Vol. 8 No. 2 July - December 2016

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

59

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7P’S และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร

The Study of Marketing Mix Factor 7P’s and Costumer Factors Influencing
The Consumer’ Decision to Visit the Premium Coffee Shops in Bangkok
ธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์ 1/ พุฒิธร จิรายุส 2
Thiyada Keetamakin / Puttithorn Jirayus

1 นักศึกษามหาบัญฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ประเทศไทย
2 อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ประเทศไทย

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภคในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมีย่ ม ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมีย่ ม และศึกษาปัจจัยแนวโน้มทางการตลาดกาแฟระดับ
พรีเมีย่ มทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมีย่ ม โดยดำ�เนินงาน
วิจยั ในรูปแบบเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน
การศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไปตามสมมุตฐิ านและการทำ�แบบสอบถาม จำ�นวน
400 ชุดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ดื่มกาแฟจากร้านกาแฟระดับพรีเมียม
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 24 – 28 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมการใช้
บริการเข้าร้านกาแฟ เนื่องจาก บรรยากาศดีกว่าร้านอื่นๆ เข้าเฉลี่ย 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมักใช้
เป็นจุดนัดพบ ใช้จ่ายเฉลี่ย 100 – 200 บาท ต่อครั้ง ส่วนใหญ่ไปร้านพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน/ลูกค้า
โดยการสั่งเครื่องดื่มตามเมนู และสั่งเบเกอร์รี่ ควบคู่เป็นส่วนใหญ่
ภาพรวมปัจจัยแนวโน้มทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้านพบว่า ปัจจัย
ทัง้ หมดมีผลต่อพฤติกรรมทีท่ �ำ ให้เข้าไปใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมในระดับสูงทัง้ หมด โดยปัจจัยราย
ย่อยทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าร้านกาแฟพรีเมียมคือปัจจัยเรือ่ งจำ�นวนร้านกาแฟระดับพรีเมียมทีม่ จี �ำ นวนเยอะมาก
เรือ่ งสิทธิพเิ ศษเฉพาะของการส่งเสริมการตลาด ระบบการทำ�งานทีม่ คี วามรวดเร็วและได้มาตรฐาน
คำ�สำ�คัญ: ร้านกาแฟระดับพรีเมียม กรุงเทพมหานคร

60

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 8 No. 2 July - December 2016

