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การศึกษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคทีเ่ข้าใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา 

จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาค้อ 

Business Demands and Operations of the Coffee Shop ๑๐ ℃, 

    Khaokho District, Petchabun Province 
                  

ตรีชดา       ลูกอินทร์ 
 

บทคัดย่อ 

ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ ร้านกาแฟ 10 องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอเขาคอ้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจ

และ 4) การการวางแผนการตลาดการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ านวนตวัอยา่ง ๔๓๐ ชุด และ

ผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟ 

กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง ๒๕-๓๐ ปี มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟอยู่ในระดบัมากในทุกดา้นโดยมีดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ตลาด มีคว ามต้อ ง ก า ร ใน

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟเพื่อการด่ืมกาแฟท่ีดีต่อสุขภาพและผูท่ี้ใชบ้ริการหรือผูบ้ริโภคท่ีนิยมด่ืม

กาแฟ ผูป้ระโภคท่ีช่ืนชอบเคก้ ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบสะสมบรรจุภณัฑแ์กว้กาแฟ ผูบ้ริโภคท่ีนิยมในสไตลข์อง

ร้านกาแฟท่ีมีความสะอาด เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และเสริมภาพลกัษณ์ตวัเองให้ทนัสมยั ผูบ้ริโภคท่ีนิยม

เจรจาธุรกิจและนดัพบปะสังสรรค ์ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีใชบ้ริการเก่ียวกบัดา้น Internet / WiFi แบบไม่

จ ากดัเวลา  ผูบ้ริโภคท่ีชอบร้านกาแฟแบบ ธรรมชาติ สไตลท่์ามกลางธรรมชาติ มีตน้ไมร้อบลอ้ม ผูบ้ริโภค

ชอบเกา้อ้ีท่ีสะดวกสบาย และมีโต๊ะท่ีทนัสมยัสะดุดตา และผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเลือกใชบ้ริการในดา้นวนั

เสาร์และวนัอาทิตย ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการในช่วงเวลาตอนกลางวนั เวลา ๑๒.๐๑- ๑๕.๐๐ น. 

และผูบ้ริโภคท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการโดยบริโภคท่ีร้าน  

 

ค าส าคญั :พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ, ความตอ้งการปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของ

ธุรกิจร้านกาแฟ, การท าแกว้จากกากกาแฟ,และกาแฟเพื่อสุขภาพ  
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ABSTRACT 

The research purpose is to study ๑) market demand, ๒) sales , ๓) business operations, and                            
๔) marketing planning by data collection from the total ๔๓๐ sample business target groups and 
entrepreneurs or information related to coffee shop business operation.  

Most of the samples were female, aged between ๒๕-๓๐ years, graduated with a bachelor’s degree, 
worked as employees at private companies, received monthly income over ๓๐,๐๐๐ baht on average.  

The findings revealed their high need for marketing mix of coffee shop service in all aspects, i.e., 
product, price, place, promotion, personnel, physical attributes, and process. 

There is a demand in the market among various types of coffee consumers including  health-
purposed drinkers, coffee lovers, cake eaters, coffee cup packaging collectors, those who likes the style of 
hygienic coffee shops as a place to relax, those who enhance their appearance and lifestyle, those who prefer 
business negotiations and meetings at a coffee shop, those with behavior of using internet/WiFi services for 
unlimited duration, those who prefer drinking a cup of coffee in the midst of nature surrounded by trees,   
those who like sitting in comfy chairs with  modern stylistic tables, those who uses service at a coffee shop 
every weekend,  those who spend times during noontime from ๑๒.๐๑ pm – ๑๕.๐๐ pm, and dine-in 
customers.   

 
Keywords : Demands for coffee shop business operation, coffee shop business, making cups from coffee 
grounds, healthy coffee 
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บทน ำ 
 

ความเป็นมาและความส าคญั 

เพื่อเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุด คือเป็นท าเลท่ีตั้งท่ีมีโอกาสสร้างรายไดสู้งและตน้ทุนใน

การด าเนินงานต ่า ซ่ึงธุรกิจร้านกาแฟของเรามีการเลือกท าเลท่ีตั้ งในด้านธุรกิจบริการและธุรกิจการคา้ 

