มีการแปรปรวนและเกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ นอกจากนี้ อาจเป็ นเพราะง่ายต่อการวัดผลมากกว่าใช้ตวั แปร
ประเภทอื่น ยิง่ ไปกว่านั้นหากว่าในครั้งแรกแบ่งส่ วนตลาดแล้วใช้เกณฑ์อื่นในการกาหนดส่ วนตลาด
เช่น ใช้พฤติกรรมก็จะพบว่าจาเป็ นต้องทราบลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ดว้ ยเพราะจะทาให้
สามารถประเมินขนาดของตลาดเป้ าหมายและสามารถเข้าถึงส่ วนตลาดนั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1. อายุ ความต้องการและความสามารถของผูบ้ ริ โภคสามารถเปลี่ยนแปลงตามอายุ
บางบริ ษทั จะใช้อายุเป็ นตัวแปรแบ่งส่ วนตลาดเสนอสิ นค้าที่ต่างกัน หรื อวิธีการทางการตลาด
แตกต่างกัน
2. ขนาดของครอบครัว หมายถึง การที่คนสองคนขึ้นไปมาอยูร่ วมกันโดยมีความสัมพันธ์
กันด้วยการแต่งงาน หรื อมีความผูกพันทางสายโลหิ ต หรื อด้วยการรับเป็ นบุตรบุญธรรมจานวนคน
ที่มาอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัว หรื อที่เรี ยกว่า ขนาดครอบครัวย่อมส่ งอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์
3. วงจรชีวิตครอบครัว เป็ นขั้นตอนการดารงชีวิตของการมีครอบครัว การดารงชี วติ
ในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยมของบุคคล ทาให้เกิด
ความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
4. รายได้ รายได้ของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบได้กบั เป็ นอานาจการซื้ อ ยิง่ มีรายได้สูงเท่าไร
อานาจการซื้ อก็จะสู งขึ้นเท่านั้น โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงย่อมจะสามารถซื้ อสิ นค้าที่มีราคา
แพงกว่าในจานวนที่มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่าและลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การที่บริ โภคก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได้ คือ ถ้ารายได้สูงขึ้น แนวโน้มที่จะบริ โภคสิ นค้าราคาแพง หรื อ
ฟุ่ มเฟื อยมากขึ้น เป็ นต้น
5. เพศ เป็ นปั จจัยพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคที่จะมีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อ เพศชายและ
เพศหญิงจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน ทั้งร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนพื้นฐานแนวคิดและการปฏิบตั ิ
ก็จะแตกต่างกันด้วย
6. อาชีพ อาชีพของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงการอุปโภคบริ โภคของผูบ้ ริ โภค
เอง อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
7. การศึกษา ระดับการศึกษาเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความรู ้สูงขึ้น ได้รับรู ้เรื่ องราว
ข่าวสารของสังคมอื่น ๆ มากขึ้น การศึกษาของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้า

16
มาอุปโภคบริ โภค ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาแต่ละระดับจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มี
การศึกษาสู งย่อมต้องการชี วิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ต้องการสิ นค้าที่จะตอบสนองให้ชีวิตดีข้ ึน ผูท้ ี่มี
การศึกษาสู งจะสนใจถึงตัวเองมากขึ้น และจะสร้างความสุ ขให้กบั ชีวติ ของตัวเองโดยแสวงหา
สิ นค้าที่จะมาตอบสนองความต้องการของตน จานวนของประชากรหรื อผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาสู ง
ย่อมเป็ นโอกาสที่ดีต่อการตลาดต่อไป
8. ศาสนา ได้แก่ ชาวพุทธ ชาวคริ สต์ มีความชอบและข้อห้ามที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะมี
ผลกระทบค่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ของประชากร
9. เชื้อชาติ กลุ่มสี ผวิ ต่าง ๆ เช่น ผิวดา ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มจะมีแบบของ
วัฒนธรรม และทัศนคติที่แตกต่างกัน
10. ชั้นอายุ/ ยุค ใช้กนั ในหมู่นกั วิจยั โดยมุ่งดูที่การเจริ ญเติบโตของการดนตรี ภาพยนตร์
การเมืองหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น นักการตลาดมุ่งที่ Baby Boomers หรื อคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.
1946 และ ปี ค.ศ. 1964 โดยใช้การสื่ อสารและสัญลักษณ์ที่มุ่งสู่ สิ่งที่คนยุคนี้เห็นว่าดี นักการตลาด
รายอื่นอาจมุ่งที่ Generation - X หรื อคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1964 และ ปี ค.ศ. 1984 ซึ่ งไม่เชื่อใจ
สังคมนักการเมือง โฆษณาและการจัดสิ นค้าที่สวย คนในยุคนี้มีความรู ้สูงขึ้นในการประเมินสิ นค้า
และมักจะมีอิทธิพลที่ทาให้โฆษณาดู “เป็ นจริ งเป็ นจัง” มากเกินไป ที่น่าสนใจคือ ยุค IMF
คนไม่สามารถที่จะฟุ้ งเฟ้ อหรู หรา เป็ นผลทาให้ผลิตภัณฑ์และโฆษณาเป็ นไปโดยมุ่งที่การประหยัด
11. สัญชาติ เช่น ไทย จีน อเมริ กนั แต่ละสัญชาติจะมีกิจกรรม รสนิยม ความชอบ และ
การบริ โภคที่แตกต่างกัน
12. ชนชั้นทางสังคม ชนชั้นทางสังคมมีอิทธิ พลอย่างมากต่อความชอบของบุคคลใน
เรื่ องของรถยนต์ เสื้ อผ้า เครื่ องประดับบ้าน กิจกรรมการพักผ่อน นิสัยในการอ่าน พ่อค้าปลีก
เป็ นต้น หลายบริ ษทั ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับชนชั้นทางสังคมบางชนชั้นโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ดีรสนิยมของชนชั้นทางสังคมเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผ่านไปสิ นค้าที่จะตอบสนองรสนิยม
จึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่ วนตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว
รายได้ อาชีพ การศึกษา ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติที่วดั ได้ของ
ประชากรและช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมช่วยอธิ บายถึงความคิดความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้นข้อมูลด้านประชากร
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่า
ตัวแปรอื่น โดยตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมีดงั นี้
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1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยนักการตลาดจะสามารถใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแบ่งส่ วนตลาดได้
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่สาคัญเช่นกัน โดยสตรี จะเป็ นเป้ าหมาย และเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มี
อานาจในการซื้ อสู ง ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าประเภทใดก็ตาม เช่น สิ นค้าสาหรับผูช้ าย หรื อเด็ก
ก็มกั จะสังเกตได้วา่ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อมักเป็ นสตรี มากกว่าเพศอื่น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) เป็ นเป้ าหมายที่สาคัญของนักการตลาด โดยจะให้
ความสนใจกับจานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้าใดสิ นค้าหนึ่ง เพื่อใช้ใน
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ซึ่งนับเป็ นตัวแปร
ที่สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความร่ ารวย
มีอานาจซื้ อสู ง แต่คนที่มีรายได้ปานกลางถึงต่า จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีความสามารถ
ในการซื้ อก็ได้อาจทาให้เกิดการสู ญเสี ยลูกค้าในกลุ่มไปได้ และปัจจัยด้านรู ปแบบการดารงชีวติ
รสนิยม ค่านิยม อาชีพการศึกษา ฯลฯ ก็อาจเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจที่สาคัญได้นอกเหนือจาก
ปัจจัยด้านรายได้เพียงอย่างเดียว และในด้านของการศึกษา อาชีพ และรายได้ จะมีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในเชิงเหตุและผล เช่น บุคคลที่มีการศึกษาต่า โอกาสที่จะหางาน
ระดับสู งยาก จึงทาให้มีรายได้ต่า เป็ นต้น

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมตลาดบริการ
โดยการวิเคราะห์ดา้ นการตลาดจะใช้ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดสาหรับธุ รกิจ
การให้บริ การทีเรี ยกว่า 7P’s (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่ งที่เสนอขาย เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า
2. ราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นการกาหนดราคาต้องคานึงถึง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้า การแข่งขันในตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบกัน
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) คือโครงสร้างของช่องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริ การจากองค์กรไปยังตลาด
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ น การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูซ้ ้ื อเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ โดยมีเครื่ องมือส่ งเสริ มที่สาคัญคือ การโฆษณา
การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์
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5. บุคคลผูใ้ ห้บริ การ (Personnel) คือบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้บริ การ
ในแต่ละธุ รกิจ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนให้บริ การสิ้ นสุ ด ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง
6. การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็ นการแสดงให้เห็นคุณค่าของการบริ การ เช่น มีสถานที่สะอาด โปร่ งโล่ง สะอาด มีความรื่ นรมย์
ทันสมัย
7. กระบวนการให้บริ การ (Process) เป็ นวิธีการดาเนินงานขององค์กรเพื่อสนองตอบ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตามกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้
ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2551) ได้กล่าวว่า ลักษณะเด่นของการบริ การ นักการตลาด
จะต้องให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นที่นอกเหนื อจาก 4Ps ซึ่ งได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด และส่ วนประสมทางการตลาดของ
การบริ การที่เพิ่มขึ้น 3 ส่ วนประสม ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมภายนอกที่สังเกตได้หรื อลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
หมายถึง ส่ วนประสมที่ทาหน้าที่สื่อสารคุณภาพ และผลประโยชน์ที่มีเหตุผลด้านคุณค่า ที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่น โรงพยาบาลมีการตกแต่งภายนอก และการตกแต่งภายในที่
เน้นถึงความสะอาด ความสงบ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามารับบริ การทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล
2. บุคลากรที่ทาหน้าที่ให้บริ การ (People) เป็ นส่ วนประสมการตลาดที่สาคัญที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจงานบริ การให้กบั ลูกค้า องค์กรจะต้องมีระบบการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูงใจ เพื่อให้บุคลากรพร้อมทางานบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คุณสมบัติของบุคลากรที่สาคัญ
ก็คือ จะต้องมีความเอาใจใส่ ลูกค้า มีใจรักในงานบริ การ มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่สร้าง
ความประทับใจ ให้กบั ผูพ้ บเห็น มีทกั ษะไหวพริ บในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และสามารถ
ทางานบริ การด้วยความเต็มใจและเต็มที่
3. กระบวนการส่ งมอบบริ การ (Process) เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
บทบาทในการรักษาระดับมาตรฐานการบริ การ และสามารถสร้างความแตกต่างในการให้บริ การ
ให้เหนื อกว่าคู่แข่ง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีการปรับปรุ งขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมสาหรับธุ รกิจ
บริ การรู ปแบบใหม่ ประกอบด้วยปั จจัย 7 ประการ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์, 2548, หน้า 29)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริ การจะต้องพิจารณาถึง
ขอบเขตของคุณภาพของบริ การระดับชั้นของบริ การ ตราสิ นค้า สายการบริ หาร การรับประกันและ

