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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีเคยใช้
บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 400 ราย เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
หลังจากท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี  4-5 ครั้ง/สัปดาห์  ก่อนเวลา 9.00น.  โดยเลือกซื้อกาแฟ 
และให้ความส าคัญกับ  ท า เลดี ไปมาสะดวก มีค่าใช้จ่าย ต่ ากว่า 100 บาท แลตัดสินใจซื้อจากค าแนะน าของ
เพื่อน ส่วนผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
ในระดับมาก และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย ตามล าดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน
คาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this studies were 1) To studies the relation between personal factors 
with consumer’s buying decisions of cafe in Ubon Ratchathani. 2) To studies the relation 
between the marketing mix of service with consumer’s buying decisions of cafe in Ubon 
Ratchathani. 
 The sample group were people who used cafe service in Ubon Ratchathani, 400 people.  By 
using questionnaires as a tool for data collection. When was data collected then, the 
researcher has data analysis with descriptive statistics including frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Chi-Square correlation coefficient analysis. 
 The research results were found that, consumer group in Ubon Ratchathani which as 
the most population buying decisions of cafe in Ubon Ratchathani 4-5 times / week, before 
9.00 AM. By buying decisions for coffee and focus on location, convenient transportation, 
expenses less than 100 baht, and buying decisions from friend recommendation. For 
consumer group in Ubon Ratchathani which as the sample group had opinions on marketing 
mix factors affecting consumer’s buying decisions of cafe in Ubon Ratchathani in the whole 
was at a high level. When considered each in terms it was found that, physical characteristics 
had to highest mean at a high level. Followed by the personnel was at a high level. And last 
was the promotion had mean, respectively. 
  The results of hypothesis testing showed that, personal factors had relation with consumer’s 
buying decisions of cafe in Ubon Ratchathani with statistically significant at 0.05. And 
marketing mix factors had relation with consumer’s buying decisions of cafe in Ubon 
Ratchathani. Which the factors including products, price, promotion, distribution channels, 
personnel, service processes and physical characteristics with statistically significant at 0.05. 
 
Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix Factor, Cafe Buying Decisio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทนํา 

