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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟ จังหวัดยะลา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผูบ้ ริโภคในจังหวัดยะลา ทีส่ ่งผล
ต่อความจงภักดีของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลา และปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผลต่ อ ความจงรักภักดีของผู้บ ริโภคต่ อ ร้านกาแฟในจังหวัด ยะลา
กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ ผู้บริโภคที่นิ ยมใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลา
ทัง้ เพศชายและเพศหญิง อายุตงั ้ แต่ 12 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) และใช้แ บบสอบถามออนไลน์ ท่ีส ร้างจาก Google Form เพื่อ ใช้
ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม และเพื่อ หลีกเลี่ยงปั ญ หาและอุปสรรคจากสถานการณ์ ไวรัส
โควิด -19 ในประเทศไทย จากการทาแบบสอบถามในครัง้ นี้ สามารถรวบรวมแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ได้ทงั ้ สิ้น จานวน 450 ฉบับ สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จานวน 319 คน
ส่วนใหญ่ มอี ายุระหว่าง 28-35 ปี ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี อาชีพรับราชการ / รัฐวิส าหกิจ
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด (7 Ps) ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 450 คน มีค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปร
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ในขณะ
ที่ปั จจัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านบุ ค ลากร และ
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ไม่มผี ลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คำสำคัญ : ความจงรักภักดี, ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps), ร้านกาแฟ, ผูบ้ ริโภค

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.
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟทีก่ ลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวันคนไทย พัฒนามาสูพ่ น้ื ที่
ของ “ร้านกาแฟ” พฤติก รรมการบริโภคกาแฟของคนไทยเพิ่ม ขึ้น ตลอดกว่ าทศวรรษมานี้
ทัง้ กาแฟส าเร็จรูป กาแฟสด จนธุ รกิจร้านกาแฟแข่งกัน ผุ ด เป็ น ดอกเห็ด คนรุ่น ใหม่นิ ย มใช้
ร้านกาแฟเป็ นสถานทีพ่ บปะสังสรรค์ ในช่วง 5-6 ปี ทผ่ี ่านมา
ปั จจุบันมูลค่ าธุ รกิจร้านกาแฟพุ่งขึ้นสูงถึง 17,000 ล้านบาท เติบโตปี ละ 15-20% ซึ่ง
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชาวไทย ประกอบกับต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย ร้านกาแฟ
จึงตอบโจทย์ได้เป็ นอย่างดี แต่ละร้านจึงต้องสร้างจุดเด่นและความแตกต่างเพือ่ ดึงดูดลูกค้า

จังหวัดยะลา ได้วางผังเมืองเป็ นตาข่ายลักษณะใยแมงมุมที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย
และได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปี ซ้อน (พ.ศ. 2528-2530) และในปี 2540 ได้รบั
การคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกยกให้เป็ น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงการเมืองน่ าอยู่
ทัวโลก
่
ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ จึงทาให้ธุรกิจธุรกิจร้านกาแฟของจังหวัดยะลา ได้รบั
ความนิยมเป็ นอย่างมาก
เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (โคโรน่ าไวรัส) จึงเกิด
การ Lock Down ขึ้น ท าให้ ผู้ บริโภคมีค วามระมัดระวังในการใช้ จ่ ายมากขึ้น นอกจากท าให้ มี
ผู้ บริโภคใช้บริการร้านกาแฟลดลงแล้ ว อาจมีผู้ บ ริโภคบางส่ วนเปลี่ยนจากการเป็ นผู้ บริโภค
กลายเป็ นเจ้าของธุรกิจเอง ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีค่แู ข่งเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
ผูว้ จิ ยั จึงมองเห็นถึงปั ญหาการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟที่เกิดขึน้ และต้องการศึกษา
“ปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข องผู้บ ริโภคต่ อ ร้า นกาแฟ จังหวัด ยะลา” เพื่อ ทราบถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคว่าปั จจัยใดที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟ จังหวัดยะลา
มากที่สุด และข้อมูลจากงานวิจยั นี้ยงั สามารถเป็ นแนวทางสาหรับผู้ท่ตี ้องการเปิ ดกิจการร้านกาแฟ
ให้ได้นาข้อมูลจากงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อดาเนินธุรกิจได้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดยะลา หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิดคลีค่ ลาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผูบ้ ริโภคในจังหวัดยะลา ทีส่ ่งผลต่อ
ความจงภักดีของผูบ้ ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผลต่อ ความจงรักภักดีของ
ผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา
สมมติ ฐำน
1. ข้อมูลของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ทีต่ ่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลาแตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟ
ในจังหวัดยะลา
ขอบเขต
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดยะลา โดยใช้ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ในการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟ จังหวัดยะลา

