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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ

ร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและเคยมี

ใช้บริการของร้านกาแฟอเมซอนมาก่อน จาํนวน 400 ตวัอย่างและใช้สถิติต่างๆ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ 

MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง  41-50 

ปี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจาํ  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

10,001-20,000 บาท  มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว้ มี

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟเน่ืองจากกาแฟช่วยทาํให้หายง่วงนอน ด่ืมกาแฟวนัละ 2 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ถว้ย ด่ืมกาแฟในราคาตํ่ากวา่ 50 บาทต่อถว้ย  ชอบด่ืมกาแฟท่ีร้านกาแฟ จาํนวน 2 คน 

และเปล่ียนยีห่อ้กาแฟเน่ืองจากปัจจยัดา้นราคา  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ การกาํหนดราคาและแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ย่างชัดเจน ความ

สะดวกในการซ้ือกาแฟ  การโฆษณาผา่นส่ือประเภทต่างๆ และผลิตภณัฑ์กาแฟและ

อ่ืนๆ มีความหลากหลายใหเ้ลือก โดยใหค้วามสาํคฐัการบริการของพนกังานดว้ย  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและทุกพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟ  ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ

ร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และส่วน

ประสมทางการตลาดทุกดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: ร้านกาแฟอเมซอน, ป๊ัมนํ้ามนัปตท., แรงจูงใจ 

 

ABSTRACT 

Objectives of this study are to study difference of personal and coffee 

drinking behavioral factors influencing motivation of consumers to take service 

from Amazon Coffee Shop at PTT Gas Station in Bangkok and to study relationship 

between marketing mix and the motivation.  It used questionnaire to collect data 

from group of 400 consumers with minimum age of 20 years and experience in 

using its services and various statistics, including percentage, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test, and MRA, to analyze the data. 

Consequence indicate that most of samples are female; are in age range 

between 41-50 years; are an governor; have monthly income in range between 

10,001-20,000 baht; graduated in level of bachelor’s degree; got married; have 

coffee drinking behavior because coffee can help to make unsleepy; drink coffee 
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two cups a day; pay less than fifty baht for a cup; prefer to drink coffee at coffee 

shop; visit with two persons and can change coffee brand mainly caused of pricing. 

They concentrate on various factors of marketing mix, including display of 

price list, convenient buying, advertising on various types of media, and variety of 

coffee and other products.  Also, they focus on staff in providing the services. 

For testing hypothesis, all different personal and coffee drinking behavioral 

factors do not influence the motivation differently.  And, all marketing mix factors 

have no relationship with the motivation at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  AMAZON COFFEE SHOP, PTT GAS STATION,  

 MOTIVATION 

บทนํา 

ในปัจจุบนัการทาํธุรกิจร้านกาแฟโดยทัว่ไปนิยมกันมาก คือ การซ้ือเป็น

รูปแบบธุรกิจสําเร็จรูป หรือ เฟรนไชส์กาแฟ โดยรูปแบบการดาํเนินการมีทั้งท่ีเป็น

เจา้ของคนเดียว และอยูใ่นรูปแบบของบริษทั โดยผูล้งทุนตอ้งติดต่อซ้ือลิขสิทธ์ิของเฟ

รนไชส์ เม่ือไดรั้บสิทธ์ิจากเจา้ของเฟรนไชส์แลว้ก็สามารถเร่ิมตน้ธุรกิจกาแฟได ้การ

เลือกวิธีการลงทุนในธุรกิจลกัษณะน้ีผูล้งทุนไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์เก่ียวกบั

กาแฟมาก่อน จะเห็นไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ธุรกิจกาแฟกระจายตามแหล่งชุมชน 

จึงถือไดว้า่ธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการอยา่งมาก 

ภาวการณ์แข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสด ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้ง

ในดา้นตวัสินคา้และบริการ มีความพิถีพิถนัมากข้ึนในเร่ืองกรรมวิธีการชงกาแฟให้

ไดม้าตรฐาน เน่ืองจากกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและไดเ้ขา้

