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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการทีร้ านดอยช้ าง
ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Marketing Mix Factors Affecting the Service Utilization Behaviors at Doi Chang Fresh Coffee Shop
in Pak Kret District, Nonthaburi
นางสาวปรี ยานุช นวลขาว1
1
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การทีร้านดอยช้าง ใน
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 2) เพือศึกษาพฤติ กรรมการใช้บริ การร้ านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 3) เพือศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การทีร้ านดอย
ช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผูใ้ ช้บริ การทีร้านดอยช้าง
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ทําการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เครื องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติไคสแควร์ เพือทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด มี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พทํางานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000 - 20,000 บาทโดย
เหตุ ผลในการเลื อกใช้บริ การร้ านดอยช้างคื อ รสชาติของผลิ ตภัณฑ์ มี การใช้บริ การอาทิ ตย์ละ 2 - 3 ครัง
ช่ วงเวลาที เข้า ใช้บ ริ ก ารคื อ เวลา 12.00 น. -15.00 น. นอกจากนี ผูว้ ิ จยั ยัง พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารมากที สุ ด คื อ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ รองลงมาคื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านบุคลากรทีให้บริ การน้อยทีสุ ด
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การที
ร้านดอยช้าง อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดื อน นอกจากนี ยังพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลากรทีให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ
และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้ านดอยช้าง อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ ส่ วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, ร้านดอยช้าง
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Abstract
This research aims 1) to study the demographic of customers at Doi Chang Fresh Coffee Shop in
Pak Kret District, Nonthaburi 2) to study service behavior of used at Doi Chang Fresh Coffee Shop in Pak
Kret District, Nonthaburi 3) to study the marketing mix affecting the behavior of service at Doi Chang
Fresh Coffee Shop in Pak Kret District, Nonthaburi. The samples used for this study are 400 samples.
Sampling was accidental sampling. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as
frequency, percentage, mean, and standard deviation. For hypothesis testing was used chi-square.
The results showed that the majority of customers are single women, aged between 20-30. Their
highest education is bachelor’s degree. They work in private organizations and earn 10,000-20,000 a
month. They chose Doi Chang because the coffee tastes great. They buy coffee there three times a week
during 12:00-15:00 p.m. Moreover, it was also found that the marketing mix factors affecting the
consumer behavior most is physical evidence. The second most is product and service, and the least is
staff
The hypothesis testing revealed that demographic related to service behavior of Doi Chang Fresh
Coffee Shop in Pakkret, Nonthaburi were gender, age, marital status, level of education, occupation, and
