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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้อิสระครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์ เพื5อศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด  
อเมซอน ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที5เขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน กลุ่มตวัอย่างที5ใช้ คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานีที5เขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื5องมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที5ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี5ย ค่าเบี5ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติที5ทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Samples t-test, One-way ANOVA (F-test) และ Chi-Square 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ํ5ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี5ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากที5สุด คือ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย รองลงมา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ส่วนพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า เครื5องดื5มที5นิยมบริโภคมากที5สุด คือ คาปูชิโน่ เหตุผลที5
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน เพราะติดใจในรสชาติของเครื5องดื5ม ใชบ้ริการ 1-2 ครั3 งต่อเดือน 
ส่วนใหญ่ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วง 12.01-15.00 น. โดยตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเขา้ใชบ้ริการและลกัษณะ
การใชบ้ริการ คือ ซื3อกลบับา้น 
 และพบวา่ ผูบ้ริโภคที5มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนที5ต่างกนัให้
ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมทางการตลาด และ
กระบวนการใหบ้ริการต่างกนั และเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนมีความ สัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรรมการเขา้ใชบ้ริการ ดา้นเครื5องดื5มที5นิยมบริโภค จาํนวนครั3 งที5เขา้ใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายต่อครั3 ง 
คําสําคัญ :  พฤติกรรมผูบ้ริโภค บริการ  ร้านกาแฟสด  อเมซอน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to study the behaviors, demographic characteristics of 
consumers, and the marketing mix factors affecting the decision to buy the products at the Café Amazon Coffee.  
The samples consisted of 400 consumers in Pathum Thani who purchased the products from the Café Amazon 
Coffee, and the questionnaire was used as an instrument for data collection. Due to data analysis, descriptive 
statistics used included Percentage, Mean, and Standard Deviation. For the hypothesis testing, inferential statistics 
used were the Independent Samples t-test, One-way ANOVA (F-test), and Chi-Square Distribution.  

The results of the independent study revealed that the majority of the consumers were female with 
single status and ages below or equal to 30 years old. The level of education was Bachelor’s degree. Most of 
these consumers were employees in private companies with the average monthly income between 10,001 to 
20,000 Baht. Regarding the marketing mix factors, consumers considered the importance of the place aspect at 
the highest level, followed by the aspects of process, physical evidence, people, product, price, and promotion, 
respectively.  Due to the behaviors of consumers in Pathum Thani towards the Café Amazon Coffee, the 
results indicated that the most popular drink was cappuccino, and the reason to choose the Café Amazon 
Coffee was that they like the taste of the drinks here. Most of consumers bought the products at the Café 
Amazon Coffee about one to two times per month usually stopped by during the weekend from 12.01 p.m. to 
03.00 p.m. Moreover, they decided to choose the product by themselves and often chose to take home. 

Consumers who had different genders, ages, marital statuses, levels of education, occupations, 
and the monthly income considered the importance of the marketing mix factors including product, price, 
promotion, and process differently. Furthermore, gender, age, marital status, occupation, and the monthly 
income were related to the consumer behaviors in terms of the popular drink, the number of visit for the 
service, and expense per each time.  
Keywords: Consumer behavior, Service, Café Amazon Coffee 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กาแฟสด เป็นเครื�องดื�มที�กลิ�นและรสเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นที�เครื�องดื�มชื�นชอบของคนทั�ว
โลกจาํนวนมากมายาวนาน แมก้าแฟจะไม่มีถิ�นกาํหนดที�ประเทศไทย แต่กาแฟก็เป็นเครื�องดื�มที�คน
ไทยรู้จกั และบริโภคมาเป็นเวลานาน ช่วงหลายปีที�ผา่นมานั/นมีอตัราการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟ
สดเพิ�มมากขึ/นอยา่งต่อเนื�อง โดยมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็วเห็นไดช้ดั สาเหตุที�ธุรกิจนี/ เติบโตอาจ
มาจากธุรกิจเกี�ยวกบัร้านกาแฟรายใหญ่ ๆ จากต่างประเทศที�ไดเ้ขา้มาลงทุน เช่น สตาร์บคัส์ คอฟฟี�  
เวิลด์ ที�ไดส้ร้างความตื�นตวัให้กบัอุตสาหกรรมธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นอย่างมาก ซึ� งการที�ธุรกิจร้าน
กาแฟรายใหญ่ ๆ จากต่างประเทศไดเ้ขา้มาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทยแสดงถึงตลาดธุรกิจกาแฟ
สดนี/ ยงัมีอนาคต และยงัขยายตวัต่อไปไดอี้ก จากกระแสความนิยมดื�มกาแฟที�มีมากขึ/นของคนไทย 
และจากกระตุน้ตลาดของผูล้งทุนและผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด ซึ� งมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
อยา่งหลากหลาย เพื�อใหผู้บ้ริโภคหนัมาดื�มกาแฟสดกนัมากขึ/น จึงทาํใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟ
สด มีการปรับกลยุทธ์และเปลี�ยนแปลงไปทั/งดา้นตวัสินคา้และการบริการ ให้ความสําคญัมากขึ/นใน
ส่วนของกรรมวิธีการชงกาแฟให้ไดม้าตรฐาน เนื�องจากกระแสความนิยมดื�มกาแฟสดเพิ�มมากอย่าง
แพร่หลาย และเขา้มามีบทบาททุกกลุ่มผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มคนวยัทาํงาน ที�มี
ความนิยมดื�มมากขึ/น ทาํใหร้้านกาแฟสดแต่ละร้านที�แข่งขนักนัมีการนาํเสนอจุดขายหรือจุดเด่นที�สร้าง
ความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งขนั เป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคให้มากที�สุด ไม่ว่าจะเป็นการคดัสรรเมล็ด
กาแฟที�ไดคุ้ณภาพ ชนิดของกาแฟมีความหลากหลายให้เลือกบริโภค อาหารวา่งที�ผลิตสดใหม่ทุกวนั 
บริการที�ทาํให้ผูบ้ริโภคประทบัใจ การตกแต่งร้านให้ดูมีบรรยากาศเป็นกนัเอง ตลอดจนมีแกว้กาแฟ 
หรืออุปกรณ์ชงกาแฟที�มีแบรนด์ของร้านเอง เพื�อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค 
ตลาดของกาแฟ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กาแฟคั�วบดหรือกาแฟสด กาแฟผงสําเร็จรูป และกาแฟพร้อมดื�ม
หรือกาแฟกระป๋อง 
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 กระแสความนิยมในการดื�มกาแฟของคนไทยเปลี�ยนแปลงจากเดิม คือ เปลี�ยนจากนิยมดื�ม
กาแฟสําเร็จมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั�วบด ที�มีการตกแต่งร้านให้หรูหราทนัสมยั สะดวกสบาย มี
บรรยากาศที�รื�นรมยส์ําหรับการดื�มกาแฟมากขึ/น ร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ/ ามนันั/นถือเป็นธุรกิจ
ที�มีการเติบโตและรายไดดี้อีกธุรกิจหนึ�ง เนื�องจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจุบนัที�เขา้มาในสถานีบริการ
นํ/ ามนัไม่ไดต้อ้งการเติมนํ/ ามนัเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งการใช้บริการอื�น ๆ ดว้ย รวมทั/งใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด ร้านกาแฟสด อเมซอน จึงเป็นทางเลือกหนึ� งของผูเ้ดินทางที�มีความตอ้งการแวะพกัผ่อน
ระหว่างทาง เป็นการเพิ�มความสดชื�นให้กบัร่างกาย ผ่อนคลายความเหนื�อยลา้ จากการเดินทางดว้ย
เครื�องดื�มที�มีให้เลือกสรรมากมาย โดยเฉพาะเครื�องดื�มที�ทางร้านกาแฟสด อเมซอน นาํเสนอเป็น
ผลิตภณัฑ์หลกั คือ เครื�องดื�มประเภทกาแฟสดที�มีกลิ�นหอม และมีรสชาติเขม้ขน้ สามารถเรียกความ
สดชื�น ความกระฉบักระเฉงใหก้บัร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี (ที�มา : http://www.cafe-amazon.com) นอกจากนั/น
พฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุใหม่ สังเกตไดว้า่มกัจะใชร้้านกาแฟเป็นสถานที�พบปะ 
พดูคุย สังสรรค ์หรือกระทั�งบางครั/ งใชเ้ป็นสถานที�ทาํงาน 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด  
อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัปทุมธานี เพื�อทราบถึงเหตุผลการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
อเมซอน ผลการวิจยัทาํให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ
ผูบ้ริโภค และเป็นแนวทางดาํเนินกิจการแก่ผูส้นใจธุรกิจร้านกาแฟสด  
 
1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี 

2. เพื�อศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที�เขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน  
ในจงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสําคญัต่อปัจจยัส่วนบุคคลที�เขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
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1.3 สมมติฐานการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน  
 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาครั/ งนี/  ผูศึ้กษาทาํการศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยมีขอบเขตการวจิยั ดงันี/  
 1. ดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคที�ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ใน
จงัหวดัปทุมธานี  
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคที�ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ใน
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน โดยใชสู้ตรคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร 385 
คน 
  1.3 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั/นตอน 
   ขั/นตอนที� 1 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา โดยการกาํหนดจากจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่างที�ตอ้งการทั/งหมด 400 ตวัอย่าง เฉลี�ยดว้ยจาํนวนร้านกาแฟสด อเมซอน 22 สาขา ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งสาขาละ 18 - 19 ตวัอยา่ง  
   ขั/นตอนที� 2 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะผูที้�ใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ในพื/นที�จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 22 สาขา 
 2. ตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยั 
 ตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษาครั/ งนี/  ผูศึ้กษาไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงันี/   
  2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  
  ด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน 
  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)   
  ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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  ดา้นพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ซึ� งประกอบดว้ย ประเภทของ
เครื�องดื�มที�นิยมบริโภค เหตุผลที�เขา้ใชบ้ริการ จาํนวนครั/ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน จาํนวนค่าใชจ่้ายต่อ
ครั/ งที�เขา้ใชบ้ริการ ช่วงวนัที�เขา้ใชบ้ริการ ช่วงเวลาที�เขา้ใชบ้ริการ ผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
และลกัษณะการใชบ้ริการ 
 3. ระยะเวลาที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 

การศึกษาครั/ งนี/ ใชร้ะยะเวลาการดาํเนินการ ตั/งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 - เดือนมกราคม 
2556 
 
1.5 คําจํากดัความในการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูที้�ซื/อผลิตภณัฑ์หรือไดรั้บการบริการจากร้านกาแฟสด อเมซอน ใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 22 สาขา 

2. ร้านกาแฟสด อเมซอน หมายถึง ธุรกิจคา้ปลีกของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ที�จาํหน่าย
เครื� องดื�ม ประเภท กาแฟสด โกโก้ ชา นมสด และนํ/ าผลไม้ เค้กและเบเกอร์รี�  รวมทั/ งสินค้า 
พรีเมี�ยมของร้านคาเฟ่ อเมซอน ใชก้าแฟสดคั�วบดเป็นผลิตภณัฑ์หลกั โดยมุ่งเนน้สินคา้และบริการที�มี
คุณภาพเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัที�เป็นตวัช่วยให้ธุรกิจดา้นบริการ
ดาํเนินกิจกรรมทางทางการตลาดบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององค์กร และเป็นสาเหตุที�
ทาํให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซื/ อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน โดยปัจจัยดังกล่าว
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากรหรือพนกังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ 

5. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ�งที�ร้านกาแฟสด อเมซอน นาํเสนอแก่ผูบ้ริโภค เพื�อให้
เกิดความสนใจ การซื/อ การใช ้หรือบริโภค สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ 

6. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ ์ที�ผูบ้ริโภคนาํมาแลกเปลี�ยนกบัผลิตภณัฑ์ของ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ซึ� งแสดงออกในลกัษณะจาํนวนเงิน 

7. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือช่องทางที�สินคา้และ
บริการจากร้านกาแฟสด อเมซอน เคลื�อนยา้ยเปลี�ยนมือ หรือเปลี�ยนความเป็นเจา้ของ ไปสู่ผูบ้ริโภค 
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 8. การส่งเสริมการจดัจาํหน่าย (Promotion) หมายถึง กระบวนการดา้นดารติดต่อสื�อสารทาง
การตลาด และการสร้างการรับรู้จนก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื/อ ระหว่างร้านกาแฟสด อเมซอน กบั
ผูบ้ริโภค  

9. บุคลากรหรือพนกังาน (Personnel) หมายถึง บุคคลหรือทรัพยากรมนุษยข์องร้านกาแฟ
สด อเมซอน ที�ทาํหน้าที�สนองความตอ้งการและสื�อสารกับผูบ้ริโภค โดยต้องให้บริการ แนะนํา  
โน้มน้าวให้ผูบ้ริโภคซื/อสินคา้และบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือสร้างค่านิยมให้กบั
องคก์ร 

10. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง ส่วนประกอบที�สามารถจบัตอ้งได ้และจบัตอ้ง
ไม่ไดข้องการใหบ้ริการและสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ของพื/นที�ให้บริการบริเวณร้านกาแฟสด อเมซอน เช่น 
กลิ�น แสง เสียง ลกัษณะร้าน หรือสิ�งแวดลอ้มภายนอกร้าน เช่น สวนหยอ่มหนา้ร้าน โดยจะส่งผลให้
เกิดความประทบัใจกบัเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

11. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง ขั/นตอนหรือกระบวนการทางธุรกิจบริการที�
สร้างประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน โดยทาํให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ไดรั้บพึงพอใจสูงสุด และเกิดความประทบัใจในการใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน กระบวนการ
ใหบ้ริการตอ้งมีความรวดเร็ว ทนัเวลา และถูกตอ้งแม่นยาํ 

12. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กริยาการแสดงออกของผูบ้ริโภคที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั
การใช้สินคา้หรือบริการ และไดรั้บการบริการทางเศรษฐกิจ และรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ตดัสินใจซึ� งเป็นตวักาํหนดกริยาการแสดงออกของแต่ละบุคคล โดยศึกษาว่าผูบ้ริโภคมีการบริโภค
อะไร ที�ไหน อย่างไร ความถี�ในการบริโภค ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซื/อ ภายใตส้ถานการณ์
อะไรบา้ง 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเรื� อง พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัปทุมธานี ผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ เพื�อใช้ในการกาํหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยัครั/ งนี/  
 
         ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมทางการตลาด 
5. บุคลากร 
6. ลกัษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการใหบ้ริการ 

พฤติกรรมการซื2อ 
1. ประเภทเครื3องดื3มที3นิยมบริโภค 
2. เหตุผลในการใชบ้ริการ 
3. ความถี3ในการใชบ้ริการ 
4. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 
5. ช่วงวนัที3เขา้ใชบ้ริการ 
6. ช่วงเวลาที3เขา้ใชบ้ริการ 
7. ผูมี้ส่วนร่วมในการใชบ้ริการ 
8. ลกัษณะการใชบ้ริการ 
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1.7 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ในจงัหวดัปทุมธานี 

2. ทาํใหท้ราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี 

3. เป็นขอ้มูลเบื/องตน้สาํหรับใชใ้นการพฒันา ปรับปรุง และวางแผนทางการตลาดของร้าน
กาแฟสด อเมซอน และผูที้�สนใจจะประกอบกิจการร้านกาแฟสด 
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บทที� 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 การคน้ควา้อิสระครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบัพฤติกรรม
ในการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัที เกี ยวขอ้ง ดงันี�  
 2.1 แนวคิดเกี ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.1.1 แนวทางการศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.1.2 โมเดลกระบวนการบริโภค 

 2.1.3 ปัจจยัที มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2 แนวคิดเกี ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

  2.2.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
  2.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (7P’s) 
 2.3 ขอ้มูลเกี ยวกบัร้านคาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon)   
 2.4 งานวจิยัที เกี ยวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ผู ้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ให้ความหมายของคําว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer 
Behavior) ไวห้ลายความหมาย ดงันี�  
 เสาวณีย ์บุญโต (2553 : 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํหรือพฤติกรรมของผูใ้ช้
หรือผูซื้�อที เกิดขึ�นตั�งแต่ ก่อน ขณะ และหลงัที มีการเปลี ยนมือในสินคา้และบริการ ซึ งกระบวนการนี� มี
ความเกี ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ การสรรหา การจบัจ่ายใช้สอยในตวัสินค้าและบริการ ซึ ง
ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะได้รับการตอบสนองที เกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อการบริโภคหรือไม่
บริโภคในอนาคต 
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 ธงชยั สันติวงษ ์(2546 : 27) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํที แสดงออกของแต่ละ
บุคคลในฐานะผูบ้ริโภค ซึ งเกี ยวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ตั�งแต่การจดัหา การบริโภคสินคา้และบริการ
นั�น ๆ วา่ใชอ้ยา่งไร เมื อใด ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร จนถึงขั�นตอนสุดทา้ย คือ การกาํจดัหรือการทิ�ง
สิ งที บริโภคแลว้ เป็นกระบวนการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคที มีอยูก่่อนแลว้ ดว้ยเหตุผลวา่ ทาํไม และ
เพราะอะไร ผูบ้ริโภคจึงเลือกซื�อสินคา้และบริการ หรือตราสินคา้นั�น ๆ เป็นตวักาํหนดที ก่อให้เกิดการ
กระทาํ 
 ชูชยั สมิทธิไกร (2553 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึ ง
ที มีผลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อ การซื�อ การใช ้และการกาํจดัส่วนที เหลือ สินคา้และบริการ
ต่าง ๆ กระบวนการเหล่านี� เพื อตอบสนองความตอ้งการหรือความปรารถนาส่วนตวั และอาจมีบุคคล
อื นมีส่วนร่วมในกระบวนการบริโภคดว้ย 
 ดารา ทีปะปาล (2542 : 3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือขั�นตอนต่าง ๆ ที 
ผูบ้ริโภคประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนเกี ยวขอ้งโดยตรงในการเลือกสรร การซื�อ การบริโภคที 
เกี ยวกบัสินคา้หรือบริการ โดยที ใชค้วามคิดหรือประสบการณ์พิจารณา เพื อเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของตนใหเ้กิดความพึงพอใจ 
 ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2546 : 11) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ
ทางพฤติกรรมการตดัสินใจ และกิจกรรมของแต่ละบุคคล ในการซื�อ การบริโภค และการประเมินผล
การใช้สินคา้และบริการที แต่ละบุคคลจดัหามา ซึ งมีความสําคญัต่อการบริโภคสินคา้และบริการใน
อนาคต 
  จากความหมายของคาํวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ที กล่าวมาแลว้ สามารถสรุปความหมายไดว้า่ 
การกระทาํ กระบวนการ หรือกิจกรรมของแต่ละบุคคลที เกี ยวขอ้งกบัการเลือกสรร การใช้หรือการ
บริโภค การประเมินผล โดยเริ มตั�งแต่ก่อนบริโภค ขณะบริโภค และหลงับริโภค รวมทั�งกระบวนการ
การตดัสินใจซื�อที มีผลต่อการกระทาํที แสดงออก ซึ งเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมหรือการกระทาํ 

2.1.1 แนวทางการศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ธงชยั สันติวงษ ์(2540 : 107) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การคน้หาหรือวิเคราะห์

สาเหตุที มีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซื�อ เพื อทราบถึงลักษณะความต้องการ และ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค ทาํให้ธุรกิจสามารถกาํหนดตลาดเป้าหมายที เหมาะสมได ้และ
สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที สามารถตอบสนองความพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี อีกทั�งยงัสามารถจูงใจผูบ้ริโภคให้ซื�อสินคา้และบริการ จนอาจเกิดความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรโดยการซื�อซํ� าและบอกต่อ ซึ งหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ หลกั 6Ws 1H 
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ประกอบดว้ย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื อใชห้าคาํตอบ 7 ประการ หรือ 
7Os ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ 
Operations แสดงไดต้ามตาราง ดงันี�  
 

ตารางที� 2.1 คาํถาม 7 คาํถาม คือ 6W’s 1H ในการหาผลลพัธ์ 7 ประการ เกี ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
คาํถาม 6Ws และ 1H คาํตอบที ตอ้งการทราบ 7Os 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
    (Who is in target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ใน
ดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์จิตวทิยา
หรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรม 

2. ผูบ้ริโภคซื�ออะไร  
   (What does the consumer buy?) 

สิ งที ผูบ้ริโภคตอ้งการ (Objects) สินคา้
และบริการ 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซื�อ  
   (Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซื�อ (Objectives)  
อาจมาจากปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทาง
จิตวทิยา ปัจจยัทางสังคม หรือปัจจยัทาง
วฒันธรรม 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซื�อ  
    (Who participates in the buying) 

บุคคลที มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื�อของ
ผูบ้ริโภค (Organizations)  

5. ผูบ้ริโภคซื�อเมื อใด  
    (When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื�อ (Occasions)  
ช่วงเวลาที ซื�อ เช่น ช่วงเวลา วนั เดือน ปี 
เทศกาล หรือโอกาสพิเศษ 

6. ผูบ้ริโภคซื�อที ไหน  
   (Where does the consumer buy?) 

แหล่งหรือช่องทางการซื�อ (Outlets)  
เช่น ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง ออนไลน์ 

7. ผูบ้ริโภคซื�ออยา่งไร  
   (How does the consumer buy?) 

วธีิการซื�อ หรือ ขั�นตอนการตดัสินใจ 
(Operations)  
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  2.1.2 โมเดลกระบวนการบริโภค 
  ชูชยั สมิทธิไกร (2553 : 13) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเป็นลาํดบัขั�นตอนของการกระทาํ 
ซึ งไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ซึ งการบริโภคประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนที มีความสัมพนัธ์กนั คือ ขั�น
ปัจจยันาํเขา้ ขั�นกระบวนการ และขั�นผลลพัธ์  
  1. ขั�นปัจจยันาํเขา้ (Input stage) คือ ปัจจยัภายนอกที มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การดาํเนินการขององคก์ารธุรกิจ เป็นปัจจยัที ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตระหนกัและความตอ้งการในสินคา้และบริการ โดยใชห้ลกั คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix หรือ 4P) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) และปัจจยัภายนอกอีกตวัคือปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม 
เป็นปัจจยัแวดลอ้มตวัผูบ้ริโภคที มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ งปัจจยันี�ประกอบดว้ย ครอบครัว 
กลุ่มอา้งอิง ชั�นทางสังคม และวฒันธรรม ทั�งสองปัจจยันี� มีอิทธิพลร่วมกนัว่าผูบ้ริโภคจะซื�ออะไร 
สถานที ที จะซื�อ และวธีิการในการบริโภคสินคา้และบริการ หรือที เรียกวา่ กระบวนตดัสินใจซื�อ 
  2. ขั�นกระบวนการ (Process stage) คือ ขั�นกระบวนการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค 
การตัดสินใจซื� อจะอาศัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การเรียนรู้ การรับรู้ ความต้องการและแรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ ทศันคติ ค่านิยมและวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค ซึ งตวัแปรเหล่านี� มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซื�อในขั�นการตระหนกัถึงความตอ้งการ ขั�นการคน้หาขอ้มูลก่อนการซื�อ และขั�นการประเมินทางเลือก
ก่อนการซื�อ  
  3. ขั�นผลลพัธ์ (Output stage) คือ เป็นลาํดบัขั�นตอนสุดทา้ยในกระบวนการบริโภค 
โดยเกี ยวขอ้งกบัขั�นตอนการซื�อ การใช้ การกาํจดัส่วนที เหลือ และขั�นตอนการประเมินผลหลงัการ
บริโภค ผลลัพธ์หลังจากที ผูบ้ริโภคประเมินหลงัจากการบริโภคแล้วนั�นอาจจะเกิดความพึงพอใจ
หรือไม่เกิดความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการก็ได ้ซึ งกลายเป็นประสบการณ์ในการบริโภคสินคา้
และบริการนั�น ๆ ซึ งประสบการณ์การบริโภคนี� จะมีผลต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาของผูบ้ริโภคในครั� ง
ต่อไป  
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ทั�ง 3 ขั�นตอนในกระบวนการบริโภค สามารถอธิบายไดด้งัภาพต่อไปนี�   
      อทิธิพลจากปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 
   

  
      กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      พฤติกรรมหลงัการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2.1 แบบจาํลองกระบวนการการบริโภคของ Schiffman & Kanuk  

กระบวนการ 

(Process) 

การดําเนินการขององค์การธุรกจิ 

(4P) 
� ผลิตภณัฑ ์(Product) 
� ราคา (Price) 
� ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
� การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านสังคมและวฒันธรรม 
� ครอบครัว 
� กลุ่มอา้งอิง 
� ชั�นทางสังคม 
� วฒันธรรม 

ปัจจัยนําเข้า 

(Input)  

ผลลพัธ์ 

(Output) 

� การตระหนกัถึงความตอ้งการ 
� การคน้หาขอ้มูลก่อนการซื�อ 
� การประเมินทางเลือกก่อนการ
ซื�อ 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
� การรับรู้ 
� การเรียนรู้ 
� ความตอ้งการและแรงจูงใจ 
� บุคลิกภาพ 
� ทศัคติ 
� ค่านิยมและวถีิชีวติ 

