
1 
 

ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน53 Farm café ของผู้บริโภคใน 
จงัหวดัมุกดาหาร 

Study of the factors influencing decision-making to use  
53 Farm café  service  of Consumer In  Mukdahan  Province. 

 

วรฤทยั  ฉวีรักษ ์

บทคดัย่อ 

 
        งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้าน 53 Farm café ของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัมุกดาหาร งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อต่อการเลือกใชบ้ริการร้าน53 Farm café  จงัหวดัมุกดาหาร เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้าน53 Farm café  จังหวดัมุกดาหาร เพื่อศึกษาเพื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้าน  53 Farm café  
จงัหวดัมุกดาหาร  กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคช่วงอายุ 12 – 60 ปีท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง  จงัหวดั
มุกดาหาร ท่ีเคยใชบ้ริการ53 Farm café  โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 ตวัอย่าง และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson Correlation) 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อาชีพ
ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมรีายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 
10,001 – 30,000 บาทข้ึนไป  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P's)  มีระดบัความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่ามากท่ีสุด คือ

ปัจจยัดา้นบุคคล  รองลงมาคือปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ  าหน่าย  ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นราคา ตามล าดบั  มีค่าประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
0.344, 0.341,0.298, 0.285, 0.205  ตามล าดับ และมีระดับความสัมพนัธ์อยู่ในระดับต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์0.114 

 
ค าส าคญั : ร้าน 53 Farm café,  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ, พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 
วรฤทยั ฉวีรักษ ์นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to Study of the factors influencing decision-making to use 53 Farm 
café  service  of Consumer In  Mukdahan  Province.The study found that the majority of 1)To  
study the demographic influencing decision-making to use 53 Farm café  service  of Consumer In  
Mukdahan  Province. 2) To study the behavior influencing decision-making to use 53 Farm café  
service  of Consumer In  Mukdahan  Province.  3) To study the factors of marketing mix affecting 

the behavior influencing decision-making to use 53  Farm café service  of Consumer In  
Mukdahan  Province. The sample group was consumers of all ages 12-60 years living in Muang 
Mukdahan District. Mukdahan Province. Sampling method Sampling in this research  Is Simple 
random sampling were 400 people. The questionnaires were used as the tool of data collection. 
The data was analyzed via descriptive statistic which are Frequency, Percentage, Mean, Standard 

Deviation and tested the Chi-Square hypothesis. Statistical significance was set at 0.05. 

The study found that  Study of the factors influencing decision-making to use 53  Farm 
café  service  of Consumer In  Mukdahan  Province., most of the respondents were female  and 
had a single status. Occupation civil servants / state enterprise employees Have education at the 

bachelor level The average monthly income was 10,001 - 30,000 baht or more. The results of the 
analysis of between  marketing mix affecting the behavior influencing decision-making to use 53 
Farm café  service  of Consumer In  Mukdahan  Province. Overall, the relationship in the same 
direction is positive. The correlation level is statistically significant at 0.01, and when considering 
the correlation efficiency is the most valuable is the factor People  , the second factor is the factor 

of Physical Evidence and Presentation,  factor is Place , factor is Process and factor is Price. 
Correlation 0.344, 0.341,0.298, 0.285, 0.205, respectively, and the correlation level is statistically 
low at 0.05. Product Factors Correlation 0.114 

  

Keywords: 53 Farm café, factors influencing decision-making, Consumer Behavior 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยพฒันาค่อนขา้งเร็ว ผูบ้ริโภคหันมาด่ืมกาแฟสดกนัจริงจงั
มากข้ึน จากเดิมท่ีนิยมกาแฟส าเร็จรูป  ร้านกาแฟเป็นหน่ึงในธุรกิจยอดนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ดว้ยบรรยากาศสบายๆ คละเคลา้ดว้ยกล่ินกาแฟหอมๆ เป็นเสน่ห์ท่ีดึงดูดให้ผูค้นเขา้ร้านกาแฟ   ไม่
ว่าจะเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในรสชาติของกาแฟ หรือช่ืนชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ ตลอดจนผูท่ี้

