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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช และ 3)เพื่อ

เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 

อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ส าหรับการบรรยาย

ขอ้มูลและสถิติเชิงอนุมาน 

ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การเลือกใชบ้ริการ, ผูบ้ริโภค 

ABSTRACT 

This research aims to (1) To study marketing mix factors affecting the decision Café Amazon in Nakhon Si 

Thammarat province.  (2) To study consumers behavior service Café Amazon in Nakhon Si Thammarat province. 

And (3) To compare marketing mixs influencing Café Amazon consumption in in Nakhon Si Thammarat 

province based on personal factors. 400 for population is Nakhon Si Thammarat residents. Statistics used in this 

research include Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA. 
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บทน า 

 ปัจจุบนักระแสความนิยมด่ืมกาแฟยงัคงเพิ่มข้ึนไม่หยุด เม่ือ ตลาด ผลิตภณัฑ์ กาแฟมีการปรับโฉม

ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัการใช้ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างลงตวั ท าให้ตลาด

ผลิตภณัฑ์กาแฟเป็นตลาดท่ีใครต่อใครอยากเขา้มาลงทุนทั้งนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจาก

เล็งเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีงดงามจากธุรกิจผลิตภณัฑ์กาแฟ แมว้่าการด่ืมกาแฟจะเร่ิมไดรั้บ

การนิยมมากข้ึน (ศูนยว์ิจยักสิกรไทยม, 2557) ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสด ไดมี้การเปล่ียนแปลง

อยา่งมากมายทั้งในตวัสินคา้และบริการ มีความพิถีพิถนัมากข้ึนในเร่ืองกรรมวิธี การชงกาแฟให้มาตรฐาน 

เน่ืองจากกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีรับความนิยมอยา่งแพร่หลาย และไดเ้ขา้มามีบทบาทในทุกกลุ่มของผูบ้ริโภค 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีความนิยมในเร่ืองของการด่ืมกาแฟกนัมากข้ึนจึงท าให้ธุรกิจร้าน

กาแฟมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ผูบ้ริโภคนิยมเลือกด่ืมกาแฟสดมากข้ึน ท าให้ธุรกิจร้านกาแฟมี

แนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคกาแฟสดท่ีมีรสชาติเขม้ขน้เลือกเขา้ร้านกาแฟสดท่ี

ติดแอร์ มีการตกแต่งร้านอยา่งสวยงาม และนิยมซ้ือกาแฟสด เช่น ในห้างสรรพสินคา้ เวลา 06.01-12.00 น. 

(จารุ ประภาส, 2548) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจบริโภค และเมล็ดกาแฟท่ี

ใชต้อ้งมีคุณภาพสูง (ณฐัวรรณ โสมาศรี, 2549) 

 เน่ืองจากจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นแหล่งธุรกิจท่ีส าคญัทั้งในเร่ืองของการบริการ อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท าใหธุ้รกิจร้านกาแฟสดเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกาแฟสด 

โดยแหล่งท่ีนิยมเปิดร้านกาแฟสดส่วนมากก็จะเป็นในอ าเภอเมือง และกระจายออกตามจุดแวะพกัต่างๆใน

ป้ัมน ้ ามนั (ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช, 2561) ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดั

นครศรีธรรมราช  เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการและผูส้นใจในธุรกิจร้านกาแฟ อเมซอน ในเขต

จงัหวดันครศรีธรรมราชซ่ึงปัจจุบนันั้นถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและมีรายได้ท่ีน่าสนใจมากธุรกิจหน่ึง 

เพราะตลาดรวมยงัขยายตวัไดอี้กมาก ขณะท่ีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในแต่ละวนัไม่สูงมากเน่ืองจาก

ใชว้ตัถุดิบส่วนใหญ่จากภายในประเทศเป็นหลกั 

 

 

 



วตัถุประสงค์  

 1 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคท่ีเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
 3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเขา้ใช้บริการ
ร้านการแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
สมมติฐานการวจัิย 