19
การบริ การหลังการขาย นัน่ คือส่ วนประสมด้านผลิตภัณฑ์บริ การจะต้องครอบคลุมขอบเขตที่กว้าง
เช่น สังคมในอาคารเล็ก ๆ อาคารเดียว จนกระทัง่ จุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ หรื อจากร้านอาหาร
ขนาดเล็กไปจนกระทัง่ ห้องอาหารของโรงแรมระดับสี่ ดาว
2. ราคา (Price) การพิจารณาด้านราคาจะต้องรวมถึงระดับราคา ส่ วนลด เงินช่วยเหลือ
ค่านายหน้า และเงื่อนไขการชาระเงิน สิ นเชื่ อการค้า เนื่ องจากราคามีส่วนในการทาให้บริ การต่าง ๆ
มีความแตกต่างกันและมีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการรับรู ้ถึงคุณค่าที่ได้รับจากการบริ การ โดยเทียบ
ระหว่างราคาและคุณภาพ
3. การจัดจาหน่าย (Place) ที่ต้ งั ของผูใ้ ห้บริ การและความยากง่ายในการเข้าถึง เป็ นอีก
ปั จจัยที่สาคัญของการตลาดบริ การ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริ การนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเน้น
ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการติดต่อสื่ อสาร ดังนั้นประเภทของช่องทางการจัดจาหน่ายและ
ความครอบคลุมจะเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเข้าถึงบริ การอีกด้วย
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การส่ งเสริ มการตลาดรวบรวมวิธีการหลากหลาย
ของการสื่ อสารตลาดต่าง ๆ ไม่วา่ จะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคลากร กิจกรรม
ส่ งเสริ มการขายและรู ปแบบอื่น ๆ ทั้งทางตรงสู่ สาธารณะและทางอ้อมผ่านสื่ อ เช่น
การประชาสัมพันธ์
5. บุคลากร (People) ด้านบุคลากรจะครอบคลุม 2 ประเด็นดังนี้
5.1 บทบาทของบุคลากร สาหรับธุ รกิจบริ การ ผูใ้ ห้บริ การนอกจากจะทาหน้าที่ผลิต
บริ การแล้ว ยังต้องทาหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์บริ การไปพร้อม ๆ กันด้วย การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ามีส่วนจาเป็ นอย่างมากสาหรับการบริ การ
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน คุณภาพการบริ การของลูกค้ารายหนึ่งอาจมี
ผลมาจากลูกค้าอื่นแนะนามา ตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น กลุ่มลูกทัวร์ หรื อลูกค้าจากร้านอาหารที่บอกต่อ
กันไป แต่ปัญหาหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารการตลาดจะพบก็ คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริ การให้อยู่
ในระดับคงที่
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ธุ รกิจบริ การจานวนไม่มากนักที่นาลักษณะ
ทางกายภาพเข้ามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด แม้วา่ ลักษณะทางกายภาพจะเป็ น
ส่ วนประกอบที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การก็ตามที่ปรากฏให้เห็น ส่ วนใหญ่
จะเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ การเลือกใช้แสง สี และเสี ยงภายในร้าน
เป็ นต้น หรื อใช้ลกั ษณะทางกายภาพ เพื่อสนับสนุนการขาย เช่น ยีห่ อ้ และคุณภาพของรถของบริ ษทั
รถให้เช่า ถุงสาหรับใส่ เสื้ อผ้าซักแห้งต้องสะอาด เป็ นต้น

20
7. กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุ รกิจบริ การ กระบวนการในการส่ งมอบบริ การ
มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเรื่ องทรัพยากรบุคคล แม้วา่ ผูใ้ ห้บริ การจะมีความสนใจดูแลลูกค้าอย่างดี
ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ท้ งั หมด เช่น การเข้าแถวรอ ระบบการส่ งมอบบริ การ
จะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นามาใช้ ระดับการใช้เครื่ องจักรกลในการให้บริ การ
อานาจตัดสิ นใจของพนักงาน การที่มีส่วนร่ วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริ การ อย่างไรก็ตาม
ความสาคัญของประเด็นปั ญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสาคัญต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการเท่านั้น แต่ยงั มี
ความสาคัญต่อฝ่ ายการตลาดด้วย เนื่ องจากเกี่ยวข้องกับความพอใจที่ลูกค้าได้รับ จะเห็นได้วา่
การจัดการทางการตลาดต้องให้ความสนใจในเรื่ องของกระบวนการให้บริ การและการนาส่ ง ดังนั้น
ส่ วนประสมการตลาดก็ควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ ดว้ ย
ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ซึ่งประกอบ ด้วยองค์ประกอบหลัก (The Services Marketing Mix: 7Ps) ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริ การ (Service) หมายถึง สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ผขู ้ ายนาเสนอแก่ตลาดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจะต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์บริ การจะใช้กบั
ธุ รกิจทุกประเภทที่มีการให้บริ การ เช่น ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจท่องเที่ยว ธุ รกิจร้านอาหาร และธุ รกิจ
เสริ มความงาม เป็ นต้น ธุ รกิจเหล่านี้จะให้บริ การตามความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ซึ่ งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ประเภทของธุ รกิจ
2. ราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนกับ
ผลิตภัณฑ์ หรื อผลิตภัณฑ์บริ การ ซึ่ งรวมถึงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการผลิตหรื อการให้บริ การ ค่าจ้าง
แรงงาน การใช้ความคิดการสร้างสรรค์ นวัตกรรม จานวนการผลิต ความยากง่ายในการจัดหา
วัตถุดิบ และผลตอบแทนที่ตอ้ งการด้วย สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้จะนามาคานวณต้นทุนและกาหนด
เป็ นราคาที่เป็ นตัวเงิน ซึ่ งลูกค้าจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอ้ งการ
3. สถานที่จดั จาหน่าย (Place) หมายถึง เป็ นขั้นตอนการทางานที่จะทาให้สินค้าหรื อ
บริ การไปสู่ ตลาดเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การตามความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และ
มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่า ช่องทางการจัดจาหน่าย มีหลายรู ปแบบ เช่น การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การติดต่อ ณ สถานที่ที่ผคู ้ นนิยม การติดต่อไม่จากัดเวลา เป็ นต้น
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่า
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเข้าใจและรับทราบถึงคุณค่าของสิ นค้าและบริ การที่เสนอขาย
เป็ นความพยายามจูงใจให้ลูกค้าเกิดความชอบในสิ นค้าและบริ การจนกระทัง่ ตัดสิ นใจซื้ อ
การส่ งเสริ มการตลาดประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขาย
โดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง
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5. บุคลากร (Participants and People) ปั จจัยทางด้านบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่ วมใน
การส่ งมอบบริ การ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการรับรู ้ของลูกค้าอีกด้วย ซึ่ งในที่น้ ี ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล
ของกิจการ หมายถึง แพทย์ผรู ้ ักษา และ พนักงานผูช้ ่วย
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและ
รู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควร
ได้รับ
7. กระบวนการให้บริ การ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว
และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจเพื่อส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ ว
และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction)