ประสบการณ์ 

� การซื�อ 
� การใช ้
� การกาํจดัส่วนที เหลือ 

การประเมินหลงัการบริโภค 
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เสาวณีย ์บุญโต (2553 : 88) กระบวนการบริโภค หมายถึง ขั�นตอนหรือกิจกรรมก่อนการ
ซื�อสินคา้และบริการมาเพื อบริโภคอุปโภค ซึ งเกี ยวขอ้งกบัปัจจยัภายนอกและภายในจิตใจที ช่วงเวลา
นั�น รวมถึงมีการใชข้อ้มูลระลึกหรือประสบการณ์ของผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจนั�นมีส่วนประกอบ
คือผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาที เกิดขึ�นกบัตนเองหรือปัญหาที เกี ยวขอ้งกบัตนเอง พิจารณาวา่ปัญหาที 
เกิดขึ�นนั�นมีความจาํเป็นหรือตอ้งการที จะแกไ้ขหรือไม่เพื อสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งที หวงัไว ้หาก
ตอ้งแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งทาํการแสวงหาขอ้มูลเกี ยวกบัสินคา้และบริการ เมื อมีขอ้มูลเพียงพอจึงมีการ
ประเมินผลที มีความเหมาะสมกบัตนเอง และตดัสินใจซื�อสินคา้และบริการที ตอบสนองปัญหาที 
เกิดขึ�น เมื อผูบ้ริโภคตดัสินใจซื�อแลว้กระบวนการตดัซื�อก็ยงัไม่สิ�นสุด เพราะขั�นตอนสุดทา้ยนี� หาก
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ เกิดความประทบัในสินคา้และบริการแลว้นั�น เขาจะใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับ
การตดัสินใจเลือกซื�อในครั� งต่อไป นั นคือ การประเมินผลหลงัการซื�อ 

ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2546 : 28) กระบวนการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค 
หมายถึง กระบวนการที ผูบ้ริโภคกระทาํการสิ งใด ๆ พิจารณาจากทางเลือกที มีอยู ่โดยในการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในรูปแบบและขั�นตอนของทางเลือกต่าง ๆ เกี ยวกบั
สินค้าและบริการอยู่เสมอ ซึ งสินคา้และบริการแต่ละประเภทจะใช้เวลาในการตดัสินใจมากน้อย
แตกต่างกนัไป ถึงแมผู้บ้ริโภคจะมีความตอ้งการสินคา้และบริการที ต่างกนั แต่ผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลก็
การบวนการตดัสินใจที เหมือนกนั ซึ งกระบวนการตดัสินใจมี 5 ขั�นตอน คือ ขั�นที  1 คือ การตระหนกั
ถึงปัญหา ขั�นที  2 คือ การแสวงหาขอ้มูล ขั�นที  3 คือ การประเมินทางเลือก ขั�นที  4 คือ การตดัสินใจซื�อ 
และขั�นที  5 คือ ทศันคติหลงัการซื�อ-การใช ้สามารถอธิบายขั�นตอนไดรู้ปนี�  
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ภาพที� 2.2 กระบวนการตดัสินใจซื�อ 

การดาํเนินการตามกระบวนการ 

การยอ้นกลบัของกระบวนการ 

การตระหนกัถึงปัญหา 

ตอ้งการ 

แกปั้ญหา 

การแสวงหาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซื�อ 

ทศันคติหลงัการซื�อ-ใช ้

พอใจ 

ทางเลือก 

พอใจในการ 

ซื�อ-ใชผ้ลิตภณัฑ์ 

หยดุ 

ปัญหา 

หมดไป 
หยดุ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 
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 1. การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) จุดเริ มตน้ของปัญหาเริ มตน้ขึ�นเมื อแต่ละ
บุคคลรู้สึกนึกคิดไดถึ้งความแตกต่างระหวา่งอุดมคติกบัสภาพความเป็นจริงของสิ งแวดลอ้มต่าง ๆ ที 
อยูร่อบตวั ปัญหาของแต่ละบุคคลนั�นยอ่มตอ้งมีสาเหตุที แตกต่างกนัออกไป สรุปไดด้งันี�  
  1.1 สิ งของที ใชอ้ยูเ่ดิมนั�นหมดไป จึงเกิดความจาํเป็นหรือความตอ้งการจะสิ งใหม่มา
ทดแทน 
  1.2 ผลของการแกปั้ญหาในอดีต นาํไปสู่ปัญหาใหม่ เมื อผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ ง
ที บุคคลบริโภคอยู ่เกิดความเสียหายหรือหมดไป บุคคลจึงสรรหาสิ งทดแทนอื นมาบริโภคเพื อเป็นการ
แก้ปัญหาเบื�องตน้ แต่การใช้ผลิตภณัฑ์นั�นไม่สามารถตอบสนองได้ดีเท่าผลิตภณัฑ์เดิม ก่อให้เกิด
ปัญหา จึงตอ้งหาตวัช่วยจนกวา่จะไดผ้ลิตภณัฑล์กัษณะเดิมหรือมีคุณสมบติัเหมือนกนัมาบริโภค 
  1.3 การเปลี ยนแปลงสภาพครอบครัว การแต่งงาน การมีสมาชิกใหม่ การที ครอบครัว
มีขนาดใหญ่ขึ�น หรือ การแยกครอบครัวเป็นครอบครัวที เล็กลง อาจมีปัญหาแต่ละรูปแบบแตกต่างกนั
ไป 
  1.4 การเปลี ยนแปลงของสถานะทางการเงินแต่ละบุคคล หรือครอบครัว ทั�งให้รูปตวั
เงินสดหรือทรัพยสิ์น เช่น การมีเงินเดือนที เพิ มขึ�น หรือถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ที ทาํให้บุคคลมีฐานะ
การเป็นอยูที่ ดีขึ�น อาจมีความตอ้งการสิ งใด ๆ เพิ มจากปกติ การนาํเงินสดไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มากเกินไป ทาํใหเ้งินสดขาดสภาพคล่อง จึงเกิดการตระหนกัถึงปัญหาในอีกรูปแบบหนึ ง 
  1.5 ผลจากการเปลี ยนกลุ่มอา้งอิง กลุ่มคนที มีความเกี ยวขอ้งกนัระหวา่งบุคคลให้กลุ่ม
นั�น โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและทศันคติ ซึ งบุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงที แตกต่างกนัไปใน
แต่ละช่วงชีวติ เช่น วยัเด็กมีกลุ่มอา้งอิงคือครอบครัวหรือคุณครู วยัรุ่นมีกลุ่มอา้งอิงคือเพื อน วยัทาํงาน
มีกลุ่มอา้งอิงคือเพื อนร่วมงานหรือหวัหนา้ 
  1.6 ประสิทธิภาพการส่งเสริมการตลาด เมื อการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นกังาน การตลาดทางตรง 
โดยทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และสัมผสั ก็สามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตระหนกัถึงปัญหา
และมีความตอ้งการเกิดขึ�น เช่น ในงานแสดงสินคา้มีพนกังานขายสาธิตเครื องแยกกากผลไมที้ ใชง้าน
ง่าย และสามารถทาํเครื องดื มที มีประโยชน์ต่อร่างกายได ้จึงเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑน์ั�นขึ�น 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เมื อผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาที เกิดขึ�น  
จึงหาทางที จะแกไ้ข โดยใชข้อ้มูลเขา้มาช่วยในการตดัสินใจ ทั�งที ขอ้มูลอาจเกิดจากตวับุคคลเอง หรือ
ขอ้มูลข่าวสารจากสิ งแวดลอ้ม เพื อนาํไปกาํหนดทางเลือก แหล่งขอ้มูลแบ่งได ้2 ประเภท 
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  2.1 ขอ้มูลภายใน คือ ความทรงจาํที ผูบ้ริโภคระลึกไดเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ หากผูบ้ริโภค
จดจาํตราสินคา้ใดได ้แต่ไม่พอใจตราสินคา้นั�น และปัญหาที เกิดขึ�นยงัไม่มีความรุนแรง ปัญหาจะได ้
รับแกไ้ขหรือไม่แกไ้ขก็ได ้กระบวนการตดัสินใจก็จบลง ถา้หากผูบ้ริโภคยงัไม่มีการตดัสินใจ เพราะ
ไม่เกิดพอใจในตราสินคา้ ขณะเดียวกนัปัญหาที เกิดมีความรุนแรงหรือเกิดความตอ้งการมาก ผูบ้ริโภค
จะแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งอื น ๆ ต่อไป 
  2.2 ขอ้มูลภายนอก คือ ขอ้มูลที ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ที เกี ยวกบั
ผลิตภณัฑ ์ทั�งจากสื อต่าง ๆ พนกังานขาย หรือผูที้ เคยใชผ้ลิตภณัฑน์ั�นมาก่อนแลว้ 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบ้ริโภคจะมีการประเมินในการเลือกซื�อผลิตภณัฑ์ที 
มีจุดเด่นตรงกบัความตอ้งการมาตรฐาน ไม่วา่จะเป็นราคา ลกัษณะรูปแบบ หรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ที เหมาะสมกบัสถานะและความตอ้งการของผูบ้ริโภค การประเมินทาํได ้2 วธีิ คือ 
  3.1 การแสดงรายการตามคุณสมบติัของสินคา้ เป็นการใชร้ายการที แสดงคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑช่์วยประเมินทางเลือก โดยนาํคุณสมบติัมาเปรียบเทียบตามความตอ้งการ และสถานภาพ
ของผูบ้ริโภค ที มีการใช้ความรู้สึก ความคิด การรับรู้ พิจารณาจากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ที มีความ 
สาํคญัที สุด แต่ผูบ้ริโภคบางคนก็พิจารณาจากราคาเป็นหลกั  
  3.2 การใหค้ะแนนตามคุณสมบติัของสินคา้ เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบติัของสินคา้
แต่ละตราสินคา้ที ตอ้งการตดัสินใจซื�อ โดยวธีิการใหค้ะแนนแต่ละรายการคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ที มี
การเปรียบเทียบ 
 4. การตดัสินใจซื�อ (Decision Making) ในการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท หรือ
ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบ และตอ้งการขอ้มูล ที แตกต่างกนัไป สําหรับ
สินคา้ที มีราคาแพง หรือสินคา้ที มีผลกระทบต่อจิตใจ ตอ้งใช้ระยะเวลาตดัสินใจนาน และตอ้งการ
ขอ้มูลเกี ยวกบัผลิตภณัฑ์พอสมควร แต่สําหรับสินคา้ที ใช้เวลาไม่นานนกั และไม่ตอ้งการขอ้มูล คือ 
สินคา้สะดวกซื�อ หรือสินคา้ราคาถูก ซึ งการตดัสินใจซื�อ ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในส่วนต่าง ๆ ดงันี�  
  4.1 เลือกที จะซื�อผลิตภณัฑ์นั�นหรือไม่ คาํตอบนี� มี 2 ทางเลือก คือ ซื�อสินคา้อื นทดแทน 
และไม่ซื�อ 
  4.2 หากตดัสินใจซื�อจะซื�อตราสินคา้อะไร 
  4.3 จะซื�อที ไหนเช่น ร้านคา้ปลีก หา้งสรรพสินคา้ ตวัแทนขายตรง เป็นตน้  
  4.4 จะซื�อจาํนวนเท่าใด 
  4.5 จะซื�ออยา่งไร ผูบ้ริโภคจะชาํระค่าสินคา้หรือบริการดว้ยวิธีการใด เช่น บตัรเครดิต 
ผอ่นชาํระ เงินสด เป็นตน้ 
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 5. ทศันคติหลงัการซื�อ - การใช ้(Post - attitudes) ทศันคติหลงัการซื�อ - ใชสิ้นคา้และบริการ
ที ดีเป็นสิ งสําคญัต่อการบริโภคครั� งต่อไป การบริโภคสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคมีขั�นตอนการ
ตดัสินใจซื�อ คือ เมื อมีผลิตภณัฑ์ใหม่ออกมา ผูบ้ริโภคจะเกิดการรับรู้ วา่มีผลิตภณัฑ์ตวัใหม่นี� เกิดขึ�น
ผา่นทางสื อต่าง ๆ เมื อผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และเห็นประโยชน์จากตวัผลิตภณัฑ์ ความสะดวกสบายใน
การใชง้าน หรือความตอ้งการขึ�น จึงเกิดการยอมรับในผลิตภณัฑ์นั�น จึงทาํการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ จนไดรั้บขอ้มูลที เพียงพอต่อการประเมินทางเลือก จนมีการตดัสินใจซื�อ วา่จะซื�อผลิตภณัฑ์ตวัใด 
ซื�อที ไหน ซื�ออย่างไร และมีการบริโภค หลงัการบริโภครู้สึกนึกคิดต่อผลิตภณัฑ์อย่างไร พึงพอใจ
หรือไม่ จึงเป็นทศันคติหลงัการซื�อและการใช้ ซึ งผูบ้ริโภคจะใช้ขอ้มูลหรือประสบการณ์เหล่านี� เป็น
ตวักาํหนดในการตดัสินใจซื�อครั� งต่อไป เมื อผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ใหม่มาทดแทน
ผลิตภณัฑข์องเขาที หมดไป เขาอาจจะซื�อสินคา้ตราสินคา้เดิม หรือตราสินคา้ใหม่ หรือผลิตภณัฑ์ใหม่
ที สามารถทดแทนกนัได ้ทั�งนี�ก็ขึ�นอยูก่บัทศันคติหลงัการซื�อและการใชผ้ลิตภณัฑน์ั�น ๆ  
 2.1.3 ปัจจยัที มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2546 : 38) ผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลยอ่มมีลกัษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้มที แตกต่างกนัไป ซึ งส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที แตกต่างกนัไปดว้ย 
โดยการแบ่งปัจจยัที มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายใน 
(Internal Factors) และปัจจยัภายนอก (External Factors) ดงัแสดงในรูปต่อไปนี�  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 2.3 ปัจจยัที มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ความ 

ตอ้งการ 
ความจาํเป็น 

การเรียนรู้ 

แรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ 

การรับรู้ ทศันคติ 

ความ 

ปรารถนา 

ปัจจยั

ภายใน 

ปัจจยัภายนอก 

วฒันธรรม 

สภาพแวดลอ้ม 

ครอบครัว การติดต่อ

ธุรกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม 



18 

 

1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) เป็นปัจจยัที เกิดขึ�นส่วนตวัแต่ละบุคคล ในดา้นความรู้สึก
นึกคิดและการการกระทาํที แสดงออก มีผลมาจากสิ งแวดลอ้มต่าง ๆ ซึ งประกอบดว้ย ความตอ้งการ
หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การเรียนรู้ และการรับรู้ 
  - ความจาํเป็น (Need) ความตอ้งการ (Want) และความปรารถนา (Desires) เป็นจุด 
เริ มตน้ของการใชสิ้นคา้และบริการ เมื อเกิดความตอ้งการอาจเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ บุคคลก็จะหา
วธีิการตอบสนองความตอ้งการของตน 
  - แรงจูงใจ (Motive) เมื อบุคคลเกิดปัญหาไม่วา่จะเป็นทางกายหรือทางจิตใจ หาก
ปัญหานั�นเล็กเขาอาจนิ งเฉยหรือปล่อยวาง แต่หากปัญหานั�นเกิดความรุนแรงหรือมีความจาํเป็นที ตอ้ง
ไดรั้บการแก้ไขก็จะเกิดแรงจูงใจที จะพยายามแก้ปัญหานั�นดว้ยวิธีการต่าง ๆ การศึกษานี� ช่วยสร้าง
แรงจูงใจใหเ้กิดการซื�อสินคา้และบริการแก่ผูบ้ริโภค 
  - บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที เกิดจากความคิด 
อุปนิสัย ความเชื อ และสิ งเร้าต่าง ๆ แต่ละบุคคลจะมีลกัษณะดงักล่าวที แตกต่างกนั จะเป็นลกัษณะการ
ตอบสนองแบบคงที ต่อตวักระตุน้ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  - ทศันคติ (Attitude) ความคิดเห็นหรือการประเมินผลต่อสิ งหนึ งสิ งใด หรือเหตุการณ์
ใด ๆ ของบุคคล ซึ งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล หากมีความต้องการที จะเปลี ยน
พฤติกรรมของบุคคลก็ควรที จะเปลี ยนทศันคติของเขาก่อน ซึ งเก็บการกระทาํที ยาก จาํเป็นตอ้งใช้
ความเขา้ใจ ความพยายาม และใชร้ะยะเวลานาน 
  - การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลเกี ยวกบัการยอมรับการกระทาํ
หรือความคิดของบุคคลอื น  
  - การเรียนรู้ (Leaning) กระบวนการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ที เกิดจากการ
รับรู้ และจากประสบการณ์ของบุคคล แต่หากมีการรับรู้แลว้แต่ยงัไม่มีการเปลี ยนแปลงพฤติกรรม ก็
ไม่ถือเป็นการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้นั�นตอ้งทาํให้พฤติกรรมของบุคคลเกิดการเปลี ยนแปลงไปจาก
เดิม 
 2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) คือ ปัจจยัซึ งเกิดจากสิ งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัของแต่ละ
บุคคล ส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว 
วฒันธรรม การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดลอ้ม 
  - สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นปัจจยักาํหนดอาํนาจซื�อของผูบ้ริโภค ทั�งแบบตวั
เงินและปัจจยัอื น   
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  - ครอบครัว (Family) สภาพการอบรมเลี�ยงดูจากสถาบนัครอบครัวที แตกต่างกนันั�น
ส่งผลต่อพฤติกรรมบุคคลที แตกต่างกนั การตอบสนองในความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของแต่ละบุคคล
ย่อมไดรั้บผลจากครอบครัว เพราะการใช้ชีวิตในวยัเด็ก บุคคลจะซึมซับ และเกิดการเรียนรู้จนเป็น
นิสัย 
  - สังคม (Social) สังคมรอบ ๆ ตวัเป็นอีกปัจจยัหนึ งที เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมบุคคล 
มีการปรับตวัให้เพื อเกิดการยอมรับให้ส่วนหนึ งของสังคมแต่ละสังคม โดยเรียกว่า การขดัเกลาทาง
สังคม ประกอบดว้ย ความเชื อ ค่านิยมทางสังคม และรูปแบบการดาํรงชีวติ 
  - วฒันธรรม (Culture) วถีิการดาํเนินชีวิตที สังคมถือปฏิบติัต่อกนัมาและเป็นสิ งดีงาม 
สังคมมีการยดึถือปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั เพื อการอยูร่่วมกนัในสังคม การเรียนรู้จากการเป็นส่วน
หนึ งในสังคมเป็นวิถีการดําเนินชีวิตที คนส่วนใหญ่ยอมรับ ประกอบด้วย ค่านิยมการแสดงออก 
ค่านิยมการใหสิ้นคา้และบริการ รวมทั�งวธีิการคิดก็นบัเป็นวฒันธรรม  
  - สภาพแวดลอ้ม (Environment) การเปลี ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั วไป ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคเช่นกนั เช่น สภาพอากาศที หนาวอย่างกะทนัหนั จะส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซื�อเสื�อกนัหนาวเร็วและง่ายมากขึ�น 
  - การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) การที ผูบ้ริโภคมีโอกาสไดพ้บเห็นสินคา้และ
บริการใดบ่อยเท่าใด จะทาํให้เกิดความคุน้เคย ความไวว้างใจ และเชื อมั นในสินคา้และบริการนั�น ๆ 
ทางธุรกิจจึงควรนาํสินคา้และบริการไปให้ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสัในรูปแบบที หลากหลาย ก่อให้เกิดการ
เปิดรับ และยอมรับ 
 ชูชยั สมิทธิไกร (2553 : 11) ปัจจยัที เกี ยวกบับุคคลที มีความแตกต่างเฉพาะแต่ละบุคคล โดย
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้และบริการที แตกต่างกนั ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปนี�  
  1. อายุ แต่ละช่วงชีวิตมีความตอ้งการในสินคา้และบริการหรือการบริโภคที แตกต่าง
กนั ในวยัเด็กจะตอ้งการแต่ความสนุกสนาน วยัทาํงานจะมีพฤติกรรมที เปลี ยนไปจะมีการบริโภค
ข่าวสารหรือบริโภคสิ งที มีประโยชน์มากขึ�น แต่ละช่วงอายุและแต่ละบุคคลระดบัความตอ้งการสินคา้
และบริการในการบริโภคจะไม่เท่ากนั แต่มีสิ งเดียวที ทุกช่วงอายตุอ้งการคือความสะดวกสบาย 
  2. อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคค่อนขา้งมาก แต่ละอาชีพมีความตอ้งการในสินคา้
และบริการที สอดคลอ้งกบัอาชีพของตน การใช้ชีวิต การทาํงานแตกต่างกนั เช่น นกัธุรกิจธุรกิจจะมี
การแต่งกายใหต้นเองดูภูมิฐานอยูเ่สมอ แต่พอ่คา้แม่คา้ตลาดสดจะสนใจในเรื องนี�นอ้ยกวา่นกัธุรกิจ 
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  3. วงจรชีวติครอบครัว หรือสถานภาพ ในแต่ละสถานภาพมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้
และบริการที แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน หากครอบครัวใหญ่ขึ�นความตอ้งการสินคา้และบริการก็เพิ มขึ�น
ตามขนาดของจาํนวนสมาชิกในครอบครัว หรือลดลงตามจาํนวนสมาชิก เช่น คนโสด ภาวะทางการเงิน
ค่อนขา้งตํ า จึงซื�อสินคา้และบริการเพื อความตอ้งการของตนเองตามกระแสค่านิยมของสังคมอยู่ แต่
หากมีครอบครัวจะมีพฤติกรรมที คาํนึงถึงสมาชิกในครอบครัวมากขึ�น การบริโภคก็มากขึ�น จากที เคย
ซื�อเป็นชิ�นเดียวก็เปลี ยนมาซื�อเป็นแพค็เก็จ และผูร่้วมตดัสินใจในการบริโภค  
  4. การศึกษา เป็นปัจจยัที สําคญัมากเพราะผูที้ มีการศึกษาที ดีส่วนใหญ่ยอ่มมีพฤติกรรม
การเลือกสรรสิ งที ดี ที มีคุณค่าต่อการบริโภคของตนเอง เนื องจากมีความรู้ในสิ งต่าง ๆ ที ไดรั้บจาก
การศึกษาทั�งทางตรงและทางออ้ม โดยผูที้ มีการศึกษาที ดีจะเลือกบริโภคสินคา้และบริการที คุณภาพ
มากกวา่เลือกเพราะราคา 
  5. รายได ้แต่ละบุคคลมีรายไดที้ มาจากการทาํงานหรือทาํธุรกิจแตกต่างกนั ซึ งก็เป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคล ผูที้ มีรายได้มากจะมีพฤติกรรมการบริโภคที มีการ
ตดัสินใจรวดเร็วและง่ายกว่าผูที้ มีรายได้น้อย หรือมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที มี
มาตรฐานมากกวา่ 
  6. ค่านิยมในการดาํเนินชีวิต ผลมาจากวฒันธรรมในแต่สังคมที เป็นตวัขบัเคลื อนใน
เกิดพฤติกรรมหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป เช่น ผูที้ อยู่ในวงการนักแสดงมี
ค่านิยมในการใชข้องแบรนดเ์นม  
 

