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บทคดัย่อ 
 
            การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร              
ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์             
ความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่าง และสถิติ                       
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ การศกึษา 
ระดับรายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ด้านความถี่ในการใช้บริการ                    
ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านคุณค่าตราสินค้าและด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพันธ์              
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และ
ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการของผูบ้รโิภค 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study brand equity and the service marketing mix factors 
associated with consumer usage behavior of Café Amazon in the Bangkok metropolitan area. The sample 
consisted of 400 consumes of Café Amazon in the Bangkok metropolitan. Questionnaire was used as the 
research tool for data collection. The statistics used in data analysis included frequency, distribution, 
percentage, mean and standard deviation. Hypothesis were tested using t-test, one-way ANOVA, Brown-
Forsythe and     Pearson Correlation. The results of the hypotheses testing were as follow that; Consumers 
at different ages, genders, education, career and monthly income were different in term of the consumption 
behavior of Café Amazon in terms of consumption frequency, repurchasing and word of mouth at 0.05 
statistical significance level.  Brand equity and Service marketing mix factor were correlated with the 
consumption behavior of Café Amazon in terms of consumption frequency, repurchasing and word of 
mouth at 0.01 statistical significance level. 
 
Keywords: Brand Equity, Service Marketing Mix Factors, Consumer Behavior 
 
บทน า 
 ในอดตีวฒันธรรมการดื่มกาแฟเริม่จากคนในชุมชนทีน่ิยมดื่มกาแฟทีร่า้นเพื่อเป็นสถานทีพ่บปะพดูคุยกนั
จนเป็นจดัตัง้เป็นสภากาแฟประจ าชุมชนนัน้ๆ ซึง่ในปจัจุบนัน้ีผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปมกีารหนัมานิยมดื่ม
กาแฟกนัมากขึน้ จากผลส ารวจพบว่า อตัราการบรโิภคกาแฟสดของคนไทยเฉลี่ยปีละ 200 แก้วต่อคน ส่งผลให้
ธุรกจิรา้นกาแฟมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ โดยปจัจุบนัตลาดรา้นกาแฟในปีพ.ศ. 2560 มมีลูค่าสงูถงึ 21,220 ลา้น
บาท ซึง่เตบิโตขึน้จากปีพ.ศ. 2559 ประมาณ 10% ถูกคาดการณ์ว่าจะเตบิโตจากเดมิเพิม่อกีประมาณ 10%-15% 
เป็นผลมาจากการความนิยมเข้าร้านกาแฟมากขึ้น (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 2560: สืบค้นเมื่อ               
13 กุมภาพนัธ ์2561, ออนไลน์) 
 ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเกิดจากการปรับเกมกลยุทธ์จากสถานีบริการน ้ ามันปตท.สู่ธุรกิจค้าปลีก               
โดย ปตท. ไดเ้ลง็เหน็โอกาสน้ี ปจัจุบนัรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนมสีาขาถงึ 2,000 สาขา และเป็นสาขาต่างประเทศ
ถึง 130 สาขา และเริ่มขยายมาท าสาขาในสถานที่ต่างเช่นสถานศึกษา อาคารส านักงาน และห้างสรรพสนิค้า                
ที่คนพลุกพล่านสามารถเขา้ถึงง่ายกว่าสถานีบรกิารน ้ามนัท าใหไ้ม่ต้องหวงัรายได้จากช่วงเทศกาลเหมอืนสาขา              
ในสถานีบรกิารน ้ามนั (Positioning 2560: สบืคน้เมื่อ 30 ธนัวาคม 2560, ออนไลน์) ถงึแมว้่าการขยายตวัของสาขา
รา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนจะเพิม่มากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามยงัต้องเผชญิกบัการแข่งขนัสงูขึน้ดว้ยจากแบรนด์คู่แข่ง 
ในจากบรษิทัน ้ามนัค่ายอื่นๆและแบรนดก์าแฟสดทัง้ระดบักลางและระดบัพรเีมีย่มทีแ่ขง็แกร่งและรสชาตดิใีนตลาด 
(Marketeer 2560: สบืคน้เมื่อ 13 กุมภาพนัธ ์2561, ออนไลน์) 
 ทัง้นี้แนวโน้มทีจ่ะเกดิตวัเลอืกรา้นกาแฟใหม่ๆใหผู้้บรโิภคกย็ิง่มมีากขึน้หากสงัเกตพืน้ทีใ่นเขตชุมชนหรอื
พื้นที่การค้ากจ็ะมรี้านกาแฟหลากหลายให้ผู้บรโิภคได้เลือกท าให้สภาวะการแข่งขนัสูงขึน้อกี เนื่องจากกระแส
บรโิภคนิยมทีเ่พิม่สูงขึน้นัน่เอง ดงันัน้การท าการตลาดของแต่ละร้านจงึต้องหาจุดขายของตวัเอง  เพื่อท าให้เกดิ
ความโดดเด่นเป็นที่น่าจดจ าและความภกัดจีนเกดิพฤติกรรมการซื้อหรอืใช้บรกิารบ่อยยิง่ขึน้จนน าไปสู่บอกต่อ             
ในกลุ่มผูบ้รโิภคนัน้ๆ ยิง่ไปกว่านัน้ นักการตลาดควรสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ใหก้บัธุรกจิ เนื่องจากคุณค่าตราสนิคา้
สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อของสินค้าและรู้สึกชื่นชอบตราสินค้านัน้ ซึ่งจะส่ งผลให้ผู้บริโภค                  
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เกดิพฤติกรรมที่ดต่ีอการใช้บรกิาร และคุณค่าตราสนิค้าเป็นสนิทรพัย์องคก์ร ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัที่จะท าใหเ้กดิ
รายได้และท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ (Aaker, 1992, 1995,1996) รวมถึงปจัจยัส่วนประสมตลาดบริการ
ประกอบดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นสถานที ่ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพยังเป็นอีกหน่ึงปจัจัยที่ส าคัญ เน่ืองจากมีการปรับปรุงปจัจัยต่างๆ                 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคได้ โดยการวางช่องทางการจดัจ าหน่ายทีค่รอบคลุมเขา้ถงึผู้บรโิภค              
ไดง้่าย หรอืการดแูลจดัสรรพืน้ทีร่า้นอย่างเหมาะสม เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ ย่อมสง่ผล
ให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ดังนัน้ หากร้านกาแฟ                      
คาเฟ่อเมซอนจะด าเนินธุรกจิได้อย่างประสบความส าเรจ็และยัง่ยืนต้องมกีลยุทธ์ที่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้  
การศกึษาคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดส่วนประสมบรกิาร จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัการท าการตลาด
อย่างมากในการสร้างแบรนด์กาแฟอเมซอนให้เกิดคุณค่าท าให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีและเลือกบริการ             
ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน รวมถึงการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างความแตกต่างท าให้เกิดความได้เปรียบ                  
ในการแข่งขนัตลาดรา้นกาแฟ เพื่อทีจ่ะสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้านกาแฟได้เพิม่ขึน้ จากทีก่ล่าวมา
ผูว้จิยัจงึไดเ้หน็ความส าคญัและสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั “คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อายุการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้
ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า และด้านความภกัดีกบัตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่               
อเมซอนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์                
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร ด้านกระบวนการ
ใหบ้รกิาร และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัด้านคุณค่าตราสนิค้า ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รบัรู้ ด้านความ
เชื่อมโยงตราสนิค้า และด้านความภกัดกีต่อตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บัการใชบ้รกิารร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 1. แนวคิดเรื่องประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ปจัจัยทาง
ประชากรศาสตร์ที่นิยมที่นิยมใช้กนั ได้แก่ เพศ อายุ ครอบครวั รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใช้แยกแยะ              
ความแตกต่างของผูบ้รโิภค ความต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค จะมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากร 
และแนวคดิของ ศุภชาต เอีย่มรตันกลู (2557) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรของตลาดผูบ้รโิภคทีส่ าคญัประกอบ
ไปดว้ย จ านวนประชากร อตัราการเกดิ ช่วงอายุ แหล่งทีพ่กั การเคลื่อนยา้ย รายไดแ้ละรายจ่าย อาชพี การศกึษา 
และสถานะการแต่งงาน 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินค้า ของกุณฑลี รื่นรมย์ (2560) กล่าวถึง เดวิท เอ.                
อาเคอร ์(1991) ไดอ้ธบิายว่าคุณค่าตราสนิคา้จะเกดิขึน้เองไม่ไดต้อ้งมปีจัจยัตอ้งมปีจัจยัอื่นมาเกีย่วขอ้งจงึสามารถ
เกิดคุณค่าตราสินค้า เน่ืองจากแบรนด์เป็นสินทรัพย์ที่จบัต้องไม่ได้ จึงได้จ าแนก ปจัจัยได้แก่ การตระหนัก               
ถึงชื่อแบรนด์ (Brand Name awareness) การรับรู้คุณภาพของแบรนด์ (Perceived quality) ความจงรักภักดี             
ทีม่ต่ีอแบรนด ์(Brand Loyalty) แบรนดท์ีม่คีวามสมัพนัธ ์(Brand Association)  
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของวเิชยีร วงศณิ์ชชากุล และ
คณะ (2554) กล่าวว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารการตลาด                         
การด าเนินงานของกิจการจะประสบความส าเร็จได้ ก็ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของ               
ส่วนประสมทางการตลาดโดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคญั ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price),                 
การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), พนักงานผู้ให้บริการ (People), 
กระบวนการใหบ้รกิาร (Process), ดชันีชีคุ้ณภาพการบรกิาร (Physical Evidence)  
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ของชยั สมิทธิไกร (2558) กล่าวถึงแนวคดิของ 
(Sundel & Sundel, 2014) ว่าพฤตกิรรมภายในและพฤตกิรรมภายนอกต่างมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั กล่าวคอื
พฤติกรรมภายนอกอาจสะทอ้นใหเ้หน็พฤติกรรมภายในของบุคคลนัน้ได้ และแนวคดิและทฤษฎีของ ศริวิรรรณ  
เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือผู้บริโภคเกี่ยวกับ                   
การเลอืกซือ้ และใชส้นิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคในการวเิคราะหต์ลาดผูบ้รโิภค
และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้ จะมคี าถาม 7 ประการหรอื 6Ws และ 1H เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน               
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้จงึค านวณขนาดของตวัอย่าง โดยก าหนด
ความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% หรอื 0.05 ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อป้องกนัความ
ผดิพลาดที่อาจเกดิขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วจิยัจงึได้ท าการเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 ตวัอย่าง  
โดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยมขีัน้ตอนการสุม่ตวัอย่าง ขัน้ที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเจาะจงไปยงัเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีสาขาตัง้อยู่              
มากทีสุ่ดโดยเลอืกจาก 5 อนัดบัแรก คอื เขตจตุจกัร, เขตปทุมวนั, เขตบางกะปิ เขตราชเวท ีและเขตหลกัสี ่และ
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดโควต้าแต่ละเขตเท่าๆ กนั จ านวนเขตละ 80 คน 
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกผู้บริโภคที่เต็มใจและยินดีให้ข้อมูล             
เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจนครบ 
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 เครือ่งมือการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 สว่น   
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม มจี านวน 6 ขอ้ 
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichotomous Question) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
คาเฟ่อเมซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนค าถาม 12 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จกั              
ตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า                     
ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดมาตรวดัแบบ Likert Scale เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม 
การใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร มจี านวนค าถาม 21 ขอ้  โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการลกัษณะทางกายภาพ ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดมาตรวดัแบบ Likert 
Scale เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนใน เขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Question) 1 ขอ้ และค าถามแบบปลายปิด 6 ขอ้ โดยลกัษณะค าถามมหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืก (Multichotomous Question) 