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ชิฟแมนและคานุค (Schiffman & Kanuk, 2000, p. 6) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึกคิด)
และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เกิดการซื้ อ และเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่นขั้นตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Buying Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า
ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู ้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้ อเริ่ มต้น
ก่อนการซื้ อจริ ง ๆ และมีผลกระทบหลังการซื้ อ
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรื อการรับรู้ปัญหา (Problem
Recognition) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อ
เกิดจากสิ่ งกระตุน้ เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ งรวมถึง
ความต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs) และความต้องการที่เป็ นความปรารถนา อันเป็ น
ความต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological Needs) สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็ น
สิ่ งกระตุน้ บุคคลจะเรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีต ทาให้เขารู ้วา่
จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้
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2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ และสิ่ งที่
สามารถสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที
ต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการจะถูกจดจาไว้ เพื่อหาทาง
สนองความต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มาก จะทาให้การปฏิบตั ิ
ในภาวะอย่างหนึ่งคือ ความตั้งใจให้ได้รับการสนองความต้องการ โดยพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อ
หาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุน้ ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคจะเข้าไปแสวงหา ซึ่ งประกอบด้วย 5 แหล่งหลัก คือ
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู ้จกั ฯลฯ
2.2 แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่ อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การค้า การบรรจุภณั ฑ์ และการจัดแสดงสิ นค้า
2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ฯลฯ
2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources)
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรื อหน่วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคจะรับ
ข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซึ่ งนักการตลาดควบคุมการให้ขอ้ มูลได้ แต่ละแบบจะมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน การพิจารณาความสาคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ โภคว่าผูบ้ ริ โภครู ้จกั ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลอะไรที่มีอิทธิ พลมากต่อผูบ้ ริ โภค
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้ว
จากขั้นที่สอง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจาเป็ นต้องรู ้
ถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย
และไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคนและไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้ื อคนใดคนหนึ่งใน
ทุกสถานการณ์ การซื้ อกระบวนการประเมินผลทางเลือกของผูบ้ ริ โภค มีดงั นี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) กรณี น้ ีผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์
ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ในความรู ้สึกของผูซ้ ้ื อสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
3.2 ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
นักการตลาดต้องพยายามค้นหา และจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
3.3 ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้าเนื่องจากความเชื่อถือของ
ผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคและความเชื่ อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
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3.4 ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่ มต้น
ด้วยการกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตราต่าง ๆ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3
จะช่วยให้บริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภค
จะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด การตัดสิ นใจซื้ อจึงเกิดขึ้น หลังจากประเมินทางเลือก
(Evaluation of Alternative) แล้วเกิดความตั้งใจซื้ อ (Purchase Intention) และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
(Purchase Decision) ในที่สุด แต่ก่อนตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึงปั จจัย 3 ประการคือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
4.2 ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) ผูบ้ ริ โภค
จะคาดคะเนปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
4.3 ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors) ขณะที่
ผูบ้ ริ โภคกาลังตัดสิ นใจซื้ อนั้น ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อความตั้งใจซื้ อ เช่น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรื อผูบ้ ริ โภคเกิดอารมณ์เสี ยหรื อ
วิตกกังวลจากรายได้ นักการตลาดเชื่อว่าปั จจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงได้ นักการตลาดต้องใช้
ความพยายามเพื่อทาความเข้าใจต่อพฤติกรรมการซื้ อเพื่อลดภาวะความเสี่ ยง
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Feeling) หลังจากซื้ อและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์
การคาดคะเนของผูบ้ ริ โภคเกิดจากแหล่งข่าวสาร พนักงานขายและแหล่งติดต่อสื่ อสารอื่น ๆ
ถ้าบริ ษทั โฆษณาสิ นค้าเกินความจาเป็ น ผูบ้ ริ โภคจะตั้งความหวังไว้สูงและเมื่อไม่เป็ นความจริ ง
จะเกิดความไม่พอใจ จานวนความไม่พอใจจะขึ้นกับขนาดของความแตกต่างระหว่างการคาดหวัง
และการปฏิบตั ิจริ งของผลิตภัณฑ์
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อ (Buying Decision
Process) คือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคต้องผ่านการพิจารณาหรื อลงมือกระทาอย่างเป็ นลาดับและ
ดาเนินต่อเนื่ องไปจนกระทัง่ เกิดการตัดสิ นใจซื้ อและลงมือซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนตามลาดับดังนี้
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1. การตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการ (Need Recognition)
2. การเสาะแสวงหาข้อมูลและทางเลือก (Information Search)
3. การประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลและทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision)
5. การประเมินผลและพฤติกรรมหลังการซื้ อ (Postpurchase Behavior)
เอสเซล (Assael, 1998, p. 43) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด และจะซื้ อที่ไหน ซึ่งแนวทาง
ที่ผบู้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจนั้นเป็ นผลโดยตรงมาจากกลยุทธ์การตลาดของนักการตลาด
เป็ นต้นว่าหากผูบ้ ริ โภคต้องการคุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตรายีห่ อ้ ใด ๆ นักการตลาดก็ควรจะ
วางกลยุทธ์โดยเน้นที่คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์น้ นั ลงไปในโฆษณา ดังนั้น เกณฑ์ที่ผบู้ ริ โภคใช้ใน
การตัดสิ นใจเลือกตรายีห่ ้อ จึงเป็ นแนวทางสาคัญที่นกั การตลาดควรศึกษา เพื่อนาไปบริ หารจัดการ
กลยุทธ์การตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
เสรี วงษ์มณฑา (2548) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่าในการที่
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติ
หลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้ การมองเห็นปั ญหาการแสวงหา
ภายในการแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ ทัศนคติหลังการซื้ อ
จากแนวคิดการตัดสิ นใจ สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการที่ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจว่า
จะซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด โดยมีปัจจัยคือ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค เวลาและโอกาส
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคถูกกาหนดด้วย
ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูกาหนดด้วยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยา
ถูกกาหนดด้วยครอบครัว และครอบครัวถูกกาหนดด้วยสังคมรวมถึงสังคมจะถูกกาหนดด้วย
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค
1. ลักษณะทางสรี ระ (Physiological Condition) สรี ระเป็ นปั จจัยเบื้องต้นในการกาหนด
พฤติกรรมการซื้ อและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภค สิ่ งแรกที่ตอ้ งวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ
การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรี ระเป็ นสิ่ งแรก เนื่องจากมีบทบาทมากที่สุดใน
การตัดสิ นใจของมนุษย์ เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นความต้องการของร่ างกายส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยสี่
ซึ่งประกอบด้วยอาหารเครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรคที่บงั คับให้เราต้องประพฤติปฏิบตั ิ
2. สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็ นลักษณะของความต้องการที่เกิดจาก
สภาพจิตใจซึ่ งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ สภาพทางจิตวิทยาเป็ นสิ่ งที่มีบทบาทสาคัญกว่า
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สรี ระเพราะสรี ระเป็ นพื้นฐาน
3. ครอบครัว (Family) เป็ นกลุ่มสังคมเบื้องต้นที่บุคคลเป็ นสมาชิกอยู่ ครอบครัว
เป็ นแหล่งอบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดนิสัย และค่านิยมลักษณะของครอบครัว
จึงมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
4. สังคม (Social Group) เป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราซึ่งจะมีผลที่เราต้องทาตัวให้สอดคล้อง
กับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การที่ผบู ้ ริ โภคเป็ นคนชนชั้นสู ง ชนชั้นกลางหรื อชนชั้นต่า
ซึ่ งแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
5. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรม คือ วิถีชีวติ ที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามกันเพื่อความงอกงามของสังคม
ปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
1. ความจาเป็ น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของมนุษย์
ทั้ง 3 ประการนี้สามารถใช้แทนกันได้ ความจาเป็ น (Needs) ใช้สาหรับสิ นค้าที่จาเป็ นต่อ
การครองชีพ ความต้องการ (Wants) ใช้สาหรับความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงขึ้นกว่าความจาเป็ น
ส่ วนความปรารถนา (Desire) ถือว่าเป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยาที่สูงที่สุด เป็ นความ
ปรารถนาอันสู งส่ งของมนุษย์ ดังนั้นความจาเป็ นและความต้องการทาให้นกั การตลาดสามารถ
ขายสิ นค้าได้ โดยที่สินค้าและบริ การเป็ นสิ่ งที่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะความจาเป็ นและ
ความต้องการคือปั ญหา
2. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ปั ญหาที่ถึงจุดวิกฤติที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่สบายใจ
แรงจูงใจจึงเป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นรุ นแรงบังคับให้บุคคลค้นหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ
อาจจะเป็ นความไม่สบายทางร่ างกายหรื อจิตใจก็ได้จนก่อให้เกิดความพยายามในการจะแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวนั้น โดยแรงจูงใจนั้นมีพ้นื ฐานมาจากความจาเป็ น กล่าวคือถ้าไม่มีความจาเป็ น
ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ และความจาเป็ นเมื่อเกิดเป็ นความรุ นแรงขึ้นในใจก็จะกลายเป็ นตัณหาแห่ง
ความต้องการแต่ถา้ ความต้องการนั้นไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ ดังนั้นนักการตลาดจึงมี
หน้าที่กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อจนกระทัง่ ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการเข้าสู่ จุดวิกฤติ
ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่สบายใจอย่างรุ นแรง (Tension) ทาให้ผบู้ ริ โภคค้นหาวิธีมาตอบสนอง
ความต้องการนั้น
3. บุคลิกภาพ (Personality) คือลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พฒั นาขึ้นมาใน
ระยะยาว ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดรู ปแบบในการโต้ตอบ หรื อตอบสนอง (Response)
ที่ไม่เหมือนกัน
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4. ทัศนคติ (Attitude) คือการประเมินความพอใจหรื อไม่พอใจความรู ้สึกและท่าที
ความรู้สึกที่คนเรามีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่จะนามาซึ่ งการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ โภค สิ่ งที่เข้ามากาหนดทัศนคติมี 3 ประการ คือ (1) ความรู้ (2) ความรู้สึก (3) แนวโน้มนิสัย
หรื อ ความพร้อมที่จะกระทาทั้งสามประการนี้เป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดพยายามจะเปลี่ยนแปลงโดย
ผูบ้ ริ โภคคนใดที่มีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้าเราก็พยายามรักษาเอาไว้ แต่ถา้ คนใดมีทศั นคติที่ไม่ดี
เราก็พยายามจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาให้ชอบสิ นค้าของเราในที่สุด
5. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึ่งบุคคลเลือกจัดองค์กรและตีความข้อมูล
เพื่อกาหนดภาพที่มีความหมาย การรับรู ้เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในแง่การตลาด จนมีคากล่าวว่า
“สงครามการตลาดความจริ งไม่ใช่สงครามสิ นค้าแต่เป็ นสงครามการสร้างการรับรู ้ (A marketing
War is not a Battle of Product but a Battle of Perception)” ซึ่งหมายถึง การแข่งขันทางด้าน
การตลาดไม่ได้แข่งขันกันเพียงทาให้สินค้าดีเท่านั้น แต่จะแข่งขันกันในด้านสร้างภาพพจน์ให้ดีกว่า
ในสิ นค้านั้น
6. การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซึ่ งเกิดจาก
ประสบการณ์ ดังนั้นการเรี ยนรู ้จึงเป็ นประสบการณ์ที่บุคคลสะสมไว้ นักการตลาดจึงมีหน้าที่
ใส่ ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้าที่ถูกต้องให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ่ งที่กาหนดอานาจซื้ อ (Purchasing Power)
ของผูบ้ ริ โภค เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการในตัวสิ นค้า แต่ราคาสิ นค้านั้นแพงเกินไป
จึงไม่สามารถซื้ อได้ สิ่ งนี้คือปั จจัยที่จะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประการหนึ่ง
2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวทาให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์
นักการตลาดต้องเป็ นนักพฤติกรรมศาสตร์ในเรื่ องของครอบครัว โดยต้องเข้าใจว่าครอบครัวนั้น
เป็ นส่ วนหนึ่งของตัวแทนกระบวนการทางสังคม (Socializing Agent) เป็ นกระบวนการที่เตรี ยมคน
เข้าสู่ สังคม ซึ่งประกอบด้วย โรงเรี ยน ครอบครัว ศาสนา สื่ อมวลชน สถาบันการเมือง
การเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ สังคมนั้นครอบครัวจะเป็ นพื้นฐานการดารงชีวติ ของแต่ละบุคคล
3. สังคม (Social Group) ลักษณะด้านสังคมประกอบด้วยรู ปแบบการดารงชีวิต
(Lifestyles) ค่านิยมสังคม (Social Values) และความเชื่อถือ (Belief) นักการตลาดต้องเป็ น
นักสังคมวิทยา เพื่อที่จะได้มองว่าอิทธิ พลของสังคมที่มีต่อการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์น้ นั มีอะไรบ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องบรรทัดฐาน (Norm) กล่าวคือ ต้องทราบว่าสิ่ งใดที่สังคมยอมรับได้ สิ่ งใดที่
สังคมยอมรับไม่ได้
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4. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน (Basic Values) การรับรู้
(Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเรี ยนรู้จากการเป็ นสมาชิ ก
ของสังคมในครอบครัววัฒนธรรมจึงเป็ นรู ปแบบหรื อวิถีทางในการดาเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คน
ส่ วนใหญ่ในสังคมยอมรับนักการตลาดต้องเป็ นนักมานุษยวิทยาเพื่อที่จะได้ทราบว่าวัฒนธรรมของ
แต่สังคมไม่เหมือนกัน การทาการตลาดในประเทศไทยจะต้องคานึงถึงสังคมและวัฒนธรรมไทยด้วย
5. การติดต่อธุ รกิจ (Business Contacts) หมายถึง โอกาสที่ผบู้ ริ โภคจะได้พบเห็นสิ นค้า
นั้น ๆ สิ นค้าตัวใดที่ผบู้ ริ โภคได้รู้จกั พบเห็นบ่อย ๆ มีความคุน้ เคยซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความรู ้สึกไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้าตัวนั้น แต่สินค้าที่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้จกั ไม่ค่อยได้
พบเห็น ทาให้ไม่มีความคุน้ เคยเมื่อไม่คุน้ เคยก็ไม่มีความไว้วางใจผูบ้ ริ โภคก็ไม่อยากใช้สินค้านั้น
ดังนั้น ในการทาธุ รกิจจึงต้องเน้นในเรื่ องของการทาให้เกิดการพบเห็นในตราสิ นค้า
(Brand Contact) นาสิ นค้าเข้าไปให้ผบู้ ริ โภคได้พบเห็นได้รูจกั ได้สัมผัส ได้ยนิ ได้ฟังด้วยความถี่สูง
คอตเลอร์ (Kotler, 2003, pp. 200-202 อ้างถึงใน สุ ดเฉลียว จ่าภา, 2549) ได้กล่าวว่า
บทบาทของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ แบ่งออกเป็ น 5 บทบาทดังต่อไปนี้
1. ผูร้ ิ เริ่ ม (Initiator) คือ บุคคลแรกที่เสนอความคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
และบริ การ
2. ผูม้ ีอิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลที่เป็ นเจ้าของความคิด หรื อข้อแนะนาที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ
3. ผูต้ ดั สิ นใจ (Decider) คือ บุคคลที่ทาหน้าที่ตดั สิ นใจซื้ อ เช่น ควรซื้ อหรื อไม่ ควรซื้ อ
อะไร ซื้ ออย่างไร และซื้ อที่ไหน เป็ นต้น
4. ผูซ้ ้ื อ (Buyer) คือ บุคคลที่กระทาการซื้ อหรื อลงมือซื้ อ
5. ผูใ้ ช้ (User) คือ บุคคลที่เป็ นผูใ้ ช้หรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์
รู ปแบบที่สาคัญของพฤติกรรมซื้ อ (Buying Behavior)
1. พฤติกรรมการซื้ อที่ซบั ซ้อน (Complex Buying Behavior) เกี่ยวกับ 3 ขบวนการ คือ
1.1 ผูซ้ ้ื อพัฒนาความเชื่อขอเขากับผลิตภัณฑ์
1.2 ผูซ้ ้ื อพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.3 ผูซ้ ้ื อเลือกโดยคิดอย่างรอบคอบ
ผูบ้ ริ โภคชนิดนี้จะเกี่ยวพันอย่างมากกับการซื้ อและตระหนักถึงความแตกต่างของ
ตรายีห่ ้ออย่างชัดเจน มักเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง ซื้ อไม่บ่อย มีความเสี่ ยงสู ง เช่น รถยนต์
เป็ นต้น ดังนั้นนักการตลาดต้องเข้าใจพฤติกรรมการประเมินคุณค่าและการรวบรวมข้อมูลของ
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2. พฤติกรรมการซื้ อที่ไม่ลงรอยกัน (Dissonance Reducing Buyer Behavior) ภายหลัง
การซื้ อผูบ้ ริ โภคอาจมีประสบการณ์ความไม่ลงรอยกันหรื อผิดหวังในการซื้ ออันมีตน้ เหตุจาก
คุณสมบัติที่ไม่พอใจหรื อได้ยินสิ่ งที่ไม่พอใจของยีห่ ้ออื่น ผูบ้ ริ โภคจะตื่นตัวต่อข้อมูลที่มาสนับสนุน
การตัดสิ นใจของเขา เช่น เมื่อผูบ้ ริ โภคซื้ อแล้วย่อมเกิดความเชื่อสิ่ งใหม่และจบลงด้วยทัศนคติใหม่
การสื่ อสารทางการตลาดควรสนับสนุนทาให้เกิดความเชื่อ และการประเมินค่าที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตราสิ นค้าที่เขาเลือก โดยการตอกย้าว่าเขาเลือกถูกต้องแล้ว
3. พฤติกรรมการซื้ อที่เป็ นนิ สัย (Habitual Buying Behavior) ผลิตภัณฑ์มีความผูกผันต่า
ผูบ้ ริ โภคเพียงไปที่ร้านและมองหาตราสิ นค้าที่ตอ้ งการ หากเขาได้เห็นตรายีห่ อ้ ที่ตอ้ งการถือเป็ น
การซื้ อโดยนิสัย ไม่ได้มีความภักดีต่อตราสิ นค้า สิ่ งบ่งชี้วา่ มีความผูกผันต่า คือราคาต่า ซื้ อบ่อยมาก
เหล่านี้ไม่ผา่ นกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อตามขั้นตอนปกติ เพราะผูบ้ ริ โภคไม่ได้แสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมไม่ได้ตดั สิ นใจว่าจะซื้ อตรงไหน และจะชอบพอกับตราสิ นค้าที่คุน้ เคยมากกว่าตราที่ไม่เป็ น
ที่รู้จกั หลังการซื้ อก็จะไม่มีการประเมินทางเลือก
4. พฤติกรรมการซื้ อที่แสวงหาความหลากหลาย (Variety Seeking Buying Behavior)
จะขึ้นกับความสะดวกและการนาเสนอของผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก ใช้วธิ ีการประเมินน้อยมากและ
มักเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมากมายหลากหลายยีห่ อ้ มีการแข่งขันสู ง ราคาต่า