 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั 
 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเม
ซอน ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอบเขตพืน้ที่ การวิจยัน้ีมีขอบเขตของการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา คือ ร้านกาแฟ
สดอเมซอน จ านวน 46 สาขา ในเขตนครศรีธรรมราช 
 ขอบเขตของประชากรท่ีใชก้ารศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภค
ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราชเฉล่ีย ประมาณ 303,600 คนต่อเดือน ในทั้ งหมด 46 สาขาในจังหวดั
นครศรีธรรมราช (อารทิพท ์แสงอ าไพ, สัมภาษณ์ 2561) 
 ขอบเขตด้านข้อมูล 1)ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ การศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั ข่าวสาร อินเตอร์เน็ต อ่ืนๆ 
และ 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน ามาประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 
 ขอบเขตของตัวแปร การวจิยัคร้ังน้ีก าหนดตวัแปรดงัน้ี 
  ตวัแปรตน้  
  1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ไดส้ังเคราะห์
จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 
  2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้น
ช่องทางการจัดการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ น ามาจากทฤษฏีMarketing Mix ของ Kotler (2005)  



  ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ประกอบดว้ยประเภท
เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค, วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ, ปริมาณในการใชบ้ริการ, ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ, 
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ, ผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการลกัษณะการใชบ้ริการ, สถานท่ีตั้ง สังเคราะห์
จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546) 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ิจยัไดท้  าการขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 – 
มกราคม 2562 
 
วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมแนวความคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคล 
 2 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 4 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
 5 ขอ้มูลร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
 6 ความรู้เก่ียวกบัจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการศึกษาจะใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อหาค าตอบตาม
วตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวขา้งตนั วธีิด าเนินการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 
400 คน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ส าหรับการบรรยายขอ้มูล
และสถิติเชิงอนุมาน คือ (f- test )  (t – test) และ ANOVA (Analysis of Variance) 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

 1.ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในการการตัดสินใจบริโภค

ร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจังหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ผูบ้ริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.8เพศชาย ร้อยละ 43.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 40.0 รองลงมาอายุ 31-40 ปี 

ร้อยละ 35.0 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 14.5 อายุ 51 ข้ึนไปร้อยละ 9.2 และสุดทา้ยอายุ11-20 ปี  ร้อยละ 1.3

ตามล าดบั ผูบ้ริโภคร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.75 สมรส ร้อยละ 41.25 และ

สุดทา้ย หยา่ร้าง ร้อยละ 5 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาของผูผู้บ้ริโภคร้านกาแฟสดส่วนใหญ่มีจบปริญญาตรี 

ร้อยละ 68.3 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 22.8 และสุดทา้ยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากว่า 

ร้อยละ 8.9 ตามล าดบั  ดา้นอาชีพผูบ้ริโภคร้านกาแฟสดเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.25 

รองลงมาธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 26.0 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 25.75 นกัเรียนนกัศึกษา ร้อยละ 

3.0 และล าดบัสุดทา้ยอ่ืนๆ ร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ในส่วนช่วงรายไดข้องผูบ้ริโภคร้านกาแฟสดส่วนใหญ่

ประมาณ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 30.5 รองลงรายไดป้ระมาณ 20,001- 30,000 บาท ร้อยละ 24.0 ช่วง

รายไดป้ระมาณ 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 20.3 ช่วงรายไดป้ระมาณต ่ากวา่หรือเทียบเท่า 10,000 บาท 

ร้อยละ 14.0  และล าดบัสุดทา้ยช่วงรายได ้40,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 11.2 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคในการการตัดสินใจ

บริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา่ ผูบ้ริโภคกาแฟสด ส่วนใหญ่ชอบ

ประเภทของกาแฟสดท่ีชอบ คือลาเต ้ร้อยละ 15.5 รองลงมา อเมริกาโน่ ร้อยละ15.25 คาปูชิโนและมอคค่า 

ร้อยล่ะ 14.5 ชาเขียว/ชามะนาว/ชาเยน็/ชาร้อน ร้อยละ 13.25 เอสเพรสโซ ร้อยละ 12.0 นมสด/โกโก ้ร้อยละ 

11.25 และล าดบัสุดทา้ยคือน ้าผลไม/้สมูทต้ี ร้อยละ3.75ตามล าดบั วตัถุประสงคข์องการบริโภคร้านกาแฟสด

พบว่า ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ เพื่อลดอาการง่วงนอน ร้อยละ 49.5 รองลงมาผ่อนคลายความเครียด/

พกัผอ่น/อ่านหนงัสือ ร้อยละ 36.25 เพื่อตอ้งการอ่านหนงัสือ ใช้บริการ wifi internet ฟรี ร้อยละ 9.0 และ

ล าดบัสุดทา้ยเจรจาธุรกิจ/พบปะสังสรรค ์ร้อยละ 5.25 ตามล าดบั ปริมาณการด่ืมกาแฟสดต่อคร้ัง พบวา่ ส่วน