 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่               
อเมซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ 4 ด้าน ดงันี้ ด้านการรู้จกัตราสนิค้า
เท่ากบั .730 ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้เท่ากบั .792 ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้เท่ากบั .885 และดา้นความภกัดี
ต่อตราสนิคา้เท่ากบั .925 
 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ปจัจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ              
ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ 7 ด้าน ดังนี้                       
ด้านผลติภณัฑ์เท่ากบั .799 ด้านราคา เท่ากบั .770 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั .758 ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด เท่ากบั .840 ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร เท่ากบั .912 ดา้นกระบวนการ เท่ากบั .880 และ ดา้นลกัษณะ
กายภาพ เท่ากบั .880  
 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 ผู้วิจยัเก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคที่ใช้บริการหรือเคยใช้
บรกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด โดยการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่               
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบโดยสถติ ิ t-test แบบ 
Independent การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ใชส้ถติวิเิคราะหจ์ากสถติิ One-Way Analysis of Variance 
หรือสถิติ Brown-Forsythe และการทดสอบสถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจยั   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มสีถานภาพ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มอีายุ 26-33 ปี              

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ 20,001-30,000 บาท 
คุณค่าตราสนิค้าของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน พบว่า คุณค่าตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัด ีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.19 มรีะดบัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน อยู่ในระดบัดมีาก คอื ดา้นการรูจ้กัชื่อ
ตราสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความเชื่อมโยง                
ต่อตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 4.19 และ 4.11 ตามล าดบั 

ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน พบว่า ปจัจัยส่วนประสม                       
ทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยั                 
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อยู่ในระดบัดมีาก คอื ด้านราคา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และอยู่ในระดบัด ี
ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร และ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.18 4.17 4.16 และ 4.15 
ตามล าดบั  
 ผลการทดสอบการวิจยั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ด้านความถี่                    
ในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใชบ้รกิาร และด้านการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิารแตกต่างกนั                
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่า ผูบ้รโิภคเพศชายมพีฤตกิรรม ดา้นความถี่
ในการใช้บริการ ด้านการกลบัมาใช้บริการ และด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บริการ มากกว่า
ผูบ้รโิภคเพศหญงิ 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ดา้นความถี่
ในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใช้บรกิาร ด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บรกิารไม่แตกต่างกนั               
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ด้านความถี่                 
โดยเฉลี่ยในการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้างใช้บริการ                     
ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิารแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้บริโภคที่มอีายุ 34-41 ปี มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บริการและการกลบัมาใช้
บริการมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ  18-25 ปี ซึ่งผู้บริโภคที่มีอายุ 26-33 ปี และผู้บริโภคที่มีอายุ 34-41 ปี                     
มกีารแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนมากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18-25 ปี   
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน                 
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใช้บรกิาร และด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งใชบ้รกิาร  
แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้บรโิภคมรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และดา้นการแนะน า
หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิาร  มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
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 ผู้บริโภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน แตกต่างกนั  
ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารและดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิารแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวัหรอืเจา้ของกจิการ มคีวามถี่
ในการใชบ้รกิารมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มนิสตินักศกึษา, ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการหรอืพนักงานรฐัวสิาหกจิ และ
ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง ซึ่งผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ                    
มพีฤติกรรมการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิารร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมากกว่า ผู้บรโิภคกลุ่มนิสติ
นักศกึษา ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 
 ผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่              
อเมซอน ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใช้
บริการแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบั
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการมากกว่า 
ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000  บาท  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 มพีฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนอกีครัง้
มากกว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่                
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนอีกครัง้มากกว่า 
ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 และผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 
20,000 บาท มพีฤติกรรมด้านการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิารมากกว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสินค้า ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรู้จ ักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้                
ด้านความเชื่อมโยงตราสนิค้า และด้านความภักดีกต่อตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ                 
รา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ด้านความถี่ในการใช้บริการ ด้านการกลบัมาใช้บริการ และ               
ด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยตัวแปรทัง้สอง               
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์                    
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร ด้านกระบวนการ
ใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และ
ด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยตัวแปรทัง้สอง                 
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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 ผู้บ ริ โภคที่มี เพศแตกต่างกัน  มีผล ต่อพฤติกรรมการ ใช้บริการร้ านกาแฟคา เฟ่ อ เมซอน                                   
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ด้านการกลบัมาใชบ้รกิาร และด้านการแนะน าหรอื  
บอกต่อคนรอบขา้ง แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคเพศชายอาจจะค านึงเรื่องน ้าหนกัและดแูลรปูร่างน้อยกว่าเพศหญงิ เหตุผลคอืกาแฟมสีว่นผสมของน ้าตาล
ปรมิาณทีม่ากมผีลท าใหน้ ้าหนักขึน้ ซึง่เพศหญงิอาจจะหาเครื่องดื่มชนิดอื่นทดแทนทีส่ามารถควบคุมน ้าตาลและ
รูปร่างได้ ดงันัน้เพศชายจงึมพีฤตกิรรมบรโิภคกาแฟมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข  
(2549) ได้ท าวิจัยเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์บคัสแ์ละบ้านใร่กาแฟ พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตัดสินใจ               
ใชบ้รกิารรา้นสตารบ์คัส ์ดา้นความถีข่องการซือ้กาแฟคัว่บดรา้นสตารบ์คัสข์องผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ซึง่จากผลการ
วเิคราะห์จะพบว่า เพศชายมคีวามถี่ในการใชบ้รกิารมากกว่าเพศหญงิ ด้านการกลบัมาใชบ้รกิาร สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สธิ ิธนาสมบรูณ์ผล (2559) ทีไ่ดท้ าวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการ
วเิคราะห์จะพบว่าเพศชายมแีนวโน้มจะกลบัมาใชบ้รกิารในการใช้บรกิารมากกว่าเพศหญงิ และด้านการแนะน า
หรอืบอกต่อคนรอบขา้งสอดคลอ้งกบัวจิยัของ ปิยพนัธุ ์ พุทธมนต์ทกัษิณ (2556)  ไดว้จิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บรโิภคอาหารเชา้ ร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชัน้ใน พบว่า เพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอาหารเชา้แตกต่างกนัในดา้นการแนะน าผูอ้ื่น 
 สถานภาพ พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟคาเฟ่ 
อเมซอนเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และดา้นการแนะน า
หรอืบอกต่อคนรอบขา้ง ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 อายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน                    
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ด้านการกลบัมาใชบ้รกิาร และด้านการแนะน าหรอื  
บอกต่อคนรอบขา้ง แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากพฤตกิรรมแต่ละช่วงอายุมคีวามคดิ
และการด ารงชีวิตแตกต่างกนั ท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างกนั ซึ่งอายุ 34-41 ปีเป็นวัยที่อยู่ระหว่างวยัท างาน                 
จึงต้องการดื่มกาแฟระหว่างวนั ซึ่งมีโอกาสกลบัมาใช้บริการและชกัชวนหรือแนะน าคนรอบข้างมาใช้บริการ
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18-25 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538:298) กล่าวว่า อายุมผีลต่อพฤตกิรรม
การแสดงออกและพฤตกิรรมการซือ้ อายุเป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างในเรื่องความคดิและพฤตกิรรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ไดท้ าวจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์บคัสแ์ละบ้านใร่กาแฟ พบว่า  ผู้ที่มอีายุ 
ตัง้แต่ 30 ขึน้ไป จะมแีนวโน้มในการบอกต่อใหผู้บ้รโิภคท่านอื่นมาใชโ้ดยการมากกว่ากลุ่มทีม่อีายุต ่ากว่า 30 ปี  
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ                 
รา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และ
ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อคนรอบขา้ง แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาสูง จะสามารถเขา้ถึงช่องทางต่างๆไดม้ากกว่า จงึได้รบัขอ้มูล เช่น โฆษณา การจดัโปรโมชัน่ทางรา้น 
จากสื่อได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ และยงัมีความรู้ซึ่งจะไม่เชื่อหากไม่ได้เกิดทดลอง แต่ถ้าหากได้ทดลองแล้วเกิด               
ความพงึพอใจกย็่อมส่งผลทีด่ต่ีอพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555)  
ได้ท าวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารสฟ้ีา 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมพีฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารรา้นอาหาร             
สฟ้ีา ดา้นความถี่แตกต่างกนั ซึง่ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิานมาศ  ลเีลศิวงศภ์กัด ี
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(2552) ไดท้ าวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจ และพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูคา้ทีม่แีนวโน้มการใชบ้รกิารรา้น Sorbet & 
Sherbet โกลเดน้ เพลซ พบว่า ผูบ้รโิภคระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มโีน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น Sorbet 
