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บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการบรโิภคของผู้บรโิภคที่มาใช้
บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้  คือ
ประชากรในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ที่มาใช้บรกิารร้านกาแฟสด โดยเครื่องมอืในการเก็บ
รวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบ Google Form โดยใชปั้จจยัทศันคต ิไดแ้ก่ 
ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ ด้านพฤตกิรรม และกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านทางกายภาพ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บรโิภคร้าน
กาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่  
 ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อการบรโิภคของผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารร้านกาแฟสด 
ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  กลยุทธ์ทางการตลาด ( 7Ps)  ด้านบุคลากร                         
ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการด้านกาแฟสดในอ าเมืองจังหวัดเชียงใหม่                
ในระดับมากที่สุด และรองลงมา ด้านกระบวนการ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านทางกายภาพ                    
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการขาย ส่งผลต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภค
ทีม่าใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ ตามล าดบั และในส่วนปัจจยัทศันคติ 
ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม และดา้นความเขา้ใจ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : รา้นกาแฟสด 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 The objective of this research is to study about the factors which affect the 
consuming behavior of consumers that visit café and coffee shop in Chiang Mai District. 
The sample of this study is population of Chiang Mai District which visited café / coffee 
shop, and the tools used to collect data is Google Form which is an online survey. The 
factors that were studied are attitude factors in understanding, feeling, behavioral, and 
marketing strategies factors (7Ps) which are product, price, promotion, place, people, 
process, and physical evidence to know about consumers’ behavior of population that 
visits café in Chiang Mai District. 
 From the result, we found that the factors which have effect on the behavior of 
consumers that visit café in Chiang Mai District are marketing strategies factors (7Ps) in 
people, process, product, physical evidence, price place, and promotion evidence have 
effect on the consumers’ behavior in order from high to low. As for attitude factors in 
understanding, feeling, behavioral, their impact on consumers’ behavior is in order from 
high to low, respectively. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาของปัญหา 
 ปัจจุบนักาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมของสงัคมไทย จึงจะเห็นได้จากการเป็นเครื่องดื่ม
พืน้ฐานทีม่ตีดิไวท้ีบ่า้นและทีท่ างาน รวมทัง้รา้นกาแฟทีม่อียู่จ านวนมากในปัจจุบนั ซึง่คนรุ่นใหม่
นิยมใชร้า้นกาแฟสดเป็นทีน่ดัพบปะเพือ่น หรอืนดัพบลูกคา้เพือ่เจรจาธุรกจิ 

 พฤตกิรรมการบรโิภคของประชากรจงัหวดัเชยีงใหม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป ผูบ้รโิภคมกีาร
ใชช้วีติทีส่โลวไ์ลฟ์ (Slow Life) เรยีบงา่ย ทีไ่ม่ตอ้งแขง่ขนักบัเวลา จงึท าใหธุ้รกจิรา้นกาแฟเป็นที่
นิยมช่วยให้เกดิการกระตุ้นร่างกาย ให้กระปรี้กระเปร่า กระชุ่มกระชวย และรู้สกึผ่อนคลายใน
เวลาเดยีวกนั ถงึแม้สถานการณ์ปัจจุบนัจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ธุรกจิร้านกาแฟสดก็ได้รบัความนิยม และเป็นธุรกิจที่มกีารแข่งขนัสูงเป็น
อย่างมากในจงัหวดัเชยีงใหม่ ธุรกจิร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ นิยมตกแต่ง
รา้นสไตล ์Minimal เน้นโทนสขีาว เรยีบงา่ย มคีวามสว่าง มปีระเภทกาแฟสดทีห่ลากหลาย และ
มรีสชาตทิี่แปลกใหม่ มพีื้นที่ใช้สอยส าหรบัการถ่ายรูปเพื่อ check in ซึ่งเป็นการส่งผลต่อการ
บรโิภคของผูบ้รโิภคทีม่าเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด จงึท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิรา้นกาแฟต้อง
ค านึงถงึปัจจยัต่างๆส าหรบัการบรโิภคของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นการสรา้งกลยุทธ์ และวธิกีารต่างๆ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีสุ่ด ผูป้ระกอบการจงึตอ้งรกัษาผูบ้รโิภคให้คง
อยู่คงเดมิ เนื่องจากปัจจุบนัมธีุรกจิร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่มอีตัราการเติบโต
สงู และมกีารแขง่ขนัทีส่งูกว่าเดมิ 