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สรรชนก ธารงธีรภาพ (2546) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มกาแฟในร้านกาแฟจาก
ต่างประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และมีอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน ใช้บริ การร้านกาแฟจากต่างประเทศ เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายใน
การมาใช้บริ การต่อครั้งต่อคน 101-200 บาท โดยมาใช้บริ การกับเพื่อนร่ วมงานและเพื่อนมากที่สุด
จุดประสงค์ในการมาใช้บริ การคือ เพื่อดื่มกาแฟหรื อทานของว่าง และพบปะทักทายเพือ่ นฝูง
โดยส่ วนใหญ่จะดื่มกาแฟในช่วงเวลาไม่แน่นอน ร้านกาแฟ ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกไปดื่มกาแฟ
มากที่สุด คือร้านสตาร์บคั ส์ เพราะชอบที่รสชาติกาแฟมากที่สุด สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มกาแฟ
ในร้านกาแฟจากต่างประเทศมากที่สุด คือ รสชาติของกาแฟ รองลงมาคือร้านตั้งอยูใ่ นที่สะดวกซื้ อ
การบริ การของพนักงาน และราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณตามลาดับ
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย (2547) ได้สารวจ คนกรุ งเทพฯ ดื่มกาแฟอย่างไร กลุ่มตัวอย่าง 356
คน บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จากัด สารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟ ของ
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คนกรุ งเทพฯ จานวน 356 คน โดยแยกออกเป็ น ชาย 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.47 และหญิง 187 คน
หรื อร้อยละ 52.53 ปรากฎว่าผูช้ ายดื่มกาแฟมากกว่าผูห้ ญิง โดยผูช้ ายร้อยละ 42.11 ดื่มกาแฟ
เป็ นประจา และอีกร้อยละ 57.89 ดื่มสุ ราเป็ นครั้ง ส่ วนผูห้ ญิงที่ดื่มเป็ นประจามีเพียง ร้อยละ 32.43
และอีกร้อยละ 67.57 ดื่มเป็ นบางครั้ง กาแฟที่ดื่มร้อยละ 79.87 กาแฟร้อน
นิวฒ
ุ ิ พูลศรี (2550) ศึกษาผูบ้ ริ โภคกาแฟในเขตเทศบาลตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 120 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติไคสแควร์ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 29.8 ปี นับถือศาสนา
พุทธ สถานภาพโสด ร้อยละ 57.5 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 55.8 มีสมาชิกในครัวเรื อน
4 ถึง 6 คน สมาชิกในครัวเรื อนที่บริ โภคกาแฟ 1 ถึง 2 คน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว
ดูโทรทัศน์เป็ นงานอดิเรก เคยรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับกาแฟสดผ่านสื่ อโทรทัศน์ ร้อยละ 45
ประกอบอาชีพลูกจ้างหรื อพนักงานบริ ษทั และส่ วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริ ม มีรายได้เฉลี่ย 13,020.7
บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคเฉลี่ย 6,612.5 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริ โภค
กาแฟเฉลี่ย 654.4 บาทต่อเดือน ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 57.5 ไม่ได้บริ โภคกาแฟเป็ นประจาทุกวัน
โดยบริ โภคเฉลี่ย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 55.1 ส่ วนผูบ้ ริ โภคกาแฟประจาทุกวัน มีปริ มาณ
การบริ โภค เฉลี่ย 2 ถ้วยต่อวัน ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 75 บริ โภคกาแฟช่วงเวลา 06.00-12.00 น. ร้อยละ
84.3 เลือกบริ โภคกาแฟร้อน และร้อยละ 49.4 บริ โภคที่บา้ น เคยบริ โภคกาแฟสด ร้อยละ 90.8
ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลว่าชอบรสชาติและกลิ่นของกาแฟสด นิยมบริ โภคคาปูชิโน่ ร้อยละ 79.8
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 56.0 นิยมบริ โภคกาแฟสดแบบร้อน ช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคเลือกดื่มกาแฟสด
มากที่สุด คือ 12.01-18.00 น. ร้อยละ 46.8 เลือกบริ โภคที่ร้านหรื อซุม้ กาแฟ ผูบ้ ริ โภคบริ โภค
กาแฟสดร้อยละ 27.5 บริ โภคเป็ นประจาทุกวัน ร้านกาแฟที่ผบู้ ริ โภคร้อยละ 47.7 นิยมใช้บริ การ
คือ ร้านแกลลอรี่ คอฟฟี่ เนื่ องจากร้านสะอาดและราคาไม่แพง สาหรับราคากาแฟสดในปัจจุบนั
ร้อยละ 87.2 เห็นว่าราคาเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านกาแฟสด เฉลี่ย 73.4 บาท
ต่อครั้ง ปั จจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก
ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รสชาติของกาแฟ กลิ่นของกาแฟสด และความหลากหลายของชนิดกาแฟ
ด้านราคา ได้แก่ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ และราคากาแฟสาเร็ จรู ปและกาแฟ
ประเภทอื่น ๆ ด้านสถานที่จาหน่าย ได้แก่ ความสะอาดของร้าน พนักงานสุ ภาพ เรี ยบร้อย และ
บรรยากาศของร้าน ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริ โภค
กาแฟสดของผูบ้ ริ โภค ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ เพศ และที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.01 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ผบู ้ ริ โภค ปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการบริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภค ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
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0.05 ได้แก่ รายได้ผบู ้ ริ โภค ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กบั การบริ โภคอาหาร
ร่ วมกาแฟสดของผูบ้ ริ โภค ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อายุ ปัญหาและอุปสรรคของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ คือ สถานที่จาหน่ายมีนอ้ ย หาซื้ อยาก และมีขอ้ เสนอแนะให้เพิ่มจุดจาหน่าย
กาแฟสด โดยเน้นสร้างบรรยากาศภายในร้านให้สบาย มีมุมส่ วนตัว
บุณชนิกา ยมลาภู (2551) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกับพฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟสด ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 320 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทดสอบ ไคสแควร์ (Chi-square Test) การทดสอบ
สหสัมพันธ์เชิงอันดับ (Spearman’s Rank Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของตัวแปร และวิธีการทดสอบ Independent Sample t-test กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม One-way
ANOVA กับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และ LSD เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดส่ วนใหญ่เป็ นหญิง อายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา มีตาแหน่งงานในระดับพนักงานปฏิบตั ิการ รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
และสาเหตุที่นิยมดื่มกาแฟสดเพราะให้ความสดชื่น กระฉับกระเฉง ด้านพฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟสด พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ดื่มกาแฟสด 1 แก้วต่อวัน ดื่มมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ดื่มช่วง
ก่อนเริ่ มงาน ชอบกาแฟสู ตรเอสเปรสโซ่ ประเภทเย็น และรสชาติเข้ม ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านบุคลากร และด้านราคา ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศหญิง การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิการ
และสาเหตุที่ดื่มเพราะให้ความสดชื่น กระฉับกระเฉง มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการดื่มต่อวัน
มากที่สุด นอกจากนั้นเพศหญิง ยังมีความสัมพันธ์กบั กาแฟสดประเภทเย็น รสชาติเข้ม ส่ วนรายได้
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั จานวนการดื่มมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ปัจจัยด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการดื่มต่อวัน จานวนครั้งในการดื่มต่อสัปดาห์
ช่วงเวลาในการดื่มกาแฟสด และสู ตรกาแฟสดที่เลือกดื่ม
สุ นิสา นพคุณางกูล (2552) ศึกษาปั จจัยพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อกาแฟผงสาเร็ จรู ปนาเข้าจากต่างประเทศของลูกค้าในเซ็นทรัลฟู้ ดฮอลล์ สาขาชิดลม จานวน 400
ตัวอย่าง และสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ี การสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test และ F-test กาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้ อกาแฟผงสาเร็ จรู ปนาเข้า
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จากต่างประเทศ คือ เน้นที่รสชาติเป็ นอันดับแรก โดยชนิดของกาแฟผงสาเร็ จรู ปนาเข้าจาก
ต่างประเทศที่เลือกซื้ อ คือ คาปูชิโนและนิยมเลือกซื้ อกาแฟที่ผลิตมาจากประเทศอเมริ กา
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เลือกซื้ อ คือ 350 กรัม ความถี่ในการซื้ อต่อครั้ง คือ มากกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน
และ 1 ครั้งต่อเดือน ยีห่ ้อที่เลือกซื้ อเป็ นประจา คือ Maxwell House สายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟที่นิยม
คือ อารบิกา้ ผลการศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟผงสาเร็ จรู ปนาเข้าจากต่างประเทศ ในเซ็นทรัลฟู้ ด
ฮอลล์สาขาชิดลมของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวม พบว่า ภาพรวมผูบ้ ริ โภคเห็นว่าปั จจัยทางการตลาด
มีความสาคัญมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่ามีความสาคัญต่อ
การตัดสิ นใจในระดับมากอันดับแรก คือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านสถานที่/ การจัดจาหน่าย
ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการขาย ตามลาดับ ผลการทดสอบปั จจัยพื้นฐานด้านเพศของผูบ้ ริ โภค
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟผงสาเร็ จรู ปนาเข้าจากต่างประเทศ ในเซ็นทรัลฟู้ ดฮอลล์สาขาชิดลม
พบว่า (1) เพศของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจด้านราคา สถานที่/ การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ ม
การขาย (2) สถานภาพการสมรสของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
สถานที่จดั จาหน่าย (3) อาชีพของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่จดั
จาหน่าย (4) อายุของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้าน
การส่ งเสริ มการขาย (5) ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจ ด้านราคา และด้าน
สถานที่จดั จาหน่าย และ (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค มีผลต่อการตัดสิ นใจ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้วจิ ยั เชิงพรรณนาด้วยวิธีการสารวจ (Survey Research Method) เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางในการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1. ประชากรที่ทางานอยูภ่ ายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด
จังหวัดระยอง
2. ประชากรที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น
ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ ำงและแผนกำรสุ่ มตัวอย่ ำง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถาม ใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ทางานอยูภ่ ายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง และผูท้ ี่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
เนื่องจากไม่ทราบขนาดประชากรผูท้ ี่ดื่มกาแฟจากจานวนประชากรทั้งหมดในบริ เวณ
ที่ศึกษา จึงได้ใช้วธิ ี การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรการหาขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่
95% (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกั ดิ์ อุดมศรี , 2545, หน้า 133) ดังนี้
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n = Z2pq
B2
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
B = ระดับความคลาดเคลื่อน
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
(Z Score) ซึ่ งขึ่นอยูก่ บั ระดับความเชื่อมัน่ ที่กาหนด
p = ความน่าจะเป็ นของประชากร
q = 1-p
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ใช้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ดังนั้น Z = 1.96 (นราศรี ไววนิชกุล
และชูศกั ดิ์ อุดมศรี , 2545, หน้า 130)
P = 0.5
B = ระดับความคลาดเคลื่อน กาหนดให้มีความเบี่ยงเบนได้ 5 % ดังนั้น B = 0.05
เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่างจึงได้ ดังนี้
N = (1.96)2(0.5) (0.5)
(0.05)2
= (3.8416) (0.25) = 384.16
0.0025
ผลจากการคานวณ จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง n = 384.16 คน การวิจยั ครั้งนี้จึงใช้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน
จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 385 และเพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงสารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 คน
รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่มีคาถามชนิดปลายปิ ด โดยแบ่งโครงคาถามออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ ตาแหน่ง รายได้ต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ
(Check List)
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับส่ วนประสมตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นคาถามที่ให้ผตู ้ อบเลือกระดับความสาคัญของปั จจัย
ที่กาหนดไว้ โดยให้คะแนนตามลาดับ (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่ งแต่ละ
คาตอบมีระดับคะแนนดังที่อธิ บายด้านล่างนี้
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ ซึ่งเป็ นคาถามที่ให้
ผูต้ อบเลือกระดับความสาคัญของปั จจัยที่กาหนดไว้ โดยให้คะแนนตามลาดับ (Rating Scale)
ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่ งแต่ละคาตอบมีระดับคะแนนดังที่อธิ บายด้านล่างนี้
ระดับ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
วิธีการแปลผลแบบสอบถามได้ใช้เกณฑ์การให้ระดับค่าเฉลี่ย (วิชิต อู่อน้ , 2550) ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
= 5-1 = 0.8
5
ระดับคะแนน
ความหมาย
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
อยูใ่ นเกณฑ์ มากที่สุด
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
อยูใ่ นเกณฑ์ มาก
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย2.61-3.40
อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
อยูใ่ นเกณฑ์ น้อย
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
อยูใ่ นเกณฑ์ น้อยที่สุด

ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือในกำรวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
ขอบเขตของการวิจยั และสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
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3. นาแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา พิจารณาตรวจสอบและขอคาแนะนาในการแก้ไข ปรับปรุ ง
4. ปรับปรุ งรู ปแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อแก้ไขปรับปรุ ง
เพิม่ เติมเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีประสิ ทธิ ภาพ
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั โดยการสารวจ (Survey) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
วิธีการแจกแบบสอบถาม คือ แจกแบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ไปทาการเก็บข้อมูลกับผูท้ ี่ทางาน
อยูภ่ ายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง และผูท้ ี่อาศัยอยู่
บริ เวณใกล้เคียงเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง ตามจานวน
ที่กาหนด

กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดาเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและทาการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. นาแบบสอบถามที่คดั เลือกเรี ยบร้อยมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS for Window
สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) ในการประมวลผลข้อมูลใช้สถิติดงั นี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย
(X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อใช้เปรี ยบเทียบและอธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของปัจจัย
ส่ วนบุคคล และการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
2. สมมติฐานที่ 1 เป็ นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample t-test และ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of
Variance) ในกรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่าง
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เป็ นรายคู่ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้วธิ ี Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
3. สมมติฐานที่ 2 เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม โดยใช้ Pearson Correlation ในการวิเคราะห์

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั เรื่ อง “การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บด” โดยที่ผวู ้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างมาจานวน 400 ชุด ผลจาการเก็บแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด พบว่ามีแบบสอบถามกลับมาเป็ นจานวน 400 ชุด คิดเป็ น 100% และแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์จานวน 400 ชุด คิดเป็ น 100% มาทาการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ และใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package for Social Science) โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการ
วิเคราะห์ตามสมมติฐาน จัดลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประสมตลาดบริ การ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั
จึงกาหนดความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้
n
หมายถึง จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
หมายถึง ค่าเฉลี่ย
X
SD
หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
หมายถึง ค่าสถิติการทดสอบการแจกแจงแบบ t
F
หมายถึง ค่าสถิติการทดสอบการแจกแจงแบบ F
H0
หมายถึง สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
หมายถึง สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
หมายถึง ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0. 05)
LSD
หมายถึง การทดสอบความแตกต่างรายคู่
Sig. (2-tailed) หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ นที่คานวณได้
One-way ANOVA หมายถึง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ตารางที่ 4-1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
189
211
400

ร้อยละ
47.25
52.75
100.00

จากตารางที่ 4-1 ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จาแนกตามเพศ พบว่า ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75 และเพศชาย จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.25
ตารางที่ 4-2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามอายุ
ระดับอายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

จานวน (คน)
12
50
150
117
46
25
400

ร้อยละ
3.00
12.50
37.50
29.30
11.50
6.30
100.00

จากตารางที่ 4-2 ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จาแนกตามอายุ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับอายุ 26-30 ปี มีจานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมา
คือผูท้ ี่มีอายุ 31-35 ปี มีจานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 ลาดับต่อมา คือ ผูท้ ี่มีอายุ 20-25 ปี
มีจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ผูท้ ี่มีอายุ 36-40 ปี มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ผูท้ ี่มี
อายุมากกว่า 40 ปี มีจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน (คน)
78
276
46
400

ร้อยละ
19.50
69.00
11.50
100.00

จากตารางที่ 4-3 ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีจานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.0
รองลงมา คือผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 ลาดับ
ต่อมา คือ ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4-4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รวม

จานวน (คน)
12
6
363
12
7
400

ร้อยละ
3.00
1.50
90.80
3.00
1.80
100.00

จากตารางที่ 4-4 ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จาแนกตามอาชีพ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวน 363 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.8
รองลงมา คือนักเรี ยน/ นักศึกษาและผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
ลาดับต่อมา คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 ผูท้ ี่มีอาชีพรับข้าราชการ
มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท

จานวน (คน)
62
87

ร้อยละ
15.50
21.80

20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท

96
97
38

24.00
24.30
9.50

มากกว่า 50,001 บาท

20

5.00

400

100.00

รวม

จากตารางที่ 4-5 ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีจานวน 97 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.3 รองลงมา คือผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีจานวน 96 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ลาดับต่อมาคือ ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีจานวน 87 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.8 ผูท้ ี่มีรายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีจานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5
ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ตามลาดับ

ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนประสมตลาดบริการ
ในส่ วนนี้จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประสมตลาดบริ การว่า ปั จจัยใดมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด และมีผลมากน้อยอย่างไร ในความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ในการแปลความหมายการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่ วนประสมตลาดบริ การ (7 P’s)
จะแปลความหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงคะแนน ดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550, หน้า 114)
ระดับคะแนน
ความหมาย
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
เห็นด้วยปานกลาง
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ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
โดยการวิเคราะห์จะพิจารณา 7 ด้าน ของส่ วนประสมตลาดบริ การ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านพนักงานขาย
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
ตารางที่ 4-6 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การในภาพรวม
ส่ วนประสมตลาดบริ การ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านพนักงานขาย
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
เฉลี่ย (n = 400)

X
4.5142
3.5367
3.7175
3.4875
3.8567
3.6533
3.5675
3.7619

SD
ระดับ อันดับ
0.2259 มากที่สุด
1
0.5563
มาก
6
0.5360
มาก
3
0.6501
มาก
7
0.4403
มาก
2
0.2973
มาก
4
0.3647
มาก
5
0.1520
มาก

