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บทคัดย่อ 

   จากการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ มีความพึง
พอใจต่อร้านกาแฟอินทนิล ค่าเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั ้งไว้ ซึ ่งสามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า นักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ ร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านราคา นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านการบริการ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่ นักเรียน นักศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก  อาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา ได้แก่ อาจารย์ธาตุทอง  สรรพเจริญ อาจารย์ณัฐรชา อมรธรรม

สกุล และอาจารย์ศักดิ์ดา  สัจจะไพบูลย์กิจ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา

ใจใส่อย่างดียิ ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

         อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องคล้ายกัน จึงขอ

มอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณะอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็น  

ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มี พระคุณทุก

ท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิด  และยินดีที่จะรับฟัง

คำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

    รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพ่ือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเร่งรัด
การดำเนินการ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งใน
ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุก  สาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ ่งแวดล้อมและ  ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
ให้เป็นรูปธรรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้าน 
ธุรกิจสามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดยีว
และให้สามารถประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เดิมเคยมีร้านกาแฟสดตั้งอยู่ในวิทยาลัยฯ และปิดทำการเนื่องจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมและปิดทิ้งไว้ ทางงานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เล็งเห็นช่องทางในการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบกับตลาดของเครื่องดื่มเกิดขึ้นจำนวนมาก ลูกค้าทั่วไป
หันมาบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภทกาแฟและน้ำผลไม้/
สมูทตี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ 15 – 60 ปี ซึ ่งมีราคาตั้งแต่ 12 บาทจนถึงราคา 65 บาท      
ซึ่งความแตกต่างของการบริโภคกาแฟก็มีแตกต่างกัน ทั้งรสชาติ หรือกระบวนการผลิต และแนวโน้ม
ของคนดื่มกาแฟหันมานิยมรสชาติของการแฟคั่วบด มีรสชาติเข้มข้นหอมมันมากขึ้น ซึ่งสามารถทำ
ธุรกิจกาแฟและน้ำผลไม้/สมูทตี้ ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการภายในวิทยาลัยฯ  ปัจจุบันเครื่องดื่มกาแฟที่
มีจำหน่ายที ่วิทยาลัยฯ คือ กาแฟต้มใส่นม ซึ ่งมีรสหวาน และกาแฟกระป๋อง แบบธรรมดาตาม
ท้องตลาดทั่วไป และยังไม่มีเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้/สมูทตี้ขายในวิทยาลัย  
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เห็นว่า
ควรจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ธุรกิจร้านกาแฟและน้ำผลไม้/สมูทตี้ โดยมีชื่อร้านว่า 
ร้านอินทนิล คาเฟ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียน มีทักษะและ     
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องค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ  มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 การดำเนินธุรกิจการขายและการให้บริการ ลูกค้าถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้
ต่อเนื่อง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของการประเมินผล ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ ไปวางแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงการขายสินค้าและการให้บริการต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อร้าน
กาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟ อินทนิล 
คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา “ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี” โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
     1.4.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มของร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี 
     1.4.2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มของร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี อย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 คน 
  1.4.3. วิธีการสุ่มตัวอย่างเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
จะแจกแบบสอบถามให้กล ุ ่มยกตัวอย่างที ่ เคยซื ้อ เครื ่องดื ่มของร ้านกาแฟนอินทนิล คาเฟ่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
 
 
 
 
 



3 
 

1.5  ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

   1.5.1. สามารถนำข้อมูลจากการวิจัยในด้านความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษา นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไปปรับปรุงในเรื่องคุณภาพและการบริการ
เครื ่องดื ่มเพื ่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้อย่างชัดเจน 
      1.5.2. เพื่อให้เป็นข้อมูลและแนวทางแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริการเครื่องด่ืมและนำผลวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการขายสินค้าและการให้บริการต่อไป 

 
 



 
 

 

บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
   การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อร้าน
กาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้เป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
  2.1  แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยทางการตลาด 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
  2.3  แนวคิดเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 
     2.4  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกาแฟและเครื่องดื่ม 
  2.5  งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยทางการตลาด 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
       ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ ่ม ของตัวแปรที่มีองค์การสมารถควบคุมได้และใช้
เพื่อที่จะดึงดูดในความสนใจผู้ซื้อโดย Mccarthy (ปี 2552) ได้กำหนดส่วนประสมทางการตลาดไว้ 4 
อย่างคือ 
     2.1.1  ผลิตภัณฑ์ (Product) 
   2.1.1.1  สินค้าให้เลือก 
   2.1.1.2  คุณภาพสินค้า 
   2.1.1.3  ลักษณะและการออกแบบตราสินค้า 
   2.1.1.4  การบรรจุภัณฑ์ 
   2.1.1.5  การรับประทานสินค้า 
 2.1.2  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   2.1.2.1  การโฆษณา  
    2.1.2.2  การขายโดยใช้พนักงาน 
   2.1.2.3  การส่งเสริมการขายการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
   2.1.2.4  การตลาดทางตรง 
 2.1.3  ราคา (Price) 
   2.1.3.1  ราคาสินค้าในรายการ 
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   2.1.3.2  ส่วนลดและส่วนยอมให้ 
   2.1.3.3  ระยะเวลาในการชำระเงิน 
   2.1.3.4  ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 
 2.1.4  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
   2.1.4.1  ความครอบคลุม 
   2.1.4.2  การเลือกคนกลาง 
   2.1.4.3  ทำเลที่ตั้ง 
   2.1.4.4  การขนส่ง 
   2.1.4.5  การคลังสินค้า 
 

 2.1.1   ผลิตภัณฑ์ (Product) จะต้องมีการออกแบบหรือ พัฒนา ขึ้นมาได้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดและลูกค้า จะหมายถึงของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบรูปร่าง ของ ผลิตภัณฑ์ที่รวมไปถึงการบริการ
ที่เก่ียวข้องกับ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ การพัฒนาให้มีสิ่งที่สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของลูกค้าได้ 
  2.1.2   การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการขายความคิดความเข้าใจ ให้ลูกค้าได้รู้ การ
ส่งเสริมการจำหน่ายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ที่ใช้สื่อความในตลาดเป้าหมายให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์
ทีต้องการว่ามีการจำหน่าย ณ ที่ใด ณ ระดับราคาใดการส่งเสริมการจำหน่ายประกอบไปด้วย 
 2.1.3   ราคา (Price) มีการกำหนดให้ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องราคานี้จะเป็นส่วนกลางของการ
ผสมการตลาดทั้งหมดซึ่งเป็นกลไกลที่สามารถ ดึงดูด ความสนใจ ให้เกิดขึ้นมาได้ในการกำหนดราคา
จะต้องมีการพิจารณาลักษณะของการแข่งขันในตลาดเป้าหมายและมีวิธีที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนด
ส่วนเพิ่มส่วนลดและเง่ือนไขการขาย 
    2.1.4   ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านสถานที่จะต้องพิจารณาถึงสถานที่ เวลา และ
บุคคลที่สินค้าและบริการควรจะถูกนำไปเสนอขาย ในการเคลื่อนตัวของสินค้าและบริการการจำหน่าย
มีกิจกรรม ทางการ ตลาดต่างๆ มากมายมาเกี่ยวข้องจากสถาบันที่ทำหน้าที่ขายและคนกลางหลาย
ฝ่ายด้วยกันจะมาถึงผู้บริโภคสุดท้ายการขายมักจะเก่ียวข้องกับคนกลางจำนวนมากเสมอ 
     