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคที่นิยมใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ทัง้ เพศชายและเพศหญิง อายุ
ตัง้ แต่ 12 ปี ขึน้ ไป จานวน 450 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีประชากรศาสตร์
เหมชาติ สุวพิศ (2562) สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็ นแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการศึกษากลุ่มผูบ้ ริโภคเพื่อการบรรลุจุดประสงค์ของธุรกิจ โดยจะเริม่ จากการศึกษาความต้องการ
บริโภคสินค้าจากตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งตัวแปรเหล่ านี้ จะส่งผลให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันออกไป นักการตลาดจึงต้องทาการศึกษาปั จจัยต่างๆ
เพือ่ กาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
2. ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด
Kotler (2004) (อ้างถึงใน ทรงพร เทือกสุบรรณ และ สุรรี ตั น์ อินทร์หม้อ, 2564) ได้กล่าวว่า
กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ Service Marketing Mix ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
จะขึ้นอยู่กบั การวางกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารธุรกิจในการให้ความสาคัญกับการตอบสนองของผูบ้ ริโภคใน
ด้านใดมากทีส่ ุด ซึง่ ส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจบริการจะมีทงั ้ หมด 7 ด้าน (7 Ps) ได้แก่
(1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายนาเสนอไปยังตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค อาจเป็ นสิง่ ที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
หรืออาจเป็ นสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น การบริการ ความคิด เป็ นต้น
(2) ปั จจัยด้านราคา หมายถึง การคิดค่ าใช้จ่ายทัง้ หมดของสินค้าหรือบริการ หรือทัง้
2 อย่าง รวมทัง้ กาไรของสินค้าหรือบริการนัน้ และนาเสนอขายต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็ นราคาที่สามารถ
ยอมรับได้และต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนัน้ และสามารถแข่งกับคู่แข่งทางการค้าได้
(3) ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย หมายถึง กระบวนการทางานเพื่อให้สนิ ค้าหรือบริการ
ไปสูผ่ บู้ ริโภคกลุ่มเป้ าหมายได้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(4) ปั จจัยด้านการส่งเสริมกาตลาด หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้สามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริโภค ทาให้ผบู้ ริโภคเข้าใจและสนับสนุนสินค้าหรือบริการของธุรกิจให้ได้มากทีส่ ุด
(5) ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง ขัน้ ตอนการจัดจาหน่ ายสินค้ าหรือ
การบริการ ทีม่ คี วามถูกต้อง และรวดเร็ว ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อธุรกิจให้ได้มากทีส่ ุด
(6) ปั จจัย ด้านบุค ลากร หมายถึง บุค คลที่มสี ่ว นเกี่ยวข้อ งกับการดาเนินธุรกิจ ทัง้
ก่อนการขายและหลังการขาย ซึ่งการที่มบี ุคลากรที่มกี ารให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ดีนัน้ จะทาให้
เกิดความพึงพอใจกับผูบ้ ริโภคและสามารถนาไปสูก่ ารเกิดการซือ้ ซ้าได้มากทีส่ ุด