อยากเป็นเจา้ของธุรกิจร้านกาแฟ จึงมิใช่เร่ืองแปลกท่ีเราสามารถพบเจอร้านกาแฟตามพ้ืนท่ีต่างๆ 
นบัตั้งแต่ริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารส านักงาน หา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา 
หรือแมก้ระทัง่ในป๊ัมน ้ ามนั ซ่ึงมีทั้งร้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทั้งน้ี ยูโร
มอนิเตอร์ ไดร้ายงานว่าในปี  2561 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีจ  านวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน 
เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4,6 และหากพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา พบว่า

เติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.2  กาแฟยงัคงเป็น 1 ใน 3 ของเคร่ืองด่ืมท่ีผูค้นทัว่โลกนิยมด่ืมมากท่ีสุด การ
บริโภคกาแฟในประเทศเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 15.0 ต่อปี ปัจจุบนัคนไทยบริโภคกาแฟเฉล่ีย
อยูท่ี่ 300 แกว้ต่อคนต่อปี (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2562) 

ทั้งน้ีปัจจัยท่ีมีผลในการเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟมีส่วนส าคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น และ

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นกนัมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากวิถีการด าเนินชีวิตท่ี
เปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ทั้งสามีและภรรยา
ท างานนอกบา้น ท่ีพกัอาศยัไม่เหมาะส าหรับการปรุงอาหาร อีกทั้งการใชชี้วิตท่ีรีบเร่งตอ้งการความ
สะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 ท่ีพบว่า ค่าใช้จ่ ายของครัวเรือนในการซ้ืออาหาร

รับประทานนอกบา้นมีสัดส่วนร้อยละ 39.0 ของค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปิ 
พ.ศ.2554 ท่ี มีสัดส่วนการซ้ืออาหารรับประทานนอกบ้านร้อยละ 31.0 (ศูนย์อัจฉ ริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 

ภาวะธุรกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หดตวัมากจากระยะเดียวกนัปีก่อนในทุกภาคธุรกิจ 

เน่ืองจาก มาตรการลอ็คดาวน์ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือยบัย ั้งการ แพร่ระบาดของ COVID-19 เป็น
ส าคญั ท าใหกิ้จกรรมส่วนใหญ่หยดุชะงกัชัว่คราว ความตอ้งการบริโภคลดลง ยอดขายลดลงทุกภาค
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการหลายรายตอ้ง เผชิญกบัผลขาดทุน แต่ยงัสามารถเปิดจ าหน่ายสินคา้อุปโภค
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บริโภคได ้อย่างไรก็ดี ภายหลงัการผ่อนคลายให้เปิดธุรกิจ ท าให้ยอดขายกลบัมาบา้ง จากการท า
โปรโมชัน่ของเจา้ของแบรนด ์จะใชว้ิธีคิดแนวทางเดิมๆคงไม่รอด(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2563) 

   53 Farm café  คือร้านกาแฟท่ีตั้งอยูภ่ายในไร่ท่ามกลางป่าไม ้ และวิวภูเขา เน้ือท่ีทั้งหมด 
ประมาณ 35 ไร่ ไดท้ าการเปิดเมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ยร้านกาแฟ บริการเคร่ืองด่ืม
ประเภทชา กาแฟ และร้านอาหาร  ทั้งยงัมีผลิตภณัฑท์างการเกษตรจ าหน่ายร่วมดว้ย  นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมบริการข่ีมา้ ให้อาหาร ซ่ึงในปัจจุบนั 53 Farm café  จงัหวดัมุกดาหาร ไดก้ลายเป็นแลนด์
มาร์กแห่งใหม่ในจงัหวดัมุกดาหาร นอกจากจะเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารส าหรับผูค้นทุกอาชีพ 
ทุกเพศ ทุกวยัแลว้ ยงัเป็นพ้ืนท่ีสันทนาการส าหรับครอบครัวท่ีไดพ้าเด็กๆ มานั่งเล่น พกัผอ่นดว้ย 
(53 Farm café,ออนไลน์) ร้านใส่ใจกับในทุกขั้นตอนในการบริการ เพ่ือให้ลูกค้าท่ีจะเข้ามา
ประทบัใจอยูเ่สมอ และท่ีส าคญัตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัทุกสถานการณ์ จากสาเหตุเหล่าน้ีผูจ้ดัท าจึงได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน 53 Farm café  ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัมุกดาหาร  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทร้านกาแฟ  หรือคาเฟ่  และเพื่อ
สามารถน ามาพฒันาต่อยอดธุรกิจของกิจการต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อต่อการเลือกใชบ้ริการร้าน53 Farm café  
จงัหวดัมุกดาหาร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้าน53 Farm café  ของประชากรในเขตพ้ืนท่ี
อ  าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 

3. เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการร้าน 53 Farm café  จงัหวดัมุกดาหาร 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน53 Farm café  จังหวัด
มุกดาหาร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s)  คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน53 Farm café  
จงัหวดัมุกดาหาร 
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ขอบเขตของการวจิยั 

1. ประชากร  คือ ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายุระหว่าง 12 – 60 ปีท่ีเคยใชบ้ริการร้าน53 Farm café  
ท่ีปัจจุบนัอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร ในปี 2563 จ านวนประชากร 73,955 คน(ศูนย์
ขอ้มูลประเทศไทย,  2563)  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายุ 12 – 60 ปีท่ีเคยใช้บริการร้าน 53 Farm café  
จังหวัดมุกดาหาร   ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จ  านวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ ทาโล ยามาเน่ Taro Yamane (1967, 
อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร,2563:น.54) 

3. การท าวจิยัคร้ังน้ี ไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 
 

แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจัยเร่ือง ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน   53 Farm café  
จงัหวดัมุกดาหารผูว้ิจยั ผูศ้ึกษาวิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ เอกสาร บทความ ทบทวนวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยต่าง ๆ จากนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์  ต่องานศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 
ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค   Schiffman and Kanuk  (2007  อา้งถึงในเหมือนจิต 
จิตสุนทรชัยกุล,2561:น.14)   พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการค้นหา 
(Searching) การซ้ือ (Purchasing)การใช้(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย 
(Disposing) ในผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

สุปรียา  พูลสุวรรณ   (2559)  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคค าถามท่ีใชค้้นหาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคนิยมใช ้
6W1H เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os  

 รศ.พรรณพิมล  ก้านกนก และคณะ  (2561:น.132-137)  การซ้ือในกล่องด า (Buying in a Black 

Box) ในภาพแสดงใหเ้ห็นถึง พฤติกรรมในการซ้ืออยา่งง่ายของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้นั้นจะ
ได้รับแรงกระตุ้น (stimuli) ต่าง ๆ ได้แก่ส่วนประสงค์ทางการตลาดและปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างไม่มี
ขอบเขตจะแตกต่างตรงท่ีว่าผูบ้ริโภคแต่ละคนจะรับเอาแรงกระตุน้บางส่วนหรือทั้งหมด แลว้จึง
ตอบสนอง (response) โดยซ้ือสินคา้หรือบริการ (กล่องด าก็เป็นตวัแทนผูบ้ริโภค) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์  เกรียงไกร ธุระพนัธ ์ (2560, น.6-7)  ไดใ้หค้วามหมาย
ของ ประชากรศาสตร์ ไวด้งัน้ี ประชากรศาสตร์ (Demography)  เป็นการศึกษาถึงขนาด (Size)  การ
กระจาย (Distribution) และองค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง  
และองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น ซ่ึงองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงประชากร  
ไดแ้ก่ ภาวะทั้ง 3 อยา่ง คือ ภาวะเจริญพนัธุห์รือการเกิด  ภาวะตาย และภาวะยา้ยถ่ินฐาน ตลอดถึง
การเปล่ียนแปลงฐานะทางสงัคม (Philip M.Hauser and Otis Dudley, Duncan อา้งในศิริ ฮามสุโพธ์ิ, 
2539,น.3) ซ่ึงประชากรศาสตร์มีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1.ขนาดของประชากร 2.การ
กระจายตวัของประชากร 3.องคป์ระกอบของประชากร(เพศ,อาย,ุสถานภาพการสมรส,อาชีพ,รายได้
,ระดบัการศึกษา)  4.องคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงประชากร  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s   ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541 อา้งถึงใน 

สราวุธ  พุฒนวล,2560:น.19-21)   ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) 
ของ Philip Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ  าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  Schiffman and Kanuk  (2010 อา้งถึงเหมือน
จิต จิตสุนทรชยักุล,2561:น.45)  กระบวนการตดัสินใจ 1.ตระหนักถึงความตอ้งการ 2.การค้นหา
ขอ้มูล 3.การประเมินทางเลือก 4.ซ้ือ 5.การประเมินหลงัการตดัสินใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการและธุรกิจบริการ ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ  (2556:น.218)  การ
บริการ (Service) หมายถึง  กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพอใจซ่ึงไดเ้สนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมท่ี
จดัข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ โดยทัว่ไปแลว้ บริการไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เท่านั้น แต่บริการจะมี
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความตอ้งการใช ้การฝึกอบรมผูบ้ริโภคให้รู้จกัวิธีใช ้เป็นตน้  

