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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้บรโิภคต่อรา้นกาแฟ จงัหวดัยะลา 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของผูบ้รโิภคในจงัหวดัยะลา ทีส่่งผล
ต่อความจงภกัดขีองผู้บรโิภคในการใช้บรกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีของผู้บรโิภคต่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ ผู้บรโิภคที่นิยมใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา  
ทัง้เพศชายและเพศหญิง อายุตัง้แต่ 12 ปี ขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) และใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างจาก Google Form เพื่อใช ้
ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคจากสถานการณ์ไวรสั 
โควิด-19 ในประเทศไทย จากการท าแบบสอบถามในครัง้นี้ สามารถรวบรวมแบบสอบถาม 
ที่สมบูรณ์ได้ทัง้สิ้น จ านวน 450 ฉบบั สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 319 คน  
ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 28-35 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพรบัราชการ / รฐัวสิาหกิจ 
และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท นอกจากนี้ผลการศกึษายงัพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด (7 Ps) ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 450 คน มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปร
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ และปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา ในขณะ
ที่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และ 
ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ไม่มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ค ำส ำคญั : ความจงรกัภกัด,ี สว่นประสมทางการตลาด (7 Ps), รา้นกาแฟ, ผูบ้รโิภค 



ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to investigate Factors Affecting Consumer Loyalty 
in Coffee Shop in Yala Province. The objectives of this study were the behavior of using 
coffee shops of consumers in Yala Province. That affect the loyalty of consumers using coffee 
shops in Yala Province and marketing mix factors (7 Ps) affecting consumer loyalty to coffee 
shops in Yala Province. The sample group used this study was consumers who used coffee 
shops in Yala Province. Both males and females aged 12 years and over, 400 persons using 
a simple sampling (Simple random sampling) and use online questionnaires generated from 
Google Forms to collect questionnaires. And to avoid problems and obstacles from the 
COVID-19 situation in Thailand from this survey a total of 450 complete questionnaires were 
collected. The statistics used in the data analysis consisted of percentage, frequency, mean, 
standard deviation. (multiple regression analysis) 
 The results indicated that the majority of respondents were female. 319 people, most 
of them between the ages of 28-35 years. Bachelor's degree Occupation government / state 
enterprise and have average monthly income 10,000-20,000 baht. In addition, the study also 
found that The marketing mix (7 Ps) of 450 respondents had a coefficient of Service Process 
Marketing Mix Factor Variables Product and distribution channel factors Affects consumer 
loyalty to coffee shops in Yala province. while the price marketing mix Marketing Promotion 
Personnel and physical components Does not affect the loyalty of consumers to the coffee 
shop in Yala Province statistically significant at the 0.05 level 
 
Keywords : Loyalty, Marketing Mix Factors (7 Ps), Coffee Shop, Consumer. 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
วฒันธรรมการดื่มกาแฟทีก่ลายเป็นสว่นหนึ่งของชวีติประจ าวนัคนไทย พฒันามาสูพ่ืน้ที่

ของ “ร้านกาแฟ” พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยเพิ่มขึ้นตลอดกว่าทศวรรษมานี้  
ทัง้กาแฟส าเร็จรูป กาแฟสด จนธุรกิจร้านกาแฟแข่งกันผุดเป็นดอกเห็ด คนรุ่นใหม่นิยมใช้ 
รา้นกาแฟเป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรค ์ในช่วง 5-6 ปีทีผ่่านมา  

ปัจจุบันมูลค่าธุรกิจร้านกาแฟพุ่งขึ้นสูงถึง 17,000 ล้านบาท เติบโตปีละ 15-20% ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของชาวไทย ประกอบกบัต้องการความรวดเรว็และสะดวกสบาย รา้นกาแฟ
จงึตอบโจทยไ์ดเ้ป็นอย่างด ีแต่ละรา้นจงึตอ้งสรา้งจุดเด่นและความแตกต่างเพือ่ดงึดดูลูกคา้  