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายส่วนประสมทางการตลาดไว้ดังนี้  
ส่วนการตลาด (Marketing) คือ กิจกรรมของธุรกิจที่กำหนดขึ้นเพื่อวางแผนด้านราคาการส่งเสริม
การตลาดการจัดการจำหน่ายคุณค่าสินค้า การบริหาร และความคิดไปยังตลาดเป้าหมาย เพื่อที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบไปด้วยส่วนประสมทาง การตลาด 
(Marketing Mix) ซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้และองค์การต้องนำมาใช้ร่วมกัน
เพ่ือตอบสนองกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) ในการ กำหนด การตลาด  
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  สำหรับธุรกิจ การผลิต และจำหน่ายนั้น องค์การตองคำนึงถึงความจำเป็น และความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออก เป็นส่วนการตลาด 4 อย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (เอกชัย พันธุลี, 2553, หน้า
12 - 14) 
    2.2.1  ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นเรื่องที่สนองความจำเป็นและความต้องการแก่มนุษย์ได้ มีทั้ง
ค ุณสมบ ัต ิท ี ่ แตะต ้องได ้  (Tangible  Product) และแตะต ้องไม ่ ได ้  ( Intangible  Product) 
ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การบรรจุหีบห่อ และความเชื่อถือใน
ตราสินค้า 
    2.2.2   ราคา (Price) กำหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยเป็นส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการ
กำหนดราคานโยบายกลยุทธ์ต่างๆ ในการกำหนดราคา 
  2.2.3   ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place or Distribution Channel) หมายถึงว ิธ ีการหรือ
กิจกรรมที่มี ความเหมาะสมในการนำสินค้าออกสู่ท้องตลาด หรือหมายถึงกำหนดช่องทางในการจัด
จำหน่าย ซึ่งประกอบ ด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
               2.2.3.1  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงผลิตภัณฑ์ถูก
เปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจำหน่ายจะประกอบไปด้วยผู้ผลิตคนกลางผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจำหน่ายอาจผ่านคนกลางหรือไม่ก็ได้ 
             2.2.3.2  การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรม ที่เก่ียว ข้อง
ในการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินค้า
จึงประกอบมีความสำคัญคือการขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และคลังสินค้า 
(Storage & Warehousing) และการบริการสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) 
 2.2.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการติดตามการสื่อสารระหว่างผู้จำหน่ายและ
ตลาดเป้าหมาย เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและ พฤติกรรมการซื้อประเภทของการส่งเสริมการตลาด ดังนี้ 
              2.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดตามการสื่อสารแบบไม่ใช้คน (Non -
personal) โดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ป้ายโฆษณาเป็นต้น โดยที่การ
โฆษณาจะเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามีความต้องการใน
ตัวผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ 
              2.2.4.2  การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็นการติดตามการสื่อสารในทางตรง
แบบต่อหน้าระหว่างผู้ขายกับ ลูกค้า เป้าหมายทำให้ สามารถจูงใจลูกค้าเพื่อให้มีการซื้อและทราบ
ปฏิกิริยาตอบสนองจากลูกค้าเป้าหมายโดยจะใช้ตัวแทนขายในกรณีต่อไปนี้ 
                 1)  เมื่อสินค้านั้นเหมาะสมกับการขายนั้นโดยมีตัวแทนขาย เช่น สินค้าที่ขายตาม
บ้าน (Door to door selling) เช่น ประกันชีวิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องสำอางค์เป็นต้น 
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                 2)  เมื่อสินค้านั้นมีลักษณะเฉพาะพนักงานขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
(Product Knowledge) ถ้าเป็นสินค้ามีการสลับซับซ้อนจะไม่สามารถขายผ่านสื่อโฆษณาได้ เช่น 
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องจักร รถยนต์ สินค้าอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยหน่วยงานขาย ซึ่ง
ถ้าคนกลางไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่สามารถจัดวาง สินค้าให้โดดเด่นหรือไม่สามารถน้าสินค้าออกวาง
ในชั้นคนกลางถือว่าเป็นสะพานที่หนึ่ง ส่วนผู้บริโภคถือว่าเป็นสะพานที่สองซึ่งเป็นสะพานที่น้าไปสู่
ความสำเร็จในการขาย 
     2.2.5  การส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion) มีกิจกรรม ทางการตลาด ที่นอกเหนือจาก
การขายโดยใช้บุคคล การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งช่วยกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค และเพ่ิม
ประสิทธิ ภาพของผู ้ขาย เช่น การประกาศลดราคาสินค้า การแจกของแถมการส่งชิ ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น 
    2.2.6  การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) เป็นการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยที่องค์การเป็นเจ้า ของ สินค้า นั้น ไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ เป็นความพยายามชักจูงกลุ่มสาธารณะผ่านทางสื่อมวลชนให้เกิดความคิดเห็น หรือทัศนคติที่ดีต่อ
องค์การ 
     2.2.7  การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) เป็นวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์โดยตรง
และทำให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด เช่น การขายทางโทรศัพท์ จดหมาย แค็ตตาล็อกโทรทัศน์ 
วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ที่จูงใจให้กับผู้บริโภคตอบกลับเพื่อการซื้อ เพื่อการรับของตัวอย่างหรือการนำ
คูปองจากสื่อไปใช้ 
     2.2.8  การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Marketing) เป็นวิธีการที่ใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑใ์น
โอกาสพิเศษหรือทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันนักขัตฤกษ์ โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือ
ยอดขาย ซึ่งจะมีการจัดท้ากิจกรรมพิเศษแต่มักนิยมใช้การลดราคาสินค้าร่วมกับการโฆษณา เช่น การ
ลดราคาตามเทศกาลต่าง ๆ การแจกของขวัญฉลองครบรอบวันจัดตั้งของร้านค้าเป็นต้นจากแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดพอสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกิจกรรมของธุ รกิจที่กำหนดขึ้น
เพื่อวางแผน ด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายคุณค่าสินค้า การบริหารและความคิด
ไปยังตลาดเป้าหมาย เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาร่วมกัน 
เพ่ือให้สามารถที่จะตอบ สนองในความต้อง การของ ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท้าการแสวงหา การซื้อ การใช้ ทำประเมินผล 
และการใช้จ่ายในสินค้าและบริการ คาดว่าจะตอบสนองถึงความต้องการของเขา (Sciffman & 
Kanuk, 1994, p.7) หรือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหาการเลือกซื้อ
การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ ซึ่งเป็นเหตุจ้าเป็นจะต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมี
ผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เพราะการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจะท้าให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์
ทางการตลาดที่สร้าง ความพึง พอใจ ให้แก่ผู ้บริโภค และความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถใน
การตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ จะช่วย ในการพัฒนาด้านตลาดและพัฒนาด้านสินค้าของ
คุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2.4.1  แนวคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Decision Process)  
    กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโดยทั่วไปจะผ่านไปตามขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้. 
     2.4.1.1  สิ่งเร้า หมายถึงสิ่งกระตุ้นหรือแรงขับเพื่อจูงใจหรือเร่งเร้าให้บุคคลที่เกิดอยาก
ความต้องการที่จะกระทำบางอย่าง สิ่งเร้าอาจจะเกิดจากสังคมหรือเรียกว่าสิ่งเร้าทางสังคมเช่นการได้
พูดคุยกับเพื่อน ทำเพ่ือนท้าให้เกิดสิ่งจูงใจขึ้นกับผู้บริโภคได้ 