และ ธุรกิจบริการท่ีจะเสนอบริการให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคนั้ น จะยึดแนวคิด
เช่นเดียวกบัการเสนอขายสินคา้ทัว่ไปคือ สินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการเท่านั้นจึงจะขายได ้ในเร่ืองของการ
บริการ  และการก าหนดราคาจะค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

เหมือนจิต จิตสุนทรชยักุล  (2561:น.285-287)  การบริการ เป็นสินคา้ประเภทหน่ึงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

(Intangible Product) ส่งมอบจากมือผูผ้ลิตจนถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เป็นการส่งมอบท่ีตอ้งมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมรูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปอยู่
ตลอด 
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วธิีด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้าน 53 Farm café ของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัมุกดาหาร โดยใช้การวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากร คือ ผูใ้ช้บริการร้าน 53 Farm café จังหวัดมุกดาหาร  โดยผูว้ิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความเท่ียงตรง จ  านวน 40 ชุด โดยใชสู้ตรหา 
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)   ก ลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุ12 – 60 ปีท่ีอาศยัอยู่ในอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร ท่ีเคยใชบ้ริการ
53 Farm café จงัหวดัมุกดาหาร   ซ่ึงเป็นประชากรท่ีทราบจ านวนแน่นอน ดงันั้น ก  าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1967, อา้งถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร ,2563:น.54) ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ไม่เกิน 0.05  ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้ การสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling)   จ  านวน 400 คน โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร โดยการเก็บ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง และเก็บแบบสอบถามออนไลน์ โดยการใช ้QR-Code จาก Google Form 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ,
ค่าเฉล่ีย ( )   และค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ได้แก่ ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาด (7P’s)  และกระบวนการตดัสินใจ การทดสอบสถิติ Pearson Chi-Squuare 
ค่าสถิติ โดยท าการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม โดยใชสู้ตร Chi-Square Test  
 

ผลการวจิยั 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 อายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 23-
33 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.80 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.00  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ / 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ   คิดเป็นร้อยละ 33.20  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
61.20   และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001 – 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละได ้51.50 

ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้าน53 Farm caféของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัมุกดาหารผลการศึกษาพบว่า 

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ือง 

รสชาติของเคร่ืองด่ืม อาหาร และเบเกอร่ี มีความอร่อย ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25   
ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเร่ือง ราคามี
ความสมเหตุสมผลกบัปริมาณของเคร่ืองด่ืม อาหาร  และเบเกอร่ี ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.28   ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  อยู่ในระดบัมาก  พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  คือมีหนา้ร้านไวส้ าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  อยู่

ในระดบัมาก  พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ราคาเคร่ืองด่ืม อาหาร และเบ
เกอร่ี มีหลายระดบัใหเ้ลือก และช่วงเวลาการเปิด-ปิดของร้านมีความเหมาะสม (10.00-18.00 น.) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และ 4.31 ตามล าดับ    ด้านบุคคล  อยู่ในระดับมาก  พบว่า ผูบ้ ริโภคให้
ความส าคญัเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนักงานสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.27  ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   อยู่ในระดับมาก พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบ
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บรรยากาศภายในร้านมีการตกแต่งดว้ยเมล็ดกาแฟ  และไดก้ล่ินของกาแฟเป็น

สมัผสัแรกเมื่อเขา้ไปท่ีร้าน  มีลานจอดรถท่ีกวา้งขวาง มีหอ้งน ้ าใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และ 4.22 ตามล าดบั และ  ดา้นกระบวนการให้บริการ  อยูใ่นระดบั
มาก พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนักงาน
บริการลูกคา้ เม่ือเรียกเก็บเงินทุกคร้ังตอ้งแสดงรายการเคร่ืองด่ืม อาหาร และเบเกอร่ี อยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น   และกระบวนการบริการในทุกขั้นตอน  มีความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34,4.24 

ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน53 Farm caféของ
ผูบ้ริโภคใน จงัหวดัมุกดาหาร  
การรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัความส าคญั มาก
ท่ีสุด   มีความตอ้งการซ้ือเบเกอร่ีโฮมเมด   การคน้หาขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ให้เหตุผลว่า ทราบขอ้มูลจาก Social Network เช่น Facebook, Line, 
Instagram)  การประเมินทางเลือก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัความส าคญั มากท่ีสุด 
ให้ เหตุผลว่า  ราคามีความเหมาะสม และมีหลายระดับให้เลือก  การตัดสินใจซ้ือ  ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัความส าคญั มากท่ีสุด ให้เหตุผลว่า  ราคาไม่แพงอยูใ่นระดบัท่ี
ลูกคา้เขา้ถึงได ้ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัความส าคญั 
มากท่ีสุด เช็คอินรูปภาพสถานท่ี,เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี อาหาร และรูปภาพข่ีมา้  ใน Social Network เช่น 

Facebook, Line, Instagram เป็นตน้ 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พบว่า 1. เพศ  2. อาย ุ 3. สถานภาพการ
สมรส 4. อาชีพ  5.ระดับการศึกษา  6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน53 Farm caféของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัมุกดาหาร  อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s)  ผลการวิเคราะห์พบว่า   มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัคือไปในทางดา้นบวก มีระดบัความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่ามากท่ีสุด 

คือปัจจยัดา้นบุคคล  รองลงมาคือปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยด้านราคา ตามล าดับ และมีระดับ
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 

 จากการศึกษาเร่ือง ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน 53 Farm café 
ของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัมุกดาหาร  

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า  ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในดา้นการรับรู้ปัญหาและ
ความตอ้งการ คือ 1)มีความตอ้งการซ้ือเบเกอร่ีโฮมเมด   2)มีความตอ้งการซ้ือเคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี และ
อาหาร เพื่อไปเป็นของฝาก  3)มีความตอ้งการใชบ้ริการข่ีมา้ และเพื่อท ากิจกรรมร่วมกบัชมรมข่ีมา้  
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ทางร้านมีการท าเบเกอร่ีสดใหม่ทุกวนั เช่น พายมนัหวานญ่ีปุ่นซ่ึงส่วนประกอบหลกัคือผลผลิตจาก
ฟาร์ม  เป็นตน้   ดา้นการคน้หาขอ้มูล คือ 1)ทราบขอ้มูลจากป้ายโฆษณาร้าน   2)ทราบขอ้มูลจาก
การสืบคน้ เว็บไซต์  3)ทราบขอ้มูลจาก ครอบครัว/เพื่อน/แฟน และจากคนใกลชิ้ดท่ีเคยใชบ้ริการ  

ทางร้านมีป้ายโฆษณาท่ีท าข้ึนใหม่ และป้ายบอกทางท่ีสามารถเขา้ถึงร้านไดอ้ย่างง่ายดาย  มีเวบ็ไซต์
ทางร้านไวโ้ปรโมทสินคา้ต่างๆ ดา้นการประเมินทางเลือก คือ 1)มีโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจอยูเ่สมอ 2)
สินคา้มีความแตกต่าง มีความเป็นเอกลกัษณ์จากร้านอ่ืนๆ  3)สถานท่ีตั้งร้านสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เสน้ทางไม่มีความซบัซอ้น ดา้นการตดัสินใจซ้ือ  คือ 1)โปรโมชัน่คุม้ค่ากบัส่ิงท่ีไดรั้บ และใหลู้กคา้
ไดม้ีส่วนร่วมอยู่เสมอ  2)ท่ีตั้ งห่างจากตวัเมือง 8 กิโลเมตร สะดวกในการเดินทาง  3)พนักงานมี
ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ และสามารถแนะน าเมนูของทางร้านไดเ้ป็นอย่างดี 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ 1)ชวนเพื่อนต่างจังหวดัมาเท่ียว  2)รีวิวร้านในเว็บไซต์เพจร้าน
เพื่อใหค้ะแนนความพึงพอใจ 3)ถา้มีโอกาสในอนาคต จะกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง  เม่ือผูบ้ริโภคใช้
บริการร้าน53 Farm café ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกท าคือชวนเพื่อนหรือคนรู้จกัต่างจงัหวดัมา
เท่ียว ถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียงอีกแห่งท่ีเม่ือมามุกดาหารตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาร้านน้ี รองลงมาคือรีวิว
ใหค้ะแนนความพึงพอใจในเพจร้าน และเกิดการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