& Sherbet โกลเด้น เพลซ แตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการ                  
ในอนาคตแตกต่างกนั และด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้าง สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิมานมาศ                 
ลเีลศิวงศภ์กัด ี(2552) ไดท้ าวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจ และพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูคา้ทีม่แีนวโน้มการใชบ้รกิาร
รา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้ เพลซ พบว่า ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมทางดา้นการแนะน าบุคคลอื่น
มาใชบ้รกิารแตกต่างกนั 
 อาชีพ พบว่าผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน            
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารและดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อคนรอบขา้ง แตกต่างกนั 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากแต่ละอาชพีมกีารด าเนินชวีติ ค่านิยม และทศันคติ แตกต่างกนัไป 
ดงันัน้ ความต้องการสนิคา้จงึแตกต่างกนั ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอืเจา้ของกจิการอาจมเีวลา โอกาส
เขา้ใชบ้รกิาร และมกีารตดิต่อสมัพนัธก์บับุคคลอื่นๆ มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มนิสตินกัศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยั
ของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ไดท้ าวจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัสแ์ละบา้นใร่กาแฟ พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การตัดสนิใจใช้บรกิารร้านบ้านใร่กาแฟด้านความถี่ของการซื้อกาแฟคัว่บดร้านบ้านใร่กาแฟ แตกต่างกนั และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิมานมาศ  ลีเลิศวงศ์ภักดี (2552) ได้ท าวิจยัเรื่อง ความพึงพอใจ และพฤติกรรม                
การบรโิภคของลูกคา้ทีม่แีนวโน้มการใชบ้รกิารรา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้ เพลซ พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั  
มพีฤตกิรรมทางดา้นการแนะน าบุคคลอื่นมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั 
 ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใช้
บรกิาร และดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อคนรอบขา้ง แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากผูท้ีม่ ี
รายไดส้งูกว่าย่อมมกี าลงัซือ้และตดัสนิใจซื้อไดง้่ายกว่า ซึง่ในปจัจุบนัมรีา้นกาแฟอื่นๆ มรีาคาย่อมเยาว ์ซึง่อาจจะ
เป็นทางเลอืกของผูม้รีายไดน้้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ไดท้ าวจิยัเรื่องบทบาท
ของคุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคคในเขตกรุง เทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์
บคัสแ์ละบา้นใร่กาแฟ พบว่า ไดท้ีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นสตารบ์คัส ์ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ในการซือ้กาแฟคัว่บดรา้นสตารบ์คัสโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
ดา้นแนวโน้มในการบอกต่อใหผู้บ้รโิภคท่านอื่นเขา้มาใชบ้รกิารแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสธิ ิธนา
สมบรูณ์ผล (2559) ไดท้ าวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่จากผลการวเิคราะหจ์ะพบว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมแีนวโน้มการกลบัมาใชแ้ตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสินค้า ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรู้จ ักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้                
ด้านความเชื่อมโยงตราสนิค้า และด้านความภักดีกต่อตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ              
รา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
 ด้านการรู้จกัชื่อตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ได้แก่             
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร  ด้านการกลบัมาใชบ้รกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งใชบ้รกิาร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยด้านความถี่ในการใช้บริการ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทิศทาง
เดียวกัน ด้านการกลับมาใช้บริการและด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้างใช้บริการ ตัวแปรทัง้ส อง                    
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามรูจ้กัคุน้เคยและจดจ าตราสนิคา้ได้  
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กจ็ะหวนระลกึชื่อตราสนิคา้ท าใหต้ดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารง่ายขึน้ และหากเคยใชบ้รกิารแลว้กจ็ะเกดิความพงึพอใจ
จึงเกิดความประทับใจ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ                
กุณฑล ีรื่นรมย์ (2560: 62) ที่กล่าวว่า ถ้าผู้บรโิภครู้จกัชื่อตราสนิค้าจะช่วยให้นึกออกและสามารถเปรยีบเทยีบ           
ตราสนิคา้นัน้กบัตราสนิคา้อื่นๆ ของสนิคา้ประเภทเดยีวกนัไดแ้ละช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้  
 ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ไดแ้ก่ ความถี่
โดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิาร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ า ในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากหากผู้บริโภครับรู้                 
ถึงคุณภาพของผลติภณัฑ์การบรกิารที่ดแีล้ว แล้วเกดิความพงึพอใจกบัคุณภาพหรอืเอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ย่อมส่งผลดีต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ กุณฑลี รื่นรมย์ (2560:62)                        
ที่กล่าวว่า ผู้บรโิภครบัรู้ถงึคุณภาพของตราสนิค้าตามทีผู่ผ้ลติสนิคา้ต้องการ คุณภาพที่ผู้บรโิภครบัรู้จะเป็นทีม่า
ของความเชื่อถอืไวว้างใจของผูบ้รโิภค สามารถท าใหเ้กดิยอดขายหรอืรายรบัของบรษิทัได ้ 
 ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน               
ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใช้บรกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้ง               
ใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารและดา้นการกลบัมาใช้
บริการ มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ า ในทิศทางเดียวกัน และด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้าง                     
