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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคC (1) เพื่อศึกษาปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดของรOาน NOM WOW
สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM
WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธCระหว,างปNจจัยส,วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีกลุ,มตัวอย,าง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชOในการวิจัยคือแบบสอบถาม และการวิเคราะหC
ขOอมูลใชOค,าความถี่ ค,ารOอยละ ค,าเฉลี่ย ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชOการวิเคราะหCโดยใชOสถิติค,า Chi-square
ผลการวิจัยพบว,า (1) ผูOใชOบริการรOาน NOM WOW มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปNจจัยส,วนประสมทางการตลาด
โดยรวม อยู, ในระดับปานกลาง เมื่อพิจ ารณารายดO านพบว,า ดO านที่มีค,าเฉลี่ยสูงที่สุดคื อ ดOา นลักษณะทาง
กายภาพ รองลงมา ไดOแก, ดOานกระบวนการใหOบริการ ดOานบุคคลากร ดOานช,องทางการจัดจําหน,าย ดOาน
ผลิตภัณฑC ดOานราคา และดOานส,งเสริมการตลาด ตามลําดับ (2) ผูOบริโภคส,วนใหญ,นิยมบริโภคนมวOาวช็อค
กลOวยมากที่สุด รองลงมาไดOแก, นมวOาวมัจฉะคาราเมล นมวOาวกุหลาบ และนมวOาวไวทCช็อคโกแลต ตามลําดับ
เหตุผลที่เลือกใชOบริการ คือ ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม ช,วงเวลาที่นิยมเขOาใชOบริการ คือ 16.00 – 18.00 น. โดย
ค,าใชOจ,ายในการบริโภคแต,ละครั้งอยู,ระหว,าง 100 – 200 บาท ความถี่ในการใชOบริการสูงสุดต,อสัปดาหCคือ 1 –
2 ครั้ง และส,วนใหญ,ตัวผูOบริโภคเองเปcนผูOตัดสินใจเขOาใชOบริการ (3) ปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดโดยรวมมี
ความสัมพันธCกับพฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ: ส,วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูOบริโภค
Abstract
The purposes of this research were: (1) to study the marketing mix factors of NOM
WOW Shop, Rangsit Branch, Mueang District, Pathum Thani Province. (2) to study consumer
behavior in using NOM WOW service, Rangsit Branch, Mueang District, Pathum Thani Province
(3) To study the relationship between marketing mix factors and consumer behavior in using
the NOM WOW service, Rangsit Branch, Muang District, Pathum Thani Province. The sample
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consisted of 400 people. The research instrument was a questionnaire. The statistical data
analysis were frequencies, percentage, mean, standard deviation and Chi-square correlation
coefficient statistics. The results of the research revealed that: (1) NOM WOW users had an
opinion about overall marketing mix factors as a moderate level. When considering each
aspect found that: the aspect with the highest mean was physical characteristics followed
by service provision, personnel, distribution channels, product, price, and marketing
promotion, respectively. (2) Consumers liked to consume Wow milk, shocking bananas the
most, followed by Wow Matcha milk, Wow caramel milk, Wow Rose milk and Wow
chocolate white milk, respectively. The reason for choosing the service was that they are
fascinated by the flavor of the drink. The popular time to use the service was between 16.00
- 18.00 hrs. The cost of each consumption was between 100 - 200 baht. The maximum
frequency of usage per week was 1-2 times and most of the consumers decided to access
the service by themselves. (3) The overall marketing mix factors are related to the consumer
behavior in using the NOM WOW service, Rangsit Branch, Mueang District, Pathum Thani
Province, at the 0.05 level of significance.
