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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดืม่กาแฟของร้านคาเฟ ่อเมซอน 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาศูนย์การค้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
โดยพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคเคร่ืองดืม่
กาแฟ 3 ประเภทสูงสุด ได้แก่  ลาเต้ อเมซอน คาปูชิโน และเอสเปรสโซ่ ตามล าดับ และมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังต่ า
กว่า 100 บาท ซึ่งจะนิยมใช้บ ริการในช่วงเวลา 12.01 น. – 15.00 น. และมีความถี่ในการเข้าใช้บริการร้าน
คาเฟ่ อเมซอน 1 – 2 คร้ังต่อเดือน และผลการวิจัยยังพบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟแน่นอน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสนิใจซือ้
เคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่า significant ทีร่ะดบั 
0.000 มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบุคคล โดยมีค่า R Square 
เท่ากับ 0.189 สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้ร้อยละ 18.9 

 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s), ร้านคาเฟ่ อเมซอน 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study marketing mix factors (7P 's) that 

affected the decision to purchase coffee at Café Amazon. The sample of 400 consumers. A 
questionnaire was adopted to collect data and were analyzed using percentage, frequency, 
mean and standard deviation and multiple regression analysis.  

The results showed that the majority of samples were female. They are between the 
ages of 20-30 years old, have a bachelor's degree, work in a private company/employment, 
and have an average monthly income of 10,000 - 20,000 baht. Their behaviors revealed that 
they prefer to consume 3 types of coffee consisted of Latte, Cappuccino, and Espresso 
relatively. They spend less than 100 baht each time. Moreover, they prefer going to the Café 
Amazon at 12.01 p.m. - 03.00 p.m. for 1-2 times a week. And the results showed that the 
level of importance the marketing mix factors (7P’s) for the decision to purchase coffee at 
the Café Amazon is the highest level, with the level of decision to purchase coffee for sure.  

The results of hypothesis testing found that marketing mix factors (7P's) that affected 
the decision to purchase coffee at Café Amazon with a statistical significance level at 0.05. 
When considered a statistical significance level at 0.000, there are 3 aspects, Price, Place, 
and People. R Square value was 0.189, which can predict the decision to purchase coffee at 
Café Amazon at 18.9%. 

 

Keywords: Decision to Purchase, Marketing Mix Factors (7P's), Café Amazon 
 

บทน า 
ธุรกิจร้านกาแฟ เป็นธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูง มูลค่าธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 

2560 มีมูลค่าสูงถึง 2.12 หมื่นล้านบาท และสูงขึ้นอีกในปี 2561 ที่ 2.34 หมื่นล้านบาท ในปี 2562 ที่ผ่าน
มามีการคาดการณ์ว่ามูลค่าธุรกิจร้านกาแฟอาจสูงถึง 2.58 หมื่นล้านบาท ในขณะเดียวกันตลาดกาแฟ
ประเทศไทยปี 2563 คาดว่ามีแนวโน้มการเติบโตขึ้นในระดับ 5-8% หรือ 4 หมื่นล้านบาท โอกาสของการเตบิโต
ในตลาดกาแฟในปี 2563 มีสูงมาก โดยมีปัจจัยมาจากอัตราการบริโภคกาแฟในประเทศไทยเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่
ร้อยละ 15.0 ต่อปี ปัจจุบันคนไทยบริโภคกาแฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300 แก้วต่อคนต่อปี หรือราว 0.5-1 กโิลกรัม
ต่อคนต่อปี ท าให้อัตราการขยายตัวและเติบโตของธุรกิจกาแฟในไทยสูงถึง 15-30 เปอร์เซ็นต์  

ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยผู้บริหาร ปตท. เห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด จึงได้วาง
แนวคิดธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับสถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้น  
และในปี 2554 ได้มีแนวคิดในการขยายการให้บริการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ไปนอกสถานีบริการน้ ามัน
ปตท. ซึ่งได้เปิดสาขาแรกที่อาคารเอนเนอร์จี คอมเพล็กซ์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค  
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ในสิ้นปี 2562 มีสาขาเพิ่มเป็น 3,200 สาขา เป็นสาขาในประเทศ 2,950 สาขา และต่างประเทศ 
250 สาขา และในปี 2563 บริษัท ปตท.ได้วางแผนในการขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน อย่างต่อเน่ือง โดย
จะท าการขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 400 สาขา และต่างประเทศ 50 สาขา 
สาขาในต่างประเทศมีจ านวน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ 
มาเลเซีย จีน ญ่ีปุ่น และโอมาน ทั้งหมดเป็นแฟรนไชส์ 80% อีก 20% บริหารโดย ปตท. การขยายสาขาทั้ง
ในและนอกประเทศอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว มั่นใจว่าจะช่วยให้รายได้ปี 2563 เติบโตประมาณ 10% ใกล้เคียง
กับการขยายตัวของตลาด  

แนวโน้มของธุรกิจเคร่ืองดื่มกาแฟยังคงมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากความต้องการบริโภคกาแฟ
ที่เพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจากกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่มีทางเลือกในการบริโภคเคร่ืองดื่มกาแฟได้หลากหลาย
ช่องทาง และให้ความส าคัญกับรสชาติและคุณภาพการให้บริการมากขึ้น หากผู้ผลิตสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิตและคุณภาพของเคร่ืองดื่มกาแฟ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ที่ชื่นชอบรสชาติและความมีเอกลักษณ์ของเคร่ืองดื่มกาแฟ  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของโอกาสทางธุรกิจของร้านกาแฟคาเฟ ่อเมซอน 
จึงต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด มาเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟในการปรับปรุงและพัฒนารวมถึง
การให้บริการให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้าน
คาเฟ่ อเมซอน 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ 
อเมซอน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ผู้บ ริโภคที่ซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา  
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณ
โดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ± 5% จากการ
ค านวณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 คน เน่ืองจากการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
จากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เพื่อความสะดวกใน
การวิเคราะห์และประเมินผล 
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2. ด้านเน้ือหา คือ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่  
อเมซอน โดยมุ่งหมายวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) และการตัดสินใจซื้อ 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน  
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ การด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2563  

ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่  
อเมซอน  

2. สามารถน าผลของการวิจัยมาปรับปรุง และวางแผนกลยุทธ์ ในการด าเนินธุรกิจของร้านต่อไป  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้าน
คาเฟ่ อเมซอน ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมี
สาระส าคัญ ดังน้ี 
 

 

แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือในการ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่น ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เดิมมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากมีแข่งขัน
มีมากขึ้นท าให้ธุรกิจต้องมีการน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ ดังน้ัน ตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริการจึงจ าเป็นต้องมีอีก 3 ด้าน เพื่อน ามาใช้ในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
คือ ด้านบุคคล ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ จึงเรียกส่วนประสมทาง
การตลาดน้ีว่า 7P’s 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละองค์ประกอบมีลักษณะดังน้ี MarGrath (1986) อ้างถึงใน 
วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจได้น ามาเสนอขายให้กับผู้บริโภค ซึ่ง 
ผู้บ ริโภคจะได้รับประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ได้แก่ สินค้ามีรูปร่าง ขนาด สีสันและความ
สวยงาม ตราสินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัย ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อการด าเนินชีวิต  
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2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยน 
กับสินค้าหรือบริการที่น าเสนอขาย ผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา 
(Price) ของบริการน้ัน ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าที่อื่น ความแน่นอนและความเป็นมาตรฐานของราคา
ผลิตภัณฑ์ มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ราคาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปริมาณมากจะต้องมีราคาต่ ากว่า เป็นต้น 

3. สถานที่ (Place) หมายถึง การสร้างเครือข่าย เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงผูบ้ริโภค และสร้างเสริม 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดอย่างทั่วถึง ได้แก่ อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น รูปแบบการแต่งร้าน สถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และมีสาขาหลายแห่ง เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก าหนดต าแหน่งตราสินค้า การตั้งงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย ได้แก่ ราคา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อรองได้ การลดราคาสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ แผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น 