 ผู้วจิยัได้เล็งเหน็ปัญหาดงักล่าว จงึท าให้เกดิความสนใจในการท าวจิยัปัจจยัที่มผีลต่อ
การบรโิภคของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่
ศกึษาถงึการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดของผูบ้รโิภค เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการศกึษา
ผูบ้รโิภคทีใ่ช้บรกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ รวมถงึการสร้างแนวทางการ
พฒันาและสรา้งกลยุทธ์ในการบรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างชดัเจน 
และใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจสูงสุดเพือ่กลบัมาใชบ้รกิารทีร่า้นกาแฟสดครัง้ต่อไป อกีทัง้ยงั
เป็นการเพิม่ยอดขายของรา้นกาแฟสดใหม้ากยิง่ขึน้  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภคที่มาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการวจิยั 2 ขอ้ ดงันี้ 

 1. เพื่อศึกษาทศันคติที่มีผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด                 
ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 



 2. เพือ่ศกึษากลยุทธท์างการตลาด (7Ps) มผีลต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัเลอืกศกึษาเฉพาะประชากรในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชียงใหม่ที่มาใช้
บริการร้านกาแฟสด โดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างจาก
โปรแกรมออนไลน์ Google Form จ านวน 400 คน   
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ทศันคติ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด               
ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 2. กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการ 
7. ด้านทางกายภาพ 
 

 
พฤติกรรมการบริโภค 
1. ประเภทเครื่องดื่ม 
2. ความถ่ีที่ใช้บริการ 
3. เหตุผลที่ใช้บริการ 
4. ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้า 
ใช้บริการ 
 
 

ทัศนคติ 
1. ความรู้สึก 
2. ความเข้าใจ 
3. พฤติกรรม 
 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีทศันคติ 
 Schiffman & Kanuk (2007: 236) กล่าวว่า ทศันคตมิโีมเดล ซึง่ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 

 1. สว่นของความเขา้ใจ (Cognitive component)   
 2. สว่นของความรูส้กึ (Affective component)  
 3. สว่นของพฤตกิรรม (Conative component หรอื Behavior หรอื Doing)   
 
แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธท์างการตลาด (7Ps) 
 ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจ
บรกิาร(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิที่ใหบ้รกิารซึ่งจะ
ได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา (Price), ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place), ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion), ดา้นบุคคล (People), ดา้นกระบวนการ (Process) 
และดา้นทางกายภาพ (Physical  Evidence) 
 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  
 ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541, หน้า 126) การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภคเป็น
การศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภค เพื่อให้ทราบถงึความต้องการซื้อ และกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน
ของผู้บริโภคโดยการอาศัยค าถาม 6W 1H ประกอบไปด้วย  Who? What? Why? Who? 
When? Where? และ How? เพื่อค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภค  7 ประการหรือ  7 O’s                         
ซึ่ งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlet และ 
Operations  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่พกัอาศยั ท างาน หรอืก าลงัศกึษาในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเป็น              
ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ในรปูแบบ Google Form ผ่านทาง Social Media จ านวน 400 ชุด 
 
 
 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครัง้นี้มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน                  
400 ชุด  โดยรายละเอยีดในแบบสอบถามสามารถแบ่ง ออกเป็น 5 สว่น ดงันี้ 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี และ
รายไดต้่อเดอืน มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Check List) 
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคตขิองผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอ
เมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) จากการใช้บริการ                  
ร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา                       
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ              
ดา้นทางกายภาพ  

 สว่นที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอ
เมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะ 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากประชากรที่มาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 ราย จากการท าแบบสอบถามทางออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ในรูปแบบ Google Form  ของกลุ่มตวัอย่าง เนื่องจากเป็นวธิทีีง่่ายต่อการเก็บ
แบบสอบถามและเกิดความรวดเร็วในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถลด
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขอ้มูลในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล 
จ านวน 400 ชุด  

 

การวิเคราะหผ์ล 
 การวเิคราะหข์อ้มูลการศกึษางานวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภคที่มา
ใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมัน่                 
รอ้ยละ 95 โดยวเิคราะหค์่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression)  เพื่อทดสอบสมมติฐานในการศึกษาความสมัพนัธ์ของตัวแปร 
ทัศนคติ และกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด                    
ในอ าเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่  