Keywords: Marketing mix factors, Consumer behavior
บทนํา
ในสภาวะปNจจุบันนี้ผลิตภัณฑCอาหารเพื่อการบริโภคมีอยู,มากมายหลายประเภท ผลิตภัณฑCอาหาร
ประเภทขนมปNง-นมสดก็จัดเปcนผลิตภัณฑCอาหารที่ไดOรับความนิยมบริโภคกันอย,างแพร,หลาย ความนิยมในการ
บริโภคขนมปNง-นมสด มีมากขึ้นทั้งในครัวเรือนและในงานเลี้ยงหรือสัมมนา โดยปกติอาหารประเภทนมจะมี
การขายอยู,ทั่วไปตามรOานคOาในรูปแบบต,าง ๆ โดยเฉพาะอย,างยิ่งที่ขายในรOานซึ่งมีรูปแบบคลOายอาหารจานด,วน
จึงเปcนที่มาของธุรกิจรOานขนมปNง – นมสด จึงทําใหOมีการแข,งขันที่สูงมากเพราะไดOรับความนิยมจากผูOคน
หลากหลายเพศ โดยเฉพาะในสังคมเมือง ส,วนหนึ่งเปcนผลมากจากความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมและ
รับประทาน ซึ่งสอดคลOองกับพฤติกรรมของคนรุ,นใหม,ที่ดําเนินชีวิตดOวยความเร,งรีบ ขนมปNง–นมสดจึงเปcน
อาหารชนิดหนึ่งที่ผูOบริโภคชาวไทยนิยมบริโภค ทั้งนี้ยังมีผูOผลิตและผูOจําหน,ายเพิ่มขึ้นจํานวนมากมีมูลค,าตลาด
สูงราว 27,000 ลOานบาท และยังเติบโตอย,างต,อเนื่องในอัตรารOอยละ 7 – 10 ต,อปs (ศูนยCอัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารและสถาบันอาหาร, 2560) จึงทําใหOผูOประกอบธุรกิจหันมาลงทุนสรOางเเฟรนไชสCใหม, ๆ
ขึ้นมาหรือลงทุนกับเฟรนไชสCที่มีอยู,เเลOว เพื่อตอบสนองความตOองการของผูOบริโภค เเละมุ,งหวังที่จะสรOางผล
กําไรจากธุรกิจของตน โดยตอบสนองความตOองการต,อผูOบริโภคทางดOานรสชาติของผลิตภัณฑC ราคาที่เหมาะสม
สถานที่จัดจําหน,ายหลากหลาย สะดวกซื้อ และโปรโมชั่นที่ดึงดูดการซื้อผลิตภัณฑCของผูOบริโภค (Kotler ,
2000 : 43) หากธุรกิจไม,สามารถตอบสนองความตOองการเหล,านี้ไดO อาจส,งผลใหOผูOบริโภคหันไปซื้อผลิตภัณฑC
ของคู,แข,งขันรายอื่นไดO จึงจําเปcนตOองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการและขั้นตอนต,าง ๆ ทั้งดOานการผลิต
และการบริการจําหน,ายใหOเปcนที่พอใจของผูOบริโภคและลูกคOา เพื่อใหOลูกคOาเกิดความประทับใจในกระบวนการ
ผลิต การจําหน,ายและการบริการ จากขOอมูลขOางตOน ผูOศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปNจจัยส,วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธCกับพฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนําขOอมูลจากการศึกษาไปกําหนดรูปแบบทางการตลาดและนํามาพัฒนาปรับปรุง
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กําหนดกลยุทธC ทางการตลาด เพื่ อใหOตอบสนองความตOองการของลูกคOาและไดO เปรียบทางการแข,งขันของ
ผูOประกอบการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดของรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธCระหว,างปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูOบริโภคใน
การใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานการวิจัย
ปNจจัย ส,วนประสมทางการตลาดมีความสัมพัน ธCกับ พฤติกรรมของผูOบริโ ภคในการใชOบ ริการรOา น
NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดOานประชากร ประชากรที่ใชOในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคOาที่มาใชOบริการรOาน NOM
WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพราะเปcนสาขาที่ผูOวิจัยเปcนเจOาของกิจการ ซึ่งไม,ทราบจํานวน
ประชากรที่แน,นอน
2. ขอบเขตดOานเนื้อหา ในการวิจัยนี้กําหนดใหOส,วนประสมทางการตลาดซึ่งอOางอิงจากแนวคิดของ
Kotler (2000) 7 ดOาน ไดOแก, ดOานผลิตภัณฑC ดOานราคา ดOานช,องทางการจัดจําหน,าย ดOานส,งเสริมการตลาด
ดOานบุคลากร ดOานลักษณะทางกายภาพ และดOานกระบวนการใหOบริการ เปcนตัวแปรอิสระ ส,วนพฤติกรรมการ
ใชOบริการซึ่งอOางอิงจากแนวคิดของ Kotler (2000) เช,นกันเปcนตัวแปรตาม ประกอบดOวย ประเภทเครื่องดื่มที่
เลือก เหตุผลสําคัญในการใชOบริการ ช,วงเวลาที่เลือกใชOบริการ ค,าใชOจ,ายในการบริโภค ความถี่ในการใชOบริการ
และบุคคลที่มีส,วนในการตัดสินใจ
3. ขอบเขตดOานเวลา ระยะเวลาที่ใชOในการวิจัยนี้อยู,ในช,วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชOการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Method) เพื่อศึกษาความสัมพันธCระหว,างปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูOบริโภค
ในการใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ใชOในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูOบริโภคที่มาใชOบริการในรOาน NOM WOW สาขารังสิต
อํา เภอเมือง จั งหวั ด ปทุมธานี จากการคํ านวณขนาดของกลุ, มตั ว อย, า งไม, ทราบจํา นวนที่ แน, น อน (Infinite
Population) ใชOสูตรของ W.G. Cochran (2015) ในการประมาณค,าพารามิเตอรCที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ไดOกลุ,มตัวอย,างสําหรับการวิจัยครั้งนี้เท,ากับ 400 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชOในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปcน
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขOอมูลมีค,าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha เท,ากับ 0.94 โดยที่
แบบสอบถามแบ,งออกเปcน 4 ส,วน ดังนี้ ส,วนที่ 1 เปcนแบบสอบถามขOอมูลส,วนบุคคลของผูOตอบแบบสอบถาม
ประกอบดOวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดOเฉลี่ยต,อเดือน ส,วนที่ 2 เปcนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปNจจัยส,วนประสมทางการตลาด จํานวน 7 ดOาน ส,วนที่ 3 เปcนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูOบริโภคใน
การใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 6 ดOาน และส,วนที่ 4 เปcน
ขOอเสนอแนะ
3. การเก็บรวมรวมขOอมูล
การเก็บขOอมูลจากกลุ,มตัวอย,างจํานวน 400 คน การวิจัยครั้งนี้ใชOวิธีการสุ,มตัวอย,างแบบสะดวก
(convenience sampling) โดยกระจายการเก็บตัวอย,างระหว,างวันจันทรC-ศุกรC ตั้งแต,เวลา 12:00-14:00 น.
