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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บรโิภคกาแฟ 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร        
5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน 
ปตท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 390 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ (t-test)  และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20–30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–20,000 บาท มีจำนวนการบริโภค
กาแฟ จำนวน 2-3 คร้ังต่อเดือน และช่วงเวลาในการใช้บริการมากที่สุด เวลา 7.00 น – 12.00 น ค่าใช้จ่าย
ต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน  81 – 200 บาท และประเภทของกาแฟที่เลือก เอสเปรสโซ่ ผลการศึกษาการ
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ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่  อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร    โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ ่อเมซอน ในสถานี
บริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ พบว่า ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขายและด้านกระบวนการให้บริการ แตกตา่งกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุและอาชีพ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดทั้ง 6 ด้าน ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 
0.05 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจำหน่าย แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถติอิยู่ที่ระดับ 0.05   

ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  
ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนการบริโภคกาแฟ  พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 
0.05 ช่วงเวลาในการใช้บริการและค่าใช้จ่ายต่อครั้ง พบว่า ปัจจัยทางการตลาดทั้ง 6 ด้าน ต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 และประเภทของกาแฟที่เลือก  พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05   

 

คำสำคัญ: ร้านกาแฟ คาเฟ ่อเมซอน; สถานีบริการน้ำมัน ปตท.; ปัจจัยทางการตลาด 

 
ABSTRACT 

The purposes of research this are 1) To study personal factors. 2) To study coffee 
consumption behavior. 3) To study consumers' decision to buy coffee from Café Amazon 
in PTT gas stations in Bangkok. 4) To compare personal factors affecting consumers' 
decision to buy coffee from Café Amazon in PTT gas stations in Bangkok. 5) To compare 
coffee consumption behavior affecting decision to buy coffee from Café Amazon in PTT 
gas stations in Bangkok area.  

The sample group used in this research was 390 people who bought coffee from 
Café Amazon in PTT gas stations in Bangkok, using questionnaires as a tool for data 
collection. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such as 
percentage, frequency, mean and standard deviation. Including statistics inferential 
statistics (t-test) and statistics, ANOVA (One-Way ANOVA). 
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The results of the study found that most of the consumers are female, aged 20-30 
years with a bachelor's degree. Occupation as a private company employee and have an 
average monthly income 10,000 – 20,000baht, purchases coffee 2-3 times per month, 
mostly from 7:00 - 12:00. Spent 81 - 200 baht each visit and the type of coffee selected is 
espresso.  The results of the study on the decision to buy coffee from Café Amazon in PTT 
gas stations in Bangkok resulted a high overall level. 

The outcome of the comparison among personal factors influenced consumers' 
decision to buy coffee from Café Amazon in PTT gas stations in Bangkok. Classified by 
gender found that price, place, sales promotion and service processes differed with a 
statistic significant level at 0.05. Age and occupation impacted the 6 aspects of the 
marketing factors differed with a statistic significant level at 0.05. The education level 
found that the product differed with a statistic significant level at 0.05. Average monthly 
income was found that the products, the price and the place that differed with a statistic 
significant level at 0.05.  

The results of the comparison of consumers' decision to buy coffee from Café 
Amazon in PTT gas stations in Bangkok showed that the number of coffee consumption 
was found that the product, price, sales promotion, personnel and service processes the 
differed with a statistic significant level at 0.05.  Service intervals and costs per visit showed 
that the 6 aspects of the marketing factor differed with a statistic significant level at 
0.05.  The type of coffee selected found that the product, price, sales promotion and 
personnel differed with a statistic significant level at 0.05 
 