ผลการวิจยั 
 

ผู้วจิยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างที่
เคยใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ แบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี้ 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด                         
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารรา้นกาแฟในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิรอ้ยละ 
55.75 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีร้อยละ 54.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                 
รอ้ยละ 81.50 มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา รอ้ยละ 37.25 และมรีายได้ต่อเดอืน 10,000 – 15,000 
บาทรอ้ยละ 50.50 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ทศันคติของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้แก่ ด้านความเขา้ใจ ด้านความรู้สกึ และ ด้านพฤตกิรรม ของของผู้บรโิภค
ที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่ าเฉลี่ย (Mean) และ                 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัทศันคต ิ

ทศันคติ �̅� SD ระดบัความส าคญั 

1.ดา้นความเขา้ใจ  4.58 0.39 มากท่ีสุด 

2.ดา้นความรูส้กึ 4.58 0.35 มากท่ีสุด 

3.ดา้นพฤตกิรรม 4.58 0.38 มากท่ีสุด 

ทศันคต ิ 4.58 0.32 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 2   พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัทศันคตใินระดบั  
มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทศันคตทิุกดา้นมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) จากการใช้บริการร้านกาแฟสด              
ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่  ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านทางกายภาพ  ของผู้บรโิภค



ที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ                 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยักลยุทธท์างการตลาด (7Ps) 

ปัจจยัส่วนกลยุทธท์างการตลาด (7Ps) 𝑥̅  S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.49 0.42 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นราคา 4.47 0.38 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.47 0.41 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 4.41 0.39 มากทีสุ่ด 
5. ดา้นพนกังาน 4.60 0.45 มากทีสุ่ด 
6. ดา้นกระบวนการ 4.59 0.43 มากทีสุ่ด 
7. ดา้นทางกายภาพ 4.49 0.44 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.50 0.35 มากท่ีสุด 

จากตารางที ่3 พบว่า โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบักลยุทธ์ทางการตลาด 
(7Ps) ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 และเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า กลยุทธท์างการตลาด (7Ps) ทุกดา้นมคีวามส าคญัอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด 

ส่วนที่  4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคจากการใช้บริการร้านกาแฟสด                          
ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่  ไดแ้ก่ ประเภทเครื่องดื่มทีฉ่นันิยมบรโิภค ความถีท่ีฉ่นัใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟสด เหตุผลทีฉ่ันใช้บรกิารร้านกาแฟสด และผูม้สี่วนในการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารร้าน
กาแฟสดของผูบ้รโิภคที่มาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใชค้่าเฉลีย่ 
(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการบรโิภค  
พฤติกรรมการบริโภค 𝑥̅  S.D. ระดบัพฤติกรรม 

1. ประเภทเครื่องดื่มทีฉ่นันิยมบรโิภค 4.42 0.38 มากทีสุ่ด 
2. ความถีท่ีฉ่นัใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 4.35 0.40 มากทีสุ่ด 
3. เหตุผลทีฉ่นัใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 4.43 0.40 มากทีสุ่ด 

4. ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด 4.45 0.41 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.41 0.34 มากท่ีสุด 

จากตารางที ่4 พบว่า โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการบรโิภค
ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.41 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคทุกดา้นมคีวามส าคญัอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด 



สว่นที ่5 การใชส้ถติ ิการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Stepwise Multiple Regression)  

ตารางที ่5  ค่าสถติพิรรณนาและค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีใ่ชว้เิคราะห ์ 
Correlations 

ตวัแปร พฤตกิรรมการบรโิภค ทศันคต ิ กลยุทธท์างการตลาด 
(7Ps) 

พฤตกิรรมการบรโิภค 1.000 0.632* 0.688* 
ทศันคต ิ 0.632* 1.000 0.813* 

กลยุทธท์างการตลาด (7Ps) 0.688* 0.813* 1.000 

*ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค              
ของผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชียงใหม่  นอกจากนี้ยงัพบว่า            
กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบรโิภคของผู้บริโภค             
ทีม่าใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่อกีดว้ย 

ตารางที ่6  ค่าการวเิคราะหค์วามแปรปรวน  
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
1 

Regression 
Residual 
Total 

21.997 

23.015 
45.012 

2 

397 
399 

10.998 
0.058 

189.716 0.000 

 จากตารางที ่6 พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคของผู้บรโิภคแตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญั 
0.05 โดยมคีวามเหมาะสมและมกีลุ่มตวัอย่างที่ใช้บรกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดั
เชยีงใหม่ไปในทศิทางเดยีวกนัเท่ากบั 189.716 

ตารางที่ 7  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณ ค่าสัมประสิทธิพ์ยากรณ์ค่าสัมประสิทธิก์าร
พยากรณ์ที่เพิม่ขึ้น ระหว่างตวัแปรที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าสู่สมการถดถอยของปัจจยัที่มีผล              
ต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่  

Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

 
F 

 
Sig. 