จงัหวดัยะลา ได้วางผงัเมอืงเป็นตาข่ายลกัษณะใยแมงมุมที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย
และไดร้บัรางวลัชนะเลศิการประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2528-2530) และในปี 2540 ไดร้บั
การคดัเลอืกจากองคก์ารอนามยัโลกยกให้เป็น 1 ใน 5 เมอืงของประเทศไทยในโครงการเมอืงน่าอยู่
ทัว่โลก ท าให้สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวได้ จงึท าให้ธุรกิจธุรกิจรา้นกาแฟของจงัหวดัยะลา ได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมาก  
 เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมาได้เกดิการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (โคโรน่าไวรสั) จงึเกิด
การ Lock Down ขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากท าให้มี
ผู้บริโภคใช้บริการร้านกาแฟลดลงแล้ว อาจมีผู้บริโภคบางส่วนเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภค
กลายเป็นเจา้ของธุรกจิเอง สง่ผลใหธุ้รกจิรา้นกาแฟมคีู่แขง่เพิม่ขึน้อกีดว้ย 
 ผูว้จิยัจงึมองเหน็ถงึปัญหาการแข่งขนัของธุรกจิรา้นกาแฟที่เกดิขึน้ และต้องการศกึษา 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟ จังหวัดยะลา” เพื่อทราบถึง
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคว่าปัจจยัใดที่ท าให้ผู้บรโิภคเกดิความจงรกัภกัดตี่อร้านกาแฟ จงัหวดัยะลา 
มากที่สุด และขอ้มูลจากงานวจิยันี้ยงัสามารถเป็นแนวทางส าหรบัผู้ที่ต้องการเปิดกจิการร้านกาแฟ 
ให้ได้น าขอ้มูลจากงานวจิยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อด าเนินธุรกจิได้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัยะลา หลงัจากสถานการณ์การระบาดของโควดิคลีค่ลาย  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของผูบ้รโิภคในจงัหวดัยะลา ทีส่่งผลต่อ
ความจงภกัดขีองผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีของ
ผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา 
 
สมมติฐำน 

1. ขอ้มลูของประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ทีต่่างกนั สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลาแตกต่างกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาด (7 Ps) สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟ 
ในจงัหวดัยะลา 

 
ขอบเขต 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
 ศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟของผู้บรโิภคในจงัหวดัยะลา โดยใช้ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ในการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟ จงัหวดัยะลา 

 



2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้บรโิภคที่นิยมใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา ทัง้เพศชายและเพศหญิง อายุ

ตัง้แต่ 12 ปี ขึน้ไป จ านวน 450 คน  
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 เดอืน กรกฎาคม 2564 ถงึ ธนัวาคม 2564 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 1. ทฤษฎปีระชากรศาสตร ์
  เหมชาต ิสุวพศิ (2562) สรุปทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตรไ์วว้่า เป็นแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการศกึษากลุ่มผูบ้รโิภคเพื่อการบรรลุจุดประสงคข์องธุรกจิ โดยจะเริม่จากการศกึษาความต้องการ
บรโิภคสินค้าจากตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้  ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะส่งผลให้
ผู้บรโิภคมพีฤตกิรรมการบรโิภคที่แตกต่างกนัออกไป นักการตลาดจงึต้องท าการศกึษาปัจจยัต่างๆ 
เพือ่ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2. ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด 
  Kotler (2004) (อา้งถงึใน ทรงพร เทอืกสุบรรณ และ สุรรีตัน์ อนิทรห์มอ้, 2564) ไดก้ล่าวว่า 
กลยุทธ์การตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร Service Marketing Mix ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค 
จะขึ้นอยู่กบัการวางกลยุทธ์ของผูบ้รหิารธุรกจิในการให้ความส าคญักบัการตอบสนองของผูบ้รโิภคใน
ดา้นใดมากทีสุ่ด ซึง่สว่นประสมทางการตลาดเกี่ยวกบัธุรกจิบรกิารจะมทีัง้หมด 7 ดา้น (7 Ps) ไดแ้ก่ 
  (1) ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายน าเสนอไปยังตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภค อาจเป็นสิง่ที่ผู้บรโิภคสามารถจบัต้องได้ เช่น สนิค้า ผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
หรอือาจเป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้เช่น การบรกิาร ความคดิ เป็นตน้ 
  (2) ปัจจยัด้านราคา หมายถึง การคิดค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสินค้าหรอืบรกิาร หรอืทัง้  
2 อย่าง รวมทัง้ก าไรของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้และน าเสนอขายต่อผู้บรโิภค ซึ่งต้องเป็นราคาที่สามารถ
ยอมรบัไดแ้ละตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ และสามารถแขง่กบัคู่แขง่ทางการคา้ได้  
  (3) ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการท างานเพื่อให้สนิค้าหรอืบรกิาร
ไปสูผู่บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได ้เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจสงูสุด 
  (4) ปัจจยัด้านการส่งเสรมิกาตลาด หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ ที่ท าให้สามารถเข้าถงึ
ผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจและสนบัสนุนสนิคา้หรอืบรกิารของธุรกจิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
  (5) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร หมายถึง ขัน้ตอนการจดัจ าหน่ายสนิค้าหรอื
การบรกิาร ทีม่คีวามถูกตอ้ง และรวดเรว็ ท าใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจต่อธุรกจิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
  (6) ปัจจยัด้านบุคลากร หมายถึง บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ทัง้
ก่อนการขายและหลงัการขาย ซึ่งการที่มบีุคลากรที่มกีารให้บรกิารแก่ผู้บรโิภคที่ดีนัน้จะท าให้
เกดิความพงึพอใจกบัผูบ้รโิภคและสามารถน าไปสูก่ารเกดิการซือ้ซ ้าไดม้ากทีสุ่ด 



