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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองมีความเร่งรีบมากขึ้น ส่งผลให้การรับประทาน
อาหารเช้าจึงเป็นเรื่องที่มักถูกละเลย เหลือเพียงการแวะซื้อกาแฟหรืออาหารตามข้างทางเพื่อให้ไปถึง

จุดหมายได้ทันเวลา ซึ่งเครื่องดื่มประเภทกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสดเป็นอาหารเช้าที่ได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันคนไทยได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสด โดยมีการด่ืมกาแฟเฉลี่ย 200 แก้ว/

คน/ปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) ซึ่งจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดร้านกาแฟที่มีการเติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ร้านกาแฟสดประเภทที่ต้ังอยู่ตามสถานีบริการน้ํามันต่างๆ เป็นร้านกาแฟประเภทหนึ่งที่

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากร้านกาแฟสดเหล่านี้จะเป็นทางผ่านสําหรับผู้ที่

เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. จํานวนมากถึง 700 สาขา จากจํานวนทั้งหมด 1,300 สาขาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของผู้บริโภค จนทําให้ร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวาง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับร้านกาแฟสดรายอื่นๆ ในการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด โดยงานวิจัยนี้ ทางผู้วิจัยได้นําปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และ

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ มาเป็นขอบเขตสําหรับการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ได้แก่ 6 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน

บุคลากรและกระบวนการให้บริการ 

ส่วนผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ศึกษาว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกต่างกันหรือไม่ โดยจากผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ABSTRACT 
 

In the Urban Society, people have time limit that make them in hurry 
manners. Therefore, eating breakfast is neglected. People choose to drink coffee 

instead. This issue resulted in coffee shop in gas station is popular. Especially, Café 

Amazon is owned by the giant oil and gas company, PTT Plc, and has become the 

largest coffee retailer in Thailand in recent years, with over one thousand outlets and 

an ambitious expansion program. 

This research has purpose to study about what factors that affected on 

Café Amazon coffee purchase at PTT Gas Stations in the Bangkok metropolitan area 

which made Café Amazon has been accepted from customer broadly. These results 

may benefit for Café Amazon and other gas station coffee shops to respond to 

consumer needs. 

The result from this study found that 6 factors of the Marketing Mix in 

this study affected customer of Café Amazon in the Bangkok metropolitan area 

including product, price, place, promotion, physical evidence presentation and 

people & process. Demographically, gender, age, education level, employment, and 

income had no effect on Café Amazon coffee purchase at PTT Gas Stations in the 
Bangkok metropolitan area. 

 

Keywords: Café Amazon, PTT Gas Station 



(4) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดีนั้น ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ ที่ให้เกียรติเป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ งตลอดการวิจัย รวมถึง  

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการ และให้คําแนะนําที่สามารถนํามา

เพิ่มเติมในการทํางานวิจัยได้ดีย่ิงขึ้น 

นอกจากนั้น ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีสว่นร่วมในการสอนวิชาต่างๆ ใน

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ในแขนง

ต่างๆ ซึ่งทําให้ผู้ วิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง

ขอขอบพระคุณคนในครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในส่วนของการ

แจกแบบสอบถามให้สามารถเก็บแบบสอบถามได้เพียงพอต่อการทํางานวิจัยได้อย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาที่มีจํากัด 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับ ร้าน

กาแฟคาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขา และผู้ประกอบการร้านกาแฟในสถานีบริการนํ้ามันรายอื่นๆ รวมถึง

ผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปพัฒนา และปรับปรุงกิจการของท่านให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อนึ่ง หากงานวิจัยนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขอ

อภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

นางสาวศิรประภา นพชัยยา 

 



(5) 

สารบญั 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
 
กิตติกรรมประกาศ (4) 
 
สารบัญตาราง  (10) 
 
สารบัญภาพ  (12) 
 
รายการสัญลักษณ์และคําย่อ (13) 

 

บทที่ 1 บทนํา 1 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 5 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 6 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6 

1.5 นิยามศัพท์ 7 

 

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 8 

2.1.1 อายุ 9 

2.1.2 เพศ 9 

2.1.3 ระดับการศึกษา 9 

2.1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 9 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 10 

2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) 11 



(6) 

2.2.2 ด้านราคา (Price) 11 

2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 11 

2.2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 12 

2.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) 12 

2.2.4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) 12 

2.2.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 12 

2.2.4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 12 

2.2.5 ด้านบุคลากร (People) 12 

2.2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 12 

2.2.7 ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 12 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 13 

2.3.1 ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา 13 

 (Problem Recognition)  

2.3.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) 14 

2.3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 14 

2.3.4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) 14 

2.3.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) 14 

2.4 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 15 

2.4.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 15 

2.4.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 15 

2.4.1.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 16 

2.4.1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 16 

2.4.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 17 

2.4.1.5 ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 18 

2.4.1.6 ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  18 

(Physical Evidence Presentation)  

2.4.1.7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 19 

2.4.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 20 

2.4.2.1 เพศ (Sex) 20 

2.4.2.2 อายุ (Age) 21 

2.4.2.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 21 



(7) 

2.4.2.4 ระดับการศึกษา (Education) 22 

2.4.2.5 อาชีพ (Occupation) 23 

2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 24 

 

บทที่ 3 วิธีการวิจัย 25 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 25 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 26 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ 26 

3.2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 26 

3.2.1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 26 

3.2.2 ตัวแปรตาม 26 

3.3 สมมติฐานงานวิจัย 27 

3.3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 27 

3.3.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 27 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 28 

3.5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 30 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 30 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 30 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 31 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 31 

 
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 32 

 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 33 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบรกิาร 35 

น้ํามัน ปตท. ของกลุ่มตัวอย่าง  

4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของ 40 

ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 

ตัวแปรตาม  



(8) 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั การตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 43 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานบีริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 44 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานบีริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 44 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานบีริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ การตัดสินใจซื้อ 45 

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การตัดสินใจซือ้กาแฟจาก 46 

ร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ การตัดสินใจซื้อ 47 

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 48 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย 48 

4.5.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 49 

4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษา 52 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรา้นคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 59 

 

5.1 สรุปผลการวิจยั 60 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของตอบแบบสอบถาม 60 

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน  60 

ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้ตอบแบบสอบถาม  



(9) 

5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรา้นคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี  60 

บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

5.2 ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ประกอบการ 62 

5.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 62 

5.2.2 ปัจจัยด้านราคา 63 

5.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 63 

5.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 64 

5.2.5 ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 64 

5.2.6 ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ 64 

5.3 ข้อจํากัดงานวิจัย 65 

5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 65 

 

รายการอ้างอิง 66 

 

ภาคผนวก  

 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มผีลต่อการการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก  69 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานบีริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ภาคผนวก ข  รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 75 

 

ประวัติผู้เขียน 77 

 

 

 



(10) 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 

1.1 แสดงมูลค่าตลาดร้านกาแฟสด ปี 2553-2557 1 

3.1 แสดงเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักคะแนนสําหรับระดับความเห็นและระดับ 29 

 การตัดสินใจซือ้ระดับต่างๆ ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม  

3.2 แสดงเกณฑ์การแปลผลของคา่เฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 29 

4.1 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 33 

4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ 40 

4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม 43 

4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 44 

 ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 45 

 ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามช่วงอายุ  

4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 45 

 ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามระดับการศึกษา  

4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 46 

 ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามอาชีพ  

4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก 47 

 ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

4.9 แสดง KMO และ Bartlett’s Test ของตัวแปรอิสระ 48 

4.10  เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จาก 49 

 การวิเคราะห์ปัจจัย 
4.11  แสดงตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 53 



(11) 

4.12  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในสมการถดถอยระหว่างปัจจัยทั้ง 6 กลุ่ม กับ 53 

 การติดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.13  แสดงสมการถดถอยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดสินใจซื้อกาแฟจาก 54 

 ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 



(12) 

สารบญัภาพ 

 

ภาพที่ หน้า 

1.1 แสดงจํานวนสถานีบริการน้ํามันที่เปิดให้บรกิารในช่วง ปี 2555-2557 ในเขต 2 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

1.2 แสดงรายได้ของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในปี 2554-2557 3 

1.3 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในปี 2557 4 

1.4 แสดงภาพตราสินค้าของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 4 

2.1 แสดงส่วนประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix 10 

 หรือ 7P’s) 2 

2.2 แสดงกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Buying Decision Process) 13 

2.3 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อกาแฟจาก 24 

 ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต 
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.1 แสดงความถี่ในการซื้อกาแฟร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง 35 

4.2 แสดงค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุม่ตัวอย่าง 36 

4.3 แสดงประเภทของกาแฟที่ซื้อจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง 37 

4.4 แสดงเหตุผลทีเ่ลือกซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง 38 

4.5 แสดงสาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่กลุม่ตัวอย่างนิยม 39 

 ใช้บริการ 



(13) 

รายการสญัลักษณ์และคาํย่อ 
 

สัญลักษณ์/คําย่อ คําเต็ม/คําจํากัดความ 

 

ปตท. 

 

 

 

 

 

 

 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 



 1

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปญัหา 
 

 ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองมีความเร่งรีบมากขึ้นอันเนื่องมาจากประชากร

เมืองที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายภูมิลําเนาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเพื่อเข้ามาหางานทําอย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็น

แหล่งของการทําธุรกิจ จึงจะเห็นได้ว่าความแออัดที่เพิ่มมาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทางบนท้อง

ถนนที่มีรถหนาแน่นถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีการปรับปรุงถนนหนทางให้กว้างขวางขึ้น หรือการเพิ่ม

โครงการขนส่งมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเส้นทางใหม่ๆ ก็ตาม แต่การเดินทาง

บนท้องถนนโดยเฉพาะเวลาที่ประชาชนเดินทางในช่วงเช้าที่ทุกคนๆ ออกไปทํางานและตอนเย็นที่ทุก

คนเดินทางกลับบ้านในเวลาใกล้เคียงกันนั้นจะค่อนข้างแออัด ซึ่งส่งผลให้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต้องรีบ

ออกเดินทางเพื่อให้ไปถึงที่ทํางานให้ทันเวลา การรับประทานอาหารเช้าจึงเป็นเรื่องที่มักถูกละเลย 

เหลือเพียงการแวะซื้อกาแฟหรืออาหารตามข้างทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้ทันเวลา ซึ่งเครื่องดื่ม

ประเภทกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสดเป็นอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันคนไทย

ได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดโดยมีการด่ืมกาแฟเฉลี่ย 200 แก้ว/คน/ปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) 

ซึ่งจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดร้านกาแฟที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะดูได้จากตารางแสดงการ

เติบโตของมูลค่าตลาดร้านกาแฟ 
 

ตารางที่ 1.1 
 

แสดงมูลค่าตลาดร้านกาแฟสด ปี 2553-2557 
มูลค่าตลาดร้านกาแฟ

ปี มูลค่าตลาด (ลา้นบาท) 
2553 6,250
2554 5,800
2555 6,490
2556 7,300
2557 8,400

ที่มา: มูลค่าผลติภัณฑ์ร้านกาแฟสด, โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2553, สืบค้นจาก 

www.kasikornresearch.com. 
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 ซึ่งในปัจจุบันร้านกาแฟสดที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่นอกจากจะเป็น ร้านกาแฟสด

ที่ต้ังอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแล้ว ยังมีร้านกาแฟสดประเภทที่ต้ังอยู่ตามสถานีบริการนํ้ามันต่างๆ ที่

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากร้านกาแฟสดเหล่านี้จะเป็นทางผ่านสําหรับผู้ที่

เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ํามันมีการเปิด

ให้บริการจํานวนมากเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีที่แล้วที่จะเปิดให้บริการเฉพาะสถานีบริการน้ํามันที่มี

ขนาดใหญ่เท่านั้น โดยร้านกาแฟในสถานีบริการน้ํามันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามสาขาของสถานีบริการ

น้ํามันที่เพิ่มขึ้นโดยสามารถดูได้จากแผนภูมิแท่งแสดงการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานีบริการน้ํามันในช่วง

ปี 2555-2557 ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในภาพที่ 1.1 ซึ่งร้านกาแฟที่เปิดให้บริการตามสถานีบริการน้ํามันนั้นมีหลากหลายขนาดด้วยกัน ไม่ว่า

จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีผู้ขายเป็นเจ้าของร้านเอง ร้านกาแฟสดที่เป็นธุรกิจแฟรนไชน์ซึ่งมีตราสินค้า

ที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอยู่แล้ว หรือร้านกาแฟที่มีการก่อต้ังเป็นบริษัทมีเปิดให้บริการหลายสาขา 

โดยร้านกาแฟในสถานีบริการน้ํามันรายหลักๆ ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลจะมีอยู่เพียงไม่กี่ราย ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟอินทนิล และ

ร้านกาแฟคอฟฟี่บอย เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงจํานวนสถานีบริการน้ํามันที่เปิดให้บรกิารในช่วง ปี 2555-2557 ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ที่มา: จํานวนสถานีบริการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง, โดย สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สํานักบริการธุรกิจ

และการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง, 2555, สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/ 
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 โดยเฉพาะอย่างย่ิงร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก โดยจะสังเกตได้จากในช่วงแรกๆ ของการเปิดตัวร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่มีจําหน่าย

เฉพาะในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ๆ ที่มีลูกค้าเข้ามาเติมน้ํามันจํานวนมากเท่านั้น 

แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จะเปิดให้บริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

เกือบทุกสาขา อีกทั้ งยังประสบความสําเร็จจนถึงขั้นที่ เริ่มมีการขยายการให้บริการไปยัง

ห้างสรรพสินค้าและตามแหล่งธุรกิจต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะสามารถดูได้จาก

อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่มีอัตรา

การเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงปี 2554-2557 ดังภาพที่ 1.2-1.3 
 

 

ภาพที่ 1.2 แสดงรายได้ของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในปี 2554-2557 

ที่มา: ข้อมูลผลประกอบการร้านกาแฟสด, โดย กระทรวงพาณิชย์, 2557, สืบค้นจาก 

http://www.moc.go.th/. 
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ภาพที่ 1.3 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในปี 2557 

ที่มา: ข้อมูลผลประกอบการร้านกาแฟสด, โดย กระทรวงพาณิชย์, 2557, สืบค้นจาก 

http://www.moc.go.th/. 

