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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านคาเฟ่ อเม

ซอน (Cafe Amazon)  สาขากระทรวงศึกษา ธิการ  ใน เขตก รุง เทพมหานคร  ปัจจัย ส่วน
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านคาเฟ่ 
อเมซอน(Cafe Amazon) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้คือ 
ผูบ้ริโภคที่อาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเคยเขา้ใชบ้ริการร้านคาเฟ่ อเมซอน 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ  
Chi-Square และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากที่สุด คือ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย รองลงมา  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้น
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ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรม การเขา้ใชบ้ริการร้าน
คาเฟ่ อเมซอน(Cafe Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เคร่ืองด่ืมที่
นิยมบริโภคมากที่สุด คือ คาปูชิโน่ เหตุผลที่เลือกเขา้ใชบ้ริการร้านคาเฟ่ อเมซอน(Cafe Amazon)
สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะติดใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการ 
3-4 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 50 – 100 บาทส่วนใหญ่ ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. โดยตนเองเป็น
ผูต้ดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

และพบวา่ ผูบ้ริโภคที่มี เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการ ดา้นเคร่ืองด่ืมที่นิยมบริโภค เหตุผลที่เลือก จ านวนเขา้ใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 
ช่วงเวลาและผูท้ี่มีส่วนในการตัดสินใจซ้ือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคาสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ ดา้นเคร่ืองด่ืมที่นิยมบริโภค 
เหตุผลที่เลือก จ านวนเขา้ใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ช่วงเวลาและผูท้ี่มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ 

 

ค าส าคญั : ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขากระทรวงศึกษาธิการ 

 
Abstract 

The purpose of this independent study was to study the behaviors, demographic 
characteristics of consumers, and the marketing mix factors affecting the decision to buy 
the products at the Café  Amazon (Ministry of Education Branch) .The samples consisted 
of 400 consumers who live or work in Bangkok Who used to service the Café  Amazon 
(Ministry of Education Branch) who purchased the products from the Café  Amazon 
(Ministry of Education Branch) , and the questionnaire was used as an instrument for 
data collection. Due to data analysis, descriptive statistics used included Percentage, 
Mean, and Standard Deviation. For the hypothesis testing, inferential statisticsused were 
the Independent Samples Chi-Square Distribution and Multiple Regression Analysis. 

The results of the independent study revealed that the majority of the consumers 
were female status and ages below 20 to 30 years old. The level of education was 
Bachelor’s degree or Equivalent to a Bachelor’s degree. Most of these consumers were 
Government Officer or State Enterprise with the average monthly income between 
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10,000 to 20,000 Baht. Regarding the marketing mix factors, consumers considered the 
importance of the place aspect at the highest level, followed by the aspects of physical 
evidence, process, people, product, price, and promotion, respectively. Due to the 
behaviors of consumers in Bangkok the Café  Amazon, there sults indicated that the most 
popular drink was cappuccino, and the reason to choose the Cafe Amazon (Ministry of 
Education Branch)  was that they like the taste of the drinks here. Most of consumers 
bought the products at the Café  Amazon (Ministry of Education Branch) about three to 
four times per month usually stopped by during the weekend from 07.00 a.m. to 10.00 
a.m. Moreover, they decided to choose the product by themselves. 

Consumers who had different genders, ages, levels of education, occupations, 
and the monthly income considered the importance in relation to the behavior of using 
the service The popular beverage Reason to choose Number of services Cost per time 
The time period and those involved in the purchase decision Marketing mix factors in 
personnel Physical characteristics, price, and relationship with service usage 
behavior.The popular beverage Reason to choose Number of services Cost per time the 
time period and those involved in the purchase decision 

 
Keywords:  Cafe Amazon (Ministry of Education Branch) 

 
บทน า 

ธุรกิจกาแฟสดในประเทศไทยปัจจุบนัมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก ๆริมทางไปจนถึงร้าน 
พรีเม่ียมหรูหรา กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทย สงัเกตได้
จากการที่คนมกัมีแกว้กาแฟถืออยูใ่นมือไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรม
การด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ไดจ้  ากดัเพียงแต่การเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อ
คลายความง่วงเหมือนในอดีต  

โดยเฉพาะกาแฟสดยงัมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดปี 2563 มีสูงมาก โดยมีปัจจยัมาจาก
อัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยประมาณการค่าเฉล่ียอยู่ที่ 300 แก้วต่อคนต่อปี แต่ยงัต  ่ากว่า
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ค่าเฉล่ียของประเทศที่พฒันาแลว้ เช่น ญี่ปุ่ น บริโภคประมาณ 400 แกว้ต่อคนต่อปี หรือฝ่ังยโุรปที่
บริโภคประมาณ 600 แกว้ต่อคนต่อปี นัน่จึงเป็นโอกาสใหภ้าพรวมของอุตสาหกรรมกาแฟไทยยงัมี
ศกัยภาพที่จะเติบโตต่อไปได ้

