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 วตัถุประสงค์ในการศึกษาครั9 งนี9  เพื�อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ที�เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ� นเกลา้ กลุ่มตวัอยา่งที�
ใช้ในการศึกษาครั9 งนี9  คือ ผูใ้ช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ที�เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ� นเกล้า จาํนวน 400 
ตวัอยา่งเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การ
แจกแจงความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้
สถิติไคสแควร์ ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหวา่ง 
20 - 30 ปี สถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
มีรายไดม้ากกวา่ 10,000 - 20,000 บาท ใชบ้ริการ กบัเพื�อนมาก นิยมใชบ้ริการในวนัเสาร์ มีความถี�
ในการใชบ้ริการ 2 ครั9 ง/เดือน มากที�สุด โดยจะใชบ้ริการในช่วงเวลาระหวา่ง 18.01 น. - 20.00 น.  
 นอกจากนี9ผูว้จิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์
บคัส์ที�เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ� นเกลา้ โดยรวม อยูใ่นระดบัมากที�สุด โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมาก
ที�สุดในดา้นบุคลากรรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ และมีความพึงพอใจน้อยที�สุดใน
ดา้นลกัษณะภายนอก การทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ที�เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ� นเกลา้ 
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นอกจากนี9 ยงัพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ บุคคลที�ไปใชบ้ริการร่วมดว้ย ความถี�ในการใช้
บริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และเวลาที�ใชบ้ริการ  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชใ้นการใช้
บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ที�เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ� นเกลา้ 

เพื�อเป็นขอ้มูลแก่ทางผูป้ระกอบการในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด และสร้างความพึง
พอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ผูป้ระกอบการจึงควรมีการอบรมมารยาท การแต่งกาย บุคลิกภาพ และ
การช่วยเหลือแกปั้ญหาของพนกังานใหมี้คุณภาพเพิ�มขึ9นอยา่งต่อเนื�องเพื�อทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  
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 This research aims to study demographic and marketing mix factors of custormers at 
Starbucks coffee shop at centralplaza pinklao. The samples used for this study are 400 samples 
from people staying in Aspire Sathorn-Taksin, Bangkok. Questionnaires were used to collect data. 
The data was analyzed as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Chi-
square test was used for analysis. Most consumers are females, aged between 20 - 30 years, single, 
hold bachelor’s degree, worked in private companies/enterprises, earned between 10,000 - 20,000 
Baht. Most of them consume with their friends. The most consumers used servicing on Saturday. 
The service frequency is 2 times per month. The most of time is 6 pm. – 9 pm. 

In addition, the researcher found that overall of the level of service satisfaction of 
Starbucks coffee shop at centralplaza pinklao was high level. The highest satisfaction was people. 
Secondly, it was process. The lowest satisfaction was physical evidence. Hypothesis testing 
revealed that individual factors of gender, age, occupation, marital status, educational level, and 
income per month are associated with consumer’s service satisfaction of starbucks coffee shop at 
centralplaza pinklao. In addition, the researcher found that service behavior – people who 
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consume with, the service frequency, period of time spent and time spent related to consumer’s 
service satisfaction of Starbucks coffee shop at centralplaza pinklao. 
 To be the information for entrepreneurs to plan the marketing strategies and give most 
satisfaction to consumers, entrepreneurs should be trained on manners, dress personality and help 
solve problems for the greatest satisfaction. 
 