  (7) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง สิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ต้องท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิการประทบัใจมากทีสุ่ด ผ่านทางภาพลกัษณ์ต่างๆ  
 3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรกัภกัด ี  
  Stone, Woodcock, and Machtynger (2000) (อ้างถึงใน นวลรัตน์  วัฒนา และ  
ภทัรวรรณ แท่นทอง, 2561) ไดแ้บ่งความจงรกัภกัดอีอกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
  (1) ความจงรกัภักดีด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) หมายถึง ความรู้สึกยินดีเมื่อได้ใช้
สนิคา้หรอืบรกิารของธุรกจิ มคีวามไวว้างใจ ความเชื่อมัน่ และความปรารถนาดตี่อสนิคา้หรอืบรกิารของธุรกจิ 
  (2) ความจงรกัภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) หมายถึง ความเติมเต็มและ 
การตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ท าให้ผู้บรโิภครูส้กึชื่นชอบและเต็มใจที่จะได้รบัสนิค้าหรอื
บรกิารจากธุรกจิ 
 4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  พรทิวา บูรพาชยานนท์ (2560) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและความพงึพอใจ 
ในคุณภาพการบรกิารทีม่ตี่อความภกัดขีองผูบ้รโิภครา้นกาแฟแบรนดพ์รเีมยีมในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้รกิารรา้นกาแฟแบรนด์พรเีมยีม Starbucks 
Coffee เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
พนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลีย่ 15,001-30,000 บาทต่อเดอืน โดยมคี่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการ
ใชบ้รกิารรา้นกาแฟแบรนดพ์รเีมยีมน้อยกว่า 200 บาท และใชบ้รกิารรา้นกาแฟแบรนด์พรเีมยีม 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน จากการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมอีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารของผู้บรโิภครา้นกาแฟแบรนด์พรเีมยีมในเขตกรุงเทพมหานคร 
และความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารโดยภาพรวมมอีทิธพิลต่อความภกัด ีของผูบ้รโิภครา้นกาแฟ
แบรนดพ์รเีมยีมในเขตกรุงเทพมหานคร  
  อรศิรา พรอ้มแก้ว (2560) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อกาแฟสดของผู้บรโิภค 
ทีใ่ชบ้รกิารรา้นบา้นแก้วกาแฟ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด จ านวน 400 คน และสมัภาษณ์ผูบ้รโิภค 
จ านวน 10 ราย พบว่า ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มอีาชีพค้าขาย/
ธุรกจิส่วนตวั ซึง่นิยมบรโิภคกาแฟสายพนัธุอ์าราบกิา เพือ่สรา้งความกระปรีก้ระเปร่า และเวลาในการ
ซื้อสนิค้าส่วนใหญ่คอืช่วงบ่าย (13.00–15.59 น.) มคี่าใช้จ่ายในการซื้อ ประมาณ 50-100 บาทต่อครัง้ 
และผู้บรโิภคมีการพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพและการน าเสนอมากที่สุด 
สว่นระดบัความคดิเหน็คุณภาพการบรกิาร ทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้กาแฟสด จะพจิารณาดา้นการตอบสนอง
ต่อลูกคา้ ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัการเลอืกซือ้กาแฟสด
โดยวธิ ีMultiple linear regression พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านบุคลากร มผีลต่อการเลอืกซื้อกาแฟสดของผูบ้รโิภค 
แต่ด้านราคา ด้านกายภาพ และการน าเสนอดา้นกระบวนการไม่มผีลต่อการเลอืกซื้อกาแฟสด
ของผูบ้รโิภค ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ของคุณภาพการบรกิารกบัการเลอืกซื้อกาแฟสดโดยวธิ ี
Multiple linear Regression พบว่า คุณภาพการบรกิารด้านความไว้วางใจของการบรกิาร ด้านการ



