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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ ทีม่อีทิธพิล 

ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ของผู้บริโภค ณ สถานีจําหน่ายน้ํามัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มเครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น Café Amazon ณ 

สถานีบรกิารน้ํามนัในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความ

แตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ  

 ผลการวจิยัพบว่า  

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25 - 34 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการ ศกึษาปรญิญาตรี

หรอืเทยีบเท่า มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัการ

ตดัสนิใจซือ้ อยู่ในระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศกึษา และ

ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานี

จาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนในการใชบ้รกิาร 

และด้านความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดร้าน Café 

Amazon ของผู้บรโิภค ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนัในเขกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดย

สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 40.6 

 

คาํสาํคญั: การตดัสนิใจซือ้ เครื่องดื่มกาแฟสด สถานีจาํหน่ายน้ํามนั 
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Abstract 

 

 The objective of this research is to study the service marketing mix and the customer perspective 

influencing the purchasing decisions on brewed coffee at Café Amazon in gasoline stations in the Bangkok 

metropolitan area. The sample size in this research consisted of four hundred consumers in Bangkok 

metropolitan area who bought and drank brewed coffee at Café Amazon at gasoline stations in the Bangkok 

metropolitan area. A questionnaire was used for data collection and the statistical methods to analyze the 

data, including frequency, percentage, mean, standard deviation, a t-test for difference analysis, one-way 

analysis of variance and multiple regression analysis. 

 The results of the research were as follows: 

 Most of the participants are female, aged under thirty five, had a bachelor’s degree, worked as 

private company employees and had an average monthly income of between 15,001-30,000 baht. The 

service marketing mix and customer perspectives were found to be at a high level. The concerns of the 

consumers about the importance of the purchasing decision process was found to be at a high level. 

 The results of hypotheses testing are as follows: 

 Consumers with different marital status, educational backgrounds and average monthly incomes 

made different purchasing decisions on brewed coffee at Café Amazon in gasoline stations in the Bangkok 

metropolitan area at a statistically significant level of 0.05.  

The service marketing mix and customer perspectives in terms of customer value, cost to customer and 

completion, influenced the purchasing decisions of customer on brewed coffee at Café Amazon at gasoline 

stations in Bangkok at statistically significant levels of 0.01, with adjusted R2 equal to 40.6 %. 

 

Keywords: The Decision to Buy, Drink Coffee, Gasoline Station Sales 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนั “กาแฟ” ไดก้ลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมไม่ว่าจะสงัคมในเมอืงหลวง หรอื สงัคมในต่างจงัหวดั ซึง่

กลายเป็นเครื่องดื่มในชวีติประจาํวนัของผูค้นทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเร่งรบีของการดาํเนินชวีติในเมอืงหลวง ใน

อดตีวธิกีารชงกาแฟจะใส่ลงในกระป๋องนมหรอืถุง ซึ่งกาแฟทีนํ่ามาชงนัน้ มกัใชก้าแฟคัว่บดทีช่งขาย ซึง่ประกอบไป

ดว้ยกาแฟแทผ้สมอยู่เพยีง 5-8% นอกจากนัน้ประกอบดว้ย เมลด็ขา้วโพด เมลด็งา เมลด็มะขาม เมลด็ถัว่เหลอืงขา้ว

กลอ้งคัว่ผสมน้ําตาลเคีย่ว เนยเทยีม และเกลอื โดยการดื่มกาแฟในประเทศไทยนัน้ เริม่มาจากทางตอนใต ้ซึง่นิยมทาน

คู่กบัปาท่องโก๋ในตอนเชา้ และต่อมาไดพ้ฒันาการบรโิภคกาแฟหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่การนําเมลด็กาแฟคัว่แลว้จงึ

บดให้เป็นผง นํามาต้มแยกกากออก ดื่มเฉพาะน้ํา ที่เรยีกกนัว่า “กาแฟดํา” แต่บางคนเติมน้ําแขง็ลงไปเรยีกว่า “โอ

เลีย้ง” และในปจัจุบนัมกีารปรบัปรุงรปูแบบรา้นกาแฟ และพฒันาดา้นคุณภาพของกาแฟใหด้ขีึน้ โดยจะปรบัปรุงรา้นให้

มคีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ 

 จากศูนยว์จิยักสกิรไทย ปี 2550 พบว่า มูลค่าผลติภณัฑก์าแฟในปี 2550 เท่ากบั 25,600 ลา้นบาท เมื่อ

เทยีบกบัปี 2549 มอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 6.7 โอกาสของตลาดผลติภณัฑ์กาแฟยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จาก

กระแสความนิยมดื่มกาแฟมากขึน้ของคนไทยและการกระตุ้นตลาดของบรรดาผู้ประกอบการ โดยการระดมกลยุทธ์

การตลาดทีห่ลากหลายเพื่อใหค้นไทยหนัมาดื่มกาแฟกนัมากขึน้ ต่อมาในสว่นของรา้นกาแฟพรเีมีย่ม ในปี 2550 มูลค่า

รา้นกาแฟพรเีมีย่มเท่ากบั 5,100 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2549 แลว้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 ในช่วงปี 2547-2550 ทีผ่่านมา
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อตัราการขยายตวัของธุรกจิรา้นกาแฟพรเีมีย่มสงูถงึรอ้ยละ 15-20 (ศนูยว์จิยักสกิรไทย. 2550: ออนไลน์, สบืคน้เมื่อ 20 

ตุลาคม 2558) ธุรกจิร้านกาแฟพรเีมยีมในประเทศไทยเป็นธุรกจิทีน่่าสนใจ และมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เพราะ

ผู้บริโภคคนไทยนิยมดื่มกาแฟกนัอย่างแพร่หลาย รวมทัง้พฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยเริม่หนัมาดื่มกาแฟเพื่อความ

