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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้
บริก ารร้า นกาแฟสดในอ าเภอเมือ งจัง หวัด เชีย งใหม่ กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ
ประชากรในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่มี าใช้บริการร้านกาแฟสด โดยเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบ Google Form โดยใช้ปัจจัยทัศนคติ ได้แก่
ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ ด้านพฤติกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย ด้า นส่ ง เสริม การขาย ด้า นบุ ค ลากร ด้า น
กระบวนการ และด้านทางกายภาพ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคร้า น
กาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่ มาใช้บริการร้านกาแฟสด
ในอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด ( 7Ps) ด้ า นบุ ค ลากร
ส่ง ผลต่ อ การบริโ ภคของผู้บ ริโ ภคที่ม าใช้บ ริก ารด้า นกาแฟสดในอ าเมือ งจัง หวัด เชีย งใหม่
ในระดับ มากที่ สุ ด และรองลงมา ด้ า นกระบวนการ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นทางกายภาพ
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย และด้านส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการบริโภคของผูบ้ ริโภค
ทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตามลาดับ และในส่วนปั จจัยทัศนคติ
ด้านความรูส้ กึ ด้านพฤติกรรม และด้านความเข้าใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ตามลาดับ
คาสาคัญ : ร้านกาแฟสด

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.
Keyword : Cafe/Coffeeshop

บทนา
ความเป็ นมาของปัญหา
ปั จจุบนั กาแฟเป็ นเครื่องดื่มที่นิยมของสังคมไทย จึงจะเห็นได้จากการเป็ นเครื่อ งดื่ม
พืน้ ฐานทีม่ ตี ดิ ไว้ทบ่ี า้ นและทีท่ างาน รวมทัง้ ร้านกาแฟทีม่ อี ยู่จานวนมากในปั จจุบนั ซึง่ คนรุ่นใหม่
นิยมใช้รา้ นกาแฟสดเป็ นทีน่ ดั พบปะเพือ่ น หรือนัดพบลูกค้าเพือ่ เจรจาธุรกิจ
พฤติกรรมการบริโภคของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริโภคมีการ
ใช้ชวี ติ ทีส่ โลว์ไลฟ์ (Slow Life) เรียบง่าย ทีไ่ ม่ตอ้ งแข่งขันกับเวลา จึงทาให้ธุรกิจร้านกาแฟเป็ นที่
นิยมช่วยให้เกิดการกระตุ้นร่างกาย ให้กระปรี้กระเปร่า กระชุ่มกระชวย และรู้สกึ ผ่อนคลายใน
เวลาเดียวกัน ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบนั จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (COVID-19) ธุรกิจร้านกาแฟสดก็ได้รบั ความนิยม และเป็ นธุรกิจที่มกี ารแข่งขันสูงเป็ น
อย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นิยมตกแต่ง
ร้านสไตล์ Minimal เน้นโทนสีขาว เรียบง่าย มีความสว่าง มีประเภทกาแฟสดทีห่ ลากหลาย และ
มีรสชาติท่แี ปลกใหม่ มีพ้นื ที่ใช้สอยสาหรับการถ่ายรูปเพื่อ check in ซึ่งเป็ นการส่งผลต่อการ
บริโภคของผูบ้ ริโภคทีม่ าเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด จึงทาให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟต้อง
คานึงถึงปั จจัยต่างๆสาหรับการบริโภคของผูบ้ ริโภค เพื่อเป็ นการสร้างกลยุทธ์ และวิธกี ารต่างๆ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ุด ผูป้ ระกอบการจึงต้องรักษาผูบ้ ริโภคให้คง
อยู่คงเดิม เนื่องจากปั จจุบนั มีธุรกิจร้านกาแฟในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มอี ตั ราการเติบโต
สูง และมีการแข่งขันทีส่ งู กว่าเดิม
ผู้วจิ ยั ได้เล็งเห็นปั ญหาดังกล่าว จึงทาให้เกิดความสนใจในการทาวิจยั ปั จจัยที่มผี ลต่อ
การบริโภคของผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่
ศึกษาถึงการใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ ริโภค เพื่อนาข้อมูล ทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการสร้างแนวทางการ
พัฒนาและสร้างกลยุทธ์ในการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างชัดเจน
และให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดเพือ่ กลับมาใช้บริการทีร่ า้ นกาแฟสดครัง้ ต่อไป อีกทัง้ ยัง
เป็ นการเพิม่ ยอดขายของร้านกาแฟสดให้มากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคของผูบ้ ริโภคที่มาใช้
บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั 2 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อ ศึก ษาทัศ นคติท่ีมีผ ลต่อ การบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด
ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