เน่ืองจากพิจารณาจากสมยัปัจจุบนั คนชอบการท่องเท่ียว ชอบวิว ชอบถ่ายรูป ชอบบรรยากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธรรมชาติ และอนาคตคนก็ยงัคงชอบธรรมชาติ ชอบท่องเท่ียว ผูว้ิจยัเลยเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเขาคอ้ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ในการเปิดร้านกาแฟ ๑๐ องศาเพราะจ าท าใหเ้กิดรายได ้และพิจารณาจากกลุ่มลูกคา้ในการเนน้ไป

ในทางลูกคา้ท่ีชอบมาท่องเท่ียว เก็บภาพบรรยากาศต่างๆ ท่ีมีผลต่อยอดขายและการเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต 

ธุรกิจร้านกาแฟ  องศา จงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอเขาคอ้ เร่ิมจากผูจ้ดัท าร้านเป็นผูท่ี้รักธรรมชาติ ชอบ

บรรยากาศหนาว มีเน้ือท่ีดินท่ีเหมาะแก่การท าธุรกิจร้านกาแฟ ร้านกาแฟแต่ละท่ีมีสไตลท่ี์แตกต่างกนั และมี

ขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัดว้ยความท่ีช่ืนชอบบรรยากาศท่ีดี บรรยากาศเวลามีหมอกลง และอยูท่่ามกลางสวน

ดอกไม ้ไดถ่้ายรูปเก็บบรรยากาศ นัง่ด่ืมกาแฟรับลมท่ีสดช่ืน ท่ามกลางป่าเขา ท่ามกลางดอกไมส้วยงามอยู่

บนยอดเขา ปัจจุบนัมีร้านดงักล่าวอยูม่ากมายบริเวณดา้นล่างของเขาคอ้ แต่ไม่มีร้านกาแฟข้ึนไปเปิดบนยอด

เขาของเขาคอ้ เป็นร้านกาแฟท่ีมีสวนดอกไมใ้หเ้ยีย่มชม มีการท ากิจกรรม Out door มีการป่ันจกัรยานลอยฟ้า 

ป่ันบนอากาศ มีการเล่นปีนไต่ ตามกิจกรรมต่างๆของร้านคา้เรา ทางร้านของเรามีการสอนท าคัว่เมลด็กาแฟ 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวสวน นกัศึกษาท่ีสนใจเพื่อมีงานท า จดัจ าหน่ายสินคา้เป็นสินคา้ OTOP ได ้และทาง

เราไดส้อนผลิตแกว้จากกากกาแฟเพื่อเป็นประโยชน์และแตกต่างจากผูอ่ื้น ไม่ท าใหส้ิ้นเปลืองโลกร้อน โดย

หันมาใชแ้กว้จากกากกาแฟ ท าการ Reuse ได ้ท าให้เป็นร้านกาแฟท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง เน่ืองจากคู่แข่งมีแต่

ขายกาแฟชมบรรยากาศอย่างเดียว แต่ร้านกาแฟของเรา มีการสอนลูกคา้เพื่อประกอบอาชีพไปดว้ย ใน

ปัจจุบนัมี Social Media อย่างรวดเร็วและมีผูค้นสนใจเป็นอย่างมาก เช่น ถ่ายรูปในการท าคัว่เมล็ดกาแฟ 

ถ่ายรูปกบัเคก้มะขามหวานท่ีเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน หรือจะเป็นกาแฟจากน ้ ามนัมะพร้าว หรือกาแฟจาก

มะขามหวาน เหมาะกบัคนท่ีรักษาสุขภาพ  

 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ๒ ส่วน คือดา้นผูโ้ภค และ ดา้นลกัษณะธุรกิจและผูป้ระกอบการ 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
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๑. ศึกษาด้านผู้บริโภค 
(๑)  เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการของร้านกาแฟ ๑๐ องศา 
จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ 
(๒) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ 
เขาคอ้  
 (๓) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการของผูบ้ริโภคในการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั มีความ
ตอ้งการดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกนั 
(๔) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ 
ท่ีมีพฤติกรรมต่างกนั มีความตอ้งการดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกนั  
๒. ศึกษาลกัษณะธุรกจิและผู้ประกอบการ 
(๑) เพื่อศึกษาธุรกิจประเภทร้านกาแฟมียอดขาย ๕ ปีในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
(๒)  เพื่อศึกษาลกัษะการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
(๓) เพื่อศึกษากลยุทธ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟในจงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีประสบความส าเร็จและไม่
ประสบความส าเร็จ  
(๔) เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา ๕ ปี ของร้านกาแฟจงัหวดั เพชรบูรณ์  
 
