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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้ําของผู้บริโภคกาแฟสด 

ยีห้่อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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1  ดร.นิเวศน์ ธรรมะ2 

------------------------------------------------------------------------------- 

         บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ

สดยี่ห้อสตาร์บคัส์ โดยจาํแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและสถานภาพการสมรส ท่ีมีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาดและ ด้านผลิตภณัฑ์ กับพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการและความเอาใจใส่ของพนกังาน กบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟ

สดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 400 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วาม

น่าจะเป็น (probability sampling) และวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(non probability sampling) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของผูใ้ชบ้ริการ และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

                                                           
1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2
 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( M.B.A. for IT-Smart 

Program) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test (One-way ANOVA) 

และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 

ปี มีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ระดบั

การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี  มีสถานภาพโสด และ

ส่วนใหญ่ใช้บริการคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 – 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่า ราคามีผลอยู่ในระดบัค่อนขา้ง

เห็นดว้ย สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีผลอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย การส่งเสริมการตลาดมีผลอยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยและผลิตภณัฑ์มีผลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ส่วนดา้นการ

ใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยและดา้นความเอาใจ

ใส่ของพนกังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ผลการสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษาและสถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั แต่เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ีไม่แตกต่างกนั ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ด้านราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ด้านการส่งเสริม

การตลาดและ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การ

ใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการใหบ้ริการและความเอาใจใส่ของพนกังาน มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการซ้ือซํ้ า, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ, กาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ 
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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 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จงัหวดัคาฟฟา (Kaffa) หรือท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนั คือ เอธิโอเปียถูกสันนิษฐาน

วา่เป็นแหล่งกาํเนิดกาแฟแต่ไม่มีหลกัฐานชดัเจนวา่พบเม่ือไหร่และอยา่งไร เช่นเดียว 

กบัชาวไทย ท่ีไม่มีการบนัทึกวา่มีความนิยมในการบริโภคกาแฟมานานเท่าใด แต่คาด

วา่ กาแฟเป็นท่ีนิยมในการบริโภคตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย  

ธุรกิจกาแฟ เร่ิมตน้จาก ร้านกาแฟแบบ รถเข็น ร้านกาแฟแผงลอย ร้านกาแฟห้องแถว 

จนถึงร้านกาแฟท่ีตกต่างหรูหราแบบตะวนัตก ท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ในปัจจุบนั 

ทั้งน้ี ความแตกต่างของร้านกาแฟเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวฒัน์และการพฒันาทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงส่งผลใหก้ารส่ือสารเพื่อรับรู้และเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ

อยา่งรวดเร็ว จนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคม ร้านกาแฟซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของวฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยและส่งผลให้ภาพของร้าน

กาแฟไทยแบบเดิมๆ เร่ิมมีบทบาทนอ้ยลง โดยเฉพาะสังคมเมือง ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

ร้านกาแฟแบบตะวันตกท่ีได้พัฒนาและตกแต่งรูปแบบร้านสําหรับผู ้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัธุรกิจ มีการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ไวใ้นระดบัสูง ใชก้าแฟคัว่

บดท่ีมีคุณภาพสูง มีสูตรท่ีเป็นมาตรฐานและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีการตั้งราคาใน

ระดบัท่ีสูงกว่ากาแฟแบบดั้งเดิม มีการบริการท่ีดีจากพนักงาน จึงเป็นท่ีมาของร้าน

กาแฟระดบับนท่ีไดรั้บความนิยม (ศิวะรุจน์ กนัทะวงศ,์ 2548:1) 
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“สตาร์บัคส์” เป็นทั้ ง ช่ือยี่ห้อ บริษัทและร้านกาแฟคุณภาพ ทั้ งในด้าน

ผลิตภณัฑ ์คือ เคร่ืองด่ืมกาแฟสดและเมล็ดกาแฟคัว่ บรรจุภณัฑ์ ซ่ึงไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะ

วสัดุท่ีใชบ้รรจุหีบห่อ แต่ยงัรวมถึงการตกแต่งร้าน อุปกรณ์ต่างๆ และดนตรีประกอบ 

ซ่ึงทาํให้บรรยากาศแบบสตาร์บคัส์ มีเอกลกัษณ์ สร้างช่ือเสียงและความเติบโตแก่

บริษทั อนัเป็นการตอกย ํ้าความยิง่ใหญ่ของตราสินคา้จนถึงปัจจุบนั 

จากความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองของร้านกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้ําของผู้บริโภค

กาแฟสดยีห้่อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

นักธุรกิจ นักศึกษาและบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจในความสําเร็จของสตาร์บคัส์ 

รวมทั้ง เป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจกาแฟไทย ท่ีถือไดว้่า เป็นเพียงผูต้ามในธุรกิจร้าน

กาแฟเท่านั้น 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ โดยจาํแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและ

สถานภาพการสมรส ท่ีมีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ ดา้นผลิตภณัฑ ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ การ

ใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการใหบ้ริการและความเอาใจใส่ของพนกังาน 

กบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 
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ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ์ รวมทั้ง ศึกษาปัจจยัคุณภาพ

การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการให้บริการและ

ความเอาใจใส่ของพนกังาน กบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยตวัแปรท่ีใชศึ้กษาแบ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระ 

คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. เพศท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั 

2. อายุท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั  

3. อาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั  

4. รายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั  

5. ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

6. สถานภาพการสมรสท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

ของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

8. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของ

ผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของของ

ผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพื่อให้ทราบถึงระดับความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 

 3. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบั

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผู ้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

ทฤษฏี แนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler, Philip. (1999). อา้งอิงจาก      

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแล้วซ่ึง การใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมาย

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส 

 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ 

การใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ ความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ ความเอาใจใส่ของพนกังาน 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

การซ้ือซํ้ าของ

ผูบ้ริโภค 

กาแฟสดยีห่อ้

สตาร์บคัส์ 
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รวมถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้

สินคา้ นอกจากน้ี  ศุภร เสรีรัตน์ (2544 : 7) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดย

ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลต้องตัดสินใจ ทั้ งก่อนและหลังการกระทาํ

ดงักล่าว  

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสาน

เคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้

เพื่อให้มีอิทธิพลโนม้น้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการ ตลาด

แบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เก่ียวกบัคุณภาพ

ในการใหบ้ริการจากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก

การท่ีลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการ

บริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived ServiceQuality) กบั “บริการท่ีรับรู้” (Perceived 

Service) ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเขาได้รับบริการแล้วนั่นเองและ

พบว่า มีระดบัของความสัมพนัธ์ (Degree of Correlation) กนัเองระหว่างตวัแปร

ดงักล่าวค่อนขา้งสูง จึงกาํหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของบริการ 5 ประการ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. Reliability (ความไวใ้จ หรือ ความน่าเช่ือถือ) ความสามารถในการ

ให้บริการอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ (Accurate Performance) มีความสมํ่าเสมอ ทาํให้ลูกคา้

รู้สึกวา่น่าเช่ือถือในมาตรฐานการใหบ้ริการ สามารถใหค้วามไวว้างใจ (Dependable) 

2. Assurance (ความมัน่ใจ) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะท่ีจไเป็นในการ

บริการ (Competence) มีสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ (Courtesy) มีความช่ือสัตยแ์ละ

สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้(Credibility) และความมัน่คงปลอดภยั (Security) 
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3. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ ส่ิงอานวยความสะดวก พนกังาน และวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่าง ๆ 

4. Empathy (ความใส่ใจ) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อได้

ง่าย (Easy Access) ความสามารถในการติดต่อส่ือสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ (Good 

Communication) ความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจลูกคา้ (Customer Understanding) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ

ทนัที (Promptness) และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 ธงชัย สันติวงษ์ (2549, หน้า 27) กล่าวไวว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการ

กระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใช้

ซ่ึงสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนอยูแ่ลว้ และมีส่วน

ในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาอยูก่่อนแลว้นั้น

หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีวา่ ในขณะใดขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ

สินคา้นั้น เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา ท่ีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลาเจตคติของ

เขามาอยูก่่อนแลว้เสมอ 

รุจกร ผลเพิ่ม (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่

บด”  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟ

คัว่บด โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 100 ชุด จากผูท่ี้กาํลงั

ใชบ้ริการร้านกาแฟคัว่บด ในเขตถนนสุเทพ ถนนนิมมานเหมินทร์และถนนห้วยแกว้ 

แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติ Likert Scale และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

จาการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รายไดต้่อเดือนประมาณ 

4,501-6,000 บาท ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค์ในการ

บริโภค เพื่อลดอาการง่วงนอน โดยส่วนใหญ่จะบริโภคเพียง 1 แกว้ต่อวนั และจะมี

ค่าใช้จ่าย 21-40 ต่อการบริโภค 1คร้ัง และร้านท่ีใช้บริการเป็นประจาํคือ ร้าน Black 

canyon ส่วนปัจจยัในการเลือกใช้บริการ ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัคุณภาพของ

กาแฟ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ และตอ้งการความสะดวกในการซ้ือ รวมไปถึง

การไดท้ดลองชิมกาแฟก่อนท่ีจะซ้ือดว้ย 
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Chou and Lu (2009) ประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการ ตน้ทุน

การเปล่ียนบริการ และความภกัดีของลูกค้าท่ีมีต่อบริการส่งสินค้าถึงบ้าน (Home 

Delivery) ในประเทศใตห้วนั จากการสุ่มลูกคา้จาํนวน 400 รายของร้านสะดวกซ้ือ

จาํนวน 30 ร้าน แลว้นาํมาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-Way ANOVA) และแบบจาํลองสมการโครงสร้าง จากขอ้คาํถาม

ทั้งหมด 29 ขอ้ ค่าความเท่ียงเม่ือพิจารณาจาก Cronbach’s Alpha มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.836-0.899 โมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 

1.29 ค่า df = 84 ค่า p = 0.038 ค่า RMSEA = 0.028 ค่า GFI = 0.964 และค่า CFI = 

0.993 โดยโมเดลมีค่า R2 เท่ากบั 0.81 ผลการทดสอบสมมติฐานยืนยนัวา่ตน้ทุนการ

เปล่ียนบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความภกัดีของลูกคา้ ขณะท่ีคุณภาพบริการสามารถ

มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความภกัดีของลูกคา้ ในกรณีท่ีมีอิทธิทางออ้มจะ

มีตน้ทุนการเปล่ียนบริการเป็นตวัแปรส่งผา่น 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจท่ีมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย

คาํนวณจากสูตรการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน

ของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

t-test F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)  

ผลการศึกษา 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็น

เพศหญิงร้อยละ 66 และเพศชายร้อยละ 34 ดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

อาย ุ20 – 30 ปี รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ40 – 50 ปี  อายุ 30 – 40 ปี อายุ 50 ปีข้ึนไป และ

อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ รองลงมามีอาชีพอ่ืน ๆ  รับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ 

พนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร และประกอบธุรกิจส่วนตวั ตามลาํดบั ดา้น
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รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได ้ 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา 

คือ 40,001 – 50,000  บาท 50,000 บาทข้ึนไป 30,001 – 40,000 บาท 5,000 – 10,000  

บาท และรายได ้ 20,001 – 30,000  บาท ตามลาํดบั ดา้นระดบัการศึกษาของผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือ ปริญญาโท ปวช./ 

ปวส./อนุปริญญาและมธัยมศึกษา ตามลาํดบั ดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมามีสถานภาพสมรสและสถานภาพหย่าร้าง 

ตามลาํดบัและดา้นการใช้บริการคร้ังล่าสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้

บริการคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 สัปดาห์ – 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา รองลงมา คือ นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์

ท่ีผา่นมา และ มากกวา่ 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ตามลาํดบั 