2. เพือ่ ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการบริโภคของผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการ
ร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั เลือกศึกษาเฉพาะประชากรในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมาใช้
บริการร้านกาแฟสด โดยผู้ว ิจ ัย ท าการเก็บ ข้อ มู ล โดยการใช้แ บบสอบถามสุ่ ม ตัว อย่ า งจาก
โปรแกรมออนไลน์ Google Form จานวน 400 คน

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ทัศ นคติ มีผ ลต่อ พฤติกรรมการบริโ ภคของผู้บ ริโ ภคที่ม าใช้บ ริก ารร้านกาแฟสด
ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
2. กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีผ ลต่อ พฤติกรรมการบริโ ภคของผู้บ ริโ ภคที่ม าใช้
บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิ ดในการวิจยั
ทัศนคติ
1. ความรู้สึก
2. ความเข้าใจ
3. พฤติกรรม
กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการขาย
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านทางกายภาพ

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

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีทศั นคติ
Schiffman & Kanuk (2007: 236) กล่าวว่า ทัศนคติมโี มเดล ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component)
2. ส่วนของความรูส้ กึ (Affective component)
3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing)
แนวคิ ดและทฤษฎี กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps)
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่ว นประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจ
บริการ(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะ
ได้ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ (Product), ด้า นราคา (Price), ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
(Place), ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion), ด้านบุคคล (People), ด้านกระบวนการ (Process)
และด้านทางกายภาพ (Physical Evidence)

แนวคิ ดและทฤษฎีพฤติ กรรมผู้บริ โภค
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2541, หน้า 126) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็ น
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการซื้อ และกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
ของผู้ บ ริโ ภคโดยการอาศัย ค าถาม 6W 1H ประกอบไปด้ ว ย Who? What? Why? Who?
When? Where? และ How? เพื่ อ ค้ น หาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค 7 ประการหรื อ 7 O’s
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlet และ
Operations

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่พกั อาศัย ทางาน หรือกาลังศึกษาในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็ น
ผูท้ เ่ี คยใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ในรูปแบบ Google Form ผ่านทาง Social Media จานวน 400 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นงานวิจ ัย ในครัง้ นี้ มีก ารใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน
400 ชุด โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่ง ออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด (7Ps) จากการใช้ บ ริก าร
ร้ า นกาแฟสดในอ าเภอเมือ งจัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ปั จ จัย ด้ า นราคา
ด้านช่อ งทางการจัดจ าหน่ าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านทางกายภาพ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอ
เมือ งจัง หวัด เชีย งใหม่ จ านวน 400 ราย จากการท าแบบสอบถามทางออนไลน์ (Online
Questionnaire) ในรูปแบบ Google Form ของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเป็ นวิธที ง่ี ่ายต่อการเก็บ
แบบสอบถามและเกิดความรวดเร็ว ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ มตัว อย่าง สามารถลด
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลในการเก็บรวมรวมข้อมูล
จานวน 400 ชุด

การวิ เคราะห์ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษางานวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคของผูบ้ ริโภคที่มา
ใช้บ ริก ารร้า นกาแฟสดในอ าเภอเมือ งจัง หวัด เชีย งใหม่ ผู้ว ิจ ัย ก าหนดระดับ ความเชื่อ มัน่
ร้อยละ 95 โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเ คราะห์ส มการถดถอยเชิง พหุ คูณ
(Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัว แปร
ทัศ นคติ และกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด (7Ps) ที่มีผ ลต่ อ ผู้บ ริโ ภคที่ม าใช้บ ริก ารร้า นกาแฟสด
ในอาเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ผลการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่
เคยใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 การวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ของผู้ บ ริโ ภคที่ ม าใช้ บ ริก ารร้ า นกาแฟสด
ในอ าเภอเมือ งจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่ าความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ(Percentage) พบว่า
ผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิงร้อยละ
55.75 มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 21 – 30 ปี ร้อ ยละ 54.00 มีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า
ร้อยละ 81.50 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 37.25 และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000
บาทร้อยละ 50.50
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ ทศั นคติของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และ ด้านพฤติกรรม ของของผู้บริโภค
ที่ม าใช้บ ริก ารร้า นกาแฟสดในอ าเภอเมือ งจัง หวัด เชีย งใหม่ โดยใช้ค่ า เฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปั จจัยทัศนคติ
ทัศนคติ