สรา้งความเชื่อมนัของการบรกิาร และด้านการตอบสนองลูกค้า มผีลตอการเลอืกซื้อกาแฟสด
ของผูบ้รโิภค ในขณะทีด่า้นความใส่ใจของการบรกิาร และดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร
ไม่มผีลต่อการเลอืกซื้อกาแฟสด และผลของการสมัภาษณ์ พบว่า สิง่ที่ผู้บรโิภคชื่นชอบและให้
ความส าคญัจากการใชบ้รกิารรา้นบ้านแก้วกาแฟมากที่สุด คอื คุณภาพของสนิค้าด ีมคีวามคดิเหน็
ต่อการตอบสนองความต้องการ โดยให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมมากที่สุด มคีวามคดิเห็นต่อ
สิง่ทีต่้องการเหน็ธุรกจิรา้นบา้นแกว้กาแฟพฒันาในอนาคต โดยตอ้งการใหเ้พิม่ขนม เคก้ เบเกอรี่
มากทีสุ่ด รองมาคอื มขียายพืน้ที ่ขยายขนาดโต๊ะ โปรโมชัน่หน้ารอ้น 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 
(Questionnaire) ทีส่รา้งจาก Google Form เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยวธิีทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ โดยการใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 450 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งส่วนการท า
แบบสอบถามเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 สว่นที ่1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ในลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 สว่นที ่2 แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7 Ps ทีม่ผีล
ต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟ จงัหวดัยะลา  
 สว่นที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรกัภักดีของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟ 
จงัหวดัยะลา จ านวน 7 ขอ้  
 โดยแบบทดสอบส่วนที่ 2 และ 3 ใช้เครื่องมอืประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
แบบไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) เป็นการให้สเกลค าตอบ 5 ระดบั จากน้อยไปมาก ได้แก่
ระดบั 5 คะแนน = เหน็ดว้ยมากที่สุด, ระดบั 4 คะแนน = เหน็ด้วยมาก, ระดบั 3 คะแนน = เหน็ดว้ย
ปานกลาง, ระดบั 2 คะแนน = เหน็ดว้ยน้อย และระดบั 1 คะแนน = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู มขีัน้ตอนด าเนินการ 2 วธิ ีดงันี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ 
ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ทีส่รา้งจาก Google Form ซึ่งสามารถรวบรวมแบบสอบถามทีส่มบูรณ์
ไดท้ัง้สิน้ จ านวน 450 ฉบบั 
 2. ขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาขอ้มูลงานวจิยัจากหนังสอื 
ผลงานวจิยั เอกสาร และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยท าการสบืค้นจากผลงานของนักศกึษา
ปรญิญาโทของมหาวทิยาลยัต่างๆ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 



 วธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจแบบสอบถามทัง้หมดมาประมวลผล
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์โปรแกรม SPSS โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา 
  ใชอ้ธบิายขอ้มูลและลกัษณะขอ้มูลที่รวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างหรอืประชากร การวเิคราะห์
ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ในส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดอืน โดยใชส้ถติ ิค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ อตัราสว่น ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน 
  2.1 ใช้วธิทิดสอบทางสถติิ Independent T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของตวัแปร 2 ตวั ที่เป็นอสิระต่อกนัในการพสิูจน์สมมตฐิานที่ 1 คอื ขอ้มูลของประชากรศาสตร ์
ดา้นเพศ ทีต่่างกนัสง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟ จงัหวดัยะลาแตกต่างกนั 
  2.2 ใช้วธิทิดสอบทางสถิติ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตวัอย่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั คอื ขอ้มูลของประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ การศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ทีต่่างกนั ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้บรโิภคในจงัหวดัยะลา
แตกต่างกนั สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟ จงัหวดัยะลาแตกต่างกนั 
  2.3 ใช้วธิิทดสอบทางสถติิ Multiple Regression Analysis โดยก าหนดค่านัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผล
ต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟ ในจงัหวดัยะลา 

 
ผลกำรวิจยั 

 
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลของประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อความจงรกัภักด ี

ต่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ 0.466 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคญั 
ทางสถติทิีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนั จงึสง่ผลต่อความจงรกัภกัดตี่อ
ร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา ไม่แตกต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
319 คน คิดเป็นร้อยละ 70.09 และผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธิทดสอบทางสถิติ One-Way ANOVA  
และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวธิกีาร LSD มกีารก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตัว ผลการทดสอบ
สมมตฐิานความแตกต่างระหว่างอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุต่างกนั จงึส่งผลต่อความจงรกัภกัดี
ต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา แตกต่างกนั ที่ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มอีายุระหว่าง 28-35 ปี จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.1 , ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาต่างกนั 
จงึส่งผลต่อความจงรกัภักดีต่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา ไม่แตกต่างกนั ที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.055 
ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.4 , ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี
ต่างกัน จึงส่งผลต่อความจงรกัภักดีต่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา แตกต่างกัน ที่ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 โดยผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีรบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ จ านวน 189 คน คดิเป็น



รอ้ยละ 42.0 และผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั จงึส่งผลต่อความจงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟ
ในจงัหวดัยะลา แตกต่างกนั ที่ค่า Sig. เท่ากบั 0.004 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ย
ต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.1 
 ผลการวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้บรโิภค
ต่อร้านกาแฟ ในจงัหวดัยะล พบว่า ผู้บรโิภคให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร (X1) , ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (X2) และ ปัจจยัด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (X3) ว่าส่งผลต่อความจงรกัภกัดตี่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา โดย ค่าสมัประสทิธิ ์
ของตวัแปรในรูปแบบคะแนนดบิ (B) เท่ากบั 0.439 , 0.172 และ 0.119 ตามล าดบั และในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 0.443 , 0.163 และ 0.126 ตามล าดบั และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ (r) 
เท่ากบั 0.666 มอี านาจในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.444 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
(S.E.est) เท่ากบั 0.443 และค่าคงทีข่องสมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ (a) เท่ากบั 1.024 
โดยใชว้ธิทิดสอบทางสถติ ิMultiple Regression Analysis ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัไดด้งันี้ 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงการสร      ุปผลการทดสอบสมมต ฐานท             ิ    ี ่1 

สมมต ฐำนท       ิ     ี่ 1 สถิติท่ีใช้ ผลกำรทดสอบ 

ข้อมูลของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ทีต่่างกนั สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลาแตกต่างกนั 

1. ผู้บริโภคที่ ใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลาที่ม ี
เพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรกัภักดีต่อร้านกาแฟใน 
จงัหวดัยะลา ไมแ่ตกต่างกนั 

Independent 
T-test 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

2. ผู้บริโภคที่ ใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลาที่ม ี
อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรกัภักดีต่อร้านกาแฟใน
จงัหวดัยะลา แตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

3. ผู้บริโภคที่ ใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลาที่ม ี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ 
รา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา ไมแ่ตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

4. ผู้บริโภคที่ ใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลาที่ม ี
อาชพีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความจงรกัภักดตี่อร้านกาแฟใน
จงัหวดัยะลา แตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

5. ผู้บริโภคที่ ใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลาที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรกัภักด ี
ต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา แตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 