 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 วิวัฒนาการการบริโภคกาแฟท่ีร้านกาแฟนั้นเริ่มจากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป โดยนิยมน ามาเป็น
เครื่องด่ืมส าหรับอาหารเช้า และร้านกาแฟนั้นมักใช้เป็นสถานท่ีท่ีพ่อค้าหรือตัวแทนประกันภัยทางเรือใช้พบปะ
สนทนากัน ร้านกาแฟจึงเริ่มกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น  
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นเดียวกันท่ีการบริโภคกาแฟได้รับความนิยมอย่างมาก โดยจะ
เห็นได้จากการเกิดข้ึนของจ านวนร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นแบบรถเข็น ร้านนั่งเล่นหรือการเข้ามาเปิดธุรกิจของร้าน
กาแฟชื่อดังอย่างสตาร์บั๊ค (starbucks) ตลอดจนการมีกาแฟส าเร็จรูปขายมากมายตามท้องตลาด ซึ่งส่งผลให้วิถี
ชีวิตของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปล่ียนไปอย่างมาก จากแต่ก่อนท่ีเครื่องด่ืมอาจบริโภคเพียงแค่ชาท่ีรับ
วัฒนธรรมการดื่มชามาจากจีนเพียงเท่านั้น ต่อมาภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกท่ีเข้ามาติดต่อค้าขายหรือ
เข้ามาล่าอาณานิคม ชาวตะวันตกเหล่านี้ก็ ได้น าเอาวัฒนธรรมการด่ืมกาแฟ รวมถึงพันธุ์ของต้นกาแฟเข้ามา
เผยแพร่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ด้วย กาแฟท่ีมีปลูกกันในภูมิภาคนี้ ได้แก่ พันธุ์โรบัสต้า และ 
พันธุ์อาราบิก้า กาแฟเป็นพืชท่ีมีท่ีมาจากทางเขตร้อนช้ืนในแอฟริกา จากนั้นกาแฟได้แพร่หลายไปยังประเทศเขต
ร้อนช้ืนต่างๆท่ัวโลกและในศตวรรษท่ี 17 และ18 เป็นปีท่ีกาแฟได้เข้ามาแพร่หลายในประเทศเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียตะวันตกเป็นครั้งแรก (จิรวรรณ โรจนพรทิพย์, 2555) 
ส าหรับวิวัฒนาการการบริโภคกาแฟในประเทศไทยเริ่มต้ังแต่สมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราชและเป็น ท่ีนิยมมาก
ในสมัยรัชกาลท่ี 6 การด่ืมกาแฟในสังคมไทยสมัยนั้นถือเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มชนช้ันสูง ก่อนท่ีจะ
แพร่หลายขยายลงสู่ช้ันช้ันกลางและประชาชนท่ัวไปและในเวลาต่อมามีร้านกาแฟเล็กๆ ปรากฎตัวขึ้นท่ัวไปใน
บริเวณชุมชนและย่านตลาดต่างๆ การมานั่งด่ืมกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ รับประทานขนมปังปิ้ง พร้อมกับพูดคุย
เหตุบ้านการเมือง กลายเป็นกิจกรรมยามเช้าของคนไทยในสมัยก่อน และต่อมาการบริโภคกาแฟได้รับความนิยม
มากขึ้นพัฒนาเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจท่ีขยายกว้างซึ่งในปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟมีมูลค่าสูงขึ้นโดยกาแฟ
ปรุงส าเร็จมีมูลค่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของตลาดกาแฟ 3 in1ประมาณ 77% หรือ 16,000 
ล้านบาทและกาแฟส าเร็จรูปแบบชง 23% หรือ 5,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับ
ปีท่ีผ่านมาหรือประมาณ 2% และปัจจัยส าคัญท่ีสามารถกระตุ้นให้ตลาดกาแฟขยายตัวได้มากขึ้น มาจากการ
ปรับกลยุทธ์ด้านการขายของผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ โดยการน านวัตกรรมใหม่เข้ามากระตุ้นการซื้อ เช่น 
เทคโนโลยีช่วยเก็บกล่ินหอมกรุ่น ให้รสชาติหอมขึ้น หรือกาแฟเพื่อสุขภาพ ท่ีมีน้ าตาลน้อยหรือไม่มีน้ าตาล เป็น
ต้น 

ส าหรับโอกาสของการเติบโตในตลาดกาแฟในปี 2563 ปัจจัยหนึ่งมาจากอัตราการบริโภคกาแฟของคน
ไทยประมาณการค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 300 แก้วต่อคนต่อปี ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น 
บริโภคประมาณ 400 แก้วต่อคนต่อปี ในขณะท่ียุโรปท่ีบริโภคประมาณ 600 แก้วต่อคนต่อปี จึงเป็นโอกาสให้
ภาพรวมของอุตสาหกรรมกาแฟยังมีศักยภาพท่ีจะเติบโตต่อไปได้ (สยามธุรกิจ, 2561)  
 ในปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟมีการน าเสนอการขายกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ และจ าเป็นต้องออกแบบส่วน
ประสมทางการตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟ เช่น การเปิดร้านในหลากหลาย
รูปแบบ มีการพัฒนารูปแบบร้านท่ีทันสมัยโดยการตกแต่งร้านท่ีสร้างบรรยากาศ ขายเครื่องด่ืมกาแฟท่ีใช้เมล็ด
กาแฟค่ัวบดมาบดผ่านเครื่องชงกาแฟ และการชงสูตรพิเศษของแต่ละร้านท่ีแตกต่างกันไป รวมท้ังมีการเข้าถึง
ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ 



 จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น แต่ละร้านต้องสร้างจุดเด่นและความ
แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งนอกจากการออกแบบและตกแต่งร้านแล้ว ยังมีการน าเสนอถึงคุณภาพของกาแฟ
และความสามารถของบาริสต้าควบคู่ไปด้วย ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากกลุ่มผู้ด่ืมกาแฟรุ่นใหม่ ให้ความใส่ใจกับรสชาติ
และคุณภาพของกาแฟมากขึ้น โดยการชงกาแฟให้ได้รสชาติและคุณภาพดีนั้น ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบาริสต้า ซึ่งต้องใส่ใจต้ังแต่การเลือกเมล็ดกาแฟ วิธีการชงกาแฟ และ การสร้างสรรค์เมนูกาแฟ
ให้เป็นที่ถูกใจลูกค้า  
 ส าหรับในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งท่ีมีความเจริญของธุรกิจท่องเท่ียวมีสถาน
ท่องเท่ียวมากมายเป็นท่ีรู้จักกันท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจาก 
กรุงเทพมหานครและ จังหวัดนครราชสีมา (ส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย, 2562) ตลอดจนเป็นท่ีต้ัง
ของศูนย์ราชการหลัก ๆ ประจ าจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน ท่ีว่าการจังหวัด ซึ่งสถานท่ีดังกล่าวเป็นท่ีรวม
ของกลุ่มผู้บริโภคในวัยเรียนและวัยท างาน จึงนับได้ว่าโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนี้ยังมีความเป็นไปได้และยัง
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในหลายระดับ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย ซึ่งมีความสนใจใน เรื่องปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานีและมีแนวคิดต้องการเปิดธุรกิจดังกล่าว ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค ตลอดจนปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจบริโภคกาแฟของผู้บริ โภค โดยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยพิจารณาถึง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเอื้อในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อน ามาใช้
เป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการประกอบธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัด
อุบลราชธานี 

 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
สมมติฐานการวิจัย 
 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเชิงส ารวจโดยการเก็บข้อมูลจากการออกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างของประชากร
ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 1 ขอบเขตด้านประชากร เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรในจังหวัดอุบราชธานี 400 คน ผู้วิจัยจึงขอใช้
ตัวเลขประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวนท้ังส้ิน 1 ,805,895 คน (รายงานผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี. ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี, 2563 หน้า 10)  
 2  ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย  
 - ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 



อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชีพ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านกระบวนการ และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง 
 - ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการใช้บริการ ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้
บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ ประเภทอาหาร/ขนม  เหตุผลการในใช้บริการ ค่าใช้จ่าย และ บุคคลท่ีมีส่วนใน
การตัดสินใจ 
 3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี  
 ผู้วิจัยใช้พื้นท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 4 ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 
 

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ในด้านพฤติกรรมทางประชากรและ

การเปล่ียนแปลงในปรากฏการณ์ทางประชากร (สันทัด เสริมศรี, 2554 : 20)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
 พฤติกรรมผู้บริโภค  ( Consumer Behavior )   หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา  การซื้อ  
การใช้การประเมินผล  การใช้สอยผลิตภัณฑ์  และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา  ( 
Schiffman and Kanuk, 1994 ) 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยภายในหรือ
ตัวก าหนดพื้นฐาน ( Basic determinants ) และปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ปัจจัยภายในหรือปัจจัยพื้นฐาน เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับความต้องการซึ่งเกิดจากสภาพ จิตใจท่ีเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมมนุษย์ดังนี้ 1) ความจ าเป็น ( Need ) ความต้องการ ( Want ) และความปรารถนา ( Desire ) 
ของมนุษย์ความจ าเป็นเกี่ยวกับสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพ ความต้องการเกี่ยวข้องกับความ ต้องการทาง
จิตวิทยาท่ีสูงขึ้นจากความจ าเป็น ส่วนความปรารถนาเป็นความต้องการทางด้าน จิตวิทยาท่ีสูงกว่าความจ าเป็น 
และความต้องการเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษย์ 
 ปัจจัยความจ าเป็น ( Need ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) ความต้องการขั้นปฐมภูมิหรือความต้องการทางชีววิทยา ( Primary needs orphysiological 
needs ) เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วง การพักผ่อน การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
 (2) ความต้องการขั้นทุติยภูมิหรือความต้องการทางสังคม ( Secondary needs orsocial needs ) 
เป็นความต้องการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ความต้องการความรัก ความต้องการความ
ภูมิใจ ความต้องการเพื่อน ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการมีสุขภาพดี เป็นต้น 
 ความต้องการท้ัง 2 ประเภท Maslow ( 1970 , p . 125 ) ได้น ามาจัดล าดับความต้องการของมนุษย์
ท่ีเรียกว่า ล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ ( Hierarchy of needs ) ดังนี้ 
 (1) ความต้องการทางสรีระ ( Physiological needs ) เป็นความต้องการที่ต่ าท่ีสุดเป็นพื้นฐานท่ีมนุษย์
ทุกคนมีความต้องการทางสรีระ เช่น ความต้องการน า ต้องการอาหาร ต้องการอากาศหายใจ ต้องการพักผ่อน 
ต้องการท่ีอยู่อาศัย และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 