̅
𝑿

1.ด้านความเข้าใจ

4.58

0.39

มากที่สุด

2.ด้านความรูส้ กึ

4.58

0.35

มากที่สุด

3.ด้านพฤติกรรม

4.58

0.38

มากที่สุด

ทัศนคติ

4.58

0.32

มากที่สุด

SD

ระดับความสาคัญ

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับทัศนคติในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้า น
พบว่า ทัศนคติทุกด้านมีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ส่ว นที่ 3 การวิเ คราะห์ก ลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) จากการใช้บริการร้านกาแฟสด
ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านทางกายภาพ ของผู้บริโภค

ที่ม าใช้บ ริก ารร้า นกาแฟสดในอ าเภอเมือ งจัง หวัด เชีย งใหม่ โดยใช้ค่ า เฉลี่ย ( Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps)
ระดับความ
คิ ดเห็น
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.49
0.42
มากทีส่ ุด
2. ด้านราคา
4.47
0.38
มากทีส่ ุด
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.47
0.41
มากทีส่ ุด
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.41
0.39
มากทีส่ ุด
5. ด้านพนักงาน
4.60
0.45
มากทีส่ ุด
6. ด้านกระบวนการ
4.59
0.43
มากทีส่ ุด
7. ด้านทางกายภาพ
4.49
0.44
มากทีส่ ุด
ภาพรวม
4.50
0.35
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาด
(7Ps) ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) ทุกด้านมีความสาคัญอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด
ส่ ว นที่ 4 การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคจากการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟสด
ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มทีฉ่ นั นิยมบริโภค ความถีท่ ฉ่ี นั ใช้บริการ
ร้านกาแฟสด เหตุผลทีฉ่ ันใช้บริการร้านกาแฟสด และผูม้ สี ่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสดของผูบ้ ริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่าเฉลีย่
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ปัจจัยส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps)

𝑥̅

S.D.

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภค
พฤติ กรรมการบริโภค

𝑥̅

S.D.

ระดับพฤติ กรรม

1. ประเภทเครื่องดื่มทีฉ่ นั นิยมบริโภค
2. ความถีท่ ฉ่ี นั ใช้บริการร้านกาแฟสด
3. เหตุผลทีฉ่ นั ใช้บริการร้านกาแฟสด

4.42
4.35
4.43

0.38
0.40
0.40

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4. ผู้ มีส่ ว นในการตัด สิน ใจเข้ า ใช้ บ ริก ารร้ า น
กาแฟสด

4.45

0.41

มากทีส่ ุด

ภาพรวม

4.41

0.34

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการบริโภค
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.41 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคทุกด้านมีความสาคัญอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด

ส่วนที่ 5 การใช้สถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Multiple Regression)
ตารางที่ 5 ค่าสถิตพิ รรณนาและค่าสัมประสิทธิความสั
์
มพันธ์ระหว่างตัวแปรทีใ่ ช้วเิ คราะห์
Correlations
ตัวแปร
พฤติกรรมการบริโภค ทัศนคติ กลยุทธ์ทางการตลาด
(7Ps)
พฤติกรรมการบริโภค
1.000
0.632*
0.688*
ทัศนคติ
0.632*
1.000
0.813*
กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps)
0.688*
0.813*
1.000
*ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่ า ทัศ นคติมีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติก รรมการบริโ ภค
ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยงั พบว่า
กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บ ริโ ภค
ทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อกี ด้วย
ตารางที่ 6 ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
Model
Regression
1 Residual
Total

ANOVA
Sum of Squares
df Mean Square
21.997

2

10.998

23.015
45.012

397
399

0.058

F

Sig.