และ 16:00-18:00 น. ส,วนวันเสารC-อาทิตยC ทั้งวันตั้งแต,เวลา 10:00-18:00 น. ระยะเวลาในการเก็บขOอมูล 10
วัน โดยเก็บขOอมูลกลุ,มตัวอย,างวันละ 40 คน
4. การวิเคราะหCขOอมูล
สถิติที่ใชOในการวิเคราะหC ไดOแก, ความถี่ (Frequency) รOอยละ (Percentage) ค,าเฉลี่ย (Mean)
และส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหCส,วนที่ 1-3 ซึ่งในส,วนที่ 2 มีเกณฑCในการ
พิจารณาระดับค,าคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ไดOแก, ค,าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู,ในระดับมาก
ที่สุด ค,าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู,ในระดับมาก ค,าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็น
อยู, ในระดั บปานกลาง ค, าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึ ง มี ความคิ ดเห็น อยู,ในระดับ นOอย ค, าเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง มีความคิดเห็นอยู,ในระดับนOอยที่สุด และการทดสอบสมมติฐานใชOการหาค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธC
ของ Chi-square กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. กลุ,มตัวอย,าง ส,วนใหญ,เปcนเพศหญิง คิดเปcนรOอยละ 51.00 อายุระหว,าง 26–35 ปs คิดเปcนรOอย
ละ 43.25 การศึกษาอยู,ในระดับต่ํากว,าปริญญาตรี คิดเปcนรOอยละ 45.00 อาชีพส,วนใหญ,เปcนนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา คิดเปcนรOอยละ 43.25 รายไดOเฉลี่ยต,อเดือนนOอยกว,าหรือเท,ากับ 10,000 บาท คิดเปcนรOอยละ 42.25
2. ปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดของรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานีในภาพรวม ผูOใชOบริการมีความคิดเห็นอยู,ในระดับปานกลาง (ค,าเฉลี่ย = 3.12 , S.D. = 0.38) เมื่อ
พิจารณารายดOานพบว,า ดOานที่มีค,าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดOานลักษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็นอยู,ในระดับมาก
(ค,าเฉลี่ย = 3.66 , S.D. = 0.63) รองลงมา ไดOแก, ดOานกระบวนการใหOบริการ มีความคิดเห็นอยู,ในระดับปาน
กลาง (ค,าเฉลี่ย = 3.24 , S.D. = 0.56) ดOานบุคคลากร มีความคิดเห็นอยู,ในระดับปานกลาง (ค,าเฉลี่ย = 3.07
, S.D. = 0.60) ดOานช,องทางการจัดจําหน,าย มีความคิดเห็นอยู,ในระดับปานกลาง (ค,าเฉลี่ย = 3.06 S.D. =
0.62) ดOานผลิตภัณฑC มีความคิดเห็นอยู,ในระดับปานกลาง (ค,าเฉลี่ย = 2.99 , S.D. = 0.59) ดOานราคา มี
ความคิดเห็นอยู,ในระดับปานกลาง (ค,าเฉลี่ย = 2.98 , S.D. = 0.59) และดOานส,งเสริมการตลาด มีความ
คิดเห็นอยู,ในระดับปานกลาง (ค,าเฉลี่ย = 2.85 , S.D. = 0.75) ตามลําดับ
3. การวิเคราะหCพฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ปทุ มธานี พบว, า ผูO ใ ชO บ ริ ก ารนิ ย มบริ โ ภคนมวO า วช็ อคกลO ว ยมากที่ สุ ด คิ ด เปc น รO อ ยละ 27.42
รองลงมาไดOแก, นมวOาวมัจฉะคาราเมล คิดเปcนรOอยละ 25.40 นมวOาวกุหลาบ คิดเปcนรOอยละ 22.58 นมวOาวไวทC
ช็อคโกแลต คิดเปcนรOอยละ 19.96 และรสอื่นๆ คิดเปcนรOอยละ 24.64 ตามลําดับ สําหรับสาเหตุที่เลือกใชO
บริการรOาน NOM WOW ผูOใชOบริการส,วนใหญ,ติดใจในรสชาติเครื่องดื่มของรOาน NOM WOW คิดเปcนรOอยละ