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากความสมัพนัธร์ะหว่างตราสนิคา้กบัผู้บรโิภคหรอื
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคจะรู้จ ักคุ้นเคยเป็นอย่างดี ส่งผลเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า                    
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ไดท้ าวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสฟ้ีาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความ
เชื่อมโยงต่อตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน โดยอยู่ในระดบัที่มคีวามสมัพนัธ์           
ต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ไดท้ าวจิยัเรื่อง บทบาทของ
คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัสแ์ละ
บ้านใร่กาแฟ พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า กับพฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บริการ                
ของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ไดแ้ก่ 
ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารรา้น ด้านการกลบัมาใชบ้รกิารร้านและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใช้
บรกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคเกดิ
ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้แลว้ กย็่อมส่งผลใหบ้รโิภคซือ้ซ ้าหรอืกลบัมาใชบ้รกิารอกี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ได้ท าวิจยัเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม              
การเลือกใช้บริการร้านอาหารสฟ้ีาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า                
มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน โดยอยู่ในระดบัทีม่คีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิภา เจริญศุข (2549) ได้ท าวิจัยเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัสแ์ละบา้นใร่กาแฟ พบว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่าง ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจใชบ้รกิารของรา้นกาแฟสตาร์บคัส ์
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
 



11 
 

 
 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์                 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร ด้านกระบวนการ
ใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ได้แก่ ด้านความถี่              
ในการใชบ้รกิารรา้น ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารรา้นและดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิาร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากการทีก่าแฟมรีสชาตดิแีละ 
มมีาตรฐานเป็นรสชาติที่สม ่าเสมอในทุกครัง้ จงึส่งผลให้ผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟ              
คาเฟ่อเมซอน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2552) ไดท้ าวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทาง
การตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ ร้าน พพัฟ์ แอนด์ พาย พบว่า ปจัจยั
การตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของงผูบ้รโิภคลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น “พพัฟ์ แอนด ์พาย” 
ในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกับงานวจิยั
ของ อรนุช รตันางกุล (2559) ไดว้จิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร
กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ในจังหวดั ชลบุรี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์                   
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค ในด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ไดแ้ก่ ดา้นความถีใ่นการใช้
บรกิารรา้น ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารรา้นและดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากการทีร่าคาคุม้ค่า
กบัคุณภาพของกาแฟและบรกิาร ผู้บรโิภคกย็่อมยนิดทีีจ่่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รตันา  กี่เอี่ยน (2552)  
ไดท้ าวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บ
เกอรี ่รา้น พพัฟ์ แอนด ์พาย พบว่า ปจัจยัการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธด์บัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคลติ
ภณัฑเ์บเกอรีร่า้น “พพัฟ์ แอนด ์พาย” ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและไปในทศิทาง
เดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรนุช รตันางกุล (2559) ไดว้จิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดั 
ชลบุร ีพบว่า ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ในด้านแนวโน้มการใชบ้รกิาร               
ในอนาคต โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ไดแ้ก่ 
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใช้บรกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยด้านความถี่ในการใช้บริการ ตัวแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั             
ปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ด้านการกลบัมาใชบ้รกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชบ้รกิาร  
ตัวแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจากหากต าแหน่งตัง้ของสาขาที่หาเจอง่าย                 
มคีวามสะดวกในการใชบ้รกิาร และขอ้มลูทีต่ัง้สาขามรีะบุในเวบ็ไซทช์ดัเจน ย่อมใหผู้บ้รโิภคเขา้ไปใชบ้รกิารงา่ยขึน้ 
ส่งผลให้เกิดความถี่ในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช รัตนางกุล  (2559) ได้วิจัยเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค  
“ร้านหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดั ชลบุรี พบว่า ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการจดัจ าหน่าย                  
มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารและดา้นแนวโน้มแนะผูอ้ื่น 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบัวจิยัของ ปิยพนัธุ ์พุทธมนต์ทกัษิณ (2556)  
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ได้วิจัยเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเช้า                  