2.2 แนวคิดเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 2.2.1 แนวคิดเกี ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549 : 29) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ เครื องมือที ใชใ้น
ธุรกิจบริการ เพื อที จะสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค โดยยึดความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ซึ ง
เครื องมือนี� ถูกพฒันามาจากส่วนประสมทางการตลาดดั�งเดิม หรือ 4P’s เพราะธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที 
ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดแ้ละจบัตอ้งไม่ได้ จึงตอ้งมีเครื องมือทางการตลาดที เพิ มขึ�นอีก 3P’s คือ 
บุคลากร (People) การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการให้บริการ (Process) 
เขา้มาช่วยบริหารจดัการธุรกิจบริการ 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540 : 2) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ในทาง
ธุรกิจบริการที มีผลทาํใหเ้กิดการซื�อ การใช ้หรือนาํมาซึ งสินคา้และบริการ นาํไปสู่ความพึงพอใจของ
กิจการและผูบ้ริโภค 
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 สุพรรณี อินทร์แกว้ (2547 : 88) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ กลยทุธ์ที เกี ยวขอ้งกบั
การดาํเนินงานทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place)  
การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) แต่สาํหรับการบริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดที แตกต่าง
จากสินคา้ โดยเพิ มเขา้มาอีก 3 ส่วนประสม คือ พนกังาน (People) สิ งแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และกระบวนการให้บริการ (Process) ซึ งทั� งหมดนี� จาํเป็นตอ้งจดัสรรให้ตรงกับความ
ตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  จากแนวคิดเกี ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการที กล่าวมาแลว้ สามารถสรุปไดว้า่ เป็น
ตวัแปรทางดา้นการตลาดภายในองคก์รที สามารถควบคุมได ้ที ธุรกิจบริการนาํมาใชด้าํเนินงานทางการ
ตลาดร่วมกนั เพื อส่งมองสินคา้และบริการถึงมือกลุ่มเป้าหมาย โดยเกิดความพึงพอใจในสินคา้และ
บริการที เสนอขายนั�น ๆ ซึ งธุรกิจบริการจะตอ้งใช้ตวัแปรที เพิ มขึ�นมาอีก 3 ตวัแปร คือ บุคลากร 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ 
 2.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (7P’s) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 54) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing 
Mix) หรือ 7P’s ประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สินคา้หรือบริการที ธุรกิจเสนอขายต่อลูกคา้ ซึ งผลิตภณัฑ์แบ่ง 
เป็นผลิตภณัฑ์หลกั คือ สิ งที ลูกคา้ตอ้งการเป็นหลกั และผลิตภณัฑ์เสริม เป็นขอ้เสนออื นที ทางธุรกิจ
มอบให้ เพื อเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการ เช่น การซักทาํความสะอาดและรีด
เสื�อผา้เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของร้านซกัแหง้ และทางร้านมีบริการซ่อม ปะ เยบ็ ผา้ ซึ งก็เป็นบริการเสริม 
ที ทาํไดท้ั�งก่อนและหลงัการขายบริการ 
 2. ราคา (Price) คือ ตน้ทุนที ลูกคา้เสียไปในการซื�อสินคา้และบริการ ราคามีผลต่อผูบ้ริโภค
ทางคุณค่าและคุณภาพของสินคา้และบริการ การกาํหนดราคาที เหมาะสมกบักลยุทธ์ที ใช้นั�นจะเป็น
สิ งจูงใจในการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค จนเกิดการแลกเปลี ยนระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค 
 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ การจดัสถานที ใหผู้บ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการตอ้งเขา้ถึง
บริการได้ง่าย ไม่มีขั�นตอนซับซ้อน ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายในการเขา้ใช้บริการได้
มากที สุด และทาํเลที ตั�งให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายและลกัษณะธุรกิจ เช่น ทาํเลที ตั�งของร้าน
หนงัสืออยูใ่กลก้บัสถาบนัการศึกษา และมีหนา้เวบ็ไซตใ์นการสั งซื�อพร้อมบริการจดัส่งถึงบา้น 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื อสารระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ ที ทาํให้ลูกคา้
เห็นความแตกต่างของสินคา้และบริการ หรือสร้างภาพพจน์และชื อเสียง ซึ งทาํหนา้ที ในการให้ขอ้มูล
แก่ลูกคา้ การจูงใจให้สนใจและซื�อ และช่วยกระตุน้ความทรงจาํของลูกคา้ ซึ งการส่งเสริมการตลาด
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ประกอบด้วย การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย และ
การตลาดทางตรง โดยแต่ละวิธีตอ้งใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น สายการบิน ไม่นิยม
ขายโดยใชก้ารตลาดทางตรง แต่จะเป็นการโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 5. บุคลากร (People) คือ บุคคลทั�งหมดที มีความเกี ยวขอ้งในการนาํเสนอสินคา้และบริการ
แก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ เจา้ของ พนกังานส่วนหนา้ที ติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง และพนกังานส่วนหลงัที เป็นฝ่าย
สนบัสนุนการดาํเนินงาน ซึ งทุกคนตอ้งให้ความสําคญักบักระบวนการสร้างจิตสํานึกการให้บริการ 
และมีการทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ 
 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) คือ สิ งที สามารถมองเห็นหรือสามารถสัมผสัได ้เป็น
ปัจจัยหนึ งในการเลือกใช้บริการของลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที  อาคาร เครื องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที ใชใ้นการบริการ  
 7. กระบวนการให้บริการ (Process) คือ ขั�นตอน วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที ธุรกิจนาํเสนอ
ซึ งสินคา้และบริการ ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมและใหก้ระบวนการเกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
ซึ งตอ้งอาศยับุคลากรและเครื องมือเพื อที จะทาํให้ลูกคา้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประทบัใจ 
ควรเนน้ความถูกตอ้งแม่นยาํ รวดเร็ว สะดวก ในการรับคาํสั งซื�อ การส่งมองสินคา้และบริการถึงลูกคา้ 
และการชาํระเงิน 
 
2.3 ข้อมูลเกี�ยวกบัร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) 

ปี พ.ศ. 2545 ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ไดก่้อตั�งขึ�น เป็นช่วงที ธุรกิจร้าน
กาแฟคึกคกัและตื นตวัมาก บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มองเห็นที จะนาํร้านกาแฟที มีมาตรฐานมา
เป็นธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ� ามนั เป็นธุรกิจให้บริการเครื องดื มที มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกนั
ใหบ้ริการกลุ่มผูบ้ริโภคที เดินทางท่องเที ยว หรือเป็นจุดพกัรถสําหรับนกัเดินทางในการมานั งผอ่นคลาย 
ระยะเวลา 4 ปีแรก เป็นช่วงสร้างแบรนด์ให้เป็นที รู้จกั สามารถขยายสาขาไดก้วา่ 100 สาขา ปี 2549 - 
2551 สามารถขยาย และทาํการเพิ มจาํนวนสาขาไปพร้อม ๆ กบัสถานีบริการนํ� ามนั ปตท. จนทาํให้มี
สาขาร้านกาแฟจาํนวนมากที สุดในประเทศไทยถึง 280 สาขา ในปี 2551 ในช่วงปลายปี 2551 - 2552 มี
การพฒันาภาพลกัษณ์ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) เป็นสถานที ที สามารถนั งพกัผ่อนใน
ระหวา่งการเดินทาง หรือเป็นจุดนดัพบของผูค้นยุคใหม่ที ชื นชอบการดื มกาแฟสด ที มีกลิ นหอมกรุ่น 
รสชาติเขม้ขน้ บรรยากาศดี บริเวณร้านแวดลอ้มไปดว้ยไมน้านาพนัธ์ุ ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) 
ในระยะแรกเจาะจงไปที สถานีบริการมนั ปตท. กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเส้นทางหลกัที เป็น
ประตูไปสู่จงัหวดัในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเท่านั�น ในปี 2554 ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) 
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มีจาํนวนสาขา 650 สาขา ซึ งถือเป็นร้านกาแฟที สาขามากที สุดในเอเชีย ซึ งมีการขยายสาขาออกนอก
สถานีบริการนํ� ามนั ปตท. โดยมีแผนที จะดาํเนินการร้านเอง เพื อกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินการ
ช่วงแรก และเมื อควบคุมมาตรฐานรูปแบบการดาํเนินไดดี้แลว้จึงจะให้สิทธิกบับุคคลภายนอก ภายหลงั 
ปตท. ไดพ้ฒันาภาพลกัษณ์ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ใหม่ที เป็นการตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้
ใหม่ภายในสถานที ทาํงานและกลุ่มนกันกัเดินทาง ภายใตส้โลแกน The Embrace ในออ้มกอดแห่ง 
อเมซอน ที มีคนรุ่นใหม่ที เป็นคอกาแฟเขา้ใชบ้ริการมากขึ�น เนน้กลุ่มเป้าหมายที เป็นกลุ่มคนทาํงาน โดย
ขยายไปแหล่งธุรกิจ ห้างสรรพสินคา้ สถานที ทาํงาน ที ลกัษณะทางกายภาพที ทนัสมยัและรสชาติที 
เขม้ขน้ของเครื องดื ม 
 

 
 

ภาพที� 2.4 โลโกข้อง ร้าน คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) 
ที มา : (http://www.cafe-amazon.com) 

รูปแบบร้าน 
�. ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ในสถานีบริการนํ�ามนั 
เพื อความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด ์คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) และทาํให้ผูบ้ริโภคง่าย

ต่อการจดจาํ จึงมีแค่รูปแบบเดียว แต่มีพื�นที  2 ขนาด คือ ขนาดห้องภายใน 4 � 4 เมตร ขนาดพื�นที 
โดยรอบ 13 � 12.5 เมตร และอีกแบบ ขนาดหอ้งภายใน 5 � 5 เมตร ขนาดพื�นที โดยรอบ 14 � 13.5 
เมตร ทั�ง 2 แบบ จะตอ้งมีระเบียงดา้นหนา้และดา้นขา้ง แต่อาจมีระเบียงเพียงดา้นใดดา้นหนึ งขึ�นอยูก่บั
พื�นที หากไม่เพียงพอ และตอ้งมีพื�นที เพื อจดัส่วนหยอ่มสร้างบรรยากาศใหร่้มรื น 
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ภาพที� 2.5 ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ�ามนั 
ที มา : (http://www.cafe-amazon.com) 

2. ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ภายนอกสถานีบริการนํ�ามนั 
 รูปแบบร้านภายนอกสถานีบริการนํ� ามนั มี 2 แบบ คือ รูปแบบ Original (Café Amazon) 
เป็นร้านที มีที ตั�งอยูน่อกอาคาร เนื�อที ประมาณ 40 ตารางเมตรขึ�นไป เป็นแบบสแตนด์ อะโลน (Stand-
Alone) หรือที ตั�งอิสระ มีพื�นที ในการจดัตกต่างสวนหยอ่มดว้ยตน้ไมที้ ใหค้วามร่มรื น และมีระเบียงนั ง 
 

 
 

ภาพที� 2.6 ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ภายนอกสถานีบริการนํ�ามนั แบบ Original 
ที มา : (http://www.cafe-amazon.com) 
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และรูปแบบ Premium (The Amazon’s Embrace) คือ ร้านที ตั�งอยู่ในอาคารต่าง ๆ เช่น 
สํานกังาน โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นตน้ ใชเ้นื�อที โดยประมาณ �� ตารางเมตรขึ�นไป ซึ งตั�งอยูใ่น
บริเวณพื�นที เปิดอาจจะโตะ๊ เกา้อีที นั งหรือไม่มีที นั งก็ได ้
 

 
 

 

ภาพที� 2.7 ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ภายนอกสถานีบริการนํ�ามนั แบบ Premium ที มีที นั ง 
ที มา : (http://www.cafe-amazon.com) 
 

 
 

ภาพที� 2.8 ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ภายนอกสถานีบริการนํ�ามนั แบบ Premium ไม่มีที นั ง 
ที มา : (http://www.cafe-amazon.com) 
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ร้านและสาขาในจังหวดัปทุมธานี 
 ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ภายในจงัหวดัปทุมธานี มีทั�งหมด 22 สาขา แจกแจงไดต้ามอาํเภอ 
ดงันี�  
 
ตารางที� 2.2 แสดงสาขาของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
เขตอาํเภอ ชื อสาขา บริเวณที ตั�ง 

คลองหลวง 
 
 
 
 
 
 
ธญับุรี 
 
 
 
 
เมือง 
 
 
 
ลาํลูกกา 

1. ปตท.สาขาคลองหลวง กม. 6  
2. ปตท.คลองหลวง (เพิ มพรพนูผล)  
3. หจก.ทิพยศิ์ริปิโตรเลียม  
4. บจก.ศิริสมบูรณ์สเตชั น  
5. ปตท.ปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ (รังสิต)  
6. ปตท.ปทุมธานี – ไพน์เฮริสท ์ 
7. ปตท.บจ.ศิริสมบูรณ์ ออลล ์ 
8. บจก.ยนีูค พอยท ์ 
9. บจก.เอสเอสเอม็.เซอร์วสิ  
10. บจก.บี แอนด ์ซี ออยลเ์ซอร์วสิ  
11. ปตท.ปทุมธานี – รังสิต คลอง 7   
12. ปตท.ปทุมธานี – พหลโยธิน กม.30 
13. ปตท.แยกสันติสุข 
14. หจก.พึ งสุขปิโตรเลียม 
15. บจก.เพชรธนวรรณ (1) 
16. ปตท.ปทุมธานี – บางพนู 2 กม.7 
17. หจก.จรมาปิโตรเลียม  
18. ปตท.ร้านสวสัดิการทหารอากาศ 
      ดอนเมือง 3  
19. สวสัดิการทหารอากาศดอนเมือง 3  

ถ.บางขนั-คลองหลวง ต.คลองสาม 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ ง 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ ง 
ถ.วงแหวนตะออก ต.คลองสี  
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ ง 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ ง 
ถ.วงแหวนตะออก ต.คลองสี  
ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลาํผกักดู 
ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์
ถ.รังสิต-เมืองเอก ต.ประชาธิปัตย ์
ถ.รังสิต-องครักษ ์ต.คลองหนึ ง 
เซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก 
ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพนู 
ถ.สะพานนนทบุรี-บางบวัทอง ต.บางคูวดั 
ตลาดพนูทรัพย ์ต.บา้นกลาง 
ถ.ลาํลูกกา ต.บึงคาํพร้อย 
ธูปเตมีย ์ถ.พหลโยธิน-ลาํลูกกา ต.คูคต 
 
ธูปเตมีย ์ต.คูคต 
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ตารางที� 2.2 (ต่อ) 

เขตอาํเภอ ชื อสาขา บริเวณที ตั�ง 

สามโคก 
 
ลาดหลุมแกว้ 

20. บจก.มาลีรัตน์ออยล ์ 
21. บจก.ปิโตรเลียม (เชียงราก) 
22. ปตท.หจก.ผลเพิ มคา้นํ�ามนั  

ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.ทา้ยเกาะ 
ต.เชียงรากใหญ่ 
ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้ ต.คูบางหลวง  

(ที มา : http://www.cafe-amazon.com) 
สินค้าและบริการ 
ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน จาํหน่ายเครื องดื ม เบเกอร์รี  และสินคา้พรีเมี ยม โดยสินคา้และ

บริการมีคุณภาพสามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี สินคา้แบ่งออกเป็น � หมวด
ดงันี�    

1. เครื องดื ม ที มีทั�งประเภท กาแฟ ชา นมสด ช็อกโกเลต และนํ�าผลไม ้
2. ขนมเคก้และเบเกอร์รี  
3. สินคา้พรีเมี ยม เช่น กระเป๋าผา้ Amazon Wild Life, แกว้ Tumbler, แกว้ 10 ปี Café Amazon 

นอกจากนี� ยงัมีบริการ Wi-Fi/Internet ฟรีให้ใชบ้ริการบริเวณร้าน เพื ออาํนวยความสะดวก
ใหก้ลุ่มเป้าหมายใหม่ที เป็นกลุ่มคนทาํงาน หรือผูที้ ตอ้งการใชบ้ริการ Wi-Fi/Internet  

 
2.4 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

วารุณี พนัหัน (2551) พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้
จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉลี ยต่อเดือนอยูที่  7,001 - 15,000 บาท พฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เลือกสถานที ในการบริโภคกาแฟสด คือ ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต และศูนยก์ารคา้เซียร์
รังสิต โดยรับรู้ขอ้มูลเกี ยวกบักาแฟสดดว้ยตนเอง มกัจะบริโภคช่วงกลางวนั บริโภค 1 - 2 ครั� งต่อวนั 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉลี ยต่อครั� ง 40 - 50 บาท ผูมี้อิทธิพลในการเลือกบริโภค คือ เพื อน ชนิดกาแฟที บริโภค
มากที สุด คือ คาปูชิโน่ ในดา้นปัจจยัการตลาดที มีผลในการเลือกบริโภคกาแฟสดในศูนยก์ารคา้ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัโดยรวมในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นราคา ดา้น
ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านการให้บริการ ด้านสถานที  ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด  
ซึ งลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกบริโภค
กาแฟสดในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี 
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ปิยะพรรณ ผวิเหลืองสวสัดิ�  (2553) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟใน
อาํเภอเมืองลาํปาง พบวา่ ส่วนใหญ่คือเพศหญิง อายุระหวา่ 21 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทั และรายไดเ้ฉลี ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ส่วนใหญ่เครื องดื มที ซื�อมากที สุด 
คือ เอสเพรสโซ่ ส่วนอาหารวา่งเลือกซื�อ เคก้ ร้านกาแฟที ใชบ้ริการบ่อยที สุด คือ ร้านกาแฟคอฟฟี บสั 
(Coffee Bus) เหตุผลการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ คือ ติดใจในรสชาติของเครื องดื ม วตัถุประสงคที์ มา
ใชบ้ริการร้านกาแฟ คือ นดัพบปะพูดคุยกบัเพื อน ความถี ในการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ มากกวา่ 4 ครั� ง
ต่อเดือน ไม่มีวนัในการไปใชบ้ริการที แน่นอน ช่วงเวลาในการไปใชบ้ริการ คือ 12.01 - 15.00 น. ซึ ง
ร้านกาแฟที ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเป็นแบบ Stand Alone และมีแหล่งขอ้มูลของ
ร้านกาแฟไดม้าจากการสอบถามเพื อนหรือคนรู้จกั โดยไปใชบ้ริการร้านกาแฟครั� งละ 2 คน ค่าใชจ่้าย
ต่อครั� งอยูที่  31 - 50 บาท ส่วนของปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในอาํเภอเมืองลาํปาง ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ย
จากมากไปน้อย และมีปัจจยัย่อยที มีค่าเฉลี ยของส่วนประสมทางการตลาดแต่ละตวั ดงันี�  ด้านกระบวน 
การบริการ คือ การตอบสนองและความเต็มใจของพนกังานในการให้บริการ ดา้นบุคลากร คือ มารยาท
และมนุษยสัมพนัธ์ของพนกังาน ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
คือ ความสะอาดของร้านและบริเวณร้าน ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ มีที จอดรถสะดวก 
ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ความสะอาดของผลิตภณัฑ์ที จาํหน่ายภายในร้าน และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
คือ มีการใหท้ดลองชิมฟรี 

กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสดในสถานีบริการนํ� ามนับริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค ์ในเขตกรุงเทพฯ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อนัดบัแรก คือ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในปัจจยัย่อยในเรื อง ความถูกตอ้งในการ 
ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการ อนัดบัสอง คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในปัจจยั
ยอ่ยในเรื อง ความสะอาดของผลิตภณัฑ ์อนัดบัสาม คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัใน
ปัจจยัยอ่ยในเรื อง บุคลากรมีมารยาทและอธัยาศยัที ดีต่อผูบ้ริโภค อนัดบัสี  คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในปัจจยัยอ่ยในเรื อง สถานที จอดรถมีเพียงพอ อนัดบัห้า คือ ปัจจยั
ดา้นสิ งนาํเสนอทางกายภาพ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในปัจจยัยอ่ยในเรื อง บรรยากาศและที นั งภายใน
ร้านมีความสะดวกสบาย อนัดบัหก คือ ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในปัจจยัยอ่ยในเรื อง 
ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และอบัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภค
ใหค้วามสาํคญัในปัจจยัยอ่ยในเรื อง สามารถเปลี ยนผลิตภณัฑไ์ดท้นัทีในกรณีที มีปัญหา 
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สมสกุล นิรันดรไชย (2554) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคั วบดแบบสแตนต ์
อะโลน (Stand - Alone) ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ระดบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคั วบดแบบสแตนต ์อะโลน (Stand - Alone) อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซึ งประกอบ
ไปดว้ย ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ โดยสาเหตุที ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคั วบด
แบบสแตนต ์อะโลน (Stand - Alone) คือ รสชาติของกาแฟ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ รายการอาหาร
วา่งและเครื องดื มมีความหลากหลาย รสชาติของอาหารวา่งอื น ๆ ทาํเลที ตั�งเดินทางสะดวก และมีการ
ใหบ้ริการที ดี และพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัเรื องปัจจยัดา้นการตลาดเพิ มมากขึ�น โดย
ปัจจยัทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคั วบดแบบสแตนต ์อะโลน 
(Stand - Alone) แต่ยกเวน้การออกแบบตกแต่งร้านสาเหตุมาจากแต่ละร้านมกัจะออกแบบตกแต่งไม่มี
ความแตกต่างกนัมากนกั วตัถุประสงคที์ ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการร้านกาแฟคั วบดแบบสแตนต์ อะโลน 
(Stand - Alone) ส่วนใหญ่มาเพื อดื มกาแฟเพียงเท่านั�น ไม่ใช่เพื อมาพบปะพูดคุยกบัเพื อนเหมือนใน
อดีต การออกแบบร้านกาแฟคั วบดสแตนต ์อะโลน (Stand - Alone) จึงไม่มีความสัมพนัธ์ในการเลือก 
ใชบ้ริการร้านกาแฟคั วบดแบบสแตนต ์อะโลน (Stand - Alone) และของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

นิอร สิงหิรัญเรือง (2555) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที มีต่อการบริหาร
จดัการร้านกาแฟสด ในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ
20 - 30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉลี ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 
บาท และสถานภาพโสด ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ เครื องดื มที ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ดื มบ่อยที สุด คือ กาแฟสดรูปแบบต่าง ๆ นิยมรับประทานคู่กบัขนมปังปิ� ง และบริโภคที ร้านกาแฟสด 
โดยไปใช้บริการร้านกาแฟสดเพราะตั�งใจไปดื มกาแฟและเครื องดื มอื น ๆ มีเหตุผลที เลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟสด คือ ติดใจรสชาติของกาแฟสด ซึ งตนเองเป็นบุคคลที มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 
และไปกบัเพื อนบ่อยที สุด ส่วนวนัที ใชบ้ริการร้านกาแฟสด คือ ตามโอกาสสะดวก ส่วนมากช่วงเวลา
ที ใช้บริการบ่อย คือ 15.01 - 17.00 น. รูปแบบร้านกาแฟสดที นิยมใช้บริการ คือ รูปแบบในห้าง 
สรรพสินคา้ ใชบ้ริการเดือนละ 2 - 3 ครั� ง และค่าใชจ่้ายเฉลี ยต่อครั� ง 100 - 150 บาท ระดบัความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคที มีต่อการบริหารจดัการร้านกาแฟสดสูงที สุด คือ ดา้นลกัษณะการบริการ รองลงมา
คือ รูปแบบการบริหารจดัการร้านกาแฟสด และระดบัความพึงพอใจตํ าที สุด คือ รูปแบบของร้าน
กาแฟสดที เลือกใชบ้ริการ และปัจจยัส่วนบุคคลที ต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
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จดัการร้านกาแฟสดแตกต่างกนั มีเพียงปัจจยัด้านสถานภาพที ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค   
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บทที� 3 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระเรื�อง พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การศึกษา โดยการศึกษาครั3 งนี3 มีการดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี3   

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เครื�องมือวจิยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา (Population) 
ประชากร คือ ผูที้�ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
2. กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) 
กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั3 งนี3  คือ ผูที้�ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี เนื�องจากไม่ทราบจาํนวนผูที้�ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี ผูศึ้กษาจึง
ใชว้ิธีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร ดงันี3  
(พิมพา หิรัญกิตติ, 2552 : 135)  

 

สูตร  n =    
 

 

 เมื�อ n = ขนาดตวัอยา่ง 
    p = สัดส่วนประชากรที�สนใจศึกษา 
    q = 1 - p (สัดส่วนของประชากรที�ไม่สนใจศึกษา)  
    Z = ค่าความเชื�อมั�นหรือระดบันยัสาํคญัถา้ระดบัความเชื�อมั�น 95% มีค่า z = 1.96 
     e = ระดบัของความคลาดเคลื�อนที�ยอมใหเ้กิดขึ3นได ้5% = 0.05 
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 การวิจยัครั3 งนี3  ผูศึ้กษากาํหนดสัดส่วนประชากรที�สนใจศึกษาเป็น 50 % หรือ 0.5 ตอ้งการ
ระดบัความเชื�อมั�น 95 % และยอมรับค่าความคลาดเคลื�อนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 ขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งจะคาํนวณได ้
  

n =  
 
    n =      384.16 หรือ 385 
 

กลุ่มตวัอย่างของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ที�คาํนวณได้เท่ากบั 385 คน และเพื�อ
ป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที�ไม่สมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงสํารองกลุ่มตวัอยา่งเพิ�มอีก 
15 คน รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั3งสิ3น 400 คน 

3. การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) 
ขั3นตอนที� 1 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา โดยการกาํหนดจากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างที�

ตอ้งการทั3งหมด 400 ตวัอยา่ง เฉลี�ยดว้ยจาํนวนร้านกาแฟสด อเมซอน 22 สาขา เพื�อนาํมาศึกษา ดงันี3  
 
ตารางที� 3.1 แสดงจาํนวนขนาดตวัอยา่งในแต่ละสาขา  

ลาํดบั ชื�อสาขา บริเวณที�ตั3ง ขนาดตวัอยา่ง 

 เขตอาํเภอคลองหลวง   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ปตท.คลองหลวง เพิ�มพรพนูผล  
หจก.ทิพยศิ์ริปิโตรเลียม  
ปตท.ปทุมธานี - ธรรมศาสตร์ (รังสิต)  
ปตท.ปทุมธานี - ไพน์เฮริสท ์ 
บจก.ศิริสมบูรณ์สเตชั�น  
ปตท.สาขาคลองหลวง กม. 6  
ปตท.บจ.ศิริสมบูรณ์ ออลล ์ 

ถ.พหลโยธิน 
ถ.พหลโยธิน 
ถ.พหลโยธิน 
ถ.พหลโยธิน 
ถ.วงแหวนตะออก คลองลวง 
ถ.บางขนั-คลองหลวง 
ถ.วงแหวนตะออก คลองลวง 

19 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
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ตารางที� 3.1 (ต่อ) 
ลาํดบั ชื�อสาขา บริเวณที�ตั3ง ขนาดตวัอยา่ง 

 เขตอาํเภอธญับุรี   

8 
9 

10 
11 
12 

บจก.ยนีูค พอยท ์ 
บจก.เอสเอสเอม็.เซอร์วสิ  
บจก.บี แอนด ์ซี ออยลเ์ซอร์วสิ  
ปตท.ปทุมธานี - รังสิต คลอง 7   
ปตท.ปทุมธานี - พหลโยธิน กม.30 

ถ.รังสิต-นครนายก 
ถ.รังสิต-นครนายก 
ถ.รังสิต-เมืองเอก 
ถ.รังสิต-องครักษ ์
เซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน 

18 
18 
18 
18 
18 

 เขตอาํเภอเมือง   
13 
14 
15 
16 

ปตท.แยกสันติสุข  
หจก.พึ�งสุขปิโตรเลียม  
บจก.เพชรธนวรรณ (1) 
ปตท.ปทุมธานี - บางพนู 2 กม.7 

ถ.ปทุมธานี-สามโคก 
ถ.รังสิต-ปทุมธานี 
ถ.สะพานนนทบุรี - บางบวัทอง 
ตลาดพนูทรัพย ์

18 
18 
18 
18 

 เขตอาํเภอลาํลูกกา   

17 
18 

 
19 

หจก.จรมาปิโตรเลียม  
ปตท.ร้านสวสัดิการทหารอากาศ 
ดอนเมือง 3  
ร้านสวสัดิการทหารอากาศดอนเมือง 3  