5. บุคคล (People) หมายถึง บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกจิ  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในสายงาน 
โดยอาจมีการฝึกอบรมพัฒนา สอนงาน เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสและพดูจาดี 
การแต่งกายที่เหมาะสมและความสุภาพ ความสนใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ  

6. กระบวนการการให้บริการ (Process Management) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ 
วิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ ใช้บ ริการ เพื่อมอบการให้บ ริการอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ได้แก่ การจัดคิวในการช าระเงินที่ดี การคืนเงินหรือเปลี่ยน
สินค้าในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านหรือผู้ผลิต เป็นต้น 

7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึง การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง 
กายภาพให้กับลูกค้า โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า ได้แก่ พื้นที่มีขนาดเหมาะสมในการจัดวางสินค้าเอื้อต่อการจับจ่าย ความสะอาดน่าเข้ามา
ใช้บริการ เป็นต้น 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือในการก าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดที่ นิยมน ามาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บ ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ จึงเรียกส่วนประสมทางการตลาดบริการน้ี
ว่า 7P’s 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ขนิษฐา เกื้อหนุน (2552, หน้า 5) ให้ความหมายการตัดสินใจซื้อของผู้บ ริโภค ไว้ว่า เป็นการ

ประเมินผลทางเลือกที่ผู้บ ริโภคได้จัดเรียงล าดับไว้เรียบร้อยแล้ว การตัดสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงของ
ผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อผ่านการเลือกที่ดีที่สุดของตนเอง  
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อาภัสรา โสวะภาพ (2560) กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ กระบวนการในการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค (Consumer Decision Making Process) เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถก าหนดเป็นแบบ
แผนที่แน่นอนได้ เน่ืองจากกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้าและระดับ
ความเกี่ยวพันกับสินค้าของผู้บริโภค ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่สามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจของผู้บ ริโภคได้อย่างละเอียด และครอบคลุ มที่สุด 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้บริโภคมีคว ามเกี่ยวพันกับสินค้าสูง ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ประเภท Complex Decision Making หรือแบบ Extensive Problem Solving (EPS) โดยจะด าเนินไป
ตามขั้นตอน 5 ขั้น ดังน้ี 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Purchase Decision Process) 
ที่มา: อาภัสรา โสวะภาพ (2560) 
 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมาย การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการประเภทใด
ประเภทหน่ึงที่ผู้บริโภคได้มีการประเมินทางเลือกมากแล้ว โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ได้แก่  
การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินหลังการซือ้ 
โดยผู้บ ริโภคจะต้องผ่านกระบวนการน้ีเสมอก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทใดประเภทหน่ึง และจะ
พิจารณาข้อมูลจากทั้งหมดจากความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์การของผู้บริโภค เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเลอืกซือ้
สินค้าและบริการ 

 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
เฉลิมพล รัตนลาโภ (2558) สรุปไว้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ใน

การศึกษาส าหรับการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บ ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ และ
ระดับการศึกษา เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ให้กับผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
เพื่อให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สุด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
การตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถติิที่วัดได้ของประชากร จะเป็นตัวช่วยในการก าหนด
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านประชากรที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาด เพศหญิง เพศชาย มีแนวโน้มในด้านทัศนคติและ 
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เน่ืองจากในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมการบริโภคมากขึน้  

2. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั  
ดังน้ัน กลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกันส่งผลให้รสนิยม ความชอบ และการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน  
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3. ระดับการศึกษา (Education) การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีความรู้ที่สูงขึ้น รวมถึงมี 
โอกาสในการรับรู้ข่าวสารของสังคมมากขึ้น การศึกษาของผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ หรือมีราคาสูงกว่ามาอุปโภคบริโภค  

4. อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ 
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน 