บนัเทิง และสนุกสนานมากขึน้ อกีทัง้วฒันธรรมทางตะวนัตกเข้ามามบีทบาทอย่างมาก ทําให้กาแฟพรเีมยีมเป็นที่

ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ ธุรกจิรา้นการแฟพรเีมยีมจะประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัทําเลทีต่ัง้ โดยควรตัง้อยู่

ในทาํเลทีม่ลีกูคา้กลุ่มเป้าหมายผ่านเป็นสว่นใหญ่ เช่น ออฟฟิศสาํนกังาน หรอืสถานบรกิารน้ํามนั มกีารตกแต่งรา้น ทํา

ใหร้า้นมบีรรยากาศและการบรกิารทีด่ ีนอกจากน้ี รสชาตขิองกาแฟตอ้งมรีสชาตทิีค่งที ่และไดม้าตรฐาน อย่างไรกต็าม 

ธุรกจิรา้นกาแฟพรเีมี่ยมยงัเป็นธุรกจิทีน่่าจบัตามองและเป็นธุรกจิที่มกีารเติบโตและรายได้ที่น่าสนใจมากธุรกจิหน่ึง 

เน่ืองจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคปจัจุบนัทีเ่ขา้มาในป ัม๊น้ํามนั ไม่ไดต้อ้งการเตมิน้ํามนัเพยีงอย่างเดยีว แต่ตอ้งการใชบ้รกิาร

อื่นๆ ดว้ย ซึง่หน่ึงในบรกิารนัน้คอื การดื่มกาแฟ  

 เน่ืองจากปจัจุบนัรา้นกาแฟไม่ไดห้มายถงึกาแฟทีด่เีลศิเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัรวมถงึอาหารและการบรกิารที่

ดเียีย่มดว้ย ทัง้หมดน้ีลว้นแลว้แต่มคีวามสาํคญัเช่นเดยีวกนัเหน็ไดจ้ากปจัจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจมากกบัการเลอืก

รบับรกิารหรอืซื้อสนิค้า นอกจากคุณภาพของสนิคา้และบรกิารแล้ว บรรยากาศและการตอบสนองไลฟ์สไตล์ ยงัเป็น

เหตุผลหลกัทีท่าํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกรา้นกาแฟเช่นกนั ตลอดจนปจัจุบนัเครื่องดื่มกาแฟสดนัน้หาไดไ้ม่ยาก ดงันัน้

ผูท้ีม่รีสนิยมทางดา้นการดื่มกาแฟคัว่บดสามารถหาดื่มไดต้ามหา้งสรรพสนิคา้ รา้นหนงัสอื และป ัม๊น้ํามนั เป็นต้น เมื่อมี

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเดนิทางไกลๆ กย็งัสามารถหาทานกาแฟคัว่บดได ้โดยจะเป็นทีส่ถานีป ัม๊น้ํามนัส่วนใหญ่ จนทําให้

เกดิธุรกจิ เฟรนไชล ์รา้นกาแฟเป็นจาํนวนมาก และมกีารแขง่ขนักนั    อย่างรุนแรง โดยจะตอ้งอาศยัปจัจยัหลายๆดา้น 

ในการสรา้งธุรกจิรา้นกาแฟใหเ้ตบิโตไม่ว่าจะเป็น เงนิทุน ทําเล/ทีต่ัง้ การบรกิาร บุคลากร และการบรหิารงานทีด่เีป็น

ต้น จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ทําใหเ้กดิธุรกจิของคนไทยภายใต้ชื่อ Café Amazon เป็นการสรา้งตราสนิคา้โดย บรษิัท 

ปตท. ซึง่บรษิทั ปตท. นัน้มสีถานีบรกิารน้ํามนัมากกว่า 1,200 สาขาในประเทศไทย โดยมรีูปแบบของรา้นกาแฟคัว่บด

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ผสมผสานกบับรรยากาศธรรมชาตภิายใตค้วามคดิรวบยอด ทีว่่า สดชื่น อร่อยเขม้ เตม็รส จากทีก่ล่าว

มาทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา “สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

กาแฟสด ร้าน Café Amazon ของผู้บริโภค ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจาก

กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารและจํานวนสาขามากทีสุ่ดในประเทศ ดว้ยปจัจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมทีเ่ร่งรบี จงึต้องการความสะดวกรวดเรว็ในการซือ้สนิคา้ ซึง่รา้น Café Amazon อยู่ใน

สถานีจาํหน่ายป ัม้น้ํามนัสามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างด ีโดยจะนําผลทีไ่ดจ้ากการ วจิยัทัง้หมดน้ีเป็นผล 

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกจิได้นําประโยชน์ไปใช้ในการปรบัปรุงวางแผนกลยุทธ์การตลาดบรกิารในอนาคตให้สอดคล้อง

เหมาะสม รวมถงึแนวทางในการขยายตลาดและนําไปใชใ้นการวางแผนหรอืวางกลยุทธใ์นการประกอบธุรกจิ สามารถ

กําหนดกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจนในธุรกจิเครื่องดื่มกาแฟสด ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางสาํหรบัผูท้ีส่นใจ ซึง่สามารถนํา

ผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

 2.  เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ ไดแ้ก่ คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั ต้นทุนใน

การใชบ้รกิาร ความสะดวก การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสําเรจ็ในการตอบสนอง-ความต้องการ ความ

สบาย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables ) 

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

  1.1 เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ  

   1.2.1  15 - 24 ปี 

   1.2.2 25 - 34 ปี 

   1.2.2  35 - 44 ปี 

   1.2.3  45 - 54 ปี 

   1.2.4  55 - 64 ปี 

  1.3 สถานภาพสมรส 

   1.3.1  โสด 

   1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.4.2  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

   1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5 อาชพี 

   1.5.1  นิสติ/นกัศกึษา 

   1.5.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.5.3  พนกังานรฐัวสิาหกจิ / ขา้ราชการ 

   1.5.4  ประกอบธุรกจิสว่นตวั เช่น คา้ขาย, เจา้ของกจิการ 

   1.5.5  อื่นๆ โปรดระบุ……………. 

