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------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ
สดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ โดยจํา แนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ที่มีผลกับพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดและ ด้านผลิ ตภัณฑ์ กับพฤติ ก รรมการซื้ อซํ้า ของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัย คุ ณภาพการให้บ ริ ก าร ได้แก่ การให้บ ริ ก ารที่ เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การและความเอาใจใส่ ของพนักงาน กับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟ
สดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 400 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความ
น่าจะเป็ น (probability sampling) และวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
(non probability sampling) ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั ในการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของผูใ้ ช้บริ การ และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test (One-way ANOVA)
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30
ปี มีอาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ระดับ
การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ คือ ปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด และ
ส่ วนใหญ่ใช้บริ การครั้งล่ าสุ ดเมื่อ 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความคิดเห็ นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดว่า ราคามีผลอยู่ในระดับค่อนข้าง
เห็นด้วย สถานที่จดั จําหน่ายมีผลอยูใ่ นระดับเห็นด้วย การส่ งเสริ มการตลาดมีผลอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างเห็นด้วยและผลิตภัณฑ์มีผลอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย ส่ วนด้านการ
ให้บริ การที่เป็ นพิเศษผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย
ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วยและด้านความเอาใจ
ใส่ ของพนักงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย
ผลการสมมติฐานพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ อาชีพ รายได้
ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่แตกต่างกัน แต่เพศที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ที่ไ ม่แตกต่ างกัน ในส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดและ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้า นปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ได้แ ก่ การ
ให้บริ การที่เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการให้บริ การและความเอาใจใส่ ของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมการซื้ อซํ้า, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ การ, กาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์
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ABSTRACT
This study aimed (1) to study the consumer behavior of Starbucks Coffee’s
client classified by demographic characteristics including gender, age, occupation,
income, education and marital status that affect to the behavior of client in bangkok
metropolitan region (2) to study the relationship between the marketing mix
including pricing, place, promotion and products, and the repurchasing behavior of
client in bangkok metropolitan region and (3) to study the relationship between
service quality including the special service, the fast service and the attentive
service , and the repurchasing behavior of client in bangkok metropolitan region.
The sample used in this study include the population who are the client of
Starbucks Coffee in bangkok metropolitan region total of 400 people were
randomized to the likelihood (probability sampling) and sampling method using
probability (non probability sampling), which used a questionnaire as a research
tool to collect data on the sample is representative of service users. And statistical
procedures. Data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-Test F-Test
(One-way ANOVA) and multiple regression analysis (Multiple Regression
Analysis: MRA).
The results showed that the respondents were mostly female, aged 20 – 30
years, a government employe, income is between 10,001 - 20,000, undergraduates,
single and previous purchase is last 1-2 weeks. Most consumers make a comment
on the marketing mix as the price is quite agree, place is agree, promotion is quite
agree and product is also quite agree. The quality service factor as the special
service, fast service and attentive service are quite agree.
The results showed the hypothesis; the different demographic
characteristics of age, occupation, income, education and marital status affect the
difference of repurchasing of Starbucks Coffee’s client. However, sex did not affect
the difference of repurchasing of Starbucks Coffee’s client. Factors in the marketing
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mix including pricing, place, promotion and product is relate to the repurchasing
behavior of client in bangkok metropolitan region. Moreover, Factors in the services
quality including special service, fast service and attentice service is relate to the
repurchasing behavior of client in bangkok metropolitan region with the significant
statistic at 0.05.