ใหญ่ ด่ืม จ านวน 1-2 แกว้/สัปดาห์ ร้อยละ 48.75 รองลงมา จ านวน 3-4 แกว้/สัปดาห์ ร้อยละ 36.75 จ านวน 

5-7 แกว้/สัปดาห์ ร้อยละ 8.75 และสุดทา้ย จ านวน กวา่ 7 แกว้/สัปดาห์ ร้อยละ 5.75 ตามล าดบั ช่วงระยะเวลา

ใดท่ีท่านบริโภคกาแฟสดท่ีร้านกาแฟสด อเมซอน ส่วนใหญ่ คือช่วงเท่ียง 12.00- 12.59 ร้อยละ 36.25 



รองลงมาช่วงบ่าย 13.00-15.59 ร้อยละ 28.75  ช่วงเชา้ 8.00-11.59 ร้อยละ 26.0 และล าดบัสุดทา้ยช่วงเยน็

16.00-18.59 ร้อยละ 9.0 ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายบริโภคกาแฟสด ส่วนใหญ่ พบวา่ มีค่าใชจ่้าย 50 – 100 บาท/

คร้ังร้อยละ 53.5 รองลงมา 101-200 บาท/คร้ังร้อยละ 28.25  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 บาท/คร้ังร้อยละ 11.25 

และสุดทา้ยมากกวา่ 200 บาท/คร้ังร้อยละ 7.0 ตามล าดบั ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภคกาแฟสด ส่วน

ใหญ่ พบวา่ บริโภคร้านกาแฟสดดว้ยการตดัสินใจของตวัเอง ร้อยละ 59.0 รองลงมาบริโภคกบัเพื่อนร่วมงาน 

ร้อยละ 27.75 และสุดทา้ยบริโภคกบัสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 13.25 ตามล าดบั การตดัสินใจเลือก

สถานท่ีบริโภคร้านกาแฟสด ส่วนใหญ่ พบวา่ ตดัสินใจเลือก สถานท่ีตั้งท่ีมีช่ือเสียงร้อยละ 33.75  รองลงมา

ร้านกาแฟสด อเมซอนมีคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เช่น เมล็ดกาแฟดี สินคา้พรีเมียม เป็นตน้ ร้อยละ 28.75 ร้าน

กาแฟสดท่ีตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกสบายและสวยงามเช่น จุดแวะพกั มีท่ีจอดรถ เป็นตน้ ร้อยละ 21.25 และ

สุดทา้ยร้านกาแฟสด อเมซอน มีการบริการดีจากผูใ้หบ้ริการ ร้อยละ 16.25 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้าน

กาแฟสด อเมซอน ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช อนัดบั

แรก คือ ส่วนประสมดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการในร้านกาแฟสด อเมซอน ผลเฉล่ีย 4.26 รองลงมาส่วนประสม

ดา้นผลิตภณัฑร้์านกาแฟสด อเมซอน ผลเฉล่ีย 4.18 ส่วนประสมดา้นกระบวนการให้บริการในร้านกาแฟสด 

อเมซอน ผลเฉล่ีย 4.17 ส่วนประสมดา้นลกัษณะทางกายภาพของร้านกาแฟสด อเมซอน ผลเฉล่ีย 4.12 ส่วน

ประสมดา้นราคาท่ีจ าหน่ายร้านกาแฟสด อเมซอน ผลเฉล่ีย 4.05 ส่วนประสมดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

ร้านกาแฟสด อเมซอน ผลเฉล่ีย 4.05 และ ส่วนประสมดา้นการส่งเสริมการขายของร้านกาแฟสด อเมซอน 

ผลเฉล่ีย   3.70 ตามล าดบั 

 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช พบวา่ 

เพศต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (t = .646 Sig. = .519) 

อายุต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (f = 1.213  Sig. = .306) 



สถานภาพต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (f = . 435 Sig. = .621) 

การศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช แตกต่างกนั ท่ีระดบั นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (f = 13.808 Sig. = .0004*) 

อาชีพต่างกัน มี  ผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง สถิติท่ี 0.05 (f = 2.840  Sig. = .0.25*) 

รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (f = 2.656 Sig. =.023*) 

 

2.อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในการการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสดมีระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี 

และประกอบอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน มีรายไดจ้าการท างานต่อเดือนประมาณ10,001-20,000 

บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวาสนาอสัสะ พิบูล (2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการในร้านกาแฟคัว่บดระดบัพรีเม่ียมภายใตต้ราสินคา้ในประเทศและตราสินคา้ต่างประเทศผลการศึกษา