รา้นแมคโดนัลดใ์นพืน้ทีก่รุงเทพมหานครชัน้ใน พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ ์กบัแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคของผู้บริโภคของผู้บริโภคอาหารเช้า ร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้ใน                
ในดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ได้แก่  
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใช้บรกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากทางร้านคาเฟ่               
อเมซอน ไดจ้ดัโปรโมชัน่ และท าการโฆษณาสม ่าเสมอท าใหผู้บ้รโิภครบัขา่วสารตลอด ส่งผลให้เกดิความถี่ในการ
ใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2552) ไดท้ าวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการ
ตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี่ รา้น พพัฟ์ แอนด ์พาย พบว่าปจัจยัการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคลิตภัณฑ์เบเกอรี่ร้าน “พัพฟ์                  
แอนด ์พาย” ในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ อรนุช รัตนางกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านส่วนประสม                 
ทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดั ชลบุร ีพบว่า 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ในดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิาร
ในอนาคต โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ด้านพนักงานผู้ให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ได้แก่                 
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใช้บรกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจากหากพนักงาน                         
มคีวามรูแ้ละสามารถอธบิายแนะน าเกีย่วกบักาแฟใหล้กูคา้ได ้และยิม้แยม้ตอ้นรบัลกูคา้เป็นอย่างดที าใหล้กูค้าเกดิ
ความพงึพอใจ และท าให้เกดิในความถี่ในการใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิจริพตัรไพรพี่าย 
(2559) ได้วจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อกาแฟร้าน “อนิทนิล 
คอฟฟ่ี” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟ             
จากร้าน“อินทนิล คอฟฟ่ี” ด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อกาแฟร้าน “อินทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสปัดาห์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กันในระดับต ่ามาก และสอดคล้องกับวิจยัของ ปิยพนัธุ์                  
พุทธมนต์ทักษิณ (2556) ได้วิจ ัยเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรม                
ของผู้บริโภคอาหารเช้า ร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้ใน พบว่า ด้านพนักงานผู้ให้บริการ                 
มคีวามสมัพนัธ์ กบัแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บรโิภคอาหารเช้า ร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้ใน                
ในด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช รัตนางกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น                     
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดั 
ชลบุร ีพบว่า ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ในดา้นแนวโน้ม
แนะผูอ้ื่น โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั 
  ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน ไดแ้ก่ 
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านการกลบัมาใช้บรกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งใช้บริการ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก
การที่ระบบการจดัการของร้านที่ดี มีความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งจะท าให้ลูกค้าพงึพอใจในบริการที่ได้รบัและ                  
ท าให้เกดิในความถี่ในการใชบ้รกิาร  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิจริพตัรไพรพี่าย (2559) ได้วจิยัเรื่อง  
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ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟรา้น “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน“อนิทนิล  
คอฟฟ่ี” ด้านจ านวนร้าน “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสปัดาห์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทัง้สอง             
มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรนุช รตันางกุล 
(2559)  ไดว้จิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารของผูบ้รโิภค “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ในจงัหวดั ชลบุร ีพบว่า ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธ ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค  ในดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและ
ไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ได้แก่ ด้านความถี่ในการใช้บริการ                       
ด้านการกลบัมาใช้บริการและด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้างใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ          
ทีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคไดร้บับรกิารอื่นๆ
และความสะดวกสบายมากขึน้ระหว่างดื่มกาแฟ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจยิง่ขึน้ และเกดิความถีใ่นการ
ใชบ้รกิาร  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิจริพตัรไพรพี่าย (2559) ไดว้จิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อกาแฟร้าน “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟจากรา้น“อนิทนิล คอฟฟ่ี” ดา้นจ านวน
ร้าน “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสปัดาห์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพันธ์กนั                
ในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคล้องกบัวิจยัของ ปิยพนัธุ์  พุทธมนต์ทกัษิณ (2556)                  
ไดว้จิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอาหารเชา้ รา้นแมค
โดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้ใน พบว่า ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรม    
ของผูบ้รโิภคอาหารเชา้ รา้นแมคโดนัลดใ์นพืน้ทีก่รุงเทพมหานครชัน้ใน ในดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต               
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรนุช รตันางกุล (2559)  
ไดว้จิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ของผู้บริโภค “ร้านหน้ามน หนมหวาน” ในจังหวดั ชลบุรี พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์                   
กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภคในด้านแนวโน้มแนะผูอ้ื่น โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่าและไปในทศิทาง
เดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 1. จากผลวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ 34-41 ปี มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารร้ากาแฟคาเฟ่อเมซอน              
ในด้านความถี่ในการใช้บริการ ด้านการกลบัมาใช้บริการอีกครัง้ และด้านการแนะน าหรือบอกต่อคนรอบขา้ง
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดงันัน้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะว่า ผูป้ระกอบการควรใหพ้นกังานสงัเกตพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้
ว่ามกีารสัง่ซือ้เมนูเครื่องดื่มใดมากสดุหรอืตรวจสอบฐานขอ้มลูของบตัรสมาชกิ เพื่อจดัรายการสง่เสรมิการขายเมนู
ดงักล่าว เช่นการซื้อ 1 แถม 1 ของเมนูนัน้ หรือการให้คะแนนสะสมเพิ่มเมื่อซื้อเมนูนัน้ เพื่อเกิดการกระตุ้น
ยอดขายและการสรา้งผลก าไรทีเ่พิม่ขึน้  
 2. จากผลวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวัหรอืเจา้ของกจิการมพีฤตกิรรมการใชบ้ริ
การร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารและด้านการแนะน าหรอืบอกต่อคนรอบขา้งมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ ดังนัน้ ผู้วิจ ัยขอเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการควรจัดสรรพื้นที่นัง่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ              
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อย่างเพียงพอเพื่อให้ร้านคาเฟ่อเมซอนเป็นสถานที่พบปะนัดคุยหรือท างาน ซึ่งหากผู้ประกอบการเข้าถึงและ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทีถู่กต้องกจ็ะส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน
เพิม่ยิง่ขึน้ 
 3. จากผลวจิยั พบว่า คุณค่าตราสนิค้าโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่อเมซอน ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และดา้นการบอกต่อหรอืแนะน า
ผู้อื่น ดงันัน้ผู้วจิยัขอเสนอแนะว่าผูป้ระกอบการควรจดักจิกรรมหรอืวางแนวทางกลยุทธใ์นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้
ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัด้านกลยุทธ์ด้านการประชาสมัพนัธ์ เช่น         
การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ทางทวี ีโปสเตอร ์สปอนเซอรใ์นกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองตราสนิคา้และแสดงใหเ้หน็ถงึความโดดเด่นของกาแฟอเมซอนทีเ่หนือกว่ากาแฟอื่น ซึง่จะท าให้
ผู้บรโิภครบัรู้และเชื่อมัน่คุณภาพของกาแฟอเมซอนเช่นกนั  และส่งผลให้ผู้บรโิภคจดจ าตราสนิค้าและเกิดการ              
หวนระลกึตราสนิคา้ได ้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ผูป้ระกอบการควรวางกลยุทธส์รา้งความสมัพันธก์บัผูบ้รโิภค
อย่างใกลช้ดิและต่อเน่ือง เช่น การจดักจิกรรมสุดพเิศษใหก้บัสมาชกิทีม่คีะแนนสะสมสงู เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้
เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้มากยิง่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีด่ขี ึน้   
 4. จากผลวิจยั พบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่อเมซอน ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และ
ด้านการบอกต่อหรือแนะน าผู้อื่น ดังนัน้ผู้ประกอบการควรจดักิจกรรมหรือวางแนวทางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ ด้านผลติภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรพฒันาเมนูใหม่ๆ ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้เพื่อให้ผู้บรโิภคมี
หลายทางเลือกในการบริโภค และการปรบัปรุงสูตรให้มีมาตรฐาน รสชาติถูกใจกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการที่มากยิ่งขึ้น  ด้านราคาผู้ประกอบการควรมีการปรับนโยบายการตัง้ราคา                 
ทีห่ลากหลาย โดยตัง้ราคาตามปรมิาณของเครื่องดื่ม เพื่อใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืก ซึง่สามารถสรา้งความพงึพอใจ          
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการที่มากยิ่งขึ้น  และเป็นการกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้น                              
ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการควรปรบัระบบการจดัการคิวและการช าระเงนิให้รวดเร็วมากยิง่ขึน้               
ด้วยการพฒันาระบบหรือน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ อย่างเช่นเครื่องรบับตัรคิวพร้อมรบัค าสัง่ซื้อเครื่องดื่ม 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัการบรกิารทีส่ะดวกมากขึน้ ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคประทบัใจและเกดิการแนะน าหรอืบอกต่อคน
รอบขา้งมาใชบ้รกิาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC), ปจัจัยที่ส่งผลต่อ              

การตดัสนิใจ ในการปรบักลยุทธเ์พื่อตอบสนองผูบ้รโิภคไดถู้กตอ้งมากขึน้  
2. ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารอื่นๆ ทีเ่ป็นคู่แข่งขนัในตลาด  

เพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้อื่นๆ รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางสรา้งความแตกต่างให้เหนือกว่า
คู่แขง่ ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  

3. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจ ทีม่ผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เพื่อไปพฒันาปรบัปรุงใหด้ตีรงตาม
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาของ อาจารย ์ดร. ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ทีเ่ป็นอาจารย์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ตัง้แต่เริ่มต้นจนเสรจ็
สมบูรณ์  อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์และอาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีใ่หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
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ในการตรวจคุณภาพเครื่องมอืวจิยั และแกไ้ขใหค้ าแนะน าเครื่องมอืใหส้มบูรณ์สามารถเกบ็ตวัอย่างในงานวจิยัได้
สมบรูณ์ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอย่างมากและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอืจนงานวจิยัเล่มนี้เสรจ็สมบรูณ์ 
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