Keywords: Coffee shop Café Amazon; Oil service PTT station; Marketing Factors 

 
บทนำ 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 ปัจจุบัน กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก การบริโภคกาแฟของคนไทย
เพิ่มขึ้นตลอดกว่าทศวรรษ วัฒนธรรมสภากาแฟของไทยที่เริ่มจากคนแก่คนเฒ่าในชุมชน พัฒนามาสู่ร้าน
กาแฟ ที่มีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับชนชั้นกลาง จากอดีตจะมีร้านขายกาแฟโดยเฉพาะ ซึ่งร้านกาแฟ
เหล่านี้จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลของผู้คนที่นิยมในรสชาติของกาแฟโดยเฉพาะ และเป็นที่พบปะหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีกาแฟเป็นสื่อกลาง และแทบจะทุกมุมถนนจะพบว่ามีร้านกาแฟ
เปิดใหม่เกิดข้ึนมากมายทั้งรา้นขนาดเล็กร้านที่เป็นแบรนด์ไทยหรือที่เป็นสาขาจากแบรนด์ต่างชาติ  
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กาแฟ จึงถือว่าเป็นเครือ่งดื่มประจำของใครหลายคนที่จำเป็นต้องดื่มทุกเช้า ซึ่งปัจจุบันคนนิยม 
บริโภคกาแฟสดกันมากขึ้น มีหลากหลายยี่ ห้อให้เลือก ซึ่งโดยส่วนใหญ่สำหรับคนทำงานที่ต้องใช้
ชีวิตประจำวันที่เรง่รีบไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า กาแฟจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถเลือกบรโิภค
แทนอาหารเช้าได้ กาแฟยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยสร้างพลังงานจึงทำให้กลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของ
คนทำงาน ซึ่งการดื่มกาแฟยังมีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจดื่มหรือไม่ดื่มกาแฟอีกหลายปัจจัย ซึง่การดื่ม
กาแฟในที่ทำงานก็เปลี่ยนไป บริษัทที่มีมุมกาแฟอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้นั่งดื่ม แมจ้ะดื่มกาแฟแล้ว
ที่ทำงานแต่ก็ไม่ได้พอใจกับรสชาติกาแฟของที่ทำงานเท่าไหร่ คนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำนั้นยังพอใจที่จะซื้อ
กาแฟดื่มด้วย เพราะลักษณะขนาดบรรจุ ราคา สถานที่ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย บางคนยอมจ่ายเงินที่แพงกว่า
เพื่อซื้อกาแฟหนึ่งแก้วด้วยเหตุผลอ่ืนมากมาย จนกระทั้งธุรกิจกาแฟเกิดขึ้นมากมาย การตกแต่งบรรยากาศ
หลากหลาย มีเป็นซุ้มร้านกาแฟเล็กๆ ร้านกาแฟแบรนด์ต่างประเทศ ร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมันและใน
ห้างสรรพสินค้า เช่น ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ครองส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจร้านค้ากาแฟ ด้วยจำนวนสาขา
มากมายหลายสาขา  

ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 
ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร จึงมีความสำคัญมาก เพื่อที่จะทราบถึงเหตุผลเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อ
ทราบถึงปัจจัยที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.     
ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคก์ารศึกษา 
1 . เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ของผู้บริโภค  
2 . เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟ  
3 . เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.          

ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย  ด้านบุคลากร  และด้านกระบวนการให้บริการ 

4 . เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน 
ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 

5 . เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน 
ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
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สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน    

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ จำแนกตาม จำนวนการบริโภคกาแฟ ช่วงเวลาในการใช้
บริการ ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง  และประเภทของกาแฟที่เลือก  แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน 
คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 

  

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่องการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานี

บริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ จำแนกตาม จำนวน
การบริโภคกาแฟ ช่วงเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และ ประเภทของกาแฟที่เลือก และปัจจัย
ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจำหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1 . เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ใน

สถานีบรกิารน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
วางแผนให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย 

2 . เพื่อนำผลข้อมูลพฤติกรรมการบริโคกาแฟ ของผู้บริโภค โดยจำแนกตาม จำนวนการบริโภค
กาแฟ ช่วงเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และประเภทของกาแฟที่เลือก ที่ได้จากการศึกษาไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดรปูแบบทางการตลาด 

3 . เพื่อนำผลข้อมูลการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  
ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปัจจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย  ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการให้บริการ ที่ได้จาก
การศึกษานำไปใช้ในการวางแผนทางการตลาดและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4 . เพื่อนำผลข้อมูลการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล  ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้และทำ
การตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 