สมมติฐานของการวจิัย  
(๑) ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ มีความตอ้งการปัจจยั
ส่วนผสมของตลาดบริการและมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกาแฟ อยูใ่นระดบัสูง    
  
(๒) ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ มีความตอ้งการปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาดบริการแตกต่างกนั (เน่ืองจากไม่ไดท้ดสอบสมมุติฐาน)  
(๓) ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ มีลกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนั มีความตอ้งการปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการแตกต่างกนั     
(๔) พฤติกรรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอเขาคอ้ ท่ีมี
พฤติกรรมต่างกัน มีความต้องการปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน (เน่ืองจากไม่ได้ทดสอบ
สมมุติฐาน) 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

(๑) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน ท่ี

อาศยัอยู่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูว้ิจยัศึกษา พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธุรกิจร้าน

กาแฟ ๑๐  องศา จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีประชากรทั้งหมด  

(๒) ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา 

จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

(๓) ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ 
เขาคอ้ ไดแ้ก่ ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค ไดแ้ก่ ประเภทเบเกอร่ีท่ีนิยมบริโภค ประเภทบรรจุภณัฑ์ท่ี
นิยมบริโภค  เหตุผลในการใชบ้ริการ  ช่วงวนัท่ีนิยมเขา้ใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีนิยมเขา้ใชบ้ริการ  ลกัษณะการ
ใชบ้ริการ 
 ๒. ขอบเขตด้านช่วงเวลา 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔- 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.ด้านประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 

(๑) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอเขา

คอ้ จ านวน ๔๐๐คน และตวัอยา่ง ๓๐ คน และผูป้ระกอบการจ านวน ๑๐ คน ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

(๒) การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลยทุธ์ ๗P คือดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 

๔.ด้านสถานทีใ่ห้บริการ  ด้านการส่งเสริมการขาย  ด้านบุคลากร  ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้าน

กระบวนการการให้บริการ 

(๑) การสัมภาษณ์เชิงลึกดา้นการด าเนินงาน จากผูป้ระกอบการต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 

จ านวน ๑๐ คน 

๕. ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
(๑) ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน 
(๒) ตวัแปรตาม ( Dependent Variable) แบ่งเป็น ๒ ดา้น ดงัน้ี 
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๑.๑ ด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศาของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั เพชรบูรณ์ 
อ าเภอ เขาคอ้ ไดแ้ก่ ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีท่านนิยมบริโภคเหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา 
จ านวนคร้ังท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ ผูมี้ส่วนในการตดัสินเขา้ใชบ้ริการ ลกัษณะการใชบ้ริการ 

๑.๒ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา
ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ กรณีศึกษาดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

๖.ด้านพืน้ที่ 
ผูบ้ริโภคร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากบทความทาง
วิชาการ เอกสาร หนังสือและส่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ 
องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ โดยออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในงานวิจยัในบทต่อไป ผูว้ิจยัไดก้ าหนดหัวขอ้ในการทบ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
รายละเอยีดเกีย่วกบัอุตสาหกรรมของธุรกจิทีท่ าวจัิย 

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักาแฟ 

กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถบริโภคไดทุ้กเวลา มีกาแฟหลายชนิด ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกสรรความ

ตอ้งการและช่ืนชอบส่วนบุคคล กาแฟเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอาหรับ ตะวนัออกกลาง และอาราเบีย ใน

ประเทศอาระเบีย มีชาวอาราเบียเป็นคนเล้ียงแพะคนหน่ึง ช่ือ คาลดี ไดน้ าแพะออกไปเล้ียงตามปกติ แพะได้

กินผลไมสี้แดงชนิดหน่ึงเขา้ไปแลว้เกิดความคึกคะนองผดิปกติ จึงไดน้ าผลของตน้ไมน้ั้นมากะเทาะเปือกเอา

เมลด็ไปคัว่แลว้ตม้น ้าร้อนด่ืมเห็นวา่มีความกระปร้ีกระเปร่า จึงไดเ้ร่ิมรู้จกัตน้กาแฟมากข้ึน 