Keywords : Repurchasing behavior, Marketing Mix Factors, Service Quality
Factors, Starbucks Coffee
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จังหวัดคาฟฟา (Kaffa) หรื อที่รู้จกั กันในปั จจุบนั คือ เอธิ โอเปี ยถูกสันนิษฐาน
ว่าเป็ นแหล่งกําเนิ ดกาแฟแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพบเมื่อไหร่ และอย่างไร เช่นเดียว
กับชาวไทย ที่ไม่มีการบันทึกว่ามีความนิยมในการบริ โภคกาแฟมานานเท่าใด แต่คาด
ว่า กาแฟเป็ นที่นิยมในการบริ โภคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดย
ธุ รกิจกาแฟ เริ่ มต้นจาก ร้านกาแฟแบบ รถเข็น ร้านกาแฟแผงลอย ร้านกาแฟห้องแถว
จนถึงร้านกาแฟที่ตกต่างหรู หราแบบตะวันตก ที่ต้ งั อยู่ในห้างสรรพสิ นค้าในปั จจุบนั
ทั้งนี้ ความแตกต่างของร้ านกาแฟเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวฒั น์และการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งส่ งผลให้การสื่ อสารเพื่อรับรู ้และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมต่างชาติ
อย่างรวดเร็ ว จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม ร้านกาแฟซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทยและส่ งผลให้ภาพของร้าน
กาแฟไทยแบบเดิมๆ เริ่ มมีบทบาทน้อยลง โดยเฉพาะสังคมเมือง ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ร้ า นกาแฟแบบตะวัน ตกที่ ไ ด้ พ ัฒ นาและตกแต่ ง รู ป แบบร้ า นสํ า หรั บ ผู ้บ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักธุ รกิจ มีการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในระดับสู ง ใช้กาแฟคัว่
บดที่มีคุณภาพสู ง มีสูตรที่เป็ นมาตรฐานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการตั้งราคาใน
ระดับที่ สูงกว่ากาแฟแบบดั้งเดิม มีการบริ การที่ดีจากพนักงาน จึงเป็ นที่มาของร้ าน
กาแฟระดับบนที่ได้รับความนิยม (ศิวะรุ จน์ กันทะวงศ์, 2548:1)
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“สตาร์ บ ัค ส์ ” เป็ นทั้ง ชื่ อ ยี่ ห้ อ บริ ษัท และร้ า นกาแฟคุ ณ ภาพ ทั้ง ในด้า น
ผลิตภัณฑ์ คือ เครื่ องดื่มกาแฟสดและเมล็ดกาแฟคัว่ บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ งไม่ได้จาํ กัดเฉพาะ
วัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อ แต่ยงั รวมถึงการตกแต่งร้าน อุปกรณ์ต่างๆ และดนตรี ประกอบ
ซึ่ งทําให้บรรยากาศแบบสตาร์ บคั ส์ มีเอกลักษณ์ สร้ างชื่ อเสี ยงและความเติบโตแก่
บริ ษทั อันเป็ นการตอกยํ้าความยิง่ ใหญ่ของตราสิ นค้าจนถึงปั จจุบนั
จากความสําเร็ จอย่า งต่อเนื่ องของร้ านกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ผูว้ ิจยั จึ ง มี
ความสนใจที่จะทําการศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อซํ้าของผู้บริโภค
กาแฟสดยีห่ ้ อสตาร์ บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
นัก ธุ รกิ จ นัก ศึ ก ษาและบุ ค คลทัว่ ไปที่ มี ค วามสนใจในความสํา เร็ จของสตาร์ บ คั ส์
รวมทั้ง เป็ นแนวทางให้แก่ ธุรกิ จกาแฟไทย ที่ถือได้ว่า เป็ นเพียงผูต้ ามในธุ รกิ จร้ าน
กาแฟเท่านั้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์บคั ส์ โดยจําแนกตาม
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและ
สถานภาพการสมรส ที่มีผลกับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและ ด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ การ
ให้บริ การที่เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการให้บริ การและความเอาใจใส่ ของพนักงาน
กับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
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ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ศึกษาปั จจัยคุ ณภาพ
การให้บริ ก าร ได้แก่ การให้บ ริ การที่เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการให้บริ การและ
ความเอาใจใส่ ของพนักงาน กับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยตัวแปรที่ใช้ศึกษาแบ่งออกเป็ น ตัวแปรอิสระ
คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ การ ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. เพศที่ ต่า งกัน มี ผลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อซํ้า กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่
แตกต่างกัน
2. อายุที่ ต่างกัน มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้า กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ที่
แตกต่างกัน
3. อาชี พที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่
แตกต่างกัน
4. รายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่
แตกต่างกัน
5. ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
6. สถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
7. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
ของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
8. ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของ
ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้าน
สถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ บริการ
การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ ความเอาใจใส่ของพนักงาน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรม
การซื้อซํ้าของ
ผูบ้ ริ โภค
กาแฟสดยีห่ อ้
สตาร์ บคั ส์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของของ
ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดับ ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า ของผูบ้ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล
3. เพื่อให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการให้บริ การกับ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า ของผู ้บ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล
ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Kotler, Philip. (1999). อ้างอิงจาก
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึ ง การกระทํา ของบุคคลใดบุค คลหนึ่ ง ที่
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ ง การใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมาย
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รวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจและการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้
สิ นค้า นอกจากนี้ ศุภร เสรี รัตน์ (2544 : 7) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การ (ผลิตภัณฑ์) โดย
ผ่า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นที่ บุ ค คลต้องตัด สิ น ใจ ทั้ง ก่ อ นและหลัง การกระทํา
ดังกล่าว
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสาน
เครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วนประสมการ ตลาด
แบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพ
ในการให้บริ การจากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การที่ ลู ก ค้า ประเมิ นคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ เขาได้รับ เรี ย กว่า “คุ ณภาพของการ
บริ การที่ลูกค้ารับรู้ ” (Perceived ServiceQuality) กับ “บริ การที่รับรู้ ” (Perceived
Service) ซึ่ ง ก็คื อประสบการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นหลังจากที่เขาได้รับบริ ก ารแล้วนั่นเองและ
พบว่า มี ระดับของความสัมพันธ์ (Degree of Correlation) กันเองระหว่างตัวแปร
ดังกล่ าวค่อนข้างสู ง จึงกําหนดเกณฑ์ในการประเมินคุ ณภาพของบริ การ 5 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. Reliability (ความไว้ใ จ หรื อ ความน่ า เชื่ อถื อ) ความสามารถในการ
ให้บริ การอย่างถูกต้องแม่นยํา (Accurate Performance) มีความสมํ่าเสมอ ทําให้ลูกค้า
รู ้สึกว่าน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริ การ สามารถให้ความไว้วางใจ (Dependable)
2. Assurance (ความมัน่ ใจ) ผูใ้ ห้บริ การมีความรู้และทักษะที่จไเป็ นในการ
บริ การ (Competence) มีสุภาพและเป็ นมิตรกับลูกค้า (Courtesy) มีความชื่ อสัตย์และ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) และความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
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3. Tangibles (สิ่ งที่ สามารถจับต้องได้) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์
เครื่ องมือ สิ่ งอานวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่าง ๆ
4. Empathy (ความใส่ ใจ) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้
ง่ า ย (Easy Access) ความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อสารให้ลู ก ค้า เข้า ใจได้ (Good
Communication) ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจลูกค้า (Customer Understanding)
5. Responsiveness (การสนองตอบลู ก ค้า ) ความเต็ม ใจที่ จะให้บ ริ ก าร
ทันที (Promptness) และให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี (Helpfulness)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธงชัย สันติวงษ์ (2549, หน้า 27) กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการ
กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้
ซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งนี้ รวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาก่อนอยูแ่ ล้ว และมีส่วน
ในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาอยูก่ ่อนแล้วนั้น
หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่วา่ ในขณะใดขณะหนึ่ งที่ผบู้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้านั้น เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีส่วนสร้างสมและขัดเกลาเจตคติของ
เขามาอยูก่ ่อนแล้วเสมอ
รุ จกร ผลเพิม่ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟคัว่
บด” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟ
คัว่ บด โดยทําการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุ ด จากผูท้ ี่กาํ ลัง
ใช้บริ การร้านกาแฟคัว่ บด ในเขตถนนสุ เทพ ถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนห้วยแก้ว
แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิ ติ Likert Scale และการวิเคราะห์เชิ งพรรณนา
จาการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย รายได้ต่อเดือนประมาณ
4,501-6,000 บาท ส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มี วตั ถุ ประสงค์ในการ
บริ โภค เพื่อลดอาการง่วงนอน โดยส่ วนใหญ่จะบริ โภคเพียง 1 แก้วต่อวัน และจะมี
ค่าใช้จ่าย 21-40 ต่อการบริ โภค 1ครั้ง และร้านที่ใช้บริ การเป็ นประจําคือ ร้าน Black
canyon ส่ วนปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสําคัญกับคุณภาพของ
กาแฟ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ และต้องการความสะดวกในการซื้ อ รวมไปถึง
การได้ทดลองชิมกาแฟก่อนที่จะซื้ อด้วย
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Chou and Lu (2009) ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การ ต้นทุน
การเปลี่ ย นบริ ก าร และความภัก ดี ข องลู ก ค้าที่ มี ต่อบริ ก ารส่ ง สิ นค้า ถึ งบ้า น (Home