income. In addition, the researcher found that marketing mix factors: product, price, place, promotion,
people, process and physical evidence related to service behavior of Doi Chang Fresh Coffee Shop in
Pakkret, Nonthaburi at 0.05 level of significant..
Keyword: Marketing Mix, Traditional Behavior, Doi Chang Fresh Coffee Shop
บทนํา
กาแฟเป็ นทังพืชเศรษฐกิจทีมีบทบาทสําคัญ และเป็ นเครื องดื มทีคนไทยรู ้ จกั นานและน้อยคนทีจะ
ปฏิเสธ กาแฟเป็ นเครื องดืมทีมีรสชาติเฉพาะตัว มีความเข้มข้นและหอมในตัว โดยเฉพาะกาแฟจากดอย จะมี
รสชาติทีโดดเด่นไม่เหมือนใคร และก็คงเชื อว่าใคร ๆก็คงเคยได้ยินชื อบ้านดอยช้าง เป็ นต้นกําเนิ ดเรื องราว
ของกาแฟดอยช้า ง อันมาจากสายพระเนตรของในหลวงที มี พ ระราชดํา ริ ให้ชาวบ้า นปลู กกาแฟเป็ นพื ช
เศรษฐกิ จ จากสายพระเนตรของในหลวงของเราทําให้วนั นีดอยช้างมีชือเสี ยงและเป็ นทีรู ้ จกั ไปทัวโลก แต่
อย่างก็ตามธุ รกิจร้านกาแฟก็ยงั มีการแข่งขันสู ง โดยสังเกตได้จากร้านกาแฟทีเปิ ดขึนมาอย่างมากมาย มีทงั
กิจการของคนไทยและของชาวต่างชาติ อย่างเช่นธุ รกิ จกาแฟยีห้อ สตาร์ บคั , ซู ซูกิ, ทัมแอนด์ทมั ส์ คอฟฟี
เป็ นต้น ซึ งปั จจุ บนั กิ จการร้ านกาแฟมี ก ารขยายตัวมากขึ น ไม่ ว่า จะเป็ นรู ปแบบเรี ย บง่ า ยหรื อเน้นขายที
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ผลิตภัณฑ์หรื อขายรู ปลักษณ์ จึงทําให้เกิดกระแสความนิ ยมกาแฟพุ่งสู งขึนทําให้ตลาดกาแฟมีการปรับโฉม
ใหม่ออกสู่ ตลาดเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างลง
ตัว (สุ กานดา, 2555) แต่อย่างไรก็ตามการดื มกาแฟก็ ไม่ได้ถูกตัดสิ นว่าเป็ นเครื องดื มที มี ทงโทษและ
ั
ประโยชน์ ดังนันจึงไม่ใช่ เรื องแปลกทีบางคนอาจจะดื มกาแฟทุกวัน และวันละหลายๆแก้ว ดังนันกาแฟจึง
เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวันอย่างแพร่ หลาย จึงทําให้กิจการร้านกาแฟเกิดขึนมากมายและมีแนวโน้มที
จะขยายตัวเพิมมากขึน ทําให้เกิ ดการแข่งขันกันสู งขึนเรื อยๆ และจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าธุ รกิ จร้ าน
กาแฟมีสถานการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็ ว จนเกิดการแข่งขันทีสู งขึนและมีการเปลียนแปลงทังในด้านของ
สิ นค้าและการให้บริ การ เน้นเรื องของกรรมวิธีการชงกาแฟและยังมีการจัดให้มีการบริ การเสริ มต่างๆภายใน
ร้ า น เพื อเป็ นการดึ ง ดู ด กระตุ ้น ความต้องการให้ก ับ ลู ก ค้า และสร้ า งความประทับ ใจ ซึ งจะมี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจทีจะทําให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริ การอีกครัง
ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจทีจะทําการศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริ การทีร้านกาแฟสด ดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพของกาแฟและบริ ก ารด้า นต่ า งๆภายในร้ า นกาแฟให้เหมาะสมกับ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค กลุ่ ม เป้ าหมาย
ตลอดจนเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ีจะประกอบกิจการร้านกาแฟสด สามารถนําข้อมูลเหล่านี
ไปปรับปรุ งกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
3. เพือศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง
ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
การทบทวนวรรณกรรม
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) กล่าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการทีบุคคลควรประพฤติเพือให้ได้ผลสู งสุ ด
โดยมีวธิ ี การตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
(3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
อดุลย์ จาตุรงกุล (2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการ
ได้รั บ และใช้สิ น ค้า และบริ ก ารทํา รวมทังกระบวนการต่ า งๆ ของการตัด สิ น ค้า ซึ งเกิ ด ก่ อ นและเป็ น
ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี ส่ วน Kotler (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง ผูบ้ ริ โภคทังทีเป็ น
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ส่ วนบุคคล กลุ่มและองค์กรนัน เลือกซื อ ใช้ และไม่ชอบสิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อประสบการณ์ ทีสร้าง
ความพึงพอใจตามความต้องการ และความปรารถนาของตนได้อย่างไร อีกทังยังดารา ทีปะปาน (2542) ได้
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การ
ซื อ การใช้สินค้าและบริ การ รวมทังกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นตัวนําหรื อตัวกระทําดังกล่าว เพือสนอง
ความจําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2553) ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คือ เครื องมือทีใช้ในธุ รกิจบริ การ
เพือทีจะสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยยึดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ซึ งเครื องมือนี ถูกพัฒนามา
จากส่ วนประสมทางการตลาดดังเดิ ม หรื อ 4P’s เพราะธุ รกิจบริ การเป็ นธุ รกิ จทีไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้
และจับต้องไม่ได้ จึงต้องมีเครื องมือทางการตลาดทีเพิมขึนมาอีก 3P’s คือ บุคลากร (People) การนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการให้บริ การ (Process) เข้ามาช่วยบริ หารจัดการธุ รกิจบริ การ
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
สุ กานดา ทรัพย์อุดมสุ ข (2555) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ปั จจัยทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทีมี
ผลต่อการบริ โภคกาแฟสดใน อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยทําการสํารวจผูท้ ีเคย
บริ โภคกาแฟสด จํานวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทัวไปของผูบ้ ริ โภคเป็ นเพศชาย อยู่ใน
ระหว่างอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด เป็ นพนักงานบริ ษทั และลูกจ้างทีมีรายได้ 30,000 บาทขึนไปต่อเดือน
และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เหตุผลสําคัญทีนิยมซื อกาแฟสดเพราะแก่ง่วงนอน โดยนิ ยม
ดืมกาแฟสดชนิ ดเย็น และมีรสชาติเข้มข้น ประเภทกาแฟสดทีชอบมากทีสุ ดคือ กาแฟมอคค่า โดยซื อกาแฟ
สดจากในปัs มนํามัน ยีห้อทีนิ ยมคือ บ้านไร่ กาแฟ โดยซื อในช่วง 10.01 น. – 14.00 น. จํานวน 1 ถ้วย หรื อ 1
แก้วใน 1 วันและจะดื มเป็ นประจําทุกวัน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื อ เพราะรสชาติ
ของกาแฟสดส่ วนใหญ่รับทราบข่าวสารจากเพือนแนะนํา และพบว่า เพศ สถานภาพ อาชี พ รายได้ ภูมิลาํ เนา
และระยะเวลาท่าทํางานใน จ.พระนครศรี อยุธยา สัมพันธ์กบั การบริ โภคกาแฟสด
วราวุฒิ ตรี เวชวินิจ (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื อกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาด้าน
การจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจซือกาแฟสดโดยรวมอยูใ่ นระดับมากแต่ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อกาแฟสดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี ยสู งสุ ดคื อ
คุ ณภาพและความปลอดภัยของกาแฟสดเช่ นใช้วตั ถุ ดิบที มีคุณภาพ ปั จจัยด้านราคาทีมี ค่าเฉลี ยสู งสุ ด คื อ
ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ ปั จจัยด้านการจัดจําหน่ายทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือความสะอาดภายในบริ เวณร้าน
ดีปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือการให้บริ การของพนักงาน
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้บริ การที ร้ านดอยช้าง ในอําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีใช้บริ การทีร้านดอย
ช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