(7) ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่ง ที่ จ ับ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แ ต่ ต้ อ งท าให้
ผูบ้ ริโภคเกิดการประทับใจมากทีส่ ุด ผ่านทางภาพลักษณ์ต่างๆ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภักดี
Stone, Woodcock, and Machtynger (2000) (อ้ า งถึ ง ใน นวลรัต น์ วัฒ นา และ
ภัทรวรรณ แท่นทอง, 2561) ได้แบ่งความจงรักภักดีออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ความจงรักภักดีด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) หมายถึง ความรู้ส ึกยินดีเมื่อได้ใช้
สินค้าหรือบริการของธุรกิจ มีความไว้วางใจ ความเชื่อมัน่ และความปรารถนาดีต่อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ
(2) ความจงรักภักดีท่ีเกิดจากเหตุ ผล (Rational Loyalty) หมายถึง ความเติมเต็มและ
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภครูส้ กึ ชื่นชอบและเต็มใจที่จะได้รบั สินค้าหรือ
บริการจากธุรกิจ
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พรทิวา บูรพาชยานนท์ (2560) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการทีม่ ตี ่อความภักดีของผูบ้ ริโภคร้านกาแฟแบรนด์พรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์พรีเมียม Starbucks
Coffee เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลีย่ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการ
ใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์พรีเมียมน้อยกว่า 200 บาท และใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์พรีเมีย ม
1-2 ครัง้ ต่อเดือน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอทิ ธิพลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผู้บริโภคร้านกาแฟแบรนด์พรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร
และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดยภาพรวมมีอทิ ธิพลต่อความภักดี ของผูบ้ ริโภคร้านกาแฟ
แบรนด์พรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร
อริศรา พร้อมแก้ว (2560) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อกาแฟสดของผู้บริโภค
ทีใ่ ช้บริการร้านบ้านแก้วกาแฟ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จานวน 400 คน และสัมภาษณ์ผบู้ ริโภค
จานวน 10 ราย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว ซึง่ นิยมบริโภคกาแฟสายพันธุอ์ าราบิกา เพือ่ สร้างความกระปรีก้ ระเปร่า และเวลาในการ
ซื้อสินค้าส่วนใหญ่คอื ช่วงบ่าย (13.00–15.59 น.) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ ประมาณ 50-100 บาทต่อครัง้
และผู้บริโภคมีการพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพและการนาเสนอมากที่สุ ด
ส่วนระดับความคิดเห็นคุณภาพการบริการ ทีม่ ผี ลต่อการเลือกซือ้ กาแฟสด จะพิจารณาด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกซือ้ กาแฟสด
โดยวิธี Multiple linear regression พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสดของผูบ้ ริโภค
แต่ด้านราคา ด้านกายภาพ และการนาเสนอด้านกระบวนการไม่มผี ลต่อการเลือกซื้อกาแฟสด
ของผูบ้ ริโภค ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการเลือกซื้อกาแฟสดโดยวิธี
Multiple linear Regression พบว่า คุณภาพการบริการด้านความไว้วางใจของการบริการ ด้านการ