มามีบทบาทในทุกกลุ่มผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีมีความนิยมในการด่ืมกาแฟกนัมากข้ึน จึงทาํให้ธุรกิจร้าน

กาแฟมีการขายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา และมีการแข่งขนั

กนัรุนแรงมากข้ึน ดงันั้นร้านกาแฟแต่ละร้านต่างนาํเสนอจุดขายท่ีสร้างความแตกต่าง

เหนือคู่แข่ง เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเขา้ไปใช้บริการภายในร้านให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะ



514 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

เป็นการคดัสรรในตวัผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพ มีชนิดของกาแฟให้

เลือกมากมาย ตลอดจนอุปกรณ์การชงกาแฟและแก้วกาแฟท่ีมีสัญลักษณ์ของร้าน

เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีเน้นตรายี่ห้อของร้าน และพนกังานท่ีให้บริการตอ้งมีความรู้

ความชาํนาญได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมท่ีจะให้คาํแนะนําสินค้าและ

บริการกบัลูกคา้เพื่อท่ีจะเป็นตวักระตุน้และดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคอนัมีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้มาบริการ ในดา้นราคา การตั้งราคาไม่แตกต่างจากคู่แข่งขนัมากนกั 

ในดา้นการบริการก็ถือเป็นหัวใจสําคญัของร้านกาแฟหรือแมก้ระทัง่ช่องทางการจดั

จาํหน่ายก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั

นอกจากนั้นการตกแต่งร้านก็เป็นแบบง่ายๆ เช่น เป็นบูธเล็กๆ ในห้างสรรพสินคา้ 

หรือในอาคารท่ีเป็นสถานท่ีทาํงาน หรือเป็นบริเวณเดียวกนักบัสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึง

ร้านกาแฟท่ีเปิดใหบ้ริการบริเวณเดียวกนักบัป้ัมนํ้ามนัทาํเป็นบา้นหลงัเล็กๆ แต่จะเนน้

ในการตกแต่งร้านให้ดูทนัสมยั มีโต๊ะเกา้อ้ีให้นัง่พกัผ่อน ภายในร้านมีการขายกาแฟ

คัว่บดของร้านเอง ธุรกิจร้ายกาแฟเป็นตลาดท่ียงัมีนกัลงทุนตอ้งการมาลงทุนกนัมาก 

เน่ืองจากเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีได ้แต่การท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่

จะเขา้ไปทาํการแข่งขนัในตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาสภาพการแข่งขนัของตลาดให้ดี

เสียก่อน  

ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน (Café Amazon ) เป็นร้านกาแฟสดท่ีเปิดให้บริการ

ร่วมกบัสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. โดยเร่ิมเปิดจาํหน่ายในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

ตั้ งแต่ปี 2545 ซ่ึงบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ให้เปิดดาํเนินธุรกิจร่วมกับสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. เน่ืองจากเป็นธุรกิจคา้ปลีกท่ีเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูแ้ทนจาํหน่าย และ

สร้างความสมบูรณ์ใหก้บัสถานีบริการนํ้ามนัมากยิง่ข้ึน และเป็นจุดแวะพกัรถระหวา่ง

การเดินทาง โดยให้บริการเคร่ืองด่ืมกาแฟ และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ บริษทั ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาร้านคาเฟ่อเมซอนให้เปิดมาตรฐานทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ 

และบริการใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นร้านกาแฟ

ในระดับ Premium ในประเทศไทย ซ่ึงร้านคาเฟ่อมเซอนถือเป็นแบรนต์หน่ึงท่ี

ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ระหว่างปี 2545-2547 เป็นช่วงท่ีสามารถสร้างแบ
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รนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ในช่วงปี  2545-2550 เป็นช่วงท่ีร้านคาเฟ่อเมซอน

ปรับปรุงภาพลกัษณ์ใหม่ให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน และขยายสาขาเพิ่มข้ึนโดยมี