5. รายได้ (Income) รายได้ของผู้บริโภคเป็นตัวแปรหลัก รวมถึงเป็นอ านาจในการตัดสินใจซื้อ  
ยิ่งมีรายได้สูงเท่าไรอ านาจการซื้อก็จะสูงมากขึ้นท่าน้ัน ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันส่งผลให้การใช้จ่าย
ต่างกัน สินค้าและบริการต่าง ๆ จึงมีการแบ่งส่วนทางการตลาดตามรายได้ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การแบ่งลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เพื่อเป็นการแบ่งส่วนประสมทางการตลาด
และก าหนดเป้าหมาย โดยผู้วิ จัยได้ท าการศึกษาตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เน่ืองจากเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้
ผู้ประกอบการน าไปใช้ในการก าหนดตลาดเป้าหมายได้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 โดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อแบรนด์ คาเฟ่ อเมซอน มีที่มาจากแนวคิดที่ว่า ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นต้นต ารับกาแฟที่มีชื่อเสียงและเป็น
ดินแดนแห่งป่า Amazon ที่เป็นสุดยอดของป่าดงดิบธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพืชพรรณไม้ สายน้ า สัตว์ป่า
นานาชนิด และยังเป็นแหล่งผลิตอากาศอันบริสุทธิ์ ซึ่งตรงกับแนวคิดในการออกแบบร้านกาแฟที่ตกแต่งด้วย
โทนสีเขียว น าเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติ ผู้บริโภคสามารถน่ังพักผ่อนระหว่างการเดินทาง หรือเป็นจุด
นัดพบของกลุ่มผู้บ ริโภคที่นิยมดื่มเคร่ืองดื่มกาแฟ พร้อมทั้งเป็นร้านที่มีบรรยากาศร่มร่ืน สร้างความผ่อน
คลายให้ผู้บริโภคที่เข้าใช้บ ริการ และในปี 2554 ได้ขยายการให้บริการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ไปนอกสถานี
บริการน้ ามัน ปตท. ซึ่งได้เปิดสาขาแรกที่อาคารเอนเนอร์จี คอมเพล็กซ์ 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน เปิดให้บริการสินค้าและบริการประเภทเคร่ืองดื่มและเบเกอร่ี รวมถึงการจัด
จ าหน่ายสินค้าพรีเมียม โดยมุ่งน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และคัดสรรวัตถุดิบให้มีความสดใหม่อยู่
เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสินค้าและบริการของร้านคาเฟ่ อเมซอน แบ่งออกเป็น 3 
หมวด ได้แก่ เคร่ืองดื่ม ขนมเค้กและเบเกอร่ี สินค้าพรีเมียม เป็นต้น 

ในปี 2562 ร้านคาเฟ่ อเมซอน มีสาขาทั้งหมด จ านวน 3,200 สาขา เป็นสาขาในประเทศ 2,950 
สาขา และต่างประเทศ 250 สาขา และในปี 2563 บริษัท ปตท. ยังคงวางแผนขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ ามัน ปตท. อย่างต่อเน่ือง โดยจะท าการขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 400 สาขา และต่างประเทศ 50 สาขา ส าหรับสาขาในต่างประเทศ มีจ านวน 10 
ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน ญ่ีปุ่น และโอมาน ทั้งหมด
เป็นแฟรนไชส์ 80% อีก 20% บริหารโดย ปตท. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จิราพิพัธ สุรสิงห์ไกรสร (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาว ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยผู้บ ริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร รองลงมา ได้แก่ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และให้ความส าคัญน้อยที่สุดในด้านราคา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการติดสิน ใจ
บริโภคกาแฟสด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และยังพบอีกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินบริโภคกาแฟ
สด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านราคา  

ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ ่
อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย  พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน 
ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 6 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเ สริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ ส่วนผลการวิจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยจากผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ 
อเมซอน สาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ ซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แ น่นอน จึงได้ใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณโดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และความคลาดเคลื่อน ± 5% จากการค านวณ พบว่า ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 คน เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้วิจัย จึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็น จ านวน 400 คน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป  โดยแบบสอบถามถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งมีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 9 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) เป็นค าถามเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ของร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นค าถามเพื่อประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) มีจ านวนข้อ
ค าถามทั้งหมด 35 ข้อ  

