
ปัจจยัที่ม ีผลต่อการตดัสินใจเล ือกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบริการ
นํ้ามนัปัม้ ปตท. ของผ ูบ้ริโภคในเขต กรงุเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING CAFÉ AMAZON COFFEE PURCHASES OUT OF 
PTT GAS STATIONS IN BANGKOK AREA 

 

 กรรตัน์   ดว้งนคร 

บทคดัย่อ 

 การศกึษาปัจจยัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบรกิาร
น้ํามนัปั้ม ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคส์ําคญั 2 ประการคอื  
เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการการตดัสนิใจเลอืกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานี
บรกิารปั้ม ปตท.ของผู้บรโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการการตดัสนิใจเลอืกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบรกิารปั้ม ปตท.
ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test,  F-test และ 
Multiple Regression Analysis  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25 - 30 ปี 
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชพีเป็นพนักงานเอกชน ระดบัรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 15,001 - 20,000 บาท การทดสอบสมมตฐิานปัจจยัประชากรศาสตรส์่งผล
ต่อการการตดัสนิใจซือ้กาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบรกิารน้ํามนัปัม๊ ปตท. ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ เพศและระดบัการศกึษา แตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟ
คาเฟ่ อเมซอนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่.05 และพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเรยีง
ตามลําดบัตามค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอยมทีัง้หมด 5 ด้านได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้น
กระบวนการใหบ้รกิารด้านส่งเสรมิการขาย  ด้านราคา และ  ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ที่
แตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟคาเฟ่ อเมซอนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

จากผลการศกึษาน้ีพบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิซื้อกาแฟคาเฟ่อเมซอน ม ี5 ดา้น
ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารด้านส่งเสรมิการขาย  ด้านราคา และ ด้าน
ช่องทางการจดัจําหน่าย เพื่อใหร้้านคาเฟ่ อเมซอน ผูป้ระกอบการธุรกจิกาแฟ แบรนด์ต่างๆ 
สามารถนําผลการวจิยัไปพฒันาการบรกิารในธุรกจิ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรควรพฒันาระดบั
คุณภาพดา้นผลติภณัฑข์องกาแฟ ใหม้รีสชาตแิละรกัษาระดบัมาตรฐานของรสชาตใินแต่ละสาขา
ให้มีรสชาติที่เหมือนกัน ในด้านกระบวนการให้บริการควรมีการจดัอบรมและการประเมิน
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study about what factors that affected on 
Café Amazon coffee purchase out of the PTT Gas Stations in the Bangkok by utilizing 
the quantitative survey research approach using close-ended questionnaire as the tool to 
collect data. 

 The samples of a study what factors that affected on Café Amazon coffee 
purchase out of the PTT Gas Stations in the Bangkok are 400 respondents were being 
selected by using purposive sampling. The data was analyzed and evaluated by 
descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation and inferential 
statistics. Multiple regression was used to test the hypotheses. 

 The results shown that demographic characteristics of the samples were mostly 
female, aged 25 – 30, Bachelors’ degree Or equivalent, earned an average monthly salary of 
15,001 - 20,000 baht. As demographic hypothesis testing influenced consumers' decision to buy 
Café Amazon outside of PTT gas stations in Bangkok, gender and education level which different 
coffee cafes affect the decision Amazon is statistically significant at .05 and the result from this 
study regarding the hypothesis testing, the marketing mix factors that affected on Café 
Amazon coffee purchase out of the PTT Gas Stations in the Bangkok the research 
showed 5 factors including Product, Process of service offerings, Promotion, Price and 
Place (Range from Beta Coefficient) are the effect of customer decision to purchase the 
coffee at Café Amazon out of the PTT Gas Stations was statistically significant at 0.05 

The results of this study, showed 5 factors that influenced the decision of buying 
coffee purchase Product, Process of service offerings, Promotion, Price and Place. In 
order for Café Amazon, coffee brand entrepreneurs to use research results to develop 
their business Therefore, should improve the quality of coffee products to have the same 
flavor and maintain the standard of taste in each branch, In terms of the service process, 
training and assessment of employees should always be organized. As for sales 
promotion, there should be additional promotional activities to engagement with 
consumers and the last in terms of prices, should be set standard price to be suitable for 
all of coffee. To reach consumers at all levels, ages and income levels. 