ถ.ลาํลูกกา 
ธูปเตมีย ์ถ.พหลโยธิน - ลาํลูกกา 
 
ธูปเตมีย ์

18 
18 
18 

 เขตอาํเภอสามโคก   
20 
21 

บจก.มาลีรัตน์ออยล ์ 
บจก.ปิโตรเลียม  

ถ.ปทุมธานี - สามโคก 
เชียงรากใหญ่ 

18 
18 

 เขตอาํเภอลาดหลุมแกว้   

22 ปตท.หจก.ผลเพิ�มคา้นํ3ามนั  ถ.ปทุมธานี - ลาดหลุมแกว้  18 

 รวม  400 
ขั3นตอนที� 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะผูที้�กาํลงัใช้บริการร้านกาแฟสด  

อเมซอน ในพื3นที�จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 22 สาขา 
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3.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาครั3 งนี3  คือ แบบสอบถามที�ใชส้าํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
จากกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี3  
 ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถาม
ปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวมีจาํนวน 6 ขอ้  
 ขอ้ที� 1 เพศ ใช้การวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) คาํถามมีลกัษณะปลาย
ปิด แบบ 2 ตวัเลือก (Two - way question) 
 ขอ้ที� 2 อายุ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) คาํถามมีลกัษณะปลายปิด 
แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 3 สถานภาพ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) คาํถามมีลกัษณะ
ปลายปิด แบบ 2 ตวัเลือก (Two - way question) 
 ขอ้ที� 4 ระดบัการศึกษา ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) คาํถามมีลกัษณะ
ปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 5 อาชีพ ใชก้ารวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) คาํถามมีลกัษณะ
ปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 6 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) คาํถามมี
ลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ส่วนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัการให้ความสําคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มี
ผลต่อการเขา้ใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด อเมซอน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) ด้านการเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท 
มาตรอนัตรภาพ (Interval Scale) ซึ� งคาํถามมีลกัษณะปลายปิด มีจาํนวน 7 ขอ้ 
 แบบสอบถามในส่วนที� 2 เป็นการวดัขอ้มูลแบบ (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ในการ
ใหค้ะแนนตามแนวของ Importance Scale ไดด้งันี3   
 ระดบัคะแนน  5 คะแนน   หมายถึง    สาํคญัมากที�สุด 
 ระดบัคะแนน  4 คะแนน   หมายถึง    สาํคญัมาก 
 ระดบัคะแนน  3 คะแนน   หมายถึง    สาํคญัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน  2 คะแนน   หมายถึง    สาํคญันอ้ย 
 ระดบัคะแนน  1 คะแนน   หมายถึง    สาํคญันอ้ยที�สุด 
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 พิมพา หิรัญกิตติ (2552 : 98) การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั3น (Interval Scale) เป็นการวดั
แบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใชสู้ตรคาํนวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชั3น ดงันี3  

ความกวา้งของอนัตรภาคชั3น     = ขอ้มูลที�มีค่าสูงสุด - ขอ้มูลที�มีค่าตํ�าสุด 
                  จาํนวนชั3น    

5
15 −

=  

             8.0=  
 

แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี�ยในแบบสอบถาม ดงันี3  
 คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง     4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัมากที�สุด 
 คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง     3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัมาก 

คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง     2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง     1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉลี�ยระหวา่ง    1.00  - 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยที�สุด 

 ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัดา้นพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มีลกัษณะคาํถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวมีจาํนวน 8 ขอ้ ดงันี3  
 ขอ้ที� 1 ประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
คาํถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 2 เหตุผลที�เขา้ใชบ้ริการ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) คาํถาม
มีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 3 จาํนวนครั3 งในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal 
Scale) คาํถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 4 ค่าใชจ่้ายต่อครั3 งที�เขา้ใชบ้ริการ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 
คาํถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 5 วนัที�เขา้ใชบ้ริการ ใชก้ารวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) คาํถาม
มีลกัษณะปลายปิด แบบ 2 ตวัเลือก (Two-way question) 
  ขอ้ที� 6 เวลาที�เขา้ใชบ้ริการ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) คาํถามมีลกัษณะ
ปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
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  ขอ้ที� 7 ผูมี้ส่วนร่วมการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal 
Scale) คาํถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices question) 
 ขอ้ที� 8 ลกัษณะการเขา้ใชบ้ริการ ใชก้ารวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
คาํถามมีลกัษณะปลายปิด แบบ 2 ตวัเลือก (Two-way question) 
 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม (Reliability) สัมประสิทธิo อลัฟาของครอนบาค (Conbach’s 
Alpha Coefficient) ค่าที�ใชว้ดัความเชื�อถือไดเ้ป็นค่าเฉลี�ยของค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์ (กลัยา วานิชย ์-
บญัชา, 2545 : 34) 
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 เมื�อ  k = จาํนวนขอ้ของแบบวดั 
  2

iS  = ความแปรปรวน (variance) ของขอ้ i 
  2

pS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม หรือความแปรปรวนระหวา่งผูต้อบ 
 การทดสอบความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม (Reliability) จะนาํแบบสอบถามที�ไดไ้ปทดลอง
ใช ้(Try Out) โดยทาํการ Pre-test กบักลุ่มตวัอยา่งที�มีคุณสมบติัตามที�กาํหนดไว ้จาํนวน 30 ตวัอยา่ง 
ไดค้่าความเชื�อมั�นโดยภาพรวมเท่ากบั 0.864 แยกเป็นรายดา้น ดงันี3  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์   ค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.851 
 ดา้นราคา     ค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.842 
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.828 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.856 
 ดา้นบุคลากร   ค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.839 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.855 
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ค่าสัมประสิทธิo สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.845 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การกาํหนดแหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษาครั3 งนี3  มีดงันี3  
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลที�ใชป้ระกอบในการศึกษา โดยผูศึ้กษาทาํการคน้ควา้ วิทยานิพนธ์ 
เอกสารงานวจิยัเชิงวชิาการต่าง ๆ และเอกสารการเรียนที�เกี�ยวขอ้งเป็นแนวทางในการศึกษาครั3 งนี3  

3. เมื�อรวบรวมแบบสอบถาม จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพื�อวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การจัดกระทาํข้อมูล 

 เมื�อทาํการแจกแบบสอบถาม และรวบรวมเรียบร้อย จึงนาํมาทาํการศึกษาตามขั3นตอน ดงันี3   
 1. การตรวจสอบขอ้มูล ผูศึ้กษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแยก
แบบสอบถามที�ไม่สมบูรณ์ออก  
 2. การลงรหสั นาํแบบสอบถามที�ตรวจสอบถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลงรหสัตามกาํหนดไว้
ล่วงหนา้สาํหรับประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  
 3. การประมวลผลขอ้มูล ขอ้มูลที�ลงรหสัเรียบร้อยแลว้โดยใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ขอ้มูล ซึ� งใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป เพื�อวเิคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมานตามสมมติฐานที�ตั3งไว ้
 การวเิคราะห์และแปลผลข้อมูล 

 t. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอย่าง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
และพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน โดยใชก้ารวเิคราะห์แบบสอบถามดงันี3  
  ส่วนที� 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลเป็นการแจงแจงความความถี� 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  ส่วนที� 2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
แสดงผลเป็นค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ส่วนที� 3 ขอ้มูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัปทุมธานี แสดงผลเป็นการแจงแจงความความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบสมมติฐาน
การวจิยัทั3งนี3 เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ใชส้ถิติดงันี3  
  2.1 ใชส้ถิติแบบ Independent Sample (t-test) เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (2 กลุ่ม) ทดสอบสมมติฐานที� 1   
  2.2 ใชส้ถิติแบบ One-way ANOVA (F-test) เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (3 กลุ่มขึ3นไป) ทดสอบสมมติฐานที� 1 
  2.3 ใชส้ถิติแบบ Chi-Square เพื�อทดสอบความสันพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบั
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ทดสอบสมมติฐาน
ที� 2 
 



39 

 

บทที� � 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการคน้ควา้อิสระครั� งนี�  เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เพื/อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม
การเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยทาํการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เสนอผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี�  
 ส่วนที/ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 ส่วนที/ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนที/ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัปทุมธานี 
 ส่วนที/ 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื/อทดสอบสมมติฐาน 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ส่วนที� 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลี/ยต่อเดือน 
 
ตารางที� 4.1 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละของผูบ้ริโภค ดา้นเพศ 

 เพศ จาํนวน ร้อยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

163 
237 

40.75 
59.25 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.1 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 และเพศชาย จาํนวน 163 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.75 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.2 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละของผูบ้ริโภค ดา้นอาย ุ
 อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

1. ตํ/ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 
2. 31 - 40 ปี 
3. 41 ปี ขึ�นไป 

215 
126 
59 

53.75 
31.50 
14.75 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.2 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่มีอายุต ํ/ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมา อายุ
ระหวา่ง 31 - 40 ปี จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และ 41 ปี ขึ�นไป จาํนวน 59 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.75 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.3 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละของผูบ้ริโภค ดา้นสถานภาพ 

 สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
 1. โสด 
 2. สมรส/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

263 
137 

65.75 
34.25 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.3 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมา สถานภาพสมรส/
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ตามลาํดบั  

 
ตารางที� 4.4 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละของผูบ้ริโภค ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ระดบัการศึกษาสูงสุด จาํนวน ร้อยละ 
 1. ตํ/ากวา่ปริญญาตรี 
 2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

49 
284 
67 

12.25 
71.00 
16.75 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.4 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมาระดบั
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การศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และระดบัการศึกษาตํ/ากว่า
ปริญญาตรี 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 ตามลาํดบั 
  
ตารางที� 4.5 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละผูบ้ริโภค ดา้นอาชีพ 

 อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
1. พนกังานเอกชน 
2. รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ 
3. ธุรกิจส่วนตวั 
4. นกัเรียน/นกัศึกษา 

184 
81 
88 
47 

46.00 
20.25 
22.00 
11.75 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.5 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั 
จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.25 และนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 4.6 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละของผูบ้ริโภค ดา้นรายไดต่้อเดือน 

 รายไดต่้อเดือน จาํนวน ร้อยละ 
 1. ตํ/ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
 2. 10,001 - 20,000 บาท 
 3. 20,001 - 30,000 บาท 
 4. 30,001 - 40,000 บาท 
 5. 40,001 - 50,000 บาท 
 6. 50,001 บาทขึ�นไป 

55 
159 
87 
26 
26 
47 

13.75 
39.75 
21.75 
6.50 
6.50 

11.75 
 รวม 400 100 

จากตารางที/ 4.6 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 
โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี/ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 
รองลงมารายได ้20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 รายไดต้ ํ/ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 รายได ้50,001 บาทขึ�นไป จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
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11.75 รายได ้30,001 - 40,000 บาท จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และรายได ้40,001 - 50,000 
บาท จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามลาํดบั 
  ส่วนที� 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 
ตารางที� 4.7 แสดงค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นผลิตภณัฑ์ มาก
ที/สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที/สุด 

ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1. ร ส ช า ติ ก า แ ฟ แ ล ะ
เครื/องดื/มอื/น ๆ 

46.25 37.25 14.25 2.25 - 4.28 0.788 มากที/สุด 1 

2. ชนิดเครื/ องดื/มมีความ
หลากหลาย 

24.00 48.75 24.00 1.50 1.75 3.96 0.832 มาก 3 

3. มีเบเกอร์รี/ จ ําหน่าย
ภายในร้าน 

12.50 38.50 37.25 8.50 3.25 3.49 0.931 มาก 5 

4. ภาชนะและบรรจุภณัฑ์
มีความสวยงาม 

20.75 42.00 33.75 3.00 0.50 3.80 0.818 มาก 4 

5. ตรายี/หอ้ คาเฟ่ อเมซอน 
เป็นที/รู้จกัแพร่หลาย 

35.50 42.00 20.75 1.75 - 4.11 0.788 มาก 2 

รวม      3.92 0.831 มาก  
จากตารางที/ 4.7 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 3.92 และเมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมากที/สุด คือ 
รสชาติกาแฟและเครื/องดื/มอื/น ๆ โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.28  

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดับมาก คือ ตรายี/ห้อ คาเฟ่ อเมซอน เป็นที/รู้จกัแพร่หลาย 
ชนิดเครื/องดื/มมีความหลากหลาย ภาชนะและบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม และมีเบเกอร์รี/ จาํหน่าย
ภายในร้าน โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.11, 3.96, 3.80 และ 3.49 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.8 แสดงค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
ดา้นราคา มาก

ที/สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ที/สุด 
ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D. แปลผล ลาํดบั

1.  ร า ค า เ ห ม า ะ ส ม กั บ
คุณภาพ 

30.25 37.75 28.00 3.50 0.50 3.94 0.875 มาก 2 

2. การติดป้ายบอกราคา
สินคา้ที/ชดัเจน 

23.75 51.50 22.00 2.00 0.75 3.96 0.777 มาก 1 

3.  มี รา ค า ใ ห้ เ ลื อก ตา ม 
บรรจุภณัฑ ์

18.50 45.5 27.25 5.75 3.00 3.71 0.935 มาก 3 

รวม      3.87 0.862 มาก  

จากตารางที/ 4.8 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 
ให้ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 3.87 และเมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมาก คือ การ
ติดป้ายบอกราคาสินคา้ที/ชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีราคาให้เลือกตามบรรจุภณัฑ์ โดยมี
ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 3.96, 3.94 และ 3.71 ตามลาํดบั 

 
 ตารางที� 4.9 แสดงค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่อง 

ทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มาก
ที/สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที/สุด 

ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D แปลผล ลาํดบั 

1. ที/ตั�งของร้านสะดวกต่อการ
เดินทาง 

50.50 34.50 13.00 1.75 0.25 4.33 0.786 มากที/สุด 1 

2. ที/ตั�งของร้านหาง่าย 49.25 35.25 14.00 1.50 - 4.32 0.768 มากที/สุด 2 
3. จาํนวนสาขามีมากเพียงพอ 34.75 41.50 19.75 3.50 0.50 4.07 0.853 มาก 3 

รวม      4.24 0.802 มากที/สุด  

จากตารางที/ 4.9 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 
ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที/สุด โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.24 และเมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
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ในระดบัมากที/สุด คือ ที/ตั�งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.33 และที/ตั�งของร้าน
หาง่าย โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.33 และ 4.32 ตามลาํดบั 

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมาก คือ จาํนวนสาขามีมากเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 
4.07 

 
ตารางที� 4.10 แสดงค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มาก
ที/สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที/สุด 

ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1. การโฆษณา การประชา-
สัมพันธ์ผ่ านสื/ อต่าง  ๆ เ ช่น 
โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร  

14.75 33.75 39.25 10.00 2.25 3.49 0.939 มาก 1 

2. จดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดร่้วม
สงัสรรคแ์ละรับรางวลั 

8.25 25.75 40.75 19.50 5.75 3.11 1.001 ปานกลาง 3 

3. มีของพรีเมี/ยมให้แลกซื� อ 
เช่น แกว้อเมซอน กระเป๋าผา้  

7.50 25.00 42.25 18.00 7.25 3.08 1.008 ปานกลาง 4 

4. การให้ส่วนลด เช่น ใชชิ้�น 
ส่วนไวตามิ�ลคเ์ป็นส่วนลด 

9.00 27.00 39.75 18.00 6.25 3.15 1.021 ปานกลาง 2 

รวม      3.20 0.992 ปานกลาง  
จากตารางที/ 4.10 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 3.20 และเมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัใน
ระดบั คือ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื/อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร โดยมีค่าเฉลี/ย
เท่ากบั 3.49  

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง คือ การให้ส่วนลด เช่นใช้ชิ�นส่วนไวตามิ�ลค์
เป็นส่วนลด การจดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั และมีของพรีเมี/ยมให้แลกซื�อ เช่น 
แกว้อเมซอน กระเป๋าผา้ โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 3.15, 3.11 และ 3.08 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.11 แสดงค่า เฉลี/ ย  ส่วนเบี/ ยง เบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นบุคลากร 

ดา้นบุคลากร มาก
ที/สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที/สุด 

ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1. มนุษยส์ัมพนัธ์และมารยาท
ของพนกังาน 

29.75 45.50 20.50 3.25 1.00 4.00 0.851 มาก 2 

2. ความกระตือรือร้นและ
ความเต็มใจให้บริการของ
พนกังาน 

28.75 47.00 21.50 2.75 - 4.02 0.783 มาก 1 

3. พนักงานมีบุคลิกภาพและ
การแต่งกายเหมาะสม 

23.50 52.50 21.50 2.50 - 3.97 0.742 มาก 3 

รวม      3.99 0.792 มาก  

จากตารางที/ 4.11 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 
ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 3.99 และเมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก คือ ความ
กระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนกังาน มนุษยส์ัมพนัธ์และมารยาทของพนกังาน และ
พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.02, 4.00 และ 3.97 ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 4.12 แสดงค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ 
ทางกายภาพ  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มาก
ที/สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที/สุด 

ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D. แปลผล ลาํดบั
1. การตกแต่งร้านทนัสมยั ป้าย
หนา้ร้านเด่นชดั 

35.25 51.25 12.50 1.00 - 4.21 0.690 มากที/สุด 1 

2. บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง 36.00 46.25 15.75 2.00 - 4.16 0.757 มาก 2 
3. การจัดสรรที/นั/งด้านในและ
ดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ 

32.75 45.75 19.50 2.00 - 4.09 0.772 มาก 3 

4. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ 
Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ 

24.00 39.75 28.50 5.00 2.75 3.77 0.961 มาก 4 

รวม      4.05 0.795 มาก  
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จากตารางที/ 4.12 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 
ใหค้วามสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.05 และเมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบั
มากที/สุด คือ การตกแต่งร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.21  

 ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมาก คือ บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง การจดัสรรที/นั/ง
ดา้นในและดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ และมีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ โดยมี
ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.16, 4.09 และ 3.77 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.13 แสดงค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน 

กระบวนการใหบ้ริการ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

มาก
ที/สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที/สุด 

ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D. แปลผล ลาํดบั 
1. ความถูกตอ้ง รวดเร็วในการ
สั/งซื�อและรับสินคา้/บริการ 

36.00 45.00 17.00 1.50 0.50 4.15 0.785 มาก 2 

2. ความถูกต้อง รวดเร็วใน
การชาํระเงิน 

38.25 48.75 12.00 0.50 0.50 4.24 0.716 มากที/สุด 1 

รวม      4.19 0.750 มาก  
จากตารางที/ 4.13 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.19 และเมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัใน
ระดบัมากที/สุด คือ ความถูกตอ้ง รวดเร็วในการชาํระเงิน โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.24  

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมาก คือ ความถูกตอ้ง รวดเร็วในการสั/งซื�อและรับสินคา้/
บริการโดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.15 
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ตารางที� 4.14 แสดงสรุปค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความสาํคญั 

Χ  S.D. แปลผล ลาํดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ดา้นบุคลากร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

3.92 
3.87 
4.24 
3.20 
3.99 
4.05 
4.19 

0.831 
0.862 
0.802 
0.992 
0.792 
0.795 
0.750 

มาก 
มาก 

มากที/สุด 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

5 
6 
1 
7 
4 
3 
2 

รวม 3.92 0.832 มาก  

จากตารางที/ 4.14 พบว่า ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 
ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 3.92 
และเมื/อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมากที/สุด คือ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.24 

 ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดับมาก คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา โดยมีค่าเฉลี/ยเท่ากบั 4.19, 4.05, 3.99, 3.92 และ 3.87 
ตามลาํดบั 

 ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลาง คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยมีค่าเฉลี/ย
เท่ากบั 3.20 
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 ส่วนที� 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ไดแ้ก่ 
เครื/องดื/มที/นิยมบริโภค เหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ จาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน จาํนวนค่าใชจ่้ายต่อ
ครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ ช่วงวนัเวลาที/เขา้ใชบ้ริการ ผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และลกัษณะการใช้
บริการ 
 
ตารางที� 4.15 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

 เครื/องดื/มที/นิยมบริโภค จาํนวน ร้อยละ 
 1. อเมซอน 
 2. คาปูชิโน่ 
 3. ลาเตอ้เมซอน 
 4. มอคค่า 
 5. เอสเพรสโซ่ 
 6. ชาเชียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ชาดาํเยน็ 
 7. นมสด/ช็อกโกแลต/นํ�าผลไม ้

39 
92 
43 
32 
65 
81 
48 

9.75 
23.00 
10.75 
8.00 

16.25 
20.25 
12.00 

 รวม  400 100 
จากตารางที/ 4.15 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่นิยมบริโภค คาปูชิโน่ จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมา ชาเชียว/ชาเยน็/ 
ชามะนาว/ชาดาํเยน็ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 เอสเพรสโซ่ จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.25 นมสด/ช็อกโกแลต/นํ� าผลไม ้จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ลาเตอ้เมซอน จาํนวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.75 อเมซอน จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และมอคค่า จาํนวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.16 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

เหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 
1. ติดใจในรสชาติเครื/องดื/ม 
2. พกัผอ่นหยอ่นใจ 
3. ใชบ้ริการ Wi-Fi / Internet ฟรี 
4. เจรจาธุรกิจ/ นดัพบปะสังสรรค ์
5. เสริมภาพลกัษณ์ตวัเองให้ทนัสมยั 

204 
134 
20 
22 
20 

51.00 
33.50 
5.00 
5.50 
5.00 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.16 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลที/เขา้ใช้บริการ คือ ติดใจในรสชาติเครื/องดื/ม จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.50 รองลงมา พกัผ่อนหย่อนใจ จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 เจรจาธุรกิจ/นดัพบปะ
สังสรรค ์จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ใชบ้ริการ Wi-Fi/Internet ฟรี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.00 และเสริมภาพลกัษณ์ตวัเองใหท้นัสมยั จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาํดบั  

 
ตารางที� 4.17 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

จาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 
 1. 1 - 2 ครั� ง 
 2. 3 - 4 ครั� ง 
 3. 5 - 6 ครั� ง 
 4. เท่ากบัหรือมากกวา่ 7 ครั� ง 

157 
127 
39 
77 

39.25 
31.75 
9.75 

19.75 
 รวม 400 100 

จากตารางที/ 4.17 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 
โดยส่วนใหญ่มีการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ต่อเดือน 1 - 2 ครั� ง จาํนวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.25 รองลงมา 3 - 4 ครั� งต่อเดือน จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 เท่ากบัหรือมากกวา่ 7 
ครั� งต่อเดือน จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ 5 - 6 ครั� งต่อเดือน จาํนวน 39 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.75 ตามลาํดบั  
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ตารางที� 4.18 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 
 1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 บาท 
 2. 51 - 100 บาท 
 3. 101 - 150 บาท 
 4. 151 บาทขึ�นไป 

33 
259 
87 
21 

8.25 
64.75 
21.75 
5.25 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.18 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ คือ 51 - 100 บาท จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 
รองลงมา 101 - 150 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 บาท จาํนวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และ 151 บาทขึ�นไป จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาํดบั  

 

ตารางที� 4.19 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

ช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 
1. วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
2. วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์

181 
219 

45.25 
54.75 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.19 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการช่วงวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมา คือ 
ช่วงวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.20 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

ช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 
1. 6.00 - 9.00 น. 
2. 9.01 - 12.00 น. 
3. 12.01 - 15.00 น. 
4. 15.01 - 18.00 น. 
5. 18.01 - 21.00 น. 