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.6.1  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

   1.6.2  15,001 - 30,000 บาท 

   1.6.3 30,001 - 45,000 บาท 

   1.6.4  45,001- 60,000 บาท 

   1.6.5  ตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย 

  2.1 คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั  

   2.2  ตน้ทุนในการใชบ้รกิาร  

   2.3  ความสะดวก  

   2.4  การตดิต่อสือ่สาร  

   2.5  การดแูลเอาใจใส ่ 

   2.6  ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ  
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   2.7  ความสบาย  

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ณ 

สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้บริโภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนัใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ คุณค่าทีลู่กคา้จะได้รบั ต้นทุนในการใช้

บรกิาร ความสะดวก การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ ความสบาย มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยใชแ้นวคดิของ Hauser; & Duncan (1959) มา

ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาและคน้หาคาํตอบเกีย่วกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั  

 2.  แนวคิดและทฤษฏเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้า โดยใช้แนวคิดของ      

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ซึ่งแนวคดิน้ีได้อธบิายไว้ว่า เป็นมุมมองของธุรกจิที่ให้บรกิาร การที่จะบรหิาร

การตลาดของธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนัน้ จะต้องพิจารณาถึงส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสําเรจ็ในการ

ตอบสนองความต้องการ และความสบาย ซึ่งผู้วิจ ัยจะนํามาเป็นแนวทางและเป็นทฤษฏีอ้างอิงในการกําหนด

แบบสอบถามงานวจิยั 

 3.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจ โดยใชแ้นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) ทีก่ล่าวว่า 

ขัน้ตอนในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์จากสองทางเลอืกขึน้ไป พฤตกิรรมของผู้บรโิภคจะพจิารณาในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั

กระบวนการตดัสนิใจทัง้ ดา้นจติใจ (ความรูส้กึนึกคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ ซึ่งเกดิในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

กจิกรรมเหล่าน้ีทาํใหเ้กดิการซือ้และพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น โดยกระบวนการตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ย การรบัรู้

ปญัหา การค้นหาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ในการวจิยัครัง้น้ี

ผูว้จิยัมุ่งเน้นทีก่ารตดัสนิใจซือ้ ในขัน้ตอนที ่4 ทัง้น้ีกเ็พื่อศกึษาลกัษณะของการตอบสนองต่อสิง่เรา้ทีเ่ขา้ไปกระตุ้นให้

เกดิความตอ้งการก่อน แลว้ทาํใหเ้กดิการตอบสนองและการตดัสนิใจซือ้ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครัง้ น้ีผู้วิจ ัยได้นํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สมพงษ์                    

เลศิสริลิดากุล (2547) อุทยั เธยีรจนัทรว์งศ ์(2547) ทีม่กีารศกึษาทีเ่หมอืนกนัในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ในส่วน

ของแนวคดิทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองลกูคา้ ผูว้จิยัไดนํ้างานวจิยัของ ชติษณุพงศ ์ศรปีระเสรฐิ 

(2558) และแนวคดิเกีย่วกบัการตดัสนิใจ ผูว้จิยัไดนํ้างานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) มาใชป้ระกอบเรยีบเรยีง

ตวัอย่างแบบสอบถามของงานวจิยั อกีทัง้ยงัใช้เป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม รวมถึงการวเิคราะห์

ขอ้มลูของการวจิยัครัง้น้ีดว้ย ซึง่งานวจิยัครัง้น้ีไดมุ้่งเน้นทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ 

รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเจาะลกึไปยงัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่ม           

กาแฟสด รา้น Café Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดืม่เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น Café Amazon ณ สถานี

บรกิารน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชาย และเพศหญงิ ซึง่ไม่ทราบ จาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มเครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น Café Amazon ณ สถานี

จาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชาย และ เพศหญงิ เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้

จงึคาํนวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการคาํนวณทีก่ลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 

2548: 28) โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ 5% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง

ทีใ่ชใ้นการวจิยัจํานวน 385 ตวัอย่าง และเพิม่แบบสอบถามอกี 5% หรอืเท่ากบัจํานวน 15 ตวัอย่าง รวมเป็นขนาด

ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง เพื่อเป็นตวัแทนของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และดื่มเครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น Café Amazon ณ 

สถานีบรกิารน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร และการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  

 

ผลการวิจยั  

 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการศึกษา “ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้า ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์พบว่า  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวนหญงิ 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 มอีายุ ตํ่ากว่า 35 ปี 

จาํนวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ยจํานวน 292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.0 

มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จํานวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ67.0 อาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน

พนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 256 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.0 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 

176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ 

 ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้โดยรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านความสะดวกในการใช้บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 

รองลงมา ดา้นความสบายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ดา้นการตดิต่อสือ่สารโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 ดา้นความสาํเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.82 ดา้นการดแูลเอาใจใสโ่ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ดา้นคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บัโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และด้านต้นทุนจากการใช้บรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ด้านคุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีตัวเลือกเครื่องดื่มกาแฟสดที่หลากหลาย 

(Americano Espresso Latte Cappucino เป็นต้น) ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.80 รองลงมาคอื ทางรา้นใชอุ้ปกรณ์ทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.67 คุณภาพการใหบ้รกิารมคีวามสมํ่าเสมอ (รสชาตกิาแฟ มาตรฐานความหวาน) ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั
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อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 และ ท่านมีความสุข/ภูมใิจเมื่อได้ดื่มกาแฟสดร้าน Café Amazon ซึ่ง