Keywords: Marketing mix, Decision making, Coffee consumption 



ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัธุรกจิรา้นกาแฟเป็นธุรกจิทีผุ่ดขึน้จาํนวนมากในไทย แทบจะทุกมุมตกึ จนถงึ
ใจกลางเมอืง แต่หากว่าในกรุงเทพมหานครซึ่งขึน้ชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงทีก่ารจราจรตดิขดัมาก
ทีสุ่ดเป็นอนัดบัตน้ๆ ประกอบกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีห่นัมาดื่มและสนใจในเรื่องของ
กาแฟกนัมากขึน้ เพื่อเพิม่ความสดชื่อ กระปรีก้ระเปร่าใหก้บัรา่งกาย จากขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ถงึ
ปรมิาณของผูบ้รโิภคกาแฟทีม่ากขึน้เรื่อยๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูปรมิาณการนําเขา้เมลด็กาแฟ
ที่มกีารนําเขา้มาในปรมิาณที่เพิม่ขึน้เช่นกนั นอกเหนือจากปรมิาณการบรโิภคกาแฟของชาว
ไทยทีเ่พิม่ขึน้แลว้ ยงัมปัีจจยัอื่นๆทีอ่าจสง่ผลใหต้ลาดรา้นกาแฟนัน้ขยายตวัขึน้อกีดว้ย 

 ในประเทศไทยรูปแบบของร้านกาแฟที่หลากหลายในปัจจุบนัสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1.ร้านกาแฟเคลื่อนที่ 2.ร้านกาแฟประเภทมุมกาแฟ   3.ร้านกาแฟ 
Stand-alone  นอกเหนือจากรปูแบบรา้นกาแฟทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ ธุรกจิรา้นกาแฟยงัสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คอื รา้นกาแฟประเภท Franchise และ Non- Franchise โดยรา้น
กาแฟคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon ) เป็นรา้นกาแฟสดที่เปิดใหบ้รกิารร่วมกบสถานีบรกิาร
น้ํามนั ปตท. โดยเริม่เปิดจําหน่ายทัง้ใน และนอกสถานีบรกิารน้ํามนั ปตท.ตัง้แต่ปี 2545 โดยมี
เป้าหมายที่จะเป็นร้านกาแฟในระดบั Premium ในประเทศไทยและขยายสาขาเพิม่ขึ้นอย่าง
รวดเรว็โดยมทีัง้หมด 414 สาขา ซึง่ถอืวา่เป็นรา้นกาแฟทีม่จีาํนวนสาขามากทีส่ดุในประเทศไทย 
โดยมีสาขาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมากที่สุด รวมถึงการดําเนินธุรกิจก็มีรูปแบบที่ 
หลากหลายแตกต่างกนัไปตามคุณภาพและราคาสนิคา้และรา้นกาแฟในสถานีบรกิารน้ํามนั 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ความสาํคญัของงานวจิยั ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบรกิารน้ํามนั ปัม๊ ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาจากปัจจยัประชากรศาสตร ์และส่วนประสมการตลาด 7P’sเพื่อนํา
ผลการวจิยัไปเผยแพรแ่ละเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรา้น คาเฟ่ อเมซอน ผูท้ีป่ระกอบธุรกจิ
ร้านกาแฟอื่นๆ รวมไปถึงผู้ที่สนใจอยากจะริเริ่มในการอยากทําธุรกิจร้านกาแฟ โดยผล
การศึกษาที่ได้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและวางแผนทางการตลาด เพื่อ
พฒันาธุรกจิ และการบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อการการตดัสนิใจเลอืกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 
นอกสถานีบรกิารปัม้ ปตท.ของผูบ้รโิภคในเขต กรงุเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการการตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟคา
เฟ่ อเมซอน นอกสถานีบรกิารปัม้ ปตท.ของผูบ้รโิภคในเขต กรงุเทพมหานคร 



สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคที่มปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเม
ซอน นอกสถานีบรกิารปัม้ ปตท.  ต่างกนั 

2.สว่นประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟคาเฟ่ อเม
ซอน นอกสถานีบรกิารปัม้ ปตท. ต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟและใชร้า้นคาเฟ่ อเมซอนทีต่ัง้อยูน่อก
สถานีบรกิารปัม้ ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานครในครัง้น้ี  เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research Method) ซึง่ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา การวจิยัน้ีจะทําการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามแจก
ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยจะใชเ้วลาในการทาํการวจิยัตัง้แต่เดอืนกนัยายน – ตุลาคม 2563 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาครัง้น้ีมุ่งศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อ
กาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบรกิารปั้ม ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยั
ไดก้ําหนดขอบเขตการวจิยัดา้นพืน้ทีใ่นการศกึษา ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่ อเมซอนทีต่ัง้อยู่นอกสถานี
บรกิารปัม้ ปตท. ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ขอบเขตด้านประชากร การวิจยัน้ีผู้วิจยัจะ
ทําการศกึษากลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเคยซื้อกาแฟ และใชบ้รกิารจากรา้น
คาเฟ่ อเมซอนที่ตัง้อยู่นอกสถานีบรกิารปั้ม ปตท. การวิจยัน้ีจะทําการเก็บขอ้มูลโดยการใช้
แบบสอบถามแจกใหก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยจะใช้เวลาในการทําการวจิยัตัง้แต่เดอืนกนัยายน – 
ตุลาคม 2563 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ปัจจยัประชากรศาสตร ์Kotler, Keller, Brady, Goodman and Hansen (2016) กล่าววา่ 
การตดัสนิใจเลอืกตลาดเป้าหมายเป็น กระบวนการประเมนิในส่วนแบ่งการตลาดที่สนใจและ
เลอืกหน่ึงส่วนหรอืมากกว่าหน่ึงส่วน เป็นความ ทา้ทายสาํหรบัธุรกจิทีต่อ้งการตอบสนองความ
ตอ้งการทีแ่น่นอนของผูบ้รโิภคแต่ละราย  

Schiff man and Wisenblit (2015) ได้กล่ า วถึงการแบ่ งส่ วนตลาดลักษณะทาง
ประชากรศาสตรโ์ดยแบ่งตาม อายุ รายได ้เชือ้ชาต ิเพศ อาชพี สถานภาพ ประเภทของใชใ้น
ครวั และแหล่งทีอ่ยู่อาศยัทางภูมศิาสตร ์ขอ้มลูขา้งตน้น้ีสามารถสอบถามและสงัเกตเหน็ไดง้า่ย
ช่วยให้นักการตลาดได้จําแนกผู้บริโภคแต่ละประเภทที่กําหนดไว้ได้ ผู้ศึกษาสนใจศึกษา 



ลกัษณะของประชากรศาสตรด์า้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน สามารถนําไปใชใ้นการกาหนดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมได ้

แนวคดิ ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด 

 ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ตามแนวคิดของ Kotler and Keller 
(2016) ได ้กล่าวถงึ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ว่าม ีผลติภณัฑ ์หมายถงึ สนิคา้และ
บรกิารทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์ทีลู่กคา้ตอ้งการ  ราคา มลูค่าของผลติภณัฑท์ีแ่สดงออกใน
รูปของตวัเงนิ เป็นสิง่ที่กําหนดมูลค่าของผลติภณัฑใ์นรูปของเงนิตราผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบ
ระหว่างคุณค่าของผลติภณัฑแ์ละราคาผลติภณัฑน์ัน้ โดยถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะตดัสนิใจ
ซื้อ ช่องทางการจดัจําหน่าย การที่จะส่งมอบบรกิารและต้องใชเ้วลาในการที่จะส่งมอบบรกิาร
เท่าไหร ่และเกดิขึน้สถานทีไ่หนและส่งมอบกนัอยา่งไร การส่งเสรมิการตลาด เป็นกจิกรรมดา้น
การออกแบบสิง่จงูใจและการสือ่สารดา้นการตลาด เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้กบัลกูคา้  