46 
125 
151 
54 
24 

11.50 
31.25 
37.75 
13.50 
6.00 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.20 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่นิยมใชบ้ริการช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมา 
ช่วงเวลา 9.01 - 12.00 น. จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ช่วงเวลา 15.01 - 18.00 น. จาํนวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ช่วงเวลา 6.00 - 9.00 น. จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และช่วงเวลา 
18.01 - 21.00 น. จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 4.21 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 
1. ตนเอง 
2. สมาชิกในครอบครัว 
3. เพื/อน/เพื/อนร่วมงาน 

305 
32 
63 

76.25 
8.00 

15.75 
 รวม 400 100 

จากตารางที/ 4.21 พบว่า ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการกบัผูบ้ริโภคที/เขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี โดยส่วนใหญ่ คือ ตนเอง จาํนวน 305 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.25 รองลงมา เพื/อนร่วมงาน จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 และสมาชิกในครอบครัว 
จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.22 แสดงจาํนวน (ความถี/) และค่าร้อยละ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

ลกัษณะการใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 
1. บริโภคที/ร้าน 
2. ซื�อกลบับา้น 

162 
238 

40.50 
59.50 

 รวม 400 100 
จากตารางที/ 4.22 พบวา่ ผูบ้ริโภคที/เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดัปทุมธานี 

โดยส่วนใหญ่มีลกัษณะการใชบ้ริการ คือ ซื�อกลบับา้น จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมา 
คือ บริโภคที/ร้าน จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ตามลาํดบั 

ส่วนที� 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื/อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที� 1 ผูบ้ริโภคที/มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่างกนั 

สมมติฐานที� 1.1 เพศที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั 
สถิติที/ใชว้เิคราะห์ คือ การทดสอบความแตกต่างกนัระหวา่งค่าเฉลี/ยของประชากร 2 กลุ่ม 

ซึ/ งสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มอยา่งเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) โดยใชร้ะดบัความ
เชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์ดงันั�นจะยอมรับสมมติฐาน เมื/อ Prob. (p-value) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 H0 : เพศที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่ต่างกนั 
 H1 : เพศที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่างกนั 
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ตารางที� 4.23 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งเพศต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 
เพศ t-test for Equality for Means 

Χ  S.D. t df p 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ชาย 

หญิง 
3.7325 
4.0439 

0.48647 
0.57734 

5.644 398 0.000* 

ดา้นราคา ชาย 
หญิง 

3.8978 
3.8453 

0.57774 
0.72517 

0.771 398 0.422 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ชาย 
หญิง 

4.2556 
4.2293 

0.75955 
0.63516 

0.376 398 0.716 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ชาย 
หญิง 

3.0844 
3.2880 

0.83251 
0.79400 

2.471 398 0.014* 

ดา้นบุคลากร ชาย 
หญิง 

4.0695 
3.9437 

0.64836 
0.71349 

1.797 398 0.073 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ชาย 
หญิง 

4.0353 
4.0749 

0.56100 
0.65737 

0.628 398 0.530 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ชาย 
หญิง 

4.2331 
4.1624 

0.66732 
0.71898 

0.995 398 0.321 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
 จากตารางที/ 4.23 ผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การทดสอบสมมติฐานดา้นเพศกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า  
p-value เท่ากบั 0.000 หมายความว่า เพศต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑต่์างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นเพศกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยใช้การ
ทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.422 หมายความวา่ เพศต่างกนัให้
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั 
0.05  

การทดสอบสมมติฐานด้านเพศกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.716 หมายความ
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ว่า เพศต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นเพศกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.014 หมายความ
ว่า เพศต่างกันให้ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นเพศกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรโดยใชก้าร
ทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.073 หมายความวา่ เพศต่างกนัให้
ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรไม่ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที/
ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานด้านเพศกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทาง
กายภาพ โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.530 หมายความ
วา่ เพศต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานด้านเพศกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.321 หมายความ
ว่า เพศต่างกันให้ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการไม่
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

สมมติฐานที� 1.2 อายทีุ/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั 
สถิติที/ใชว้เิคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์ดงันั�นจะยอมรับสมมติฐาน 
เมื/อ F-Prob. (p) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 H0 : อายทีุ/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่ต่างกนั 
 H1 : อายทีุ/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่างกนั 
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ตารางที� 4.24 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งอายกุบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

1.014 
125.350 
126.364 

0.507 
0.316 

1.606 0.202 

ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

3.894 
174.550 
178.444 

1.947 
0.440 

4.428 0.013* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

9.121 
179.617 
188.738 

4.560 
0.452 

10.080 0.000* 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

3.619 
261.446 
265.065 

1.809 
0.659 

2.748 0.065 

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

2.040 
187.728 
189.768 

1.020 
0.473 

2.157 0.117 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

1.467 
151.652 
153.119 

0.734 
0.382 

1.920 0.148 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

6.562 
188.058 
194.619 

3.281 
0.474 

6.926 0.001* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
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จากตารางที/ 4.24 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การทดสอบอายุกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.202 ซึ/ ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า อายุต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑไ์ม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอายกุบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยใชก้ารทดสอบ One-way 
ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.013 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ อายุต่างกนัให้ความสําคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอายุกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยใช้
การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ อายุต่างกนั
ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอายุกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยใช้
การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.065 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่ อายุต่างกนั
ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอายุกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรโดยใช้การทดสอบ  
One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.117 ซึ/ งมากกว่า 0.05 หมายความว่า อายุต่างกนัให้
ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรไม่ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที/
ระดบั 0.05  

การทดสอบอายุกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยใชก้าร
ทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.148 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่ อายุต่างกนัให้
ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอายกุบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยใชก้าร
ทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.001 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ อายุต่างกนัให้
ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที/ระดบั 0.05  
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ตารางที� 4.25 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภคระหวา่งอายุกบัปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาด ดา้นราคา 

 
อาย ุ

 

Χ  

≤ 30 ปี 31 - 40 ปี ≥ 41 ปี 
3.826 4.002 3.723 

≤ 30 ปี 3.826 - -0.176 
(0.018*) 

0.103 
(0.290) 

31 - 40 ปี 4.002 - - 0.279 
(0.008*) 

≥ 41 ปี 3.723 - - - 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 

จากตารางที/ 4.25 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภคอายุต่างกนั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา พบว่า ผูที้/อายุต ํ/ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี กบัผูที้/อาย ุ 
31 - 40 ปี มีค่า sig. เท่ากบั 0.018 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 โดยผูที้/อายุต ํ/ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคานอ้ย
กวา่ผูที้/อาย ุ31 - 40 ปี มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.176 

 ผูที้/อายุ 31 - 40 ปี กบัผูที้/อายุเท่ากบัหรือมากกวา่ 41 ปี มีค่า sig. เท่ากบั 0.008 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/อายุ 31 - 40 ปี ให้ความสําคญั
กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคามากกว่าผูที้/อายุเท่ากบัหรือมากกว่า 41 ปี มีผลต่างค่าเฉลี/ย
เท่ากบั 0.279 
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ตารางที� 4.26 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภคระหวา่งอายุกบัปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 
อาย ุ

 

Χ  

≤ 30 ปี 31 - 40 ปี ≥ 41 ปี 
4.116 4.455 4.231 

≤ 30 ปี 4.116 - -0.338 
(0.000*) 

-0.115 
(0.244) 

31 - 40 ปี 4.455 - - 0.223 
(0.036*) 

≥ 41 ปี 4.231 - - - 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 

จากตารางที/ 4.26 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภคอายุต่างกนั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูที้/อายุต ํ/ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 
กบัผูที้/อายุ 31 - 40 ปี มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ยกว่า 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบั
นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/อายุต ํ/ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย นอ้ยกวา่ผูที้/อาย ุ31 - 40 ปี มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.338 
 ผูที้/อายุ 31 - 40 ปี กบัผูที้/อายุเท่ากบัหรือมากกวา่ 41 ปี มีค่า sig. เท่ากบั 0.036 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/อายุ 31 - 40 ปี ให้ความสําคญั
กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกวา่ผูที้/อายุเท่ากบัหรือมากกวา่ 41 ปี  
มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.223 
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ตารางที� 4.27 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหวา่งอายุกบัปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 
อาย ุ

 

Χ  

≤ 30 ปี 31 - 40 ปี ≥ 41 ปี 
4.081 4.269   4.423 

≤ 30 ปี 4.081 - -0.188 
(0.015*) 

-0.342 
(0.001*) 

31 - 40 ปี 4.269 - - -0.153 
(0.157) 

≥ 41 ปี 4.423 - - - 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 

จากตารางที/ 4.27 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภคอายุต่างกนั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ พบวา่ ผูที้/อายุต ํ/ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 
กบัผูที้/อายุ 31 - 40 ปี และผูที้/มีอายุเท่ากบัหรือมากกว่า 41 ปี มีค่า sig. เท่ากบั 0.015 และ 0.001 
ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/อายุต ํ/า
กวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ นอ้ย
กวา่ผูที้/อาย ุ31 - 40 ปี และผูที้/มีอายเุท่ากบัหรือมากกวา่ 41 ปี มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.188 และ 0.342 
ตามลาํดบั 

สมมติฐานที� 1.3 สถานภาพที/ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่างกนั 

สถิติที/ใชว้ิเคราะห์ คือ การทดสอบความแตกต่างกนัระหวา่งค่าเฉลี/ยของประชากร 2 กลุ่ม 
ซึ/ งสุ่มตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มอยา่งเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) โดยใช้ระดบัความ
เชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์ดงันั�นจะยอมรับสมมติฐาน เมื/อ Prob. (p-value) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 H0 : สถานภาพที/ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
ไม่ต่างกนั 
 H1 : สถานภาพที/ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
ต่างกนั 
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ตารางที� 4.28 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 
สถานภาพ t-test for Equality for Means 

Χ  S.D. t df p 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ โสด 

สมรส/หมา้ย/ 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3.9361 
3.8803 

0.54803 
0.59034 

0.941 398 0.359 

ดา้นราคา โสด 
สมรส/หมา้ย/ 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3.9189 
3.7664 

0.69177 
0.61219 

2.174 398 0.030* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โสด 
สมรส/หมา้ย/ 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4.2091 
4.2993 

0.72619 
0.60537 

1.245 398 0.189 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โสด 
สมรส/หมา้ย/ 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3.1825 
3.2482 

0.78022 
0.87945 

0.764 398 0.445 

ดา้นบุคลากร โสด 
สมรส/หมา้ย/ 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3.9696 
4.0438 

0.72160 
0.62337 

1.021 398 0.308 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โสด 
สมรส/หมา้ย/ 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4.0409 
4.0931 

0.60255 
0.65164 

0.799 398 0.425 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โสด 
สมรส/หมา้ย/ 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4.1255 
4.3175 

0.73193 
0.61200 

2.629 398 0.009* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
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 จากตารางที/ 4.28 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ การทดสอบสมมติฐานดา้นสถานภาพกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Samples  
t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.359 หมายความวา่ สถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยใช้
การทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.030 หมายความวา่ สถานภาพ
ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/
ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากับ 0.189
หมายความว่า สถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.445 
หมายความวา่ สถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรโดย
ใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.308 หมายความวา่ สถานภาพ
ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.425 หมายความ
วา่ สถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบสมมติฐานดา้นสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากบั 0.009 หมายความ
วา่ สถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  
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สมมติฐานที� 1.4 การศึกษาสูงสุดที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่างกนั 

สถิติที/ใชว้เิคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์ดงันั�นจะยอมรับสมมติฐาน 
เมื/อ F-prob. (p) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 H0 : การศึกษาสูงสุดที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่ต่างกนั 
 H1 : การศึกษาสูงสุดที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่างกนั 
 

ตารางที� 4.29 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง การศึกษาสูงสุดกับปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

1.831 
124.534 
126.364 

0.915 
0.314 

2.918 0.055 

ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

1.727 
176.718 
178.444 

0.863 
0.445 

1.940 0.145 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

0.876 
187.862 
188.738 

0.438 
0.473 

0.925 0.397 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

1.632 
260.517 
265.065 

2.274 
0.656 

3.466 0.032* 

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

1.632 
188.136 
189.768 

0.816 
0.474 

1.722 0.180 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
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ตารางที� 4.29 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

0.017 
153.102 
153.119 

0.009 
0.386 

0.022 0.978 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

0.348 
194.271 
194.619 

0.174 
0.489 

0.356 0.701 

จากตารางที/ 4.29 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การทดสอบการศึกษาสูงสุดกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 
0.055 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบการศึกษาสูงสุดกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยใช้การ
ทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.145 ซึ/ งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การศึกษา
สูงสุดต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบการศึกษาสูงสุดกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.397 ซึ/ งมากกว่า 0.05 
หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่ายไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบการศึกษาสูงสุดกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.032 ซึ/ งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า การศึกษาสูงสุดต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบการศึกษาสูงสุดกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรโดยใช้การ
ทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.180 ซึ/ งมากกว่า 0.05 หมายความวา่ การศึกษา
สูงสุดต่างกันให้ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรไม่ต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  
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การทดสอบการศึกษาสูงสุดกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.978 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า 
การศึกษาสูงสุดต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่
ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบการศึกษาสูงสุดกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
โดยใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.701 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า 
การศึกษาสูงสุดต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ
ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

 
ตารางที� 4.30 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหวา่งการศึกษาสูงสุดกบัปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  ตํ/ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก 
การศึกษาสูงสุด 

Χ  3.295 3.244 2.970 
ตํ/ากวา่ปริญญาตรี 3.295 - 0.051 

(0.683) 
0.325 

(0.033*) 

ปริญญาตรี 3.244 - - 0.274 
(0.013*) 

ปริญญาโท/เอก 2.970 - - - 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
 จากตารางที/ 4.30 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภคการศึกษา
สูงสุดต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูที้/การศึกษาสูงสุด
ระดบัตํ/ากว่าปริญญาตรี กบัผูที้/การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอก มีค่า sig. เท่ากบั 0.033 
ซึ/ งน้อยกว่า 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/การศึกษาสูงสุด
ระดับตํ/ากว่าปริญญาตรี ให้ความสําคญักับส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด
มากกวา่ผูที้/การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอก มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.325 

 ผูที้/การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี กบัผูที้/การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอก มี
ค่า sig. เท่ากบั 0.013 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผู ้
ที/การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาดมากกวา่ผูที้/การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอก มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.274 
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สมมติฐานที� 1.5 อาชีพที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั 
สถิติที/ใชว้เิคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์ดงันั�นจะยอมรับสมมติฐาน 
เมื/อ F-prob. (p) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 H0 : อาชีพที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่ต่างกนั 
 H1 : อาชีพที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่างกนั 

 
ตารางที� 4.31 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่าง ระหวา่งอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

3.041 
123.324 
126.364 

1.014 
0.311 

3.255 0.022* 

ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

3.612 
174.832 
178.444 

1.204 
0.441 

 

2.727 0.044* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

1.457 
187.281 
188.738 

0.486 
0.473 

1.027 0.380 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

0.517 
264.548 
265.065 

0.172 
0.668 

0.258 0.856 

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

2.220 
187.547 
189.768 

0.740 
0.474 

1.563 0.198 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

0.038 
153.082 
153.119 

0.013 
0.387 

0.032 0.992 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
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ตารางที� 4.31 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

0.279 
194.340 
194.619 

0.093 
0.491 

0.189 0.904 

จากตารางที/ 4.31 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การทดสอบอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.022 ซึ/ ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชีพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑต่์างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอาชีพกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยใช้การทดสอบ  
One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.044 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ อาชีพต่างกนัให้ความ 
สาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยใช้
การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.380 ซึ/ งมากกว่า 0.05 หมายความวา่ อาชีพ
ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่ต่างกนั อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดย
ใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.856 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่ อาชีพ
ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบอาชีพกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรโดยใช้การทดสอบ 
One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.180 ซึ/ งมากกว่า 0.05 หมายความว่า อาชีพต่างกนัให้
ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรไม่ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที/
ระดบั 0.05  

การทดสอบอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยใชก้าร
ทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.198 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่ อาชีพต่างกนั
ให้ความสําคัญกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพไม่ต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  
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การทดสอบอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยใช้
การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.904 ซึ/ งมากกว่า 0.05 หมายความวา่ อาชีพ
ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการไม่ต่างกนั อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

 
ตารางที� 4.32 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหว่างอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสม 

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

  พนกังานเอกชน รัฐวสิาหกิจ/ราชการ 
/ลูกจา้งภาครัฐ 

ธุรกิจส่วนตวั นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพ 
Χ  3.853 4.049 3.865 4.034 

พนกังานเอกชน 3.853 - -0.196 
(0.009*) 

-0.012 
(0.861) 

-0.180 
(0.048*) 

รัฐวิสาหกิจ/ราชการ/
ลูกจา้งภาครัฐ 

4.049 - - 0.183 
(0.033*) 

0.015 
(0.881) 

ธุรกิจส่วนตวั 3.865 - - - -0.168 
(0.096) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.034 - - - - 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
 จากตารางที/ 4.32 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภคอาชีพ
ต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูที้/มีอาชีพพนกังานเอกชน กบัผูที้/มี
อาชีพรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ และผูที้/มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีค่า sig. เท่ากบั 0.009 
และ 0..48 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผู ้
ที/มีอาชีพพนักงานเอกชนให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์น้อยกว่าผูมี้
อาชีพรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ และผูที้/มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 
0.196 และ 0.180 ตามลาํดบั 
  ผูที้/มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ กับผูที้/มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีค่า sig. 
เท่ากบั 0.033 ซึ/ งน้อยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มี
อาชีพรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
มากกวา่ผูที้/มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.183 
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ตารางที� 4.33 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหว่างอาชีพกบัปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด ดา้นราคา 

  พนกังานเอกชน รัฐวสิาหกิจ/ราชการ 
/ลูกจา้งภาครัฐ 

ธุรกิจส่วนตวั นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพ 
Χ  3.842 3.884 3.772 4.106 

พนกังานเอกชน 3.842 - -0.042 
(0.633) 

0.069 
(0.419) 

-0.263 
(0.016*) 

รัฐวิสาหกิจ/ราชการ/
ลูกจา้งภาครัฐ 

3.884 - - 0.112 
(0.274) 

-0.221 
(0.070) 

ธุรกิจส่วนตวั 3.772 - - - -0.333 
(0.006*) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.106 - - - - 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
 จากตารางที/ 4.33 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภคอาชีพ
ต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา พบวา่ ผูที้/มีอาชีพพนกังานเอกชน กบัผูที้/มีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา มีค่า sig. เท่ากบั 0.016 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญั
ทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มีอาชีพพนกังานเอกชนให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา
นอ้ยกวา่ผูที้/มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.263 
  ผูที้/มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั กบัผูที้/มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีค่า sig. เท่ากบั 0.006 ซึ/ งนอ้ย
กวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ให้
ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาน้อยกว่าผูที้/มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีผลต่าง
ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.333 

สมมติฐานที� 1.6 รายไดต่้อเดือนที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่างกนั 

สถิติที/ใชว้เิคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์ดงันั�นจะยอมรับสมมติฐาน 
เมื/อ F-prob. (p) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 H0 : รายไดต่้อเดือนที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่ต่างกนั 
 H1 : รายไดต่้อเดือนที/ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่างกนั 
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ตารางที� 4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
394 
399 

3.858 
122.507 
126.364 

0.772 
0.331 

2.481 0.031* 

ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
394 
399 

5.046 
173.399 
178.444 

1.009 
0.440 

2.293 0.045* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
394 
399 

3.203 
185.535 
188.738 

0.641 
0.471 

1.360 0.238 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
394 
399 

23.106 
241.959 
265.065 

4.621 
0.614 

7.525 0.000* 

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
394 
399 

4.179 
185.589 
189.768 

0.836 
0.471 

1.774 0.117 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
394 
399 

4.130 
148.990 
153.19 

0.826 
0.378 

 

2.184 0.055 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
394 
399 

7.070 
187.549 
194.619 

1.414 
0.476 

2.971 0.012* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
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จากตารางที/ 4.34 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ การทดสอบรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 
0.031 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑต่์างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบรายได้ต่อเดือนกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยใช้การ
ทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.045 ซึ/ งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความวา่ รายไดต่้อ
เดือนต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.238 ซึ/ งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
รายไดต่้อเดือนต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบรายได้ต่อเดือนกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า รายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรโดยใช้การ
ทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.117 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่ รายไดต่้อเดือน
ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.055 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า 
รายไดต่้อเดือนต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่
ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  

การทดสอบรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ 
โดยใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากบั 0.012 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า 
รายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ
ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05  
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ตารางที� 4.35 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

 
รายไดต่้อเดือน 

 
 

Χ  

≤ 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000บาท 

40,001 - 
50,000 บาท

50,001 บาท
ขึ�นไป 

4.080 3.903 3.793 3.984 4.092 3.868 

≤ 10,000 บาท 4.0800 - 0.176 
 (0.043*) 

0.286 
(0.003*) 

0.095 
(0.473) 

-0.012 
(0.926) 

0.211 
(0.056) 

10,001 - 
20,000 บาท 

3.903 - - 0.110 
(0.140) 

-0.081 
(0.490) 

-0.189 
(0.110) 

0.035 
(0.705) 

20,001 - 
30,000 บาท 

3.793 - - - -0.191 
(0.125) 

-0.299 
(0.017*) 

-0.074 
(0.458) 

30,001 - 
40,000 บาท 

3.984 - - - - -0.107 
(0.487) 

0.116 
(0.393) 

40,001 - 
50,000 บาท 

4.092 - - - - - 0.224 
(0.101) 

50,001 บ.ขึ�นไป 3.868 - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.35 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภครายไดต่้อ

เดือนต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูที้/รายไดต่้อเดือนตํ/ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท กบัผูมี้รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท มีค่า sig. เท่ากบั 0.043 และ 0.003 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ 
ที/ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือนตํ/ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ให้ความสําคญั
กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มากกวา่ผูมี้รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และผูที้/
มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.176 และ 0.286 ตามลาํดบั 

ผูที้/รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กบัผูมี้รายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท มีค่า 
sig. เท่ากบั 0.017 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์นอ้ย
กวา่ผูมี้รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.299 
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ตารางที� 4.36 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา 

 

 
รายไดต่้อเดือน 

 
 

Χ  

≤ 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

50,001 
บาทขึ�นไป 

4.115 3.805 3.865 3.756 3.987 3.780 

≤ 10,000 บาท 4.115 - 0.310 
(0.003*) 

0.249 
(0.030*) 

0.358 
(0.024*) 

0.127 
(0.418) 

0.334 
(0.011*) 

10,001 - 20,000 
บาท 

3.805 - - -0.060 
(0.492) 

0.048 
(0.729) 

-0.182 
(0.195) 

0.024 
(0.821) 

20,001 - 30,000 
บาท 

3.865 - - - 0.109 
(0.461) 

-0.121 
(0.414) 

0.085 
(0.476) 

30,001 - 40,000 
บาท 

3.756 - - - - -0.230 
(0.211) 

-0.085 
(0.884) 

40,001 - 50,000 
บาท 

3.987 - - - - - 0.207 
(0.202) 

50,001 บาทขึ�น
ไป 

3.780 - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.69 วเิคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน

ต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา พบวา่ ผูที้/รายไดต่้อเดือนตํ/ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท กบัผูมี้รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ผูที้/มีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ผูที้/มีรายได้
ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีค่า sig. เท่ากบั 0.003, 
0.030, 0.024 และ 0.011 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 โดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือนตํ/ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคามากกวา่ผูมี้รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มี
ผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.310, 0.249, 0.358 และ 0.334 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.37 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

รายไดต่้อเดือน 

 
 

Χ  

≤ 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

50,001 
บาทขึ�นไป 

3.463 3.226 2.885 3.596 2.984 2.984 

≤ 10,000 บาท 3.463 - 0.237 
(0.054) 

0.578 
(0.000*) 

-0.132 
(0.478) 

-0.142 
(0.446) 

0.479 
(0.002*) 

10,001 - 
20,000 บาท 

3.226 - - 0.341 
(0.001*) 

-0.369 
(0.026*) 

-0.379 
(0.023*) 

0.242 
(0.063) 

20,001 - 
30,000 บาท 

2.885 - - - -0.711 
(0.000*) 

-0.720 
(0.000*) 

-0.9899 
(0.486) 

30,001 - 
40,000 บาท 

3.596 - - - - -0.009 
(0.965) 

0.612 
(0.002*) 

40,001 - 
50,000 บาท 

2.984 - - - - - 0.621 
(0.001*) 

50,001 บาทขึ�น 2.984 - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.37 วเิคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน

ต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูที้/รายไดต่้อเดือนตํ/ากวา่
หรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 
บาทขึ�นไป มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.002 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ที/
ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือนตํ/ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ให้ความสําคญั
กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.578 และ 0.479 ตามลาํดบั 

ผูที้/รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท กบั ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ที/มี
รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท มีค่า sig. เท่ากบั 
0.001, 0.026 และ 0.023 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 โดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,001 บาท ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 
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0.341 และโดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,001 บาท ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดนอ้ยกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 
40,001 - 50,000 บาท มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.379 

ผูที้/รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กบัผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และ
ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.000 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดนอ้ยกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน
30,001 - 40,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.711 
และ 0.720 ตามลาํดบั 

ผูที้/รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท กบัผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีค่า 
sig. เท่ากบั 0.002 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มี
รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมากกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.612 

ผูที้/รายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท กบัผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีค่า 
sig. เท่ากบั 0.001 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมากกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.621 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ตารางที� 4.38 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่ของผูบ้ริโภค ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 
 

รายไดต่้อเดือน 

 
 

Χ  

≤ 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

50,001 
บาทขึ�นไป 

4.218 4.088 4.201 4.038 4.519 4.393 

≤ 10,000 บาท 4.218 - 
0.130 

(0.229) 
0.017 

(0.886) 
0.179 

(0.274) 
-0.301 
(0.067) 

-0.175 
(0.201) 

10,001 - 20,000 
บาท 

4.088 - - 
-0.113 
(0.220) 

0.049 
(0.734) 

-0.431 
(0.003*) 

-0.305 
(0.008*) 

20,001 - 30,000 
บาท 

4.201 - - - 
0.162 

(0.292) 
-0.318 

(0.040*) 

-0.192 
(0.124) 

30,001 - 40,000 
บาท 

4.038 - - - - 
-0.480 

(0.012*) 

-0.355 
(0.036*) 

40,001 - 50,000 
บาท 

4.519 - - - - - 
0.125 

(0.457) 
50,001 บาทขึ�นไป 4.393 - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.38 วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของผูบ้ริโภครายไดต่้อ

เดือนต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ พบวา่ ผูที้/รายไดต่้อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท กบั ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 
บาทขึ�นไป มีค่า sig. เท่ากบั 0.003 และ 0.008 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่  
ที/ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ให้ความสําคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการนอ้ยกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 
และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.431 และ 0.305 ตามลาํดบั 

ผูที้/รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กบั ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท  
มีค่า sig. เท่ากบั 0.040 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดย
ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการนอ้ยกวา่ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท มีผลต่างค่าเฉลี/ยเท่ากบั 0.318 
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ผูที้/รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท กบั ผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 
และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีค่า sig. เท่ากบั 0.012 และ 0.036 ตามลาํดบั ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 และมีความแตกต่างรายคู่ ที/ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 
40,000 บาท ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการน้อยกว่าผูที้/มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และผูที้/มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ�นไป มีผลต่างค่าเฉลี/ย
เท่ากบั 0.480 และ 0.355 ตามลาํดบั 

สมมติฐานที� 2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน  

สมมติฐานที� 2.1 เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน  
สถิติที/นาํมาวิเคราะห์สมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Technique) ที/

ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์หรือค่านยัสาํคญั 0.05 โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นอิสระต่อกนั 
 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภท
เครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/ม
ที/นิยมบริโภค 

 

ตารางที� 4.39 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

เพศ อเมซอน  คาปูชิโน่ ลาเต ้
อเมซอน 

มอคค่า  เอสเพรส
โซ่ 

ชาเชียว/ชา
เยน็/ชามะนาว 

/ชาดาํเยน็ 

นมสด/
ช็อกโกแลต/

นํ� าผลไม ้

รวม 2x  Sig. 