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของผู้บริโภค เป็นค าถามเพื่อประเมินค่าการตัดสินใจซื้อ 5 
ระดับ (Rating Scale) มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าแสดงความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปร 

ที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัว
แปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน และการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน  

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s)  
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดย
พฤติกรรมในการเลือกใช้บ ริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคเคร่ืองดื่ม
กาแฟ 3 ประเภทสูงสุด ได้แก่  ลาเต้ อเมซอน คาปูชิโน และเอสเปรสโซ่ ตามล าดับ และมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง
ต่ ากว่า 100 บาท ซึ่งจะนิยมใช้บริการในช่วงเวลา 12.01 น. – 15.00 น. และมีความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ 
อเมซอน 1 - 2 คร้ังต่อเดือน   

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) 
ต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟ โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านบุคคล มีระดับความส าคัญมากที่สุด (X̅ = 4.35, S.D. = 0.626) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีระดับความส าคัญมากที่สุด (X̅ = 4.33, S.D. = 0.645) ด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับ
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ความส าคัญมากที่สุด (X̅ = 4.31, S.D. = 0.680) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับความส าคัญมากที่สุด 

(X̅ = 4.31, S.D. = 0.689) ด้านกระบวนการ มีระดับความส าคัญมากที่สุด ( X̅ = 4.30, S.D. = 0.668) ด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีระดับความส าคัญมากที่สุด (X̅ = 4.24, S.D. = 0.709) และด้านราคา มีระดับความส าคัญมาก 

(X̅ = 4.16, S.D. = 0.780) ตามล าดับ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอนอยู่ในระดับ
ตัดสินใจซื้อแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.617  

ด้านผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้ผลดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

Bata t Sig. 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 0.025 0.019 0.314 0.753 

2.ด้านราคา 0.207 0.203 2.952 0.003* 
3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.183 0.157 2.125 0.034* 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.070 0.055 0.986 0.325 
5.ด้านบุคคล 0.174 0.136 2.163 0.031* 
6.ด้านกระบวนการ -0.074 -0.068 -0.865 0.387 
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.069 0.061 0.945 0.345 

ค่าคงที่ 1.810  5.636 0.000* 
R = 0.451, R2 = 0.189, SEE = 0.556, F = 14.261, Sig. = 0.000 
* = P < 0.05 

 

จากตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาจาก
ค่า Significant ที่ระดับ 0.000 และจากการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา 
(Beta = 0.203) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Beta = 0.157) และด้านบุคคล (Beta = 0.136) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน    

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.189 สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือ้กาแฟ 
อเมซอน ได้ร้อยละ 18.9 และสามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ ดังต่อไปน้ี  

 
 

Y = 1.810 + 0.025X1 + 0.207X2 + 0.183X3 + 0.070X4 + 0.174X5 + -0.074X6 + 0.069X7 
            0.000*   0.753       0.003*     0.034*      0.325       0.031*      0.387        0.345 
 