6 
 

5 . เพื่อนำผลข้อมูลการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ที่ได้จากการศึกษาเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและได้เปรียบคู่แข่งขัน 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี พฤติกรรมการบริโภค 
คอตเลอร์ Kotlor (2003 pp.184-201 อ้างใน จิรัสย ์ธีระพฒัน์ธัชกร, 2560) กล่าวถึงการวิเคราะห์ 

พฤติกรรมผู้บริโภคจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความเก่ียวพันของอิทธิพลของบุคคลอืน่ๆ ด้วย จึงเกิดรปูแบบ 
จำลองของตัวกระตุ้นและการปฏิบัติตอบดังนี้   

1.  สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สามารถเกิดจากภายในร่างกายและภายนอกโดยส่วนใหญ่นักการตลาดจะ
เลิกสนใจในสิ่งที่กระตุ้นภายนอกเพราะสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเกิดความ
สนใจในสินค้าและบริการ ประกอบด้วย 

1.1  สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านกระบวนกา 

1.2  สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์การและนักการตลาดไม่สามารถ
ควบคุมได้สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยี ทางการเมืองและกฎหมาย ทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

2.  ความรูส้ึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) เป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลกัษณะของผู้ซื้อที่
ได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา 
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ เช่น การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และบริการภายหลังการซื้อ 

3.  การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ซึ่งมี
การตัดสินใจประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

3.1  การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) 
3.2  การเลือกตราสินค้า (Brand choice) 
3.3  การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) 
3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) 
3.5  การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase amount) 

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คือ ลักษณะของผู้ซื้อที่ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factor) คือ ปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย์ 

2.  ปัจจัยด้านสังคม (Social factors)  คือปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
3.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน

บุคคลของแต่ละด้าน ได้แก ่ 
3.1  อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน นักการตลาดสามารถ

นำไปใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดในการเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม  
3.2  ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family life stage) คือขั้นตอนการดำรงชีวิตของ

บุคคลลักษณะของการมีครอบครัว การดำรงชีวิต และแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตา่งกัน  

3.3  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละคนจะนำไปสู่ความจำเป็นและความต้องการ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นนักการตลาดต้องศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะสมกับอาชีพไหน 
เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดสนองความต้องการให้เหมาะสม  

3.4  รายได้ (Income) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย แนวโน้ม
ทางด้านรายได้ส่วนบุคคล เช่น แนวโน้มรายได้ส่วนบุคคลของคนไทยเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น นักการตลาดควรศึกษาแนวโน้มเพื่อที่จะได้วางกลยุทธ์การตลาด
ให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้บริโภค  

3.5  การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและ
การใช้บรกิารที่หรูหรามากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำ 

แนวคดิและทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด  
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555 อ้างใน จักร์ โนจากุล 2561) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดเป็น

เครื่องมือที่สำคัญในด้านแผนปฏิบัติการทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ
การส่งเสรมิการตลาด คือ 4P’s แต่ถ้าหากธุรกิจที่ให้บริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มอีก 3 ประการ 
คือ บุคคลหรือพนักงาน กระบวนการให้บรกิาร หลักฐานด้านกายภาพ คือ 7P’s  มีความหมาย ดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ สินค้านั้นต้องจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้รวมถึงตราสินค้าและการบรรจุหีบห่อ 
การรับประกันคุณภาพการผลิต 

2.  ราคา (Price) หมายถงึ จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่ผู้ขาย เพื่อให้ได้รับสินค้าและบรกิาร การ
กำหนดราคานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขัน 

3.  การจัดจำหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าด้วย
การนำสินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้าภายในเวลาที่ถูกที่ลูกค้าต้องการมีรูปแบบแตกต่างกัน ตาม
ลักษณะของสินค้า สถานที่ตั้งของสินคา้หรือธุรกิจ และสถานที่ตั้งของลูกค้า  
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4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกำหนดแนวทางในการสื่ อสารไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
การตลาดทางตรงและการใช้พนักงาน 