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37.53 รองลงมา ไดOแก, ใชOบริการ ไวไฟ/อินเตอรCเน็ต (Wi-Fi/Internet) ฟรี คิดเปcนรOอยละ 33.26 เจรจา
ธุรกิจ/นัดพบปะสังสรรคC คิดเปcนรOอยละ 19.45 และเพราะรOาน NOM WOW ตั้งอยู,ใกลOสถานที่พักอาศัย คิด
เปcนรOอยละ 9.80 ตามลําดับ ส,วนช,วงเวลาที่ผูOบริโภคเขOามาใชOบริการมากที่สุดคือ เวลาระหว,าง 16.00 –
18.00 น.คิดเปcนรOอยละ 34.00 รองลงมาไดOแก, เวลาระหว,าง 12.00 – 14.00 น.คิดเปcนรOอยละ 25.00 เวลา
ระหว,าง 10.00 – 12.00 น.คิดเปcนรOอยละ 21.00 และเวลาระหว,าง 14.00 – 16.00 น.คิดเปcนรOอยละ 20.00
ตามลําดับ โดยค,าใชOจ,ายในการบริโภคแต,ละครั้งอยู,ระหว,าง 100 – 200 บาทมากที่สุด คิดเปcนรOอยละ 38.50
รองลงมา ไดOแก, ระหว,าง 201 – 300 บาท คิดเปcนรOอยละ 24.75 ระหว,าง 301 – 400 บาท คิดเปcนรOอยละ
18.75 นOอยกว,า 100 บาท คิดเปcนรOอยละ 15.00 และมากกว,า 400 บาท คิดเปcนรOอยละ 3.00 ตามลําดับ
ความถี่ในการใชOบริการสูงสุดต,อสัปดาหCคือ 1 – 2 ครั้ง คิดเปcนรOอยละ 67.50 รองลงมา ไดOแก, 3 – 4 ครั้ง คิด
เปcนรOอยละ 28.25 และ 5 – 6 ครั้ง คิดเปcนรOอยละ 4.25 ตามลําดับ สําหรับบุคคลที่มีส,วนในการตัดสินใจใชO
บริการรOาน NOM WOW ผูOบริโภคตอบว,าตนเองมากที่สุด คิดเปcนรOอยละ 36.25 รองลงมา คือ สมาชิก
ครอบครัว คิดเปcนรOอยละ 33.25 และเพื่อน/เพื่อนร,วมงาน คิดเปcนรOอยละ 30.50 ตามลําดับ
4. การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหCความสัมพันธCระหว,างปNจจัยส,วนประสมทางการตลาด
โดยรวมกับพฤติกรรมการใชOบริการรOาน NOM WOW ของผูOบริโภค สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สามารถแสดงค,า Chi-square ( ) ที่ไดOในตารางที่ 1 ซึ่งการที่ค,า p-value ทุกตัวต่ํากว,า 0.05 สรุปไดOว,า
ปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM
WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 6 ดOาน ไดOแก, ประเภทเครื่องดื่มที่เลือก เหตุผลที่สําคัญใน
การเลือกใชOบริการ ช,วงเวลาเลือกใชOบริการ ค,าใชOจ,ายในการบริโภคแต,ละครั้ง ความถี่ในการใชOบริการ และ
บุคคลที่มีส,วนในการตัดสินใจใชOบริการ อย,างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปcนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวO
ตารางที่ 1 ความสัมพันธCระหว,างส,วนประสมทางการตลาดโดยรวมกับพฤติกรรมการใชOบริการของผูOบริโภค
สวนประสมทางการตลาดโดยรวม
p-value
10.55
0.049
15.82
0.033
26.42
0.019
42.96
0.012
29.43
0.018
20.71
0.025

พฤติกรรมการใช!บริการของผู!บริโภค
ประเภทเครื่องดื่มที่เลือก
เหตุผลที่สําคัญในการใชOบริการ
ช,วงเวลาที่เลือกใชOบริการ
ค,าใชOจ,ายในการบริโภคแต,ละครั้ง
ความถี่ในการใชOบริการ
บุคคลที่มีส,วนในการตัดสินใจเลือกใชOบริการ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดของรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ภาพรวมผูOใชOบริการมีความคิดเห็นอยู,ในระดับปานกลาง เนื่องจากรOาน NOM WOW เปcนรOานที่เป€ด
ใหม,ยั งไม, เปc นที่ รูOจั กและมี คู,แข, งค, อนขO างมาก ผลิต ภัณฑCที่ขายเปc นนมและขนมปN งซึ่ งยั งไม, ไดO รับ ความนิ ย ม