189.716

0.000

จากตารางที่ 6 พบว่า พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 โดยมีความเหมาะสมและมีกลุ่ มตัวอย่างที่ใ ช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ไปในทิศทางเดียวกันเท่ากับ 189.716
ตารางที่ 7 ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์พ หุ คูณ ค่ า สัม ประสิท ธิพ์ ยากรณ์ ค่ า สัม ประสิท ธิก์ าร
พยากรณ์ท่เี พิม่ ขึ้น ระหว่างตัวแปรที่ได้รบั การคัดเลือกเข้าสู่ส มการถดถอยของปั จจัย ที่มีผ ล
ต่อการบริโภคของผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

R
0.699

R Square
0.489

*ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

Model Summary
Std. Error of
Adjusted R
the Estimate
Square
0.489
0.24078

F
189.716

Sig.
0.000*

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร
อิส ระกับ ตัว แปรตามมีค วามเหมาะที่จ ะใช้พ ยากรณ์ ไ ด้ เ ท่ า กับ 0.699 โดยมีค วามสามารถ
พยากรณ์การเปลีย่ นแปลงได้เท่ากับร้อยละ 48.9 ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 8 ค่ า สัม ประสิท ธิ ข์ องการถดถอยของตั ว พยากรณ์ ใ นรู ป แบบคะแนนดิ บ (b)
ค่าสัมประสิทธิข์ องการถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบของมาตรฐาน 𝛽 และการทดสอบ
นัยสาคัญด้วยค่าที (t test) ของค่าสัมประสิทธิ ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์
Coefficients
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
1.185
0.175
6.780 0.000*
1. ปั จจัยทัศนคติ
0.227
0.065
0.216
3.507 0.001*
2. ปั จจัยกลยุทธ์ทาง
0.485
0.058
0.512
8.313 0.000*
การตลาด (7Ps)
*ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
R = 0.699
R2 = 0.489

SE est = 0.24078

F = 189.716 Sig. = 0.000

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter ปรากฏว่า
ปั จจัยทัศนคติ และปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีค่า t ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ 0.05 จึงส่งผลให้
ปั จจัยทัง้ สองมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอ
เมือ งจังหวัดเชียงใหม่ และมีปัจจัยกลยุทธ์ทางกาตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อ การบริโภคของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มากทีส่ ุด เนื่องจากมีค่า β
(Beta) เท่ากับ 0.512
ทัศนคติ
กลยุทธ์ทาง
การตลาด (7Ps)

β = 0.216
(3.597)
β = 0.512
(8.313)

พฤติกรรม
การบริโภค

โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ
พฤติกรรมการบริโภค = 1.185 + 0.227 + 0.485
(3.507) (8.313)
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
พฤติกรรมการบริโภค = 0.216 + 0.512
(3.507) (8.313)
หมายเหตุ : ในวงเล็บคือ ค่า t

อภิ ปรายผล
จาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคของผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดใน
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผล ได้ดงั ้ นี้
สมมติฐานที่ 1 ทัศ นคติมีผ ลต่อ การบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด
ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติมผี ลต่อการบริโภคของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่องทัศนคติและปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ านมถัว่
เหลือ ง ผสมข้าวโพดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือ งจังหวัดเชียงใหม่ของ ปั ญ จพล อุยพานิชย์
(2558) ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติมผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ น้านมถัวเหลื
่ องของผูบ้ ริโภค
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการร้านกาแฟสดในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐาน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับ งานวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการใช้
บริการสังอาหารผ่
่
านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของวสุดา รังสิเสนา ณ
อยุธ ยา (2561) ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีผ ลต่อ การการใช้บริก ารสัง่
อาหารผ่านสือ่ ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยังสอดคล้องกับ งานวิจยั เรื่อง
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารริมน้ า ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา ของ
อุมากร จีรชัยมงคล (2560) ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านอาหารริมน้ าของผูบ้ ริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับมากทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิม่ การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ผี ลต่อการ
ใช้บริการร้านกาแฟสด เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาประเมินการให้บริการ เพือ่ จะได้ปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาให้ดขี น้ึ
2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากพืน้ ทีใ่ นอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ กว้างขวาง และครอบคลุม ได้มากขึน้ เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กบั ทางร้านกาแฟ
และเป็ น แนวทางในการพัฒ นาการ ปรับ ปรุ ง การให้บ ริก ารของร้า นกาแฟต่ อ ไปได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ี
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