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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด   

ในสถานีบริการนํา้มัน  

กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํา้มันปตท. จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

(MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE THE CONSUMERS' DECISION 

IN PURCHASING GOODS AND SERVICES FROM COFFEE SHOPS 

RESIDING IN GAS STATIONS - CASE STUDY: CAFE` AMAZON IN PTT 

GAS STATIONS WITHIN SURATTANI PROVINCE) 

อริสรา  วริิยะวารี1 ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

____________________________________________ 

บทคัดย่อ 

 วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้า อิ ส ร ะ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานี

บริการนํ้ ามันปตท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี

บริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี  และศึกษาการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดใน

สถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามันปตท. 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น จากกลุ่ม  

ตวัอยา่ง 400 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท.จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล 

______________________ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ข้อมูล ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน คือ Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis(MRA) 

โดยใชท้ดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการวเิคราะห์ 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียใน 

ช่วง 25 – 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายได้

เฉล่ียอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟเยน็ ประเภทคาปูชิโน รสชาติหวาน

มนั มาใช้บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ ามนั 1-2 คร้ังหรือน้อยกว่านั้น ใน 1 

สัปดาห์  ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง 50-100 บาท  เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ใน

สถานีบริการนํ้ามนั เพราะมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายภายในบริเวณสถานีบริการนํ้ ามนั

และมีความรวดเร็วในการให้บริการของร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั ให้ความ 

สําคญักับภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์สะอาดและสวยงามการติดแสดงป้ายบอกราคา

ชดัเจน สถานท่ีตั้งร้านกาแฟสะดวกแก่การไปใชบ้ริการและมีท่ีจอดรถเพียงพอ  มีการ

จดัเคร่ืองด่ืมพร้อมของว่างเป็นชุดในราคาพิเศษ  ความสําคญักบัพนักงานท่ีมีความ

กระตือรือร้นและเต็มใจในการบริการ  การตกแต่งร้านแบบธรรมชาติเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั  และความถูกตอ้งในการชาํระเงินของพนกังาน  และการตดัสินใจให้ความ 

สาํคญัในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะสามารถรับรู้

และคน้หาร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนไดง่้ายและชดัเจน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  

 สมมติฐานท่ี  1 ผู ้วิจ ัยปฏิ เสธสมมติฐาน  เ น่ืองจากพบว่าปัจจัยด้าน 

ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ผูว้จิยัยอมรับสมมติฐาน เฉพาะจาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ และ

เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ ท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 



578 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 
 

 สมมติฐานท่ี 3 ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐาน เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ      :   ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน, การตดัสินใจ 

    ABSTRACT 

This research aims to study, first, factors that influence the consumer’s 

decision in purchasing goods and services from coffee shops situated in gas stations. 

Second, marketing mix factors that are related to the consumer’s decision in 

purchasing goods and services from coffee shops situated in gas station. Third, the 

consumer’s decision to buy and use services from coffee shops situated in gas 

stations. 

 This research surveyed clients of Amazon Cafe’ in PTT gas stations within 

Suratthani province. The researcher used a questionnaire as a method to collect data. 

Sample group, was 400 random selected people, who were chosen from the 

consumers who purchase goods and services from Amazon Cafes in PTT gas 

stations. The researcher used various methods to analyze the data. Firstly, the 

researcher used descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, 

average, standard deviation. Secondly, the researcher used inferential statistics to 

analyze, using Anova t-Test, F-Test and Multiple Regression Analysis.  Finally, the 

researcher used a statistical significance 0.05 to analyze. 

 The results show that most of the respondents were female, with an average 

age between 25-35 years, with a bachelor degree, and working as a private 

employee, with an average income between 10,000-20,000 baht per month. Most of 

the respondents preferred ice-coffee (Cappuccino). They purchased goods and 

services in Amazon Cafe’ twice a week and spend 50-100 baht each time. The 

respondents gave precedence to attractive and clean packaging, clear price tag, 
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convenient car parking, beverage and snack set in reasonable price, enthusiastic, 

service minded staff, distinctive and  naturally decorated shops, efficient and 

accurate cashier , timely responses to consumer’s needs, and easily accessible 

location. 