สร้างความเชื่อมันของการบริการ และด้านการตอบสนองลูกค้า มีผลตอการเลือกซื้อกาแฟสด
ของผูบ้ ริโภค ในขณะทีด่ า้ นความใส่ใจของการบริการ และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
ไม่มผี ลต่อการเลือกซื้อกาแฟสด และผลของการสัมภาษณ์ พบว่า สิง่ ที่ผู้บริโภคชื่นชอบและให้
ความสาคัญจากการใช้บริการร้านบ้านแก้วกาแฟมากที่สุด คือ คุณภาพของสินค้าดี มีความคิดเห็น
ต่อการตอบสนองความต้องการ โดยให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมมากที่สุด มีความคิดเห็นต่อ
สิง่ ทีต่ ้องการเห็นธุรกิจร้านบ้านแก้วกาแฟพัฒนาในอนาคต โดยต้องการให้เพิม่ ขนม เค้ก เบเกอรี่
มากทีส่ ุด รองมาคือ มีขยายพืน้ ที่ ขยายขนาดโต๊ะ โปรโมชันหน้
่ าร้อน
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
(Questionnaire) ทีส่ ร้างจาก Google Form เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 450 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งส่วนการทา
แบบสอบถามเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นแบบสอบถาม
ในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ทีม่ ผี ล
ต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟ จังหวัดยะลา
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่ อร้านกาแฟ
จังหวัดยะลา จานวน 7 ข้อ
โดยแบบทดสอบส่วนที่ 2 และ 3 ใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
แบบไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) เป็ นการให้สเกลคาตอบ 5 ระดับ จากน้ อ ยไปมาก ได้แก่
ระดับ 5 คะแนน = เห็นด้วยมากที่สุด, ระดับ 4 คะแนน = เห็นด้วยมาก, ระดับ 3 คะแนน = เห็นด้วย
ปานกลาง, ระดับ 2 คะแนน = เห็นด้วยน้อย และระดับ 1 คะแนน = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั ้ ตอนดาเนินการ 2 วิธี ดังนี้
1. ข้อ มูล ปฐมภู มิ (Primary Data) ผู้ว ิจยั ได้ท าการศึก ษาเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยการ
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ทส่ี ร้างจาก Google Form ซึ่งสามารถรวบรวมแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์
ได้ทงั ้ สิน้ จานวน 450 ฉบับ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลงานวิจยั จากหนังสือ
ผลงานวิจยั เอกสาร และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทาการสืบค้นจากผลงานของนักศึกษา
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจแบบสอบถามทัง้ หมดมาประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
ใช้อธิบายข้อมูลและลักษณะข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ในส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ อัตราส่วน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน
2.1 ใช้วธิ ทิ ดสอบทางสถิติ Independent T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของตัวแปร 2 ตัว ที่เป็ นอิสระต่อกันในการพิสูจน์สมมติฐานที่ 1 คือ ข้อมูลของประชากรศาสตร์
ด้านเพศ ทีต่ ่างกันส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟ จังหวัดยะลาแตกต่างกัน
2.2 ใช้วธิ ทิ ดสอบทางสถิติ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว คือ ข้อมูลของประชากรศาสตร์ ด้านอายุ การศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทีต่ ่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดยะลา
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟ จังหวัดยะลาแตกต่างกัน
2.3 ใช้วธิ ิทดสอบทางสถิติ Multiple Regression Analysis โดยกาหนดค่านัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟ ในจังหวัดยะลา
ผลกำรวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ของประชากรศาสตร์ของผู้บ ริโภคที่ส่งผลต่ อ ความจงรักภักดี
ต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา พบว่า ค่ า Sig. (2-tailed) มีค่ าเท่ากับ 0.466 ซึ่งมากกว่าค่ านัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ก่ี าหนดไว้ทร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศต่างกัน จึงส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
ร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน
319 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.09 และผลการวิเคราะห์ โดยใช้ ว ิธิ ทดสอบทางสถิ ติ One-Way ANOVA
และตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธกี าร LSD มีการกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ผลการทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุ พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มอี ายุต่างกัน จึงส่งผลต่อความจงรักภักดี
ต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา แตกต่างกัน ที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 28-35 ปี จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.1 , ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาต่างกัน
จึงส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.055
ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.4 , ผูบ้ ริโภคที่มอี าชีพ
ต่างกัน จึงส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา แตกต่างกัน ที่ค่า Sig. เท่ากับ
0.000 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จานวน 189 คน คิดเป็ น

ร้อยละ 42.0 และผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน จึงส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟ
ในจังหวัดยะลา แตกต่างกัน ที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.004 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.1
ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค
ต่อร้านกาแฟ ในจังหวัดยะล พบว่า ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริการ (X1) , ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (X2) และ ปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย (X3) ว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา โดย ค่าสัมประสิทธิ ์
ของตัวแปรในรูปแบบคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.439 , 0.172 และ 0.119 ตามลาดับ และในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.443 , 0.163 และ 0.126 ตามลาดับ และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคูณ (r)
เท่ากับ 0.666 มีอานาจในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.444 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
(S.E.est) เท่ากับ 0.443 และค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 1.024
โดยใช้วธิ ทิ ดสอบทางสถิติ Multiple Regression Analysis กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมตฐานท
ิ
่ี 1
สมมติ ฐำนที่ 1

สถิ ติที่ใช้

ผลกำรทดสอบ

ข้อมู ลของประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อ น
ทีต่ ่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลาแตกต่างกัน
1. ผู้ บ ริโ ภคที่ ใ ช้ บ ริก ารร้ า นกาแฟในจั ง หวัด ยะลาที่ มี
Independent
เพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อ ความจงรักภักดีต่อ ร้านกาแฟใน
T-test
จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

2. ผู้ บ ริโ ภคที่ ใ ช้ บ ริก ารร้ า นกาแฟในจัง หวัด ยะลาที่ มี
อายุ แ ตกต่ างกัน ส่งผลต่อ ความจงรัก ภักดีต่ อ ร้านกาแฟใน
จังหวัดยะลา แตกต่างกัน

One-Way
ANOVA

ยอมรับ
สมมติฐาน

3. ผู้ บ ริโ ภคที่ ใ ช้ บ ริก ารร้ า นกาแฟในจัง หวัด ยะลาที่ มี
ระดับ การศึก ษาแตกต่ า งกัน ส่งผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดี ต่ อ
ร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน

One-Way
ANOVA

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

4. ผู้ บ ริโ ภคที่ ใ ช้ บ ริก ารร้ า นกาแฟในจัง หวัด ยะลาที่ มี
อาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟใน
จังหวัดยะลา แตกต่างกัน

One-Way
ANOVA

ยอมรับ
สมมติฐาน

5. ผู้ บ ริโ ภคที่ ใ ช้ บ ริก ารร้ า นกาแฟในจัง หวัด ยะลาที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อ เดือ นแตกต่างกัน ส่งผลต่อ ความจงรักภักดี
ต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา แตกต่างกัน

One-Way
ANOVA

ยอมรับ
สมมติฐาน

ตำรำงที่ 2 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมตฐาน
ิ ท ่ี 2
สมมติ ฐำนที่ 2

สถิ ติที่ใช้

ผลกำรทดสอบ

ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟ ในจังหวัดยะลา
1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อ Multiple Regression
ความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา แตกต่างกัน
Analysis

ยอมรับ
สมมติฐาน

2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ส่งผลต่อความ Multiple Regression
จงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน
Analysis

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

3. ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่ องทางก าร
Multiple Regression
จัด จาหน่ า ย ส่งผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีต่ อ ร้านกาแฟใน
Analysis
จังหวัดยะลา แตกต่างกัน

ยอมรับ
สมมติฐาน

4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
Multiple Regression
ส่ งผลต่ อความจงรักภั กดี ต่ อร้านกาแฟในจัง หวัด ยะลา
Analysis
ไม่แตกต่างกัน

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

5. ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ส่งผลต่อ Multiple Regression
ความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน
Analysis

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ
Multiple Regression
ส่ งผลต่ อความจงรักภัก ดี ต่ อร้านกาแฟในจัง หวัด ยะลา
Analysis
แตกต่างกัน

ยอมรับ
สมมติฐาน

7. ส่วนประสมทางการตลาดด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
Multiple Regression
ส่ งผลต่ อความจงรักภั กดี ต่ อร้ านกาแฟในจัง หวัด ยะลา
Analysis
ไม่แตกต่างกัน

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

อภิ ปรำยผล
จากการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ผลการวิจ ัย ปั จจัย ข้ อ มู ล ของประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลต่ อ
ความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ผูว้ จิ ยั ได้พบว่า
1. เพศหญิง และเพศชายมีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลาไม่แตกต่างกั น
อาจเนื่องมาจากร้านกาแฟคือสถานที่กลางที่นิยมใช้สาหรับพบปะสังสรรค์กนั ได้ กล่าวคือ ทัง้
เพศหญิงและเพศชายสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา และผูค้ นส่วนใหญ่ท่มี าใช้บริก ารจะให้
ความเคารพการเป็ นส่วนตัวกันเสมอไม่ว่าจะเป็ นเพศใดก็ตาม