 (2) ความต้องการความปลอดภัย ( Security needs ) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการใน
ขัน้ปฐมภูมิแล้ว ล าดับต่อไปคือ ต้องการความปลอดภัย ต้องการมีชีวิตที่มั่นคงมีอนาคตท่ีแน่นอน ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 (3) ความต้องการทางด้านความรัก ( Love needs ) มนุษย์ต้องการความอบอุ่นความมั่นใจว่ามีคนรัก 
เอือ้อาทรต่อตนเอง เนื่องจากมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ( Sence ofbelonging ) จึงต้องการการยอมรับจาก
คนรอบข้าง ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการให้คนอื่นช่ืนชมห่วงใย เอาใจใส่โดยมีความรักเป็นพื้นฐาน 
 (4) ความต้องการด้านความภาคภูมิใจ ( Self esteem needs ) การด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท างาน มนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่ได้ อย่างน้อยต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความภูมิใจใน
ตนเอง 
 (5) ความต้องการความส าเร็จส่วนตัว ( Self actualization needs ) มนุษย์ทุกคนมีความ
ทะเยอทะยาน ต้องการความส าเร็จ และปรารถนาจะได้เป็นอย่างท่ีตนปรารถนาเอาไว้เป็นความสมใจในตนเอง 
 2) แรงจูงใจ ( Motive ) คือ ส่ิงท่ีท าให้ผู้บุคคลเกิดความความต้องการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 
และความสะดวกสบายทางร่างกายหรือจิตใจ จนก่อให้เกิดความพยายามในการแสดงพฤติกรรมนั้น 
 3) บุคลิกภาพ ( Personality ) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาในระยะยาว มี
ผลกระทบต่อการก าหนดรูปแบบในการโต้ตอบ หรือ ตอบสนอง ( Reaction )ท่ีไม่เหมือนกัน บุคลิกภาพเป็นตัว
ก าหนดการตอบสนองของมนุษย์ 
 4) ทัศนคติ ( Attitude ) คือ การประเมินความพอใจหรือไม่พอใจ ความรู้สึกและท่าทีความรู้สึกท่ีมนุษย์
มีต่อความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีน ามาซึ่งการปฏิบัติของผู้บุคคล ส่ิงทีเป็นปัจจัยต่อการก าหนด
ทัศนคติ มี 3 ประการ คือ 1. ความรู้ 2. ความรู้สึก  3. แนวโน้มของนิสัยหรือความพร้อมท่ีจะกระท า ( 
Readiness to act ) 
 5) การรับรู้ ( Perception ) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลมีข้อมูลต่าง ๆ เพื่อก าหนดภาพท่ีมีความหมาย
การรับรู้เป็นส่ิงส าคัญมากในแง่การตลาด 
 6) การเรียนรู้ (Learning ) เป็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การ
เรียนรู้เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลสะสมไว้ 
ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 1) สภาพเศรษฐกิจ ( Economic ) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซื้อ ( Purchasing power )ของผู้บริโภค
เพราะถ้าสภาพเศรษฐกิจดี คือ รายได้เพิ่มข้ึนจะท าให้มีการบริโภคเพิ่มข้ึนด้วย 
 2) ครอบครัว ( Family ) ท าให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์การตอบสนองความ
ต้องการได้รับอิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากครอบครัวได้หล่อหลอมพฤติกรรมการบริโภคหลาย ๆ 
ด้านสู่สมาชิกในครอบครัว 
 3) สังคม ( Social group ) ลักษณะด้านสังคมประกอบด้วยรูปแบบการด ารงชีวิต( Life styles ) 
ค่านิยมสังคม ( Social values ) และความเช่ือถือ ( Belief ) สังคมอาจเป็นสังคมอาชีพและสังคมท้องถิ่น 
 4) วัฒนธรรม ( Culture ) เป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน ( Basic values ) การรับรู้( Perception ) 
ความต้องการ ( Wants ) และพฤติกรรม ( Behavior ) เรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม วัฒนธรรมเป็น
รูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิต ( Life style ) ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วยค่านิยม การ
แสดงออกค่านิยมในการใช้วัตถุหรือส่ิงของ 
 5) การติดต่อธุรกิจ ( Business contacts ) หมายถึง โอกาสท่ีผู้บริโภคจะได้พบเห็นสินค้านั้น ๆ สินค้า
ตัวใดท่ีผู้บริโภคได้รู้จัก พบเห็นบ่อย ๆ มีความคุ้นเคยท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และมีความยินดีจะใช้