 The results from assumption testing found that 

 Assumption 1 : The researcher rejected the first assumption because of a 

differences in age, sex and socioeconomic background  (sex, age, education, 

occupation, salary, ) did not effect to the consumer’s decision to statistic significant 

0.05 level 

 Assumption 2 : The researcher accepted the second assumption but only the 

amount of service time and the other reasons why they used this service effected to 

the consumer’s decision to statistic significant 0.05 level 

 Assumption 3 : The researcher accept the second assumption not only 

product but distribution, physical environment , and service procedure were related 

to consumer’s decision to statistic significant 0.05 level. 

KEYWORDS : CAFE AMAZON, DECISION 

บทนํา 

 ปัจจุบนักระแสความนิยมการบริโภคกาแฟใน “ร้านกาแฟในสถานีบริการ

นํ้ ามนั” ไดเ้พิ่มสูงข้ึน โดยดูจากปริมาณร้านกาแฟหลายๆแบรนด์ท่ีเปิดใหม่มากมาย  

ถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและรายไดท่ี้น่าสนใจมากธุรกิจหน่ึง เพราะตลาดรวมยงั

ขยายตวัไดอี้กมาก และดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้กาแฟคาเฟ่ 

อเมซอน เป็นร้านกาแฟสดท่ีเปิดให้บริการร่วมกบัสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.  เล็งเห็น

ถึงโอกาสทางการตลาด ท่ีจะนาํเอาร้านกาแฟท่ีมีมาตรฐานมาเป็นธุรกิจคา้ปลีกใน

สถานีบริการ ให้เปิดดาํเนินธุรกิจร่วมกบัสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. และจะช่วยเพิ่ม

รายไดใ้ห้กบัผูแ้ทนจาํหน่าย ผูป้ระกอบการสถานีบริการนํ้ ามนั  เป็นการพฒันาธุรกิจ

ใหเ้ป็นจุดแขง็และสร้างความสมบูรณ์ให้กบัสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.มากยิ่งข้ึน  โดย
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ให้บริการเคร่ืองด่ืมกาแฟเป็นหลักและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆรวมทั้ งขนม อาหารว่าง 

ให้บริการเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกนัให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียว ดาํเนินภายใตแ้นวคิด " Cafe  Amazon เขม้ขน้...เพื่อนคนเดินทาง "  

 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวและอุทยานแห่งชาติ

หลายแห่ง  รวมถึงความสะดวกในการเดินทาง ทาํให้มีนกัท่องเท่ียวและนกัเดินทาง

หลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียวจาํนวนมาก  และเป็นทางผา่นไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆของภาคใต ้ทาํ

ให้สถานีบริการนํ้ ามนัปตท.ขยายสาขาจาํนวนมาก ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน

กาแฟ คาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนั จึงมีความหลากหลาย  การศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัเนน้ท่ีจะศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้าน

กาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เพื่อนาํขอ้มูล

เบ้ืองตน้ท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในสถานีบริการ

นํ้ามนั อีกทั้งยงัสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปพฒันา  ปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟสดใน

สถานีบริการนํ้ามนัและเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ใหต้อบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค

และใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามันปตท.จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี  

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั การ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนั

ปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 4.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน 

ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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สมมติฐานการวจัิย  

 1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั 

 2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและ

ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ใน

สถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั 

 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามัน กรณีศึกษากาแฟ  

คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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กรอบแนวความคิด 

  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1.  เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใช้

และทาํการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 2.  เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท.  จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี ท่ีไดจ้ากการศึกษาไป เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทาง

การตลาด 

  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ   

รายไดต้่อเดือน 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลอืก

บริโภคและใช้บริการร้าน

กาแฟคาเฟ่อเมซอน  

ในสถานีบริการนํ้ามัน

ปตท.  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P's) 

      ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี 

ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นบุคลากร 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

    ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

   

 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

       รูปแบบของกาแฟสด   

       ประเภทของกาแฟสด 

       รสชาติของกาแฟสด   

       จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด  

       ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริการร้านกาแฟสด  

       เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด  
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 3.  เพื่อนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการ

นํ้ ามนัปตท  จังหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันากลยุทธ์ ด้านส่วน

ประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด  

 4.  เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ  

คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ท่ีไดจ้ากการศึกษาไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและกาํหนด

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและให้ได ้

เปรียบคู่แข่งขนั สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดและผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจ

ร้านกาแฟ  และ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อ 

แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนั

ปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆไดแ้ก่   

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 193)  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็น

บุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร  เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ  

การใช้ การเลือกบริการ  แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ  

คาํตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารกําหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม    

 ชิฟฟ์แมน และคานุค (2000 : 659) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง 

ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ และพฤติกรรมทาง

กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา

หน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

 ปวณีา  วงศง์ามใส  (2554)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

มีผลต่อลูกคา้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ  การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีร้าน 
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คาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ามนัปตท.ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 400 ตวัอย่างเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยใช้

บริการร้านคาเฟ่อเมซอนท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

อยา่งนอ้ยจาํนวน 1 คร้ัง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-

30 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท ประภทของกาแฟสด คือ กาแฟเยน็เอสเพรสโซ ประเภท

เคร่ืองด่ืม คือ ชา  อาหารวา่งท่ีเลือกซ้ือ คือ เคก้ สถานท่ีใชบ้ริการซ้ือกาแฟสด  คือ ร้าน

กาแฟของผูป้ระกอบการท้องถ่ิน จาํนวนคร้ังในการใช้บริการร้านกาแฟสดใน 1

สัปดาห์ คือ 1-2 คร้ัง วนัท่ีมาใชบ้ริการ คือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์  ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีมา

ใชบ้ริการ คือ เวลา 8.00-12.00 น.  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟสดต่อคร้ังต่อ

คน คือ 50-100 บาท  ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟมากท่ีสุด คือ ตนเอง  

จาํนวนคนท่ีมาใช้บริการท่ีร้านกาแฟในแต่ละคร้ัง คือ 2 คน  และส่วนใหญ่ซ้ือกลบั

บา้น  เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟสดท่ีร้านคาเฟ่อเมซอน คือ ติดใจในรสชาติ  ผลการศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ ามัน 

ปตท.  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงลาํดบั คือ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นราคา  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้น

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นผลิตภณัฑ ์  

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีเคยบริโภค

และใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.  แต่เน่ืองจากไม่

ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นจึงใชสู้ตรของ Cooper and Pamela  ในการ

คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ชุด  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-7  

พฤษภาคม 2556  ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และ MRA 
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สรุปผลการวจัิย 

 1.  สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.3  มีอายุเฉล่ียในช่วง 25–35 

ปี ร้อยละ 47.25  การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 55.0  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

ร้อยละ 34.0  และรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 39.75    

 2.   สรุปผลการวิ เคราะห์ด้านข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือรูปแบบของกาแฟเป็นกาแฟเยน็ 

ร้อยละ 58.75  ประเภทคาปูชิโน ร้อยละ 33.0  รสชาติหวานมนั ร้อยละ 63.5  มาใช้

บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ ามนั 1-2 คร้ัง หรือน้อยกวา่นั้น ใน 1 สัปดาห์  

ร้อยละ 51.5  ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง 50-100 บาท ร้อยละ 57.0  เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ ามนั เพราะ มีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายภายในบริเวณ

สถานีบริการนํ้ ามนัและมีความรวดเร็วในการให้บริการของร้านกาแฟสดในสถานี

บริการนํ้ามนั ร้อยละ 28.75 

 3.   ส รุปผลก ารวิ เค รา ะ ห์ด้ านปัจ จั ยส่ วนประ สม ทางกา รตล าด ที่มี

ความสัมพันธ์กับการศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดใน

สถานีบริการนํ้ามัน กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามันปตท. 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับภาชนะบรรจุ

ผลิตภณัฑส์ะอาดและสวยงามมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.53)  ดา้นราคา ให้ความสําคญักบั

ติดแสดงป้ายบอกราคาชดัเจนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.38)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ให้ความสําคญักับสถานท่ีตั้งร้านกาแฟสะดวกแก่การไปใช้บริการและมีท่ีจอดรถ

เพียงพอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.50)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญักบัมีการ

จดัเคร่ืองด่ืมพร้อมของว่างเป็นชุดในราคาพิเศษมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.76)  ด้าน

บุคลากร ให้ความสําคญักบัการท่ีพนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการ

บริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.32)  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาย ให้ความสําคญักบั

การตกแต่งร้านแบบธรรมชาติเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.68)  ดา้น
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กระบวนการให้บริการ ให้ความสําคญักบัความถูกตอ้งในการชาํระเงินของพนกังาน

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.61)   

 4.  สรุปผลการวเิคราะห์ด้าน การตัดสินใจเลอืกเลอืกบริโภคและใช้บริการร้าน

กาแฟสดในสถานีบริการนํ้ามัน กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการ

นํ้ามันปตท จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการตดัสินใจ

เลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  จะสามารถรับรู้และคน้หาร้าน

กาแฟคาเฟ่อเมซอนไดง่้ายและชดัเจน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.43)   

 5.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ี

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด  ใน

สถานีบริการนํ้ ามนั  กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกนั  

 จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟสดและเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้าน 

กาแฟสด มีค่านยัสําคญัทางสถิติตํ่ากวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  ดงันั้นจาํนวนคร้ัง

ท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟสด และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนในสถานี

บริการนํ้ามนัปตท.จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่านัยสําคัญทางสถิติตํ่ ากว่า 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน  ดงันั้นดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามัน กรณีศึกษากาแฟ 

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

  

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(R) = 0.784a แสดงว่า การตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในระดบัสูง 

(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

 2.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(R2)=0.614  หมายความวา่  ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้าน

กาแฟคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  คิดเป็น 61.4%  

ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้

ร้อยละ61.4 ท่ีเหลืออีก ร้อยละ 38.60 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

Coefficients 

Independent Factors 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleran

ce 
VIF 

ค่าคงท่ี .359 .329  1.094 .275   

ดา้นผลิตภณัฑ(์X1) .299 .043 .298 6.893 .000 .527 1.899 

ดา้นราคา (X2) .029 .044 .030 .659 .510 .479 2.089 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) .147 .042 .152 3.534 .000 .537 1.863 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) .064 .033 .079 1.926 .055 .587 1.703 

ดา้นบุคลากร (X5) 
-

.080 
.039 -.09 -.195 .846 .443 2.257 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

(X6) 
.163 .045 .176 3.652 .000 .425 2.352 

ดา้นกระบวนการให้บริการ (X7) .262 .045 .272 5.852 .000 .456 2.195 

 

R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate 

.784  a .614 .607 .68734 
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 3.  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ(Std.Error of the 

Estimate) = 0.68734 หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจเลือกบริโภคและ

ใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 0.68734   

 4.  VIF สูงสุดท่ีได ้ คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (ค่า 2.352)ไม่เกิน 10  

หรือค่า Toterance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (ค่า 0.425) ไม่

ต ํ่ากวา่ 0.2  แสดงวา่ ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือ ไม่เกิด multicollinearity 

 5.  จากผลการวิเคราะห์  ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี  

  Y =  a + B1X1 + . B2X2 +  B3X3 + B4X4 + B5X5 +  B6X6 +  B7X7 

 Y          =   การตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่ 

                  อเมซอนในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  a          =   ค่าคงท่ี (Constant) 

       B         =   ค่าเบตา้ (Beta) 

       X1 -X7 =   ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 จากผลการวิเคราะห์ มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนั

ปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 6 ตวัแปร  ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า

นยัสัมพนัธ์  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (X1),  ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (X3),  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (X6),  ดา้นกระบวนการให้บริการ 

(X7)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .299  .147  .163   และ.262 ตามลาํดบั  สามารแทน

ค่าสมการไดด้งัน้ี 

  Y =  0.359 + .299 X1  + .147 X3 + .163 X6 + .262 X7 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่า

นัยสําคัญ 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมีระดับความต้องการในเง่ือนไขการทาํงาน

แตกต่างกนั 

เพศ t-Test .616 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .637 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .273 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .639 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test .698 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2  พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกบริโภค

และใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํา้มัน กรณศึีกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน 