 ผลจากการใชชี้วิตที่เปล่ียนแปลงไปของผูค้นที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครปัจจุบนั ดว้ย
ภารกิจที่เร่งรีบและประกอบกบัสภาพอากาศที่ร้อนของประเทศไทย รวมทั้งวฒันธรรมตะวนัตกที่
หลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทย ท าให้พฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทยเปล่ียนแปลงไป คือ 
เปล่ียนแปลงจากนิยมด่ืมกาแฟส าเร็จมานิยมเขา้ร้านกาแฟสดคัว่บดโดย  เฉพาะเคร่ืองด่ืมที่ร้านคาเฟ่ 
อเมซอน(Café  Amazon) โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัคือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟสดที่มีกล่ินหอม และมี
รสชาติที่เขม้ขน้ สามารถเพิ่มความสดช่ืนให้กบัร่างกาย นอกจากนั้นพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป
ของผูใ้ชบ้ริการในยคุปัจจุบนั สงัเกตไดว้่ามกัจะใชร้้านกาแฟเป็นสถานที่ท  างาน พบปะเพื่อน เจรจา
ธุรกิจ แมก้ระทัง่เสริมภาพลกัษณ์ใหต้วัเองทนัสมยัตลอดเวลา 

 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านคาเฟ่ 
อเมซอน (Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงเหตุผล
การเลือกใช้บริการ ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาท าให้สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และเป็นแนวทางด าเนินธุรกิจร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon)  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
2. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P 
3. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านคาเฟ่ อเมซอน(Café  Amazon)สาขา

กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านคาเฟ่ อเมซอน(Café  Amazon)สาขา

กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านคาเฟ่ อเมซอน(Café  Amazon)สาขา
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านคาเฟ่ 

อเมซอน(Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาใน 2 
ปัจจยัหลักดว้ยกนั คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P ซ่ึงประกอบดว้ย  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา(Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการตลาด (Place) ปัจจยั
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากรที่ให้บริการ(People) ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ(Physical Evidence) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) โดยประชากรที่จะใช้
ศึกษาน้ีจะเป็นประชากรที่อาศยัและท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 
ผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการในร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon) 

 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อน าผลการวิจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจ

เ ลือกใช้บ ริการ ร้ านคา เฟ่  อ เมซอน(Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษา ธิการ  ในเขต
กรุงเทพมหานครเพือ่ประโยชน์ในการท าการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายของประชากร 

2. เพื่อน าผลวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านคาเฟ่ อเมซอน(Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
กรุงเทพมหานครมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาดการก าหนดรูปแบบ
สินคา้และการส่งเสริมการจ าหน่ายรวมถึงการส่ือสารทางด้านการตลาดให้บรรลุวตัถุประสงค์
กิจกรรมทางดา้นการตลาดในอนาคตต่อไป 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลเบื้องตน้ส าหรับใชใ้นการพฒันา ปรับปรุงและวางแผนทางการตลาดของ
ร้านคาเฟ่ (Café  Amazon) เพื่อประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการ ในการปรับกลยทุธ์ให้เข้ากับ
วฒันธรรมในพื้นที่และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจ 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

สาระส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าวจะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ 
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1. การจดัหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆที่คนน าไปสู่การซ้ือหรือไดม้าซ่ีงรับ
สินคา้และบริการมาใชกิ้จกรรมนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงรวมไปถึง
การเปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่จนถึงการตกลงใจซ้ือทั้งนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
จะตอ้งสนใจและพจิารณาดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร  

2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง การติดตามดูวา่ผูบ้ริโภคนั้นท าการใชสิ้นคา้หรือ
บริการนั้น ๆ ที่ไหน อยา่งไร ภายใต ้สถานการณ์อยา่งไร รวมตลอดไปถึงการดูดว้ยว่าการใชสิ้นคา้
นั้นท าไปเพือ่ความสุขอยา่งครบเคร่ืองสมบูรณ์แบบ หรือเพยีงเพือ่ความตอ้งการขั้นพื้นฐานเท่านั้น 