ทั้งหมด 414 สาขา ซ่ึงถือว่าเป็นร้านกาแฟท่ีมีจาํนวนสาขามากท่ีสุดในประเทศไทย 

โดยมีสาขาอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑลมากท่ีสุด จาํนวน 64 สาขา  โดยส่วนแบ่งทาง

การตลาดของธุรกิจร้านกาแฟยงัไม่ชดัเจนนักเน่ืองจากผูป้ระกอบการในตลาดมีอยู่

หลายกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการดาํเนิธุรกิจก็มีรูปแบบท่ี

หลากหลายแตกต่างกนัไปตามคุณภาพและราคาสินคา้และร้านกาแฟในสถานีบริการ

นํ้ ามนัมีรายไดอ้ยูป่ระมาณวนัละ 3,000-6,000 บาท หรือมีกาํไรประมาณวนัละ 1,000 

บาท ซ่ึงบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มข้ึนอีก 160 สาขา คิด

เป็นร้อยละ 40  ภายในปี 2553 ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทา้ทายในปัจจุบนัท่ีธุรกิจในสถานี

บริการนํ้ามนัอ่ืนๆ ก็มีร้านกาแฟใหบ้ริการเช่นกนั โดยคู่แข่งขนัอยา่งเช่นสถานีบริการ

นํ้ ามันบางจากได้เปิดร้านอินทนิน จากเดิมท่ีมีเพียง 100 แห่ง และในปี 2554 มี

แผนการขยายเพิ่มเป็น 130-150 แห่ง และร้านอราบิกา้เป็นแบรนด์ท่ีมีการขยายสาขา

ในทาํเลสถานีบริการนํ้ ามนัเป็นหลกัเหมือนกนัโดยปัจจุบนัเปิดให้บริการมากกวา่ 90 

สาขาในสถานีบริการนํ้ ามนัต่างๆ เช่น ปิโตรนาส 25 แห่ง คาลเท็กซ์ 20 แห่ง เอสโซ่ 

10 แห่ง และในปี 2553 ก็มีแผนท่ีจะขยายสาขาเพิ่มอีก 40 แห่ง ซ่ึงถือวา่เป็นคู่แข่งขนั

ทางการคา้ท่ีมีอิทธิพลและอาจเป็นอุปสรรคในการขยายสาขาท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้โดย

ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีอตัราการเติบโตของยอดขายในปี 2552 เท่ากบั ร้อยละ 25 

ซ่ึงแนวโน้มตลาดเม่ือเทียบกับส่วนแบ่งการตลาดของกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมท่ีมี

ยอดขายในปี 2553 ประมาณร้อยละ 4-6 หรือมูลค่าตลาดประมาณ 10,000 ลา้นบาท 

ตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของภาวะทาง

เศรษฐกิจ การมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากข้ึนรวมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

นิยมด่ืมกาแฟมีการขยายตวัในวงกวา้งมากข้ึน  โดยกาแฟคาเฟ่อเมซอนจดัอยูใ่นกลุ่ม 

B+ ของตลาด ซ่ึงใกลเ้คียงกบักลุ่ม A อยา่งร้านกาแฟแบล็คแคนยอน โดยตลอดทั้งปี 

2553 ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนสามารถทาํรายไดใ้กลเ้คียงหรือมากกวา่ท่ีผา่นมาได ้ 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการ

ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็น

ประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการและผูส้นใจในธุรกิจร้านกาแฟในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ซ่ึงถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและมีรายไดท่ี้น่าสนใจอย่างมากธุรกิจหน่ึงเพราะ

ตลาดโดยรวมยงัขยายตวัไดอี้กมาก ขณะท่ีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายหมุนเวียนในแต่ละวนั

ไม่สูงมากนกั เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบส่วนใหญ่จากภายในประเทศเป็นหลกั    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีกับ

แรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการ

ใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการ

ใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิด 



517 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

     ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคหรือด่ืมกาแฟของ

ลูกคา้ร้านกาแฟอะเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล   

ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุ อาชีพ  รายได้

ต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  

 และสถานภาพการสมรส 

ส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย  

ดา้นราคา   

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 

ประกอบดว้ย เหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ 

ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ   

ราคาของกาแฟท่ีด่ืม   สถานท่ีด่ืมกาแฟ 
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟ  และ 
เหตุผลหลกัในการเปล่ียนยีห่อ้กาแฟท่ีด่ืม 

แรงจูงใจของผู้บริโภค 

ในการใช้บริการร้านกาแฟ 

อเมซอน 

ในป๊ัมนํา้มันปตท. 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทาํให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัทาง

การตลาดของร้านกาแฟอะเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

สามารถมาใชก้าํหนดขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 

3. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อแรงจูงใจ

ของผู ้บ ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถมาประยุกต์ใช้วางแผนแนวทางการพฒันาปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และบริการและวางแผนการตลาดของร้านกาแฟอะเมซอนสําหรับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดและผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟได ้

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ส่วนบริหารคาเฟ่อเมซอน ฝ่ายธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) (2555) ร้านกาแฟอะเมซอน (Cafe Amazon) เป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ปลีก

ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติ และผูน้าํในธุรกิจคา้

ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนัของประเทศไทย  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2554) แรงจูงใจ หมายถึง  สภาวะ

ท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย 

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้

ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยจาํแนกเคร่ืองมือเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ เรียกว่า 4 Ps  ของการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

สถานท่ีหรือช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

ผสมผสาน 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา สถานท่ีหรือช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อกาํหนดความตอ้งการและความช่ืน

ชอบในตลาดเป้าหมาย  
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ส่วนประสมทางการตลาด ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการบริหารการตลาด การ

ทาํให้การดาํเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุง และ

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี  

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรม

ท่ีคนปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือกาํจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

Blackwell, Miniard and Engel (2006); Saraswathi (อา้งถึงในพนิดา พุฒหม่ืน, 2554: 

25-29) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเน้นการวิเคราะห์ทางจิตและสังคม ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงปัจจยั   2   ทางท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  โดยใน

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ทาํให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ทางด้านต่างๆ และสามารถจัดส่ิงกระตุ้นทางการตลาดให้ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) อาชีพ รายได ้ และสถานภาพสมรสเป็น

เคร่ืองช้ีถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสาร บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีแตกต่างกนัมกัมีการรับสารท่ีแตกต่างกนั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 

ปีข้ึนไปและเคยมีใช้บริการของร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ท่ีตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครมาก่อน จาํนวน 400 ราย และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยสวนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.8 มีอายรุะหวา่ง  41-50 

ปี ร้อยละ 23.8 มีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ  ร้อยละ 37.5  มี
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รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท  ร้อยละ 26.5 มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 50.5 และมีสถานภาพสมรสแลว้ ร้อยละ 61.0  

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเน่ืองจากกาแฟ

ช่วยทาํใหห้ายง่วงนอน ร้อยละ 43.5  ด่ืมกาแฟวนัละ 2 ถว้ย ร้อยละ 53.8  ด่ืมกาแฟใน

ราคาตํ่ากว่า 50 บาทต่อถ้วย  ร้อยละ 50.3  ชอบด่ืมกาแฟท่ีร้านกาแฟ ร้อยละ 38.5  

จาํนวน 2 คน ร้อยละ 58.3  และเปล่ียนยี่ห้อกาแฟเน่ืองจากปัจจยัด้านราคา ร้อยละ 

42.0   

3. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคากบัการกาํหนดราคาและแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ย่างชดัเจน ดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัความสะดวกในการซ้ือกาแฟ ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการ

โฆษณาผา่นส่ือประเภทต่างๆ และดา้นผลิตภณัฑก์บัผลิตภณัฑ์กาแฟและอ่ืนๆ มีความ

หลากหลายใหเ้ลือก 

4. สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามัน

ปตท. 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการใช้บริการร้าน

กาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครกบัการบริการของพนกังาน   

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  รายไดต้่อเดือน  ระดบั

การศึกษา  และสถานภาพการสมรส และทุกพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ  ได้แก่  

เหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ  ราคาของกาแฟท่ีด่ืม   สถานท่ีด่ืม

กาแฟ จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟ  และเหตุผลหลกัในการเปล่ียนยี่ห้อกาแฟท่ีด่ืม

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเม

ซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 7.475 0.669   11.180 0.000     

ราคา -0.057 0.048 -0.061 -1.189 0.235 0.970 1.031 

สถานท่ีจดั

จาํหน่าย 0.052 0.043 0.061 1.209 0.227 0.979 1.022 

การ

ส่งเสริม

การตลาด -0.010 0.046 -0.011 -0.218 0.828 0.956 1.046 

ผลิต ภณัฑ ์ -0.017 0.044 -0.020 -0.399 0.690 0.994 1.007 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ค่านยั ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.700  
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อาย ุ F-Test 0.893  

อาชีพ F-Test 0.610  

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.634  

ระดบัการศึกษา F-Test 0.525 
 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.868  

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 

เหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ F-Test 0.211  

ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ F-Test 0.248  

ราคาของกาแฟท่ีด่ืม F-Test 0.299  

สถานท่ีด่ืมกาแฟ F-Test 0.250  

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟ   F-Test 0.087  

เหตุผลหลกัในการเปล่ียนยีห่อ้กาแฟท่ีด่ืม F-Test 0.901  

สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา MRA 0.235  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA 0.227  

การส่งเสริมการตลาด MRA 0.828  

ผลิตภณัฑ์ MRA 0.690  

หมายเหตุ     หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ดงัรายละเอียดในตารางสรุปการเปรียบเทียบผลการศึกษากบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตารางสรุปการเปรียบเทยีบผลการศึกษากบังานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ช่ือเจา้ของ

งานวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล   พฤติกรรม

การ

บริโภค

กาแฟ  

(โดยรวม) 

ส่วนประสมทางการตลาด   

เพศ อาย ุ อาชีพ 

รายได้

ต่อ

เดือน 

ระดบั

การ 

ศึกษา 

สถาน 

ภาพการ

สมรส 

ดา้น

ราคา   

ดา้น

สถานท่ี

จดั

จาํหน่าย  

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด  

ดา้น

ผลิต 

ภณัฑ ์
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1. อจัฉรียา 

เทศสีหา  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

       

2. สินาด 

สุงกะพงศ ์ 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

3. พรรณิภา 

เจริญศุข  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

      

4. ยวุดี มีพร

ปัญญาทวีโชค  
 

 

 
 

 
 

 
 

  
     

5. กฤษณะ 

บุญเกิด  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

6. ศิริพร   

เพชรโพธ์ิศรี  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

7. วภิาณี กิตติ

ภาดากุล  

 

 
 

 
 

         

8. ชนาภา ตรี

วฒันาวงศ ์    
 

       

9. สุรีรัตน์ ศรี

วพิฒัน์   

 

 
 

 
 

        

10. เกรียงไกร 

รอยวิรัตน์  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

     

11. พจนีย ์บุญ

ศรีสุวรรณ  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

12. นิวฒิุ พูล

ศรี  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

      

13. กิริยา ปิยะ

จนัทร์  

ยทุธนา ธรรม

เจริญ  และ 

อดิลล่า พงศย์ี่

หลา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

หมายเหตุ    หมายถึง มีความสอดคลอ้งกนั    หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการดื่มกาแฟ 
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จากผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ

ด่ืมกาแฟทุกตวัแปรไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน

ในป๊ัมนํ้ ามนัปตท. ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

รับรู้ถึงบริการของร้านกาแฟอเมซอนของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัย  