 จุรีพร ชอ้นใจ (๒๕๖๓) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรา
กรีนเมท ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัราชบุรี โดยมีวตัถุประสงคคื์อ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อม
ด่ืม ตรากรี นเมท ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ า
ผลไม ้พร้อมด่ืม ตรากรีนเมท จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์๓) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม ทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ตรากรีนเมท ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน ๔๐๐ 
ราย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา สถิติท่ีใช้  วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, สถิติทดสอบการวิเคราะห์ T-Test, f-test และวิเคราะห์สมการถดถอย
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พหุคูณผลการศึกษาพบว่า ๑) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๗-๓๕ ปีมีระดบั การศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท 
๒)พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือน ้ าส้ม ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์นิยม ท่ีสุดคือบรรจุภณัฑก์ระป๋อง 
ขนาด ๓๐๐ ซีซี. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง น้อยกว่า ๑๐๐ บาท ความถ่ีในการซ้ือ ๑-๒ คร้ัง/เดือน สถานท่ี
เลือกซ้ือคือร้านสะดวกซ้ือร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ๓) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุระดบัการศึกษา 
และรายไดมี้ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น ประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั ในดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือ และ
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ๔) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง การตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืม ตรากรีนเมท ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ณัฐนรี แดงวิจิตร (๒๕๖๔)การตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้าน คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั 
ปตท. ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยวตัถุประสงคเ์พื่อ ๑) เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ๒) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการ บริโภคกาแฟ ๓) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานี
บริการน ้ ามนั ปตท. ของ ผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ๔) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ๕) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจาก
ร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู ้ท่ี ซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามัน  ปตท. ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๓๙๐ คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ(t-test) และสถิติ f-test ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ ๒๐–๓๐ ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ๑๐,๐๐๐–
๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวนการบริโภคกาแฟ จ านวน ๒-๓ คร้ังต่อเดือน และช่วงเวลาในการใชบ้ริการมากท่ีสุด 
เวลา ๗.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น ค่าใชจ่้าย ต่อคร้ัง เป็นจ านวนเงิน ๘๑ – ๒๐๐ บาท และประเภทของกาแฟท่ีเลือก 
เอสเปรสโซ่ ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของ
ผูบ้ริโภค ในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้าน คาเฟ่อเมซอน ในสถานี บริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ พบว่า ดา้นราคา ดา้น ช่องทางการจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขายและดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ส่วนอายแุละอาชีพ พบวา่ ปัจจยั
ทางการตลาดทั้ง ๖ ดา้น ต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติอยู่ท่ีระดบั ๐.๐๕ ระดบัการศึกษา พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั ๐.๐๕ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจ าหน่าย แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติอยู่ท่ีระดบั ๐.๐๕ ผลการ
เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน สถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
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กรุงเทพมหานคร จ านวนการบริโภคกาแฟ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน ส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั ๐.๐๕ ช่วงเวลาในการ
ใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง พบว่า ปัจจยัทางการตลาดทั้ง ๖ ดา้น ต่างกนั อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติอยู่ท่ี
ระดับ ๐.๐๕ และประเภทของกาแฟท่ีเลือก พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้าน ส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั ๐.๐๕ 
 
     วธีิด าเนินการวิจัย 
 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเน้นการส ารวจเพื่อใชว้ิธีการอธิบายขอ้มูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคือ แบบสอบถามเพื่อสอบถามขอ้มูลปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาด จากนั้นน าไปสรุปผลการวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัการศึกษา พฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

๑ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูบ้ริโภคกาแฟบริเวณพื้นท่ีร้านกาแฟ 
๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูว้ิจยัจะด าเนินการธุรกิจและศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา มีประชากรทั้งหมด ๙๙๔,๕๔๐ คน (ขอ้มูล ณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒ กลุ่มตวัอย่าง  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์โดยใช้สูตร ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) 
ขนาดของตวัอย่างประชากรท่ีมีระดบันยัส าคญั ๐.๐๕ ไดค้วามคลาดเคล่ือนร้อยละ ๔ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งส้ิน ๔๐๐ คน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูม้าใชบ้ริการแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) ค านวณ
ตามสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน่ ( Yamane อา้งถึงใน วิชิต อู่อน้, ๒๕๔๐) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ประมาณ ๙๕% ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั .๐๕ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน ๔๐๐ ราย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการออกแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ ท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนดงัต่อไปน้ี 