ตำรำงท่ี 2 แสดงการสร      ุปผลการทดสอบสมมต ฐาน          ิ   ท    ี ่2 

สมมต ฐำนท       ิ     ี่ 2 สถิติท่ีใช้ ผลกำรทดสอบ 

สว่นประสมทางการตลาด (7 Ps) สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟ ในจงัหวดัยะลา 

1. สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ส่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา แตกต่างกนั 

Multiple Regression 
Analysis 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

2. สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา สง่ผลต่อความ
จงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา ไมแ่ตกต่างกนั 

Multiple Regression 
Analysis 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

3. ส่ วนประสมทางการตลาดด้ านช่ องทางก าร 
จดัจ าหน่าย ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟใน
จงัหวดัยะลา แตกต่างกนั 

Multiple Regression 
Analysis 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด 
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา  
ไมแ่ตกต่างกนั 

Multiple Regression 
Analysis 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

5. ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ส่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา ไม่แตกต่างกนั 

Multiple Regression 
Analysis 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา 
แตกต่างกนั 

Multiple Regression 
Analysis 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

7. สว่นประสมทางการตลาดดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา  
ไมแ่ตกต่างกนั 

Multiple Regression 
Analysis 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

 
อภิปรำยผล 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย ปัจจัยข้อมูลของประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ 
ความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา ผูว้จิยัไดพ้บว่า  

1. เพศหญิง และเพศชายมคีวามจงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลาไม่แตกต่างกัน 
อาจเนื่องมาจากร้านกาแฟคอืสถานที่กลางที่นิยมใช้ส าหรบัพบปะสงัสรรค์กนัได้ กล่าวคอื ทัง้
เพศหญิงและเพศชายสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดต้ลอดเวลา และผูค้นส่วนใหญ่ที่มาใชบ้รกิารจะให้
ความเคารพการเป็นสว่นตวักนัเสมอไม่ว่าจะเป็นเพศใดกต็าม 



2. ช่วงอายุระหว่าง 28-35 ปี มคีวามจงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลามากกว่าช่วงอายุ
อื่นๆ อาจเนื่องมาจาก ช่วงอายุระหว่าง 28-35 ปี เริม่มคีวามลงตวัทางการด าเนินชวีติประจ าวนั
ทีก่ระท าอยู่เป็นประจ า เช่น การท างานในสถานที่เดมิๆ และมทีี่อยู่อาศยัเป็นที่ประจ า จงึท าให้
เดนิทางอยู่ในเสน้ทางเดมิและสง่ผลใหก้ารใชบ้รกิารรา้นกาแฟเกดิขึน้ในสถานทีเ่ดมิๆ  

3. ผู้บรโิภคทุกระดบัการศึกษาต่างมคีวามจงรกัภักดีต่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลาไม่ต่างกัน 
อาจเนื่องมาจากเมื่อเขา้สู่สงัคมท างาน เมื่อมคีนใดคนหนึ่งมคีวามจงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟรา้นใดรา้นหนึ่ง
แลว้จะชกัจงูกนัไปรา้นนัน้  ๆซึง่สงัคมท างานย่อมมบีุคลากรทุกระดบัการศกึษาทีอ่ยู่ในทุกองคก์รการท างาน 

4. อาชพีรบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ มคีวามจงรกัภกัดตี่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลามากกว่าอาชพี
อื่นๆ อาจเนื่องมาจากอาชีพรบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ เป็นการท างานประจ าที่มีเวลาท างานแน่นอน  
จงึสามารถก าหนดเวลาในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟทีต่นพงึพอใจไดแ้มว้่ารา้นนัน้จะอยู่ไกลกว่ารา้นอื่น 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท มคีวามจงรกัภกัดีต่อร้านกาแฟจงัหวดัยะลา 
อาจเนื่องมาจากผูอ้าศยัในจงัหวดัยะลาสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่อยู่ที ่10,000-20,000 บาท  
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผล 
ต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา ผูว้จิยัไดพ้บว่า  