 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงภาพตราสินค้าของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 

ที่มา: คาเฟ่ อเมซอน, 2557, สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/th/stories.aspx? 

type=story 

 

 ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ก่อต้ังขึ้น

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยถูกออกแบบร้านให้มีแนวคิดแบบร้านกาแฟสดที่มีความร่นรื่นท่ามกลางต้นไม้
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น้อยใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับป่าอเมซอนในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศต้นกําเนิดสายพันธ์ุ

กาแฟที่รสชาติดีที่สุดสายพันธ์ุหนึ่งของโลก โดยทางบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ให้

ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน เป็นแหล่งพักผ่อนของลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ํามันภายในสถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์ให้ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนดึงดูดให้ลูกค้าและเวียนเข้ามาเติม

น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันฯเพ่ิมขึ้นอีกด้วย โดยในช่วง 3 ปีแรก ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนเปิด

ให้บริการมากกว่า 100 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ 

 ในปี 2550 ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน เป็นร้านกาแฟมีสาขาจํานวนมากที่สุดในประเทศ

ไทยโดยมีการขยายสาขาเพิ่มมากถึง 230 สาขา ในปี 2554 ได้มีแนวคิดที่จะขยายการให้บริการของ
ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ไปนอกสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ซึ่งได้ทดลองเปิดสาขาแรกที่อาคาร  

เอนเนอร์จี คอมเพล็กซ์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค 

 สําหรับตําแหน่งทางการตลาดของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ถูกวางตําแหน่งให้ร้าน

กาแฟระดับพรีเมี่ยม เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบีบวกขึ้นไป โดยจําหน่ายกาแฟสดอยู่ที่ราคา 60-100 บาท 

และมีการทําธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ 

 โดยขณะนี้ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่เปิดให้บริการเฉพาะในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ปัจจุบันมีจํานวน 700 สาขา จากจํานวนทั้งหมด 1,300 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศกัมพูชา ซึ่งทาง ปตท. พยายาม

ขยายร้านในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ให้ครอบคลุมมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่

จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของผู้บริโภค จนทํา

ให้ร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับร้านกาแฟสดราย

อื่นๆ ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะ

ศึกษาใน 2 ปัจจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซึ่ง

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
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จําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัย

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเม
ซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะศึกษาใน 

2 ปัจจัยหลักๆ ด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซึ่ง

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทาง การจัด

จําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) โดยประชากรที่จะใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้จะเป็น

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเคยซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน โดย

สินค้าที่ศึกษาจะเป็นกาแฟเท่านั้น ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

โดยจะใช้เวลาในการทําการวิจัยต้ังแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2559 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ผลงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านกาแฟและธุรกิจบริการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้ร้านคาเฟ่ อเมซอน นําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ 

ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

2. เพื่อให้ร้านกาแฟยี่ห้ออื่นๆ สามารถนําผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผน เพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่เหมาะสม ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

3. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนําไป

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 



 7

1.5 นิยามศพัท ์

 

1. สถานีบริการนํ้ามัน หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการ

น้ํามันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ1 

2. กาแฟสด หมายถึง กาแฟที่ไม่ได้ผ่านการดัดแปลงใดๆ เป็นเมล็ดกาแฟแท้ 100% ที่

ผ่านการคั่ว โดยไม่มีวัตถุใดๆ เจือปน กาแฟสดเป็นการชงแก้วต่อแก้ว ผ่านการคั่วและการบดตาม

ขั้นตอนก่อนชงกาแฟสด กาแฟสดจะให้รสชาติที่ดีกว่ากาแฟประเภทอื่นที่ไม่ใช่กาแฟสด ทั้งความหอม 

นุ่มนวล กลมกล่อม และได้อารมณ์กว่าการด่ืมกาแฟอย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟสด2 
3. ธุรกิจแฟรนไชน์ หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิ (Franchisor) ตกลงอนุญาตให้ผู้รับ

สิทธิ (Franchisee) ดําเนินธุรกิจภายใต้ช่ือการค้า การบริหาร และระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ ซึ่ง

เป็นผู้พัฒนาขึ้น ผู้รับสิทธิจะต้องดําเนินธุรกิจตามรูปแบบและระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ และจ่าย

ค่าตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ3 

4. สแตนอะโลน (Stand Alone) หมายถึง ร้านที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว แยกจากที่

ทําการร้านค้า หรืออาคารใดๆ ซึ่งสามารถที่จะก่อสร้างร้านให้มีบรรยากาศส่วนตัวอย่างเป็นเอกเทศ 

พร้อมทั้งไม่มีของจํากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเปิดและปิดการให้บริการ ซึ่งอาจจะเป็นร้านที่ต้ังอยู่

บริเวณนอกอาคารของศูนย์การค้าหรืออาคารต่างๆ โดยเป็นร้านที่ต้ังอย่างอิสระ (Stand Alone)4 

 

                                           
1 “หลักเกณฑ์การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายใหม่,” 

http://www.doeb.go.th/knowledge/new_oil_law.htm (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559). 
2 “กาแฟสดคืออะไร?,” http://www.coffeemade.com/index.php?lay=show&ac= 

article&Id=539122556 (สนืค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559). 
3 “แฟรนไชซิ่ง (Franchising) หมายถึง,” Franchise Focus, http://www.franchise 

focus.co.th/index.php/what-is-franchise.html (สืนค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559). 
4 Ninety-Four Coffee, http://www.94coffee.com/franchise.php (สืนค้นเมื่อวันที ่9 

มกราคม 2559). 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทความทางวิชาการ เอกสาร สื่อต่างๆ รวมทั้ง
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน 

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ

นํามาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดสมมติฐานงานวิจัยและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานวิจัยใน

บทต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

2.4 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์

 

เกื้อ วงศ์บุญสิน (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ประชากรศาสตร์เชิงธุรกิจ (Business Demography) 

เป็นการนําวิธีการทางประชากรศาสตร์มาใช้เป็นตัวช่วยในการเสริมโอกาสทางธุรกิจ โดยการนําปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา และอาชีพ ที่

อาจจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับตัวบุคคล องค์กร หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทางองค์กรกําลัง

ดําเนินงานอยู่มาใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ขององค์กรหรือเป็นหลักประกันความสําเร็จ

ของธุรกิจ 

Hanna and Wozniak (2001) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ศาสนาและเชื้อชาติ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักการตลาด

มักจะนํามาพิจารณาสําหรับใช้ในการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนํามาเช่ือมโยงกับ

ความต้องการ ความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

โดยลักษณะประชากรศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้อ ดังนี้ 
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2.1.1 อายุ 

อายุเป็นปัจจัยทางประชากรศาสตร์ปัจจัยหนึ่งที่นักการตลาดมักใช้ในการศึกษา

พฤติกรรม โดยอายุที่แตกต่างกันของบุคคลส่งผลต่อ วัยวุฒิ ความสามารถในการทําความเข้าใจเนื้อหา

เรื่องราวต่างๆ การรับรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความสนใจ และอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วง

วัย 

2.1.2 เพศ 

Goidhaborsadore and Yates (2002) ได้กล่าวถึงปัจจัยในเรื่องเพศไว้ว่า เพศ

เป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ติดตัวบุคคลมาต้ังแต่กําเนิด โดยเพศจะเป็นตัวกําหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกัน เช่น เพศหญิงอาจจะ

มีพัฒนาการที่เร็วกว่าเพศชายในช่วงวัยเด็ก ความแตกต่างทางเพศทําให้บุคคลมีพฤติกรรมการ

ติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจในเรื่อง

ต่างๆ มากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายจะให้ความสําคัญในเรื่องเหตุและผลเป็นสําคัญ โดยที่จะไม่

ลงรายละเอียดต่างๆ มากนัก 

2.1.3 ระดับการศึกษา 

การศึกษา หมายถึง วุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาที่ได้เข้าไปศึกษาตามเกณฑ์และ

ระยะเวลาที่สถาบันกําหนด ซึ่งการศึกษาบ่งบอกถึงระดับการรู้หนังสือ ความถนัดในด้านวิชาชีพ ระดับ

การศึกษาจะแสดงถึงความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ของบุคคลว่ามีแตกต่างกันมาก

น้อยเพียงใด 

นอกจากนั้นการศึกษาจะทําให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึกษายังทําให้

เกิดทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมทางความคิดที่แตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อมที่บุคคลได้พบระหว่าง

การศึกษา 

2.1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสด์ิ (2551) ได้กล่าวถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมว่า

หมายถึง ฐานะที่มาจากการการประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวต่างๆ หรือรายได้ของบุคคลใดบุคคล

หนึ่งสามารถแสดงถึงฐานะทางการเงินซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่แสดงถึงการมีศักยภาพในการใช้จ่ายสินค้า

ในการอุปโภคหรือบริโภคต่างๆ รวมทั้งการบริโภคข่าวสาร ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงอาจจะมีโอกาส

ที่ดีในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าจะมีข้อจํากัดใน

เรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับสูง จะมีโอกาสได้รับเชิญไป

ทดลองสินค้าใหม่ๆ หรือสิทธิพิเศษจากร้านต่างๆ ก่อนบุคคลในระดับที่ตํ่ากว่า 
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อาชีพจะบ่งบอกลักษณะและความสามารถเฉพาะของบุคคล นอกจากนั้นยังบ่ง

บอกช่วงเวลาที่สามารถเปิดรับข่าวสาร หรือเรื่องที่สนใจ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงาน

ประจํา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ จะมีช่วงเวลาในการรับข่าวสารในช่วงค่ําหรือช่วง

วันหยุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพแม่บ้านมักจะมีช่วงเวลาเปิดรับ

ข่าวสารในช่วงเช้า เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นั่งด่ืมกาแฟและดูโทรทัศน์ไปด้วย เป็นต้น 

 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปจัจัยทางด้านสว่นประสมทางการตลาด 
 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix 

หรือ 7P’s) 

ที่มา: http://business-fundas.com/2010/the-7-ps-of-services-marketing  
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ฉัตรยาพร เสมอใจ (2548) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service 

Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 

2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) 

ในการกําหนดกลยุทธ์การบริการไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการก็

ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้า ในเรื่องความจําเป็นและความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์

นั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าทั้งด้านรูปแบบและ 

การดําเนินงานที่มากมาย รวมทั้งลักษณะที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ หรือเป็นสิ่งที่ผู้ขาย

มอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย

รูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความน่าเช่ือถือ รูปลักษณ์พิเศษ การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการแข่งขัน

มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง 

2.2.2 ด้านราคา (Price) 

ราคา หมายถึง ต้นทุนของลูกค้าที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ โดย

ต้นทุนในที่นี้อาจเป็นไปได้ทั้งมูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายไปในการแลกเปลี่ยน ต้นทุนค่าเดินทาง ต้นทุน

ค่าที่จอดรถ  รวมถึงต้นทุนค่าเสียเวลา โดยลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบต้นทุนนี้ กับ คุณค่า (Value) 

ของผลิตภัณฑ์นั้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเลือกซื้อสินค้านั้นๆ โดยต้นทุนในการผลิตหรือการให้บริการ จะ
พิจารณาถึงต้นทุน (Cost) ของลูกค้าอยู่เป็นหลัก ซึ่งมักจะใช้ราคาเป็นที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ 

ผู้ขายได้รับผลกําไรเพียงพอและผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ สามารถจ่ายได้และได้รับผลประโยชน์ตาม

ข้อตกลง กล่าวคือ เมื่อลูกค้าจ่ายเงินจํานวนหนึ่งซื้อ ราคายังเป็นตัวกําหนดความคาดหวังของลูกค้าว่า

จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับมูลค่าของเงินที่เสียไป 

2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

องค์กรจําเป็นต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับ

บริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที่ และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ ลูกค้าควรจะเข้าถึงง่ายที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด การเลือกช่องทางในการนําส่ง

บริการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทซึ่งจะต้องพิจารณาถึงทําเลที่ต้ัง 

(Location) เป็นสําคัญ เนื่องจากการบริการบางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไปยังสถานบริการด้วย

ตนเอง จึงต้องการอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และการส่งมอบ การบริการแก่ลูกค้า (Service Delivery) 

เนื่องจากการบริการเป็นกระบวนการที่มีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการด้วย กระบวนการใน

การส่งมอบบริการจะเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจว่าบริการที่พวกเขาได้รับคุ้มค่ากับมูลค่า

ของเงินที่พวกเขาจ่ายไปหรือไม่ 
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2.2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ

ข้อมูลระหว่างผู้ขายและลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าโดยเครื่องมือที่ใช้ โดย 

ส่วนประสมการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion Mixed) ประกอบด้วย 

2.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช้บุคคล 

(Non Personal) โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

2.2.4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการขายโดยใช้ 
พนักงานขายเข้าไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรง 

2.2.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการทํากิจกรรม

ทางการตลาดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

2.2.4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การทํา

ให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักกับผู้บริโภคในวงกว้าง โดยผ่านการออกสื่อหรือจัดการต่างๆ 

2.2.5 ด้านบุคลากร (People) 

บุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการ ต้องทําให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความพึงพอใจในการใช้บริการ พนักงานควรมีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนอง

ต่อลูกค้า มีความน่าเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ สื่อสารกับลูกค้าได้ดี มีความคิดริเริ่มมีความสามารถใน

การแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ 

2.2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่

ลูกค้า ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความ

รวดเร็ว และประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เช่น การบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา 
เป็นต้น 

2.2.7 ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

หมายถึง การพัฒนารูปแบบการให้บริการ หรือแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้

หลักฐานที่มองเห็นได้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น บรรยากาศภายในร้าน กลิ่นของ

กาแฟที่หอมอบอวลช่วยเพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟ เป็นต้น 
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2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying 

Decision Process) เป็นขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยจากการสํารวจผู้บริโภคใน

กระบวนการในการซื้อสินค้า พบว่าผู้บริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buying Decision Process) 

ที่มา: http://z2solutions.com/demographics/5-stages-consumer-buying-process  

 

2.3.1 ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา 

(Problem Recognition) 

การที่บุคคลๆ หนึ่งตระหนักถึงความต้องการสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

จากตัวเองหรืออาจเกิดจากสิ่งเร้าภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ความหิวที่เกิดจากการเดินผ่านร้านอาหาร

ที่มีการติดป้ายโฆษณาภาพอาหารที่มีความย่ัวยวน ซึ่งผู้บริโภคจะเกิดความหิวขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจ โดย

สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น ทําให้บุคคลเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับสิ่ง

กระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตหรือจากบุคคลรอบข้าง และทําให้รู้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น

อย่างไร 
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2.3.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) 

หลังจากที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการแล้ว ผู้บริโภคก็จะดําเนินการค้นหา

ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่สามารถนํามาตอบสนองต่อวามต้องการได้ ยกตัวอย่างเช่น 

ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการในการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เนื่องจากเครื่องเก่าใช้งานได้ไม่ดี

ทําให้เป็นอุปสรรคในการทํางาน จึงต้องทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่

ในขณะนั้น เป็นต้น โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภคแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1. บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น 

2. แหล่งการค้า ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานจัดแสดงสินค้า เป็นต้น 
3. ประสบการณ์ ได้แก่ การทดลองใช้สินค้า เป็นต้น 

4. แหล่งชุมชน ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

5. การทดลอง ได้แก่ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

2.3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลที่ต้องการมาเพียงพอแล้ว ก็จะทําการประเมินทางเลือก

ต่างๆ ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

2. จัดน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตามท่ีต้องการ 

3. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

2.3.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  

หลังจากทําการประเมินทางเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด 

2.3.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) 

หลังจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะทําการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
หลังจากนั้นผู้บริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ (Postpurchase Satisfaction) เป็นระดับ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคภายหลังจากที่ได้สินค้าหรือบริการไปแล้ว 

2. การกระทําภายหลังการซื้อ (Postpurchase Actions) หลังจากที่ผู้บริโภค

ทําการประเมินความพึงพอใจของตนเองแล้ว การตัดสินใจในขั้นต่อไปของผู้บริโภคจะแบ่งเป็น 2 

ทางเลือกใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ความพึงพอใจและใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเกิดการซื้อซ้ํา หรืออีกทางเลือก

หนึ่งคือความไม่พอใจและเลิกใช้หรือมีการบอกต่อคนรอบข้าง (Postpurchase Use and Disposal) 

ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่ต้องคอยติดตามผลจากความพึงพอใจในการใช้สินค้าของผู้บริโภค 
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2.4 การทบทวนงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

2.4.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.4.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

กานดา เสือจําศีล (2555) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่อง

ของรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืนๆ รองลงมาผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับตรายี่ห้อที่ได้รับความ

รู้จักอย่างแพร่หลายและความหลากหลายของเครื่องดื่มที่จําหน่ายในร้านตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิริยะ วิจักขณาพันธ์ุ (2543) ที่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มลูกค้าให้

ความสําคัญกับรสชาติของกาแฟเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาจะเป็นรายการเครื่องดื่มที่มีให้เลือก

หลากหลาย และการมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของร้านกาแฟตามลําดับ เช่นเดียวกันกับ ขนิษฐา ยะหัตตะ 

(2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa พบว่า กลุ่มผู้บริโภค

กาแฟสดในเขตอําเภอพนมสารคาม ให้ความสําคัญอย่างมากกับรายการของเครื่องดื่มกาแฟให้เลือก

หลากหลาย รองลงมาผู้บริโภคให้ความสําคัญกับกาแฟและเครื่องดื่มมีการตกแต่งรูปลักษณ์สวยงาม

น่าด่ืม และรสชาติกาแฟที่อร่อย ตามลําดับ 

นอกจากนั้นแล้ว พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า นอกจากรสชาติของผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคยังมีความพึงพอใจอย่างมากกับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อบ้านไร่กาแฟอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา วงศ์งามใส 

(2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. พบว่า
นอกจากรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืนๆ แล้ว ผู้บริโภคยังให้ความสําคัญกับความสม่ําเสมอของ

รสชาติกาแฟและเครื่องดื่มมากเช่นกัน และยังให้ความสําคัญกับความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มี

จําหน่ายภายในร้านและคุณภาพของกาแฟที่จําหน่ายอีกด้วย 

ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้า

พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ภาชนะบรรจุที่สะอาด ความสะอาดของเครื่องดื่มที่มีจําหน่ายใน

ร้าน และความสะอาดของกาแฟที่จําหน่ายมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ

ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
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2.4.1.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

กานดา เสือจําศีล (2555) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน

กาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า การติดป้ายราคาบอกชัดเจนส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่รองลงมาคือราคาเหมาะสม

กับคุณภาพและมีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่ 

แอร์พอร์ต ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟที่สําคัญ
ที่สุดคือมีการติดป้ายราคาบอกผู้บริโภคอย่างชัดเจน รองลงมาคือราคาของกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืนๆ มี

ความเหมาะสมกับคุณภาพ เช่นเดียวกันกับ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับรสชาติของกาแฟและเบเกอรี่เป็นอันดับหนึ่ง 

และราคาของกาแฟที่เหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้านเป็นอันดับรองลงมา 

อย่างไรก็ตาม พิริยะ วิจักขณาพันธ์ุ (2543) ที่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มลูกค้าไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยในด้านราคาต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ แต่ใน

กรณีที่มีร้านกาแฟหลายร้านให้เลือก ผู้บริโภคจะเลือกซื้อกาแฟร้านที่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้าน

อื่นๆ 

2.4.1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

บริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมาก โดยหากพิจารณาในปัจจัย
ย่อยจะพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญอย่างมากกับเรื่องของสถานที่ต้ังที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ 

รองลงมาคือเรื่องของบรรยากาศภายในร้านชวนให้ด่ืมกาแฟเป็นอันดับที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับ พิริยะ 

วิจักขณาพันธ์ุ (2543) ที่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟระบบแฟรนไชส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับร้านที่

จะต้องนั่งสบายไม่พลุกพล่านจนเกินไปเป็นอันดับแรก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ชอบที่จะนั่งทานของ

ว่างและพักผ่อนภายในร้าน โดยอันดับรองลงมาคือสถานที่ของร้านสามารถเดินทางไป-มาได้สะดวก 

อันดับต่อไปคือการตกแต่งร้านมีความสวยงามซึ่งมีความสําคัญพอๆ กับสถานที่ต้ังของร้านที่ต้ังอยู่ใน

ศูนย์การค้าซึ่งผู้บริโภคเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับ ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ 

(2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
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เลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่พบว่า ปัจจัยสามอันดับแรกที่

ผู้บริโภคให้ความสําคัญเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ สถานที่ต้ังร้านอยู่ในทําเลที่สามารถหา

ได้ง่ายเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ มีที่นั่งรองรับลูกค้าได้เพียงพอ และระยะเวลาเปิดปิดร้านมีความ

เหมาะสม ตามลําดับ และ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและ

ร้านกาแฟอินทนิล กรณีศึกษาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. หจก.ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ํามัน

บางจากพระราม 3 พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการเปิดบริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดมากเป็น

อันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องของที่ต้ังร้านอยู่ในทําเลที่หาได้ง่าย และให้ความสําคัญในเรื่องร้านกาแฟ
มีที่นั่งให้ลูกค้าเพียงพอในอันดับต่อมา 

นอกจากนี้ กานดา เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า นอกจากผู้บริโภคจะให้

ความสําคัญกับทําเลที่ ต้ังของร้านกาแฟที่หาง่ายและสะดวกต่อการเดินทางแล้ว ผู้บริโภคยังให้

ความสําคัญกับร้านกาแฟที่มีสาขามากเพียงพออีกด้วย 

2.4.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

สําหรับปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาดนั้น พิริยะ วิจักขณาพันธ์ุ (2543) 

ที่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับรายการส่งเสริม

ทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการ แต่การโฆษณาของร้านกาแฟก็สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้

บริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น 

โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น รองลงมาคือ มีการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดและการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

นอกจากนั้น ณัฐกานต์ พันธ์สวัสด์ิ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิดลม กรุงเทพมหานคร 

ยังพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษเป็นดับแรก อันดับสองคือมีการแจก

ของแถม และอันดับสามคือมีบัตรใช้ในการสะสมแต้ม ซึ่งสอดคล้องกับ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) ที่

ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการ

บริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนิล กรณีศึกษาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

หจก.ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ํามันบางจากพระราม 3 พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
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การทําบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการใช้คูปองสะสมแต้มสําหรับแลกสินค้า

หรือลดราคา และการแจกของแถมเป็นอันดับสุดท้าย 

ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสด

และเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ

การจัดกาแฟและของว่างเป็นชุดเพื่อขายในราคาพิเศษเป็นอันดับหนึ่ง ถัดมาเป็นสื่อโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเป็นอันดับสอง และการแจกคูปองส่วนลดต่างๆ เป็นอันดับที่สาม 

2.4.1.5 ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

ณัฐพล อุปนิสัยและศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน 

Cafe’ Amazon ในเขตเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่องพนักงานแต่งกายสุภาพ 

สะอาดและมีบุคลิกภาพที่ดี รองลงมาคือการใช้คําพูดสุภาพกับลูกค้า ซึ่งการบริการถือเป็นปัจจัย

สําคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และอยากที่จะกลับมาใช้บริการอีกในครั้ง

ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ของ

พนักงานเป็นอันดับแรก รองลงมาคือพนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ

เป็นอันดับสอง และอันดับสามคือพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกัน

กับ ขนิษฐา ยะหัตตะ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa 

พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญอย่างมากกับมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก 

รองลงมาคือการเอาใจใส่และบริการลูกค้าของพนักงาน บุคลิกภาพของพนักงาน และความรู้ความ

เข้าใจในตัวสินค้าของพนักงานตามลําดับ 

นอกจากนี้ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟ อเมซอน

และร้านกาแฟอินทนิล กรณีศึกษาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. หจก.ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการ

น้ํามันบางจากพระราม 3 พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญอย่างมากกับการบริการลูกค้าทุกระดับอย่าง

เท่าเทียมกันมากที่สุด อันดับถัดมาคือพนักงานมีความคล่องตัวในการให้บริการเป็นอันดับสอง และ

มารยาทของพนักงานและมนุษยสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้าเป็นอันดับถัดมา 

2.4.1.6 ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 

Presentation) 

ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp 

Zaa ของขนิษฐา ยะหัตตะ (2556) พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วลูกค้ามีความคิดเห็นในระดับมากกับ
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บรรยากาศของร้านกาแฟสด รองลงมาคือมีที่นั่งเพียงพอต่อจํานวนลูกค้า และสุดท้ายคือมีบริการด้าน

อื่นๆ ไว้คอยรองรับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น มีบริการ Internet มุมหนังสือ หรือห้องน้ําไว้คอยบริการ 

เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเม

ซอน ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับเรื่องของภายในร้านสวยงาม

และมีความสะอาดเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสําคัญกับการตกแต่งหน้าร้านที่ทันสมัย มีความสะอาด 

สวยงาม มีสวนหย่อมและมีที่นั่งที่สะดวกสบาย ภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟเท่ากัน อันดับถัดมา

คือให้ความสําคัญกับการจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ เช่นเดียวกันกับการศึกษาใน
เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีของ 

กานดา เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญอย่างมากกับการตกแต่งร้านที่

ทันสมัย มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด รองลงมาคือบรรยากาศของร้านที่เป็นกันเอง การจัดวางที่นั่งด้าน

ในและด้านนอกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า 

ตามลําดับ 

2.4.1.7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ พิริยะ วิจักขณาพันธุ์ (2543) 

พบว่ากลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญอย่างมากกับความรวดเร็วในการให้บริการ อันดับถัดมาให้ความสําคัญ

กับการส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง และอันดับสุดท้ายกลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญกับความรวดเร็ว

ในการคิดเงิน ซึ่งสอดคล้องกับธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

บริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบว่าผู้บริโภคให้

ความสําคัญอย่างมากกับความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า รองลงมาคือการเอาใจใส่ลูกค้าของ

พนักงาน และอันดับที่สามคือการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยํา 
นอกจากนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนิล 

กรณีศึกษาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. หจก.ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ํามันบางจากพระราม 3 

ของลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญอย่างมากกับการสั่งซื้อและการชําระ

เงินที่มีความถูกต้อง อันดับรองลงมาผู้ใช้บริการให้ความสําคัญกับการต้อนรับลูกค้าและการให้

คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับพรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ที่ศึกษา

เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญอย่างมากกับการรับชําระเงินได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ 
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การต้อนรับลูกค้า การรับคําสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และการให้คําแนะนําต่างๆ เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ตามลําดับ 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ของ ณัฐปภัสร์ 

ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญอย่างมากกับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน 

2.4.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

สําหรับปัจจัยในด้านประชากรศาสตร์ งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาปัจจัยในด้าน
ประชากรศาสตร์ทั้งหมด 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

2.4.2.1 เพศ (Sex) 

ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ พิริยะ วิจักขณาพันธ์ุ (2543) 

พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ที่

ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟ

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน และในส่วนของณัฐพล 

อุปนิสัย และ ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ 

Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความเชื่อมั่น การซื้อซ้ํา ความสัมพันธ์ระยะยาว และความ

อ่อนไหวต่อราคา ไม่แตกต่างกัน 
นอกจากนั้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานครของฤทธิรุตม์ คงเมือง (2557) พบว่า เพศที่ต่างกัน

ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากการ

พิจารณาแล้วเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ   

ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ของ

ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบว่าเพศแตกต่างกันมีมีอิทธิพลต่อการบริโภค

กาแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกัน 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ กานดา เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ที่พบว่าผู้บริโภคท่ีมี
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เพศต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริม

ทางการตลาดที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้าน

ราคามากกว่าเพศชาย ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพศหญิงจะให้ความสําคัญ

รสชาติของเครื่องดื่มมากกว่าเพศชาย ส่วนด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างกัน 

2.4.2.2 อายุ (Age) 

ในการศึกษางานวิจัยของ ณัฐพล อุปนิสัยและศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ 

(2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีผล

ต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความเช่ือมั่น 

การซื้อซ้ํา ความสัมพันธ์ระยะยาว และความอ่อนไหวต่อราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ของฤทธิรุตม์ คงเมือง (2557) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 18-22 ปี มีแนวโน้มในการใช้

บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร รองลงมาคืออายุ 31-35 ปี 23-26 ปี และ 

27-30 ปี ตามลําดับ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กานดา เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ที่พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ

ต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านกระบวนการ

ให้บริการแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี จะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาและช่องทาง

การจัดจําหน่ายมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ส่วนผู้บริโภคที่อายุน้อยๆ จะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร 

2.4.2.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 

สําหรับปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของปวีณา 

วงศ์งามใส (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ที่พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับของณัฐพล อุปนิสัยและศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้า
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สัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ 

Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสด

ร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับกับธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ 

(2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่

ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายที่ไม่แตกต่างกัน สอดล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ 

ฤทธิรุตม์ คงเมือง (2557) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในปัจจัยด้าน 

ช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยู่ในช่วง 30,001-45,000 บาท จะให้ความสําคัญ

กับเรื่องของความสะดวกต่อการเดินทางมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา 

เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคใน

จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่าระดับรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 

อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ําจะให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยส่งเสริมทางการตลาดที่มากกว่า

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง และผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงจะให้ความสําคัญกับปัจจัย

ในด้านกระบวนการให้บริการมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํา 

2.4.2.4 ระดับการศึกษา (Education) 
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทาง

การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร

ของณัฐพล อุปนิสัยและศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ (2555) พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ

ภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

กับ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่

ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ

การบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟใน
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กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าระดับการศึกษาของลูกค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันในส่วนของ

ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยช่องทางจัดจําหน่าย ปัจจัยส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านการสร้างและ

การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า

ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน

ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาในระดับสูงจะให้

ความสําคัญกับการส่งเสริมทางการตลาดที่น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาในระดับตํ่า 
2.4.2.5 อาชีพ (Occupation) 

งานวิจัยของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึง

พอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร พบว่า

อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน

บ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ไม่

แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาด

ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานครของณัฐพล 

อุปนิสัยและศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ (2555) พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภค

กาแฟสดร้าน Cafe’Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านด้านความเช่ือมั่น การซื้อซ้ํา 

ความสัมพันธ์ระยะยาว และความอ่อนไหวต่อราคา ไม่แตกต่างกัน และกับธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่ออิทธิพลในการบริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่

ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ ฤทธิรุตม์ คงเมือง (2557) ที่

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

เวลากลางคืนมากกว่าอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคใน
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จังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน โดยพนักงานเอกชนจะให้ความสําคัญในปัจจัยน้อยกว่าอาชีพอื่นๆ และ

พนักงานเอกชน และผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาน้อยกว่าผู้

ประกอบอาชีพนักศึกษา 

 

2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่  
อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ปัจจัยด้านราคา 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร 

6. ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การตัดสินใจซือ้กาแฟจากร้าน 
คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Method) โดยจะดําเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

3.3 สมมติฐานงานวิจัย 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 

ประชากรที่จะใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยหรือทํางานอยู่ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจากการสํารวจข้อมูลประชากรล่าสุดของสํานักงานสถิติแห่งชาติใน

ปี 2557 พบว่า ประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอยู่ประมาณ 10,624,700 คน 
ผู้วิจัยจึงจะนําตัวเลขนี้มาใช้ในการคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา โดยจะใช้วิธีการคํานวณ

จากสูตรของยามาเน่ (Yamane) ดังนี้ 

n =  
)Ne(1

N
2+

 

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดของประชากร 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

โดยงานวิจัยนี้ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้จํานวนร้อยละ 5 ทําให้สามารถ

คํานวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรได้ ดังนี้ 

n =  
)05.0x700,624,10(1

700,624,10
2+

 

= 399.98 
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เนื่องจากการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้มีการเพิ่มจํานวนแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยครั้งนี้เพิ่มอีก 5% โดยคิดเป็น

แบบสอบถาม 420 ชุด 

 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 

ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ 

3.2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

(2) ปัจจัยด้านราคา 

(3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

(4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

(5) ปัจจัยด้านบุคลากร 

(6) ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(7) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

3.2.1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   

ซึ่งประกอบไปด้วย 

(1) เพศ 

(2) อายุ 
(3) ระดับการศึกษา 

(4) อาชีพ 

(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.2.2 ตัวแปรตาม 

สําหรับตัวแปรตามในงานวิจัยเรื่องนี้ คือ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3.3 สมมติฐานงานวิจัย 

 

จากปัจจัยต่างๆ ที่จะศึกษาข้างต้น สามารถนํามาต้ังเป็นสมมติฐานของงานวิจัย ได้ ดังนี้ 

 

3.3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน  

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 
อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท . ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

3.3.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท . ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

3.4 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

 

สําหรับงานวิจัยนี้จะใช้แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  คําถามคัดกรอง จะเป็นการสอบถามในลักษณะของการทําแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. จะเป็นการสอบถามในลักษณะของการทําแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

และเติมคําตอบลงในช่องว่าง 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะเป็นการสอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นการให้สเกล

คําตอบ 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 

 

แสดงเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักคะแนนสําหรับระดับความเห็นและระดับการตัดสินใจซื้อระดับ
ต่างๆ ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเหน็ / ระดับการตัดสินใจซื้อ ค่าน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

เห็นด้วยมากที่สุด / ซื้ออย่างแน่นอน กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก / น่าจะซื้อ กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย / ไม่น่าจะซื้อ กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

เห็นด้วยน้อยที่สุด / ซื้ออย่างแน่นอน กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

ไม่สามารถประเมินได้ กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน 

 

โดยจากมาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) สามารถแปลผลได้โดยการใช้สูตร

คํานวณการหาความกว้างอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = จํานวนชั้น
พิสัย

 

       
=   

= 0.8 

ดังนั้นจะสามารถแปลผลตามความกว้างอัตภาคช้ันที่คํานวณได้ ดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางที่ 3.2 

 

แสดงเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็น / ระดับการตัดสินใจซื้อ 

4.21-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด / ซื้ออย่างแน่นอน 

3.41-4.20 เห็นด้วยมาก / น่าจะซื้อ 

2.61-3.40 เห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ 

1.81-2.60 เห็นด้วยน้อย / ไม่น่าจะซื้อ 

1.00-1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด / ซื้ออย่างแน่นอน 
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ส่วนที่ 4  การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

จะเป็นการสอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นการให้สเกลคําตอบ 5 ระดับ 

ส่วนที่ 5  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นการสอบถามใน

ลักษณะของการทําแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมคําตอบลงในช่องว่าง 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. จะเป็นการสอบถามในลักษณะของการเติมคําตอบลงในช่องว่าง 

 

3.5 การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็น

แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว โดยมีขั้นตอนในการทําแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการตลาด 

สถานการณ์ที่ธุรกิจกําลังเผชิญ รวมถึงข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และผลงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการ

นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยทําการวิจารณ์ เสนอแนะและนําไปปรับปรุงแก้ไข 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Pilot Test) หลังจาก

นั้นนํามาปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจและความหมายไม่ชัดเจน 

 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการทําการวิจัยน้ี ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการสอบถามและเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อความสะดวกและความเที่ยงตรงของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะทําการแจกแบบสอบถามกับ

กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยหรือทํางานอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 420 คน 

 

3.7 การวิเคราะหข์้อมูล 

 

หลังจากที่ได้ทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบ 420 ชุดแล้ว ทางผู้วิจัยจะนําข้อมูล

ในแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
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3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเม

ซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ผู้วิจัยจะทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

กันไว้เป็นกลุ่มปัจจัยตัวเดียวกัน เพื่อให้สื่อความหมายของตัวแปรได้อย่างครอบคลุม 

2. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่ได้จากการทําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) กับการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

3. การวิเคราะห์ Independent Samples T-test และ One-way ANOVA

เพื่อทดสอบระดับของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ว่ามี

ความแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละบุคคลหรือไม่ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทํารวบรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จากการสุ่มถามกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอนและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่

ได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัว

แปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแปรตาม 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน 

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคา

เฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ การตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ การตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย 

4.5.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 
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4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ในการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. โดยการสุ่มถามกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 
และอาศัย ทํางาน หรือกําลังศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการรวบรวม

แบบสอบถามในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ต้ังแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2559 

โดยได้ทําการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 474 ชุด และได้ทําการตัดแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้

อาศัย ทํางาน หรือกําลังศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือไม่เคยซื้อกาแฟจากร้าน

คาเฟ่ อเมซอนออกไป ทําให้เหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์จํานวน 412 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 

 
แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จํานวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 

ชาย 144 34.95 

หญิง 268 65.05 

รวม 412 100 

2. อายุ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 3 0.73 

20 - 30 ปี 232 56.31 

31 - 40 ปี 110 26.70 

41 - 50 ปี 53 12.86 

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 14 3.40 

รวม 412 100 
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ตารางที่ 4.1 

 

แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จํานวน (คน) สัดส่วน (%) 

3. ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 28 6.80 

ปริญญาตรี 261 63.35 

ปริญญาโท 120 29.13 

สูงกว่าปริญญาโท 3 0.73 

รวม 412 100 

4. อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 53 12.86 

พนักงานบริษัทเอกชน 226 54.85 

ข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 64 15.53 

ธุรกิจส่วนตัว 69 16.75 

รวม 412 100 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

น้อยกว่า 15,000 บาท 50 12.14 

15,000-30,000 บาท 188 45.63 

30,001-45,000 บาท 86 20.83 

45,001 บาทข้ึนไป 88 21.36 

รวม 412 100 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศชาย 34.95% และเพศหญิง 

65.05% ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็น 56.31% ของกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของระดับ

การศึกษานั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยคิดเป็น 63.35% 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยคิดเป็น 54.85% และในส่วนของ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า จะอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท โดยคิดเป็น 

45.63% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 



 35

4.2 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสนิใจซือ้กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานบีริการน้าํมัน ปตท. 

ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงความถี่ในการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

จากภาพจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่  

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยคิดเป็น 36% รองลงมาคือ 1-2 
ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 32% ซื้อกาแฟ 3-4 ครั้งต่อเดือน 16% มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน 10% และ5-6 

ครั้งต่อเดือน 6% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 4.2 แสดงค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

กาแฟครั้งละ 100 บาท คิดเป็น 56% รองลงมาคือ 100-200 บาท คิดเป็น 38% ซื้อกาแฟครั้งละ 

201-300 บาทคิดเป็น 4% และ 301-400 บาทคิดเป็น 2% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 4.3 แสดงประเภทของกาแฟที่ซื้อจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ในส่วนของประเภทของกาแฟที่กลุ่มตัวอย่างนิยมสั่งซื้อมากที่สุด ได้แก่ คาปูชิโน โดยคิด

เป็น 17% รองลงมาคือ เอสเปรสโซ่, เครื่องดื่มอ่ืนๆ ตามเทศกาล, ลาเต้ อเมซอน, มอคค่า, 

แบล็คคอฟฟี่, กาแฟอเมซอน, White Choc Macchiato, อเมซอน เอ็กซ์ตร้า และ ดับเบิ้ล เอสเพรส

โซ่ โดยคิดเป็น 16%, 15%, 13%, 12%, 12%, 7%, 5%, 2% และ 1% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 4.4 แสดงเหตุผลที่เลือกซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ในส่วนของสาเหตุในการเลือกซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ส่วนใหญ่แล้วซื้อเพราะที่ต้ังร้านสามารถหาได้ง่าย คิดเป็น 29% รองลงมาคือมีที่จอดรถเพียงพอและ

สะดวกสบาย คิดเป็น 24% ถัดมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ชอบรสชาติของกาแฟ เป็นตราสินค้า

ที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ มีการให้บริการที่ดี และอื่นๆ โดยคิดเป็น 20%, 15%, 7%, 4% และ 1% 

ตามลําดับ 
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ภาพที่ 4.5 แสดงสาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้

บริการ 

 

สําหรับสาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้
บริการหลากหลายสาขา ไม่ค่อยใช้บริการประจําในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยข้ึนอยู่กับว่าจะมีการเดิน