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 ตามลาํดบั 

 ด้านต้นทุนจากการใช้บริการ ขอ้ที่ไดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื รสชาตขิองเครื่องดื่มกาแฟมคีวามเหมาะสมกบั

ราคา ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 รองลงมาคอื ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร

ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 

คุณภาพของเมลด็กาแฟทีใ่ชม้คีวามเหมาะสมกบัราคา ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.56 และ ราคาเครื่องดื่มกาแฟตํ่ากว่ารา้นอื่นๆ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.38 ตามลาํดบั 

 ด้านความสะดวก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทําเลที่ตัง้สะดวกสําหรบัการใช้บรกิาร ซึ่งผู้บริโภคให้

ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 รองลงมาคอื จํานวนของสาขา ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั

ครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 มี

ความเหมาะสมในช่วงเวลาทีใ่หบ้รกิาร ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 และ มทีี่

จอดรถเพยีงพอ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามลาํดบั 

 ด้านการติดต่อส่ือสาร ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีป้ายหรือสิง่พิมพ์แสดงราคาเครื่องดื่มชดัเจน ซึ่ง

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 รองลงมาคอื สามารถนําบตัร PTT Blue Card 

มาใชส้ะสมแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการซือ้ครัง้ถดัไป ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วาม สาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.93 เมื่อมกีารส่งเสริมการขาย มีป้ายแสดงอย่างชดัเจน และกระจายข่าวไปยงั Social Media ซึ่งผู้บรโิภคให้

ความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 และ สามารถ ต-ิชม ผ่านทางช่องทางการตดิต่อทีเ่ตรยีมไวใ้ห ้

ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 ตามลาํดบั 

 ด้านการดูแลเอาใจใส่ ขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื พนักงานให้บรกิารถูกต้อง ตามรายการที่ส ัง่ซื้อ ซึ่ง

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 รองลงมาคอื พนกังานอธัยาศยัด ีมกีริยิาสภุาพ และ

เตม็ใจใหบ้รกิาร ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 มาตรฐานการใหบ้รกิารของ

พนกังานด ีเช่น พนกังานแต่ละสาขาใหบ้รกิารรวดเรว็และเป็นกนัเองซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59 และ พนักงานให้ขอ้มูล-แนะนําถึงความแตกต่างของเครื่องดื่มกาแฟแต่ละชนิดได้ถูกต้องและ

แม่นยาํซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ตามลาํดบั 

 ด้านความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื ความถูกต้องของเครื่องดื่ม

กาแฟทีส่ ัง่ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 รองลงมาคอื เครื่องดื่มกาแฟสดทําให้

หายจากการง่วงนอน ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 เครื่องบดและเครื่องชง

กาแฟสดทําใหก้ลิน่หอม และรสชาตขิองกาแฟสดคงเดมิ / ไม่ลดลง ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และ การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 

ตามลาํดบั 

 ด้านความสบาย ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พื้นที่ให้บริการสะอาดและเป็นระเบียบ ซึ่งผู้บริโภคให้

ความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.08 รองลงมาคอื ตกแต่งรา้นทําใหรู้ส้กึสบายและผ่อนคลายเมื่อเขา้

มาใช้บรกิาร ซึ่งผู้บรโิภคใหค้วามสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 มคีวามหลากหลายของสนิคา้ที่

นอกเหนือจากเครื่องดื่มกาแฟสด (เค้ก ขนมปงั แซนวชิ) ซึ่งผู้บรโิภคให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.76 และ มสีิง่อํานวยความสะดวกเพยีงพอ (พดัลม ปลัก๊ไฟฟ้า) ซึง่ผู้บรโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ตามลาํดบั 
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 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่าย

น้ํามนั ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัขัน้ตอนต่างๆ ดงัน้ี ขัน้ตอนการตระหนกัถงึความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 ขัน้ตอนการแสวงหาข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 

ขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 และขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ขัน้ตอนการตระหนักถึงความต้องการ ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านกาแฟสดที่ท่านเลือกดื่มต้องมี

มาตรฐานดา้นรสชาต ิมคีวามหลากหลาย และการใหบ้รกิารทีด่ ีซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 รองลงมาคอื ท่านมคีวามต้องการดื่มเครื่องดื่มกาแฟสดเน่ืองจากต้องการความสดชื่น/ลดอาการ

ง่วงนอนเป็นอนัดบัแรก ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 และ ท่านมคีวาม

ต้องการใช้บรกิารร้านกาแฟสด นอกเหนือจากการดื่มกาแฟ เช่น เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อนัง่ทํางาน เพื่อนัง่อ่าน

หนงัสอื เพื่อพดูคุยในเชงิธุรกจิ รวมถงึการผ่อนคลายความเมื่อยลา้จากการทาํงาน ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่

ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ตามลาํดบั 

 ขัน้ตอนการแสวงหาข่าวสาร ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ก่อนท่านซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดสอบถามขอ้มูล

เครื่องดื่มกาแฟสดรวมถงึขอ้มูลราคา จากเพื่อนหรอืคนใกลช้ดิ ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 รองลงมาคอื ท่านหาขอ้มูลเกี่ยวกบักจิกรรมส่งเสรมิการขายเครื่องดื่มกาแฟสด ก่อนการ

ตดัสนิใจซือ้โดยการหาขอ้มูลจาก อนิเทอรเ์น็ต นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์เป็นต้น ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.19 และ ท่านมกีารศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัเมลด็กาแฟและกรรมวธิกีารชงกาแฟ

สดของแต่ละรา้น ก่อนการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ผู้บรโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.18 ตามลาํดบั 

 ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอื มอีทิธพิลต่อการซือ้

เครื่องดื่มกาแฟสด ซึง่ผู้บรโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 รองลงมาคอื ความ

หลากหลายของเครื่องดื่มกาแฟสด ทัง้ชนิดและประเภท มมีอีทิธพิลต่อการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบั

การตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.91 และ เมลด็พนัธุก์าแฟ กลิน่ และรสชาตขิองกาแฟ มอีทิธพิลต่อ

การซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 ตามลาํดบั 

 ขัน้ตอนการตดัสินใจซ้ือ ขอ้ทีไ่ด้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ท่านตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด Café Amazon 

เน่ืองจากสาขามกีารกระจายตวัและครอบคลุมพืน้ทีส่ถานีจาํหน่ายน้ํามนั  ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการ

ตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.07 รองลงมาคอื ท่านตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด Café Amazon 

เน่ืองจาก รสชาตดิกีว่า/คุน้เคยมากกว่ารา้นกาแฟสดอื่น ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.68 และ ท่านตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด Café Amazon เน่ืองจากตราสนิคา้ ซึ่งผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการ

ตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 ตามลาํดบั 

 ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื โอกาสในการกลบัมาซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น 

Café Amazon ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 รองลงมาคอื โอกาสใน

การแนะนําใหเ้พื่อนหรอืคนใกลช้ดิมาซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัการตดัสนิใจอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 และ ความพงึพอใจต่อเครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ซึง่ผูบ้รโิภคให้

ระดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ตามลาํดบั 
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 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานี

จําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพยีง

ขัน้ตอนเดยีว จาํแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อย ดงัน้ี  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผูว้จิยัศกึษา

เฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มทีี่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ แตกต่างกนัมีการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สามารถเขยีน

สมมตฐิานทางสถติไิด ้ดงัน้ีแตกต่างกนั โดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ แตกต่างกันมีการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดย

ผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ทีีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์า้นสถานภาพสมรสแตกต่าง

กนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูท้ี ่สมรส/ อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่มกีารตดัสนิใจซือ้มากกว่าผูท้ี ่โสด/หย่า

รา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดย

ผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรด์า้นระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมี

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยอธบิายไดว้่า  

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัเป็นรายคู่โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร สงูกว่าผูบ้รโิภคที่

มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.32 และ 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานี

จําหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานคร สงูกว่าผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.39 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชพี แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผูว้จิยัศกึษา

เฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ดา้นอาชพี แตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์า้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดย

ผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์า้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่าง

กนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยอธบิายไดว้่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัเป็นรายคู่โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-45,000 

บาท มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร สงูกว่า

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001-60,000 บาท อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่

เท่ากบั 0.368 และ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น 

Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร สงูกว่าผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001-

60,000 บาท อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.342 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั 

ต้นทุนในการใชบ้รกิาร ความสะดวก การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ 

ความสบาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่ม

กาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั(X1) ด้านต้นทุนในการใช้บริการ(X2) และด้านความสําเรจ็ในการตอบสนองความ

ต้องการ(X6) โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.336 0.301 และ 0.201 ตามลําดบั ซึง่หมายความว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของลกูคา้ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั(X1) ดา้นต้นทุนในการใชบ้รกิาร(X2) และ ดา้นความสาํเรจ็ใน

การตอบสนองความตอ้งการ(X6) เป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวักําหนดการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ 

สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร(Y) ซึง่จากค่าสมัประสทิธิด์งักล่าวสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 ด้านคณุค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั 

 หากผูซ้ือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานคร จากสว่น

ประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ ด้านคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั(X1) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลทําให้การ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร(Y) เพิม่ขึน้ 0.336 

หน่วย ทัง้น้ีเมื่อกาํหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ อกี 6 ดา้น คงที ่

 ด้านต้นทุนในการใช้บริการ 

 หากผูซ้ือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร จากส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้า ดา้นต้นทุนในการใชบ้รกิาร(X2) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลทําใหก้าร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร(Y) เพิม่ขึน้ 0.301 

หน่วย ทัง้น้ีเมื่อกาํหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ อกี 6 ดา้น คงที ่ 

 ด้านความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ 

 หากผูซ้ือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานคร จากสว่น

ประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ ดา้นความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ(X6) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย 
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จะมผีลทําใหก้ารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Y) เพิม่ขึน้ 0.201 หน่วย ทัง้น้ีเมื่อกาํหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ อกี 6 ดา้นคงที ่

 โดยตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่าย

น้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) มจีากส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้น

ความสะดวก(X3) ดา้นการตดิต่อสื่อสาร(X4) ดา้นการดูแลเอาใจใส่(X5) และ ดา้นความสบาย(X7) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นปจัจยัที่

เป็นตวักาํหนดการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Y) 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัศกึษา

เฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีวสามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานี

จําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผู้วจิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพยีง

ขัน้ตอนเดยีว พบว่า 

 เพศ ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด 

รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 เน่ืองจากผู้บรโิภคทัง้เพศชายและหญิงเป็นลูกค้าของร้าน Café Amazon ชื่นชอบการดื่มกาแฟไปพร้อมกบั

บรรยากาศที่สบาย ร่มรื่น และเน่ืองจากทางร้านมปีระเภทของเครื่องดื่มกาแฟสดใหเ้ลอืกมากมายที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของทุกเพศ ไดแ้ก่ Americano: สาํหรบัท่านทีร่กัสุขภาพเพราะไม่มนีมขน้และนมสด Espresso: สาํหรบัท่านที่