5.  บุคคล (People) หมายถึง การจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ลูกค้าจะรับรู้และเข้าใจถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจจากบุคลิกของพนักงานเป็น
อันดับแรก 

6.  กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีขั้นตอนที่อำนวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าหรอืผู้ใช้บริการมากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 

 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
คมพจน์ ยอดแสง และ สุทธิดา พุกดี (2559)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้

บริการกาแฟสดของภัตตาคารเยลโล ออร์คิด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC) ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 35-45 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 
บาท ขึ้นไป พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บริการกาแฟสดของภัตตาคารเยลโล่ ออร์คิด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 
การบินไทย (OPC)  พบว่า เหตุผลในการใช้บริการคือ ประชุม สัมมนา และอบรม ช่วงเวลา 7.00 น -  9.00 
น ใช้เงินมากกว่า 85 บาทต่อครั้ง บริโภคกาแฟ 1 แก้วต่อวัน เลือกกาแฟร้อน ประเภท ลาเต้ คาปูชิโน่ 
เปลี่ยนชนิดกาแฟสดเป็นบางครั้ง ประเภทของเครื่องดื่มที่สั่งนอกจากกาแฟสด ได้แก่ น้ำมะนาว น้ำอัญชัน 
ไม่ซื้อสินค้าคู่กับกาแฟ และตัดสินใจมาใช้บริการด้วยตนเอง ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟสดของภัตตาคาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟสด พบว่า เพศ ชายและหญิง ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกาแฟสดของภัตตาคาร ส่วนอายุ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง การจัด
จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ศิรประภา นพชัยยา (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ มี 6 ปัจจัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่วน
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกัน ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
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แตกต่างกัน ไม่มีผลลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์ (2558)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาและกาแฟของ
ผู้บริโภค ในเขตตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงและมีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 3-4 คน การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
การดื่มชาและกาแฟบางครั้ง ช่วงเวลาที่มีการดื่มชาและกาแฟเป็นประจำจะมีช่วงเวลาที่นิยมดื่มชากาแฟ
เวลา 7.00 น – 11.00 น และมีความถี่ในการดื่มชาและกาแฟน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่มีสาเหตุ
สำคัญที่สุดในการดื่มชาและกาแฟ คือ เพื่อความสดชื่นและตื่นตัว การเลือกซื้อชาและกาแฟโดยเลือกที่
ร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ส่วนใหญ่จะมีการเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงและมีปริมาณการซื้อแต่ละครั้ง
จำนวน 1 แก้วต่อถุงต่อกล่อง และชื่นชอบกาแฟหรือชาประเภทชาชักเหมือนชาเย็น ส่วนใหญ่บรโิภคชาและ
กาแฟที่บ้าน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชาและกาแฟมากที่สุด ส่วนราคาและการส่งเสริม
การตลาดอันดับรองลงมา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้และจำนวน
สมาชิกคนในครอบครัว และระดับการศึกษา การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชา
และกาแฟ ในด้านลักษณะการดื่มชาและกาแฟ ความถี่ในการดื่มและกาแฟ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05 

ธัญญ์ธิชา  รักชาติ (2559)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น ในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 - 30 ปี มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มี
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เคยใช้บริการ คือ ชาบูชิ  ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 1 ถึง 2 ครั้งต่อเดือน 
ส่วนใหญ่วันที่เข้าไปใช้บริการร้านอาหารคือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ และช่วงเวลาที่ใช้บริการ 13.01-16.00 
น. ระยะเวลาที่ใช้บริการอาหารญี่ปุ่น 1-2 ชั่วโมง บุคคลที่ไปใช้บริการด้วยกันส่วนใหญ่คือเพื่อน จำนวนที่เข้า
ไปใช้บริการร้านอาหารด้วยกัน 2 - 4 คน ส่วนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 500 - 1,000 บาท สื่อที่ทำ
ให้รู้จักร้านอาหารมากที่สุด คือ โทรทัศน์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น ในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 3) ผู้บริโภคที่มีบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุน่ด้วยกัน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ปุ่นต่อครั้ง ช่วงเวลาในการใช้บริการ และสื่อที่ทำให้รู้จักร้านอาหารญี่ปุ่น ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นที่ แตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ต่างกัน 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล 
การดำเนินการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่