ทางผ่านสาขาใดในวันนั้นๆ เนื่องจากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. นั้นมีการ

เปิดให้บริการกระจายอยู่มากมายตามเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่หากพิจารณาสาขาที่มีการ

กล่าวถึงมากๆ จะได้แก่ บริเวณถนนราชพฤกษ์ คิดเป็น 9% รองลงมา คือ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 

คิดเป็น 4% ถัดมา คือ พระราม 2 กาญจนาภิเษก รามอินทรา รังสิต บางใหญ่ บางนา และอื่นๆ คิด

เป็น 3%, 3%, 3%, 2%, 2% และ 2% ตามลําดับ 
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4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ต่อตวัวัดของตัวแปรอิสระที่

มีผลต่อการตดัสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแปรตาม 

 

จากข้อมูลในแบบสอบถามที่ได้ทําการรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถนํามาสรุป

คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 

 

แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ 
Variables Mean Std. Deviation การแปลค่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

กาแฟมีรสชาติดี 3.61 0.9569 เห็นด้วยมาก 

ตรายี่ห้อได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย 4.05 0.8137 เห็นด้วยมาก 

รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย 3.77 0.8342 เห็นด้วยมาก 

กาแฟมีการตกแต่งรูปลักษณ์สวยงามน่าด่ืม 3.46 0.9596 เห็นด้วยมาก 

คุณภาพของกาแฟที่จําหน่ายในร้านมีความสด

ใหม่ 
3.73 0.9116 เห็นด้วยมาก 

รสชาติกาแฟมีความสม่ําเสมอ 3.57 1.1192 เห็นด้วยมาก 

กาแฟที่มีจําหน่ายในร้านสะอาด 3.98 0.8469 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านราคา 

ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 3.88 0.8388 เห็นด้วยมาก 

มีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่

หลากหลาย 
3.38 1.0817 เห็นด้วยปานกลาง 

ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ 3.53 1.0307 เห็นด้วยมาก 

ราคาของกาแฟเหมาะสมกับบรรยากาศภายใน

ร้าน 
3.82 0.8704 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 

 

แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 
Variables Mean Std. Deviation การแปลค่า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

สถานที่ต้ังที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ 4.46 0.6359 เห็นด้วยมากที่สุด 

ระยะเวลาเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสม 3.95 0.8671 เห็นด้วยมาก 

ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ 4.33 0.7189 เห็นด้วยมากที่สุด 

มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด 4.33 0.7229 เห็นด้วยมากที่สุด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น  

ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ 
3.28 1.0438 เห็นด้วยปานกลาง 

มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น  

บัตรสมาชิก คูปองสะสมแต้ม การแจกของแถม 

เป็นต้น 

3.34 1.0815 เห็นด้วยปานกลาง 

โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย 3.28 1.1084 เห็นด้วยปานกลาง 

การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ 

เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ 
3.34 1.1382 เห็นด้วยปานกลาง 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

พนักงานใช้คําพูดสุภาพกับลูกค้า 3.75 0.9065 เห็นด้วยมาก 

พนักงานมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี 3.66 0.9817 เห็นด้วยมาก 

พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจ
ในการให้บริการ 

3.66 0.9750 เห็นด้วยมาก 

พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่าง

เหมาะสม 
3.86 0.9260 เห็นด้วยมาก 

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็น

อย่างดี 
3.68 0.9882 เห็นด้วยมาก 



 42

ตารางที่ 4.2 

 

แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 
Variables Mean Std. Deviation การแปลค่า 

ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

มีบริการด้านอื่นๆ ไว้คอยรองรับลูกค้าตรง

ตามที่ต้องการ เช่น มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า เป็นต้น 

3.61 1.0893 เห็นด้วยมาก 

ภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟ 3.72 0.9783 เห็นด้วยมาก 

มีที่นั่งที่สะดวกสบาย 3.84 0.9523 เห็นด้วยมาก 

การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านั่ง 3.90 0.8946 เห็นด้วยมาก 

มีการติดป้ายราคาบอกชัดเจน 4.16 0.8026 เห็นด้วยมาก 

มีการจัดวางที่นั่งด้านในและด้านนอกอย่าง

เพียงพอต่อความต้องการ 
3.83 0.9507 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า 3.85 0.8656 เห็นด้วยมาก 

การส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง 4.06 0.8080 เห็นด้วยมาก 

มีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.40 1.0681 เห็นด้วยปานกลาง 

กระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.11 0.7450 เห็นด้วยมาก 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดย

เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในเรื่องของสถานที่ต้ังที่

สะดวกต่อการไปใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ในเรื่องของร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งเท่ากันกับปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย ในเรื่องของมีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด อันดับถัดมาจะเป็นปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ในเรื่องของมีการติดป้ายราคาบอกชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ถัดมาจะเป็นปัจจัย

ด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องของกระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.11 และสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องของการส่งมอบสินค้าและบริการที่

ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 สําหรับปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด 5 อันดับสุดท้าย 

ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในเรื่องของการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น ทาง

วิทยุและหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 ซึ่งมีค่าเท่ากันกับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
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ในเรื่องของโปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย อันดับรองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ในเรื่องของมีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น บัตรสมาชิก คูปองสะสมแต้ม การ

แจกของแถม เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ในเรื่องของการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ อันดับถัด

มาเป็นปัจจัยด้านราคา ในเรื่องของมีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.38 ถัดมาเป็นปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องของมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และสุดท้ายคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของกาแฟมีการตกแต่ง

รูปลักษณ์สวยงามน่าด่ืม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 
 

ตารางที่ 4.3 

 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม 

Variables Mean Std. Deviation การแปลค่า 

ในการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟในสถานี

บริการน้ํามันครั้งต่อไป ท่านจะซื้อกาแฟจากร้าน

คาเฟ่ อเมซอน สาขาที่ท่านกําลังประเมินนี้มาก

น้อยเพียงใด 

4.39 0.6876 ซื้ออย่างแน่นอน 

 

ในส่วนของตัวแปรตามท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ คือ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจากข้อมูลใน

ตารางที่ 4.3 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีการประเมินตัดสินใจซื้อของตนเองในครั้งถัดไป คือ 

ซื้ออย่างแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
 

4.4 การวิเคราะหป์ัจจัยด้านประชากรศาสตร ์กับ การตัดสนิใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ ่อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามนั ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะทําการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. แตกต่างกันหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ทํา

แบบสอบถามมีความหลากหลายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ทํา

การรวบรวมมาได้ ดังนี้ 
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4.4.1 การศึกษาความสัมพันธร์ะหว่าง เพศ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.4 

 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพศ N Mean Std. Deviation Sig. 

ชาย 144 4.32 0.6440 
0.111 

หญิง 268 4.43 0.7079 

 

 ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลการทดสอบปัจจัยลักษณะทางเพศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ด้วย Independent Samples Test ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.111 จึงสรุปได้ว่า เพศชายและเพศหญิงมี

ระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งอาจเป็น

เพราะกาแฟที่จําหน่ายในร้านคาเฟ่ อเมซอน มีรสชาติกลางๆ เหมาะสําหรับคนทุกเพศ รวมทั้งมี

ประเภทของกาแฟที่หลากหลาย จึงสามารถตอบสนองความต้องการกับเพศชายและเพศหญิงไม่

แตกต่างกัน 

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธร์ะหว่าง อายุ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.5 

 

แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามช่วงอายุ 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error F Sig. 

ตํ่ากว่า 30 ปี   

31-40 ปี 110 4.445 0.6717 0.0640 

มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 67 4.269 0.5924 0.0724 

 

จากตารางที่ 4.5 การทดสอบปัจจัยด้านอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อด้วย One-Way 

ANOVA พบว่า ค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.236 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ α = 0.05 

จึงสรุปได้ว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอนในสถานี

บริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุจะ

มีความต้องการในการดื่มกาแฟเหมือนๆ กัน รวมทั้งร้านคาเฟ่ อเมซอน มีกาแฟหลากหลายประเภท

เสนอขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.6 

 
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation Sig. 

ปริญญาตรีหรอืตํ่ากว่า 289 4.412 0.6872 
0.402 

ปริญญาโทหรอืสูงกว่า 123 4.350 0.6893 

 



 46

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ทดสอบปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อด้วย 

Independent Samples Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.402 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่าและกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีระดับการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน เนื่องจากร้านกาแฟ

คาเฟ่ อเมซอนเป็นร้านกาแฟระดับกลางๆ ทําให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ทําให้ระดับการศึกษา

ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน 
คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.7 

 

แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามอาชีพ 

Descriptives 

 N Mean
Std. 

Deviation 
Std. Error F Sig. 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 53 4.226 0.8692 0.1194 

1.617 0.185 
พนักงานบริษัทเอกชน 226 4.447 0.6595 0.0439 

ธุรกิจส่วนตัว 69 4.391 0.6906 0.0831 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 64 4.344 0.5968 0.0746 

 

จากตารางที่ 4.7 การทดสอบปัจจัยด้านอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อด้วย One-Way 

ANOVA พบว่า  ค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.185 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ α = 0.05 

จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากระดับราคาของ

กาแฟที่จําหน่ายในร้านคาเฟ่ อเมซอน มีราคาไม่สูงมากนัก จึงทําให้คนทุกอาชีพสามารถเข้าถึงและ

ตัดสินใจซื้อได้ไม่แตกต่างกัน 
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4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ การตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.8 
 

แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation

Std. 

Error 
F Sig. 

น้อยกว่า 15,000 บาท 50 4.220 0.8873 0.1255 

2.101 0.100 
15,000-30,000 บาท 188 4.473 0.6494 0.0474 

30,001-45,000 บาท 86 4.349 0.7157 0.0772 

45,001 บาทข้ึนไป 88 4.364 0.5908 0.0630 

 
จากตารางที่ 4.8 การทดสอบปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจด้วย 

One-Way ANOVA พบว่า ค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.100 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ 

α = 0.05 จึงสรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคา

เฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เนื่องจากกาแฟที่จําหน่ายในร้านคาเฟ่ อเมซอน มีราคาอยู่ที่ประมาณแก้วละ 50-120 บาท ซึ่ง

ผู้บริโภคในทุกระดับรายได้มีกําลังซื้อ ทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน 
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4.5 การวิเคราะหป์ัจจัย 

 

หลังจากที่ได้ทําการพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริการน้ํามัน ปตท . ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ผู้วิจัยจะทําการพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 

ปัจจัย และทําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระทั้งสิ้น 34 ตัวแปร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและ

ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงจะนําตัวแปรอิสระทั้ง 34 ตัวแปรไปสกัดความเหมือนกันของตัวแปรออกมาเป็นกลุ่ม
ปัจจัยกลุ่มใหม่ก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) 

 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย 

ในการวิเคราะห์เบื้องต้น ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

และ Bartlett’s Test of Sphericity ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระต่างๆ มีความเหมาะสมที่จะใช้

วิธีการสกัดปัจจัยหรือไม่ โดยหากค่า KMO สูง (ค่าที่ยอมรับคือ 0.5-1) แสดงว่าข้อมูลมีความ

เหมาะสมในการนํามาวิเคราะห์ปัจจัย แต่หากค่า KMO ตํ่ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูลที่ได้รวบรวมมานั้น

ไม่เหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์ปัจจัย ในส่วนของการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity จะ

เป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยการวิเคราะห์นี้จะกําหนดให้ α 

=  0.05 และจะทําการต้ังสมมติฐาน ดังนี้ 

H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ 

H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 

ตารางที่ 4.9 
 

แสดง KMO และ Bartlett’s Test ของตัวแปรอิสระ 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.946 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10761.167 

df 561 

Sig. 0.000 
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จากตารางที่ 4.9 จะเห็นได้ว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.946 แสดงถึงข้อมูลที่ทําการรวบรวม

มานั้นมีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะห์ปัจจัย และผลจากการทดสอบ Barlett’s Test of 

Sphericity พบว่า ค่า Chi-Square = 10761.167 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรทั้ง 34 ตัวแปรมีความสัมพันธ์

ระหว่างกัน ซึ่งตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมที่จะใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยได้ 
4.5.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะทําการสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ Principle 

Component Analysis (PCA) และใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax โดยกําหนดค่า 
Eigenvalue มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัวแปรในปัจจัยแต่ละตัวไม่น้อยกว่า 0.5 และ

ต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ปัจจัย 

โดยหลักจากที่ทําการสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis (PCA) 

แล้ว พบว่าค่า Initial Eigenvalues มีตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้งสิ้น 34 ตัวแปร โดยสามารถจัดกลุ่มปัจจัย

ใหม่ได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมทั้งหมดได้ถึง 69.572% 

(รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

จากการจัดกลุ่มข้างต้น ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดชื่อกลุ่มปัจจัยใหม่ ที่ได้จากการ

สกัดปัจจัยทั้งหมด 6 กลุ่มปัจจัย พร้อมทั้งจัดทําตารางเปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยต่างๆ ระหว่างกลุ่ม

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และกลุ่มปัจจัยใหม่ที่ได้จากการสกัดปัจจัย ดังตารางที่ 4.15 

 

ตารางที่ 4.10 

 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1. กาแฟมีรสชาติดี 

2. ตรายี่ห้อได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย 

3. รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย 

4. กาแฟมีการตกแต่งรูปลักษณ์สวยงามน่าด่ืม 

5. คุณภาพของกาแฟที่จําหน่ายในร้านมีความ

สดใหม่ 

6. รสชาติกาแฟมีความสม่ําเสมอ 

7. กาแฟที่มีจําหน่ายในร้านสะอาด 

1. กาแฟมีรสชาติดี 

2. ตรายี่ห้อได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย 

3. รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย 

4. กาแฟมีการตกแต่งรูปลักษณ์สวยงามน่าด่ืม 

5. คุณภาพของกาแฟที่จําหน่ายในร้านมีความ

สดใหม่ 

6. รสชาติกาแฟมีความสม่ําเสมอ 

7. กาแฟที่มีจําหน่ายในร้านสะอาด 
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ตารางที่ 4.10 