พบวา่ผูป้ระกอบการร้านกาแฟพรีเม่ียมภายใตต้ราสินคา้ไทยท่ีศึกษามีการปรับกลยุทธ์เพื่อดาเนินธุรกิจและ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการร้านกาแฟพรีเม่ียมภายใตต้ราสินคา้ต่างประเทศต่อเน่ืองและจากการส ารวจพบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-24 ปีสถานภาพโสดมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชนและมีรายได้ 10 ,001-20,000 บาท แต่ผลการศึกษาต่างจากพจนีย ์บุญศรีสุวรรณ 

(2549) ไดท้าการศึกษาวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภค

ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสุพรรณบุรีผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 36-40 ปี

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 

 



 พฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคในการการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน 

ในเขตเขตจังหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ส่วนใหญ่ชอบประเภทของกาแฟสดท่ีชอบ คือลาเต ้ผลการศึกษา

ไม่สอดคลอ้งกบัพจนีย ์บุญศรีสุวรรณ (2549) ดา้นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดพบวา่เมนูชนิดของกาแฟ

สดท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมคือเอสเพรสโซ่ วตัถุประสงค์ของการบริโภคร้านกาแฟสดเพื่อลดอาการง่วงนอน 

ปริมาณการด่ืมกาแฟสดต่อคร้ัง จ  านวน 1-2 แก้ว/สัปดาห์ ช่วงระยะเวลาใดท่ีท่านบริโภคกาแฟสดท่ีร้าน

กาแฟสด อเมซอน ช่วงเท่ียง 12.00- 12.59 ค่าใชจ่้ายบริโภคกาแฟสด ส่วนใหญ่ พบวา่ มีค่าใชจ่้าย 50 – 100 

บาท/คร้ัง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดดว้ยตวัเอง การตดัสินใจเลือกสถานท่ีบริโภคร้าน

กาแฟสด ตดัสินใจเลือกสถานท่ีตั้งท่ีมีช่ือเสียง 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตจังหวดั
นครศรีธรรมราช   
 1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กาแฟสดโดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจ
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอนใหค้วามส าคญัเร่ืองจากล าดบัมากไปนอ้ย 
  1.1 คุณภาพของวตัถุดิบท่ีใชท้  ากาแฟสด ชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้ 
  1.2 รสชาติ/ ความหอมของกาแฟสดชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้ 
  1.3 ช่ือเสียงของตราเคร่ืองหมายกาแฟสด อเมซอน 
  1.4 ความหลากหลายของเมนูเคร่ืองด่ืมกาแฟสด ชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้
  1.5 ภาชนะหรือบรรจุภณัฑมี์คุณภาพและความสวยงาม 
 2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาทีจ่ าหน่ายร้านกาแฟสด อเมซอน พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภค
มีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้านกาแฟสด อเมซอน 
ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านราคาท่ีจ าหน่ายร้านกาแฟสด อเมซอน พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดย
ผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอนใหค้วามส าคญัเร่ืองจากล าดบัมากไปนอ้ย 
  2.1 ราคาเหมาะสมกบัประเภทของกาแฟสด ชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้ 
  2.2 ราคาเหมาะสมกบัการบริการท่ีไดรั้บจากการบริโภคกาแฟสด ชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้ 
  2.3 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณของกาแฟสด ชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้  
  2.4 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟสด ชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้ 
 3) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายร้านกาแฟสดอเมซอน  พบว่า โดย
ภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้าน
กาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายร้านกาแฟสด อเมซอน พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอนใหค้วามส าคญัเร่ืองจากล าดบัมากไปนอ้ย 



  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่ายร้านกาแฟสด อเมซอน ผา่นทางสาขาท่ีครอบคลุมทั้งเมืองใหญ่
และแหล่งท่องเท่ียว  
  3.2 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายร้านกาแฟสด อเมซอน โดยใชธุ้รกิจเฟรนไชส์ 
  3.3 ช่องทางการ/จดัจ าหน่ายร้านกาแฟสด เอเมซอน โดยติดต่อทางโทรศพัท์สาขาหรือ 
โทรศพัทส์ายตรง  
  3.4 มีช่องทางการจดัหน่ายร้านกาแฟสด อเมซอน ผา่นทาง Social network เช่น Facebook, Instagram  
 