ขณะที่ราคาใกลOเคียงกับรOานอื่น และบุคลากรผูOใหOบริการยังขาดประสบการณC เมื่อพิจารณารายดOานพบว,า
ดOานที่มีค,าเฉลี่ยสูงสุด และมีความคิดเห็นอยู,ในระดับมาก คือ ดOานลักษณะทางกายภาพ แสดงใหOเห็นว,าการ
ตกแต,งรOานสวยงาม บรรยากาศน,านั่ง การจัดสรรที่นั่งในรOานอย,างเพียงพอ มีการติดป•ายราคาของเครื่องดื่ม
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บอกชัดเจน และมีหนังสือพิมพCนิตยสารและไวไฟไวOบริการลูกคOา เปcนปNจจัยหลักที่ผูOบริโภคใหOความสําคัญมาก
ที่สุดในการตัดสินใจเขOาใชOบริการ สิ่งที่น,าสังเกตคือ ปNจจัย 4Ps ไดOแก, ราคา (Price) สถานที่ (Place) สินคOา
(Product) การส,งเสริมการตลาด (Promotion) มีค,าเฉลี่ยอยู,ในระดับปานกลางและอยู,เรียงกันใน 4 อันดับ
ทOาย แสดงว,าผูOบริโภคใหOความสําคัญกับปNจจัยเหล,านี้นOอยเมื่อเทียบกับปNจจัยดOานกระบวนการใหOบริการและ
ปNจจัยดOานบุคคล โดยปNจจัยดOานการส,งเสริมทางการตลาดที่ไดOค,าเฉลี่ยในระดับปานกลางนั้นสอดคลOองกับ
งานวิจัยของศิรประภา นพชัยยา (2558) ที่ทําการปNจจัยที่มีผลต,อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรOานคาเฟ‚อเมซอน
ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผูOบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคลOองกับงานวิจัย
ของกานดา จําศีล (2556) ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการเขOาใชOบริการรOานกาแฟสดอเมซอนของผูOบริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว,าผูOบริโภคใหOความสําคัญกับปNจจัยดOานส,งเสริมทางการตลาดในระดับปานกลางเช,นกัน
แต,ปNจจัยดOานผลิตภัณฑC ดOานราคา และดOานช,องทางการจัดจําหน,ายนั้นงานวิจัยทั้งสองที่กล,าวถึงผูOบริโภคใหO
ความสําคัญในระดับมากถึงมากที่สุดซึ่งแตกต,างจากการวิจัยครั้งนี้
2. พฤติกรรมของผูOบริโภคในการใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต ในอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี สามารถจําแนกการอภิปรายผลการวิจัยไดOดังนี้ (2.1) ประเภทเครื่องดื่มที่เลือก ผูOใชOบริการนิยม
บริโภคนมวOาวช็อคกลOวย นมวOาวมัจฉะคาราเมล นมวOาวกุหลาบ นมวOาวไวทCช็อคโกแลต และนมรสอื่นๆ ใน
จํานวนใกลOเคียงกัน แสดงใหOเห็นว,ารสชาติของผลิตภัณฑCที่จัดจําหน,ายอยู,มีความเหมาะสมแลOว (2.2) เหตุผล
สําคัญในการใชOบริการ ผูOบริโภคส,วนใหญ,ติดใจในรสชาติเครื่องดื่มของรOาน NOM WOW ซึ่งสอดคลOองกับ
งานวิจัยของนิอร สิงหิรัญเรือง (2555) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูOบริโภคที่มีต,อการบริหาร
จัดการรOานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งพบว,าเหตุผลที่เลือกใชOบริการรOานกาแฟสด คือ ติดใจ
ในรสชาติของเครื่องดื่มเช,นกัน และจากเหตุผลในลําดับถัดไปที่ผูOใชOบริการรOาน NOM WOW ใหOความสําคัญ
ใกลOเคียงกับรสชาติของเครื่องดื่ม คือ การไดOใชOบริการไวไฟ/อินเตอรCเน็ต (Wi-Fi/Internet) ฟรี ผูOบริหารรOาน
NOM WOW จึงควรใส,ใจและหมั่นปรับปรุงการใหOบริการดOานนี้ใหOดียิ่งขึ้น (2.3) ดOานช,วงเวลาที่เลือกใชOบริการ
ช,วงเวลาที่ผูOบริโภคเขOามาใชOบริการมากที่สุดคือ เวลาระหว,าง 16.00 – 18.00 น. ซึ่งเปcนผลจากการที่รOาน