 

เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านราคา 

1. ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

2. มีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่
หลากหลาย 

3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ 

4. ราคาของกาแฟเหมาะสมกับบรรยากาศ

ภายในร้าน 

1. ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

2. มีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่
หลากหลาย 

3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ 

4. ราคาของกาแฟเหมาะสมกับบรรยากาศ

ภายในร้าน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

1. สถานที่ต้ังที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ 
2. ระยะเวลาเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสม 

3. ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ 

4. มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด 

1. สถานที่ต้ังที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ 
2. ระยะเวลาเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสม 

3. ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ 

4. มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

1. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น 

ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ 

2. มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น 

บัตรสมาชิก คูปองสะสมแต้ม การแจกของ

แถม เป็นต้น 

3. โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย 

4. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่าง

สม่ําเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ 

1. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น 

ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ 

2. มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น 

บัตรสมาชิก คูปองสะสมแต้ม การแจกของ

แถม เป็นต้น 

3. โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย 

4. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่าง

สม่ําเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ 

ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

1. พนักงานใช้คําพูดสุภาพกับลูกค้า 

2. พนักงานมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี 

3. พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็ม

ใจในการให้บริการ 

1. มีที่นั่งที่สะดวกสบาย 

2. การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านั่ง 

3. มีการจัดวางที่นั่งด้านในและด้านนอกอย่าง

เพียงพอต่อความต้องการ 
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ตารางที่ 4.10 

 

เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

4. พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่าง

เหมาะสม 

5. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็น

อย่างดี 

4. มีการติดป้ายราคาบอกชัดเจน 

5. ภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟ 

6. มีบริการด้านอื่นๆ ไว้คอยรองรับลูกค้าตรง

ตามท่ีต้องการ เช่น มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า เป็นต้น 

ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ 

1. มีบริการด้านอื่นๆ ไว้คอยรองรับลูกค้าตรง

ตามที่ต้องการ เช่น มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า เป็นต้น 

2. ภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟ 

3. มีที่นั่งที่สะดวกสบาย 

4. การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านั่ง 

5. มีการติดป้ายราคาบอกชัดเจน 

6. มีการจัดวางที่นั่งด้านในและด้านนอกอย่าง

เพียงพอต่อความต้องการ 

1. พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็ม

ใจในการให้บรกิาร 

2. พนักงานมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี 
3. พนักงานใช้คําพูดสุภาพกับลูกค้า 

4. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็น

อย่างดี 

5. พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่าง

เหมาะสม 

6. การส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง 

7. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า 

8. มีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

9. กระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า 

2. การส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง 

3. มีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

4. กระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
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4.6 การวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีผล

ต่อการตัดสนิใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้าํมัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยตามตารางข้างต้น ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

หลังจากที่ทําการตั้งสมมติฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยขึ้นมาใหม่แล้ว ผู้วิจัยจะทํา

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แบบ Enter Mulitiple Regression 
เพื่อหาความสัมพันธ์ด้านต่างๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 6 กลุ่ม กับ การติดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

ใช้แบบสอบถามที่ได้ทําการรวบรวมมาจํานวน 412 ชุด โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ

ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.11 

 

แสดงตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .500a 0.250 0.239 0.600 

 

ตารางที่ 4.12 

 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในสมการถดถอยระหว่างปัจจัยทั้ง 6 กลุ่ม กับ การติดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 48.644 6 8.107 22.543 .000b 

Residual 145.657 405 0.360   

Total 194.301 411    

 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่ําสุดเท่ากับ 0.600 และมีค่า

สัมประสิทธ์ิตัวกําหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.250 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้านสามารถลดความ

ผิดพลาดในการประเมินการติดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ 25% 

ตารางที่ 4.12 พบว่า F-Test มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ α = 0.05 

จึงปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายความว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่สามารถนํามาใช้ในการพิจารณาการติด

สินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน  ในสถานีบริการน้ํ ามัน ปตท .  ของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได ้
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ตารางที่ 4.13 

 

แสดงสมการถดถอยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 4.393 0.030  148.694 0.000 

ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการ

ให้บริการ 
0.172 0.030 0.250 5.810 0.000 

ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 
0.100 0.030 0.145 3.365 0.001 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 0.080 0.030 0.117 2.709 0.007 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 0.184 0.030 0.268 6.227 0.000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.135 0.030 0.196 4.557 0.000 

ปัจจัยด้านราคา 0.143 0.030 0.208 4.827 0.000 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการติดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งหมด 6 ตัวแปร 

ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหากเรียงตามลําดับตามค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

(Beta Coefficient) จากมากไปน้อย จะได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากรและ

กระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลําดับ 
โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบสมมติฐานของงานวิจัย ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หากพิจารณาจากตารางที่ 4.13 จะพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 6 ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากกาแฟที่มีรสชาติดี และมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น

รสชาติที่สม่ําเสมอในแต่ละครั้ง หรือว่าคุณภาพและความสะอาดของกาแฟ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อกาแฟของลูกค้าทั้งสิ้น อีกทั้งหากร้านกาแฟทําการประชาสัมพันธ์ตราย่ีห้อของร้านให้เป็นที่รู้จักใน

หมู่ของผู้บริโภค ย่อมทําให้ผู้บริโภคนึกถึงเวลาต้องการดื่มกาแฟอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กานดา เสือจําศีล (2555) ที่พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องของรสชาติของกาแฟ

และเครื่องดื่มอื่นๆ รองลงมาผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับตรายี่ห้อที่ได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย

และความหลากหลายของเครื่องดื่มที่จําหน่ายในร้านตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิริยะ  

วิจักขณาพันธ์ุ (2543) ที่พบว่า กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญกับรสชาติของกาแฟเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา

จะเป็นรายการเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลาย และการมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของร้านกาแฟตามลําดับ 

นอกจากนั้นแล้ว ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) พบว่า ภาชนะบรรจุที่สะอาด ความสะอาดของ

เครื่องดื่มที่มีจําหน่ายในร้าน และความสะอาดของกาแฟที่จําหน่ายมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หากพิจารณาจากตารางที่ 4.13 จะพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ คือ  α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากร้านกาแฟมีการกําหนดราคาขายของกาแฟอย่าง

เหมาะสม ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับคุณภาพหรือบรรยากาศของร้าน จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจ

ซื้อกาแฟเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากร้านกาแฟมีราคาให้ผู้บริโภคเลือกอย่างหลากหลายตามขนาดที่

ผู้บริโภคต้องการย่อมจะช่วยให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ง่ายย่ิงขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง

กับ กานดา เสือจําศีล (2555) ที่พบว่า การติดป้ายราคาบอกชัดเจนส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและมี

ราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ตามลําดับ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ  

ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟที่สําคัญที่สุดคือมีการติดป้ายราคาบอกผู้บริโภคอย่างชัดเจน รองลงมาคือราคาของ

กาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ มีความเหมาะสมกับคุณภาพ รวมถึงงานวิจัยของ  ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ 

(2555) ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับรสชาติของกาแฟและเบเกอรี่เป็น

อันดับหนึ่ง และราคาของกาแฟที่เหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้านเป็นอันดับรองลงมา 
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สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หากพิจารณาจากตารางที่ 4.13 จะพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากสถานที่ที่สามารถเข้าถึง

ลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าสามารถซื้อได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่สามารถหาได้ง่าย

และมีที่จอดรถรองรับลูกค้าอย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อกาแฟของลูกค้าอย่างแน่นอน 

สอดคล้องกับ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยที่

ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมาก โดยหากพิจารณาในปัจจัยย่อยจะพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญ

อย่างมากกับเรื่องของสถานที่ต้ังที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ รองลงมาคือเรื่องของบรรยากาศภายใน

ร้านชวนให้ด่ืมกาแฟเป็นอันดับที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่พบว่า 

ปัจจัยสามอันดับแรกที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ สถานที่ต้ังร้าน

อยู่ในทําเลที่สามารถหาได้ง่ายเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ มีที่นั่งรองรับลูกค้าได้เพียงพอ และ

ระยะเวลาเปิดปิดร้านมีความเหมาะสม ตามลําดับ และ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) พบว่า ผู้บริโภค

ให้ความสําคัญกับการเปิดบริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดมากเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องของที่ต้ัง

ร้านอยู่ในทําเลที่หาได้ง่าย และให้ความสําคัญในเรื่องร้านกาแฟมีที่นั่งให้ลูกค้าเพียงพอในอันดับต่อมา 
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หากพิจารณาจากตารางที่ 4.13 จะพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากร้านคาเฟ่ อเมซอน มีการทํา

การส่งเสริมทางการตลาดอย่างสม่ําเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านตามสื่อ

ต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค หรือการทําโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม 

หรือการลด แลก แจก แถมตามโอกาสต่างๆ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค 

สอดคล้องกับ พิริยะ วิจักขณาพันธ์ุ (2543) ที่พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับรายการ

ส่งเสริมการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการ แต่การโฆษณาของร้านกาแฟก็สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้า

มาใช้บริการได้ เช่นเดียวกันกับ ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ

โปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น รองลงมาคือ มีการจัดทํา

บัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดและการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่ง
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ตรงกับ ณัฐกานต์ พันธ์สวัสด์ิ (2558) ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในโอกาส

พิเศษเป็นดับแรก อันดับสองคือมีการแจกของแถม และอันดับสามคือมีบัตรใช้ในการสะสมแต้ม 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

หากพิจารณาจากตารางที่ 4.13 จะพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีการตกแต่งร้านกาแฟให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ไม่ว่าจะ

เป็น การใช้กลิ่นของกาแฟทําให้ลูกค้าเกิดความเพลิดเพลิน หรือการทําบรรยากาศของร้านให้น่านั่ง 

รวมถึงมีบริการเสริมต่างๆ ไว้คอยรองรับลูกค้า เช่น การมีบริการ Wi-Fi ฟรี หรือการมีหนังสือพิมพ์

หรือนิตยสารไว้ให้ลูกค้าอ่านในเวลาที่นั่งด่ืมกาแฟ ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาฟ่ 

อเมซอน ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ขนิษฐา ยะหัตตะ (2556) ที่พบว่า โดยเฉล่ียแล้วลูกค้ามีความคิดเห็น

ในระดับมากกับบรรยากาศของร้านกาแฟสด รองลงมาคือมีที่นั่งเพียงพอต่อจํานวนลูกค้า และสุดท้าย

คือมีบริการด้านอื่นๆ ไว้คอยรองรับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น มีบริการอินเตอร์เน็ต มุมหนังสือ หรือ

ห้องน้ําไว้คอยบริการ เป็นต้น  เช่นเดียวกันกับ ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคัญกับเรื่องของภายในร้านสวยงามและมีความสะอาดเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสําคัญกับ

การตกแต่งหน้าร้านที่ทันสมัย มีความสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมและมีที่นั่งที่สะดวกสบาย ภายใน

ร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟเท่ากัน อันดับถัดมาคือให้ความสําคัญกับการจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ที่

เป็นระเบียบ เช่นเดียวกันกับ กานดา เสือจําศีล (2555) ซึ่งศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญอย่าง

มากกับการตกแต่งร้านที่ทันสมัย มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด รองลงมาคือบรรยากาศของร้านที่เป็น
กันเอง การจัดวางที่นั่งด้านในและด้านนอกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า ตามลําดับ 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

หากพิจารณาจากตารางที่ 4.13 จะพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 11 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ด้านด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากร้านกาแฟคาเฟ่ 
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อเมซอน มีการอบรมบุคลากรให้มีมาตรฐานในการบริการ เช่น การมีความรู้ในตัวสินค้า มารยาท และ

บุคลิกภาพ จะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของผู้บริโภค หรือในเรื่อง

ของกระบวนการในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสั่งซื้อที่ไม่ซับซ้อน หรือการส่งมอบสินค้า

หรือบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐพล 

อุปนิสัยและศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ (2555) ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่องพนักงานแต่งกาย

สุภาพ สะอาดและมีบุคลิกภาพที่ดี รองลงมาคือการใช้คําพูดสุภาพกับลูกค้า ซึ่งการบริการถือเป็น

ปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และอยากที่จะกลับมาใช้บริการอีกใน

ครั้งต่อไป เช่นเดียวกับปวีณา วงศ์งามใส (2554) ที่พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับมารยาทและ
มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานเป็นอันดับแรก รองลงมาคือพนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็ม

ใจในการให้บริการเป็นอันดับสอง และอันดับสามคือพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดี และแต่งกายอย่าง

เหมาะสม ส่วนงานวิจัยของ  พิริยะ วิจักขณาพันธ์ุ (2543) พบว่า กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญอย่างมาก

กับความรวดเร็วในการให้บริการ อันดับถัดมาให้ความสําคัญกับการส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง 

และอันดับสุดท้ายกลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญกับความรวดเร็วในการคิดเงิน นอกจากนั้น พรพิมล อารี

ประเสริฐกุล (2549) ยังพบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญอย่างมากกับการรับชําระเงินได้อย่างถูกต้อง 

รองลงมาคือ การต้อนรับลูกค้า การรับคําสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และการให้คําแนะนําต่างๆ 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามลําดับ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองที่อาศัยอยู่ตามเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่งผลให้ลักษณะการเลือกรับประทานอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มหันมาสนใจ