จากตารางที่ 4-6 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การในภาพรวม พบว่า
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.7619 และมีค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1520 โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้คือ ด้านผลิตภัณฑ์
เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.5142) อันดับสองคือ ด้านพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก ( X = 3.8567) อันดับสามคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
( X = 3.7175) อันดับสี่ คือ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
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( X = 3.6533) อันดับห้าคือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.5675) อันดับหก
คือด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.5367) อันดับเจ็ด คือด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก ( X = 3.4875)
ตารางที่ 4-7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับความคิดเห็น
ด้านผลิตภัณฑ์
1. มีเมนูเครื่ องดื่ม
ให้เลือกหลากหลาย

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

X

SD

16

349

35

4%

87%

9%

88

312 4.7800 0.4148 มากที่สุด

2. สะอาด ถูก
สุ ขอนามัย

4.0475 0.3543

ระดับ อันดับ

มาก

3

1

22% 78%
3. รสชาติของ
สิ นค้า
เฉลี่ย (n = 400)

15

84

301 4.7150 0.5287 มากที่สุด

4%

21% 75%

2

4.5142 0.2259 มากที่สุด

จากตารางที่ 4-7 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์
พบว่า ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
( X = 4.5142) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2259 โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้คือ
ความสะอาด ถูกสุ ขอนามัย เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.7800) อันดับสองคือ
รสชาติของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.7150) อันดับสามคือมีเมนูเครื่ องดื่มให้เลือก
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 4.0475)
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ตารางที่ 4-8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การ ด้านราคา

ด้านราคา

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง

1. ราคา
เหมาะสมกับ
ปริ มาณสิ นค้า
ที่ได้รับ

120

214

มาก
ที่สุด
66

X

SD

ระดับ อันดับ

3.8650 0.6692

มาก

1

3.8600 0.6052

มาก

2

2.8850 1.2552

ปาน
กลาง

3

3.5367 0.5563

มาก

30% 53.5% 16.5%
2. ราคาถูกกว่า
ร้านอื่น ๆ ใน
บริ เวณใกล้เคียง

105

246

49

26.3% 61.5% 12.3%
3. มีการติด
ราคาให้เห็น
ชัดเจน

86

48

126

106

34

21.5% 12% 31.5% 26.5% 8.5%
เฉลี่ย (n = 400)

จากตารางที่ 4-8 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านราคา พบว่า
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.5367) และ
มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5563 โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้คือ ราคาเหมาะสมกับ
ปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับ เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.8650) อันดับสองคือ ราคาถูกกว่า
ร้านอื่น ๆ ในบริ เวณใกล้เคียง มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.8600) อันดับสามคือ มีการติดราคา
ให้เห็นชัดเจน มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ( X = 2.8850)
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ตารางที่ 4-9 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านช่องทาง
การจัด
จาหน่าย
1. สถานที่ต้ งั
ของร้าน
สะดวก
ในการมา

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
62

169

มาก
ที่สุด

X

SD

ระดับ อันดับ

169

4.2675

0.7122

มาก
ที่สุด

1

3.9800

0.8523

มาก

2

2.9050

0.9290

ปาน
กลาง

3

3.7175

0.5360

มาก

15.5% 42.3% 42.3%
2. มีบริ การ
จัดส่ งสิ นค้า

149

110

141

37.3% 27.5% 35.3%
3. มีบริ การสั่ง
สิ นค้าทาง
โทรศัพท์

37

67

208

73

15

9.3% 16.8% 52% 18.3% 3.8%
เฉลี่ย (n = 400)

จากตารางที่ 4-9 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย พบว่า ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.7175) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5360 โดยมี
รายละเอียดตามลาดับดังนี้ คือสถานที่ต้ งั ของร้านสะดวกในการมา เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับ
มากที่สุด ( X = 4.2675) อันดับสองคือ มีบริ การจัดส่ งสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.9800)
อันดับสามคือ มีบริ การสัง่ สิ นค้าทางโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ( X = 2.9050)
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ตารางที่ 4-10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง

มาก
ที่สุด

X

SD

ระดับ อันดับ

1. มีส่วนลดให้กบั
ปาน
37 52 141 123
47 3.2275 1.1085
สมาชิกของร้าน
กลาง
9.3% 13% 35.3% 30.8% 11.8%
2. มีการสะสมแต้ม
มาก
120 280 4.7000 0.4588
เพื่อรับเครื่ องดื่มฟรี
ที่สุด
30%
3. มีป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ให้เป็ นที่รู้จกั

37

112

251

2

1

70%
2.5350 0.6594 น้อย

3

9.3% 28% 62.8%
เฉลี่ย (n = 400)

3.4875 0.6501 มาก

จากตารางที่ 4-10 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่า ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.4875) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6501 โดยมีรายละเอียด
ตามลาดับดังนี้ คือ มีการสะสมแต้มเพื่อรับเครื่ องดื่มฟรี เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด
( X = 4.7000) อันดับสองคือ มีส่วนลดให้กบั สมาชิกของร้าน มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
( X = 3.2275) อันดับสามคือ มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั มีค่าเฉลี่ยระดับน้อย
( X = 2.5350)

46
ตารางที่ 4-11 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การ ด้านพนักงานขาย
ด้าน
น้อย
พนักงานขาย
ที่สุด
1. พนักงาน
ขายมีอธั ยาศัย
ดี/ สุ ภาพ

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

9

194

2.3%
2. พนักงาน
บริ การ
เครื่ องดื่ม
ด้วยความ
รวดเร็ ว

197

X

SD

ระดับ อันดับ

4.4625 0.5425

มาก
ที่สุด

1

4.3625 0.4813

มาก
ที่สุด

2

2.7450 0.6900

ปาน
กลาง

3

49.3% 49.5%

255

145

63.8% 36.3%
3. พนักงาน
ขายแนะนา
โดยให้
ทางเลือก
แก่ผซู ้ ้ื อ

27

78

265

6.8% 19.5% 66.3%
เฉลี่ย (n = 400)

30

7.5%
3.8567 0.4403 มาก

จากตารางที่ 4-11 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านพนักงานขาย
พบว่า ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.8567) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4403 โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้คือ
พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี/ สุ ภาพ เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.4625) อันดับสอง
คือ พนักงานบริ การเครื่ องดื่มด้วยความรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.3625) อันดับสาม
คือ พนักงานขายแนะนาโดยให้ทางเลือกแก่ผซู ้ ้ื อ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ( X = 2.7450)
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ตารางที่ 4-12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ระดับความคิดเห็น
ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะ น้อย
ปาน
น้อย
มาก
ทางกายภาพ
ที่สุด
กลาง
1. มีที่จอดรถ
สะดวกบริ เวณร้าน

9

279

มาก
ที่สุด

X

SD

ระดับ อันดับ
มาก
ที่สุด

1

ปาน
กลาง

3

3.7000 0.5345 มาก

2

112 4.2575 0.4866

2.3% 69.8% 28%
2. มีระบบปรับ
อากาศภายในร้าน

60

294

31

15

3.0025 0.6151

15% 73.5% 7.8% 3.8%
3. ร้านมีรูปแบบ
ทันสมัย ตกแต่ง
สวยงาม

135

250

15

33.8% 62.5% 3.8%
เฉลี่ย (n = 400)

3.6533 0.2973 มาก

จากตารางที่ 4-12 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.6533) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.2973 โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้คือ มีที่จอดรถสะดวกบริ เวณร้าน
เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.2575) อันดับสองคือ ร้านมีรูปแบบทันสมัย ตกแต่ง
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.7000) อันดับสามคือ มีระบบปรับอากาศภายในร้าน มีค่าเฉลี่ย
ระดับปานกลาง ( X = 3.0025)

48
ตารางที่ 4-13 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ
ด้าน
กระบวนการ
1. พนักงาน
ให้บริ การตามที่
ลูกค้าร้องขอ

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
53

253

มาก
ที่สุด
94

X

SD

ระดับ อันดับ

4.1025 0.5982 มาก

2

มาก
ที่สุด

1

1.8150 0.5491 น้อย

3

13.3% 63.3% 23.5%
2. มีการจัดส่ ง
สิ นค้าครบตามที่
กาหนด

31

24

345

7.8%

6%

86.3%

3. มีการติดตาม
ผลและแก้ไข
ปัญหาที่ลูกค้า
104 266
30
ได้รับจากการใช้
บริ การ
26% 66.5% 7.5%
เฉลี่ย (n = 400)

4.7850 0.5697

3.5675 0.3647 มาก

จากตารางที่ 4-13 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ
พบว่า ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.5675) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3647 โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้คือ
มีการจัดส่ งสิ นค้าครบตามที่กาหนด เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.7850) อันดับ
สองคือ พนักงานให้บริ การตามที่ลูกค้าร้องขอ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 4.1025) อันดับสามคือ
มีการติดตามผลและแก้ไขปั ญหาที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับน้อย ( X = 4.1025)
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสิ นใจซื้อเครื่องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในการแปลความหมายการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยในการในการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดของผูบ้ ริ โภคจะแปลความหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงคะแนน
ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550, หน้า 114)
ระดับคะแนน
ความหมาย
ระดับ 5
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
โดยการวิเคราะห์จะพิจารณา 4 ด้านตามปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดของผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง คือ
1. เลือกที่แบรนด์สินค้า
2. สะดวกในการซื้ อ
3. ปริ มาณที่ได้รับ
4. เลือกพนักงานขาย
ตารางที่ 4-14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด

1.
2.
3.
4.

ปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
เลือกที่แบรนด์สินค้า
สะดวกในการซื้ อ
ปริ มาณที่ได้รับ
เลือกพนักงานขาย
เฉลี่ย (n = 400)

X
3.1250
4.6425
3.9700
2.6525
3.5975

SD
0.7488
0.4798
0.5145
0.7766
0.3430

ระดับ
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก

อันดับ
3
1
2
4

จากตารางที่ 4-14 เมื่อพิจารณาปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.5975) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3430 โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้คือ
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สะดวกในการซื้ อเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X = 4.6425) อันดับสองคือ ปริ มาณ
ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.9700) อันดับสามคือ เลือกที่แบรนด์สินค้า มีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง ( X = 3.1250) อันดับสี่ คือ เลือกพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ( X = 2.6525)

ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสมมติฐานไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดไม่แตกต่างกัน
H0: เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ไม่แตกต่างกัน
H1: เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดจาแนกตามเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
* P-value < 0.05

N
189
211

X
3.5542
3.6363

SD
0.3656
0.3173

t
-2.402

P-value
0.007*

จากตารางที่ 4-15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด จาแนกตามเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ Independent Sample
t-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบ พบว่า ค่า P-value มีค่า
เท่ากับ 0.007 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 หมายความว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
แตกต่างกันโดยที่เพศชายมีการตัดสิ นใจซื้ อน้อยกว่าเพศหญิง
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สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดไม่แตกต่างกัน
H0: อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ไม่แตกต่างกัน
H1: อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-16 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดจาแนกตามอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัย

การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด

อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
มากกว่า 40 ปี

X
3.6042
3.5100
3.5850
3.6667
3.5543
3.6000

SD
0.4053
0.3271
0.3170
0.3489
0.3686
0.3886

F
1.807

Sig. (2-tailed)
0.110

* Sig. (2-tailed) < 0.05
จากตารางที่ 4-16 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด จาแนกตามอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ One-way ANOVA F-test
ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบ พบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ
0.110 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
H0: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดจาแนกตามระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัย

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ปริ ญญาตรี
ประเภทกาแฟคัว่ บด
ปริ ญญาโท
* Sig. (2-tailed) < 0.05

SD
F
X
3.5705 0.3440 0.330
3.6060 0.3300
3.5924 0.4162

Sig. (2-tailed)
0.719

จากตารางที่ 4-17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด จาแนกตามระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ One-way
ANOVA F-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบ พบว่า
ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.719 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถยอมรับสมมติฐาน H0
หมายความว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
H0: อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ไม่แตกต่างกัน
H1: อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4-18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดจาแนกตามอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัย

อาชีพ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ข้าราชการ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม พนักงานบริ ษทั
ประเภทกาแฟคัว่ บด เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
รัฐวิสาหกิจ
* Sig. (2-tailed) < 0.05

SD
F
X
3.6042 0.4053 0.541
3.7500 0.0000
3.5937 0.3444

Sig. (2-tailed)
0.706

3.5625 0.4145
3.7143 0.0944

จากตารางที่ 4-18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด จาแนกตามอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ One-way ANOVA
F-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบ พบว่า ค่า P-value มีค่า
เท่ากับ 0.706 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
H0: ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4-19 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บดจาแนกตามระดับรายได้ต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัย

การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด

ระดับรายได้ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท

SD
F
X
3.5282 0.3420 2.907
3.5690
3.5833
3.6186
3.7763
3.5625

Sig. (2-tailed)
0.014*

0.3159
0.3547
0.3518
0.3118
0.3332

* Sig. (2-tailed) < 0.05
จากตารางที่ 4-19 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด จาแนกตามระดับรายได้ต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบ
พบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.014 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐาน
H0 หมายความว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงต้องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้การทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 4-20
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ตารางที่ 4-20 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
รายได้ต่อเดือน
(บาท)

ต่ากว่าหรื อ 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 มากกว่า
เท่ากับ
บาท
บาท
บาท
บาท
50,001 บาท
10,000 บาท
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท
Sig. (2-tailed)
10,001-20,000 -0.0407
บาท
Sig. (2-tailed)
(0.4700)
20,001-30,000 -0.0551
-0.0144
บาท
Sig. (2-tailed)
(0.3190)
(0.7750)
30,001-40,000 -0.0903
-0.4960
-0.0352
บาท
Sig. (2-tailed)
(0.1020)
(0.3220)
(0.4710)
40,001-50,000 -0.2481
-0.2074
-0.1930
-0.1578
บาท
Sig. (2-tailed)
(0.0000)*
(0.0020)*
(0.0030)*
(0.0150)*
0.2138
มากกว่า 50,001 -0.0343
0.0065
0.0208
0.0561
(0.0230)*
บาท
Sig. (2-tailed)
(0.6940)
(0.9390)
(0.8030)
(0.5010)
0.2138
-

* Sig. (2-tailed) < 0.05
จากตารางที่ 4-20 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท พบว่า มีค่า
Sig. (2-tailed) เท่ากับ (0.0000) ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผลการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
มีนอ้ ยกว่า รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2481
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
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(0.0020)* ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผลการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดของ
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีนอ้ ยกว่า รายได้ต่อเดือน
40,001-50,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2074
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 20,00130,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ (0.0030)
ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผลการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดของผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีนอ้ ยกว่า รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1930
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 30,00140,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ (0.0150)
ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผลการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดของผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีนอ้ ยกว่ารายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1578
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 40,00150,000 บาท และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ (0.0230)
ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผลการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดของผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีมากกว่า รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2138
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
การแปลความหมาย ส่ วนประสมตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วง (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) ดังนี้
r อยูร่ ะหว่าง 0.91-1.00 คือ มีความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก
r อยูร่ ะหว่าง 0.71-0.90 คือ มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
r อยูร่ ะหว่าง 0.31-0.70 คือ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
r อยูร่ ะหว่าง 0.01-0.30 คือ มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
r อยูร่ ะหว่าง 0 คือ ไม่มีความสัมพันธ์
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สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด
H0: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
H1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
ตารางที่ 4-21 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

Pearson Correlation
P-value
n

การตัดสิ นใจซื้ อ
0.473
0.000*
400

** P-value < 0.05
จากตารางที่ 4-21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดโดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด ในระดับปานกลาง (r = 0.473)
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
H0: ปัจจัยด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บด
H1: ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บด
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ตารางที่ 4-22 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านราคากับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บด

ปัจจัยด้านราคา

Pearson Correlation
P-value
n

การตัดสิ นใจซื้ อ
0.440
0.000*
400

** P-value < 0.05
จากตารางที่ 4-22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านราคากับการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดโดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า ด้านราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในระดับปานกลาง (r = 0.440)
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
H0: ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด
H1: ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด
ตารางที่ 4-23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย

** P-value < 0.05

Pearson Correlation
P-value
n

การตัดสิ นใจซื้ อ
0.396
0.000*
400
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จากตารางที่ 4-23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย
กับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านช่องทางจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด ในระดับปานกลาง (r = 0.396)
สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
H0: ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด
H1: ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด
ตารางที่ 4-24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด

ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด

Pearson Correlation
P-value
n

การตัดสิ นใจซื้ อ
0.648
0.000*
400

** P-value < 0.05
จากตารางที่ 4-24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
กับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด ในระดับปานกลาง (r = 0.648)

60
สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยด้านพนักงานขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด
H0: ปัจจัยด้านพนักงานขายไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
H1: ปัจจัยด้านพนักงานขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
ตารางที่ 4-25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพนักงานขายกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด

ปัจจัยด้านพนักงานขาย

Pearson Correlation
P-value
n

การตัดสิ นใจซื้ อ
0.560
0.000*
400

** P-value < 0.05
จากตารางที่ 4-25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านพนักงานขายกับ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดโดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านพนักงานขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด ในระดับปานกลาง (r = 0.560)
สมมติฐานที่ 2.6 ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
H0: ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
H1: ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
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ตารางที่ 4-26 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพกับ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด

ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

การตัดสิ นใจซื้ อ
Pearson Correlation
0.545
P-value
0.000*
N
400

** P-value < 0.05
จากตารางที่ 4-26 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดโดยใช้สถิติ Pearson
Correlation ในการทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
นัน่ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด ในระดับปานกลาง
(r = 0.545)
สมมติฐานที่ 2.7 ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บด
H0: ปัจจัยด้านกระบวนการไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
H1: ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
ตารางที่ 4-27 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด

ปัจจัยด้านกระบวนการ

** P-value < 0.05

Pearson Correlation
P-value
n

การตัดสิ นใจซื้ อ
0.757
0.000*
400
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จากตารางที่ 4-27 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านกระบวนการกับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดโดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด ในระดับสู ง (r = 0.757)
ตารางที่ 4-28 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
ปฏิเสธ
กาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
สมมติฐาน H0
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
ยอมรับ
กาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
สมมติฐาน H0
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ยอมรับ
ประเภทกาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานH0
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
ยอมรับ
กาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกัน
สมมติฐาน H0
ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ปฏิเสธ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด แตกต่างกัน
สมมติฐาน H0
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ปฏิเสธ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
สมมติฐาน H0
ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ปฏิเสธ
ประเภทกาแฟคัว่ บด
สมมติฐาน H0
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ปฏิเสธ
ซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
สมมติฐาน H0
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
ปฏิเสธ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่
สมมติฐาน H0
ปัจจัยด้านพนักงานขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ปฏิเสธ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
สมมติฐาน H0
สมมติฐาน
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ตารางที่ 4-28 (ต่อ)
สมมติฐานที่
2.6

2.7

สมมติฐาน
ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
กาแฟคัว่ บด
ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน H0
ปฏิเสธ
สมมติฐาน H0

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากร
ที่ทางานและอาศัยอยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
จานวน 400 คน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาส่ วนประสมตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคาถามประเภทเลือกตอบ
แบบมาตรานามบัญญัติ เรี ยงลาดับ และมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) เนื้อหาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป SPSS for
Windows โดยมีสถิติที่เลือกใช้ดงั นี้ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,
Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance และ Pearson Correlation