Delivery) ในประเทศใต้หวัน จากการสุ่ มลูกค้าจํานวน 400 รายของร้านสะดวกซื้ อ
จํานวน 30 ร้าน แล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และแบบจําลองสมการโครงสร้าง จากข้อคําถาม
ทั้งหมด 29 ข้อ ค่าความเที่ยงเมื่อพิจารณาจาก Cronbach’s Alpha มีค่าอยู่ระหว่าง
0.836-0.899 โมเดลมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ มีค่าไคสแควร์ เท่ากับ
1.29 ค่า df = 84 ค่า p = 0.038 ค่า RMSEA = 0.028 ค่า GFI = 0.964 และค่า CFI =
0.993 โดยโมเดลมีค่า R2 เท่ากับ 0.81 ผลการทดสอบสมมติฐานยืนยันว่าต้นทุนการ
เปลี่ยนบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า ขณะที่คุณภาพบริ การสามารถ
มีท้ งั อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า ในกรณี ที่มีอิทธิ ทางอ้อมจะ
มีตน้ ทุนการเปลี่ยนบริ การเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจที่มีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดย
คํานวณจากสู ตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
ของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA)
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
เพศหญิงร้อยละ 66 และเพศชายร้อยละ 34 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
อายุ 20 – 30 ปี รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 40 – 50 ปี อายุ 30 – 40 ปี อายุ 50 ปี ขึ้นไป และ
อายุต่าํ กว่า 20 ปี ตามลําดับ ด้านอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิ จ รองลงมามี อาชี พอื่น ๆ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจํา
พนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร และประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ตามลําดับ ด้าน
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รายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา
คือ 40,001 – 50,000 บาท 50,000 บาทขึ้นไป 30,001 – 40,000 บาท 5,000 – 10,000
บาท และรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ตามลําดับ ด้านระดับการศึกษาของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ ปริ ญญาโท ปวช./
ปวส./อนุปริ ญญาและมัธยมศึกษา ตามลําดับ ด้านสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด รองลงมามี ส ถานภาพสมรสและสถานภาพหย่า ร้ า ง
ตามลําดับและด้านการใช้บริ การครั้ งล่ าสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ใช้
บริ การครั้งล่าสุ ดเมื่อ 1 สัปดาห์ – 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ที่ผา่ นมา และ มากกว่า 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา ตามลําดับ
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า (1) ด้านราคา ในภาพรวม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ราคามีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด อยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.98 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การมีป้ายบอกราคาชัดเจนมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสู งสุ ดในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 7.83 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.80 (2) ด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ในภาพรวม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า สถานที่จดั จําหน่ายมีผลต่อระดับความคิดเห็น
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.25 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สถานที่บรรยากาศดีมีผลต่อ
ระดับ ความคิ ดเห็ นด้านปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดสู ง สุ ดในระดับ เห็ นด้วย มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.61ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 (3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ใน
ภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อระดับ
ความคิ ดเห็ นด้า นปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับค่อนข้างเห็ นด้วย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การ
สร้าง brand ให้เป็ นที่รู้จกั ติดตลาดมีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดสู งสุ ดในระดับเห็ นด้วย มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.14 (4) ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับค่อนข้าง
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เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.02 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า การที่สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดสู ง สุ ดในระดับเห็ นด้วย มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.60 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.88
3. ด้านปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ พบว่า (1) การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ ใน
ภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ใ ห้ความคิดเห็ นว่า การให้บ ริ ก ารที่เป็ นพิเศษ มี ผลต่อ
ระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.75 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การแบ่ง