11 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิจัย

ขอสรุปการอภิปรายผล ดังน้ี 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ 

อเมซอน จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีทั้งหมด 3 ด้าน ตามล าดับ ได้แก่ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า หากร้านกาแฟมีการก าหนดราคาอย่างเหมาะสม ทั้งการ
เปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณของเคร่ืองดื่มกาแฟ จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่าย
ขึ้น อีกทั้งหากร้านกาแฟมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน มีราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกหลากหลายระดับ 
รวมถึงมีการคิดราคาพิเศษให้ส าหรับผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของ
ผู้บ ริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ ( 2560) ที่ท าการศึกษาเร่ือง 
กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้าน เดอ เค เค คาเฟ่ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม 
จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ดังน้ัน ผู้ป ระกอบการร้าน
กาแฟสด ควรน าเสนอราคาด้วยการจัดท าป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบความเหมาะสม
ระหว่างราคากับคุณภาพที่ได้รับ และต้องมีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มการตัดสินใจ
ซื้อกาแฟสด  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิ จัยมีความคิดเห็นว่า เมื่อพนักงานผู้ให้บริการภายในร้านกาแฟมีความกระตือรือร้น
และมีความพร้อมในการให้บริการผู้บริโภคด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งหาก
พนักงานผู้ให้บริการแต่งกายสะอาดและมีบุคลิกภาพที่ดี ใช้ค าพูดสุภาพ มีมารยาทและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
รวมถึงเป็นพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้ท าการศกึษา
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร กล่าวว่า หากร้านกาแฟ คาเฟ่ 
อเมซอน มีการอบรมบุคลากรให้มีมาตรฐานในการบริการ เช่ น การมีความรู้ในตัวสินค้า มารยาท และ
บุคลิกภาพ จะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ติดตั้ง
ป้ายบริเวณหน้าร้านที่สามารถเห็นได้ชัดเจน จัดสถานที่แบ่งเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 
รวมถึงหากร้านกาแฟมีระยะเวลาในการเปิด -ปิดร้านที่มีความเหมาะสม มีช่องทางการเลือกซื้อที่
หลากหลาย ย่อมส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของผู้บ ริโภคอย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก
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ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แสดงให้เห็นว่าสถานที่ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และลูกค้าสามารถซื้อได้อย่างสะดวก ทั้งในเร่ืองของสถานที่ให้บริการที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีที่
จอดรถรองรับลูกค้าอย่างเพียงพอ ก็ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคอย่างแน่นอน  

นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ ดังน้ี  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่ม
กาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิ จัยมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นเพราะตราสินค้า คาเฟ่ อเมซอน เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองดื่มกาแฟอยู่แล้ว รวมถึงมาตรฐานการผลิต ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองดื่มกาแฟ ทั้งน้ีร้านคาเฟ่ อเมซอน ยังมีเคร่ืองดื่มกาแฟให้เลือกซื้อหลากหลาย
ประเภท จึงสามารถตอบสนองตามต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึงอาจมิได้ค านึงถงึ
ปัจจัยด้านน้ีเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา ศุภธีรเวทย์ 
(2559) ที่ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการกาแฟร้าน Starbucks 
ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการกาแฟร้าน Starbucks ซึ่งสรุปได้ว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองดื่มและอาหารว่างอาจจะมี
รสชาติที่ไม่สม่ าเสมอในแต่ละคร้ัง หรือว่าความสดใหม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่มกาแฟของลูกค้า ทั้ง น้ี
ควรมีมาตรฐานในเร่ืองของรสชาติและวัตถุดิบให้มีความคงที่หรือเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิ จัยมีความคิดเห็นว่า  ร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน และได้จัดท ากิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภค เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น ซึ่งทางร้านได้จัดท ากิจกรรมทางการตลาด
เน่ืองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติญา สิทธิศักดิ์ (2559) ที่ท าการศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเอสแอนด์พีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านเอสแอนด์พีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจาก ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดน้ัน เป็นเพียงปัจจัยที่ช่วยในการเพิ่มยอดขายให้กับร้าน ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้เกิดแรงจูงใจในด้านการ
น าเสนอโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกเท่าที่ควร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่ม
กาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เน่ืองจากร้านกาแฟระดับพรีเมียมส่วนใหญ่ ล้วนมีการ
กระบวนการในการให้บริการต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งความรวดเร็วของระยะเวลาในการให้บริการ เช่น การ
รับค าสั่งซื้อ การช าระเงิน การผลิตเคร่ืองดื่ม เป็นต้น รวมถึงการได้รับเคร่ืองดื่มถูกต้องตามที่สั่งเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา ศุภธีรเวทย์ (2559) ที่ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการกาแฟร้าน Starbucks ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกาแฟร้าน Starbucks สรุปได้ว่า 
การบริการในแต่ละสาขามีมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งลูกค้าอาจจะเกิดความพึงพอใจในสาขาใดสาขาหน่ึง
และไม่พึงพอใจสาขาอื่น ๆ ที่มีต้นเหตุเพราะการบริการที่ได้รับ และในเร่ืองของความรวดเร็วในการผลิต 
อาจจะเกิดข้อบกพร่องในการผลิตที่มีการล่าช้าในช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพไม่ใช่
ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน เน่ืองจากการตกแต่งร้านให้มีความ
ทันสมัยสวยงาม รวมถึงการตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติคล้ายคลึงป่าอเมซอน เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศภายในร้านให้น่าน่ังพักผ่อน เปรียบเสมือนผู้บริโภคได้น่ังดื่มกาแฟท่ามกลางธรรมชาติแห่งป่าอเม
ซอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศินี พงศ์พัฒนศักดิ์ (2557) ที่ท าการศึกษาเร่ือง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่นของคน ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ซึ่ง
การสร้างบรรยากาศเป็นการช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญในการ
เลือกใช้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ท าให้