ถึงแมก้ลุ่มตวัอยา่งจะมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัก็ตาม แสดงวา่ภาพของร้านกาแฟอเม

ซอนในสายตาของกลุ่มผูบ้ริโภคมีความคลา้ยคลึงกนัคือการเป็นร้านกาแฟท่ีเป็นกลุ่ม

บริษทัในเครือของปตท. ซ่ึงเปิดใหบ้ริการภายในสถานีนํ้ามนัปตท. โดยให้บริการดว้ย

บรรยากาศผอ่นคลายของแมกไมธ้รรมชาติเสมือนในป่าอเมซอน ร้านกาแฟอเมซอน

จึงควรรักษาเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นน้ีไวใ้หไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

ด้านราคา  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค พบวา่ ราคาเป็นปัจจยัหลกั

ท่ีอาจทาํใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนแปลงยีห่อ้กาแฟท่ีด่ืมได ้ร้านกาแฟอเมซอนจึงคาํนึงถึงการ

รักษามาตรฐานราคาไวใ้ห้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ไม่สูงกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน 

โดยกาํหนดราคาไวห้ลายระดบัสอดคลอ้งกบัชนิดและปริมาณของผลิตภณัฑ์กาแฟ

และไม่ควรให้เกินกาํลงัจะซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป อีกทั้งควรคาํนึงถึงการติดป้าย

ระบุราคาต่างๆ เพื่อให้ลูกคา้ของร้านสามารถตรวจสอบและทาํการเปรียบเทียบก่อน

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ได ้

ด้านสถานทีจั่ดจําหน่าย  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

นิยมด่ืมกาแฟท่ีร้านกาแฟ ร้านกาแฟอเมซอนจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีควรให้ความสําคญั

ทาํเลท่ีตั้งท่ีใกล้ศูนย์กลางธุรกิจหรือการคา้ โดยอาจคาํนึงถึงสถานท่ีท่ีอยู่ภายนอก

สถานีนํ้ามนัเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึงและใชบ้ริการของทางร้านมาก

ข้ึน ทั้งน้ี ยงัควรให้ความสนใจในปัจจยัดา้นจาํนวนจุดให้บริการและชาํระเงินภายใน

ร้านท่ีมีเพียงพอดว้ย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
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ร้านกาแฟอเมซอนควรให้ความสําคญักับการโฆษณาทั้งผ่านส่ือประเภท

ต่างๆ และการติดตั้งป้ายโฆษณาร้านหรือบอกทางตามจุดต่างๆ เป็นพิเศษร่วมกบัการ

จดัโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ ไดแ้ก่ การให้ส่วนลด หรือการแจกคูปองสะสม

เพื่อแลกซ้ือสินคา้ 

ด้านผลติภัณฑ์  

ในดา้นกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ ทางร้านกาแฟอเมซอนควรมุ่งเน้นการสร้างความ

หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าและสามารถครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้

กวา้งขวางมากข้ึน ทั้งการเพิ่มรายการกาแฟและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ภายในร้าน รวมทั้ง

การให้ความสําคญักบัการรักษาตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความ

ทนัสมยัและสวยงาม ซ่ึงสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความภูมิใจท่ีไดใ้ชบ้ริการ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาต่อยอดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการหรือ 7P’s เพื่อทาํการศึกษาปัจจยัดา้นบริการและพื้นท่ีให้บริการโดยละเอียด

มากข้ึน  

2. ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

จงัหวดัต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 

3. ควรทาํการศึกษาร้านกาแฟพรีเม่ียมรายอ่ืนๆ ร่วมดว้ยเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีสามารถมาใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มเติม 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 
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กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. การวเิคราะห์สถิติ: สถิติสําหรับการบริหารและวจัิย. 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 

กิริยา ปิยะจนัทร์  ยทุธนา ธรรมเจริญ  และอดิลล่า พงศย์ีห่ลา้. “พฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสาเร็จรูปบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล.” รายงานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
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