ในสถานีบริการนํา้มันปตท. จังหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั 

รูปแบบกาแฟ F-Test .224 ปฏิเสธ 

ประเภทของกาแฟ F-Test .105 ปฏิเสธ 

รสชาติของกาแฟ F-Test .880 ปฏิเสธ 

จาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ามนั

ใน 1 สัปดาห์ 

F-Test .001 ยอมรับ 

ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ามนั

ต่อคร้ัง 

F-Test .052 ปฏิเสธ 

เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สด ในสถานีบริการนํ้ามนั 
F-Test .025 ยอมรับ 
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สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ามัน กรณีศึกษากาแฟคา

เฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํา้มันปตท. จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA .510 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA .055 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากร MRA .846 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA .000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นเพราะการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการ

ร้านกาแฟคาเฟ่อมซอน ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่ไดเ้จาะจง

เพื่อเขา้มาด่ืมกาแฟโดยตรง  เน่ืองจากแวะเขา้มาเติมนํ้ ามนั และตอ้งการพกัผอ่น  โดย

ผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือชาย อายุ มีระดบัการศึกษา มีอาชีพ หรือรายได ้ไม่

มีผลหรืออาจไม่ยึดติดกบัการตดัสินใจ ทั้งการรับรู้ การคน้หาข้อมูล การประเมิณ

ทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการขาย ของร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ใน

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรียา  เทศสีหา (2551)  ผลการ 

ศึกษาพบว่า ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ

และรายได้แตกต่างกันมีการตัดสินใจจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือกาแฟสดของร้าน 

คอฟฟ่ีโรด  โฮมโปร  สาขาประชาช่ืน  จงัหวดันนทบุรี เช่นเดียวกนั 

 จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟสด และ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟสดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ  
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คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั  ทาํให้

ผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ท่ีตดัสินใจเลือกบริโภคและ

ใชบ้ริการ เพราะเป็นร้านกาแฟท่ีตั้งอยูใ่นสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.  และมีอยูท่ ัว่ไปทั้ง

ในตวัเมืองและอาํเภอต่างๆในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ผูบ้ริโภคสามารถหาไดง่้ายและ

เน่ืองเป็นสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีใช้บริการเป็นประจาํ เช่น แวะเขา้มาเติมนํ้ ามนั เข้า

ห้องนํ้ า และมีร้านกาแฟตั้งอยู่ด้วย ซ้ือกาแฟเพื่อด่ืมแก้ง่วงขณะขบัรถ สร้างความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ เพราะมีบริการให้ลูกคา้ได้ครบ และทาํให้ไม่เสียเวลา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของ เพ็ชรรัตน์  ยิ้มเจริญ (2550) ผลการศึกษาพบว่า ด้าน

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดมีความแตกต่างกันตามปัจจัยทางการตลาด  

ประกอบดว้ย ความถ่ีในการซ้ือกาแฟสดมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการตลาด 

ในด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีดีจะจูงใจผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ าในแต่ละวนั และ

บางคร้ังอาจมีการซ้ือมากกว่า 1 แกว้ ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้มาในร้าน  และสาเหตุท่ีด่ืม

กาแฟสด มีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการตลาด    

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

และ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ต่อการ

ตดัสินใจบริโภคกาแฟ ทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่ ร้านกาแฟคาแฟ่อเมซอน รสชาติและความ

หอมของกาแฟ  การคดัสรรเมล็ดกาแฟรวมถึงภาชนะบรรจุภณัฑ์ท่ีสะอาดและมี

เอกลกัษณ์ จึงทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกสดช่ืน การศึกษาดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วน

ประสมการตลาด ของยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549: 29)   เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ

ธุรกิจบริการจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ  คุณภาพของการบริการ ไป

จนถึงการรับประกนัและการบริการหลงัการขาย  เพื่อสนองความตอ้งการและทาํให้

ลูกคา้พึงพอใจ  แต่ผลิตภณัฑ์นั้นก็ตอ้งมีอรรถประโยชน์ คือ มีมูลค่า มีประโยชน์และ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้ มีผลใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นขายได ้