ชาย 
หญิง 

22 
17 

33 
59 

15 
28 

14 
18 

43 
22 

16 
65 

20 
28 

163 
237 

37.782 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.39 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค โดยที/ผูบ้ริโภคที/เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่จะ
นิยมบริโภคเครื/องดื/มประเภท ชาเชียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ชาดาํเยน็  



77 

 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/
เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/
เขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

 เพศ ติดใจรสชาติ
เครื/องดื/ม 

พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ใชบ้ริการWi-Fi 
/Internet ฟรี 

เจรจาธุรกิจ/
พบปะสงัสรรค ์

เสริมภาพลกัษณ์
ตวัเองใหท้นัสมยั 

รวม 2x  Sig. 

ชาย 79 57 11 9 7 163 2.480 0.648 
หญิง 125 77 9 13 13 237   

จากตารางที/ 4.40 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน มีค่า p-value เท่ากบั 0.648 ซึ/ ง
มากกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน  
 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวน
ครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� ง
ที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

 

ตารางที� 4.41 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

เพศ 1 - 2 ครั� ง 3 - 4 ครั� ง 5 - 6 ครั� ง ≥ 7 ครั� ง รวม 2x  Sig. 
ชาย 67 51 16 29 163 0.565 0.904 
หญิง 90 76 23 48 237   

จากตารางที/ 4.41 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.904 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน  
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 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้าย
ต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อ
ครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.42 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

เพศ ≤ 50 บาท 51 - 100 บาท 101 - 150 บาท 151 บาทขึ�นไป รวม 2x  Sig. 
ชาย 17 109 26 11 163 3.205 0.066 
หญิง 16 150 61 10 237   

จากตารางที/ 4.42 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.066 ซึ/ งมากกว่า 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ  
 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยม
เขา้ใชบ้ริการ  
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้
ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.43 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

เพศ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ รวม 2x  Sig. 
ชาย 80 83 163 1.629 0.202 
หญิง 101 136 237   

จากตารางที/ 4.43 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.202 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดยใชก้าร
ทดสอบ Chi-square หมายความวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใช ้ 
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 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลา
ที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/
นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.44 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

เพศ 6.00 - 9.00น. 9.01 - 12.00น. 12.01-15.00น. 15.01-18.00น. 18.01-21.00น. รวม 2x  Sig. 

ชาย 14 54 64 21 10 163 2.591 0.628 
หญิง 32 71 87 33 14 237   

จากตารางที/ 4.44 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.628 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดย
ใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ  
 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.45 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

เพศ ตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื/อน/เพื/อนร่วมงาน รวม 2x  Sig. 
ชาย 133 10 20 163 4.342 0.114 
หญิง 172 22 43 237   

จากตารางที/ 4.45 การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.114 ซึ/ ง
มากกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ  
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 H0 : เพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะ
การใชบ้ริการ 
 H1 : เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการ
ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.46 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

เพศ บริโภคที/ร้าน ซื�อกลบับา้น รวม 2x  Sig. 
ชาย 90 73 163 2.591 0.000* 

หญิง 72 165 237   
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 

จากตารางที/ 4.46 ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ เพศกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ
สด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งน้อยกว่า 0.05 โดยใช้การ
ทดสอบ Chi-square หมายความวา่ เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่จะซื�อกลบับา้น  
 สมมติฐานที� 2.2 อายมีุความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน  

สถิติที/นาํมาวิเคราะห์สมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Technique) ที/
ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์หรือค่านยัสาํคญั 0.05 โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นอิสระต่อกนั 
 H0 : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภท
เครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
 H1 : อายมีุความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/ม
ที/นิยมบริโภค 
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ตารางที� 4.47 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

เพศ อเมซอน  คาปูชิโน่ ลาเต ้
อเมซอน

มอคค่า  เอสเพรส 
โซ่ 

ชาเชียว/ชา
เยน็/ชามะนาว 

/ชาดาํเยน็ 

นมสด/
ช็อกโกแลต/

นํ� าผลไม ้

รวม 2x  Sig. 

≤30 ปี 
21-30 ปี 
≥ 41 ปี  

17 
17 
5 

47 
32 
13 

22 
13 
8 

12 
15 
5 

22 
25 
18 

58 
13 
10 

35 
11 
2 

215 
126 
59 

37.730 0.000*

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.47 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค โดยผูบ้ริโภคที/อายุต ํ/ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 
ส่วนใหญ่จะบริโภคเครื/องดื/มประเภท ชาเชียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ชาดาํเยน็  
 H0 : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/
เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อายมีุความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เขา้
ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.48 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

อาย ุ ติดใจรสชาติ
เครื/องดื/ม 

พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ใชบ้ริการ 
Wi-Fi/ 

Internet ฟรี 

เจรจาธุรกิจ/
พบปะสงัสรรค ์

เสริมภาพ 
ลกัษณ์ตวัเอง
ใหท้นัสมยั 

รวม 2x  Sig. 

≤ 30 ปี 97 77 12 10 12 215 10.614 0.225 
31-40 ปี 72 39 5 8 4 126   
≥ 41 ปี 35 18 3 4 5 159   
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จากตารางที/ 4.48 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน มีค่า p-value เท่ากบั 0.225 ซึ/ ง
มากกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน  

 H0 : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวน
ครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 H1 : อายมีุความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� ง
ที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 
ตารางที� 4.49 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 

กาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

อาย ุ 1 - 2 ครั� ง 3 - 4 ครั� ง 5 - 6 ครั� ง ≥ 7 ครั� ง รวม 2x  Sig. 
≤ 30 ปี 106 59 12 38 215 30.364 0.000* 

31 - 40 ปี 29 50 22 25 126   
≥ 41 ปี 22 18 5 14 59   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.49 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใช้บริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ยกว่า 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน โดยผูบ้ริโภคที/อายุต ํ/ากวา่หรือเท่ากบั 
30 ปี ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ 1 - 2 ครั� งต่อเดือน  
 H0 : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้าย
ต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
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ตารางที� 4.50 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

อาย ุ ≤ 50 บาท 51 - 100 บาท 101 - 150 บาท 151 บาทขึ�นไป รวม 2x  Sig. 
≤ 30 ปี 18 142 47 8 215 34.680 0.000* 

31 - 40 ปี 7 82 35 2 126   
≥ 41 ปี 8 35 5 11 59   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.50 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครั� งที/เขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งน้อยกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครั� งที/เขา้ใช้บริการ โดยผูบ้ริโภคที/อายุต ํ/ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 51 - 100 บาท  
 H0 : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านวนัที/
นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยม
เขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.51 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

อาย ุ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ รวม 2x  Sig. 
≤ 30 ปี 90 125 215 3.746 0.154 
31 - 40 ปี 58 68 126   
≥ 41 ปี 33 26 59   

จากตารางที/ 4.51 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.154 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดยใชก้าร
ทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ  
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 H0 : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านช่วง 
เวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อายมีุความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/
นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.52 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

อาย ุ 6.00 - 9.00 
น. 

9.01 - 12.00 
น. 

12.01 - 15.00 
น. 

15.01 - 18.00 
น. 

18.01 - 21.00 
น. 

รวม 2x  Sig. 

≤ 30 ปี 17 63 89 28 18 215 14.240 0.076 
31 - 40 ปี 18 46 42 17 3 126   
≥ 41 ปี 11 16 20 9 3 59   

จากตารางที/ 4.52 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.076 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดย
ใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H0 : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.53 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

อาย ุ ตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพื/อน/เพื/อนร่วมงาน รวม 2x  Sig. 

≤ 30 ปี 159 16 40 215 7.191 0.126 
31 - 40 ปี 97 9 20 126   
≥ 41 ปี 49 7 3 59   
รวม 305 32 63 400   
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จากตารางที/ 4.53 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.126 ซึ/ ง
มากกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ  
 H0 : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะ
การใชบ้ริการ 
 H1 : อายมีุความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการ
ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.54 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

อาย ุ บริโภคที/ร้าน ซื�อกลบับา้น รวม 2x  Sig. 
≤ 20 ปี 79 136 215 4.008 0.135 
31 - 40 ปี 53 73 126   

≥ 51 ปี 30 29 50   
จากตารางที/ 4.54 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ อายุกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.135 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดยใชก้าร
ทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ  

สมมติฐานที� 2.3 สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด  
อเมซอน  

สถิติที/นาํมาวิเคราะห์สมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Technique) ที/
ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์หรือค่านยัสาํคญั 0.05 โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นอิสระต่อกนั 
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภท
เครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
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ตารางที� 4.55 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

สถานภาพ อเมซอนคาปูชิโน่ ลาเต ้
อเมซอน 

มอคค่า เอส 
เพรสโซ่ 

ชาเชียว/ชาเยน็/
ชามะนาว/ 
ชาดาํเยน็ 

นมสด/
ช็อกโกแลต
/นํ� าผลไม ้

รวม 2x  Sig. 

โสด 25 63 26 16 34 59 40 263 18.023 0.006* 

สมรส/หมา้ย/
หยา่ร่าง/
แยกกนัอยู ่

14 29 17 16 31 22 8 137   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.55 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.006 ซึ/ งนอ้ยกว่า 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค โดยผูบ้ริโภคที/สถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื/องดื/ม คาปูชิโน่  
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
เหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผล
ที/เขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.56 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

สถานภาพ ติดใจรสชาติ
เครื/องดื/ม 

พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ใชบ้ริการ 
Wi-Fi/ 

Internet ฟรี  

เจรจาธุรกิจ/
พบปะ

สงัสรรค ์

เสริมภาพ 
ลกัษณ์ตวัเอง
ใหท้นัสมยั 

รวม 2x  Sig. 

โสด 120 94 16 18 15 263 10.583 0.032* 
สมรส/หมา้ย/ 
หยา่ร่าง/แยก 
กนัอยู ่

84 40 4 4 5 137   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
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จากตารางที/ 4.56 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน มีค่า p-value เท่ากบั 0.032 
ซึ/ งน้อยกว่า 0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

โดยผูบ้ริโภคที/สถานภาพโสดส่วนใหญ่มีเหตุผลที/เขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เพราะติดใจ
รสชาติเครื/องดื/ม 
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
จาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวน
ครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

 
ตารางที� 4.57 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
          กาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

สถานภาพ 1 - 2 
ครั� ง 

3 - 4  
ครั� ง 

5 - 6  
ครั� ง 

≥ 7  
ครั� ง 

รวม 2x  Sig. 

โสด 116 86 20 41 263 13.803 0.003* 
สมรส/หมา้ย/หยา่ร่าง/แยกกนัอยู ่ 41 41 19 36 137   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.57 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.003 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน โดยผูบ้ริโภคที/สถานภาพโสด
ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ 1 - 2 ครั� งต่อเดือน  
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้าย
ต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

 

 



88 

 

ตารางที� 4.58 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

สถานภาพ ≤ 50 บาท 51-100 บาท 101–150 บาท 151 บาทขึ�นไป รวม 2x  Sig. 

โสด 22 168 63 10 263 4.884 0.181 
สมรส/หมา้ย/ 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

11 91 24 11 137   

จากตารางที/ 4.58 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครั� งที/เขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.181 ซึ/ งมากกว่า 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้
ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ  
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
วนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/
นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.59 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

สถานภาพ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ รวม 2x  Sig. 
โสด 106 157 263 7.582 0.006* 

สมรส/หมา้ย/หยา่ร่าง/
แยกกนัอยู ่

75 62 137   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.59 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-Value เท่ากบั 0.006 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 โดย
ใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/สถานภาพโสดส่วนใหญ่นิยมเขา้ใช้
บริการวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ 

 



89 

 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วง 
เวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.60 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

สถานภาพ 6.00 - 9.00 
น. 

9.01 - 12.00 
น. 

12.01 - 15.00 
น. 

15.01 - 18.00 
น. 

18.01 - 21.00 
น. 

รวม 2x  Sig. 

โสด 26 86 103 31 17 263 4.607 0.330 
สมรส/หมา้ย/
หยา่ร่าง/แยก 
กนัอยู ่

20 39 48 23 7 137   

จากตารางที/ 4.60 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.330 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ  
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผู ้
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 

ตารางที� 4.61 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

สถานภาพ ตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพื/อน/เพื/อน
ร่วมงาน 

รวม 2x  Sig. 

โสด 197 20 46 263 1.809 0.405 
สมรสหมา้ย/หยา่ร่าง/แยกกนัอยู ่ 108 12 17 137   

จากตารางที/ 4.61 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.405  
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ซึ/ งมากกว่า 0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ  
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ลกัษณะการใชบ้ริการ 

 H1 : สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะ
การใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.62 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง สถานภาพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

สถานภาพ บริโภคที/ร้าน ซื�อกลบับา้น รวม 2x  Sig. 
โสด 102 161 263 0.939 0.333 
สมรส/หมา้ย/หยา่ร่าง/แยกกนัอยู ่ 60 77 137   

จากตารางที/ 4.62 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.333 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดยใช้
การทดสอบ Chi-square หมายความวา่ สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ  

สมมติฐานที� 2.4 การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน  

สถิติที/นาํมาวิเคราะห์สมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Technique) ที/
ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์หรือค่านยัสาํคญั 0.05 โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นอิสระต่อกนั 
 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนดา้น
ประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
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ตารางที� 4.63 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

การ 
ศึกษาสูงสุด 

อเมซอน คาปูชิโน่ ลาเต ้
อเมซอน

มอคค่า เอส 
เพรสโซ่ 

ชาเชียว/ 
ชาเยน็/ 

ชามะนาว/ 
ชาดาํเยน็ 

นมสด/
ช็อกโกแล
ต/นํ� าผลไม ้

รวม 2x  Sig. 

<ปริญญาตรี 3 12 4 2 10 8 10 49 21.470 0.044 
ปริญญาตรี 34 61 33 28 40 56 32 284   
ปริญญาโท/
เอก 

2 19 6 3 15 17 5 67   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.63 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.044 ซึ/ งนอ้ย
กวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านประเภทเครื/ องดื/มที/นิยมบริโภค โดยผูบ้ริโภคที/มี
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื/องดื/ม คาปูชิโน่  
 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนดา้น
เหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 
 

ตารางที� 4.64 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ  
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

 การศึกษา
สูงสุด 

ติดใจรสชาติ
เครื/องดื/ม 

พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ใชบ้ริการ  
Wi-Fi 

/Internet ฟรี 

เจรจาธุรกิจ/
พบปะ

สงัสรรค ์

เสริมภาพ 
ลกัษณ์ตวัเอง
ใหท้นัสมยั 

รวม 2x  Sig. 

 <ปริญญาตรี 24 18 3 2 4 49 7.197 0.516 
 ปริญญาตรี 144 94 16 16 14 284   
 ปริญญาโท/   
 เอก 

32 21 5 6 3 67   
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จากตารางที/ 4.64 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ การศึกษาสูงสุด กบั พฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน มีค่า p-value เท่ากบั 
0.516 ซึ/ งมากกว่า 0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า การศึกษาสูงสุดไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน  
 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
จาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 
ตารางที� 4.65 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง การศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการเข้าใช ้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
การศึกษาสูงสุด 1 - 2 ครั� ง 3 - 4 ครั� ง 5 - 6 ครั� ง ≥ 7 ครั� ง รวม 2x  Sig. 

<ปริญญาตรี 17 18 4 10 49 2.180 0.902 
ปริญญาตรี 117 86 27 54 284   
ปริญญาโท/เอก 23 23 8 13 67   

จากตารางที/ 4.65 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.902 ซึ/ ง
มากกวา่ 0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน  
 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
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ตารางที� 4.66 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

การศึกษาสูงสุด ≤ 50 บาท 51 - 100 บาท 101 - 150 บาท 151 บาทขึ�นไป รวม 2x  Sig. 

<ปริญญาตรี 12 24 10 3 49 21.342 0.002*
ปริญญาตรี 15 193 61 15 284   
ปริญญาโท/เอก 6 42 15 4 67   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.66 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.002 ซึ/ งนอ้ย
กวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั� งที/ เข้าใช้บริการ โดยผูบ้ริโภคที/มี
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการต่อครั� ง 51 - 100 บาท  
 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 

ตารางที� 4.67 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

การศึกษาสูงสุด วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ รวม 2x  Sig. 
<ปริญญาตรี 28 21 49 3.296 0.192 
ปริญญาตรี 125 159 284   
ปริญญาโท/เอก 28 39 67   

จากตารางที/ 4.67 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.192 ซึ/ งมากกวา่ 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ  
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 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 
ตารางที� 4.68 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
การศึกษา

สูงสุด 
6.00-9.00 

น. 
9.01-12.00 

น. 
12.01-15.00 

น. 
15.01-18.00

น. 
18.01-21.00 

น. 
รวม 2x  Sig. 

<ปริญญาตรี 4 16 18 7 4 49 4.905 0.768 
ปริญญาตรี 36 88 103 37 20 284   
ปริญญาโท/เอก 6 19 28 10 4 67   

จากตารางที/ 4.68 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.768 ซึ/ งมากกวา่ 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ  
 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 

ตารางที� 4.69 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

การศึกษาสูงสุด ตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื/อน/เพื/อนร่วมงาน รวม 2x  Sig. 

<ปริญญาตรี 34 9 6 49 11.164 0.025* 

ปริญญาตรี 214 20 50 284   
ปริญญาโท/เอก 57 3 7 67   
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
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จากตารางที/ 4.69 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 
0.025 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
โดยผูที้/การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ คือ ตนเอง 
 H0 : การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 
 H1 : การศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนดา้น
ลกัษณะการใชบ้ริการ 
 
ตารางที� 4.70 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

การศึกษาสูงสุด บริโภคที/ร้าน ซื�อกลบับา้น รวม 2x  Sig. 
<ปริญญาตรี 18 31 49 1.259 0.533 
ปริญญาตรี 120 164 284   

ปริญญาโท/เอก 24 43 67   

จากตารางที/ 4.70 การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.533 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ การศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้
ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ  
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สมมติฐานที� 2.5 อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน  
สถิติที/นาํมาวิเคราะห์สมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Technique) ที/

ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์หรือค่านยัสาํคญั 0.05 โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นอิสระต่อกนั 
 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภท
เครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

 

ตารางที� 4.71 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

อาชีพ อเม
ซอน 

คาปูชิโน่ ลาเต ้
อเมซอน

มอคค่า เอส 
เพรสโซ่ 

ชาเชียว/ 
ชาเยน็/ 

ชามะนาว/ 
ชาดาํเยน็ 

นมสด/
ช็อกโกแลต
/นํ� าผลไม ้

รวม 2x  Sig. 

พนกังาน
เอกชน 

22 50 25 9 28 28 22 184 50.037 0.000* 

รัฐวสิาหกิจ/
ราชการ 

10 18 8 9 10 17 9 81   

ธุรกิจส่วนตวั 6 13 6 11 22 4 5 88   
นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

2 8 4 3 3 15 12 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.71 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า อาชีพ กบั พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ยกว่า 
0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค โดยผูบ้ริโภคที/มีอาชีพพนกังาน
เอกชน ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื/องดื/ม คาปูชิโน่  
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
เหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/
เขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.72 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

อาชีพ ติดใจ
รสชาติ

เครื/องดื/ม 

พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ใชบ้ริการ 
Wi-Fi/ 

Internet ฟรี 

เจรจาธุรกิจ/
พบปะ

สงัสรรค ์

เสริมภาพ 
ลกัษณ์ตวัเอง
ใหท้นัสมยั 

รวม 2x  Sig. 

พนกังานอกชน 96 56 11 10 12 184 13.835 0.311 
รัฐวสิาหกิจ /
ราชการ 

47 23 2 6 3 81   

ธุรกิจส่วนตวั 42 31 3 6 6 88   
นกัเรียน/นกัศึกษา 16 21 4 3 3 47   

จากตารางที/ 4.72 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า อาชีพ กบั พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน มีค่า p-value เท่ากบั 0.311 
ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน  
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
จาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน  
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวน
ครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

 

ตารางที� 4.73 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

อาชีพ 1 - 2 ครั� ง 3 - 4 ครั� ง 5 - 6 ครั� ง ≥ 7 ครั� ง รวม 2x  Sig. 
พนกังานเอกชน 73 55 20 36 184 23.543 0.005* 

รัฐวสิาหกิจ/ราชการ 27 38 7 9 81   
ธุรกิจส่วนตวั 33 19 12 24 88   
นกัเรียน/นกัศึกษา 23 13 3 8 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.73 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า อาชีพ กบั พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.005 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน โดยผูบ้ริโภคที/มีอาชีพพนกังาน
เอกชน ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ 1 - 2 ครั� งต่อเดือน  
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้าย
ต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
 
ตารางที� 4.74 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 

กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
อาชีพ ≤ 50 บาท 51 - 100 บาท 101 - 150 บาท 151 บาทขึ�นไป รวม 2x  Sig. 

พนกังานเอกชน 8 128 42 6 184 24.367 0.004* 

รัฐวสิาหกิจ/ราชการ 6 54 14 7 81   
ธุรกิจส่วนตวั 8 51 23 6 88   
นกัเรียน/นกัศึกษา 11 26 8 2 47   
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 

จากตารางที/ 4.74 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ อาชีพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครั� งที/เขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.004 ซึ/ งน้อยกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครั� งที/เขา้ใช้บริการ โดยผูบ้ริโภคที/มีอาชีพพนกังานเอกชน 
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 51 - 100 บาท  
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วง
วนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/
นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.75 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

อาชีพ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ รวม 2x  Sig. 
พนกังานเอกชน 92 92 184 11.022 0.012* 

รัฐวสิาหกิจ/ราชการ 24 57 81   
ธุรกิจส่วนตวั 45 43 88   
นกัเรียน/นกัศึกษา 20 27 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.75 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ อาชีพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.012 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 โดยใช้
การทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ
สด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/มีอาชีพพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่เขา้ใช้
บริการวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ และวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เท่ากนั 
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลา
ที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.76 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

อาชีพ 6.00-9.00
น. 

9.01-12.00 
น. 

12.01-15.00 
น. 

15.01-18.00 
น. 

18.01-21.00 
น. 

รวม 2x  Sig. 

พนกังานเอกชน 34 66 55 15 14 184 33.476 0.001* 
รัฐวสิาหกิจ/
ราชการ 

4 23 37 14 3 81   

ธุรกิจส่วนตวั 6 21 38 17 6 88   
นกัเรียน/นกัศึกษา 2 15 21 8 1 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.76 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ อาชีพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.001 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 โดย
ใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/มีอาชีพพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่
เขา้ใชบ้ริการเวลา 9.01 - 12.00 น.  
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านผูมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.77 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

อาชีพ ตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพื/อน/เพื/อน
ร่วมงาน 

รวม 2x  Sig. 

พนกังานเอกชน 136 9 39 184 12.577 0.050* 

รัฐวสิาหกิจ/ราชการ 64 8 9 81   
ธุรกิจส่วนตวั 71 8 9 88   
นกัเรียน/นกัศึกษา 34 7 6 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.77 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ อาชีพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.050 ซึ/ งเท่ากบั 
0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ โดยผูบ้ริโภคที/อาชีพ
พนกังานเอก ส่วนใหญ่ผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ คือ ตนเอง 
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอนด้าน
ลกัษณะการใชบ้ริการ  
 H1 : อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะ
การใชบ้ริการ 
 
ตารางที� 4.78 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน 

กาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

อาชีพ บริโภคที/ร้าน ซื�อกลบับา้น รวม 2x  Sig. 
พนกังานเอกชน 73 111 184 1.319 0.725 
รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ 30 51 81   

ธุรกิจส่วนตวั 37 51 88   

นกัเรียน/นกัศึกษา 22 25 47   

จากตารางที/ 4.78 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ อาชีพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.725 ซึ/ งมากกวา่ 0.05 โดยใชก้าร
ทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ
สด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ  
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สมมติฐานที� 2.6 รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน 

สถิติที/นาํมาวิเคราะห์สมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Technique) ที/
ระดบัความเชื/อมั/น 95 เปอร์เซ็นต ์หรือค่านยัสาํคญั 0.05 โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นอิสระต่อกนั 
 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 
 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

 

ตารางที� 4.79 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค 

รายได ้
ต่อเดือน 

อเมซอน คาปูชิโน่ ลาเต ้
อเมซอน

มอคค่า เอส 
เพรสโซ่ 

ชาเชียว/ 
ชาเยน็/ 

ชามะนาว/ 
ชาดาํเยน็ 

นมสด/ 
ช็อกโกแลต 
/นํ� าผลไม ้

รวม 2x  Sig. 

≤10,00บ. 3 10 2 2 8 17 13 55 63.521 0.000* 

10,001 -
20,000 บ. 

16 44 23 10 13 37 16 159   

20,001 -
30,000 บ. 

8 21 7 9 16 11 15 87   

30,001 -
40,000 บ. 

2 4 2 3 9 5 1 26   

40,001 -
50,000 บ. 

4 5 4 3 6 3 1 26   

≥50,001 
บ. 