H1

H2

พฤติกรรมการใช้ บริการ
1. ประเภทกาแฟทีเลือกบริ โภค
2. เหตุผลในเลือกใช้บริ การ
3. ความถีในการใช้บริ การ
4. ช่วงเวลาทีเข้าใช้บริ การ
5. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
6. การทํากิจกรรมเวลาอยูท่ ีร้าน
7. ลักษณะการใช้บริ การ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ดังนี
1. การกําหนดประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
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2. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง แต่เนื องจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การทีร้ าน
ดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี การศึกษาครังนีจึงได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรคํานวณ
แบบไม่ทราบจํานวนประชากร (นราศรี ไววนิ ชกุล, 2551) ที ระดับความเชื อมัน 95% โดยคํานวณกลุ่ ม
ตัวอย่างได้ 384 ตัวอย่าง แต่เพือความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บตัวอย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง
3. เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจ ัย ครั งนี ได้แ ก่ แบบสอบถามที ผูว้ ิจ ัย ได้ส ร้ า งขึ น เพื อใช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดของยุพาวรรณ
วรรณวาณิ ชย์ (2553) และผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง อีกทังยังดัดแปลงจากแบบสอบถามทีมีผูส้ ร้ างมาแล้วเป็ น
แนวทาง เพือนํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนือหาในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที
ต้องการศึกษา ซึ งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List)
ส่ วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การ ได้แก่ ประเภทกาแฟที เลื อกบริ โภค
เหตุผลในเลือกใช้บริ การ ความถีในการใช้บริ การ ช่วงเวลาทีเข้าใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ การทํา
กิจกรรมเวลาอยูท่ ีร้าน และลักษณะการใช้บริ การ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่ วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับความสําคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มาก
ทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบบังเอิญ (Accidental sampling) วันจันทร์
ถึ งวันศุกร์ ตังแต่เวลา 9.00 น. ถึ ง 15.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอย่าง เป็ นเวลา 10 วัน โดยเก็บข้อมูลจาก
ผูใ้ ช้บริ การทุกๆ รายทีเข้ามาใช้บริ การทีร้ านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพืออธิ บายลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริ การ และใช้สถิ ติไคสแควร์ เพือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้
บริ การ และการหาคุ ณภาพของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิ ทธิ} แอลฟ่ า ( α - Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) ผลการทดสอบความเชือมันพบว่า α = 0.906
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ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 56.30 และ
ร้อยละ 43.80 ตามลําดับ มีอายุ 20 - 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 57.30 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 74.50 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 64.30 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 43.30
และมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.30
พฤติกรรมการใช้ บริการทีร้ านดอยช้ าง ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่นิยมบริ โภคกาแฟเอ๊กเพรสโซ่ มากทีสุ ด คิดเป็ นร้ อยละ
22.8 มีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การ คือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 58.8 มีความถีในการใช้บริ การ
คือ สัปดาห์ละ 2-3 ครัง คิดเป็ นร้อยละ 41.8 ช่วงเวลาทีเข้าใช้บริ การ คือ เวลา 12.00 -15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
41.0 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ คื อ 56 - 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.5 กิ จกรรมทีทําภายในร้ าน คือ เป็ น
สถานทีนัดพบ คิดเป็ นร้อยละ 44.3 และลักษณะการเข้าใช้บริ การทีร้าน คือใช้บริ โภคทีร้านดอยช้าง คิดเป็ น
ร้อยละ 69.3
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการทีร้ านดอยช้ าง
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอย
ช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.13) เมือพิจารณารายละเอียดในแต่
ละด้านพบว่า ผูใ้ ช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด ให้ความสําคัญต่อปั จจัยทางด้านลักษณะกายภาพ
มากที สุ ด ( x = 4.29) ให้ค วามสํา คัญต่ อปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นอัน ดับ รองลงมา ( x = 4.23) และให้
ความสําคัญต่อปั จจัยด้านบุคลากร เป็ นอันดับน้อยทีสุ ด ( x = 4.00) แสดงผลดังภาพที 1
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ด้านผลิตภัณฑ์
4.40
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ

4.20

ด้านราคา

4.00
3.80
ด้านกระบวนการ

ค่าเฉลีย

ด้านบคุลากร

ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย

ด้านส่งเสริ มการตลาด

ภาพที 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง
ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ใน
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริ การ ช่วงเวลาทีนิ ยมเข้าใช้บริ การ ลักษณะ
การเข้าใช้บริ การ ส่ วนอายุ รายได้ต่อเดื อนมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การที ร้ านดอยช้าง ใน
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านประเภทกาแฟทีเลือกบริ โภคบ่อยทีสุ ด เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ
ความถีในการใช้บริ การ ช่วงเวลาทีนิยมเข้าใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายต่อต่อครังทีเข้าใช้บริ การ การทํากิจกรรมเวลา
อยูท่ ีร้าน และลักษณะการเข้าใช้บริ การ ส่ วนสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การที
ร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านประเภทกาแฟทีเลื อกบริ โภคบ่อยทีสุ ด เหตุผลใน
การเลือกใช้บริ การ ช่วงเวลาทีนิยมเข้าใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายต่อต่อครังทีเข้าใช้บริ การ และการทํากิจกรรมเวลา
อยูท่ ีร้าน ส่ วนระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ในด้านช่วงเวลาทีนิ ยมเข้าใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายต่อต่อครังทีเข้าใช้บริ การ และลักษณะการเข้า
ใช้บริ การ และสุ ดท้ายส่ วนของอาชี พ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้ านดอยช้าง ในอําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านประเภทกาแฟทีเลือกบริ โภคบ่อยทีสุ ด เหตุผลในการเลือกใช้บริ การและ