 4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายของร้านกาแฟสด อเมซอน  พบว่า โดย
ภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้าน
กาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  ดา้นการส่งเสริมการขายของร้านกาแฟสด อเมซอน โดย
ผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอนใหค้วามส าคญัเร่ืองจากล าดบัมากไปนอ้ย 
  4.1 มีการส่งเสริมการขายโดยการแลกซ้ือของท่ีระลึกในช่วงเทศกาล 
  4.2 มีการส่งเสริมการขายโดยการสมคัรเป็นสมาชิกจะไดรั้บสิทธิพิเศษหรือส่วนลด 
  4.3 มีการส่งเสริมการขายโดยการจดัท ารายการกาแฟสด ของวา่งเป็นชุดในราคาพิเศษ  
  4.4 มีการส่งเสริมการขายโดยการจดัท าบตัรสะสมแตม้เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรี  
  4.5 มีการส่งเสริมการขายโดยการ จดัทาส่ือการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ อยา่งชดัเจน 
 5) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการในร้านกาแฟสด อเมซอน พบว่า โดย
ภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้าน
กาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  ด้านการส่งเสริมการขายของร้านกาแฟสด อเมซอน 
พบวา่ พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอนใหค้วามส าคญัเร่ืองจากล าดบัมากไปนอ้ย 
  5.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัสินคา้และการบริการ  
  5.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการแต่งกายดว้ยชุดยนิูฟอร์มอยา่งสุภาพเรียบร้อย  
  5.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการมีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์  
  5.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการมีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์  
  5.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการมีความกระตือรือร้นในการท างาน  

6) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการในร้านกาแฟสด อเมซอน  พบว่า โดย
ภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้าน
กาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นกระบวนการให้บริการในร้านกาแฟสด อเมซอน 
พบวา่อยูใ่นระดบั โดยผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอนใหค้วามส าคญัเร่ืองจากล าดบัมากไปนอ้ย 
  6.1 กระบวนการให้บริการมีความถูกตอ้ง รวดเร็วในการสั่งซ้ือและรับเคร่ืองด่ืมกาแฟสด 
ชา นมสด โกโก ้และน ้าผลไม ้  



  6.2 มีกระบวนการให้บริการส่งกาแฟสดนอกสถานท่ี เช่น มีบริการส่งให้กบัผูใ้ช้บริการ
บริเวณใกลเ้คียง ถา้มีการสั่งตามยอดท่ีก าหนดไว ้เป็นตน้ 
   6.3 มีกระบวนการให้บริการมีความซ่ือสัตยแ์ละความยุติธรรม เช่น ขนาด ปริมาณ ราคา 
พนกังานท่ีใหบ้ริการไดต้รงตามมาตรฐานของร้านท่ีตั้งไว ้
 
 7) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพของร้านกาแฟสด อเมซอน  พบว่า โดย
ภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคร้าน
กาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านลกัษณะทางกายภาพของร้านกาแฟสด อเมซอน 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากโดยผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอนใหค้วามส าคญัเร่ืองจากล าดบัมากไปนอ้ย 
  7.1 ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โทรทศัน์,หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร,  wifi internet  
  7.2 รองลงมามีการตกแต่งร้านท่ีมีความสวยงามและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่นบริเวณร้านมี
การจดัสวนลกัษณะคลา้ยป่าโดยเลียนแบบธรรมชาติ เช่นมีน ้ าตก ล าธาร ส่วนป่า หรือการใช้สีของวอล์เป
เปอร์ท่ีดึงเอาจุดเด่นของธรรมชาติมาใช ้เป็นตน้   
  7.3 เคร่ืองมือ /อุปกรณ์มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยทนัสมยั  
  7.4 ป้ายร้านกาแฟสดสังเกตเห็นไดง่้าย สะดวกต่อการใชบ้ริการและมีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ เขา้ออกสะดวก  
 
กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดียิ่งจากความอนุเคราะห์ของอาจารยท่ี์

ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ี ไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา และแนะน า ตลอดการจดัท าการค้นควา้อิสระ

และให้ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง จนท าให้งานวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้ นตอน ท าให้ผู ้วิจ ัยได้รับรู้ถึง

ประสบการณ์และมีความเขา้ใจถึงวธีิการท างานวจิยัเพิ่มมากข้ึน  

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีได้

ถ่ายทอดความและสร้างความรู้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ส าหรับก าลงั ใจและความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 

 เหนือส่ิงอ่ืนใด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ อยา่งสุดซ้ึงท่ีไดเ้ล้ียงดู อบรมสั่งสอน ให้วิชา

ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิ่งของผูว้ิจยั จนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีประสบ

ผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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