สินค้านั้น ส่วนสินค้าตัวใดท่ีผู้บริโภคไม่รู้จัก ไม่ค่อยได้พบเห็น ไม่มีความคุ้นเคยไม่มีความไว้วางใจ ท าให้ผู้บริโภค
ไม่อยากใช้สินค้านั้น 
พฤติกรรมการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการของผู้บริโภค 
 ความหมายและลักษณะของผู้บริโภค มนุษย์ทุกคนทุกอาชีพทุกเพศ ทุกวัยเป็นผู้บริโภคเพราะมนุษย์ทุก
คนเป็นผู้ต้องการสินค้าและบริการ ถ้ามนุษย์ปราศจากส่ิงท่ีจะบ าบัดความต้องการนั้น มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ 
มนุษย์ต้องการบริโภคท้ังส่ิงท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น นับต้ังแต่ปัจจัยพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกสบายท้ังหลาย 
ตลอดจนการท่องเท่ียว การพักผ่อน เพื่อความต้องการเป็นผู้ท่ีกิน และใช้สินค้าและบริการเพื่อบ าบัดความ
ต้องการนั้น มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ มนุษย์ต้องการบริโภคท้ังส่ิงท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น นับต้ังแต่ปัจจัยพื้นฐาน 
ส่ิงนวยความสะดวกสบายท้ังหลาย ตลอดจนการท่องเท่ียว การพักผ่อน เพื่อมนุษย์จะได้มีความสุขยิ่ งขึ้น การ
บริโภคจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ( สุมนา อยู่โพธิ  , 2560 , 
หน้า 182 ) 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2556) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินค้านั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 
ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาด
บริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าท่ัวไป กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถงึพนักงาน 
กระบวนการในการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งท้ังส่วนประสมนี้เป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบ
บริการ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อ
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
 เสรี วงษ์มณฑา (2547)  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการท่ีผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้า
หนึ่งนั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากท่ีได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็นปัญหาแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ
ทัศนคติหลังการซื้อ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการศึกษารวบรวม
ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีท่ี
เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 400 คน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนที่  4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  
 



การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความ
เช่ือมั่นก่อนน าแบบสอบถามไปใช้จริง โดยการน าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาในด้าน
ความเท่ียงตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมในการ  ใช้ภาษา และความชัดเจนของค าถามใน
แบบสอบถาม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      การวิจัย และการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 (IOC: Index of Item Objective Congruence) นั้น จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ไปใช้จริง จ านวน 400 ชุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป 
(SPSS) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และ เพศ
ชาย จ านวน 184 คน  คิดเป็นร้อยละ 46 ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 25-34 ปี จ านวน 208 
คน  คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา อายุ 35 - 44 ปี จ านวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 20  และน้อยท่ีสุดคือ อายุ 
15-24 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี
สถานภาพโสด จ านวน 220 คน  คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา สมรส จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
และน้อยสุดท่ีสุดคือ หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ระดับการศึกษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ ต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 19  และน้อยสุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3  ตามอาชีพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 167 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
และน้อยท่ีสุดคือ อาชีพอื่นๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 รายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ รายได้ไม่เกิน 
10,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และน้อยท่ีสุดคือ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.03) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X =4.00)  และล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.28) ตามล าดับ 
ด้านผลติภณัฑ์ ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รสชาติของเครื่องด่ืม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.71) รองลงมาคือ ความหลากหลายของเครื่องด่ืม/ขนมปัง มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X =4.19)   



และล าดับสุดท้ายคือ ร้านคาเฟ่ได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย มีค่าเฉล่ีย ( X = 2.74) ตามล าดับด้านราคา 
ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.37) รองลงมาคือ วิธีการช าระเงินมีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X =3.92)  และ
ล าดับสุดท้ายคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.05) ตามล าดับ 
การส่งเสรมิการตลาด ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการส่งเสริมการตลาด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแจกของแถมหรือของท่ีระลึก
ต่างๆ ในเทศกาลส าคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) รองลงมาคือ มีการแจกสินค้าหรือทดลอง
ชิม มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X =3.47)  และล าดับสุดท้ายคือ การใช้ส่ือโฆษณามีความน่าดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 
 ( X = 2.92) ตามล าดับ 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) รองลงมาคือ ร้านคาเฟ่มีสาขามากเพียงพอ มีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก ( X =3.48)  และล าดับสุดท้ายคือ มีร้านคาเฟ่ควรอยู่ติดถนนหาพบได้โดยง่าย มีค่าเฉล่ีย  
( X = 3.08) ตามล าดับ 
ด้านบคุลากรผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) รองลงมาคือ พนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกคน มีค่าเฉล่ีย
ในระดับมาก ( X =4.14)  และล าดับสุดท้ายคือ พนักงานสามารถให้ข้อมูลค าแนะน าเกี่ยวกับเครื่องด่ืมและ
ขนม/เบเกอร์รี่ มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.67) ตามล าดับ 
ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระบวนการส่ังซื้อสินค้าท่ี
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) รองลงมาคือ มีความถูกต้องแม่นย าในการส่ง
มอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X =4.03)  และล าดับสุดท้ายคือ มีบริการจัดส่ง มี
ค่าเฉล่ีย ( X = 3.82) ตามล าดับ 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรยากาศและการตกแต่งท้ังภายใน
และภายนอกร้าน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) รองลงมาคือ มีบริการด้านอื่นๆ ไว้คอยรองรับ
ลูกค้าตรงตามท่ีต้องการ เช่น มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า เป็นต้น มีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
( X =4.16)  และล าดับสุดท้ายคือ ความสะอาดของสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์ มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.80) 
ตามล าดับ 



ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ความถี่ในการใช้บรกิาร ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี  4-5 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และน้อยท่ีสุดคือ ใช้บริการทุกวัน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  
ช่วงเวลาในการใช้บริการ ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ใน
จังหวัดอุบลราชธานีในเวลา  ก่อนเวลา 9.00น. จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ เวลา 
9.00 น. – 12.00 น. จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และน้อยท่ีสุดคือ หลังเวลา 18.00 น. จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  
ประเภทเครื่องดืม่/ขนม ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ใน
จังหวัดอุบลราชธานีโดยซื้อกาแฟ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ โกโก้ จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22 และน้อยท่ีสุดคือ เครื่องด่ืม/ขนมประเภทอื่นๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
เหตุผลในการใช้บริการ ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ใน
จังหวัดอุบลราชธานีโดยให้ความส าคัญกับ  ท า เลดี ไปมาสะดวก จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 
รองลงมาคือ การบริการ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และน้อยท่ีสุดคือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  
ค่าใช้จ่าย ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัด
อุบลราชธานีโดยมีค่าใช้จ่าย ต่ ากว่า 100 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 101-
200 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และน้อยท่ีสุดคือ มากกว่า 300 บาทขึ้นไป จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.3  
บคุคลทีม่ีส่วนในการตัดสนิใจ ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านคา
เฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยตัดสินใจจากค าแนะน าของเพื่อน จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
รองลงมาคือ ตัวเอง จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และน้อยท่ีสุดคือ จากบุคคลอื่นๆ จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5  