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นความสําคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่ ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนตั้งอยูใ่นสถานีบริการนํ้ ามนั ทาํให้สะดวก
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ต่อการใชบ้ริการและมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ หรือเป็นสถานท่ีท่ีเป็นทางผา่นท่ีใชป้ระจาํ  

โดยเฉพาะการตกแต่งร้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เน้นความเป็นธรรมชาติ  สําหรับผูท่ี้เป็น

นกัเดินทางแวะในสถานีบริการนํ้ามนัและตอ้งการการผอ่นคลาย  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ทฤตมน  มหัทธนเวรฉัตร(2551) จากสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีตั้ง เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟสดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ สามารถมองเห็นร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนไดง่้าย ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. 

และมีความพร้อมทั้งทางด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 

สะอาดและเป็นระเบียบ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินเลือกบริโภคและซ้ือกาแฟร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมเกียรติ  เป็งโต (2547)  ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถาม พึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟวาว ี

โดยปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานประกอบการ การตกแต่งร้าน และบรรยากาศ

ของร้านเป็นกนัเอง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เห็นความสําคญัดา้น

กระบวนการใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งในการชาํระเงิน การตอ้นรับของพนกังานดว้ย

อธัยาศยัไมตรีและเอาใจใส่ลูกค้า รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานในการบริหาร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสภารัตน์ พุทธวงค ์(2551)  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญักับเร่ืองระบบการชําระเงินท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ความถูกต้องในการ 

ส่งมอบสินคา้และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเป็นอนัดบัแรก    

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 

 ด้านผลิตภัณฑ์  แกว้ Amazon Bio Cub ควรคิดคน้ให้มีแกว้สําหรับกาแฟ

เย็นด้วย เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีชอบกาแฟเยน็มากกว่า  ควรคิดคน้

สูตรกาแฟใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา  เพื่อสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ   
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 ด้านราคา  ควรกาํหนดราคาท่ีมาตรฐานและเหมาะสมทั้งคุณภาพ ปริมาณ  

และรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายดว้ย เพื่อเป็นการจูงใจลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ควรขยายสาขาร้านให้ครอบคลุมสถานี

บริการแก๊ซ NGVและ LPG ของปตท.ดว้ย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  นําเสนอในด้านใหม่ๆท่ีไม่ค่อยมีการ

ประชาสัมพนัธ์  เช่น วิทยุ/โทรทศัน์  การจดัรายการส่งเสริมการขาย ควรดาํเนินการ

และปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อกระตุน้ลูกคา้และทาํใหลู้กคา้รู้สึกแปลกใหม่ 

     ด้านบุคลากร  เพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานขายโดยใหมี้ความรู้และความ

เขา้ใจเดา้นกาแฟและสูตรการชงต่างๆ สามารถแนะนาํลูกคา้ในการเลือกด่ืมกาแฟสด 

 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  บรรยากาศภายในร้านท่ีอบอวลดว้บกล่ิน

กาแฟ มีเสียงเพลงคลอเบาๆ ควรมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเป็น WIFI ทุกสาขา และดา้น

ความสะอาด ทั้งอุปกรณ์ชงกาแฟ โต๊ะเกา้อ้ี ส่ิงของตกแต่งภายในและบริเวณรอบๆ

ร้าน เพื่อเป็นการดึงดูดลูกคา้ใหอ้ยากเขา้ร้านตั้งแต่แรกเห็น 

 ด้านกระบวนการให้บริการ ควรให้ความความสําคญัทางดา้นความรวดเร็ว

ในการบริการอยา่งสมํ่าเสมอ มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐานเหมือนกนัทุกคร้ัง  

 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเท่านั้น  ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวจิยัคร้ังต่อ 

ไป ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์กวา้ง 

ขวางและครอบคลุมส่วนต่างๆไดม้ากข้ึน  และควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย  

โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนพื่อ

ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเชิงลึกและมีความละเอียดมากยิง่ข้ึน  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดอยา่งเดียว  ผูท่ี้จะทาํ

วิจยัคร้ังต่อไป  สามารถวิจยัถึงทศันคติ  ความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการการ

เลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน เพื่อเป็นการต่อยอดสําหรับใช้

เป็นแนวทางการพฒันากลยทุธ์ 
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