2. ช่วงอายุระหว่าง 28-35 ปี มีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลามากกว่าช่วงอายุ
อื่นๆ อาจเนื่องมาจาก ช่วงอายุระหว่าง 28-35 ปี เริม่ มีความลงตัวทางการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ทีก่ ระทาอยู่เป็ นประจา เช่น การทางานในสถานที่เดิมๆ และมีท่อี ยู่อาศัยเป็ นที่ประจา จึงทาให้
เดินทางอยู่ในเส้นทางเดิมและส่งผลให้การใช้บริการร้านกาแฟเกิดขึน้ ในสถานทีเ่ ดิมๆ
3. ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาต่างมีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลาไม่ต่างกัน
อาจเนื่องมาจากเมื่อเข้าสู่สงั คมทางาน เมื่อมีคนใดคนหนึ่งมีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟร้านใดร้านหนึ่ง
แล้วจะชักจูงกันไปร้านนัน้ ๆ ซึง่ สังคมทางานย่อมมีบุคลากรทุกระดับการศึกษาทีอ่ ยู่ในทุกองค์กรการทางาน
4. อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลามากกว่าอาชีพ
อื่นๆ อาจเนื่ องมาจากอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ เป็ นการท างานประจ าที่มีเวลาท างานแน่ นอน
จึงสามารถกาหนดเวลาในการใช้บริการร้านกาแฟทีต่ นพึงพอใจได้แม้ว่าร้านนัน้ จะอยู่ไกลกว่าร้านอื่น
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟจังหวัดยะลา
อาจเนื่องมาจากผูอ้ าศัยในจังหวัดยะลาส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ อยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท
จากการวิเคราะห์ข้อ มูลผลการวิจยั ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7 Ps) ที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา ผูว้ จิ ยั ได้พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา อาจเนื่องมาจาก
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ทต่ี ้องการใช้บริการร้านกาแฟ มีความชื่นชอบในรสชาติของเครื่องดื่มและหลงกลิน่
หอมของกาแฟถึงแม้บางคนไม่ด่มื กาแฟก็ตาม ผูบ้ ริโภคจึงให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และความหลากหลายของสินค้าเป็ นอย่างมาก
2. ด้านราคา ไม่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา อาจ
เนื่องมาจาก เมื่อผูบ้ ริโภคพึงพอใจกับคุ ณภาพและรสชาติของสินค้า หรือได้ใช้บริการร้านกาแฟ
ทีต่ นประทับใจและสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ ปั จจัยด้านราคาจึงไม่สาคัญ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา อาจ
เนื่องมาจาก การจัดจาหน่ายเป็ นส่วนหนึ่งของการให้บริการ ทัง้ ในเรื่องของการคิดค้นทาเลทีต่ งั ้ เพือ่ ให้
ผูบ้ ริโภคเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก หากทาเลที่ตงั ้ ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถติดต่อร้านได้
จะทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ถึงความยากลาบากจนเกินไปจึงเลือกใช้บริการร้านอื่นที่ใช้บริการได้งา่ ยกว่า
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ ส่งผลต่ อความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่ อร้านกาแฟใน
จังหวัดยะลา อาจเนื่องมาจาก เมื่อผูบ้ ริโภคพึงพอใจกับคุณภาพและรสชาติของสินค้า หรือได้ใช้บริการ
ร้านกาแฟทีต่ นประทับใจและสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ การส่งเสริมการตลาดจึงไม่สาคัญ
5. ด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา
อาจเนื่องมาจาก ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ทใ่ี ช้บริการร้านกาแฟจะเข้าไปใช้บริการเป็ นกลุ่ม จึงไม่ค่อยได้ให้
ความสาคัญกับบุคลากร แต่จะให้ความสาคัญกับบุคคลทีอ่ ยู่ตรงหน้ามากกว่า
6. ด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟในจังหวัดยะลา
อาจเนื่องมาจาก การมีบริการที่ดีอย่างสม่าเสมอบ่งบอกถึงความใส่ใจลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ และทาให้มคี วามต้องการใช้บริการซ้า

7. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ไม่ ส่ งผลต่ อความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่ อร้านกาแฟ
ในจังหวัดยะลา อาจเนื่องมาจาก การใช้บริการร้านกาแฟไม่มคี วามจาเป็ นต้องนัง่ ที่ร้าน แต่สามารถซื้อ
กลับบ้านหรือทีท่ างานได้ องค์ประกอบทางกายภาพจึงไม่มผี ลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคในจังหวัดยะลา
ข้อเสนอแนะ
ด้านประชากรศาสตร์
- นาข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้ าหมายมาศึกษาเพื่อทาการตลาด และวางแผนกลยุทธ์
เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภค
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps)
- ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านกาแฟจากการให้การบริการทีด่ สี ม่าเสมอ ถูกต้อง
รวดเร็ว และสามารถให้ขอ้ มูลได้เป็ นอย่างดี
- ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ ทัง้ เรื่องของคุณภาพของสิน ค้า ความคุ้มค่ากับ
ราคาทีต่ อ้ งจ่าย และการแสดงราคาสินค้าทีช่ ดั เจน
- ผู้บ ริโ ภคส่ว นใหญ่ เลือ กใช้บ ริก ารจากร้านที่มีช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยที่ ส ามารถ
เดินทางได้สะดวก มีท่จี อดรถเพียงพอ สามารถติดต่อผู้ขายได้สะดวก มีช่องทางในการติดต่อ
หลากหลาย และมีบริการจัดส่งสินค้า (Delivery)
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และนามาวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภค เป็ นการขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและเพือ่ ใช้ในการขยายธุรกิจ
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