ได้จากการวิจัยมาจาก 2 แหล่งข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากการใช้แบบสอบถามโดย
ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรผู้บริโภค กาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Data) ที่ ได้ จ า ก
การศึกษาค้นคว้า จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วารสาร บทความทางอินเทอร์เน็ต  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) 

ใช้อธิบายการวัดตัวแปรเชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟ ของผู้บริโภคกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  และนำเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมคำอธิบายค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้อธิบายการวัดตัวแปรเชิงปริมาณ เกี่ยวกับข้อมูลการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ    

 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
1.  เพศ แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน 

ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ใช้สถิติ t-test ในการทดสอบแบบ  
2.  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ แตกต่างกัน 

ทำให้การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA 
 

สรปุผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ

ผู้บริโภค ในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1.  สรุปผลการศึกษาด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ    
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20 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  

2.  สรุปผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ที่มีการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ จำนวนการบริโภคกาแฟ  มีจำนวน 
2-3 ครั้งต่อเดือน และช่วงเวลาในการใช้บริการมากที่สุด เวลา 7.00 น – 12.00 น ค่าใช้จ่ายต่อครั้งเป็น
จำนวนเงิน  81 – 200 บาท และประเภทของกาแฟที่เลือก  ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือก  เอสเปรสโซ่  

3.  สรุปผลการศึกษาด้านข้อมูลเก่ียวกบัการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ ่อเมซอน ในสถานีบริการ
น้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านราคา ตามลำดับ 

4.  สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรา้น คาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล  
พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน สามารถสรปุได้ดังนี้ 

เพศ ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย และด้าน
กระบวนการให้บริการ ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อายุ  เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  
ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการให้บริการ 
ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา  เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ
น้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05  

 อาชีพ เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  
ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ ต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้ านกระบวนการ
ให้บริการ ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่างกนั พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจำหน่าย ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิอยู่
ที่ระดับ 0.05  
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5.  สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำแนกตาม พฤติกรรมการบริโภค
กาแฟ ได้แก่ จำนวนการบริโภคกาแฟ ช่วงเวลาในการใช้บริการ  ค่าใช้จ่ายต่อครัง้  และ ประเภทกาแฟที่เลือก 
สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

จำนวนการบริโภคกาแฟ  เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมกรบริโภคกาแฟ 
จำแนกตาม จำนวนการบริโภคกาแฟ ต่างกัน โดยภาพรวมของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน 
ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บรกิาร 
ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05  

ช่วงเวลาในการใช้บรกิาร  เมื่อเปรยีบเทียบการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมกรบริโภคกาแฟ 
จำแนกตาม ช่วงเวลาในการใช้บริการ ต่างกัน โดยภาพรวมของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 
0.05 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง  เมื่อเปรียบเทียบการการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมกรบริโภคกาแฟ 
จำแนกตาม ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ต่างกัน โดยภาพรวมของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการ
ขาย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 

ประเภทของกาแฟที่เลือก  เมื่อเปรียบเทียบการการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟ จำแนกตาม ประเภทของกาแฟที่เลือก ต่างกัน โดยภาพรวมของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ 
อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 
ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
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1.  จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบคุคล  พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรประภา  นพชัยยา (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่  อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย
ในช่วง 20-30  ปี และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

2.  จากผลการศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟ  พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภค มีช่วงเวลาในการใช้บริการ
มากที่สุดคือ 7.00 – 12.00 น สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในเขตตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มที่มีการดืม่ชาและกาแฟ มีช่วงการดื่มชาและกาแฟเป็นประจำจะมีเวลาที่นยิมดื่มชาและ
กาแฟเวลา 7.00 – 11.00 น.  