๓.๓.๑ องคป์ระกอบของแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี ๑  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายปิดชนิดเลือกตอบ 

ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ค าถามปลายเปิดชนิดระบุขอ้ความ ประกอบดว้ย อายุ และ
รายไดต่้อเดือน 
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ส่วนท่ี ๒  แบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัสะสมทางการตลาด (ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคา, ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น
สถานท่ีให้บริการ, ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย ,ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น
บุคคลากร, ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นกายภาพ, ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการใหบ้ริการ 

ส่วนท่ี ๓  แบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา ใน
จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ในดา้นประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค เบเกอรร่ีท่ีนิยมบริโภค บรรจุภณัฑท่ี์
นิยมบริโภค, พฤติกรรมท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา, พฤติกรรมท่ีนิยมวนัท่ีเขา้ใช้บริการและ
พฤติกรรมในช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ,และพฤติกรรมในลกัษณะเขา้ใชบ้ริการ 

๕) น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุงแกไ้ขจดัท าเคร่ืองมือฉบบั
สมบูรณ์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตามลกัษณะขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษา ไดแ้ก่ 

๑ การวิเคราะห์แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเลือกเขา้ใชบ้ริการ ร้านกาแฟ ๑๐ องศา 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถิติท่ีใชคื้อ
การหาค่าความถ่ี ( Frequency ) และค่าร้อยละ ( Percentage) 

๒ การวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการใน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมดา้นสถานท่ีให้บริการ ปัจจยัส่วน
ประสมด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกายภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการให้บริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 
ค่าเฉล่ีย ( Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 

๓ การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ 
๑๐ องศา ในจงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอเขาคอ้  

๔ การวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านปัจจัยส่วนประสมกับพฤติกรรมในการ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้  
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      ผลการวจิัย 
 
การบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Management) 

การบริหารทรัพยากรทางการเงินในมุมของ ร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้ 

เป็นร้านกาแฟขนาดกลางในระยะเร่ิมตน้ในการสร้างตวัตนให้เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งจึงเป็นหน้าท่ีของ

ผูบ้ริหารท่ีจะควบคุมดูแลแผนการเงิน 

การบริหารจัดการทางตลาด (Marketing Management) 

ร้านกาแฟ ๑๐ องศา จงัหวดั เพชรบูรณ์ อ าเภอ เขาคอ้  ใช้วิธีการบริหารจดัการทางการตลาดท่ี

เก่ียวขอ้ง ดว้ยช่องทางการสร้างการรับรู้ สร้างเอกลกัษณ์ของแบรนด์โดยใชก้ารโปรโมทผ่านทางใบปลิว 

ป้ายโฆษณาตามทางข้ึนเขาคอ้ ผา่นทา้ยใบปลิวมีส่วนลดและการด่ืมกาแฟฟรีในช่วงเปิดร้านวนัแรก 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 

ร้านกาแฟ ๑๐ องศา บริหารงานเก่ียวกบัดา้นทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวกบัดา้นการว่าจา้งงานและเปรียบ

ทศันคติท่ีมีต่อองคก์ร ฝึกอบรมทกัษะการชงกาแฟ สร้างความจงรักภกัดีของพนกังานในร้านกาแฟของเรา 

และสร้างวฒันธรรมท่ีดีใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 

การบริหารการจัดการทางกลยุทธ์ (Strategic Management) 

ร้านกาแฟ ๑๐ องศา มีการบริหารการจดัการท่ีใชก้ลยทุธ์เพื่อใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และยัง่ยืน เน้นการสร้างการได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ โดยมีการจัดท ากิจกรรม งาน EVENT 

กิจกรรม Outdoor ท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงร้านกาแฟของเราไดม้ากกวา่ และมีการเชิญชวนใหม้าร่วมกิจกรรมในการ

ท ากาแฟ กิจกรรมคัว่กาแฟ กิจกรรมท าแกว้จากกากกาแฟ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถต่อยอดส าหรับผูส้นใจใน

การท ากาแฟแบบชงดว้ยตวัเอง ท าผลิตภณัฑแ์ละจ าหน่ายดว้ยตวัเองไดง่้าย เป็นกลยทุธ์ในการกระจายสินคา้

ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึงแหละกระจายไดห้ลายจงัหวดั  

การบริหารการจัดการทางการผลติ (Production Management) 

การบริหารจดัการส าหรับการผลิตกาแฟของร้านกาแฟ ๑๐ องศา เน้นท่ีการขายกาแฟในแต่ละวนั 

และเนน้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย เนน้ถึงคุณภาพของเมลด็กาแฟ และสายพนัธ์ของกาแฟท่ีมีคุณภาพ เรา

คดัสรรวตัถุดิบท่ีดี น าเขา้จากต่างประเทศ และจดัสรรวตัถุดิบจากจงัหวดัเชียงใหม่ และไดท้ าการผลิตวตัถุดิบ

เอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อผูใ้ช้บริการร้านกาแฟของเรา และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ

ผูบ้ริโภค 
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การบริหารการจัดการทางการปฏิบัติการ (Operations Management) 

การบริหารจดัการดูแลควบคุมตั้งแต่ระบบดา้นหนา้ของร้าน บริเวณร้ัวลอ้มรอบ ความสะอาดของ

สถานท่ี การตอ้นรับของพนกังานขาย และการใหค้  าแนะน าของพนกังานท่ีมีให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกใช้

บริการ มุมผอ่นคลาย มุมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีการจดักิจกรรมใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการแตกต่างกนัในทุกๆ

วนัท าให้ผูบ้ริโภคไม่เบ่ือต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟของเรา หรือแมแ้ต่การปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัดา้น

อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท ากาแฟ เคร่ืองชงกาแฟต่างๆกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ร้าน “กาแฟ ๑๐ 

องศา” น าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ส่วน ประสมการตลาด ๗Ps มาใช้โดย

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม การตลาด เพื่อสามารถสร้างความพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  ๑๐ องศา ในจังหวดั

เพชรบูรณ์ อ าเภอเขาคอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ เช่น คาปูชิโน 

เอสเพรสโซ่ ลาเต ้ช่ืนชอบเคก้มะขามหวาน ส่วนใหญ่ตอ้งการแกว้กาแฟขนาด ๑๖ ออนซ์ ท าจากกากกาแฟ 

ราคา ๕๕ บาท - ๗๕ บาท สาเหตุท่ีเลือกเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา เพราะชอบร้านมีความสไตล์

หวานๆ แบบธรรมชาติ มีร้านสีขาว สวยสะอาด เป็นท่ีพกัผ่อน เสริมภาพลกัษณ์ให้ตนเองทนัสมยั รูปแบบ

ร้านกาแฟท่ีผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบ คือแบบ ธรรมชาติ สไตลอ์ยูท่่ามกลางธรรมชาติ มีตน้ไมร้อบลอ้ม 

ส่วนใหญ่ช่ืนชอบเกา้อ้ีในร้านกาแฟแบบเกา้อ้ีพนักพิง และช่ืนชอบโต๊ะในร้านกาแฟแบบโต๊ะไมแ้บบบาร์ 

ส่วนใหญ่เลือกเขา้ใชบ้ริการในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตยใ์นช่วงเวลา ๑๒.๐๑ - ๑๕.๐๐ น. โดยส่วนใหญ่

บริโภคท่ีร้าน 

 สรุปผลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ประเภท
เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค วสัดุและขนาดแกว้บรรจุภณัฑ์ รูปแบบร้านกาแฟท่ีชอบ รูปแบบเกา้อ้ีร้านกาแฟท่ี
ชอบ และลกัษณะการใชบ้ริการ มีผลต่อความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
เน่ืองดว้ยระยะเวลาของการศึกษาน้ีอยูใ่นช่วงโควิดท่ีตอ้งมีการเวน้ระยะห่าง จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง

ใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ และใช้การกรอกขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงอาจมีความคลาดเคล่ือนของ
ขอ้มูล ส่งผลใหผ้ลการวิจยัน้ีอาจแตกต่างจากการเกบ็แบบสอบถามดว้ยตวัเอง 
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การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟ ๑๐ องศา จังหวดั 
เพชรบูรณ์ อ าเภอเขาคอ้”  ซ่ึงไม่ไดศึ้กษาตวัแปรอ่ืน เช่น ทศันคติ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีอาจมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ 
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