3. การก าจัดหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูว่า ผูบ้ริโภคใช้สินค้าหรือ
บริการ และหีบห่อของสินคา้หมดไป อยา่งไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ด าเนินไปและที่
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ย รวมไปถึงการด าเนินการโดยวธีิอ่ืนกบัสินคา้หรือบริการที่ใช้
แลว้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 35) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นการคน้หา 
หรือ วจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เพือ่ไดท้ราบถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดจนทราบพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกใชบ้ริการ และประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ผูบ้ริโภคนั้นพงึพอใจซ่ึงจะท าใหน้ักการตลาดสามารถน าค  าตอบที่ไดม้าก าหนดกลยทุธท์าง
การตลาด (Marketing Strategies) เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความพงึพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภค 

ปรัชญา ปิยะรังสี(2554) ไดก้ล่าววา่ การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยการศึกษาคน้ควา้
ถึงพฤติกรรมการใช้ การเลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้และการบริการของผูบ้ริโภค
เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการ การซ้ือ สินคา้ พฤติกรรมการใชห้รือการเลือกบริการ ที่ท  าใหน้ักการ
ตลาดทราบถึงความพงึพอใจ และความตอ้งการของ ผูบ้ริโภค 

การทบทวนทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดังกล่าวน้ีท าให้ผูศึ้กษาได้เขา้ใจถึง
แนวคิดเร่ืองความตอ้งการในเบื้องตน้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัของงานวิจยัน้ีและ ผูว้ิจยั
จะไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าวมาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาและตั้งเป็นขอ้
ค  าถามในการเก็บขอ้มูล 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
กานดา เสือจ าศิล (2555) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผูบ้ริโภคที่มี เพศ อาย ุสถานภาพการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน
ที่ต่างกันให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริม
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การตลาด และกระบวนการการให้บริการต่างกัน และเพศ อายุสถานภาพ การศึกษา อาชีพและ
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการดา้นเคร่ืองด่ืมที่นิยมบริโภค จ านวน
คร้ังที่เขา้ใชบ้ริการ และค่าใช่จ่ายต่อคร้ัง 

สุภาภรณ์ จินดาวงษ์ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคร้านบา้นไร่กาแฟ สาขาที่ 209 ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 –40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 –20,000 บาท 
นอกจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคกาแฟ เช่น คาปูชิโน เอสเพรสโซ่ ลาเต ้เป็นตน้ 
เหตุผลที่เลือกใชบ้ริการ คือ ติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืม มีจ  านวนค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่เขา้ใชบ้ริการ 51 -
100 บาท ส่วนช่วงเวลาที่นิยมเขา้ใชบ้ริการ คือเวลา 12.01 –15.00 ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถน าไป
ประเมิน ปรับปรุงกิจการ และก าหนดแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยทุธท์างการตลาดของ
กิจการร้านบา้นไร่กาแฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ามารถรักษาหรือเพิม่อตัรา การเจริญเติบโต
ของยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และเพิม่ความสามารถในการท าก าไรใหก้บัธุรกิจได ้

พรรณราย แสวงผล (2554) ไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์
กบับา้นไร่กาแฟของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ มีความสมัพนัธก์บัลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์กบับา้นไร่กาแฟ 

สุกญัญา ละมุล (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้าน
กาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน  ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการร้านกาแฟสด คา
เฟ่ อเมซอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 25 - 34 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรีมี อาชีพเป็น
พนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทผลการศึกษาส่วนประสมการตลาด
บริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อดา้นกระบวนการใหบ้ริการมากที่สุด ตามดว้ยดา้นบุคลากร
ที่ให้ บริการ ดา้นช่องทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์หรือการบริการ ดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั เม่ือทดสอบส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อ
บริการดา้นผลิตภณัฑ์หรือการบริการดา้นช่องทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
คาเฟ่ อเมซอน 

เยาวเรศ คุม้ภยั (2561) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คุณภาพการบริการเปรียบเทียบกบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ สถานภาพ และ
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อาชพแีตกต่างกนั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และผูว้ิจยัไดใ้ช้

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวธีิการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

การเกบ็ข้อมูล 
ในการท าการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจะใช้การแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความ

สะดวกและความเที่ยงตรงของการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะท าการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง
ผูท้ี่ใชบ้ริการร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน 

1. เร่ิมส ารวจการออกแบบสอบถาม เร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน คาเฟ่ 
อเมซอน(Café  Amazon) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P 
1.3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่  อเมซอน (Café  

Amazon) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ได้ท  าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยการใช้การแจกแบบสอบถาม เป็น

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มตวัอยา่งเขา้ถึงแบบสอบถามไดง่้าย
ที่สุด  

3. เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผูศ้ึกษาได้เลือกแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของค าตอบมากที่สุด เพือ่ท  าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือมีการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ประชากรไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวิเคราะห์ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 7P และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café  
Amazon) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café  
Amazon)  สาขากระทรวงศึกษาธิการ  ใน เขตกรุง เทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้การ
วเิคราะห์สถิติ แบบ  
Chi-square 

  2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – 
MRA) 

 

ผลการวจิยั  
สรุปผลการวจิยัเชิงพรรณนา  

ขอ้มูลปัจจยัส่วนประชากร ผลการวิเคราะห์ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 230 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 อายรุะหว่าง 20-30 ปี จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี  จ านวน  310 คน  คิดเป็นร้อยละ  77.50 อาชีพรับข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 รายได ้10,000-20,000 บาท จ านวน 250 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 62.50  

ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุดคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะ
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ทางกายภาพ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

 

สรุปผลการวิจัยเชิงอ้างอิง (เปรียบเทียบความแตกต่าง) 
ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon)สาขา
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ทดสอบโดยใชก้ารวเิคราะห์สถิติ แบบ 
 Chi-square 

ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
ราคา มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon)สาขา
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติที่ใชท้ดสอบคือ สถิติทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
อภปิรายผลการวจิยั 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการร้านร้านคาเฟ่ อเมซอน(Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของคุณสมบัติด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา เสือจ าศิล (2555 : 
บทคดัย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของ ผูบ้ริโภคในจังหวดั
ปทุมธานีซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ  ่ากว่า หรือเทียบเท่ากบั 30 ปี  
การศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมดา้นส่วนปะสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านร้านคาเฟ่ อเมซอน(Café  Amazon)สาขา
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café  Amazon)
สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมทัวนั กุศลอภิบาล ( 2555 : บทคดัยอ่) ที่ศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคกาแฟสดในช่วงเวลา 09.00 -12.00 
น. บริโภคกาแฟประเภทคาปูชิโน่ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา เสือจ าศิล (2555 : 
บทคดัย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผูบ้ริโภคใน จังหวดั
ปทุมธานีซ่ึงผลการศึกษาพบวา่เคร่ืองด่ืมที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือคาปูชิโน่ 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 
จากการศึกษาพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านร้านคาเฟ่ อเมซอน(Café  

Amazon)สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
ขอ้มูลผูบ้ริโภคที่ไดจ้ากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 20 - 30 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 
20,000 บาท ดังนั้ นการวางแผนการตลาดควรค านึงถึงกลุ่มผู ้บริโภคกลุ่มน้ี  และควรขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้กวา้งขึ้นกว่าเดิม และก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสมความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ยงัมีความถ่ี
ในการเขา้ใชบ้ริการ 3 - 4 คร้ังต่อเดือนซ่ึงยงัน้อยอยู ่ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาแนวทางและกล
ยทุธ์ในการเพิ่มความถ่ีในการเขา้ใช้บริการต่อเดือนให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการน าเสนอเคร่ืองด่ืมที่
รสชาติแปลกใหม่อยา่งต่อเน่ือง และมีการท าระบบสมาชิกสะสมแตม้แลกซ้ือเพือ่เป็นการกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้ าเป็นการใชห้ลกัการทางจิตวิทยาเขา้มาช่วยหากมีการร้องเรียนหรือไม่พอใจ
ในการใหบ้ริการ เพือ่ที่จะไดน้ าค  าร้องเรียนนั้น ๆ ไปปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้น 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากที่สุด คือป้ายหนา้ร้านเห็นชดัเจนและ
การตกแต่งร้านทนัสมยั ดงันั้นควรตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกร้านใหท้นัสมยัเหมาะกบักลุ่ม
ลูกคา้ควรเปิดเพลงฟังสบาย ๆ บรรยากาศในร้านควรมีกล่ินหอมของกาแฟ จดัที่นั่งใหเ้พยีงพอและ
สะดวกสบายต่อการใชบ้ริการ มีหนังสือพมิพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi/Internet เพยีงพอต่อผูท้ี่เขา้มาใช้
บริการหรือผูท้ี่รอรับสินคา้ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากที่สุด คือ ความถูกตอ้ง รวดเร็วใน
การช าระเงิน ดงันั้นควรมีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการรับค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้
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การส่งมอบสินค้าและบริการ และขั้นตอนการช าระเงิน เพื่อความถูกต้องและถูกต้องในการ
ใหบ้ริการโดยเฉพาะในช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาที่มีผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการมากที่สุด 
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