3.  จากผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ
น้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รสชาติกาแฟสม่ำเสมอสำหรับปรุงแก้วต่อแก้วและคุณภาพกาแฟสดและสะอาดได้มาตรฐาน และ
ด้านราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพกาแฟที่ได้รับ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรประภา 
นพชัยยา (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน 
ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กาแฟที่
มีรสชาติดีและมีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่สม่ำเสมอในแต่ละครั้ง หรือว่าคุณภาพและความสะอาดของ
กาแฟ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของลูกค้าทั้งสิ้น และปัจจัยด้านราคา การกำหนดราคาขายกาแฟ
อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับคุณภาพหรือบรรยากาศของร้านจะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟ
ได้ง่ายขึ้น 

4.  จากผลการทดสอบสมมติฐาน การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ
น้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเม
ซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคมพจน์  ยอดแสง และ สุทธิดา พุกดี (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการกาแฟสดของภัตตาคารเยลโล อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC) ผล
การศึกษาพบว่า พบว่า อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บรโิภคที่ใช้บริการ
กาแฟสดของภัตตาคารเยลโล อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC) ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา 
ต่างกัน 

5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อครั้งและช่วงเวลาในการใช้บริการ ต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ของผู้บริโภค ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้าน
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บุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธัญญ์ธิชา  รักชาติ (2559) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในศูนย์การค้าอยุธยา
ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งและช่วงเวลาในการใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการให้บริการ 
แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ

ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
การวางแผนทางการตลาดและวางแผนการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ดังนี้ 

1.  จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุช่วงวัยทำงานซึ่งมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ดังนั้นผู้วิจัยเสนอว่า ควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผน
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีเครื่องดื่มกาแฟที่มีสูตรผสมคอลลาเจนและเคร่ืองดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพแต่
ยังคงรสชาติกาแฟไว้ เพื่อให้เหมาะกับผู้หญิงวัยทำงานที่ชื่นชอบเครือ่งดื่มกาแฟและใส่ใจสุขภาพ 

2.  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของผู้บริโภค พบว่า โดยส่วนใหญ่ ช่วงเวลาในการใช้
บริการมากที่สุดคือช่วงเช้า เวลา 7.00 – 12.00 น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอว่า ในช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภค
ซื้อกาแฟหรือมาใช้บริการ ดังนั้นควรมีพนักงานในการเตรียมสินค้าหรือพนักงานคอยบริการให้เพียงพอ 
เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมสินค้า  

3.  จากผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน ผู้วิจัยเสนอว่า ควรมีผลิตภัณฑ์
รสชาติใหม่ให้ทดลองเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าใหม่ และควรมีการส่งเสริมการขายโดยการใช้บัตรพนักงานใน
การเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟ และพนักงานขายควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะหลายๆ ด้านงาน
บริการ ด้านการเตรียมเครื่องดื่ม และด้านขั้นตอนการให้บริการ และภายในร้านต้องสะอาดและไม่แออัด
จนเกินไป เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจและตัดสินใจซื้อกาแฟในคร้ังถัดไป 

4.  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ 
อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ดงันั้น ผู้วิจัยจึงเสนอ
ว่า ควรมีการส่งเสริมการขายโดยการซื้อ 1 แถม 1 ในช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนเพราะบางอาชีพเงินเดือน
ออกช่วงกลางเดือน และสิ้นเดือน และควรมีส่วนลดสำหรับการแสดงบัตรนักศึกษา บัตรพนักงาน หรือบัตร
ข้าราชการโดยแสดงบัตรในการซื้อเพื่อเป็นส่วนลด เพิ่มช่องทางการสั่ งซื้อและจัดส่ง เข้าร่วมกับ 
Application Grabfood LineMan Foodpanda  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกกลุ่มอาชีพ 
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5.  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก
ร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ควรมีการส่งเสริมการขายโดยการสะสมยอดการสั่งซื้อโดยมีการสะสมเป็นคะแนนเพื่อใช้ใน
การแลกซื้อเคร่ืองดื่มในครั้งถัดไป หรือรวมจำนวนการซื้อสินค้าทุกประเภทตามจำนวนเงินที่กำหนดสามารถ
นำมาแลกรับของพรีเมี่ยมจากทางร้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มมากข้ึน 
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