ชื่นชอบรสชาตเิขม้ของกาแฟเป็นหลกั Latte: สาํหรบัท่านทีช่อบรสชาตกิาแฟอ่อนและมคีวามนุ่มของนมสดในปรมิาณ

มากทีส่ดุ Cappucino: สาํหรบัเขม้ขน้ทัง้รสชาตกิาแฟและหวานมนัในสว่นของนมและความหวาน และสุดทา้ย Mocha: 

สาํหรบัท่านทีช่ื่นชอบความลงตวัระหว่างกาแฟและโกโก ้อกีทัง้มทีัง้ชนิดรอ้น เยน็ และป ัน่ ซึง่นอกเหนือจากเครื่องดื่ม

กาแฟสดยงัมีขนมหวาน เค้ก และแซนวิช จึงทําให้ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกนั ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รณภพ สมบตัพิล (2553) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด

ในสถานีบรกิารน้ํามนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ํามัน ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรร                

ฉัตรไชยศิริ (2552) ได้ศึกษา ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อกาแฟสด ของผู้บริโภคใน

มหาวิทยาลยัรงัสติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อกาแฟสดไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ วราภรณ์ ววิธิศริ ิ(2546) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อการบรโิภคกาแฟ

คัว่บดในเขต กรุงเทพมหานคร และเขตปรมิณฑล: กรณีศกึษาร้านบ้านไร่กาแฟ พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศต่างกนั           

มทีศันคตต่ิอการบรโิภคกาแฟคัว่บดไม่แตกต่างกนั 

 อายุ ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์า้นอายุ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด 

รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 เน่ืองจากทุกช่วงอายุมคีวามชื่นชอบของรสชาตกิาแฟทีด่แีละสาขาทีก่ระจายตวัครอบคลุมพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

รวมถงึภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ Café Amazon ทาํใหผู้บ้รโิภคเชื่อมัน่และมัน่ใจในคุณภาพและรสชาต ิซึง่ทุกช่วงอายุ

มเีหตุผลดงักล่าวที่เหมอืนกนัจงึทําใหม้กีารตดัสนิใจที่ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์

(2557) ไดศ้กึษา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคที่
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ร้าน True Coffee สาขาเมอืงไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรชัดาภิเษก พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมีการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee   สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสรร ฉตัรไชยศริ ิ(2552) ไดศ้กึษา ปจัจยัสว่นผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้

กาแฟสด ของผูบ้รโิภคในมหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้กาแฟสดไม่แตกต่าง

กนั และ สอดคล้องกบังานวจิยัของ วราภรณ์ ววิธิศริ ิ(2546) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อทศันคตแิละพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภคต่อการบรโิภคกาแฟคัว่บดในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปรมิณฑล:กรณีศกึษาร้านบ้านไร่กาแฟ พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอการบรโิภคกาแฟคัว่บดแตกต่างกนั 

 สถานภาพสมรส ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์า้นสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ

ซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคที่สมรส/อยู่ด้วยกัน มีการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café 

Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด เน่ืองจากรา้น Café Amazon มกีารจดัวางกล

ยุทธท์างการตลาดบรกิารเพื่อกระตุน้กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้มากขึน้ 

เช่น ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อใชบ้ตัรสะสม PTT Blue Card เป็นต้น ทําใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมกีาร

ตดัสนิใจซือ้เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) ไดศ้กึษา ส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอม

เพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น 

True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุจนิดา 

เป่ียมน้ําทพิย ์(2552) ไดศ้กึษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีค่วามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กาแฟเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ กาแฟเพื่อสขุภาพ แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรด์า้นระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจซือ้

เครื่องดื่มกาแฟสดสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่า

กว่าปรญิญาตร ีซึง่รวมถงึผูท้ีก่ําลงัศกึษาปรญิญาตรอียู่ดว้ย มรีายไดน้้อยกว่าในกลุ่มอื่นๆ หรอืมกีําลงัทรพัยท์ีไ่ม่มาก 

ทําใหม้กีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon เน่ืองจากมคีุณภาพคุม้ค่าต่อราคา และราคาไม่สงูมาก

นัก เมื่อเทยีบกบักาแฟพรเีมยีมอื่นๆ หากมกีารศกึษาสงูกว่าจะทําใหม้รีายไดท้ีด่ขี ึน้ ทําใหม้โีอกาสเขา้ไปบรโิภครา้น

กาแฟทีม่รีาคาสงูกว่า และคุณภาพดกีว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) ไดศ้กึษา สว่นประสม

ทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขา

เมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด

ของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ รณภพ สมบตัิพล (2553) ได้ศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร รา้นกาแฟสด ในสถานีบรกิาร

น้ํามนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้น

กาแฟสดในสถานีบรกิารน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธํามรงศ์ อนิทเสวก 

(2553) ไดศ้กึษา พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้รโิภค

ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟสด แตกต่างกนั 

 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์า้นอาชพี แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด 

รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

เน่ืองจากบุคคลทุกอาชพี มคีวามตอ้งการความสะดวกสบายทีเ่กดิจากสาขาทีใ่หบ้รกิารทีม่จีํานวนมาก รวมถงึชื่นชอบ

ในรสชาตทิีด่เีหมอืนกนัไม่ว่าอาชพีใด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) ไดศ้กึษา สว่นประสมทาง
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การตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาเมอืงไทย

ภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคที่รา้น 

True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมพงษ์ 

เลศิสริลิดากุล (2547) ไดศ้กึษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อ

การบรโิภคกาแฟคัว่บด กรณีศกึษา Coffee world สาขาถนนพฒันพงศ ์พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีาร

บรโิภคกาแฟคัว่บด ของรา้น Coffee world ไม่แตกต่างกนั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์า้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมี

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 – 45,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด 

รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคในกลุ่มน้ีมรีายไดม้ี

รายไดม้ากพอสาํหรบัการซือ้กาแฟสดรา้น Café Amazon หรอืหากรายไดม้ากกว่าน้ีผูบ้รโิภคอาจต้องการกาแฟสดที่

คุณภาพสงูกว่า Café Amazon โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายต่างกนัย่อมมกีําลงัการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดแตกต่างกนั รวมถงึ

ปจัจยัดา้นสถานที ่รสนิยมในแต่ระดบัรายไดย้่อมแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) 

ได้ศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่้าน 

True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ

ซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รณภพ สมบตัพิล (2553) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร รา้นกาแฟสด 

ในสถานีบรกิารน้ํามนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในสถานีบรกิารน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เสกสรร ฉตัรไชยศริ ิ(2552) ไดศ้กึษา ปจัจยัสว่นผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟสด ของผูบ้รโิภคใน

มหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต่้างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้กาแฟสดแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั 

ต้นทุนในการใชบ้รกิาร ความสะดวก การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ 

ความสบาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว พบว่า 

 ด้านคุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั ของผู้บริโภคร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามัน  ในเขต

กรุงเทพมหานคร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 หมายความว่า 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ดา้นคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

กาแฟสด ร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร นัน่คอื หากเพิม่ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสุข/ภูมใิจเมื่อไดด้ื่มกาแฟสด 

รา้น Café Amazon อกีทัง้คุณภาพการใหบ้รกิารมคีวามสมํ่าเสมอ(รสชาตกิาแฟ มาตรฐานความหวาน) รวมถึงมี

ตวัเลอืกเครื่องดื่มกาแฟสดทีห่ลากหลาย (Amaricano Espresso Latte Cappucino เป็นต้น) และ ทางรา้นใชอุ้ปกรณ์ที่

มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั จะทาํใหก้ารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขต

กรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ เพราะ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคต้องการผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเพื่อรองรบัต่อความต้องการทุก

รูปแบบ และตอบสนองความต้องการการดื่มกาแฟทีม่รีสชาตทิีส่มํ่าเสมอและมมีาตรฐาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) กล่าวว่า ลกูคา้จะเลอืกใชบ้รกิารอะไรหรอืกบัใคร สิง่ทีลู่กการใชพ้จิารณาเป็นหลกัคอื คุณค่า

หรือคุณประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รบัเมื่อเทยีบกบัเงินที่ จ่าย ดงันัน้ ธุรกิจต้องเสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความ

ต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จรงิ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รณภพ สมบตัิพล (2553) ได้ศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในสถานีบรกิารน้ํามนัของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นประสมทาง
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การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในสถานีบรกิารน้ํามนัของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดเน่ืองจาก รสชาตแิละ

ความหอมของกาแฟ ตรายี่ห้อหรือความมีชื่อเสียงของกาแฟ และความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ภายในร้าน 

เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) ไดศ้กึษา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บรโิภคทีร่้าน True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก 

ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด

ของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก เน่ืองจาก เมลด็กาแฟมคีวามสดใหม่ 

ความหลากหลายของรสชาต ิกลิน่หอมของกาแฟ รสชาตขิองกาแฟ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟ

สด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวคนิ หลาบหนองแสง (2552) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อดารตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟ

ปรุงสาํเรจ็ชนิดผงทรอีนิวนัของประชากรในเขตภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟกาแฟปรุงสาํเรจ็ชนิดผงทรอีนิวนั เน่ืองจาก กลิน่ รสชาต ิ

ความสะดวกในการบรโิภค การทาํใหรู้ส้กึกระปรีก้ระเปา่  

 ด้านต้นทุนในการใช้บริการ ของผู้บริโภคร้าน Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามันในเขต

กรุงเทพมหานคร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 หมายความว่า 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ดา้นตน้ทุนในการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่ม

กาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร นัน่คอื หากเพิม่ รสชาตขิองเครื่องดื่ม

กาแฟมคีวามเหมาะสมกบัราคา อกีทัง้ ราคาเครื่องดื่มกาแฟตํ่ากว่าร้านอื่นๆ รวมถึง คุณภาพของเมลด็กาแฟที่ใช้มี

ความเหมาะสมกบัราคา และ ความรวดเรว็ในการให้บรกิารทําใหป้ระหยดัเวลาในการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด จะทําให้

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ เพราะ 

ในปจัจุบนัผูบ้รโิภคตอ้งการดื่มกาแฟทีม่คุีณภาพและมรีาคาทีเ่หมาสมกนั รวมถงึความรวดเรว็ของการใหบ้รกิารทําให้

ลูกค้าไม่เสยีเวลาในการรอ อกีทัง้คุณภาพของเมลด็กาแฟที่ลูกค้าใหค้วามสําคญัเช่นกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ          

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) กล่าวว่า ต้นทุนหรอืเงนิทีลู่กคา้ยนิดจี่ายสาํหรบับรกิารนัน้ ต้องคุม้ค่ากบับรกิารทีจ่ะได ้หาก

ลกูคา้ยนิดจี่ายในราคาสงู แสดงว่าความคาดหวงัในบรกิารนัน้ ย่อมสงูดว้ย ดงันัน้ในการตัง้ราคาค่าบรกิาร ธุรกจิจะต้อง

หาราคาทีล่กูคา้ยนิดทีีจ่ะจ่ายใหไ้ด ้เพื่อนํา ราคานัน้ไปใชใ้นการลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ทําใหส้ามารถเสนอบรกิารในราคาที่

ลกูคา้ยอมรบัได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รณภพ สมบตัพิล (2553) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารร้านกาแฟสดในสถานีบรกิารน้ํามนัของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นราคา มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในสถานีบรกิารน้ํามนัของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก ราคาไม่แพงเมื่อเทยีบกบัรา้นอื่น มกีารคดิราคาพเิศษสาํหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นสมาชกิ และราคา