1413

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

การทํากิจกรรมเวลาอยูท่ ีร้าน จากผลการทดสอบสมมติฐานที 1 สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั
ตารางที 1
ตารางที 1 สรุ ป ผลการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ก ับ พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคทีใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีใช้บริ การทีร้านดอยช้าง
ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์

ประเภท
กาแฟ

เหตุผลใน
การเลือก
ใช้บริ การ

ความถีใน ช่วงเวลาที
การใช้ นิยมเข้าใช้
บริ การ
บริ การ

ค่าใช้จ่าย
ต่อครัง

การทํา ลักษณะ
กิจกรรม การ
ใช้บริ การ

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน

หมายเหตุ : หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สมมติฐานที 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้ าน
ดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้ านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านประเภทกาแฟทีเลื อก
บริ โภคบ่ อ ยที สุ ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ บ ริ ก าร ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ ครั งที เข้า ใช้ บ ริ ก าร ส่ ว นด้ า นราคามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านประเภท
กาแฟที เลื อ กบริ โ ภคบ่ อ ยที สุ ด ความถี ในการใช้ บ ริ ก าร ส่ ว นด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และด้า น
กระบวนการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุ รี ในด้า นค่า ใช้จ่ายต่อครั งที เข้า ใช้บ ริ ก าร ส่ วนด้า นการส่ งเสริ มทางการตลาดมี ค วามสัม พันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านความถี ในการใช้บริ การ
และด้านค่าใช้จ่ายต่อครังทีเข้าใช้บริ การ ส่ วนด้านบุคลากรทีให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การทีร้ านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริ การ และความถี
ในการใช้บริ การ และสุ ดท้ายส่ วนของด้านลักษณะกายภาพภายนอกมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้
1414

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

บริ การทีร้ านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านเหตุผลในการเลื อกใช้บริ การ ช่ วงเวลาที
นิ ยมเข้าใช้บริ การและการทํากิ จกรรมเวลาอยู่ทีร้านจากผลการทดสอบสมมติฐานที 2 สามารถสรุ ปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้ดงั ตารางที 2
ตารางที 2 สรุ ปผลการทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั พฤติ ก รรมการใช้
บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด

ประเภท
กาแฟ

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีใช้บริ การทีร้านดอยช้าง
เหตุผลใน ความถีใน ช่วงเวลาที ค่าใช้จ่าย การทํา ลักษณะการ
การเลือก การใช้ นิยมเข้าใช้ ต่อครัง กิจกรรม ใช้บริ การ
ใช้บริ การ บริ การ
บริ การ

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

ด้านส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

หมายเหตุ :

หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั

สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การที
ร้ านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี เพราะก่ อนที ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซือสิ นค้าจะต้องมีการศึกษา ค้นหาข้อมูล ซึ งการประเมินทางเลือกนัน ผูใ้ ช้บริ การก็จะคํานึ งหรื อให้
ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาขายทีเหมาะสม ความสะดวกในการใช้บริ การ ความโดดเด่นใน
การออกแบบรู ปแบบการให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาด เช่น การได้ลดค่ากาแฟจากการเป็ นลูกค้าเก่า
ซึ งสอดคล้องกับ วราวุฒิ ตรี เวชวินิจ (2554) ทีกล่าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการทีบุคคลควรประพฤติเพือให้
ได้ผลสู งสุ ด โดยมีวธิ ี การตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ (2) สร้างเกณฑ์ใน
การตัดสิ นใจ (3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลื อก (5) ประเมิ นผลทางเลื อก และ(6) เลื อก
ทางเลือกทีดีทีสุ ด
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ทังนี
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อาจเนื องมาจากความพึงพอใจในการใช้บริ การย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยผูท้ ีมี
เพศต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกันออกไป ส่ วนผูท้ ีมีอายุต่างกัน ย่อมมี ความพึง
พอใจในการใช้บริ การทีเปลี ยนไปตามประสบการณ์ ในการเคยมาใช้บริ การ ส่ วนสถานภาพทีแตกต่างกัน
ย่อมมีความพึงพอใจในการใช้บริ การทีแตกต่างกันไปตามสถานภาพทีตนเองเป็ นอยู่ ส่ วนคนทีมีรายได้สูง
ย่อมมีความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกับผูม้ ีรายได้ตาํ ทีต้องคิดพิจารณาในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
และเลือกใช้บริ การทีจําเป็ นจริ ง ๆนอกจากนีอาชี พต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิ ยมของความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การแตกต่างกันออกไปตามอาชี พทีประกอบ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราวุฒิ ตรี เวชวินิจ (2554) ที
กล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูซ้ ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขัน
ตอนวัฎจักรชี วิต ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชี วิต บุคลิ กภาพ และ
แนวความคิ ดส่ วนบุคคล โดยอายุทีแตกต่างกันจะมี ความต้องการผลิ ตภัณฑ์ต่างกัน ส่ วนอาชี พของแต่ละ
บุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกัน สําหรับผูท้ ีมีการศึกษาสู งมี
แนวโน้ม จะบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์มี คุณ ภาพดี มากกว่า ผูท้ ี มี ก ารศึ ก ษาตํา และรายได้ (Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การทีตัดสิ นใจซื อ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ กานดา
ทรัพย์อุดมสุ ข (2555) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทีมีผลต่อการบริ โภคกาแฟ
สดใน อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ
อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ความพึ ง พอใจในการบริ โภคกาแฟสดใน อํา เภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ปั จ จัย ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร ปั จ จัย ด้า น
กระบวนการ และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีร้านดอยช้าง
ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ทังนี อาจเนื องมาจากส่ วนประสมทางการตลาดซึ งถือว่าเป็ นปั จจัยทีช่วย
กระตุน้ ให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความต้องการของสิ นค้าและบริ การ หรื ออาจกล่าวได้วา่ สิ งกระตุน้ ทางการตลาด
เป็ นมู ลเหตุ จูง ใจให้เกิ ดการซื อสิ นค้า และบริ ก าร ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของยุพ าวรรณ วรรณวาณิ ช ย์
(2553) ได้กล่ า วว่า ส่ วนประสมทางการตลาดถื อว่าเป็ นตัวกระตุ ้นหรื อสิ งเร้ าทางการตลาดที กระทบต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซือและความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อด้านลักษณะทางกายภาพมากที สุ ด ดังนัน
ผูป้ ระกอบการควรมีการจัดร้านให้สะอาด มีมุมนังสําหรับดืมกาแฟสดอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการ
มาใช้บริ การ เพือให้เกิดความประทับใจและเกิดการใช้บริ การซํา และผูใ้ ช้บริ การยังให้ความสําคัญกับปั จจัย
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ด้านผลิ ตภัณฑ์ในอันดับรองลงมา ดังนันผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในคุ ณภาพของกาแฟสดที จัด
จําหน่ าย มีการทําวิจยั ทดสอบรสชาติของกาแฟอย่างสมําเสมอ นอกจากนี ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อ
ปั จจัย ด้า นบุ ค ลากรเป็ นอันดับ สุ ดท้า ย ดัง นันผูป้ ระกอบการควรจัดให้มี ก ารอบรมพัฒนาบุ ค ลากรอย่า ง
สมําเสมอ เพือให้บุคลากรมีการให้บริ การอย่างมีคุณภาพต่อไป
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