อภิปรายผล  
 

จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถสรุปประเด็น
ส าคัญ เพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
โดยผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นตัวแปรท่ีสามารถก าหนดความต้องการท่ีแตกต่างในด้าน
พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวิณี กาญจนา (2554: 72) ได้อธิบายว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวมี
ความส าคัญเกี่ยวกับนักการตลาดและเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ในตัวสินค้า การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์
ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ๆและตลาดอื่นๆจะหมดไป ความส าคัญของลักษณะประชากรศาสตร์ท่ี
ส าคัญมีดังนี้ 



 1. อายุ ถูกใช้ให้เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ เช่น เส้ือผ้า หนังสือ อาหาร เป็น
ต้น บุคคลท่ีอายุแต่งต่างกันจะมีความชอบหรือสนใจท่ีแตกต่างกัน 
 2. เพศ บุคคลท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มจะมีความชอบหรือสนในท่ีแตกต่างกัน เช่น เพศชาย
อาจจะชอบหรือสนใจประเภทกีฬาต่างๆ ในขณะท่ีผู้หญิงจะชอบหรือสนใจเรื่องความสวยความงาม ซึ่งจะเป็น
โอกาสท่ีดีให้กับนักการตลาดส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสอบสนองความต้องการขอบแต่ละเพศ 
 3. เช้ือชาติ สามารถถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดกับผลิตภัณฑ์ เช่น เส้ือผ้า เครื่องประดับ 
อาหาร เป็นต้น ซึ่งบุคคลท่ีมีเช้ือชาติเหมือนกันจะมีวัฒนธรรม การด าเนินชีวิต ค่านิยม ความเช่ือ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกชนิดและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 4. รายได้ จัดเป็นตัวแปรท่ีนักการตลาดใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีบอกถึง
อ านาจในการซื้อส้ินค้าของผู้บริโภค และรายได้ยังมีผลต่อชนิดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้มีรายได้สูงจะมีความสนใจ
สินค้าฟุ่มเฟือยและมีคุณภาพดีมากว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย  
 5. วงจรชีวิตครอบครัว มีส่วนก าหนดว่าบุคคลไหนท าหน้าทีในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
และท าการเลือกซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการดัดสินใจซื้อ เช่น ช่วงท่ีครอบครัวเริ่มต้นแต่งงานและมีบุตร
ผลิตภัณฑ์ท่ีบคุคลในครอบครัวสนใจอาจเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก  
และยังสอดคล้องกับวิจัยของ อธิศกิตต์ิ สินธุระหัส (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7  
Ps) ของร้านกาแฟสดในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาท่ีมีผลต่อความจงภักดีของผู้บริโภค เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7  Ps) ของร้านกาแฟสด 3) 
เพื่อศึกษาความจงภักดีของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด และ 5) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ
ร้านกาแฟสดท่ีมีผลต่อความจงรัก ภักดีของผู้บริโภค  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์กับประเภทเครื่องด่ืมท่ีนิยมบริโภค ส่วนระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลท่ีใช้บริการ ส่วนเพศ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้บริการ ส่วนเพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการใช้บริการ 
และช่วงวันท่ีใช้บริการ ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาท่ีใช้บริการ 
ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีไปใช้บริการด้วย และอาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
มีความสัมพันธ์กับส่ือท่ีท าให้รู้จักร้านกาแฟสด  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัด
อุบลราชธานี  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โดยหากร้านคาเฟ่มี
การควบคุมตัวแปรท้ัง 7 ด้านแล้วย่อมจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ใน
จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้น เช่น มีกาแฟท่ีมีช่ือเสียงเมื่อเทียบกับร้านอื่น ราคาไม่สูงมากนัก มีท าเลท่ีน่าเข้า
มาใช้บริการ และ พนักงานพูดจาไพเราะ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วรารักษ์ สักแสน (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น้ ามันของผู้บริโภคเขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน้ ามันของผู้บริโภค เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน



เอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดความสัมพันธ์พฤติกรรม
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้า มัน เขตอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยเฉพาะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง การจัด
กิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสังสรรค์และรับรางวัลและมีการสะสมคะแนน เพื่อแลกเครื่องด่ืมฟรีแก้วต่อไป ตามล าดับ 
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องบรรยากาศในร้านเป็นกันเอง มี
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและไวไฟ (WiFi) ไว้บริการลูกค้า ตามล าดับ 
 และยังสอดคล้องกับวิจัยของ สุภาวดี คาพลศักด์ิ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้
บริการร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การใช้บริการร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลต่อการใช้
บริการร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–40 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียมากกว่า 
30,000 บาทต่อเดือน มีเหตุผลคือ ชอบในรสชาติและผลิตภัณฑ์ของร้าน ใช้บริการ 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 60 -150 บาทต่อครั้ง ใช้บริการช่วงเวลา 12.01–14.00 น. โดยนั่งด่ืมท่ีร้าน (2) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการจัด
จ าหน่าย อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค พบว่า ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครั้ง จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ข้อเสนอแนะ 
 หลังจากท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ท าให้ทราบ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงร้านคาเฟ่อื่นๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ผู้วิ จัยจึงขอสรุปข้อเสนอแนะส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่รายอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ ควรน าเสนอกาแฟที่มีคุณภาพมีความสดใหม่ ใส่ใจในความ
สะอาดในทุกขั้นตอนของการชง รวมท้ังมีการน ากาแฟชนิดใหม่ๆ มาให้บริการกับผู้บริโภคซึ่งเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย 
 2. ด้านราคา ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ควรมีการก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ให้สูงมากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับร้านกาแฟอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจากในปัจจุบันร้านคาเฟ่อื่นๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มจ านวน
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ควรมีการจัดโปรโมช่ัน ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถร่วมสนุกได้กับทางร้าน เช่น การแจกของแถมหรือของท่ีระลึกต่างๆ ในเทศกาลส าคัญ การสะสมแต้ม 
เพื่อรับของรางวัล หรือการตอบค าถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับทางร้านฟรี เป็นต้น 



 4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ควรมีการอ านวยความสะดวกเรื่องสถานท่ี 
เช่น เมื่อมีลูกค้าจ านวนมากทางร้านควรเพิ่มสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอกับจ านวนรถของลูกค้า เพื่อความสะดวก
ในการเข้ามาใช้บริการกับทางร้าน หรือ มีป้ายบอกร้านท่ีชัดเจน เดินทางสะดวก เป็นต้น 
 5. ด้านบุคลากร ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ควรอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานเรื่องการบริการ เช่น 
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด่ืมกาแฟ  การบริการด้วยความสุภาพ และ มีมารยาท เป็นต้น 
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ควรมีวิธีการบริการท่ีเป็นเลิศมากกว่าร้านคาเฟ่
อื่นๆ เช่น มีการบริการท่ีรวดเร็ว ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน มีบริการจัดส่งถึงท่ีบ้านหรือท่ีท างาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าท่ีไม่สะดวกเดินทางมาท่ีร้าน 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ควรมีการท าความสะอาดและตกแต่งร้านให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ควรมีการจัดมุมส าหรับถ่ายภาพเพื่อเป็นท่ีระลึก หรือการจัดมุมส าหรับเด็ก เป็นต้น 
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