  2.4.1.2 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกเพื่อเลือกซื้อสินค้าหรือ
บริการอย่างใดอย่างหนึ่งจากราการทางเลือกที่น้ามาพิจารณาลักษณะรูปร่างของสินค้า ราคา สีสัน 
รูปแบบ คุณภาพความ ปลอดภัย และใบรับประกันสินค้า เป็นต้น 
     2.4.1.3  การตัด สินใจซื้อผู้บริโภคก็พร้อมที่จะซื้อแต่ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาตัดสินใจ 3 
ประการ คือสถานที่ซื้อ เงื่อนไขการซื้อ และความพร้อมที่จะจ้าหน่าย 
      2.4.1.4  พฤติกรรมหลังจากซื้อ ผู้บริโภคจะประเมินการซื้ออีกครั้งหนึ่ง ว่าสินค้าท่ีซื้อนั้น 
สามารถแก้ปัญหาตามที่เขาต้องการได้จริงตามค้าโฆษณาหรือไม่ ถ้าหากผู้บริโภคได้รับความพอใจจะ
ท้าให้เกิดการซื้อซ้ำ และ บอกต่อผู้บริโภครายอ่ืนได้ 
คำถามท่ีจะใช้เพ่ือ ค้นหาลักษณะ พฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้ 
       1)  Who is in the market? ใครคือกลุ่มลูกค้าที่แท้จริง (Occupant) คำตอบ
ที่ต้องการทราบ ลักษณะ กลุ่มเป้าหมายทาง ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะห์พฤติกรรม ศาสตร์ กลยุทธการตลาดที่เก่ียวข้อง กลยุทธ์ การตลาด ประกอบด้วย     กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึง พอใจของ กลุ่มเป้าหมายได้ 
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        2)  What does the market how? อะไรคือสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการ (Object) 
สิ่งที่จะซื้อผู้บริโภคซื้ออะไรคำตอบที่ต้องการทราบสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อ สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากสินค้า
คือต้องการบอกคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของสินค้าและความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
         ก. ผลิตภัณฑ์หลักรูปลักษณ์สินค้า ได้แก่ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
รูปแบบ การบริการ คุณ ภาพ ลักษณะ นวัตกรรม 

       ข. ผลิตภัณฑ์ ควบ 
       ค. ผลิตภัณฑ์ที่ คาดหวัง 

ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วยความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์บริการ 
พนักงาน และภาพลักษณ์ 
        3)  Why does the market buy? ซื้อไปเพื่ออะไร (Objective) วัตถุ ประสงค์ 
ในการซื้อทำไมผู้บริโภคจึงซื้อคำตอบที่ต้องการทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อผู้บริโภคซื้อสินค้าเพ่ือ
ความต้องการด้านร่างกายและจิตวิทยาที่ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือปัจจัย
เฉพาะบุคคลกลยุทธ์ที ่ใช ้ก ันมาก คือ กลยุทธ์ด ้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมเสริมขายการให้ข่าว การ
ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ้าหน่าย 
        4)  Who is involved in buying? ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้มีส่วน
ร่วมในการซื้อใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อคำตอบที่ต้องการทราบ บาทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มี
อิทธิพลใน 
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพลผู้ตัดสินใจซื้อผู้ซื้อผู้ใช้ กลยุทธ์ที่ใช้กันมาก คือ กลยุทธ์กี่
โฆษณา กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยใช้อิทธิพลกลุ่ม 

       5) Where does the market buy? ล ู กค ้ า จ ะซ ื ้ อ ส ิ น ค ้ า น ั ้ น เ ม ื ่ อ ใ ด 
(Occasion) โอกาสที่จะซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ค้าตอบที่ต้องการทราบโอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงเดือน
ใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สำคัญต่างๆ กลยุทธ์ที่ใช้กันมาก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น ทำการส่งเสริมการตลาด
เมื่อใดจึงจะ สอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 

     6) Where does the market buy? จะซื้อที่ไหน (Outlet) ช่องทางในการ
ซื ้อผู ้บริโภคซื ้อที ่ไหน คำตอบที ่ต้องการทราบช่องทาง หรือแหล่งที ่ล ูกค้าไปทำการซื ้อ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายปลีก สยามสแควร์ มาบุญครอง กลยุทธ์ช่องทางการจ้า
หน่าย โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 
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        7)  How does the market buy? จะซ ื ้ อ ออย ่ า ง ไ ร  ( Operation) เ ป็ น
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ค้าตอบที่ต้องการทราบ ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซื้อประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นคว้าข้อมูล การประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจซื้อพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อSolomon (2002, p. 528) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง
การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทำการเลือกสรรการซื้อ
การใช้หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับสินค้า บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองตอบความ
ต้องการและมีความปรารถนาต่างๆ ให้ได้รับความพอใจ Blackwell, Miniard & Engle (2006, p. 
375) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรม
ของแต่ละบุคคลเพื่อทำการประเมินผล การจัดหา การใช้ รวมการใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการให้ได้มาซึ่งการบริโภค Kardes, Cronley & Cline (2011, p.8) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึงกิจกรรมรวมทั้งหมดของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยงข้องกับการซื้อ การใช้ การทิ้ง สินค้า
บริการ รวมไปถึงด้านอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองในเชิงพฤติกรรม ที่ก่อให้เกิดขึ้นล่วงหน้า 
ในขณะที่ใช้สินค้าบริการและภายหลังกิจกรรมนั้น สามารถสร้างขอบเขตของพฤติกรรมผู้บริโภคได้
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตรงคกุล (2550, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่า ผู้บริโภคคือบุคคลต่างที
มีความสามารถในการซื้อ หรือทุกคนที่มีเงิน และมีความเต็มใจในการซื้อสินค้าหรือบริการด้วยนั้นเอง 
  ผู้วิจัยนำแนวคิดทฤษฎีของ สุวสา ชัยสุรัตน์ (2550, หน้า 63 – 64) เกี่ยวกับกับเป็นส่วนตัวใน
ครัวเรือนด้านปัจจัยส่วนบุคคล แต่ละประเภทที่ใช้แตกแตกกันตามอายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว และมีการนำส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภค
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด มาประกอบใช้
ให้กับผู้บริโภคด้านการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ในลักษณะที่มีความคงทน
ถาวรหรือไม่ตามแบบการซื้อโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเปรียบเทียบด้านต่างๆในการ
แข่งขันของตลาด 
  ผู้วิจัยนำแนวคิดทฤษฎีของ ยุทธนา ธรรมเจริญ (2551, หน้า 186) มาประกอบใช้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้มีอำนาจซื้อ ผู้มีความต้องการซื้อ และมีพฤติกรรมซื้อและการใช้เพื่อที่จะมีอำนาจในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีขนาดที่เลือกซื้อได้ และความถี่ในการหาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด มี
สถานที่ในการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด และยังเลือกยี่ห้อน้ำดื่มโดยให้เหตุผลในการเลือกซื้อน้ำดื่ม  
บรรจุขวด ยังพบว่ามีบุคคลใดมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดการให้โอกาส การซื้อ  
น้ำดื่มบรรจุขวดมีจำนวนที่ซื้อในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร 
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     การวิเคราะห์ พฤติกรรม ผู้บริโภค  
  ผู้บริโภค คือ ผู้ที่มีความต้องการซื้อ ซึ่งมีอำนาจต่อการซื้อจึงทำให้เกิดพฤติกรรมด้านการซื้อ
เกิดข้ึนดังนี้ 
    2.3.1  ผู้บริโภคถือเป็นบุคคล ที่มี ความต้องการ (Needs) การที่ใครจะเป็นผู้บริโภคนั้น โดยรวม
แล้ว บุคคลนั้นจะต้องมีความ ต้องการ สินค้า หรือ บริการ ความต้องการนั้นต้องเป็นแบบนามธรรมซึ่ง
เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานเบื้องต้น 
    2.3.2  ผู้บริโภคถือเป็นผู้อำนาจต่อการซื้อ (Purchasing Power) มีความต้องการเพียงอย่าง
เดียว ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคจะต้องวิเคราะห์ถึงสภาพการเงินของผู้ บริโภค
ประกอบด้วย 
     2.3.3  พฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) ผู้บริโภค ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ใครเป็นคนซื้อ
ใช้มาตรการอะไรในตัดสินใจซื้อสินค้าจำนวนมากน้อยเพียงใด 
   2.3.4  พฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) ผู้บริโภคนั้นมีพฤติกรรมการใช้อย่างไร เช่น ซื้อกี่
ครั้งครั้งละเท่าไร ซื้อกับใคร เป็นต้นเนื่องจากลูกค้ามีความแตกต่างกันตามลักษณะของประชากรที่มี
อยู่หลายประเด็นเช่นด้านอายุ รายได้ ระดับการศึกษาและรสนิยม จึงทำให้การวิจัยเกี่ยวกับด้าน
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคที่ท้าให้เห็นถึงคุณลักษณะในความต้องการ และถึงพฤติกรรม
การซื้อจะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์การตลาดที่ทำให้สนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, หน้า 125) พฤติกรรมผู้บริโภคคือ กระบวนการในการ
ตัดสินใจและลักษณะของกิจกรรมแต่ละตัวบุคคลในการประเมิน การจัดหา การใช้ และการค้าเนิน
การที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (ฉัตรยาพรเสมอใจ , 2550, หน้า 18)  พฤติกรรมผู้บริโภค
เกี่ยวกับตลาดสินค้า คือ พฤติกรรมซื้อของลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายจะได้แก่ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เพื่อใช้ส่วนตัวมีลักษณะที่หลากหลาย เช่น อายุ รายได้ ระดับการศึกษาวัฒนธรรม รสนิยมและอ่ืนๆ 
(สุดาพร กุณฑลบุตร, 2550, หน้า 72) ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการซื้อ มีอำนาจการซื้อ มี
พฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใช้ (ยุทธนา ธรรมเจริญ , 2551, หน้า 186) ผู้บริโภค หมายถึง 
บุคคลต่างๆ ที่มีความสามารถในด้านการซื้อหรือคนที่มีเงิน และในส่วนที่นักการขายทำให้ผู้บริโภคมี
ความเต็มใจในการซื้อ สินค้า หรือ บริการ ด้านผู้บริโภคบางคนอาจซื้อสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ส่วนตัวและยังมีผู้บริโภคอีกหลายคนที่ซื้อและนำไปขายต่อ (อดุลย์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 
2550, หน้า 6)ผู้บริโภค คือ ผู้ซื้อสินค้านำสินค้าไปใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน หรืออาจใช้เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของตลาดสินค้าบริโภค (สุวสา ชัยสุรัตน์ , 2550, หน้า 88) สุวสา ชัยสุรัตน์ (2550, หน้า 63 - 
64) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของตลาดผู้บริโภค ควรมีดังนี้ 