ต่อแกว้ทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณและคุณภาพ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) ไดศ้กึษา ส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์

ถนนรชัดาภเิษก เน่ืองจาก ความคุม้ค่าของราคา และราคาถูกกว่าคู่แขง่ขนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวคนิ หลาบ

หนองแสง (2552) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อดารตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟปรุงสาํเรจ็ชนิดผงทรอีนิวนัของประชากรในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้

กาแฟกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงทรอีินวนั เน่ืองจาก ราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ที่รบั และปรมิาณ

โดยรวมของกาแฟปรุงสาํเรจ็ชนิดผงทรอีนิวนั 
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 ด้านความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ ของผูบ้รโิภครา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่าย

น้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

หมายความว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ดา้นความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจาํหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร นัน่

คอื หากเพิม่ การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ อกีทัง้ เครื่องบดและเครื่องชงกาแฟสดทําใหก้ลิน่หอมและรสชาตขิองกาแฟสดคง

เดมิ / ไม่ลดลง รวมถงึ เครื่องดื่มกาแฟสดทาํใหห้ายจากการง่วงนอน และ ความถูกต้องของเครื่องดื่มกาแฟทีส่ ัง่ จะทํา

ใหก้ารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด รา้น Café Amazon ณ สถานีจําหน่ายน้ํามนั ในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ 

เพราะ ลกูคา้ตอ้งการความถูกตอ้งของการใหบ้รกิารเพื่อป้องการผดิพลาดในการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด อกีทัง้ ต้องการ

หายง่วงนอนหลงัจากการดื่มกาแฟสด และชอบกลิ่นหอมของกาแฟจึงไม่ต้องการให้กลิ่นลดลงหรือจางหายไป ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) กล่าวว่า ลูกคา้มุ่งหวงัใหไ้ดร้บัการ ตอบสนองความต้องการอย่าง

สมบรณ์ูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารตดัผม ผมทีอ่อกมาจะต้องมคีวามเรยีบรอ้ย ตรงกบัความต้องการลูกคา้ หรอืการ

เขา้รกัษาอาการปว่ย ไม่ว่าในโรงพยาบาลใด อาการปว่ยจะตอ้งหาย ในแต่ละธุรกจิบรกิาร แมข้ ัน้ตอนการใหบ้รกิารจะมี

ความซบัซ้อนเพยีงใด ต้องจ้างพนักงานจํานวนมากมายเพยีงใด ลูกค้าไม่มสี่วนมารบัรู้ รู้อย่างเดยีวว่ากระบวนการ

ให้บริการ ต้องตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิรินภา         

พมิรนิทร ์(2557) ไดศ้กึษา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคทีร่้าน True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภเิษก ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นกระบวนการซึง่เทยีบเท่ากบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองลูกคา้ดา้นความสาํเรจ็ใน

การตอบสนองความต้องการ จากแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก เน่ืองจาก ความ

รวดเรว็ในการชงกาแฟสด ความสะอาดของอุปกรณ์ในการชงกาแฟสด และความทนัสมยัของเครื่องชงกาแฟสด และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวณีา วงศง์ามใส (2554) ไดศ้กึษา ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อลกูคา้ใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท 

ผลการวิจยัพบว่า ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวน มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน 

เน่ืองจาก ความรวดเรว็ในการสัง่สนิคา้ ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ซบัซอ้น การเสรฟิขนมและครื่องดื่มถูกต้องครบถ้วน 

และ ความรวดเรว็และความถูกตอ้งในการชาํระเงนิ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  การวิจัยในครัง้น้ีเป็นการวิจัยเพื่อพิจารณาผลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้กบัการตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ถดัไปควรจะเพิม่ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตรใ์นดา้น รปูแบบการดาํเนินชวีติ และ แนวโน้มการบรโิภคกาแฟ เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้

ชดัเจนยิง่ขึน้ 

 2.  ควรศกึษาร้านกาแฟทีม่กีลุ่มเป้าหมายใกล้เคยีงกนั เช่น รา้นกาแฟอนิทนิล หรอืแม้กระทัง่ร้าน Café 

Amazon ในพืน้ทีอ่ื่นนอกเหนือจากงานวจิยัน้ี 

 3.  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ควรศกึษาถงึแนวทางในการวางแผน หรอื

กาํหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อจะไดท้ราบถงึจุดอ่อน จุดแขง็ ของรา้น Café Amazon เพื่อทีจ่ะนําขอ้มูลมาปรบัปรุง

แกไ้ขจุดอ่อนของทางรา้น และเสรมิสรา้งจุดแขง็ใหส้งูยิง่ขึน้ เพื่อใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 

 

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C7%D5%B3%D2%20%C7%A7%C8%EC%A7%D2%C1%E3%CA%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา               

สารนิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาใหค้าํแนะนําและตรวจสอบแกไ้ขสารนิพนธเ์ป็นอย่าง

ดยีิง่ นบัตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา 

ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบรูณ์และเป็นคณะกรรมการพจิารณาเคา้

โครงสารนิพนธ ์ใหค้ําแนะนํา ช่วยเหลอื และแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทํางานวจิยัชิน้น้ีผู้วจิยัจงึขอก

ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพื่อการวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา รวมทัง้สมาชิกในครอบครวัทุกๆคนของผู้วิจยัที่ ได้ให้การเลี้ยงดู และ

อบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนด ีขยนั อดทน ซื่อสตัย ์มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อ

ทดแทนคุณต่อสงัคม และประเทศชาต ิ

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาตแิละบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นวทางทีด่ ีและมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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