อาหารที่สามารถรับประทานได้ง่าย ซื้อได้ในเวลารวดเร็ว และสามารถนํามาชดเชยความเครียดที่

เกิดขึ้นจากการทํางานในแต่ละวันได้ ด้วยเหตุนี้ทําให้ในปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟจึงมีการแข่งขันสูงขึ้น

เรื่อยๆ ร้านกาแฟหลายๆ รายต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเร่งรีบ 

โดยเฉพาะเจ้าของร้านกาแฟรายใหญ่ๆ ต่างก็สรรหาความแปลกใหม่มาดึงดูดผู้บริโภค และการขยาย

สาขาเพื่อยึดครองยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดก็เกิดขึ้นอย่างดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

เป็นธุรกิจบริการ อย่างร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ด้วยแล้ว ย่ิงต้องศึกษา

ความชอบหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงจุด 

ดังนั้น งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงสาเหตุ

ที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟโดยมีกรอบงานวิจัยเป็น ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งได้แก่ ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อศึกษาว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ 

ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และอาศัย ทํางาน หรือศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 

เดือนมีนาคม 2559) และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 412 ชุด หลังจากนั้นได้นําข้อมูลมา

วิเคราะห์ และได้ผลดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจยั 

 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศชาย 35% และเพศหญิง 65% 

ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็น 56.3% ของกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของระดับการศึกษานั้น 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยคิดเป็น 63.3% กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยคิดเป็น 54.85% และในส่วนของรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า จะอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท โดยคิดเป็น 45.6% 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังนี้ จาก

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยคิดเป็น 36% รองลงมาคือ 1-2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 

32% ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟ

ครั้งละ 100 บาท คิดเป็น 56% รองลงมาคือ 100-200 บาท คิดเป็น 38% สําหรับประเภทของกาแฟ

ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมสั่งซื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ คาปูชิโน โดยคิดเป็น 17% รองลงมาคือ เอสเปรส

โซ่ คิดเป็น 16% เครื่องดื่มอ่ืนๆ ตามเทศกาล คิดเป็น 15% ลาเต้ อเมซอน คิดเป็น 13% และมอคค่า 

คิดเป็น 12% ในส่วนของสาเหตุในการเลือกซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ส่วนใหญ่แล้วซื้อเพราะที่ต้ังร้านสามารถหาได้ง่าย คิดเป็น 29% รองลงมา คือ มีที่จอดรถเพียงพอและ

สะดวกสบาย คิดเป็น 24% สําหรับสาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้บริการเป็น

ส่วนใหญ่จะใช้บริการหลากหลายสาขา ไม่ค่อยใช้บริการประจําในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยข้ึนอยู่กับว่า
จะมีการเดินทางผ่านสาขาใดในวันนั้นๆ เนื่องจากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. นั้นมีการเปิดให้บริการกระจายอยู่มากมายตามเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่หากพิจารณา

สาขาที่มีการกล่าวถึงมากๆ จะได้แก่ บริเวณถนนราชพฤกษ์ คิดเป็น 9% รองลงมา คือ บริเวณถนน

วิภาวดีรังสิต คิดเป็น 4% และพระราม 2 คิดเป็น 3% ตามลําดับ 

5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยหากพิจารณาเรียงตามลําดับของค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) 
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จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน

การส่งเสริมทางการตลาด ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่า กาแฟที่มีรสชาติดีและมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะ

เป็นรสชาติที่สม่ําเสมอในแต่ละคร้ัง หรือว่าคุณภาพและความสะอาดของกาแฟ ย่อมส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟของลูกค้าทั้งสิ้น อีกทั้งหากร้านกาแฟทําการประชาสัมพันธ์ตรายี่ห้อของร้านให้เป็น

ที่รู้จักในหมู่ของผู้บริโภค ย่อมทําให้ผู้บริโภคนึกถึงเวลาต้องการดื่มกาแฟอีกด้วย 

ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ แสดงให้เห็นว่า หากร้านกาแฟ 
คาเฟ่ อเมซอน มีการอบรมบุคลากรให้มีมาตรฐานในการบริการ เช่น การมีความรู้ในตัวสินค้า 

มารยาท และบุคลิกภาพ จะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของผู้บริโภค 

หรือในเรื่องของกระบวนการในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสั่งซื้อที่ไม่ซับซ้อน และการส่ง

มอบสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟทั้งสิ้น 

ปัจจัยด้านราคา แสดงให้เห็นว่า หากร้านกาแฟมีการกําหนดราคาขายของกาแฟ

อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับคุณภาพหรือบรรยากาศของร้าน จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคท่ี

ตัดสินใจซื้อกาแฟเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากร้านกาแฟมีราคาให้ผู้บริโภคเลือกอย่างหลากหลายตาม

ขนาดที่ผู้บริโภคต้องการย่อมจะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แสดงให้เห็นว่า สถานที่ที่สามารถเข้าถึง

ลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าสามารถซื้อได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่สามารถหาได้ง่าย

และมีที่จอดรองรับลูกค้าอย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อกาแฟของลูกค้าอย่างแน่นอน 
ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แสดงให้เห็นว่า หากร้านคาเฟ่ อเม

ซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีการตกแต่งร้านกาแฟให้รู้ค้าที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ไม่ว่า

จะเป็นการใช้กลิ่นของกาแฟทําให้ลูกค้าเกิดความเพลิดเพลิน หรือการทําบรรยากาศของร้านให้น่านั่ง 
รวมถึงมีบริการเสริมต่างๆ ไว้คอยรองรับลูกค้า เช่น การมีบริการ Wi-Fi ฟรี หรือการมีหนังสือพิมพ์

หรือนิตยสารไว้ให้ลูกค้าอ่านในเวลาที่นั่งด่ืมกาแฟ ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาฟ่ 

อเมซอน ทั้งสิ้น 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด แสดงให้เห็นว่า หากร้านคาเฟ่ อเมซอน มี

การทําการส่งเสริมทางการตลาดอย่างสม่ําเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านตาม

สื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค หรือการทําโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การจัด

กิจกรรม หรือการลด แลก แจก แถมตามโอกาสต่างๆ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของ

ผู้บริโภค 
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สําหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยการ

วิเคราะห์ด้วยวิธี Independent Samples T-Test และ One-Way ANOVA โดยพิจารณาที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกต่างกันหรือไม่ โดยจากผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกาแฟที่จําหน่ายใน

ร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นกาแฟที่มีราคาอยู่ในระดับปานกลาง ทําให้คนทุกประเภทสามารถซื้อได้ และ
ประกอบกับมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายทําให้คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถรับประทานได้เหมือนๆ กัน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ประกอบการ 

 

หลังจากที่มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ทําให้ได้ผลการวิจัยที่ทางร้านกาแฟ

คาเฟ่ อเมซอน รวมถึงผู้ประกอบการร้านกาแฟในสถานีบริการน้ํามันรายอื่นๆ สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และสามารถแข่งขันใน

หมู่ธุรกิจร้านกาแฟได้ ผู้วิจัยจึงขอสรุปขอเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 

และร้านกาแฟรายอื่นๆ โดยเรียงตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

 

5.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ควรนําเสนอกาแฟที่มีคุณภาพ 

มีความสดใหม่ โดยมีการสุ่มตรวจสอบเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการชงกาแฟอย่างสม่ําเสมอ 

และในส่วนความสะอาดของผลิตภัณฑ์นั้น ควรมีเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดเครื่องชงอยู่เสมอ และ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆ เช่น นม น้ําแข็ง และภาชนะ ให้มีความสะอาด รวมถึงพนักงาน

เองควรมีการแต่งตัวให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาชงกาแฟจะสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกลง

ไปในกาแฟ ซึ่งหากผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของแบรนด์คาเฟ่ อเมซอน 

เป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตกแต่งรูปลักษณ์ของกาแฟให้สวยงามน่าด่ืม

ซึ่งร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้สวยงามมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยากด่ืมและ
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ยังช่วยเพิ่มคุณค่าในสายตาของลูกค้าอีกด้วย อีกทั้งในปัจจุบันร้านกาแฟต่างๆ มีการแข่งขันกันในเรื่อง

รูปลักษณ์ของกาแฟค่อนข้างสูง ยกตัวอย่างเช่น การทําลาเต้อาร์ท (Latte Art) เป็นต้น เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคโซเชียลเน็ทเวิร์ค (Social Network) ซึ่งมักจะต้องเน้นความ

สวยงามของสินค้า เพื่อที่จะให้ถ่ายภาพเผยแพร่ให้คนรอบข้างรับชม 

นอกจากนั้นในเรื่องของรสชาติของกาแฟที่มีความสม่ําเสมอ ร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ควรมีมาตรฐานในการชงกาแฟชนิดต่างๆ ให้มีรสชาติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยควรมีการอบรมการ

ชงกาแฟให้กับพนักงานใหม่ทุกครั้ง และควรมีการทดสอบการชงกาแฟให้ได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานทุก 

6 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารสชาติของกาแฟที่พนักงานแต่ละคนชงไม่ได้มีอัตราส่วนผิดเพี้ยนไปจากเดิม 
5.2.2 ปัจจัยด้านราคา  

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ควรต้ังราคากาแฟให้มีความ

เหมาะสมกับกาแฟชนิดต่างๆ โดยอาจพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในกาแฟแต่ละชนิด เพื่อให้ลูกค้า

รู้สึกว่าราคาที่จ่ายไปและคุณค่าที่ได้รับมีความเหมาะสม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีราคาให้เลือกตามบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการเพิ่มเติมขนาดของแก้วกาแฟ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกทานได้

มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ขนาดของกาแฟที่ทางคาเฟ่ อเมซอน จําหน่ายในแต่ละเมนูมีเพียงขนาด

เดียวเท่านั้น ซึ่งหากมีการเพิ่มขนาดแก้วเล็กและใหญ่เพิ่มเข้าไป จะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

และจะสามารถจําหน่ายได้ในปริมาณที่มากขึ้นอีกด้วย 

5.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ควรมีการขยายสาขารองรับ

ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของตลาดร้านกาแฟที่โตขึ้นทุกๆ ปี ถึงแม้ว่าร้าน

กาแฟคาเฟ่ อเมซอน จะมีสาขามากอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่หากมีการเปิดสถานีบริการน้ํามันเพิ่มขึ้น ก็

ควรมีการเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอนเพิ่มตามไปด้วย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการขาย เพราะโดย
พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อแวะเติมน้ํามัน หรือล้างรถในสถานีบริการน้ํามัน ก็มักจะต้องหาที่

สําหรับนั่งพัก หรือนั่งรอรถของตัวเองอยู่แล้ว ในส่วนของที่จอดรถ ในร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน บาง

สาขาจะเห็นได้ว่า มีที่จอดรถไม่เพียงพอ หรืออาจมีลูกค้ามาจอดรถเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าร้านอื่น 

เพราะฉะนั้นทางคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการกันที่จอดรถไว้สําหรับลูกค้าที่จะมาจอดซื้อกาแฟโดยเฉพาะ

ด้วย เพื่อให้มีที่จอดรถรองรับลูกค้าได้เพียงพอ และไม่เสียโอกาสในการขายในช่วงเวลาที่มีรถเข้ามาใช้

บริการจํานวนมากอีกด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระยะเวลาเปิด-ปิดร้านที่มีความเหมาะสมนั้น ร้าน

คาเฟ่ อเมซอน ควรกําหนดเวลาเปิด-ปิดร้านในแต่ละเขตพื้นที่ให้แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสม
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กับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในบริเวณนั้นๆ และยังเป็นการไม่เสียโอกาสในการขาย หรือมีต้นทุนในเรื่อง

ต่างที่ไม่จําเป็นหากเปิดในเวลาที่ไม่มีลูกค้าอีกด้วย 

5.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด  

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการส่งเสริมการขายที่หลากหลาย โดยอาจมีการเน้น

ทําการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่มีลูกค้าน้อย เช่น ช่วงเช้า หรือช่วงเย็น ซึ่งจะมีลูกค้าน้อยกว่าเวลา

อื่น เพื่อส่งเสริมให้มีลูกค้าไหลเวียนในร้านตลอดเวลา นอกจากนั้น ทางร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บัตร PTT Blue Card อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเล็งเห็นถึงความสําคัญ และสนใจสมัครบัตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้บัตรสะสม
คะแนนจะเป็นการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าวิธีหนึ่ง ซึ่งจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็

ต่อเมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีการใช้อย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึงนั้น ร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ควรมีการประชาสัมพันธ์ตราคาเฟ่ อเมซอน ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตาม

ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และตามสื่อออนไลน์ต่างๆ 

5.2.5 ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ควรมีการปรับปรุง ดูแล

บรรยากาศภายในร้านให้ดูดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นกาแฟที่ได้จากการชงกาแฟเพื่อช่วย

เสริมให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย และมีการจัดเก็บโต๊ะและเก้าอ้ีให้เป็นระเบียบหลังจากที่ลูกค้าใช้บริการ

เสร็จ เนื่องจากจะเห็นได้ว่าร้านคาเฟ่ อเมซอน บางสาขา พนักงานจะไม่ใส่ใจในเรื่องของการเก็บโต๊ะ

ให้สะอาดหลังจากที่ลูกค้าใช้บริการเสร็จ ในบางครั้งลูกค้าที่มาใช้บริการต่อต้องมาเก็บขยะที่วางอยู่

ก่อนหน้าทิ้งเอง ซึ่งจะส่งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้า และการตัดสินใจใช้บริการในครั้งถัดไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบริการเสริมต่างๆ เช่น Wi-Fi ควรมีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพในการใช้งานให้ลูกค้าสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างทั่วถึง รวมถึงหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารต่างๆ ควรมีการเปลี่ยนฉบับใหม่อย่างสมํ่าเสมอ 