13 
 

  
 

       2.3.4.1  ความต้องการของสินค้าในกลุ ่มผู ้บริโภคควรมีอุปสงค์โดยตรงและมีความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มากในการตัดสินใจซื้อโดยนำราคามาเกี่ยวข้องเพราะจำนวนสินค้าในตลาดของ
ผู้บริโภคนั้นมีการแข่งขันกันสูงอาจนำสินค้าอ่ืนมาใช้ทดแทน 
       2.3.4.2  ผลิตภัณฑ์ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อขายกันในตลาดส่วนมากจะสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคทางตรงและมีลักษณะที่มีความคงทนถาวรหรือไม่ถาวรตามแบบการซื้อ ซึ่ง
คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเปรียบเทียบด้านราคาที่แน่นอนในการซื้อ 
      2.3.4.3  ประเภทของจำนวนผู้ใช้สินค้า คือ ผู้ซื้อนั้นมีจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ภูมิศาสตร์ ที่ใช้แตกต่างกันตามอายุ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา สถานะภาพ รสนิยม เป็นต้น 
     2.3.4.4  เหตุผลที่ทำให้ต้องตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าซึ่งมี 2 อย่างคือเหตุผลที่จูงใจซื้อ
ทางด้านอารมณ์ และความสะดวกในการใช้ความแข็งแรงทนทานรวมไปถึงความประหยัดและอีก
เหตุผลทางอารมณ์ได้แก่ ความหรูหรา ความสวยงาม ในสังคมนั้นคือจุดประสงค์ที่ต้องการซื้อสินค้า 
     2.3.4.5  โอกาสในการซื้อมีวิธีซื้อเกี่ยวกับระบบซื้อของผู้บริโภคอาจไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่
กับนิสัย และต้องการของพฤติกรรมของแต่ละคนโดยการซื้อส่วนใหญ่จะผ่านคนกลาง ได้แก่ พ่อค้า
ปลีก ร้านค้าปลีกทีกระจายอยู่ทั่วๆไป ที่ได้รับความสะดวก ในการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะซื้อใช้
ในทุกวันมากกว่าในช่วงเทศกาลรายละเอียดของรูปแบบพฤติกรรมของผู้    
       1)  สิ่งกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นได้จากภายในร่างกายและภายนอกนักการขาย
จะต้องสนใจในสิ่งที่จะกระตุ้นภายนอกเพื่อลูกค้าได้เกิดความ ต้องการ สินค้า และเป็นสิ่งที่จูงใจ ให้
เกิดการ อยากซื้อสินค้าอาจจะเป็นเหตุจูงใจ ซื้อด้านเหตุผลหรือจูงใจซื้อด้านจิตวิทยา อาจจะหมายถึง
ตัวกระตุ้นทางด้านทางอารมณ์ก็ได้ 
              ก. การกระตุ ้นจากการขายเป็นการกระตุ ้นที ่นักการตลาดมองว่าสามารถ
ควบคุมได้และต้องมีการ จัดการให้มีข้ึน เป็นสิ่งที่กระตุ้นที่เก่ียวกับการผสมทางการตลาด 
              ข. สิ่งกระตุ้นอื่นๆ เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การ 
มาจากกิจกรรมควบคุมไม่ได้เป็นปัจจัยในสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ควบคุมไม่ได้คือเศรษฐกิจ 
             ค. ตัวแปรหรือปัจจัยภายในได้แก่ความต้องการแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพและทัศนคติ 

        ง. ตัวแปรหรือปัจจัยภายนอกได้แก่ วัฒนธรรมชนชั้นทางสังคมกลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว และสังคม 
                   จ. ลักษณะของผู้ซื ้อที่มีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ คือด้าน วัฒนธรรม ด้าน
สังคมส่วนบุคคลทางจิตวิทยา  
         ฉ. กระบวนการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค  
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2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ พบว่า มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายแนวคิด
มากมาย คณะผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางใน
การวิจัยครั้งนี้ 
 2.4.1 ความหมายของกาแฟ 
     กาแฟ หมายถึง เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งได้จากต้นกาแฟ นิยมดื่มร้อนๆ 
แต่สามารถดื่มแบบเย็นได้ด้วย บางครั้งนิยมใส่นมหรือครีมลงในกาแฟด้วย ในกาแฟหนึ่งถ้วยมีคาเฟอีน
อยู ่ประมาณ 80-140 มิลลิกรัม กาแฟเป็นเครื ่องดื ่มที ่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง
เช่นเดียวกับชาและน้ำ นอกจากนี้ กาแฟยังเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีการส่งออกมากเป็นอันดับที่
หกของโลก  

กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากเมล็ดซึ่งได้จาก ต้นกาแฟ หรือมักเรียกว่า เมล็ดกาแฟ คั่ว มี
การปลูกต้นกาแฟในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่งยังไม่ผ่านการคั่ว) เป็นหนึ่งใน
สินค้าทางการเกษตรซึ่งมีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ทำให้มี
สรรพคุณชูกำลังในมนุษย์ ปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก 

เป็นที่เชื่อกันว่าสรรพคุณชูกำลังจากเมล็ดของต้นกาแฟนั้นถูกพบเป็นครั้งแรกใน เยเมน 
แถบอาระเบีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือของ เอธิโอเปีย และการปลูกต้นกาแฟในสมัยแรกได้แพร่
ขยายในโลกอาหรับ หลักฐานบันทึกว่าการดื่มกาแฟได้ปรากฏขึ้นราวกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 15 อันเป็น
หลักฐานซึ่งเชื่อถือได้และเก่าแก่ที่สุด ถูกพบในวิหาร ซูฟี ในเยเมน แถบอาระเบีย จากโลกมุสลิม 
กาแฟได้แพร่ขยายไปยังทวีปยุโรป อินโดนีเซีย และทวีปอเมริกา ในระหว่างที่กาแฟเริ่มเดินทางจาก
ทวีปอเมริกาเหนือและตะวันออกกลางสู่ทวีปยุโรป กาแฟได้ถูกส่งผ่านไปยังซิซิลีและอิตาลีในตอนต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 17 จากนั้นผ่านตุรกีไปยังกรีซ ฮังการี และออสเตรียในตอนปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
จากอิตาลีและออสเตรีย กาแฟได้แพร่ขยายไปยังส่วนที่เหลือของทวีปยุโรป กาแฟได้เข้ ามามีบทบาท
สำคัญในสังคมหลายแห่งตลอดประวัติศาสตร์ ในแอฟริกาและเยเมน มันถูกใช้ร่วมกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา ผลที่ตามมาคือ ศาสนจักรเอธิโอเปีย ได้สั่งห้ามการบริโภคกาแฟตลอดกาล จนกระทั่งถึงรัช
สมัยของ จักรพรรดิเมเนลิกที่ 2 มันยังได้ถูกห้ามใน จักรวรรดิออตโตมันระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 
เนื่องจากสาเหตุทางการเมือง และมีส่วนเกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการเมืองหัวรุนแรงในทวีปยุโรป 

ผลกาแฟ ซึ่งบรรจุเมล็ดกาแฟ เป็นผลผลิตจากไม้พุ่มไม่ผลัดใบขนาดเล็กใน จีนัส Coffea 
หลายสปีชีส์ โดยสายพันธุ์ที่มีการปลูกโดยทั่วไปมากที่สุด ได้แก่ Coffea arabica และกาแฟ "โรบัสต้า" 
ที่ได้จากชนิด Coffea canephora ซึ่งมีรสเข้มกว่า สายพันธุ์ดังกล่าวมีความทนทานต่อราสนิมใบ
กาแฟ (Hemileia vastatrix) ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง สายพันธุ์กาแฟทั้งคู่มีการปลูกใน
ละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา เมื่อสุกแล้ว ผลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม 
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นำไปผ่านกรรมวิธีและทำให้แห้ง หลังจากนั้น เมล็ดจะถูกค่ัวในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรสชาติ
ที่ต้องการ และจะถูกบดและบ่มเพ่ือผลิตกาแฟ กาแฟสามารถตระเตรียมและนำเสนอได้ในหลายวิธี 

กาแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของโลก โดยในปี คริสต์ศักราช 2004 กาแฟเป็นสินค้า
การเกษตรส่งออกที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งในจำนวน 12 ประเทศ และเป็นพืชที่มีการส่งออกอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก ในปี คริสต์ศักราช 2005 กาแฟได้รับการ
โต้เถียงบางส่วนในด้านการเพาะปลูกต้นกาแฟและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และมีการศึกษาจำนวน
มากที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกาแฟกับข้อจำกัดทางยาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ก็
ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่ากาแฟให้คุณหรือให้โทษกันแน่ 
 2.4.2 การเพาะปลูก 
        กาแฟมักจะได้รับการขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเมล็ด วิธีดั้งเดิมในการปลูกกาแฟคือการใส่เมล็ด
กาแฟจำนวน 20 เมล็ดในแต่ละหลุม เมื่อย่างเข้าฤดูฝน เมล็ดกาแฟครึ่งหนึ่งจะถูกกำจัดตามธรรมชาติ 
เกษตรกรมักจะปลูกต้นกาแฟร่วมกับพืชผลประเภทอ่ืน ๆ อย่างเช่น ข้าวโพด ถั่วหรือข้าว ในช่วงปีแรก 
ๆ ของการเพาะปลูก 
 กาแฟสายพันธุ์หลักที่ปลูกกันทั่วโลกมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ Coffea canephora และ Coffea 
arabica กาแฟอาราบิกา (ผลผลิตจากCoffea arabica) ถูกพิจารณาว่าเหมาะแก่การดื่มมากกว่า
กาแฟโรบัสตา (ผลผลิตจาก Coffea canephora) เพราะกาแฟโรบัสตามักจะมีรสชาติขมกว่าและมี
รสชาติน้อยกว่ากาแฟอาราบิกา ด้วยเหตุผลดังกล่าว กาแฟที่เพาะปลูกกันจำนวนกว่าสามในสี่ของโลก
จึงเป็น Coffea arabica อย่างไรก็ตาม Coffea canephora สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถก่อให้เกิด
โรคได้น้อยกว่า Coffea arabica และสามารถปลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่ Coffea arabica ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ กาแฟโรบัสตามีปริมาณคาเฟอีนผสมอยู่มากกว่ากาแฟอาราบิกาอยู่ประมาณ 40-50% 
ดังนั้น ธุรกิจกาแฟจึงมักใช้กาแฟโรบัสตาทดแทนกาแฟอาราบิกาเนื่องจากมีราคาถูกกว่า กาแฟโรบัส
ตาคุณภาพดีมักจะใช้ผสมในเอสเพรสโซเพื่อให้เกิดฟองและลดค่าวัตถุดิบลง นอกจากกาแฟทั้งสอง
สายพันธุ์นี้แล้ว ยังมี Coffea liberica และ Coffea esliaca ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพืชท้องถิ่นของประเทศ
ไลบีเรียและทางตอนใต้ของประเทศซูดานตามลำดับ 
 เมล็ดกาแฟอาราบิกาส่วนใหญ่ปลูกในละตินอเมริกา แอฟริกาตะวันออก อาราเบียหรือเอเชีย 
ส่วนเมล็ดกาแฟโรบัสตาปลูกในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง ไปจนถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และบางส่วนของประเทศบราซิล เมล็ดกาแฟที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันส่งผลให้เมล็ดกาแฟ
ของแต่ละท้องถิ่น ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว อย่างเช่น รสชาติ กลิ่น สัมผัสและความเป็นกรด 
ลักษณะรสชาติของกาแฟนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ปลูกเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์กำเนิด
และกระบวนการผลิตด้วย ซึ่งโดยปกติแล้ว ความแตกต่างนี้จะสามารถรับรู้กันในท้องถิ่นเท่านั้น 
 2.4.3 การผลิตเมล็ดของกาแฟ 
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  2.4.3.1 การบ่ม ในการผลิตกาแฟ วิธีที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีนักวิธีหนึ่งได้แก่การบ่ม (Aging) 
กาแฟหลายๆ ประเภทจะมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อผ่านการบ่ม รสเปรี้ยวของมันจะลดลง ในขณะที่ความ
กลมกลืนของรสชาติโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตหลายๆ รายมักจะขายเมล็ดกาแฟออกไปหลังจากได้
บ่มเอาไว้แล้วถึง 3 ปี และรา้นที่ขึ้นชื่อเป็นพิเศษบางร้าน (เช่น "Toko Aroma" ในเมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย) ถึงกับบ่มเมล็ดที่ยังไม่ได้คั่วไว้ถึง 8 ปีทีเดียว 
  2.4.3.2 การคั่ว กระบวนการคั่วเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ในการที่จะได้กาแฟรสชาติดีสักถ้วย
หนึ่ง. เมื่อถูกคั่ว เมล็ดกาแฟสีเขียวก็จะพองออกจนเกือบจะมีขนาดเป็นสองเท่าของของเดิม พร้อมทั้ง
เปลี่ยนสีและความหนาแน่นไป เมื่อเมล็ดได้รับความร้อน มันจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและในที่สุด
ก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ แบบสีของผลอบเชย (cinnamon) และมันก็จะมีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆ จนกว่า
จะถูกยกออกจากความร้อน พร้อมกันนี้ เราก็จะเห็นน้ำมันออกมาตามผิวของเมล็ด ในการคั่วแบบ
อ่อนๆ กาแฟจะเก็บรสชาติดั้งเดิมไว้ได้ดีกว่า 
  2.4.3.3 การบด ความละเอียดของกากท่ีได้จากการบดมีผลอย่างมากต่อรสชาติ ยิ่งบดกาแฟ
ละเอียดเท่าไร ก็จะยิ่งได้รสชาติที่เข้มข้นและครบบริบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น เหตุผลหลักที่บางคนไม่
บดละเอียดมากนัก คือเพื่อไม่ให้กากสามารถผ่านตัวกรองชนิดหยาบๆ ออกไปได้ (เช่น cafetiere) 
การผลิตกากกาแฟพร้อมชงมีสามวิธีด้วยกัน 
 2.4.4 ประวัติกาแฟช่อลดา 
     กาแฟสด ไร่ช่อลดา  เป็นกาแสดอีกแบรนด์ ที่ถือกำเนิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดผู้บริโภคกาแฟสดรสชาติดีในราคาไม่แพง  เจ้าของแบรนด์ กาแฟสด ไร่ช่อลดา ได้เล่าว่า 
เริ่มทำธุรกิจกาแฟสดโดยเริ่มจากทำร้านเล็กๆ ได้ประมาณ 2 ปี  เพราะความรักและเป็นคนที่ชอบ
กาแฟ 2 ปีที่เธอเปิดร้าน เธอได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟอย่างจริงจัง ศึกษามาได้ระยะหนึ่ง จึงมี
แนวความคิด อยากทำแฟรนไชส์แบรนด์ของตัวเอง  และจากคำถามลูกค้าหลายคนเข้ามาบอกน่าจะ
ทำแฟรนไชส์ ก็ทำให้เริ่มมีแนวความคิด ที่อยากจะทำแฟรนไชส์ ซึ่งเธอก็เริ่มทำแฟรนไชส์ กาแฟที่เป็น
รสชาติของตัวเองด้วยเมล็ดกาแฟที่เลือกเอง และสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองรวมทั้งศึกษาจากแหล่งต่างๆ
มากมาย ซึ่งลูกค้าส่วนได้ชิมแล้วก็ต่างชื่นชอบ จึงมาทำแบรนด์เป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า  กาแฟสดไร่
ช่อลดา 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    ปัจจัยที่มีผลต่อความตองการบริโภคกาแฟรานสตารบัคส์ (เบญจมาศ สมบัตินิมิตสกุล, 2546, 
บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟรานสตารบัคสของกลุ่มตัวอย่าง พบวากลุ
มตัวอย่างส่วนใหญบริโภคกาแฟที่รานโดยเฉลี่ยทุกสัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง มากที่สุดถึงรอยละ 46.7 ใน
ปริมาณการบริโภค 1 ถวยตอครั้งคิดเปนรอยละ 54.0 โดยเลือกบริโภคในชวงเวลา 17.01 – 21.00 น. 
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เปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 36.7 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการบริโภคกาแฟรานสตารบัคส
จำแนกตามสวนประสมทางการตลาดพบวากลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภคกาแฟประเภท คาปูชิโนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 43.7 โดยมีความคิดเห็นต่อราคาของกาแฟค่อนขางแพงคิดเป็นร้อยละ 78.0 การศึกษา
ปัจจัยของการบริโคกาแฟรานสตารบัคสผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานประชากรและปจจัย
ทางดา้นทัศนคติที่มีผลตอความตองการบริโภคกาแฟสตารบัคส คือ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับ
รายไดสวนบุคคลตอเดือนและทัศนคติในการดื่มกาแฟว่าเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ในขณะที่
ปัจจัยดานประชากรและปจจัยด้านทัศคติที่ไมมีผลตอความตองการบริโภคกาแฟสตารบัคส์ คือ เพศ
อายุ รายไดครอบครัวตอเดือน ระดับการศึกษา และทัศนคติเกี ่ยวกับราคาเหมาะสมกับรสชาติ
คุณภาพของกาแฟ ทําเลที่ตั้งของรานสะดวกในการเดินทาง โลโกสตารบัคสเปนเครื่องหมายรับรอง
รสชาติและคุณภาพของกาแฟ การประชาสัมพันธมีผลตอ ปริมาณการบริโภคการดื่มกาแฟสตารบคัส
ทําใหสดชื่นในการทํางาน การดื่มกาแฟสตารบัคส เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยรวมทั้งการดื่มกาแฟ
สตารบัคสเปนการใชเวลาวางใหเ้ป็นประโยชน์ 

กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟตามร้านกาแฟพรีเมี่ยมบนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน

คือ 15,001-30,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่นิยมใช้บริการบ่อยที่สุด 

คือ ร้านสตาร์บัคส์ เหตุผลนิยมใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมมากท่ีสุด คือ ต้องการเข้าไปดื่มกาแฟ 

เป็นหลัก รูปแบบการเลือกใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ เลือกใช้บริการแบบนั่งที่ร้าน 

จำนวนครั้งในการใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วงเวลาการใช้บริการ

ร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ เวลาไม่แน่นอน บุคคลที่มักเข้ามาใช้บริการร่วมด้วยบ่อยที่สุด คือ 

เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน กาแฟที่เลือกดื่มส่วนใหญ่ คือ ชนิดเย็น ชนิดของกาแฟที่ชอบดื่มส่วนใหญ่ คือ คา

ปูชิโน ขนาดของแก้วกาแฟที่มักสั่งเป็นประจำส่วนใหญ่ คือ แก้วกลาง ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งใน

การใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ คือ 101-200 บาท ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดกับ

ปัจจัยทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่อง รสชาติของกาแฟ ด้าน