ตั้งอยู,ใกลOมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารยCและบุคลากรแวะเขOามาใชOบริการก,อนเดินทางกลับบOานหลังเลิกงาน
ส,วนช,วงเวลาที่เหลือ คือ ระหว,าง 12.00 – 14.00 น.ระหว,าง 10.00 – 12.00 น. และระหว,าง 14.00 – 16.00
น. มีผูOเขOามาใชOบริการในปริมาณใกลOเคียงกัน (2.4) ค,าใชOจ,ายในการบริโภค ค,าใชOจ,ายในการบริโภคแต,ละครั้ง
ส,วนใหญ,อยู,ระหว,าง 100 – 200 บาทซึ่งค,อนขOางนOอย เนื่องจากผูOใชOบริการส,วนใหญ,เปcนนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา มีรายไดOเฉลี่ยต,อเดือนนOอยกว,าหรือเท,ากับ 10,000 บาท (2.5) ความถี่ในการใชOบริการ ผูOบริโภคส,วน
ใหญ,เขOามาใชOบริการในรOาน NOM WOW 1 – 2 ครั้งต,อสัปดาหC ซึ่งแตกต,างจากงานวิจัยของกานดา จําศีล
(2556) ที่ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเขOาใชOบริการรOานกาแฟสดอเมซอนของผูOบริโภคในจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งพบว,าผูOบริโภคส,วนใหญ,เขOาใชOบริการ 1 - 2 ครั้งต,อเดือน และแตกต,างจากงานวิจัยของพิสิษฐC สุวรรณแพทยC
และกตญ มหาชนะวงศC สุวรรณแพทยC (2561) ซึ่งทําการศึกษาเรื่องปNจจัยส,วนประสมการตลาดที่มีผลต,อ
พฤติกรรมการใชOบริการรOานกาแฟสดในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธC ซึ่งพบว,า ผูOบริโภคใชOบริการมาก
ถึง 4 – 5 ครั้งต,อสัปดาหC ผูOบริหารรOาน NOM WOW จึงควรหาวิธีที่จะทําใหOผูOบริโภคเขOามาใชOบริการถี่มากขึ้น
เพื่อเปcนการเพิ่มรายรับของรOานทางหนึ่ง (6) บุคคลที่มีส,วนในการตัดสินใจ สําหรับบุคคลที่มีส,วนในการ
ตัดสินใจใชOบริการรOาน NOM WOW ผูOบริโภคตอบว,าตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคลOองกับงานวิจัยของกานดา จํา
ศีล (2556) ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการเขOาใชOบริการรOานกาแฟสดอเมซอนของผูOบริโภคในจังหวัดปทุมธานี
โดยผลการศึกษาพบว,า ส,วนใหญ,ตัวผูOบริโภคเองเปcนผูOตัดสินใจเขOาใชOบริการ
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3. จากผลการวิจัยพบว,า ปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมใน
การใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 6 ดOาน สอดคลOองกับงานวิจัย
ของพิสิษฐC สุวรรณแพทยCและกตญ มหาชนะวงศC สุวรรณแพทยC (2561) ที่ทําการวิจัยเรื่องปNจจัยส,วนประสม
การตลาดที่มีผลต,อพฤติกรรมการใชOบริการรOานกาแฟสดในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธC และงานวิจัย
ของปรียานุช นวลขาว (2559) ที่ทําการวิจัยเรื่องปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดทีมีผลต,อพฤติกรรมการใชO
บริการที่รOานดอยชOางในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว,าปNจจัยส,วนประสมทางการตลาด ไดOแก, ดOาน
ผลิ ตภั ณฑC ดO านราคา ดO านช,องทางการจั ดจํ าหน,า ย ดOา นส, งเสริ มการตลาด ดO านบุคลากรที่ใหOบ ริการ ดO า น
กระบวนการใหOบริการ และดOานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธCกับพฤติกรรมการใชOบริการที่รOานกาแฟ
สด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เช,นเดียวกันกับงานวิจัยครั้งนี้
ข!อเสนอแนะ
ข!อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช!