ผู้วิจัยทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านราคา 
ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้าน 
คาเฟ่ อเมซอน ดังน้ัน นักการตลาดหรือผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการก าหนดราคาเคร่ืองดื่ม
กาแฟให้มีความเหมาะสมกับกาแฟชนิดต่าง ๆ โดยพิจารณาจากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ทั้งน้ีเพื่อให้
ผู้บริโภคลดการเปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณของเคร่ืองดื่มกาแฟ และเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึพงึ
พอใจในราคาที่จ่ายไปกับคุณค่าที่ได้ รับ อีกทั้งร้านคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการเพิ่มขนาดของบรรจุภัณฑ์ใส่
เคร่ืองดื่มกาแฟ เน่ืองจากในปัจจุบัน ร้านคาเฟ่ อเมซอน มีขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เลือกตามราคาที่ก าหนดไว้
เพียงขนาดเดียวเท่าน้ัน ดังน้ัน หากมีการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ควบคู่กับการเพิ่มราคาให้มีหลายระดับมากขึ้น 
จะช่วยให้ผู้บ ริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังส่งผลให้ร้านคาเฟ่ อเมซอน
สามารถจ าหน่ายเคร่ืองดื่มกาแฟในปริมาณและราคาที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟของร้าน 
คาเฟ่ อเมซอน ดังน้ัน นักการตลาดหรือผู้ประกอบการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ควรมีการจัดอบรมพนักงาน
อย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีการประเมินผลการท างานอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้พนักงานผู้ให้บริการเกิด
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ความรักและเต็มใจในการให้บริการ เกิดความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการ มีความกระตือรือร้นและมี
ความพร้อมในการให้บริการผู้บริโภคด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจัดอบรม
พนักงานในส่วนของบุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาทของการเป็นผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริโภคที่ เข้ามาใช้บริการภายในร้าน นอกจากน้ีควรมีเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์เพื่อรองรับการ
ร้องเรียนหรือไม่พอใจในการให้บริการ เพื่อที่ทางผู้ประกอบการร้านจะได้น าค าร้องเรียนไปปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่ม  
กาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ดังน้ัน นักการตลาดหรือผู้ประกอบการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ควรติดตั้งป้าย
หน้าร้านในบริเวณที่ผู้บ ริโภคสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเข้าถึง มีที่จอด
รถเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของระยะเวลาการเปิด -ปิดร้านที่จะต้องมีความ
เหมาะสมกับเขตพื้นที่ที่ เปิดให้บริการ นอกจากน้ีผู้วิจัยมีความเห็นว่า ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ควรเพิ่ม
ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์
ต่าง ๆ เช่น การสั่งซื้อแก้วน้ าพรีเมียมผ่านทางเว็บไซต์คาเฟ่ อเมซอน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าวข้างต้นจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างแน่นอน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมด้านความตั้งใจซื้อซ้ าของเคร่ืองดื่มกาแฟ ร้าน 

คาเฟ่ อเมซอน ในสาขาและเขตพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อรองรับความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภคในอนาคต 

2. ควรท าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์ทกุตัวทีม่ีจ าหน่ายภายในร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อให้ได้ 
ผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ควรมีการกระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มเปา้หมายให้มากขึน้ เพื่อให้ไดข้้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการร้าน 
คาเฟ่ อเมซอน เป็นประจ า และจะได้ข้อมูลที่มีการกระจายตัวมากขึ้น เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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