พนักงานผู้ให้บริการ ในเรื่อง การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ ในเรื่อง 

ความสะอาดภายในร้าน 

 ชนัญญา ศรีลลิตา (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคมีระดับความ
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คิดเห็นต่อการตัดสินใจ โดยภาพรวม ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาน้อยที่สุดคือ 
รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิดกาแฟชื่อเสียงหรือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ และการให้ส่วนลด
แก่สมาชิก ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาปานกลาง คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อการตัดสินใจมากที ่สุด 
รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจน้อย
มาก เนื่องจากผู้บริโภคและมีรายได้มากราคา จึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ แต่
ผู้บริโภคจะหันไปให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย 
การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการดำเนินการ 

 
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีต่อร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี” มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใช้ แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล มีลําดับขั้นตอนในการค้นคว้าการวิจัย ดังนี้ 
        3.1  ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
        3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
        3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
        3.5  สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง  
     1.4.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มของร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี 
     1.4.2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มของร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี อย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 คน 
 1.4.3. วิธีการสุ่มตัวอย่างเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
จะแจกแบบสอบถามให้กล ุ ่มยกตัวอย่างที ่ เคยซื ้อ เครื ่องดื ่มของร ้านกาแฟนอินทนิล คาเฟ่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษา “การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
ร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี” สำหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

 3.2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 

      3.2.1.1  เพศ 
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     3.2.1.2  อายุ 
    3.2.1.3  อาชีพ 
 3.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทีมี่ต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 4 ด้าน ได้แก่ 
     3.2.2.1  ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า 
     3.2.2.2  ด้านราคา 
     3.2.2.3  ด้านการบริการ 
     3.2.2.4  ด้านสถานที ่
 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) โดยได้ดําเนินการ สร้าง
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
       3.3.1  ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟและการ
บริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย 
       3.3.2  ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตําราเอกสาร และวรรณกรรมที่
เกี ่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อน้ำดื ่มบรรจุขวด และการบริการเพื ่อนํามาปรับปรุง และสร้าง
แบบสอบถาม 
   3.3.3  สร้างแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยศึกษาจากแบบสอบถาม  และ
แบบทดสอบต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง 
      3.3.4  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะอาจารย์ ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้อคําถาม
ที่มีความชัดเจน และถูกต้องเพ่ือนําไปหาคุณภาพ เครื่องมือ 
     3.3.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง และแก้ไขแล้วนําไปเก็บจริง 
             การวิจัยครั้งนี้ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องเป็นฐานในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ จะ ใช้ใน
การศึกษาวเคราะห์ต่อไป โดยแบบสอบถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด แบ่งออกดังนี้ 
           3.3.5.1  คําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  
อายุ และอาชีพ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ (check list) 
     3.3.5.2  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 4 ด้าน คือ 
              1)  ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า 
                2)  ด้านราคา 
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     3  ด้านการบริการ 
     4  ด้านสถานที ่

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ  
           ก. ความพึงพอใจระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด   
           ข. ความพึงพอใจระดับ 4 หมายถึง มาก    
           ค. ความพึงพอใจระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง    
          ง. ความพึงพอใจระดับ 2 หมายถึง น้อย 
          จ. ความพึงพอใจระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด  
 

  สําหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จะแบ่ง คะแนนเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  1)  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  ระดับ มากที่สุด 
  2)  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คา
เฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระดับ มาก 
  3)  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คา
เฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระดับ ปานกลาง 
        4)  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คา
เฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระดับ น้อย 
         5)  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คา
เฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี น้อยที่สุด 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้านจึงรวบรวม  ข้อมูลทั้ง 2 
ประเภท 
 3.4.1  ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลเชิงสำรวจ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้        
     3.4.1.1  นำแบบสอบถามไปแจกให้กับประชากรด้วยตนเอง ณ ร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

     3.4.1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บกลับด้วยตนเอง  
 3.4.2  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที ่รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ และผลงานทางวิชาการที่ 
เกี่ยวข้องโดยรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการ กำหนด
กรอบความคิดในการวิจัยครั้งนี้และอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย 
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3.5  สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.5.1  ร้อยละ (Percentage) ซึ่งใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 101) 
                         

                                             P = 
𝑓

𝑛
 x 100 

 
  เมื่อ P แทน ร้อยละ 
  เมื่อ f แทน ความถี่ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 
  เมื่อ N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด 
 
 3.5.2  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 102 
 

                      �̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
        

 

  เมื่อ �̅� แทน ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
  เมื่อ ∑ x แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
  เมื่อ N แทน จำนวนคนทั้งหมด 
 
 3.5.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 
103) 

           S.D.= √N ∑𝑥  2 −  ( ∑𝑥  2 ) 
                                          N (N - 1) 
 เมื่อ S.D.แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เมื่อ X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
 เมื่อ N  แทน จำนวนสมาชิกในกลุ่มนั้น 
 เมื่อ ∑ x แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 



บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยรวมข้อมูลเป็นรายด้าน 
จำแนกตามตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลกับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ซื ้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มของร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี อย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 คน ทำการเก็บข้อมูล
ในวันที่ 6-24 มกราคม 2563 ได้กลับคืนมาชุดที่สมบูรณ์ จำนวน 100 ชุด และได้ทำการวิเคราะห์
ข้อมูล นำเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายตามลำดับดังนี้ 
        4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
          4.2  ผลการว ิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีต ่อ ร ้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่  
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
             

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4-1  จํานวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จําแนกตามเพศ 

   เพศ       จำนวน (คน)                                        ร้อยละ 

   ชาย                         38                                                 38.00 
   หญิง     62                                                 62.00  
            รวม     100                                                100     

             จากตารางที ่4-1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.00 และเป็นเพศชาย จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.00 
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ตารางที่ 4-2  จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จําแนกตามอายุ 

 อายุ จำนวน (คน)                                      ร้อยละ 

 ต่ำกว่า 20 ปี                             38                                             38.00 
 20-30 ปี                               26                                             26.00  
 31-40 ปี 24                        24.00 
 40 ปีขึ้นไป 12                        12.00 
           รวม       100                                              100.00 
             

 จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่านักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่
อายุต่ำว่า 20 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 อายุ 20-30 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  
26.00 อายุ 31-40 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  24.00 และอายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.00 

ตารางที่ 4-3  จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำแนกตามอาชีพ/สถานะ 
 

 อาชีพ/สถานะ จำนวน (คน)                                      ร้อยละ 

 นักเรียน นักศึกษา                       64                                            64.00 
 คร ู                              25                                             25.00  
 เจ้าหน้าที่ 11    11.00  
 รวม       106                                              100 
             

 จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตามอายุ ส่วนใหญ่อาชีพ/สถานะ 
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.60 อาชีพ/สถานะ ครู จำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ  25.00 และอาชีพ/สถานะ เจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  11.00  
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4.2  ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อ

ร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

ตารางที่ 4-4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 
เกี่ยวกับปัจจัยโดยรวม และด้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี 
 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 𝑥̄                S.D.                    ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า                     4.55        0.26                               มากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.67        0.58                               มากที่สุด  
3. ด้านการบริการ 3.96        0.90            มาก 
4. ด้านสถานที ่ 4.13        0.83                     มาก 
        รวม  4.33         0.64                               มาก                 

             จากตารางที ่4-4 พบว่า นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพและการบริการน้ำดื่ม

ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (𝑥̄  = 4.50) เมื่อพิจารณา เป็นราย

ด้านพบว่าด้านที ่มีความพึงพอใจอันดับแรกคือมีความพึงพอใจด้าน  คุณภาพ ระดับมากที ่สุด             

(𝑥̄  =4.50) และด้านการบริการ (𝑥̄  =4.46) ตามลําดับ 

ตารางที่ 4-5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า 

 ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า                 𝑥̄               S.D.        ระดับความพึงพอใจ 

1. รสชาติของเครื่องดื่ม 4.57       0.65                     มากที่สุด 
2. คุณภาพของวัตถุดิบ 4.49       0.63                     มาก 
3. ความสวยงามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 3.96       0.90               มาก 
4. ความหลากหลายของเครื่องดื่ม 4.56       0.54                     มากที่สุด 
             รวม                                          4.50       0.67                     มากที่สุด 

        จากตารางที ่4-5 พบว่า นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ 

ร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (𝑥̄ =4.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อ รสชาติของเครื่องดื่ม อยู่ในระดับ 
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มากที่สุด (𝑥̄ = 4.57) รองลงมา ความหลากหลายของเครื่องดื่ม (𝑥̄ = 4.56) คุณภาพของวัตถุดิบ (𝑥̄ = 

4.49) และ ความสวยงามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (𝑥̄ = 4.38) ตามลำดับ 

ตารางที่ 4-6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ด้านราคา 

            ด้านราคา                                           𝑥̄            S.D.           ระดับความพึงพอใจ 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่ม 4.51      0.57                 มากที่สุด 
    เมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ          
2. มีป้ายบอกราคาชัดเจน 4.90       0.30                 มากที่สุด 
3. มีการตั้งราคาที่เหมาะสม 4.17       1.11                 มาก  
4. มีหลายระดับราคาให้เลือก 4.31       0.34                 มาก 
             รวม                                           4.50       0.67                 มาก 

            จากตารางที่ 4-6  พบว่า นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนนักศึกษาที ่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ด้านราคา โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ มาก       

(𝑥̄ = 4.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อ มีป้ายบอกราคาชัดเจน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (𝑥̄ = 4.90) รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่มเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ   

(𝑥̄ = 4.51) รองลงมา มีหลายระดับราคาให้เลือกอยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 4.31) และมีการตั้งราคาที่

เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 4.17) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4-7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ด้านบริการ 

 ด้านการบริการ                 𝑥̄               S.D.        ระดับความพึงพอใจ 

1. การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน 4.27       0.74                มาก 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.57        1.19           มาก 
3. มีความพร้อมในการให้บริการ 3.77       0.94               มาก 
   และแก้ไขปัญหาได้ทันทีเม่ือเกิดความผิดพลาด 
4. ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน 4.23       0.73                 มาก 
             รวม                                          3.96       0.90            มาก 
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  จากตารางที่ 4-7 พบว่า นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจ

ของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 

(𝑥̄ = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ =

4.27) รองลงมา ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 4.23) มีความ

พร้อมในการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 3.77) 

และความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 3.57) ตามลำดับ 

ตารางที่ 4-8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ด้านสถานที ่

 ด้านสถานที่                 𝑥̄               S.D.        ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะอาดของอาคารสถานที่ 4.10       0.87                    มาก 
2. บรรยากาศโดยรวมและการตกแต่งในร้าน 4.27        0.81                    มาก 
    สวยงามดึงดูดความสนใจ 
3. ความกว้างขวางของพ้ืนที่ภายในร้าน 4.03       0.80                    มาก 
    อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 
             รวม                                          4.13       0.83                    มาก 
         

  จากตารางที่ 4-8 พบว่า นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจ

ของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ ด้านสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 

(𝑥̄ =4.13) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อบรรยากาศโดยรวมและการตกแต่งในร้าน

สวยงามดึงดูดความสนใจ ที่อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄  = 4.10) รองลงมา ความสะอาดของอาคารสถาน 

(𝑥̄ = 4.10) และความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้านอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้

บริการ (𝑥̄ = 4.03) ตามลำดับ 

 



บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มของร้านกาแฟ อินทนิล คา
เฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยการเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำไปเก็บกับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 106 คน ทำการเก็บข้อมูล ในวันที่ 6-24 มกราคม 
2563 ได้กลับคืนมาชุดที่สมบูรณ์ จำนวน 100 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ 
อายุ และอาชีพ/สถานะ 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อร้าน
กาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า ด้านราคา ด้านการ
บริการ ด้านสถานที่ 

  ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

5.1  สรุปผลการศึกษา 

   ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สามารถ สรุปผลได้ดังนี้ 

   5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.00 ส่วนใหญ่
อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.00 และอาชีพ/สถานะ จำนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.00 
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  5.1.2  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ มีความพึงพอใจต่อร้านกาแฟอินทนิล ค่าเฟ่

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥̄  = 4.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ปรากฏผล ดังนี้  

   5.1.2.1  ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ

พึงพอใจ ร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

(𝑥̄ =4.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อ รสชาติของเครื่องดื่ม อยู่ในระดับ มากที่สุด 

(𝑥̄ = 4.57) รองลงมา ความหลากหลายของเครื่องดื่ม (𝑥̄ = 4.56) คุณภาพของวัตถุดิบ (𝑥̄ = 4.49) 

และ ความสวยงามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (𝑥̄ = 4.38) ตามลำดับ 

   5.1.2.2  ด้านราคา นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจของ

นักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก       (𝑥̄ = 4.50) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อ มีป้ายบอกราคาชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̄ = 4.90) 

รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเครื ่องดื่มเมื ่อเปรียบเทียบกับรสชาติ    (𝑥̄ = 4.51) 

รองลงมา มีหลายระดับราคาให้เลือกอยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 4.31) และมีการตั้งราคาที่เหมาะสม อยู่ใน

ระดับ มาก (𝑥̄ = 4.17) ตามลำดับ 
  5.1.2.3  ด้านการบริการ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจ

ของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 3.96) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่ามี การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ =4.27) รองลงมา 

ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน อยู ่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 4.23) มีความพร้อมในการ

ให้บริการและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 3.77) และความ

รวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄ = 3.57) ตามลำดับ 
 5.1.2.4 ด้านสถานที่ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจของ

นักเรียนนักศึกษาที ่มีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ มาก (𝑥̄ =4.13) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อบรรยากาศโดยรวมและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดูด

ความสนใจ ที่อยู่ในระดับ มาก (𝑥̄  = 4.10) รองลงมา ความสะอาดของอาคารสถาน (𝑥̄ = 4.10) และ

ความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้านอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  (𝑥̄ = 4.03) 

ตามลำดับ 
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5.2  อภิปรายผล 

      จากการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ มีความพึง
พอใจต่อร้านกาแฟอินทนิล ค่าเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
   5.2.1 ด้านเครื่องดื่ม/สินค้า นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึง
พอใจ ร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
   5.2.2 ด้านราคา นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก       
    5.2.3 ด้านการบริการ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
    5.2.4 ด้านสถานที่ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
   ผลจากการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ มีความพึง
พอใจต่อร้านกาแฟอินทนิล ค่าเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ทำให้ทราบความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 
และความต้องการ ของลูกค้าผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ร้านกาแฟอินทนิล คาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      5.3.1  ควรเพิ่มเมนูชาไข่มุกเข้ามาในร้าน 
      5.3.2  ควรขยายร้านให้มีที่นั่งรอ นั่งพักผ่อน กับลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน 
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