บุคลากร ตอ้งใชค้วามพยายามในการวางแผนทัง้ดา้น กาํลงัคน การสรรหา การคดัเลอืกบุคลากร
และการฝึกอบรมพัฒนา สุดท้ายคือกระบวนการ เป็นวิธีใน การทํางานสร้างและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบ และปฏิบัติให้ได้ตามกระบวนการที่มี ประสิทธิผล 
แนวคดิปัจจยัดา้นใหบ้รกิาร  

Schifman (2010) กล่าวว่า การตดัสนิใจซื้อ คอืการกระทําที่มุ่งมัน่ของผูบ้รโิภคในการ 
ตดัสนิใจในการเลอืกสนิคา้ การเลอืกตราสนิคา้ การสํารวจเงื่อนไขต่างๆ และจํานวนเงนิทีต่้อง
จ่าย ใน การประเมินผล สามารถวัดได้จาก ด้านความเข้าใจ (Cognitive) ด้านความรู้สึก 
(Affective) และด้าน พฤติกรรม (Conative) ของกาตดัสนิใจซื้อเหล่านัน้ ความหมายของการ
ตดัสนิใจวา่ คอืระยะทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิคา้อยา่งแทจ้รงิในการจะประเมนิการตดัสนิใจซือ้  
การตดัสนิใจซือ้ประกอบไปดว้ย 5 ระยะ ไดแ้ก่  การตระหนกัถงึปัญหา (Problem Recognition)  
การค้นหาข้อมูล (Information Search)  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision)  พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Behavior after Purchase)  

งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษางานวิจัยครัง้น้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง โดยคน้ควา้เอกสารที่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารเป็นหลกั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 ใบเฟิรน์  แกว้จาํปาส ี(2562) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการบรโิภคกาแฟสด ในอาํเภอเมอืง 
จงัหวดัราชบุร ีและเปรยีบเทยีบความคดิเห็นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการ



บรโิภคกาแฟสด จาํแนกตามปัจจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคกาแฟสด ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัที่
ส่งผลต่อการบรโิภคกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืงจงัหวดัราชบุร ีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ในส่วนเปรียบเทียบความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
บรโิภคกาแฟสด จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าส่งผลต่อการบรโิภคกาแฟสดโดยภาพรวม
ไมแ่ตกต่างกนั 

สุภาภรณ์ จนิดาวงษ์ (2558) ศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด
ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา ร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 
ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิมากกวา่ เพศชาย มอีายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี มี
ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีมสีถานภาพสมรส ประกอบอาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ/
ลูกจา้งภาครฐั มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง10,001 – 20,000 บาท นอกจากนัน้ยงัพบว่าผูบ้รโิภค
สว่นใหญ่นิยมบรโิภคกาแฟ เช่น คาปชูโิน เอสเพรสโซ่ลาเต ้เป็นตน้ เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารคอื 
ตดิใจในรสชาตเิครือ่งดื่ม มจีาํนวนคา่ใชจ้า่ยติค่ร ัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 51 -100 บาท 

องัสุมาลนิทร ์อุดมชยัพฒันากจิ (2561) ไดท้ําการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟพรีเมียมตราสินค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี และรายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการมาใช้
บรกิารร้านกาแฟพรเีมยีมตราสนิค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ 
0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และด้านสถานที่ในการให้บรกิารมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการมาใชบ้รกิารดา้นแนวโน้มในระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