พื้นที่ให้บริ การในร้านอย่างชัดเจน มีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารสู ง สุ ด ในระดับ ค่ อ นข้า งเห็ น ด้ว ย มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 6.89 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.88 (2) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ในภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความคิดเห็ นว่าความรวดเร็ วในการให้บริ การ มีผลต่อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัย
คุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.65 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.12เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระบบการจัดการภายในร้ า นที่ ดี ไม่
ติดกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65 (3) ความเอาใจใส่
ของพนักงาน ในภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความเอาใจใส่ ของ
พนัก งาน มีผลต่ อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า พนักงานไม่สูบบุ หรี่ และฉี ดนํ้าหอม มีผลต่อระดับความคิดเห็ นด้าน
ปั จจัยคุ ณภาพการให้บ ริ การสู งสุ ด ในระดับเห็ นด้วย มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.38 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92
4. ความคิดเห็ นด้านพฤติกรรมการซื้ อซํ้า ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ในภาพรวม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้ อซํ้า อยูใ่ นระดับค่อนข้าง
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.76 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็นสู งสุ ด ในการกล่าวถึงร้าน Starbucks ในเชิ งบวก
ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.34 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.68
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญ ที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ปฏิ เ สธ
สมมติฐาน ดังนั้น เพศที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ที่
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น อายุที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์
ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 อาชี พที่ ต่างกัน มี ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น อาชี พที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 รายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น รายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟ
สดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญ ที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 6 สถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
กาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น สถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟ
สดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การซื้อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั
จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การซื้อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ตัวพยากรณ์

B
SE B Beta
T
Sig.
1. ราคา
2.586 0.157 0.356 16.431 0.000**
2. สถานที่จดั จําหน่าย
2.703 0.134 0.075 20.130 0.000**
3. การส่งเสริ มการตลาด
2.633 0.150 0.664 17.585 0.000**
4. ผลิตภัณฑ์
2.513 0.138 0.271 18.148 0.000**
R = 0.707, Adjusted R2= 0.474, SEE = 0.200, ค่าคงที่ = 2.660
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01

สมมติฐานที่ 8 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่เป็ นพิเศษ
ด้ า นความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ การ และด้ า นความเอาใจใส่ ข องพนั ก งาน มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล
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ตัวพยากรณ์
B
SE B Beta
T
Sig.
1. การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ
2.864 0.139 0.108 20.573 0.000**
2. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3.135 0.153 0.473 20.437 0.000**
3. ความเอาใจใส่ของพนักงาน
2.953 0.132 0.439 20.328 0.000**
2
R = 0.653, Adjusted R = 0.404, SEE = 0.138, ค่าคงที่ = 3.109
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
t-test
สมมติฐานที่ 1 เพศ
F-test
สมมติฐานที่ 2 อายุ
F-test
สมมติฐานที่ 3 อาชี พ
F-test
สมมติฐานที่ 4 รายได้
สมมติฐานที่ 5 ระดับการศึกษา F-test
F-test
สมมติฐานที่ 6 สถานภาพ
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ราคา
MRA
สถานที่จดั จําหน่าย
MRA
การส่ งเสริ มการตลาด
MRA
ผลิตภัณฑ์
MRA
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ
MRA
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ MRA
ความเอาใจใส่ ของพนักงาน
MRA

ค่ านัยสํ าคัญ
0.933
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.000
0.000
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.000
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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การอภิปรายผล
การอภิปรายผลจะเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกับเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานงานวิจยั ดังนี้
1. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่ าวถึ งแนวความคิดด้า น
ประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฏี ที่ ใ ช้ ห ลัก การของความเป็ นเหตุ เ ป็ นผล กล่ า วคื อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ เกิ ดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความ
เชื่อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