Schiffman and Kanuk  (2010 อา้งถึงเหมือนจิต จิตสุนทรชยักุล,2561:น.45)  กระบวนการตดัสินใจ
สามารถแบ่งออกไดก้วา้งๆ เป็น 3 ชั้นตอนใหญ่ๆ ดงัน้ีคือ 1.กระบวนการก่อนการตดัสินใจ (Pre-
decision Making Process) คือ  การตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ,การคน้หาขอ้มูล,การประเมิน
ทางเลือก 2. ขณะตัดสินใจ (Decision Making Process) คือซ้ือ/ไม่ซ้ือ 3.กระบวนการหลังการ
ตดัสินใจ (Post-decision Making Process) คือ การประเมินหลงัการตดัสินใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในภาพรวมของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) โดยส่วนรวมคือ  คือ 1)ปัจจยัดา้นบุคคล  2)ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ทางร้านมีพนักงานท่ี
ให้บริการยิ้มแยม้แจ่มใส มีความเช่ียวชาญในการบริการให้บริการอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น บา

ริสตา้ท่ีมากดว้ยประสบการณ์เคยมีประสบการณ์ท าร้านกาแฟมามากกว่า 2 ปี เป็นตน้ การตกแต่ง
ภายในร้านมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีโต๊ะให้นั่งอย่างเพียงพอ มีลานจอดรถท่ีกวา้งขวางมีห้องน ้ า
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  ช่วงเวลาเปิดปิดร้านมีความเหมาะสม ช่วงเวลา  10.00-18.00 น. มีหนา้ร้าน
ไวส้ าหรับบริการลูกคา้ ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานท่ีร้านได ้และสถานท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการ
เดินทาง และภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s)  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ คือ 1)ดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ  2)การประเมินทางเลือก  3)ตดัสินใจซ้ือ  
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เมื่อผูบ้ริโภครับรู้ปัญหาและความตอ้งการแลว้ ตอ้งการซ้ือกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีมีรสชาติกลม
กล่อม ต้องการซ้ือเบเกอร่ีโฮมเมด ต้องการซ้ืออาหาร และต้องการใช้บริการข่ีมา้ รองลงมาคือ 
ประเมินทางเลือกในคร้ังน้ีคือ สินคา้มีความแตกต่างจากร้านอ่ืนๆเช่นมีเมนูมนัหวานญ่ีปุ่นป่ันซ่ึง

เป็นผลผลิตจากฟาร์ม มนัหวานญ่ีปุ่นปลอดสาร พายมนัหวานญ่ีปุ่น เป็นตน้  ราคามีความเหมาะสม 
มีหลายระดบัให้เลือก มีโปรโมชัน่อยู่เสมอ เม่ือพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ลูกคา้ก็ตดัสินใจซ้ือ เพราะ
สินคา้มีความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการซ้ือ เป็นราคาท่ีไม่แพงมาก ราคาท่ีลูกคา้เขา้ถึงได ้และ
มีการจดัโปรโมชัน่ให้ลูกคา้มีส่วนร่วมอยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541 อา้งถึง
ในสราวุธ  พุฒนวล,2560:น.19-21)   ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) 
ของ Philip Kotler กล่าวไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสม

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย  1. ด้าน
ผลิตภณัฑ์  2. ดา้นราคา   3. ดา้นซ่องทางการจดัจ  าหน่าย 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 5. ดา้นบุคคล 6. 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 7. ดา้นกระบวนการ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ความถ่ีในการใชบ้ริการ  

เหตุผลท่ีซ้ือ/ใช้บริการ  ประเภทเมนูท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด ช่วงเวลาในการซ้ือ ระยะเวลาท่ีเข้าใช้
บริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง) และควรศึกษาความตอ้งการและแรงจูงใจของผูบ้ริโภค เพราะความ
ตอ้งการของแต่ละคนมีความแตกต่างกนั มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอและเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา การ
เขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะท าใหเ้ขา้ใจผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมการท าวิจยัในเชิงคุณภาพ กบัผูท่ี้บริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน 53 Farm café 
เพื่อเขา้ใจและทราบถึงความตอ้งการเชิงลึกของผูบ้ริโภค   
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