 2.  ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า (1) ดา้นราคา ในภาพรวม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่ ราคามีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.98 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การมีป้ายบอกราคาชดัเจนมีผลต่อระดบั

ความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสูงสุดในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 7.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.80 (2) ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย ในภาพรวม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีผลต่อระดบัความคิดเห็น

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.25 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สถานท่ีบรรยากาศดีมีผลต่อ

ระดบัความคิดเห็นด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสูงสุดในระดบัเห็นด้วย มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.61ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.04 (3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน

ภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อระดบั

ความคิดเห็นด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นด้วย มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 6.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ

สร้าง brand ให้เป็นท่ีรู้จกั ติดตลาดมีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดสูงสุดในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.14 (4) ดา้นผลิตภณัฑ ์ในภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์มี

ผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัค่อนขา้ง
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เห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า การท่ีสินคา้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานมีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดสูงสุดในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.60 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.88 

3.  ดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการ พบวา่ (1) การให้บริการท่ีเป็นพิเศษ ใน

ภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการให้บริการท่ีเป็นพิเศษ มีผลต่อ

ระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การแบ่ง

พื้นท่ีให้บริการในร้านอยา่งชดัเจน มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัคุณภาพการ

ให้บริการสูงสุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 6.89 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.88 (2) ความรวดเร็วในการให้บริการ ในภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นว่าความรวดเร็วในการให้บริการ มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยั

คุณภาพการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.65 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.12เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระบบการจดัการภายในร้านท่ีดี ไม่

ติดกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการสูงสุด ในระดบั

ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.65 (3) ความเอาใจใส่

ของพนกังาน ในภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความเอาใจใส่ของ

พนักงาน มีผลต่อระดบัความคิดเห็นด้านปัจจยัคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ

ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า พนกังานไม่สูบบุหร่ีและฉีดนํ้ าหอม มีผลต่อระดบัความคิดเห็นด้าน

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการสูงสุด ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.38 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.92 

4. ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค พบว่า ในภาพรวม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

เห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด ในการกล่าวถึงร้าน Starbucks ในเชิงบวก 

ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.68 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ปฏิเสธ

สมมติฐาน ดงันั้น เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น อายุท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์

ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 อาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น อาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 รายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น รายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟ

สดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญัท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 6 สถานภาพการสมรสท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

กาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น สถานภาพการสมรสท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟ

สดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

  ตวัพยากรณ์ B SE B Beta T Sig. 

1. ราคา 2.586 0.157 0.356 16.431 0.000** 

2. สถานท่ีจดัจาํหน่าย  2.703 0.134 0.075 20.130 0.000** 

3. การส่งเสริมการตลาด  2.633 0.150 0.664 17.585 0.000** 

4. ผลิตภณัฑ ์ 2.513 0.138 0.271 18.148 0.000** 

R = 0.707, Adjusted R2= 0.474, SEE = 0.200, ค่าคงท่ี = 2.660 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ีเป็นพิเศษ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  และด้านความเอาใจใส่ของพนักงาน  มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 
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  ตวัพยากรณ์ B SE B Beta T Sig. 

1. การใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ 2.864 0.139 0.108 20.573 0.000** 

2. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  3.135 0.153 0.473 20.437 0.000** 

3. ความเอาใจใส่ของพนกังาน  2.953 0.132 0.439 20.328 0.000** 

R = 0.653, Adjusted R2= 0.404, SEE = 0.138, ค่าคงท่ี = 3.109 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 เพศ t-test 0.933 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 อายุ F-test 0.001 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 อาชีพ F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 รายได้ F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่5 ระดับการศึกษา F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่6 สถานภาพ F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

การส่งเสริมการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่8 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

การใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความเอาใจใส่ของพนกังาน MRA 0.000 ยอมรับ 
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การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัขอเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานงานวจิยัดงัน้ี 

 1. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้าน 

ประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฏีท่ีใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ 

พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความ

เช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป

ดว้ย ดงันั้น จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ ากาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและสถานภาพ

การสมรสท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ท่ี

แตกต่างกนั แต่เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธรรมปพน ศิริโสภา (2548) ท่ี

ทาํการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นทศันคติการบริโภค

กาแฟสด เน่ืองจากส่วนใหญ่เพศชาย และเพศหญิงมีทศันคติต่อการบริโภคกาแฟสด

เช่นเดียวกนั 

 2. ผลการวิจัย พบว่า จากการท่ีได้นําแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) และ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) มาใช้

วเิคราะห์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศศิธร สุภสุวรรณ (2554) ท่ีทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (beauty drink) ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ในดา้นความถ่ีในการซ้ือต่อสัปดาห์ (คร้ังต่อ

สัปดาห์) และด้านจํานวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือแต่ละเดือน (บาทต่อเดือน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ผลการวิจยั พบวา่ จากการท่ีไดน้าํแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and 

Berry (1985) เก่ียวกบัคุณภาพในการให้บริการจากการศึกษาของ Parasuraman และ

คณะมาใช้วิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผู ้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ี

เป็นพิเศษ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ และดา้นความเอาใจใส่ของพนกังาน มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Shiffman and Kanuk, 1997) ท่ีกล่าวว่า

พฤติกรรมของบุคคลในการคน้หา (Searchiny) การซ้ือ (Purchasing) การใช ้ (Using)  

การประเมิน (Evaluating) และการดาํเนินการ (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 

โดยคาดหวงัวา่ส่ิงเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปใช้ 

 จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค    

กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทาง

ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยัด้านประชากรศาสตร์ไปใช้เพื่อ

การกาํหนดและวางแผนทางการตลาด เพื่อให้เขา้ถึงและสามารถรักษากลุ่มลูกค้า

ดงักล่าวใหใ้ชบ้ริการต่อไป 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตามลาํดบัความสําคญัท่ีผูป้ระกอบการ

ควรคาํนึงถึง ดงัน้ี 

2.1  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบั

สถานท่ีท่ีมีบรรยากาศดี 
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2.2  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบั

การสร้าง brand ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและติดตลาด 

2.3  ดา้นราคา ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบัการแสดงราคาท่ี

ชดัเจน 

2.4  ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบัมาตรฐาน

และคุณภาพของสินคา้ 

3.  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสําคญักบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ 

ดา้นการใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ และดา้นความเอาใจ

ใส่ของพนกังาน ดงัน้ี 

3.1  ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ พบวา่ระบบการจดัการภายใน

ร้านท่ีดี มีความสาํคญัสูงสุดต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค  

3.2  ดา้นความเอาใจใส่ของพนกังาน พบว่าการท่ีพนกังานไม่สูบบุหร่ี

และฉีดนํ้าหอม มีความสาํคญัสูงสุดต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค 

3.3 ดา้นการให้บริการท่ีเป็นพิเศษ พบวา่การแบ่งพื้นท่ีให้บริการในร้าน

อยา่งชดัเจน มีความสาํคญัสูงสุดต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคต่อการบริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ให้มี

ความชดัเจนมากข้ึน และขยายขอบเขตพื้นท่ีในการวิจยัออกไป จะทาํให้ผลการวิจยัค่า

ทางสถิติมีความครอบคลุมและชดัเจนมากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาดา้นการจดัการและการบริหาร เพื่อให้ธุรกิจร้านกาแฟ         

พรีเม่ียมแบบเฟรนไชส์ของคนไทยท่ีพึ่งพาต่างประเทศ สามารถแข่งขนักบัเฟรนไชส์

ต่างประเทศได ้ เพื่อจะพฒันาให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขนักบัธุรกิจต่างประเทศได้

อยา่งเขม้แขง็และต่อเน่ืองต่อไป 

3. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พฒันา

คุณภาพและลดตน้ทุนการผลิตกาแฟ เพื่อสามารถแข่งขนัได ้ นอกจากน้ี รัฐบาลควร
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มุ่งเนน้การผลิตกาแฟเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แทนการส่งออกกาแฟเพื่อลดการ

นาํเขา้จากต่างประเทศ 
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