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
มีประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่ทางานและอาศัยอยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้
สู ตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยให้
กลุ่มตัวอย่างทาการตอบ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75 และเพศชาย จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25
มีช่วงอายุ 26-30 ปี จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-35 ปี จานวน
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117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ
69.0 รองลงมา คือระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 363 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.8 รองลงมา คือนักเรี ยน/ นักศึกษา
และผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ3.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ในช่วง 30,001-40,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 รองลงมา คือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ช่วง 20,001-30,000 บาท มีจานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสมตลาดบริการ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นต่อส่ วนผสมตลาดบริ การในภาพรวมพบว่า
ความคิดเห็นต่อส่ วนผสมตลาดบริ การมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.7619) และมีค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1520 โดยเมื่อพิจารณาอันดับความคิดเห็นต่อส่ วนผสมตลาด
บริ การจากมากไปน้อย สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในเรื่ อง ความสะอาด ถูกสุ ขอนามัย เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาคือ รสชาติ
ของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด อันดับสามคือ มีเมนูเครื่ องดื่มให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก
2. ด้านพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในเรื่ อง พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี/ สุ ภาพ เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
พนักงานบริ การเครื่ องดื่มด้วยความรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด อันดับสามคือพนักงานขาย
แนะนาโดยให้ทางเลือกแก่ผซู ้ ้ื อ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในเรื่ อง สถานที่ต้ งั ของร้านสะดวกในการมา เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีบริ การจัดส่ งสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยระดับมาก อันดับสามคือมีบริ การสั่งสิ นค้า
ทางโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
4. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่ อง มีที่จอดรถสะดวกบริ เวณร้าน เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ร้านมีรูปแบบทันสมัย ตกแต่งสวยงาม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก อันดับสามคือ
มีระบบปรับอากาศภายในร้าน มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
5. ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในเรื่ อง การจัดส่ งสิ นค้าครบตามที่กาหนด อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
พนักงานให้บริ การตามที่ลูกค้าร้องขอ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก อันดับสามคือ มีการติดตามผลและแก้ไข
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ปัญหาที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับน้อย
6. ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่ อง
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับ อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาคือ ราคาถูกกว่า
ร้านอื่น ๆ ในบริ เวณใกล้เคียง มีค่าเฉลี่ยระดับมาก อันดับสามคือ มีการติดราคาให้เห็นชัดเจน
มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
7. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในเรื่ อง มีการสะสมแต้มเพื่อรับเครื่ องดื่มฟรี อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ มีส่วนลดให้กบั สมาชิกของร้าน มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง อันดับสามคือ ป้ ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั มีค่าเฉลี่ยระดับน้อย
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการในการตัดสิ นใจซื้อเครื่องดื่ม
ประเภทกาแฟคั่วบด
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.5975) และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.3430 โดยเมื่อพิจารณาอันดับปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดจากมากไป
น้อย สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ความสะดวกในการซื้ อ เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ปริ มาณที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก อันดับสามคือเลือกที่แบรนด์สินค้า มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
และอันดับสุ ดท้ายคือเลือกพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ทางานและอาศัยอยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทางานและอาศัยอยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัด
ระยอง มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนผสมตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนผสมตลาดบริ การและการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ทางานและอาศัยอยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่
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นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยส่ วนผสมตลาดบริ การ
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง อย่างมีนยั สาคัญ ในด้านเพศ
และระดับรายได้ โดยในด้านเพศนั้นพบว่าเพศชายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยกว่าเพศหญิง
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ว่าเพศเป็ นตัวแปรที่สาคัญ โดยสตรี จะเป็ น
เป้ าหมาย และเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีอานาจในการซื้ อสู ง ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าประเภทใดก็ตาม และ
สอดคล้องกับทฤษฎีของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2541, หน้า 38-39) ว่าจานวนสตรี ที่ทางานนอกบ้าน
เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่งนักการตลาดต้องคานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ื อรายใหญ่ อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของบุณชนิกา ยมลาภู (2551) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกับพฤติกรรม
การบริ โภคกาแฟสดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ว่าผูบ้ ริ โภคกาแฟสดส่ วนใหญ่เป็ นหญิง
ส่ วนในด้านระดับรายได้น้ นั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนในระดับที่ต่ากว่า
ซึ่ งสอดคล้องกับกับทฤษฎีของคอทเลอร์ (Kotler, 1998) ว่ารายได้ของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบได้กบั
เป็ นอานาจการซื้ อ ยิง่ มีรายได้สูงเท่าไร อานาจการซื้ อก็จะสู งขึ้นเท่านั้น โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคที่มี
รายได้สูงย่อมจะสามารถซื้ อสิ นค้าที่มีราคาแพงกว่าในจานวนที่มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่า
และจากการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น
ซีบอร์ด จังหวัดระยอง อย่างมีนยั สาคัญ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์
(2) ด้านพนักงานขาย (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (4) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (5) ด้านกระบวนการ (6) ด้านราคา (7) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสรรชนก ธารงธีรภาพ (2546) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มกาแฟในร้านกาแฟจากต่างประเทศ
ว่าปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มกาแฟในร้านกาแฟจากต่างประเทศมากที่สุด คือ รสชาติของกาแฟ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิวุฒิ พูลศรี (2550) เรื่ องการศึกษาผูบ้ ริ โภคกาแฟในเขตเทศบาลตาบล
เขารู ปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ว่าปั จจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟสด ของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก คือด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รสชาติของกาแฟ กลิ่นของกาแฟสด
และความหลากหลายของชนิดกาแฟ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นิสา นพคุณางกูล (2552)
เรื่ องการศึกษาปั จจัยพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟผงสาเร็ จรู ปนาเข้า
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จากต่างประเทศของลูกค้าในเซ็นทรัลฟู้ ดฮอลล์ สาขาชิดลม ว่าปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่ามีความสาคัญ
ต่อการตัดสิ นใจในระดับมากอันดับแรก คือด้านผลิตภัณฑ์

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง และปัจจัยด้าน
ส่ วนประสมตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดในเขต
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง ดังนั้น ผูท้ ี่ตอ้ งการทาธุ รกิจร้าน
กาแฟในบริ เวณดังกล่าวจึงควรต้องมีการพิจารณาวางแผนให้ดีในการบริ หารจัดการเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนในพื้นที่
ซึ่ งให้ความสาคัญกับความสะอาด ถูกสุ ขอนามัยของร้านและรสชาติของสิ นค้าเป็ นอันดับแรก
จึงควรจะต้องเน้นการดูแลร้านให้สะอาดอยูเ่ สมอ อีกทั้งลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีเวลาพักกลางวัน
พร้อม ๆ กันเป็ นจานวนมาก ดังนั้น เมื่อมาซื้ อสิ นค้าจึงต้องการความรวดเร็ วซึ่ งหากต้องรอนาน
อาจจะเกิดความรู ้สึกหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นได้ ซึ่ งในจุดนี้ผปู ้ ระกอบการจะต้องเตรี ยมพนักงาน
ให้พร้อมทั้งในเรื่ องของมารยาทและความรวดเร็ วในการชงกาแฟ และเรื่ องอื่น ๆ ที่ควรจะต้อง
พิจารณามีดงั ต่อไปนี้
1. ควรมีบรรยากาศในร้านเหมาะสาหรับนัดพูดคุยได้ เช่น เปิ ดเพลงเบา ๆ บริ การจัดที่นงั่
เป็ นส่ วนตัว มีมุมพักผ่อนเพื่อความผ่อนคลายระหว่างรอหรื อนัง่ ดื่มกาแฟ
2. ควรมีรสชาติกาแฟที่เป็ นมาตรฐานเหมือนกันทุกแก้ว
3. พนักงานควรมีความรู ้และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกาแฟแก่ลูกค้าได้
4. มีบริ การขายกาแฟสดแบบรับคาสั่งทางโทรศัพท์ สามารถจอดรถซื้ อได้ โดยที่ไม่ตอ้ ง
ใช้เวลาในการรอนาน และบริ การให้ถึงรถ
5. ควรมีรายการส่ งเสริ มการขาย เช่น มีส่วนลดให้กบั สมาชิกของร้าน หรื อสะสมแต้ม
เพื่อรับเครื่ องดื่มฟรี เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการเก็บข้อมูลจากประชากรที่ทางานและอาศัยอยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เท่านั้น ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น ผูท้ ี่เดินทางผ่านไปมาในบริ เวณนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยในการตัดสิ นใจ

69
การเลือกซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดของกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายและนามาเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาร้านเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน การปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในการมาใช้บริ การต่อไป
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟ
คัว่ บด ว่ามีปัจจัยอื่นใดบ้างที่สนับสนุนให้ลูกค้ามาใช้บริ การ และปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งปั จจัยใดที่ควรปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพของร้านให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และนาไปสู่ การพัฒนาต่อไป
3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมาใช้บริ การของร้านกาแฟคัว่ บด
เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและสามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงประเด็น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ค่า IOC (Item-objective Congruence Index)
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ตารางภาคผนวก ก ค่า IOC (Item-objective Congruence Index)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนรวม

ค่า IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางภาคผนวก-ก (ต่อ)
ข้อที่

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่

คะแนนรวม

ค่า IOC

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

26

1
1

2
1

3
1

27

1

1

28

1

29
30

ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.นพดล เดชประเสริ ฐ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ และ
ดร.ภูริศ ศรสรุ ทร์ ตามลาดับ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าแบบสอบถามของงานวิจยั นี้
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยสามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา
และวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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เลขที่แบบสอบถาม……….

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Graduate school of Commerce Burapha University
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบบสอบถาม
เรื่อง การตัดสิ นใจซื้อเครื่องดื่มประเภทกาแฟคั่วบดในเขตพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อีสเทิร์นซีบอร์ ด จังหวัดระยอง
แบบสอบถามชุดนี้จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูว้ จิ ยั ขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ดว้ ย
และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
คาชี้แจง กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย  ในช่อง ( ) โดยเลือกเพียง 1 คาตอบ ให้ตรงตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 20 – 25 ปี
( ) 26 – 30 ปี
( ) 31 – 35 ปี
( ) 36 – 40 ปี
( ) มากกว่า 40 ปี
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
( ) ต่ากว่าปริ ญญาตรี ( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท ( ) ปริ ญญาเอก
4. อาชีพหลัก
( ) นักเรี ยน/นักศึกษา ( ) ข้าราชการ
( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) ธุ รกิจส่ วนตัว ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) รับจ้างทัว่ ไป
( ) เกษียณ/ว่างงาน ( ) อื่น ๆ
5. รายได้ ต่อเดือน
( ) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
( ) 10,001-20,000 บาท
( ) 20,001-30,000 บาท
( ) 30,001-40,000 บาท
( ) 40,001-50,000 บาท
( ) มากกว่า 50,001 บาท
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับส่ วนประสมตลาดบริการ
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด โดยมีระดับความคิดเห็นและความหมายดังนี้
5 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
คาชี้แจง โปรดเลือกตัวเลขที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของท่าน โดยการทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่าง
ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง

ส่ วนประสมตลาดบริการทีท่ ่ านเห็นว่าเหมาะสม
ด้ านผลิตภัณฑ์
6. มีเมนูเครื่ องดื่มให้เลือกหลากหลาย
7. สะอาด ถูกสุ ขอนามัย
8. รสชาติของสิ นค้า
ด้ านราคา
9. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับ
10. ราคาถูกกว่าร้านอื่นๆในบริ เวณใกล้เคียง
11. มีการติดราคาให้เห็นชัดเจน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
12. สถานที่ต้ งั ของร้านสะดวกในการมา
13. มีบริ การจัดส่ งสิ นค้า
14. มีบริ การสัง่ สิ นค้าทางโทรศัพท์
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
15. มีส่วนลดให้กบั สมาชิกของร้าน
16. มีการสะสมแต้มเพื่อรับเครื่ องดื่มฟรี
17. มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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ส่ วนประสมตลาดบริการทีท่ ่ านเห็นว่าเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

ด้ านพนักงานขาย
18. พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี/ สุ ภาพ
19. พนักงานบริ การเครื่ องดื่มด้วยความรวดเร็ ว
20. พนักงานขายแนะนาโดยให้ทางเลือกแก่ผซู ้ ้ื อ
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
21. มีที่จอดรถสะดวกบริ เวณร้าน
22. มีระบบปรับอากาศภายในร้าน
23. ร้านมีรูปแบบทันสมัย ตกแต่งสวยงาม
ด้ านกระบวนการ
24. พนักงานให้บริ การตามที่ลูกค้าร้องขอ
25. มีการจัดส่ งสิ นค้าครบตามที่กาหนด
26. มีการติดตามผลและแก้ไขปั ญหาที่ลูกค้าได้รับจากการใช้
บริ การ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่องดื่มประเภทกาแฟคั่วบด
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บด
โดยมีระดับความคิดเห็นและความหมายดังนี้
5 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

1
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คาชี้แจง โปรดเลือกตัวเลขที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของท่าน โดยการทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่าง
ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง

ถ้ าท่ านซื้อเครื่องดื่มประเภทกาแฟคั่วบดท่ านเลือกอะไรมากทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2

27.
28.
29.
30.

เลือกที่แบรนด์สินค้า
สะดวกในการซื้ อ
ปริ มาณที่ได้รับ
เลือกพนักงานขาย

1