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Abstract
This research aims to study the marketing mix factors having impact on the
consumers’ decision-making in using the services premium coffee shops on consumers’
behaviors in Bangkok Metropolis in decision-making in using the services premium
coffee shops, and to study the marketing trend factors of premium coffee shops having
impact upon the consumers’ decision-making in using the services premium coffee
shops. This research is a quantitative research. 400 sets of questionnaire were used in
data collection. The target groups were coffee drinkers from premium coffee shops.
According to the research, most of the target groups were male, aged 24-28
years, having completed bachelor’s degree, working as private company employee,
with incomes of 15,000 – 30,000 baht per month, having behaviors to come to coffee
shops due to the fact that their atmosphere were better than other shops, for 1-2
times per week, using them as a meeting point, and spending averagely 100-200 baht
per time. Most of them came to the shops together with their friends/clients, ordering
beverages contained in menus with bakery products.
According to overall marketing and marketing mixes trend factors of 7 aspects,
all of the factors affected the behavior to use the service of the premium coffee shops.
There were several sub-factors affecting coming to the premium coffee shops, privilege
of the marketing promotion, and fast and standard work system.
Keywords: Premium coffee shops, Bangkok
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บทนำ�
กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีความแพร่หลายเป็นอย่างมากปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติที่ให้
รสชาติ กลิ่นหอม ที่น่าสนใจเช่นเดียวกับเครื่องดื่มแบบชา โดยกาแฟที่แพร่หลายในการนำ�มาทำ�เป็น
เครื่องดื่มมีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ โรบัสต้า อาราบิก้า ลิเบอริก้า และ เอ็กเซลซ่า โดยสายพันธุ์
ที่นิยมเป็นอย่างมากคือ โรบัสต้ากับอาราบิก้า ในขณะที่ ลิเบอริก้า กับ เอ็กเซลซ่าจะให้รสชาติกาแฟที่
เฉพาะทางเกินไป ไม่เป็นทีน่ ยิ มในหมูน่ กั ดืม่ กาแฟส่วนใหญ่ สำ�หรับกาแฟโรบัสต้าและอาราบิกา้ นัน้ ทัว่
โลกมีอัตราส่วนในการนำ�มาผลิตเป็นเครื่องดื่มอยู่ที่ โรบัสต้า 30 ต่อ อาราบิก้า 70 เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์
อาราบิก้า ให้รสชาติที่ดีกว่า โรบัสต้า ด้วยรสชาติไม่เข้มมากเกินไป มีความหอมนุ่มกว่า จึงทำ�ให้เป็นที่
นิยมมากกว่า ในขณะที่ โรบัสต้ามีความเข้มข้นที่ค่อนข้างแรง (อัจจิมา เครือดำ�ขาว, 2555)
สำ�หรับปริมาณการบริโภคของคนไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยคือ 0.5 กก.ต่อคนต่อปี ใน
ขณะที่ชาวต่างชาติบริโภคเฉลี่ย 2 – 4.5 กก.ต่อคนต่อปี แต่ถือได้ว่ามีอัตราการบริโภคที่สูงขึ้นใน
ระยะ 2 – 3 ปีหลังซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอัตราการเติบโตของตลาดกาแฟในประเทศไทย
(Coffeemixed, 2558) ได้มีการประเมินมูลค่าตลาดกาแฟในไทยอยู่ที่ 30,000 กว่าล้านบาทในปี
2557 โดยแบ่งเป็นตลาดกาแฟสำ�เร็จรูป 15,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 50 ตลาดร้านกาแฟ
ทั่วไป 8,900 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 30 และตลาดกาแฟพรีเมียม 6,100 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 20 โดยการแข่งขันในตลาดกาแฟสำ�เร็จรูป มี เนสเล่ และอะจิโน๊ะโมโต๊ะ ครองส่วน
แบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 80 ในตลาดกาแฟทั่วไป การแข่งขันอยู่ในรูปแบบการแย่งชิงพื้นที่ในการ
ทำ�การค้าขาย และในตลาดกาแฟ พรีเมียมเป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงที่สุด โดยในระยะ 2 – 3
ปีที่ผ่านมา ได้มีแบรนด์ดังจากต่างประเทศเข้ามาเปิดการร้านในไทยจำ�นวนมาก นอกเหนือจาก “ส
ตาร์บัคส์” จากอเมริกา“คอฟฟี่ คลับ” จาก ออสเตรเลีย “ทัม แอนด์ ทัมส์”ร้านกาแฟที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงสุดในเกาหลีใต้ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” “เดอะ คอฟฟี่บีน แอนด์ ทีลีฟ” ร้านกาแฟ สไตล์
คาเฟ่ชื่อดังจากอเมริกา เป็นต้น ซึ่งต่างพยายามผลักดันจุดเด่นต่างๆ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด
ในไทยมากยิ่งขึ้น (ผู้จัดการออนไลน์, 2557)
โดยจากความน่าสนใจของการแข่งขันของร้านกาแฟระดับพรีเมียมในการทุ่มการส่งเสริม
การขายเพื่อดึงลูกค้ามาใช้บริการกับทางร้านประกอบกับแนวโน้มของตลาดทำ�ให้แต่ละร้านได้สร้าง
ส่วนประสมทางการตลาดให้มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป ทำ�ให้ทางผู้วิจัยได้สนใจที่จะศึกษาในเรื่อง
ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับสภาวะการแข่งขันของ
ตลาดกาแฟระดับพรีเมียมที่มีผลต่อการการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มาใช้ส่วนหลักในการดำ�เนินการวิจัยในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นไปที่ร้านกาแฟระดับ
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พรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงและจำ�นวนสาขาหนาแน่นมาใช้เป็นกรณี
ศึกษางานวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟระดับพรีเมี่ยม
3. เพื่อศึกษาปัจจัยแนวโน้มทางการตลาดกาแฟระดับพรีเมี่ยมที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม
สมมติฐานงานวิจัย
1. ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคแตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดของร้านระดับพรีเมีย่ มในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคแตก
ต่างกัน
3. แนวโน้มทางการตลาดของร้านระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคแตก
ต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้วางขอบเขตเอาไว้ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 ศึกษาเฉพาะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน
เพื่อหาผลที่เกิดขึ้นกับการเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรี่เมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ท�ำ การศึกษาเฉพาะร้านกาแฟระดับพรีเมียม ทีม่ สี าขาอยูใ่ นกรุงเทพมหานครเท่านัน้
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ อิงจำ�นวนประชากรจากกรมการ
ปกครองโดยใช้จำ�นวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาทั้งหมดแล้ว
ทำ�การคัดประชากรตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดมาใช้ในการศึกษา
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การเก็บข้อมูลและทำ�งานวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะใช้ระยะเวลาในการศึกษาตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