ธญิาดา กีร์ตะเมคนิทร์ (2559) ที่ทําการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7P’S และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับ พรีเมียมของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมปัจจยัแนวโน้มทางการตลาดและสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 
7 ดา้นพบว่า ปัจจยัทัง้หมดมผีลต่อพฤตกิรรมทีท่ําใหเ้ขา้ไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟระดบั พรเีมยีม
ในระดบัสูงทัง้หมด โดยปัจจยัรายย่อยที่ส่งผลต่อการเข้าร้านกาแฟ พรีเมียมคือปัจจยัเรื่อง
จาํนวนรา้นกาแฟระดบัพรเีมยีมทีม่จีํานวนเยอะมาก และเรื่องสทิธพิเิศษเฉพาะของการสง่เสรมิ
การตลาด ระบบการทาํงานทีม่คีวามรวดเรว็และได ้ 

บุญไทย แสงสุพรรณ (2563) ที่ศึกษาคุณค่าของตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อซํ้าของผู้บรโิภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาใน
หา้งสรรพสนิคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศกึษาพบว่าส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อซํ้าของผู้บริโภคกาแฟร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาใน



หา้งสรรพสนิคา้มากทีสุ่ดรองลงมา คอื ดา้นผลติภณัฑด์า้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นราคา 
และดา้นการสง่เสรมิการตลาดตามลําดบั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ผลการศกึษา
เกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ในดา้นทีส่อดคลอ้งกนั 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 งานวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปรมิาณผู้วิจยักําหนดกรอบแนวคิดการวจิยัตามแนวคิด/
ทฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) และ Schiffman and Wisenblit (2015) ประกอบด้วย 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่ส่งผลต่อ การ
ตดัสินใจซื้อเลือกซื้อกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบริการปั้ม ปตท ของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัการศกึษา 

 อาชพี 

 รายได ้
  

ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด
(7Ps) 

 ดา้นผลติภณัฑ ์

 ดา้นราคา 

 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 ดา้นกระบวนการ 

 ดา้นบุคลากร 

 ดา้นการนําเสนอลกัษณะ ทาง
กายภาพ 

  

การตัดสินใจซื้อเลือกซื้อกาแฟ คาเฟ่ อเม
ซอน  นอกสถานีบริการปั้ม  ปตท  ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

1.การตระหนกัถงึปัญหา 

2.การคน้หาขอ้มลู 

3.การประเมนิทางเลอืก 

4.การตดัสนิใจซือ้ 

5.พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 



ระเบียบวิธีวิจยั 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชงิปริมาณ พืน้ที่วิจยั คือ เขตกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ 

ผูบ้รโิภคกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในกรงุเทพมหานครทีบ่รโิภค
กาแฟคาเฟ่ อเมซอน จํานวน 400 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบสุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามที่สอดคล้องทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจยั 
เพื่อใช้ศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบรกิารน้ํามนั
ปั้ม ปตท. ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ลกัษณะของแบบสอบถามมทีัง้คาํถามปลายปิด 
และคําถามปลายเปิดสําหรบัขอ้เสนอแนะ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
แล้วนําข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) รอ้ยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ในสว่นของสถติเิชงิอา้งองิ เป็นการวเิคราะหก์ารสง่ผลของตวัแปรทีท่าํการศกึษา ไดแ้ก่  F-Test 
(ANOVA) ใช้สําหรบัการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรต้นที่มีมากกว่า 2 
ทางเลอืก ทีม่ผีลต่อตวัแปรตาม  และ Regression ใชส้าํหรบัการวเิคราะหก์ารสง่ผลของต่อแปร
ต้นต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
กาแฟคาเฟ่ อเมซฮน นอกสถานีบรกิารน้ํามนั ปัม๊ ปตท. ของผูบ้รโิภค เพื่อนํามาเขียนบรรยาย
เชงิพรรณนา  
 

ผลการวิจยั 

จากจํานวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 
71 และเพศชายรอ้ยละ 29 ซึง่ประชากรทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะอยูใ่นช่วงอายุ 25-30 ปี
คิดเป็น 59.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน คดิเป็นร้อยละ 42.5 และในส่วนของรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงตัง้แต่ 15,001-20,000 บาท โดยคดิเป็น
รอ้ยละ 28.7 ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

ปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อการการตดัสนิใจเลือกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานี
บรกิารปั้ม ปตท.ของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทีด่า้นเพศ และ
ระดบัการศึกษาที่แตกต่างมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานี 
บรกิารน้ํามนัปัม๊ ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ทีศึ่กษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด พบว่าส่วนประสม
การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นสง่เสรมิการขาย  ดา้นราคาและ  ดา้น



ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจตดัสนิใจซือ้กาแฟจากรา้นคาเฟ่ 
อเมซอน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  

อภิปรายผล 

งานวิจยัน้ีพบว่าจากการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรท์ัง้ 5 ดา้น มเีพยีงดา้น
เพศ และระดบัการศกึษา ทีส่่งผลต่อปัจจยัในการเลอืกซื้อกาแฟจากคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานี
บรกิารน้ํามนั ปัม๊ ปตท. สว่นดา้นอาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไมส่ง่ผลต่อปัจจยัในการเลอืก
ซือ้กาแฟจากคาเฟ่ อเมซอน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของงานวจิยัของ ไพลนิ บรรพโต (2555) ที่
ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่ใหค้วามสําคญักบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในรา้นกาแฟมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นเรื่อง
ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ในส่วนของประชากรศาสตรพ์บว่า เพศ อายุ และ
อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการมรีะดบัความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 

 ส่วนปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการการตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟคาเฟ่ อเมซอน 
นอกสถานีบรกิารปัม้ ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดิ
สนิใจซื้อกาแฟจากรา้นคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานี บรกิารน้ํามนัปัม๊ ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 มทีัง้หมด 5 ดา้น  โดยหากเรยีงตามลําดบัตาม
ค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์  
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่งเสริมการขาย  ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 
สอดคล้องกบักบังานวจิยัของ ธญิาดา กรีต์ะเมคนิทร ์(2559) ทีท่ําการศกึษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 7P’S และปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟระดบั พรเีมยีมของ
ผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร คอืปัจจยัเรื่องจาํนวนรา้นกาแฟระดบัพรเีมยีมทีม่จีาํนวนเยอะ
มาก และเรื่องสทิธพิเิศษเฉพาะของการสง่เสรมิการตลาด ระบบการทาํงานทีม่คีวามรวดเรว็และ
ไดม้าตรฐาน  

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัน้ีได้ข้อค้นพบว่าร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรพฒันาระดบัคุณภาพดา้นผลติภณัฑ์
ของกาแฟ ใหม้รีสชาตแิละมคีวามสดใหม่อยู่เสมอและรกัษาระดบัมาตรฐานของรสชาตใินแต่ละ
สาขาให้มีรสชาติที่เหมือนกัน ต่อมาด้านกระบวนการให้บริการควรมีการจดัอบรมและการ
ประเมนิพนกังานใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั ทัง้ในเรื่องของการชง กาแฟใหไ้ดร้สชาตติามมาตรฐาน
ทวีางไว้ มคีวามยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเต็มใจในการให้บรกิาร การให้คําแนะนําเกี่ยวกบัเมนู



ต่างๆ  ส่วนด้านส่งเสรมิการขายควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายที่หลากหลายกว่าเดมิ  
เช่นการจัดกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลจาก  Facebook Fan page, Line official เพื่อสร้าง 
engagement กบัผูบ้รโิภค และดา้นราคาควรตัง้ราคากาแฟใหม้คีวามเหมาะสมกบักาแฟชนิด
ต่างๆ และกําหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั เพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภคในระดบั
ทุกเพศ ทุกวยั และทุกระดบัรายได ้ สําหรับประเด็นในการวิจยัครัง้ต่อไปควรทําวิจยัในประเด็น
เก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการเลือกใช้บริการและตัดสินใจเลือกซือ้กาแฟคา
เฟ่ อเมซอนนอกสถานีบริการน้ํามัน ป้ัม ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่เติมให้
ครอบคลุมและหลากหลายมากขึน้เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ แบรนด์
ต่าง  ๆสามารถนําผลการวิจยัด้านผลิตภณัฑ์ไปพฒันาการบริการในธุรกิจของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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