1. ดา้นผลติภณัฑ์ ส่งผลต่อความจงรกัภกัดตี่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา อาจเนื่องมาจาก 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทีต่้องการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ มคีวามชื่นชอบในรสชาตขิองเครื่องดื่มและหลงกลิน่
หอมของกาแฟถงึแมบ้างคนไม่ดื่มกาแฟกต็าม ผูบ้รโิภคจงึใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์
และความหลากหลายของสนิคา้เป็นอย่างมาก  

2. ดา้นราคา ไม่สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อรา้นกาแฟในจงัหวดัยะลา อาจ
เนื่องมาจาก เมื่อผูบ้รโิภคพงึพอใจกบัคุณภาพและรสชาตขิองสนิคา้ หรอืไดใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟ
ทีต่นประทบัใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้ปัจจยัดา้นราคาจงึไม่ส าคญั 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อความจงรกัภกัดตี่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา อาจ
เนื่องมาจาก การจดัจ าหน่ายเป็นสว่นหนึ่งของการใหบ้รกิาร ทัง้ในเรื่องของการคดิคน้ท าเลทีต่ ัง้เพือ่ให้
ผูบ้รโิภคเดนิทางมาใชบ้รกิารได้อย่างสะดวก หากท าเลที่ตัง้ไม่เหมาะสม หรอืไม่สามารถตดิต่อร้านได ้
จะท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความยากล าบากจนเกนิไปจงึเลอืกใชบ้รกิารรา้นอื่นที่ใชบ้รกิารไดง้า่ยกว่า 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีของผู้บรโิภคต่อร้านกาแฟใน 
จงัหวดัยะลา อาจเนื่องมาจาก เมื่อผูบ้รโิภคพงึพอใจกบัคุณภาพและรสชาตขิองสนิคา้ หรอืไดใ้ชบ้รกิาร
รา้นกาแฟทีต่นประทบัใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้การสง่เสรมิการตลาดจงึไม่ส าคญั  

5. ด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้บรโิภคต่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา 
อาจเนื่องมาจาก ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้รกิารร้านกาแฟจะเขา้ไปใชบ้รกิารเป็นกลุ่ม จงึไม่ค่อยไดใ้ห้
ความส าคญักบับุคลากร แต่จะใหค้วามส าคญักบับุคคลทีอ่ยู่ตรงหน้ามากกว่า 

6. ด้านกระบวนการให้บรกิาร ส่งผลต่อความจงรกัภักดีต่อร้านกาแฟในจงัหวดัยะลา 
อาจเนื่องมาจาก การมบีรกิารที่ดีอย่างสม ่าเสมอบ่งบอกถงึความใส่ใจลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทบัใจ และท าใหม้คีวามตอ้งการใชบ้รกิารซ ้า 



7. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟ 
ในจงัหวดัยะลา อาจเนื่องมาจาก การใช้บรกิารร้านกาแฟไม่มคีวามจ าเป็นต้องนัง่ที่ร้าน แต่สามารถซื้อ
กลบับา้นหรอืทีท่ างานได ้องคป์ระกอบทางกายภาพจงึไม่มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคในจงัหวดัยะลา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ดา้นประชากรศาสตร ์

- น าขอ้มูลของประชากรกลุ่มเป้าหมายมาศกึษาเพื่อท าการตลาด และวางแผนกลยุทธ์
เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค 

ดา้นสว่นประสมทางการตลาด (7 Ps) 
- ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟจากการใหก้ารบรกิารทีด่สีม ่าเสมอ ถูกตอ้ง 

รวดเรว็ และสามารถใหข้อ้มลูไดเ้ป็นอย่างด ี
- ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑ์ ทัง้เรื่องของคุณภาพของสนิคา้ ความคุ้มค่ากบั

ราคาทีต่อ้งจ่าย และการแสดงราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน  
- ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากร้านที่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ สามารถ

เดนิทางได้สะดวก มทีี่จอดรถเพยีงพอ สามารถตดิต่อผู้ขายได้สะดวก มชี่องทางในการติดต่อ 
หลากหลาย และมบีรกิารจดัสง่สนิคา้ (Delivery)  
 
ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรขยายกลุ่มตวัอย่างไปยงัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง และน ามาวางแผนกลยุทธเ์พื่อสรา้งแรงจูงใจ
ในการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค เป็นการขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเพือ่ใชใ้นการขยายธุรกจิ 
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