ส่วนประสมการตลาดบริการ

- เพศ

- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
- บุคลากร
- กระบวนการ
- ลักษณะทางกายภาพ

- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

แนวโน้ม (Trend)
- คู่แข่งในตลาดกาแฟ
ระดับพรีเมียม
- กระแสความนิยมการดืม่ กาแฟ
ระดับพรีเมียม
- การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกาแฟระดับพรีเมียม

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียม
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ขอบเขตประชากรการสุ่มตัวอย่าง
กลุม่ เป้าหมายในการศึกษาได้ท�ำ การศึกษาลูกค้าทีเ่ ข้าใช้บริการ ร้านกาแฟระดับพรีเมียม สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยกลุม่ ลูกค้าของร้านกาแฟระดับพรีเมียม ไม่ได้มกี ารสำ�รวจทีช่ ดั เจนและ
มีความหลากหลายของกลุม่ เป้าหมายในแต่ละพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้ประชากรทัง้ หมดในกรุงเทพมหานคร
มาใช้ในการสำ�รวจในครัง้ นี้ นำ�สูตร Taro Yamane (1973, อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2537) ได้จ�ำ นวน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด 400 คน ทำ�การสำ�รวจกลุ่มตัวอย่างตามร้านกาแฟระดับ พรีเมียมใน
กรุงเทพมหานคร
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เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ใช้เครือ่ งมือแบบสอบถามในการสำ�รวจ และแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง โดย
แบบสอบถามได้ทำ�การแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียม
ส่วนที่ 3 ปัจจัยสภาวะการแข่งขันทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียม
ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียม
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์ T-Test สำ�หรับทดสอบสมมติฐาน ตัวอย่าง
2 กลุ่ม และ One- Way Anova สำ�หรับทดสอบสมมติฐาน มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
3. การศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไปตามสมมติฐาน ด้วยการใช้สมั ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัย
ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 24 – 28 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็น
พนักงานบริษทั เอกชน รายได้ 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมการใช้บริการเข้าร้านกาแฟ
เนื่องจาก บรรยากาศดีกว่าร้านอื่นๆ เข้าเฉลี่ย 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
ด้านพฤติกรรมในการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียม
มักใช้เป็นจุดนัดพบ ใช้จ่ายเฉลี่ย 100 – 200 บาท ต่อครั้ง ส่วนใหญ่ไปร้านพร้อมกับเพื่อนร่วม
งาน/ลูกค้า โดยวิธีการสั่งเครื่องดื่มจะสั่งตามเมนู และสั่งเบเกอร์รี่ ควบคู่เป็นส่วนใหญ่
ด้านปัจจัยสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียม
ภาพรวมของปัจจัยด้านแนวโน้มทางการตลาด มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมในระดับ
มาก โดยปัจจัยที่มีผลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรื่องจำ�นวนร้านกาแฟระดับพรีเมียมที่มีจำ�นวนเยอะ
มาก มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียม
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรื่องเครื่องดื่มมีรสชาติที่ถูกใจ มีผลต่อการใช้
บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
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ด้านราคาที่มีผลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรื่องระดับราคาที่มีความหลากหลาย มีผลต่อการ
ใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่ายทีม่ ผี ลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรือ่ งมีขอ้ มูลในการติดต่อทีห่ ลาก
หลายและชัดเจนมีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
ด้านการส่งเสริมการตลาด ทีม่ ผี ลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรือ่ งสิทธิพเิ ศษเฉพาะ ทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ
คุ้มค่าที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
ด้านพนักงานที่มีผลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรื่องของพนักงานทางร้านมีใจด้านการบริการ
ที่เหมาะสมที่ทำ�ให้รู้สึกคุ้มค่าที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
ด้านกระบวนการให้บริการที่มีผลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรื่องระบบการทำ�งานที่มีความ
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ค่าที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
ด้านการสร้างและการนำ�เสนอทางกายภาพที่มีผลเป็นลำ�ดับแรกสุดคือปัจจัยเรื่องระบบการ
ทำ�งานที่มีความรวดเร็ว และได้มาตรฐาน ค่าที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมเป็น
ลำ�ดับที่หนึ่ง
การทดสอบสมมติฐานพบว่า
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคแตกต่างกัน พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของร้านระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครแตก
ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคแตกต่าง โดยมี
ค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทั้งหมด
สมมติฐานที่ 3 แนวโน้มทางการตลาดของร้านระดับพรีเมีย่ มในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมีย่ มในเขตกรุงเทพมหานครของผูบ้ ริโภค
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้านแนวโน้มทางการตลาด ของร้านระดับพรีเมีย่ มในเขตกรุงเทพมหานครแตก
ต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมีย่ มในเขตกรุงเทพมหานครของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน โดยระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง

66

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 8 No. 2 July - December 2016

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) ที่ได้ทำ�การ
ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการ
บริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนินท์ กรณีศึกษา สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.
หจก. ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการนํ้ามันบางจาก พระราม 3” พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดของร้านกาแฟนั้นจะมีความสำ�คัญอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลในงานวิจัย
ครั้งนี้ที่ส่วนประสมทางการตลาดมีความสำ�คัญในระดับมากเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน แต่งานวิจัยดัง
กล่าวมีผลขัดแย้งกันในเรื่องของ สมมติฐานด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่าในงานวิจัยดัง
กล่าวไม่มีผลที่แตกต่างกัน ต่างจากงานวิจัยในครั้งนี้ทีได้ผลแตกต่างกันในทุกด้าน
ในงานวิจัยของ กานดา เสือจำ�ศิล (2555). ได้ทำ�การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี” ได้มผี ลการวิจยั ด้านลักษณะประชากรศาสตร์
ของผูด้ มื่ กาแฟ ทีส่ อดคล้องกันในเรือ่ งของอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ทใี่ กล้เคียงกับงานวิจยั ครัง้ นี้
แต่ขดั แย้งกันในเรือ่ งเพศ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นอกจากนีย้ งั ขัดแย้งในเรือ่ งส่วนประสม
ทางการตลาดบริการทีโ่ ดดเด่นและส่งผลต่องานวิจยั มากทีส่ ดุ ในงานดังกล่าวนัน้ ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
เป็นสิ่งสำ�คัญ แต่งานวิจัยครั้งนี้ กระบวนการให้บริการเป็นสิ่งสำ�คัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟระดับพรีเมียม

ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยครั้งนี้ทำ�การศึกษาแบบองค์รวมแต่จากการศึกษาพบว่ามีแบรนด์ร้านกาแฟระดับ
พรีเมียมอยู่จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งเหมาะแก่การทำ�วิจัยเชิงลึกต่อไป
2. ควรมีการทำ�งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อหาจุดเด่นในการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจ
กาแฟในระดับหนึ่ง
3. ในงานวิจัยครั้งนี้พบว่าลักษณะเด่นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสอดคล้อง
กับทางทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้เล็งเห็นถึงประโยชน์สำ�หรับผู้ที่เปิดให้บริการร้านกาแฟ
พรีเมียมควรให้ความสำ�คัญในเรือ่ งของกระบวนการให้บริการเป็นทีต่ งั้ เพือ่ ให้เกิดผลในการทำ�ให้ลกู ค้า
เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมากต่อไป
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