ด้วย ดังนั้น จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อซํ้ากาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพ
การสมรสที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า กาแฟสดยี่ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ที่
แตกต่างกัน แต่เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรรมปพน ศิ ริโสภา (2548) ที่
ทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการบริ โภคกาแฟสด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติการบริ โภค
กาแฟสด เนื่ องจากส่ วนใหญ่เพศชาย และเพศหญิงมีทศั นคติต่อการบริ โภคกาแฟสด
เช่นเดียวกัน
2. ผลการวิจ ัย พบว่า จากการที่ ไ ด้นํา แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ส่ วนประสมทาง
การตลาด คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2546: 24) และ อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) มาใช้
วิเคราะห์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับ ศศิธร สุ ภสุ วรรณ (2554) ที่ทาํ การศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (beauty drink) ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ทัศนคติดา้ นส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
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พฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ม ในด้านความถี่ในการซื้ อต่อสัปดาห์ (ครั้งต่อ
สั ป ดาห์ ) และด้า นจํา นวนเงิ น ที่ ใ ช้ใ นการซื้ อ แต่ ล ะเดื อ น (บาทต่ อ เดื อ น) อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการวิจยั พบว่า จากการที่ได้นาํ แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and
Berry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริ การจากการศึกษาของ Parasuraman และ
คณะมาใช้วิเคราะห์ เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยคุ ณภาพการให้บ ริ ก าร ที่ มี ความสัมพันธ์ ต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า ของผู ้บ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล มีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่
เป็ นพิเศษ ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ และด้านความเอาใจใส่ ของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับ (Shiffman and Kanuk, 1997) ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมของบุคคลในการค้นหา (Searchiny) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using)
การประเมิน (Evaluating) และการดําเนิ นการ (Disposing) เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยคาดหวังว่าสิ่ งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนําไปใช้
จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทาง
ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ ไปใช้เพื่อ
การกําหนดและวางแผนทางการตลาด เพื่ อให้เข้า ถึ ง และสามารถรั กษากลุ่ ม ลูก ค้า
ดังกล่าวให้ใช้บริ การต่อไป
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ตามลําดับความสําคัญที่ผปู้ ระกอบการ
ควรคํานึงถึง ดังนี้
2.1 ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับ
สถานที่ที่มีบรรยากาศดี
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

868
2.2 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับ
การสร้าง brand ให้เป็ นที่รู้จกั และติดตลาด
2.3 ด้านราคา ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับการแสดงราคาที่
ชัดเจน
2.4 ด้านผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับมาตรฐาน
และคุณภาพของสิ นค้า
3. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่
ด้านการให้บริ การที่เป็ นพิเศษ ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ และด้านความเอาใจ
ใส่ ของพนักงาน ดังนี้
3.1 ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ พบว่าระบบการจัดการภายใน
ร้านที่ดี มีความสําคัญสู งสุ ดต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
3.2 ด้านความเอาใจใส่ ของพนักงาน พบว่าการที่พนักงานไม่สูบบุหรี่
และฉีดนํ้าหอม มีความสําคัญสู งสุ ดต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
3.3 ด้านการให้บริ การที่เป็ นพิเศษ พบว่าการแบ่งพื้นที่ให้บริ การในร้าน
อย่างชัดเจน มีความสําคัญสู งสุ ดต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาในปั จจัยด้านอื่ น ๆ ที่ มีผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการบริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น และขยายขอบเขตพื้นที่ในการวิจยั ออกไป จะทําให้ผลการวิจยั ค่า
ทางสถิติมีความครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาด้านการจัดการและการบริ หาร เพื่อให้ธุรกิจร้านกาแฟ
พรี เมี่ยมแบบเฟรนไชส์ ของคนไทยที่พ่ ึงพาต่างประเทศ สามารถแข่งขันกับเฟรนไชส์
ต่างประเทศได้ เพื่อจะพัฒนาให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันกับธุ รกิจต่างประเทศได้
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไป
3. รัฐบาลควรให้การสนับสนุ นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต พัฒนา
คุณภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ เพื่อสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ รัฐบาลควร
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มุ่งเน้นการผลิตกาแฟเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ แทนการส่ งออกกาแฟเพื่อลดการ
นําเข้าจากต่างประเทศ
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