0.699 0.489 0.489 0.24078 189.716 0.000* 

*ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 



β = 0.216 
     (3.597) 

β = 0.512 
(8.313) 

 จากตารางที ่7 พบว่า ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัแปร
อิสระกับตัวแปรตามมีความเหมาะที่จะใช้พยากรณ์ได้เท่ากับ 0.699 โดยมีความสามารถ
พยากรณ์การเปลีย่นแปลงไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 48.9 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ตารางที่ 8  ค่าสัมประสิทธิข์องการถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (b)                         

ค่าสมัประสทิธิข์องการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปแบบของมาตรฐาน  𝛽 และการทดสอบ
นยัส าคญัดว้ยค่าท ี(t test) ของค่าสมัประสทิธิ ์การถดถอยของตวัพยากรณ์ 

Coefficients 

ตวัแปร 
Unstandardized 

B 
Coefficients 

Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

Beta t Sig. 
(Constant) 1.185 0.175  6.780 0.000* 

1. ปัจจยัทศันคต ิ 0.227 0.065 0.216 3.507 0.001* 
2. ปัจจยักลยุทธท์าง
การตลาด (7Ps) 

0.485 0.058 0.512 8.313 0.000* 

*ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
R = 0.699 R2 = 0.489 SE est = 0.24078 F = 189.716 Sig. = 0.000 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวธิี Enter ปรากฏว่า 
ปัจจยัทศันคต ิและปัจจยักลยุทธท์างการตลาด (7Ps) มคี่า t ทีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 จงึสง่ผลให้
ปัจจยัทัง้สองมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ และมีปัจจยักลยุทธ์ทางกาตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อการบริโภคของ
ผูบ้รโิภคทีม่าใช้บรกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ มากทีสุ่ด เนื่องจากมคี่า  β 
(Beta) เท่ากบั 0.512 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศันคต ิ

กลยุทธท์าง
การตลาด (7Ps) 

พฤตกิรรม 
การบรโิภค 



 โดยสามารถสรา้งสมการพยากรณ์ได ้ดงันี้ 
 สมการในรปูแบบคะแนนดบิ 
 พฤตกิรรมการบรโิภค = 1.185 + 0.227 + 0.485 
                                                  (3.507)   (8.313) 
 สมการในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 พฤตกิรรมการบรโิภค = 0.216 + 0.512 
                                       (3.507)   (8.313) 
หมายเหตุ : ในวงเลบ็คอื ค่า t  

 
อภิปรายผล 

 
 จาการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดใน
อ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ สามารถอภปิรายผล ไดด้ัง้นี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ทศันคติมีผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด                      
ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ทศันคตมิผีลต่อการบรโิภคของ
ผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
0.05  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัเรื่องทศันคตแิละปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้านมถัว่
เหลือง ผสมข้าวโพดของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ของ ปัญจพล อุยพานิชย์ 
(2558) ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตมิผีลต่อการตดัสนิใจซือ้น ้านมถัว่เหลอืงของผูบ้รโิภค 
 สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มผีลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสดในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใช้
บรกิารสัง่อาหารผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ของวสุดา รงัสเิสนา ณ 
อยุธยา (2561) ผลการวิจยัพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการการใช้บริการสัง่
อาหารผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และยงัสอดคลอ้งกบั งานวจิยัเรื่อง 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารรมิน ้า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ของ  
อุมากร จรีชยัมงคล (2560) ผลการวจิยัพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มผีลต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิน ้าของผูบ้รโิภคในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ในระดบัมากทีสุ่ด 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรเพิม่การศกึษาเรื่องความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อการ
ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดม้าประเมนิการใหบ้รกิาร เพือ่จะไดป้รบัปรุง แกไ้ข และ
พฒันาใหด้ขีึน้ 
 2. ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากพืน้ทีใ่นอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ กวา้งขวาง และครอบคลุม ไดม้ากขึน้ เพื่อสรา้งกลยุทธ์ใหก้บัทางรา้นกาแฟ
และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ ปรับปรุง การให้บริการของร้านกาแฟต่อไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ ี
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