5.2.6 ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้ามีการ

ติชมหรือร้องเรียนตามแหล่งต่างๆ มากที่สุด โดยทางร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ควรมีการจัดอบรมและการประเมินพนักงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชง

กาแฟให้ได้รสชาติที่เป็นมาตรฐาน ความเต็มใจในการให้บริการ และการรับมือกับปัญหาต่างๆ โดย

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการต้ังหลักปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ควรมีการอบรมในเรื่องของข้อมูล ความเป็นมา และความแตกต่างของกาแฟแต่ละชนิดกับ
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พนักงาน นอกนั้นควรมีการจัดสอบความเชี่ยวชาญในเรื่องของกาแฟ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะ

สามารถให้คําแนะนําเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกาแฟให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากนั้น ผู้จัดการร้านควรมีการแบ่งหน้าที่ให้พนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน 

เพื่อความรวดเร็วและไม่ติดขัดเวลาให้บริการ และในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน ก็ควร

เลือกบุคลากรที่มีใจรักในงานบริการอีกด้วย 

 

5.3 ข้อจํากัดงานวจิัย 

 
เนื่องจากการเก็บแบบสอบถามสําหรับการทํางานวิจัยครั้งนี้มีเวลาจํากัด (ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2559) ทําให้ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์เพียง

ช่องทางเดียว จึงทําให้กลุ่มประชากรมีการกระจายตัวได้ไม่ดีนัก นอกจากนั้นงานวิจัยช้ินนี้ ยังจํากัด

สินค้าที่ศึกษาจากร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นเพียงกาแฟสดเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

อื่นๆ หรือขนมที่มีจําหน่ายภายในร้าน เพราะฉะนั้นหากผู้ที่นํางานวิจัยชุดนี้ไปศึกษาควรมีจะมี

การศึกษาข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย รวมถึงข้อมูลทางสถิติต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัยนี้ ส่วนใหญ่แล้ว

เป็นข้อมูลจากปี 2557 ซึ่งหากนํามาศึกษาควรมีการหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งต่างๆ 

ประกอบด้วย 

 

5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 

1. เนื่องจากงานวิจัยชุดนี้ศึกษาเฉพาะในส่วนของกาแฟที่จําหน่ายในร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ผู้ที่จะทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรมีการเพิ่มเติมขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุม โดยควรมีการศึกษาถึง

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่มีจําหน่ายภายในร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อผลการวิจัยที่ครอบคลุมและจะได้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เนื่องจากงานวิจัยชุดนี้ทําการเก็บข้อมูลผ่านการแจกแบบสอบถามออนไลน์เพียง

อย่างเดียว ผู้ที่จะทํางานวิจัยต่อควรจะมีการกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดย

การแจกแบบสอบถามตามสาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้

ได้ข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการเป็นประจํา และจะได้ข้อมูลที่มีการกระจายตัวมากขึ้นเพื่อลดความ

คลาดเคลื่อน 

3. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 

(Focus Group) เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ผ่านการทําแบบสอบถาม

และจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัญหา หรือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ ่อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการทําแบบสอบถาม

เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสําหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ

จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามชุดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการนํามา

เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้เท่านั้น 

ทั้งนี้ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลตามความเป็นจริง กรอกข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําผลการวิจัย

ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้
ต่อไป ทั้งนี้ ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ี 

โดยแบบสอบถามชุดนี้ประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คําถามคัดกรอง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจาก ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. 
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ส่วนที่ 1  คําถามคัดกรอง 

(1) ท่านอาศัย ทํางานหรือกําลังศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือไม่ 

□ ใช่ (ทําข้อต่อไป) □ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

(2) ท่านเคยซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. หรือไม่ 

□ เคย (ทําข้อต่อไป) □ ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในช่อง □ ที่ตรงกับพฤติกรรมการซื้อของท่านมากที่สุด 

( ตัวอย่าง  ) 
(1) โดยเฉลี่ยแล้วท่านซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. บ่อยเพียงใด 

□ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน □ 1-2 ครั้งต่อเดือน □ 3-4 ครั้งต่อเดือน  

□ 5-6 ครั้งต่อเดือน □ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน 

(2) ท่านใช้จ่ายในการซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. โดยเฉลี่ยครั้งละ

เท่าใด 

□ น้อยกว่า 100 บาท □ 100-200 บาท □ 201-300 บาท  

□ 301-400 บาท □ 401-500 บาท □ 501 บาทขึ้นไป 

(3) ส่วนใหญ่ที่ท่านซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ท่านซื้อกาแฟ

ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ เอสเปรสโซ่ □ แบล็คคอฟฟี่ □ ดับเบิ้ล เอสเปรสโซ่  

□ White Choc Macchiato □ แบล็คคอฟฟี่ □ คาปูชิโน 

□ อเมซอน □ มอคค่า □ อเมซอน เอ็กซ์ตร้า  

□ ลาเต้ อเมซอน 

(4) ท่านเลือกซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เพราะเหตุใด (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

□ ชอบรสชาติของกาแฟ □ เป็นตราสินค้าที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

□ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ     □ ที่ต้ังร้านสามารถหาได้ง่าย      

□ มีที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย    □ มีการให้บริการที่ดี      

□ อื่นๆ (โปรดระบุ .................................................................) 
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(5) ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. สาขาที่ท่านซื้อ/เคยซื้อกาแฟบ่อยที่สุด 

คือสาขา ................................................................. 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก ร้าน

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

คําชี้แจง  กรุณาประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยประเมินจากการซื้อกาแฟจาก ร้านคา

เฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ในสาขาที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด ว่าท่านเห็นด้วยกับ

ข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด
เพียงข้อเดียว 

5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

N/A หมายถึง ไม่สามารถประเมินได้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 N/A

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

1. กาแฟมีรสชาติดี       

2. ตรายี่ห้อได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย       

3. รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย       

4. กาแฟมีการตกแต่งรูปลักษณส์วยงามน่าด่ืม       

5. คุณภาพของกาแฟที่จําหน่ายในร้านมีความสดใหม ่       

6. รสชาติกาแฟมีความสม่ําเสมอ       

7. กาแฟที่มีจําหน่ายในร้านสะอาด       

ปัจจัยด้านราคา 

1. ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับคุณภาพ       

2. มีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่

หลากหลาย 

      

3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ       

4. ราคาของกาแฟเหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้าน       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 N/A

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหนา่ย 

1. สถานที่ต้ังที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ       

2. ระยะเวลาเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสม       

3. ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ       

4. มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด       

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

1. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น ทางวิทยุ

และหนังสือพิมพ์ 

      

2. มีโปรแกรมส่งเสริมการขายทีน่่าสนใจ เช่น บัตร

สมาชิก คูปองสะสมแตม้ การแจกของแถม เป็นต้น 

      

3. โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย       

4. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 

ช่วงเทศกาลต่างๆ 

      

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1. พนักงานใช้คําพูดสุภาพกับลูกค้า       

2. พนักงานมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี       

3. พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจใน

การให้บริการ 

      

4. พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่าง

เหมาะสม 

      

5. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี       

ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

1. มีบริการด้านอืน่ๆ ไว้คอยรองรับลูกค้าตรงตามที่

ต้องการ เช่น มหีนังสือพิมพ์ นติยสาร และ Wi-Fi ไว้

บริการลูกค้า เป็นต้น 

      

2. ภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟ       

3. มีที่นั่งที่สะดวกสบาย       

4. การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านั่ง       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 N/A

5. มีการติดป้ายราคาบอกชัดเจน       

6. มีการจัดวางที่นั่งด้านในและด้านนอกอย่างเพียงพอ

ต่อความต้องการ 

      

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า       

2. การส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง       

3. มีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์       

4. กระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไมยุ่่งยากซับซ้อน       

 

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

คําชี้แจง กรุณาประเมินโอกาสในการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. ที่ตรงกับระดับการตัดสินใจของท่านในครั้งถัดไป 

โดยทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 

5 หมายถึง ซื้ออย่างแน่นอน 

4 หมายถึง น่าจะซื้อ 

3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2 หมายถึง  ไม่น่าจะซื้อ 

1 หมายถึง ไม่ซื้ออย่างแน่นอน 

การตัดสนิใจซือ้ 
ระดับการตัดสนิใจ 

5 4 3 2 1 N/A

ในการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟในสถานีบริการ

น้ํามันครั้งต่อไป ท่านจะซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

สาขาที่ท่านกําลังประเมินนี้มากน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่ 5  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในช่อง □ ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด (ตัวอย่าง  ) 

(1) เพศ 

□ ชาย □ หญิง 

(2) อายุ 

□ ตํ่ากว่า 20 ปี □ 20-30 ปี 

□ 31-40 ปี □ 41-50 ปี 

□ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

(3) ระดับการศึกษาสูงสุด 

□ ตํ่ากว่าปริญญาตรี □ ปริญญาตรี 

□ ปริญญาโท □ สูงกว่าปริญญาโท 

(4) อาชีพ 

□ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา □ พนักงานบริษัทเอกชน 

□ ธุรกิจส่วนตัว □ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

□ รับจ้างทั่วไป □ แม่บ้าน 

□ อื่นๆ โปรดระบุ...................................... 

(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

□ น้อยกว่า 15,000 บาท □ 15,000-30,000 บาท 

□ 30,001-45,000 บาท □ 45,001 บาทขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. 

 

 

 

 

 

 

************* จบแบบสอบถาม ************* 

ขอบคณุสาํหรบัความร่วมมอื 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 

ตารางที่ ข.1 
 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่สกัดได้จากการวิเคราะห ์ 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 14.846 43.664 43.664 14.846 43.664 43.664 5.628 16.554 16.554

2 2.376 6.987 50.651 2.376 6.987 50.651 4.248 12.493 29.047

3 1.879 5.528 56.178 1.879 5.528 56.178 4.065 11.957 41.004

4 1.828 5.375 61.554 1.828 5.375 61.554 3.980 11.705 52.709

5 1.539 4.527 66.081 1.539 4.527 66.081 3.111 9.150 61.859

6 1.187 3.492 69.573 1.187 3.492 69.573 2.623 7.713 69.573

7 0.888 2.611 72.183

8 0.820 2.413 74.596

9 0.797 2.344 76.940

10 0.587 1.726 78.666

11 0.542 1.593 80.259

12 0.494 1.454 81.712

13 0.475 1.396 83.109

14 0.451 1.328 84.436

15 0.445 1.310 85.746

16 0.418 1.230 86.976

17 0.400 1.177 88.152

18 0.378 1.111 89.263

19 0.365 1.075 90.338

20 0.340 1.000 91.338

21 0.334 0.982 92.320

22 0.312 0.919 93.239

23 0.298 0.877 94.116

24 0.260 0.764 94.880

25 0.255 0.750 95.630

26 0.232 0.683 96.313

27 0.211 0.619 96.933

28 0.204 0.601 97.534

29 0.194 0.569 98.103

30 0.174 0.513 98.616

31 0.138 0.405 99.021

32 0.127 0.373 99.393

33 0.117 0.344 99.737

34 0.089 0.263 100.000

Rotation Sums of Squared Loadings

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
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ตารางที่ ข.2 

 
ค่าน้ําหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัย 

1 2 3 4 5 6

พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ 0.825

พนักงานมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี 0.812

พนักงานใช้คําพูดสุภาพกับลูกค้า 0.792

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี 0.757

พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่างเหมาะสม 0.740

การส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง 0.633 0.380

ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า 0.587

มีการให้คําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 0.511 0.357

กระบวนการสั่งซ้ือสินค้าท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 0.468 0.403 0.340

มีท่ีนั่งที่สะดวกสบาย 0.793

การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านั่ง 0.792

มีการจัดวางที่นั่งด้านในและด้านนอกอย่างเพียงพอต่อความ

ต้องการ
0.714

มีการติดป้ายราคาบอกชัดเจน 0.646 0.356

ภายในร้านมีกล่ินหอมของกาแฟ 0.636

มีบริการด้านอื่นๆ ไว้คอยรองรับลูกค้าตรงตามที่ต้องการ เช่น 

มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า เป็นต้น
0.531 0.385

โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย 0.863

มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น บัตรสมาชิก คูปอง

สะสมแต้ม การแจกของแถม เป็นต้น
0.816

การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ช่วง

เทศกาลต่างๆ
0.791

การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น ทางวิทยุและ

หนังสือพิมพ์
0.737

คุณภาพของกาแฟที่จําหน่ายในร้านมีความสดใหม่ 0.726

รสชาติกาแฟมีความสมํ่าเสมอ 0.368 0.701

กาแฟมีรสชาติดี 0.696

กาแฟที่มีจําหน่ายในร้านสะอาด 0.624

กาแฟมีการตกแต่งรูปลักษณ์สวยงามน่าด่ืม 0.374 0.618

ตรายี่ห้อได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย 0.596

รายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย 0.540

ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอ 0.810

สถานที่ต้ังท่ีสะดวกต่อการไปใช้บริการ 0.757

มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด 0.724

ระยะเวลาเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสม 0.623

ราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกับร้านอ่ืนๆ 0.825

ราคาของกาแฟมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 0.764

ราคาของกาแฟเหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้าน 0.659

มีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 0.482 0.487

ปัจจัย
Component
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวศิรประภา นพชัยยา 

วันเดือนปีเกิด 

วุฒิการศึกษา 

11 ตุลาคม 2533 

ปีการศึกษา 2555: ศิลปศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด 

ทุนการศึกษา  2552-2555: ทุนเรียนดี ประสิทธ์ิ-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ 

 

ประสบการณ์ทํางาน 2556-ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่การตลาด 

ฝ่ายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด 
 

 

 

 