จากผลการวิจัยที่พบว,าปNจจัยส,วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดOานมีความสัมพันธCกับพฤติกรรม
ของผูOบริโภคที่ใชOบริการรOาน NOM WOW และจากการที่ผูOบริโภคใหOความสําคัญต,อปNจจัยส,วนประสม 4 ดOาน
ไดOแก, ดOานช,องทางการจัดจําหน,าย ดOานผลิตภัณฑC ดOานราคา และดOานส,งเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง
และอยู,ใน 4 อันดับสุดทOาย ผูOบริหารรOาน NOM WOW จึงควรพิจารณากําหนดแนวทางในการวางแผนและ
กําหนดกลยุ ทธC ทางการตลาดเพื่อปรั บปรุงปN จจั ยดังกล, าวใหOมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมี
ขOอเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้ (1) ดOานช,องทางการจัดจําหน,าย นอกจากสถานที่ตั้งใกลOมหาวิทยาลัยและ
ค,อนขOางสะดวกต,อการเดินทางแลOว ควรเพิ่มช,องทางการสั่งจองและสั่งซื้อออนไลนCและมีบริการจัดส,งถึงที่ และ
สิ่งสําคัญตOองหาทางแกOไขคือ ขOอเสนอแนะจากผูOบริโภคเรื่องที่จอดรถไม,เพียงพอ (2) ดOานผลิตภัณฑC นอกจาก
ผลิตภัณฑCรสชาติ อร,อย หอม และมีความหลากหลายแลOว ควรปรับปรุงบรรจุภัณฑCใหOมีความสวยงามมากขึ้น
และมีการจัดชุดของขวัญในช,วงเทศกาลต,าง ๆ (3) ดOานราคา นอกจากราคาผลิตภัณฑCไม,แพงเมื่อเทียบกับรOาน
อื่นๆ ควรทําใหOผูOบริโภครูOสึกว,าราคาคุOมค,ากับคุณภาพและรสชาติ และที่สําคัญคือควรมีการจัดโปรโมชั่นราคา
เพื่อดึงดูดใจ (4) ดOานส,งเสริมการตลาด นอกจากเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธCผ,านสื่อทุกดOานแลOว ควรจัดใหOมี
การสะสมคะแนนเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรีแกOวต,อไป และจัดกิจกรรมใหOลูกคOาไดOร,วมสังสรรคCและรับรางวัลในช,วง
เทศกาลต,าง ๆ
ข!อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้ไดOทําการศึกษาเฉพาะลูกคOาที่เขOามาใชOบริการรOาน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ท, า นั้ น ควรทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ในลั กษณะเดี ย วกั น นี้ กับ สาขาอื่ น โดยนํ า ผลที่ ไ ดO ม า
เปรียบเทียบเพื่อใหOเกิดความมั่นใจและสามารถนาผลการวิจัยไปใชOไดOกวOางขวางและทั่วไปยิ่งขึ้น
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