8 6 5 6 13 6 3 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.79 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ย
กวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
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การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค โดยผูบ้ริโภคที/มีรายได้
ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื/องดื/ม คาปูชิโน่  
 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
เหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ  
 

ตารางที� 4.80 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ 

รายไดต้่อ
เดือน 

ติดใจรสชาติ 
เครื/องดื/ม 

พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ใชบ้ริการ 
Wi-Fi/ 

Internet ฟรี 

เจรจาธุรกิจ/
พบปะ 

สงัสรรค ์

เสริมภาพ 
ลกัษณ์ตวัเอง
ใหท้นัสมยั 

รวม 2x  Sig. 

≤10,00บ. 27 16 3 4 5 55 34.517 0.023* 
10,001 -
20,000 บ. 

78 56 6 8 11 159   

20,001 -
30,000 บ. 

40 35 7 3 2 87   

30,001 -
40,000 บ. 

10 6 4 4 2 26   

40,001 -
50,000 บ. 

14 6 1 2 3 26   

≥50,001 บ. 27 15 2 1 2 47   
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 

จากตารางที/ 4.80 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที/เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน มีค่า p-value เท่ากบั 
0.023 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านเหตุผลที/เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด  
อเมซอน โดยผูบ้ริโภคที/มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีเหตุผลที/เขา้ใช้บริการ
เพราะติดใจในรสชาติเครื/องดื/ม  
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 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 
 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
จาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

 

ตารางที� 4.81 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

รายไดต่้อเดือน 1 - 2 ครั� ง 3 - 4 ครั� ง 5 - 6 ครั� ง ≥ 7 ครั� ง รวม 2x  Sig. 
≤10,00บ. 24 18 2 11 55 63.522 0.000* 

10,001 - 20,000บ. 84 46 13 16 159   
20,001 - 30,000 บ. 28 31 13 15 87   
30,001 - 40,000 บ. 10 11 3 2 26   
40,001 - 50,000 บ. 2 10 2 12 26   
≥50,001 บ. 9 11 6 21 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.81 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ ง
น้อยกว่า 0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi-square หมายความว่า รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านจาํนวนครั� งที/เขา้ใช้บริการต่อเดือน โดย
ผูบ้ริโภคที/มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ 1 - 2 ครั� งต่อเดือน  
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 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.82 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 

รายไดต่้อเดือน ≤ 50 
บาท 

51 - 100 
บาท 

101 - 150  
บาท 

151 บาท 
ขึ�นไป 

รวม 2x  Sig. 

≤ 10,00 บ. 11 34 7 3 55 39.079 0.001* 

10,001 - 20,000 บ. 5 111 39 4 159   
20,001 - 30,000 บ. 11 51 21 4 87   
30,001 - 40,000 บ. 2 19 5 0 26   
40,001 - 50,000 บ. 2 15 7 2 26   
≥ 50,001 บ. 2 29 8 8 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.82 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.001 ซึ/ งนอ้ย
กวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/มีรายได้
ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ 51 - 100 บาท  
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 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

ตารางที� 4.83 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

รายไดต่้อเดือน วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ รวม 2x  Sig. 
≤10,00บ. 26 29 55 28.197 0.000* 

10,001 - 20,000 บ. 57 102 159   
20,001 - 30,000 บ. 36 51 87   
30,001 - 40,000 บ. 10 16 26   
40,001 - 50,000 บ. 16 10 26   
≥50,001 บ. 36 11 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
ฃจากตารางที/ 4.83 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงวนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/มีรายไดต่้อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมเขา้ใชบ้ริการในวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.84 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

รายไดต้่อเดือน 6.00-9.00 
น. 

9.01-12.00 
น. 

12.01-15.00 
น. 

15.01-18.00 
น. 

18.01-21.00 
น. 

รวม 2x  Sig. 

≤10,00บ. 5 16 25 5 4 55 40.986 0.004* 

10,001 - 20,000 บ. 17 59 50 23 10 159   
20,001 - 30,000 บ. 6 28 37 12 4 87   
30,001 - 40,000 บ. 2 8 4 9 3 26   
40,001 - 50,000 บ. 4 4 12 4 2 26   
≥50,001 บ. 12 8 22 1 4 47   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.84 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.004 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 
0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นช่วงเวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/มีรายไดต่้อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการเวลา 9.01 - 12.00 น.  
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 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 
 
ตารางที� 4.85 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 

ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

อาชีพ ตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพื/อน/ 
เพื/อนร่วมงาน 

รวม 2x  Sig. 

≤10,00บ. 42 6 7 55 12.212 0.271 
10,001 - 20,000 บ. 115 16 28 159   
20,001 - 30,000 บ. 71 4 12 87   
30,001 - 40,000 บ. 16 3 7 26   
40,001 - 50,000 บ. 29 4 3 26   
≥50,001 บ. 33 7 7 47   

จากตารางที/ 4.85 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ อาชีพกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.271 ซึ/ ง
มากกวา่ 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

 H0 : รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 
 H1 : รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ลกัษณะการใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.86 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

รายไดต่้อเดือน บริโภคที/ร้าน ซื�อกลบับา้น รวม 2x  Sig. 
≤10,00บ. 18 37 55 13.500 0.019* 

10,001 - 20,000 บ. 52 107 159   

20,001 - 30,000 บ. 41 46 87   

30,001 - 40,000 บ. 16 10 26   

40,001 - 50,000 บ. 13 13 26   

≥50,001 บ. 22 25 47   
รวม 162 238 400   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั 0.05 
จากตารางที/ 4.86 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.019 ซึ/ งนอ้ยกวา่ 0.05 
โดยใชก้ารทดสอบ Chi-square หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคที/มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท ส่วนใหญ่ซื�อกลบับา้น  
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ตารางที� 4.87 แสดงผลสรุปการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการให้ระดับ 
ความสาํคญัทางปัจจยัส่วนประสมการตลาด ของผูบ้ริโภค 

 
 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ รายได้

ต่อเดือน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ดา้นราคา ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ดา้นบุคลากร ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

���� ไม่แตกต่าง 
���� แตกต่าง 
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ตารางที� 4.88 แสดงผลสรุปการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเขา้ 
ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

 
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ รายได้

ต่อเดือน 

ประเภทเครื/องดื/มที/นิยมบริโภค ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

เหตุผลที/เขา้ใชบ้ริการ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

จาํนวนครั� งที/เขา้ใชบ้ริการต่อ
เดือน 

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที/เขา้ใชบ้ริการ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

วนัที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

เวลาที/นิยมเขา้ใชบ้ริการ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ผูมี้ส่วนร่วมตดัสินในเขา้ใช้
บริการ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ลกัษณะการใชบ้ริการ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

���� ไม่สัมพนัธ์ 
���� สัมพนัธ์ 
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บทที� 5 
 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการคน้ควา้อิสระเรื�อง พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัปทุมธานี มีจาํนวนผูบ้ริโภคจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการวิจยั 
สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า Independent Sample t-test การทดสอบค่า One-way ANOVA และการทดสอบค่า Chi-square ซึ� ง 
ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการวจิยัทัQงหมด 4 ส่วน ดงันีQ  
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 ส่วนที� 2 ขอ้มูลการใหร้ะดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนที� 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี 
 ส่วนที� 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที�เขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจงัหวดั
ปทุมธานี 

1. เพศ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.25 รองลงมา เพศชาย ร้อยละ 40.75  
2. อาย ุพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ร้อยละ 53.75 รองลงมา อายุ

ระหวา่ง 31 - 40 ปี ร้อยละ 31.50 และ 41 ปี ขึQนไป ร้อยละ 15.75 ตามลาํดบั 
 3. สถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 65.75 รองลงมา สถานภาพ
สมรส/หมา้ย/หยา่ร้าย/แยกกนัอยู ่ร้อยละ 34.25  
 4. ระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 71.00 
รองลงมา ระดบัการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ร้อยละ 16.75 และระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
ร้อยละ 12.25 ตามลาํดบั 

5. อาชีพ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 46.00 รองลงมา ธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 22.00 รัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ ร้อยละ 20.25 และนกัเรียน/นกัศึกษาร้อยละ 
11.75 ตามลาํดบั 
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6. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
ร้อยละ 39.75 รองลงมา รายได ้20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 21.75 รายไดต้ ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
ร้อยละ 13.75 รายได ้50,001 บาทขึQนไป ร้อยละ 11.75 รายได ้30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 6.50 และ
รายได ้40,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 6.50 ตามลาํดบั 
 ส่วนที� 2 ขอ้มูลการใหร้ะดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.92 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัรสชาติกาแฟและเครื�องดื�มอื�น 
ๆ รองลงมา ตรายี�ห้อ คาแฟ่ อเมซอน เป็นที�รู้จกัแพร่หลาย ชนิดเครื�องดื�มมีความหลากหลาย ภาชนะ
และบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม และมีเบเกอร์รี�จาํหน่ายภายในร้าน โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.28, 4.11, 
3.96, 3.80 และ 3.49 ตามลาํดบั 
 2. ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นราคาโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
3.87 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการคิดป้ายบอกราคาที�ชดัเจน รองลงมา 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีราคาใหเ้ลือกตามบรรจุภณัฑ ์โดยค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.96, 3.94 และ 3.71 
ตามลาํดบั 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยภาพรวม
ในระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.24 พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัที�ตัQง
ของร้านสะดวกต่อการเดินทาง รองลงมา ที�ตัQงของร้านหาง่าย และจาํนวนสาขามีมากเพียงพอ โดยมี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.33 , 4.32 และ 4.07 ตามลาํดบั 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.20 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบั
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค รองลงมา การให้ส่วนลด เช่น ใช้
ชิQนส่วนไวตามิQลคเ์ป็นส่วนลด การจดักิจกรรมให้ลูกคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั และมีของพรีเมี�ยม
ใหแ้ลกซืQอ เช่น แกว้อเมซอน กระเป๋าผา้ โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.49, 3.15, 3.11 และ 3.08 ตามลาํดบั 
 5. ดา้นบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นบุคลากรโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.99 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัความกระตือรือร้นและความ
เต็มใจให้บริการของพนกังาน รองลงมา มนุษยส์ัมพนัธ์และมารยาทของพนักงาน และพนักงานมี
บุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.02, 4.00 และ 3.97 ตามลาํดบั 
 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยภาพรวม
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.05 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการ
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ตกแต่งร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั รองลงมา บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง การจดัสรรที�นั�งดา้น
ในและดา้นนอกร้านอย่างเพียงพอ และมีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ โดยมี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.21, 4.16, 4.09 และ 3.77 ตามลาํดบั  
 7. ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นกระบวนการให้บริการโดยภาพรวม
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.19 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัความ
ถูกตอ้ง รวดเร็วในการชาํระเงิน รองลงมา ความถูกตอ้ง รวดเร็วในการสั�งซืQอและรับสินคา้/บริการ 
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.24 และ 4.15 ตามลาํดบั 
 ส่วนที� 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี 
 1. ประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื�องดื�ม คาปูชิโน่ 
ร้อยละ 23.00 รองลงมา ชาเชียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ชาดาํเยน็ ร้อยละ 20.25 เอสเพรสโซ่ ร้อยละ 16.25 
นมสด/ช็อกโกแลต/นํQ าผลไม ้ร้อยละ 12.00 ลาเตอ้เมซอน ร้อยละ 10.75 อเมซอน ร้อยละ 9.75 และ
มอคค่า ร้อยละ 8.00 ตามลาํดบั 
 2. เหตุผลที�เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดใจในรสชาติ
เครื�องดื�ม ร้อยละ 51.00 รองลงมา พกัผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 33.50 เจรจาธุรกิจ/นดัพบปะสังสรรค ์ 
ร้อยละ 5.50 ใชบ้ริการ Wi-Fi/Internet ฟรี ร้อยละ 5.00 และเสริมภาพลกัษณ์ตวัเองให้ทนัสมยั ร้อยละ 
5.00 ตามลาํดบั 

3. จาํนวนครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ต่อเดือน 1 - 2 ครัQ ง ร้อยละ 39.25 รองลงมา 3 - 4 ครัQ งต่อเดือน ร้อยละ 31.75 เท่ากบัหรือมากกวา่ 
7 ครัQ งต่อร้อยละ 19.75 และ 5 - 6 ครัQ งต่อเดือน ร้อยละ 9.75 ตามลาํดบั 

4. ค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ 
คือ 51 - 100 บาท ร้อยละ 64.75 รองลงมา 101 - 150 บาท ร้อยละ 21.75 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 บาท 
ร้อยละ 8.25 และ 151 บาทขึQนไป ร้อยละ 5.25 ตามลาํดบั 

5. วนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการช่วงวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ร้อยละ 
54.75 รองลงมา คือ ช่วงวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ร้อยละ 45.25 ตามลาํดบั 

6. เวลาที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมใชบ้ริการช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. 
ร้อยละ 37.75 รองลงมา ช่วงเวลา 9.01 - 12.00 น. ร้อยละ 31.25 ช่วงเวลา 15.01 - 18.00 น. ร้อยละ 
13.50 ช่วงเวลา 6.00 - 9.00 น. ร้อยละ 11.50 และช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. ร้อยละ 6.00 ตามลาํดบั 
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7. ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ตนเอง ร้อยละ 76.25 รองลงมา เพื�อน/เพื�อนร่วมงาน ร้อยละ 15.75 และสมาชิก
ในครอบครัว ร้อยละ 8.00 ตามลาํดบั 

8. ลกัษณะการใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีลกัษณะการใชบ้ริการ คือ ซืQอกลบับา้น 
ร้อยละ 59.50 รองลงมา คือ บริโภคที�ร้าน ร้อยละ 40.50 ตามลาํดบั 

 ส่วนที� 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที� 1 ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่างกนั 

สมมติฐานที� 1.1 เพศที�ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ที�ต่างกนั 

ผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 

ผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาไม่
ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.422 

ผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.716 

ผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.014 

ผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนัใหค้วามสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรไม่
ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.073 

ผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.530 

ผู ้บริโภคที� มี เพศต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.321 

สมมติฐานที� 1.2 อายุที�ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ที�ต่างกนั 
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ผูบ้ริโภคที�มีอายุต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
ไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.202 

ผูบ้ริโภคที�มีอายตุ่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาต่างกนั 
มีค่า p-value เท่ากบั 0.013 โดยผูที้�อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความสําคญัดา้นราคานอ้ยกวา่ผูที้�
อาย ุ31 - 40 ปี และผูที้�อาย ุ31 - 40 ปี ใหค้วามสาํคญัดา้นราคามากกวา่ผูที้�อายเุท่ากบัหรือมากกวา่ 40 ปี  

ผูบ้ริโภคที�มีอายตุ่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูที้�อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความสําคญัดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายนอ้ยกวา่ผูที้�อายุ 31 - 40 ปี และผูที้�อายุ 31 - 40 ปี ให้ความสําคญัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายมากกวา่ผูที้�อายเุท่ากบัหรือมากกวา่ 40 ปี  

ผูบ้ริโภคที�มีอายตุ่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.065 

ผูบ้ริโภคที�มีอายตุ่างกนัใหค้วามสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรไม่
ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.117  

ผูบ้ริโภคที�มีอายตุ่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.148  

ผู ้บ ริ โ ภ ค ที� มี อ า ยุ ต่ า ง กัน ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญ กับ ปั จ จัย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด  
ดา้นกระบวนการให้บริการต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.001 โดยผูที้�อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ความสําคญัดา้นกระบวนการให้บริการนอ้ยกวา่ผูที้�อายุ 31 - 40 ปี และผูที้�อายุเท่ากบัหรือมากกวา่ 
40 ปี  

สมมติฐานที� 1.3 สถานภาพที�ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ที�ต่างกนั 

ผู ้บริโภคที� มีสถานภาพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.359 

ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา
ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.030  

ผู ้บริโภคที� มีสถานภาพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.189 
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ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.445 

ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพต่างกันให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
บุคลากรไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.308 

ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพต่างกันให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.425 

ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพต่างกันให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.009  

สมมติฐานที� 1.4 ระดบัการศึกษาสูงสุดที�ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ที�ต่างกนั 

ผู ้บริโภคที�มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.055 

ผู ้บริโภคที�มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคาไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.145 

ผู ้บริโภคที�มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.397 

ผู ้บริโภคที�มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.032 โดยผูที้�การศึกษาสูงสุด
ระดบัตํ�ากวา่ปริญญาตรี และผูที้�การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ให้ความสําคญัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดมากกวา่ผูที้�การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอก 

ผู ้บริโภคที�มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นบุคลากรไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.180 

ผู ้บริโภคที�มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.978 

ผู ้บริโภคที�มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.701 
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สมมติฐานที� 1.5 อาชีพที�ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ที�ต่างกนั 

ผูบ้ริโภคที�อาชีพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.022 โดยผูที้�อาชีพพนกังานเอกชนให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์นอ้ย
กว่าผูที้�อาชีพรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ และผูที้�อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และผูที้�อาชีพ
รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ ใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑม์ากกวา่ผูที้�อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกันให้ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.044 โดยผูที้�อาชีพพนกังานเอกชน และผูที้�อาชีพธุรกิจส่วนตวั ให้
ความสาํคญัดา้นราคานอ้ยกวา่ผูที้�อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่ายไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.380 

ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.856 

ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร
ไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.198 

ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.992 

ผู ้บริโภคที� มีอาชีพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.904 

สมมติฐานที� 1.6 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที�ต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ที�ต่างกนั 

ผูบ้ริโภคที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.031 โดยผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท ให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากกวา่ผูมี้รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และ
ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 
ใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยกวา่ผูมี้รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
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ผูบ้ริโภคที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นราคาต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.045 โดยผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท ให้ความสําคญัดา้นราคามากกวา่ผูมี้รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดือน 50,001 บาทขึQนไป 

ผูบ้ริโภคที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.238 

ผูบ้ริโภคที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากวา่
หรือเท่ากบั 10,000 บาทให้ความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท และผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 50,001 บาทขึQนไป ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
10,000 - 20,001 บาทให้ความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่าผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,000 - 20,001 บาท ให้ความสําคญัดา้นการส่งเสริม
การตลาดน้อยกว่าผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
40,001 - 50,000 บาท ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทให้ความสําคญัดา้นการส่งเสริม
การตลาดน้อยกว่าผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
40,001 - 50,000 บาท และผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาทให้ความสําคญัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูที้�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 50,001 บาทขึQนไป 

ผูบ้ริโภคที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นบุคลากรไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.117 

ผูบ้ริโภคที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.055 

ผูบ้ริโภคที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการไม่ต่างกนั มีค่า p-value เท่ากบั 0.012 

สมมติฐานที� 2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟ
สด อเมซอน  

สมมติฐานที� 2.1 เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ด้านเหตุผลที�เขา้ใช้บริการ ด้านจาํนวนครัQ งที�เขา้ใช้บริการต่อ
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เดือน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครัQ งที�เขา้ใช้บริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใช้บริการ ดา้นเวลาที�นิยมเขา้ใช้บริการ 
ดา้นผูส่้วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านประเภท
เครื�องดื�มที�นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่นิยมบริโภค
เครื�องดื�มประเภท ชาเขียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ชาดาํเยน็ 

เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที�เขา้
ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.648 

เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครัQ ง
ที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.904 

เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อ
ครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.066 

เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที�นิยมเขา้
ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.202 

เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเวลาที�นิยม
เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.628 

เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูส่้วนร่วม
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.114 

เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการใช้
บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่จะซืQอกลบับา้น 

สมมติฐานที� 2.2 อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ด้านเหตุผลที�เขา้ใช้บริการ ด้านจาํนวนครัQ งที�เขา้ใช้บริการต่อ
เดือน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครัQ งที�เขา้ใช้บริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใช้บริการ ดา้นเวลาที�นิยมเขา้ใช้บริการ 
ดา้นผูส่้วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

อายุมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านประเภท
เครื�องดื�มที�นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ส่วน
ใหญ่จะบริโภคเครื�องดื�มประเภท ชาเชียว/ ชาเยน็/ ชามะนาว/ ชาดาํเยน็ 

อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที�เขา้
ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.225 
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อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครัQ งที�
เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนใหญ่
เขา้ใชบ้ริการ 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน  

อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อ
ครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�อายตุ ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนใหญ่จะ
มีค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ 51 - 100 บาท  

อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที�นิยมเขา้
ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.154 

อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเวลาที�นิยม
เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.076 

อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูส่้วนร่วม
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.126 

อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะการ
ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.135 

สมมติฐานที� 2.3 สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด  
อเมซอน ด้านประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ด้านเหตุผลที�เขา้ใช้บริการ ด้านจาํนวนครัQ งที�เขา้ใช้
บริการต่อเดือน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นเวลาที�นิยมเขา้ใช้
บริการ ดา้นผูส่้วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภท
เครื�องดื�มที�นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.006 บริโภค โดยผูบ้ริโภคที�สถานภาพโสด ส่วนใหญ่
นิยมบริโภคเครื�องดื�ม คาปูชิโน่  

สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที�
เขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.032 โดยผูบ้ริโภคที�สถานภาพโสดส่วนใหญ่มีเหตุผลที�เขา้ใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เพราะติดใจรสชาติเครื�องดื�ม 

สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวน
ครัQ งที�เขา้ใช้บริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.003 โดยผูบ้ริโภคที�สถานภาพโสดใหญ่เขา้ใช้
บริการ 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน  

สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.181 
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สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที�
นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.006 โดยผูบ้ริโภคที�สถานภาพโสดใหญ่นิยมเขา้ใชบ้ริการวนั
เสาร์ - วนัอาทิตย ์ 

สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเวลาที�
นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.330 

สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูส่้วน
ร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.405  

สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ลกัษณะการใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.333 

สมมติฐานที� 2.4 ระดบัการศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ดา้นเหตุผลที�เขา้ใช้บริการ ดา้นจาํนวนครัQ งที�
เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นเวลาที�นิยม
เขา้ใชบ้ริการ ดา้นผูส่้วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.516 

ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
เหตุผลที�เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.044 โดยผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื�องดื�ม คาปูชิโน่  

ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
จาํนวนครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.902 

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.002 โดยผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการต่อครัQ ง 51 - 100 บาท 

ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
วนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.192 

ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
เวลาที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.768 
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ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผู ้
ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.025 โดยผูที้�การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี
ส่วนใหญ่มีผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ คือ ตนเอง 

ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้น
ลกัษณะการใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.533 

สมมติฐานที� 2.5 อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ด้านเหตุผลที�เขา้ใช้บริการ ด้านจาํนวนครัQ งที�เขา้ใช้บริการต่อ
เดือน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครัQ งที�เขา้ใช้บริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใช้บริการ ดา้นเวลาที�นิยมเขา้ใช้บริการ 
ดา้นผูส่้วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านประเภท
เครื�องดื�มที�นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนกังานเอกชนส่วนใหญ่
นิยมบริโภคเครื�องดื�ม คาปูชิโน่  

อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที�
เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.311 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นจาํนวนครัQ งที�
เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.005 โดยผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนกังานเอกชนส่วนใหญ่เขา้
ใชบ้ริการ 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน  

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อ
ครัQ งที�เขา้ใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.004 โดยผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนกังานเอกชนส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ 51 - 100 บาท  

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที�นิยมเขา้
ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.012 โดยผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนกังานเอกชนเขา้ใชบ้ริการวนัจนัทร์ - 
วนัศุกร์ และ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เท่ากนั 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเวลาที�นิยม
เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.001 โดยผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนกังานเอกชนส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ
เวลา 9.01 - 12.00 น.  

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูส่้วนร่วม
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.050 โดยผูบ้ริโภคที�อาชีพพนกังานเอกส่วนใหญ่ผูมี้ส่วน
ร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ คือ ตนเอง 
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อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นลกัษณะ
การใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 

สมมติฐานที� 2.6 รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ด้านประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ด้านเหตุผลที�เขา้ใช้บริการ ด้านจาํนวนครัQ งที�เขา้ใช้
บริการต่อเดือน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นเวลาที�นิยมเขา้ใช้
บริการ ดา้นผูส่้วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ 

รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 
20,000 บาทส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื�องดื�ม คาปูชิโน่  

รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
เหตุผลที�เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.023 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท ส่วนใหญ่มีเหตุผลที�เขา้ใชบ้ริการเพราะติดใจในรสชาติเครื�องดื�ม 

รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
จาํนวนครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 10,001 
- 20,000 บาท ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน  

รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใชจ่้าย
ต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.001 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต้่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ 51 - 100 บาท 

รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นวนัที�
นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่นิยมเขา้ใชบ้ริการในวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์

รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเวลา
ที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.004 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการเวลา 9.01 - 12.00 น.  

รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผู ้
มีส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.271 

รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้าน
ลกัษณะการใช้บริการ มีค่า p-value เท่ากบั 0.019 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท ส่วนใหญ่ซืQอกลบับา้น  
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5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 

 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที�เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในจังหวัด

ปทุมธานี 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษา

สูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยู่ที� 10,001 - 20,000 
บาท ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิอร สิงหิรัญเรือง (2555 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที�มีต่อการบริหารจดัการร้านกาแฟสด ในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา ซึ� ง
ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20 - 30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท และสถานภาพโสด  
 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด อเมซอน 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากที�สุด คือ รสชาติกาแฟและเครื�องดื�ม
อื�น ๆ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมการเลือก
บริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากที�สุด คือ ความคงที�และรสชาติของเครื�องดื�ม รสชาติของกาแฟคือจุดขายและจุดเด่นของร้านกาแฟ 
หากกาแฟมีรสชาติอร่อยผูบ้ริโภคจะติดใจในความรสชาติ รสชาติกาแฟที�ดีควรมีการควบคุมคุณภาพ
ของวตัถุดิบ กระบวนการผลิตที�มาตรฐาน เพื�อให้รสชาติคงที� ไม่ผิดเพีQยนกนัในแต่ละสาขา และสามารถ
ปรับสัดส่วนส่วนผสมไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การติดป้ายบอกราคาสินคา้ที�ชดัเจน ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัผลทฤษฎีเกี�ยวกบักระบวนการบริโภคของ ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2546 : 56) 
คุณค่าที�รับรู้ในสายตาตาของลูกคา้ ซึ� งตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูง
กวา่ราคาผลิตภณัฑน์ัQน 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ ที�ตัQงของร้านสะดวก
ต่อการเดินทาง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรม
การเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภค
ใหค้วามสาํคญัมากที�สุด คือ ใกลที้�ทาํงานหรือที�บา้น ผูบ้ริโภคจะพิจารณาช่องทางการบริโภคผลิตภณัฑ์
ที�ไดรั้บความสะดวกสบายอยา่งเตม็ที�ในดา้นการเดินทางคมนาคมที�สะดวกและสภาพแวดลอ้มที�ดีและ
ประโยชน์อื�น สามารถพบเห็นหรือซืQอได ้และมีความสะดวกต่อการซืQอ 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ผา่นสื�อ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) 
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ที�ศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อต่าง ๆ เป็นเครื�องมือ
สื�อสารทางการตลาดเพื�อบอกกล่าวให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จกัและก่อให้เกิด
พฤติกรรมการซืQอสินคา้หรือใช้บริการนัQน โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจุบนันิยมบริโภคข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตที�มากขึQน ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 
 5. ดา้นบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ ความกระตือรือร้นและความเต็มใจ
ให้บริการของพนกังาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมสกุล นิรันดรไชย (2554 : บทคดัยอ่) ที�
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคั�วบดแบบสแตนต ์อะโลน (Stand - Alone) ของผูบ้ริโภค
ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัขึQนอยูก่บัการให้บริการของผูข้าย
หรือผูผ้ลิต คือ ผูบ้ริโภคมกัจะซืQอสินคา้กบัร้านคา้ที�ใหบ้ริการดีและถูกใจ 
 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ บริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การตกแต่งร้านทนัสมยั มี
ป้ายหนา้ร้านชดัเจน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรม
การเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภค
ให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การตกแต่งร้านที�เป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบตกต่างร้านที�สะดุดตาเป็น
สิ�งจูงใจให้เกิดการซืQอเพราะรูปแบบ สีสัน การตกแต่ง ทาํให้เกิดอารมณ์ดา้นจิตวิทยาช่วยให้เกิดการ
รับรู้ และสนใจในผลิตภณัฑ ์
 7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ ความถูกตอ้งและ
รวดเร็ว ในการชาํระเงิน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกชพรรณ ประถมบุตร (2553 : บทคดัยอ่) ที�
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการนํQ ามนั
บริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค ์ในเขตกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบวา่ มีการจดัระบบการ
ชาํระเงินไดอ้ย่างรวดเร็ว เมื�อผูใ้ช้บริการไดรั้บการบริการอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ทาํให้ผูใ้ช้บริการ
เกิดความพึงพอใจ และเกิดทศันคติที�ดีต่อการเขา้ใชบ้ริการในอนาคต 
 ด้านพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภค ในจังหวดัปทุมธานี 
 1. ประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภค คาปูนิโน่ ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของวารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคกาแฟ คาปูชิโน่  
 2. เหตุผลที�เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดใจรสชาติเครื�องดื�ม 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวสัดิl  (2553 : บทคดัย่อ) ที�ศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟในอาํเภอเมืองลาํปาง และผลการศึกษาของนิอร สิงหิรัญเรือง 
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(2555 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที�มีต่อการบริหารจดัการร้าน
กาแฟสด ในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา ซึ� งผลการศึกษาพบวา่ เหตุผลที�เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
คือ ติดใจในรสชาติของเครื�องดื�ม เนื�องจากมีทศันคติที�ดีหลงัการบริโภคเครื�องดื�ม เกิดความพึงพอใจ
ต่อรสชาติเครื�องดื�ม ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และเกิดความตอ้งการสินคา้อีก 
 3. จาํนวนครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิอร สิงหิรัญเรือง (2555 : บทคดัยอ่) ที�
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที�มีต่อการบริการจดัการร้านกาแฟสด ในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใชบ้ริการร้านกาแฟสด 2 - 3 ครัQ งต่อเดือน 
 4. ค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูที่� 51 - 100 บาท
ต่อครัQ ง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมสกุล นิรันดรไชย (2554 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคั�วบดแบบสแตนต ์อะโลน (Stand - Alone) ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ คือ 51 - 100 บาท เนื�องจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ถือวา่รายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ทาํให้มีค่าใชจ่้ายต่อ
ครัQ งในการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 51 - 100 บาท ซึ� งเป็นค่าใช้จ่ายในระดบัปานกลาง
เช่นกนั 
 5. วนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคนิยมเขา้ใชบ้ริการวนัเสาร์ - อาทิตย ์ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวสัดิl  (2553 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
ใชบ้ริการร้านกาแฟในอาํเภอเมืองลาํปาง ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟวนัเสาร์ - 
อาทิตย ์เนื�องจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จึงใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน วนัหยุด
คือวนัเสาร์ - อาทิตย ์ 
 6. เวลาที�นิยมเขา้ใช้บริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคนิยมเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน เวลา 
12.01 - 15.00 น. ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวสัดิl  (2553 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟในอาํเภอเมืองลาํปาง ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคเขา้ใช้
บริการร้านกาแฟเวลา 12.01 - 15.00 น. 
 7. ผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ตนเอง เป็นผูต้ดัสินใจเขา้ใช้
บริการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมการเลือก
บริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาของของปิยะพรรณ ผิว -
เหลืองสวสัดิl  (2553 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟในอาํเภอเมือง
ลาํปาง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิอร สิงหิรัญเรือง (2555 : บทคดัย่อ) ที�ศึกษาพฤติกรรมและ
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ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที�มีต่อการบริการจดัการร้านกาแฟสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
โดยผลการศึกษาพบวา่ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟ คือ ตนเอง เนื�องจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ซึ� งถือวา่มีวุฒิภาวะในการพิจารณาตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ ดว้ย
ตนเองได ้และมีสถานภาพโสด  
 8. ลกัษณะการใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซืQอกลบับา้น ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของนิอร สิงหิรัญเรือง (2555 : บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ที�มีต่อการบริการจดัการร้านกาแฟสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบวา่ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมนั�งบริโภคกาแฟที�ร้าน ลกัษณะการบริโภคของผูบ้ริโภคแต่ละคนมีลกัษณะที�
แตกต่างกนัไปตามแต่โอกาสในขณะนัQน   
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที� 1 ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดต่างกนั 

1.1 ผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และผูบ้ริโภคที�มีเพศต่างกนั
ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการไม่ต่างกนั ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที� 
ตัQงไว ้ซึ� งทาํให้พบว่า ผูบ้ริโภคที�เป็นเพศหญิงให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมทางการ 
ตลาดมากกวา่เพศชาย 

1.2 ผูบ้ริโภคที�มีอายุต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการให้บริการต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQง
ไว ้และผูบ้ริโภคที�มีอายตุ่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด และดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํให้พบวา่ ผูบ้ริโภคที�มีอายุ 31 - 40 ปี จะให้ความสําคญักบัราคา และช่องทาง
การจดัจาํหน่ายมากกวา่ช่วงอายุอื�น ๆ และผูบ้ริโภคที�มีอายุนอ้ยจะให้ความสําคญักบักระบวนการให ้
บริการนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคที�มีอายสูุงกวา่  

1.3 ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา และด้านกระบวนการให้บริการ ต่างกนั ซึ� งสอดคล้องกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และผูบ้ริโภคที�มี
สถานภาพต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลกากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั ซึ� ง
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ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํใหพ้บวา่ คนโสดจะใหค้วามสาํคญักบัราคามากกวา่ แต่จะให้
ความสาํคญักบักระบวนการใหบ้ริการนอ้ยกวา่คนสมรส/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 

1.4 ผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการ 
ตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และผูบ้ริโภคที�มีระดบั
การศึกษาสูงสุดต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการไม่
ต่างกนั ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้ ทาํให้พบวา่ผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาสูงจะให้ความสําคญั
กบัการส่งเสริมการตลาดนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาตํ�า 

1.5 ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคาต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกนัให้ความสําคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการไม่ต่างกนั ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที� 
ตัQงไว ้ซึ� งทาํใหพ้บวา่ ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนกังานเอกชนจะใหค้วามสําคญักบัผลิตภณัฑ์ และราคานอ้ย
กวา่ผูบ้ริโภคอาชีพอื�น ๆ 

1.6 ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการต่างกนั ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่ต่างกนั 
ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํให้พบวา่ ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนตํ�าจะให้ความสําคญั
กบัผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด มากกวา่ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนสูง และผูบ้ริโภคที�มีรายได้
ต่อเดือนสูงจะใหค้วามสาํคญักบักระบวนการใหบ้ริการมากกวา่ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนตํ�า 

สมมติฐานที� 2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน  

2.1 เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบว่า เพศมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค 
และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และพบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที�เลือกใชบ้ริการ ดา้นจาํนวนครัQ งที�เขา้
ใชบ้ริการต่อเดือน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาที�นิยม
เขา้ใชบ้ริการ และดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้
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ซึ� งทาํใหพ้บวา่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่จะนิยมซืQอ ชาเชียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ ชาดาํเยน็ ไปบริโภค
ที�บา้น 
 2.2 อายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบว่า อายุมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค 
ดา้นจาํนวนครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที�ตัQงไว ้และพบวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผล
ที�เลือกใชบ้ริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํให้
พบวา่ ผูบ้ริโภคที�มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนใหญ่จะเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน 
และแต่ละครัQ งมีค่าใชจ่้าย 51 - 100 บาท  

 2.3 สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบว่า 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�
นิยมบริโภค ดา้นเหตุผลที�เลือกใชบ้ริการ ดา้นจาํนวนครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน และดา้นวนัที�นิยม
เขา้ใชบ้ริการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และพบวา่ สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครัQ งที�เขา้ใช้บริการ ดา้นช่วงเวลาที�นิยมเขา้ใช้
บริการ ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ ซึ� งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํใหพ้บวา่ ผูบ้ริโภคที�สภาพภาพโสดส่วนใหญ่นิยมดื�มคาปูชิโน่ เพราะติดใจ
รสชาติของเครื�องดื�ม ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน ในวนัเสาร์ - อาทิตย ์ 

 2.4 ระดบัการศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าบริการร้านกาแฟสด อเมซอน  
ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ และดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเข้าใช้บริการ ซึ� งสอดคล้องกับสมมติฐานที�ตัQงไว ้และพบว่า ระดบัการศึกษาสูงสุดไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นเหตุผลที�เลือกใชบ้ริการ ดา้นจาํนวน
ครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะ
การใชบ้ริการ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํให้พบว่า ผูที้�มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
นิยมบริโภคคาปูชิโน่ แต่ละครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการมีค่าใชจ่้าย 51 - 100 บาท โดยที�ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจ
เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

 2.5 อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบวา่ อาชีพมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบริโภค 
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ดา้นจาํนวนครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน ดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
ดา้นช่วงเวลาที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ และดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ซึ� งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที�ตัQงไว ้และพบวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ดา้นเหตุผลที�เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน และลกัษณะการใช้บริการ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํให้พบวา่ ผูบ้ริโภคที�อาชีพพนกังานเอกชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคคาปูชิโน่ เขา้
ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน แต่ละครัQ งมีค่าใชจ่้าย 51 - 100 บาท ใชบ้ริการทัQงวนั
จนัทร์ - ศุกร์ และวนัเสาร์ - อาทิตย ์เวลา 9.01 - 12.00 น. โดยที�ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

 2.6 รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบวา่ 
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นประเภทเครื�องดื�ม
ที�นิยมบริโภค ดา้นเหตุผลที�เลือกใชบ้ริการ ดา้นจาํนวนครัQ งที�เขา้ใช้บริการต่อเดือน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อ
ครัQ งที�เขา้ใชบ้ริการ ดา้นวนัที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาที�นิยมเขา้ใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการ
ใชบ้ริการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้และพบวา่ รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การเขา้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ซึ� งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที�ตัQงไว ้ซึ� งทาํใหพ้บวา่ ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยม
บริโภค คาปูชิโน่ เพราะติดใจในรสชาติของเครื�องดื�ม ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน 
แต่ละครัQ งมีค่าใชจ่้าย 51 - 100 บาท โดยใชบ้ริการวนัเสาร์ - อาทิตย ์เวลา 9.01 - 12.00 น. และจะซืQอไป
บริโภคที�บา้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวจัิย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงันีQ  
 ขอ้มูลผูบ้ริโภคที�ไดจ้ากการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่นัQนเป็นเพศหญิง อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 
30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท ดงันัQนการวางแผนการตลาดควรคาํนึงถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนีQ  และควรขยาย
กลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึQนกวา่เดิม และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
 ความถี�ในการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ยงัมีความถี�ใน
การเขา้ใชบ้ริการ 1 - 2 ครัQ งต่อเดือน ซึ� งนอ้ย ผูป้ระกอบการควรพิจารณาแนวทางและกลยุทธ์ในการ
เพิ�มความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือนใหเ้พิ�มมากขึQน โดยมีการนาํเสนอเครื�องดื�มรสชาติที�แปลกใหม่
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อยา่งต่อเนื�อง และมีการทาํระบบสมาชิกสะสมแตม้แลกซืQอ เพื�อเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการซืQอ
ซํQ า เป็นการใชห้ลกัการทางจิตวทิยาเขา้มาช่วย 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากที�สุด คือ รสชาติของกาแฟและเครื� องดื�ม 
อื�น ๆ ความสมํ�าเสมอของรสชาติเครื� องดื�ม ดังนัQนควรให้ความสําคญัในการคดัเลือกวตัถุดิบที�มี
คุณภาพในการผลิต ทาํตามสูตรเพื�อไม่ให้รสชาติผิดเพีQ ยน รสชาติคงที�สมํ�าเสมอ สูตรกาแฟและ
เครื�องดื�มอื�น ๆ อาจมีการปรับเปลี�ยนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้แต่ตอ้งมีเอกลกัษณ์ที�ชดัเจน 
กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ� งจะมีความใส่ในเรื�องสุขภาพมากกว่าเพศชาย โดยบริโภค  
ชาเชียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ชาดาํเยน็ คาปูชิโน่ มากที�สุด เครื�องดื�มนัQนควรลดความหวานลงเล็กนอ้ย  
 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การติดป้ายบอกราคาที�ชดัเจน ดงันัQน ป้าย
ราคาควรเขียนไวอ้ย่างชดัเจน แต่ละประเภทเครื�องดื�ม หรือแต่ละขนาดของบรรจุภณัฑ์ บ่งบอกว่า
สินคา้มีราคาที�ผูบ้ริโภคมีกาํลังที�จะซืQอ หรือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความอยากที�จะซืQอสินค้าและ
บริการนัQน ๆ และควรจดัวางในตาํแหน่งที�สามารถมองเห็นชดัเจน ไม่มีสิ�งของบดบงั 
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ สถานที�ตัQงที�สะดวกต่อ
การเดินทาง สามารถพบเห็นง่าย มีการขยายสาขาครอบคลุมทัQงภายในสถานีบริการนํQ ามนั ปตท. ใน
เส้นทางที�มีการจราจรมากหรือเส้นทางสายหลกั และภายนอกสถานีบริการนํQ ามนั ปตท. ในแบบนอก
อาคาร และในอาคาร มากขึQน เพื�อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใหม่ที�เป็นกลุ่มคนทาํงาน 
 การส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ผา่นสื�อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร ดงันัQนควรสร้างการรับรู้เพื�อสื�อสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค
ให้เกิดการจดจาํและเกิดความตอ้งการเขา้ใช้บริการด้วยการโฆษณาอย่างต่อเนื�อง โดยใช้ช่องทาง
อินเตอร์เน็ตมากขึQน เป็นสื�อที�มีตน้ทุนไม่สูงและเขา้ถึงเป้าหมายที�เป็นคนวยัทาํงานไดดี้ เมื�อผูบ้ริโภค
รับรู้ รู้จกั ได้ลองใช้บริการ และสิ�งที�ผูบ้ริโภคไดรั้บเป็นไปตามสิ�งที�ร้านกาแฟสด อเมซอน สื�อสาร
ออกไปและเกิดความพึงพอใจ จะทาํใหผู้บ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการและเกิดการบอกต่อ 
 ด้านบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ ความกระตือรือร้นและความเต็มใจ
ให้บริการของพนกังาน ดงันัQนควรมีการจดัอบรมพนกังานอย่างสมํ�าเสมอและมีการประเมินผลการ
ทาํงาน เพื�อให้พนกังานมีใจรักและเต็มใจให้บริการ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ต่อลูกคา้ และมีบุคลิกภาพการ
แต่งกายที�เหมาะสม มีการทกัทายกบัลูกคา้ดว้ยกริยามารยาทดี เพราะพนกังานเป็นผูที้�สื�อสารกบัลูกคา้
โดยตรง ทาํให้ลูกคา้สัมผสัและประเมินความพึงพอใจต่อพนักงานได้รวดเร็วกว่าประเมินความพึง
พอใจต่อสินคา้ของร้าน นอกจากจดัอบรมพนกังานแลว้ควรมีเบอร์โทรหากมีการร้องเรียนหรือไม่
พอใจในการใหบ้ริการ เพื�อที�จะไดน้าํคาํร้องเรียนนัQน ๆ ไปปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิ�งขึQน 
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 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ การตกแต่งร้านทนัสมยั 
ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั ดงันัQนควรตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกร้านให้ทนัสมยัเหมาะกบักลุ่มลูกคา้ 
ควรเปิดเพลงฟังสบาย ๆ บรรยากาศในร้านควรมีกลิ�นหอมของกาแฟ จัดที�นั�งให้เพียงพอและ
สะดวกสบายต่อการใช้บริการ มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi/Internet เพียงพอต่อผูที้�เขา้มาใช้
บริการหรือผูที้�รอรับสินคา้กลบัไปบริโภคที�บา้น 
 ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ ความถูกตอ้ง รวดเร็วใน
การชาํระเงิน ดงันัQนควรมีระบบการทาํงานที�มีประสิทธิภาพตัQงแต่ขัQนตอนการรับคาํสั�งซืQอจากลูกคา้ 
การส่งมอบสินคา้และบริการ และขัQนตอนการชาํระเงิน เพื�อความถูกตอ้งและถูกตอ้งในการให้บริการ 
โดยเฉพาะในช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ซึ� งเป็นเวลาที�มีผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการมากที�สุด   
 

5.4 งานวจัิยที�เกี�ยวเนื�องในอนาคต 
 การวิจยัในครัQ งนีQ เป็นการศึกษาเกี�ยวกบั พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของประชากรในเขตจงัหวดัปทุมธานี จึงไม่สามารถทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมความต้องการของ
ประชาชนในเขตจงัหวดัอื�นหรือภูมิภาคอื�น ดงันัQนการศึกษาครัQ งต่อไปควรทาํการศึกษาในเขตจงัหวดั
และภูมิภาคอื�น เพื�อจะไดท้ราบพฤติกรรมของประชากรไดอ้ยา่งทั�วถึง และเพื�อจะไดเ้ป็นประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ต่อไป 
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แบบสอบถาม 

เรื�อง 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

แบบสอบถามฉบบันี� มีจาํนวน 5 หนา้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที# 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที# 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที#มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
สด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ส่วนที# 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน  ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี 
 ผลการวิจยัที#ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของท่านทุกขอ้มีค่าและเป็นประโยชน์มากต่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจึงขอความกรุณาใหท่้านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

นางสาวกานดา เสือจาํศิล รหสันกัศึกษา 115470502014-1 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตร YOUNG - MBA (การตลาด) 

ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี.แจง โปรดใส่เครื#องหมาย � ลงใน � หนา้คาํตอบที#เป็นจริงมากที#สุด 

1. เพศ 

 1) � ชาย    2) � หญิง 
2. อาย ุ

 1) � ตํ#ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  2) � 31 - 40 ปี 

 3) � 41 ปี ขึ�นไป    
3. สถานภาพ 

 1) � โสด    2) � สมรส/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่  
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1) � ตํ#ากวา่ปริญญาตรี   2) � ปริญญาตรี 

 3) � ปริญญาโท/ปริญญาเอก   
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5. อาชีพ 

 1) � พนกังานเอกชน   2) � รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ/ลูกจา้งภาครัฐ 

 3) � ธุรกิจส่วนตวั   4) � นกัเรียน/นกัศึกษา 
6. รายไดเ้ฉลี#ยต่อเดือน 

 1) � ตํ#ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 2) � 10,001 - 20,000 บาท 

 3) � 20,001 - 30,000 บาท  4) � 30,001 - 40,000 บาท 

 5) � 40,001 - 50,000 บาท  6) � 50,001 บาทขึ�นไป 
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ส่วนที� 2  ขอ้มูลดา้นปัจจยัทางการตลาดที#มีอิทธิพลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
คําชี.แจง กรุณาใส่เครื#องหมาย � ลงในช่องคะแนน เพื#อแสดงระดบัความความสาํคญัแต่ละปัจจยั 
คะแนน มากที�สุด = 5,    มาก = 4,    ปานกลาง = 3,    น้อย = 2,    น้อยที�สุด = 1 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์   
Q. รสชาติกาแฟและเครื#องดื#มอื#น ๆ      
S. ชนิดเครื#องดื#มมีความหลากหลาย      
T. มีเบเกอร์รี#จาํหน่ายภายในร้าน      
U. ภาชนะ และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม      
5. ตรายี#ห้อ คาเฟ่ อเมซอน เป็นที#รู้จกัแพร่หลาย      
ด้านราคา  
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
2. การติดป้ายบอกราคาสินคา้ที#ชดัเจน      
3. มีราคาใหเ้ลือกตามบรรจุภณัฑ ์      
บุคลากร  
1. ที#ตั�งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง      
2. ที#ตั�งของร้านหาง่าย      
3. จาํนวนสาขามีมากเพียงพอ      

ด้านส่งเสริมการตลาด 
1. การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื#อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ 
เฟซบุค๊   

 
    

2. จดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดร่้วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั      
3. มีของพรีเมี#ยมใหแ้ลกซื�อ เช่น แกว้อเมซอน กระเป๋าผา้       
4. การใหส่้วนลด เช่น ใชชิ้�นส่วนไวตามิ�ลคเ์ป็นส่วนลด      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ด้านบุคลากร  
1. มนุษยส์ัมพนัธ์และมารยาทของพนกังาน      
2. ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจใหบ้ริการของพนกังาน      
3. พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม      

ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
1. การตกแต่งร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั      
2. บรรยากาศในร้านเป็นกนัเอง      
3. การจดัสรรที#นั#งดา้นในและดา้นนอกร้านอยา่งเพียงพอ      
4. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้      

ด้านกระบวนการให้บริการ  
1. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการสั#งซื�อและรับสินคา้/บริการ      
2. ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการชาํระเงิน      
 

ส่วนที� 3 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี 

คําชี.แจง กรุณาใส่เครื#องหมาย � ลงใน � หนา้คาํตอบที#เป็นจริงมากที#สุด 

1. ประเภทเครื#องดื#มที#ท่านนิยมบริโภค 

 1) � อเมซอน    2) � คาปูชิโน่ 

 3) � ลาเตอ้เมซอน   4) � มอคค่า 

 5) � เอสเพรสโซ่   6) � ชาเขียว/ชาเยน็/ชามะนาว/ชาดาํเยน็ 
 7) � นมสด/ช็อคโกแลต  8) � นํ�าผลไม/้สมูทตี�  
2. เหตุผลที#ท่านเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

 1) � ติดใจในรสชาติเครื#องดื#ม  2) � พกัผอ่นหยอ่นใจ 

 3) � ใชบ้ริการ Wi-Fi/Internet ฟรี 4) � เจรจาธุรกิจ/นดัพบปะ สังสรรค ์

 5) � เสริมภาพลกัษณ์ตวัเองใหท้นัสมยั  
 



144 
 

3. จาํนวนครั� งที#ท่านเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

 1) � 1 - 2 ครั� ง   2) � 3 - 4 ครั� ง 

 3) � 5 - 6 ครั� ง   4) � เท่ากบัหรือมากกวา่ 7 ครั� ง 
4. ค่าใชจ่้ายต่อครั� งที#เขา้ใชบ้ริการ  

1) � นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 บาท 2) � 51 - 100 บาท 

 3) � 101 - 150 บาท   4) � 151 บาทขึ�นไป 
5. ช่วงวนัที#นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

1) � วนัจนัทร์ - วนัศุกร์  2) � วนัเสาร์ - อาทิตย ์
6. ช่วงเวลาที#นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

1) � 6.00 - 9.00 น.   2) � 9.01 - 12.00 น. 

 3) � 12.01 - 15.00 น.  4) � 15.01 - 18.00 น. 

5) � 18.01 - 21.00 น. 
7. ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ   

1) � ตนเอง    2) � สมาชิกในครอบครัว 

 3) � เพื#อน/เพื#อนร่วมงาน    
8. ลกัษณะการเขา้ใชบ้ริการ 

1) � บริโภคที#ร้าน   2) � ซื�อกลบับา้น 
 
ขอ้เสนอแนะอื#น ๆ ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
******* ขอบพระคุณทุกท่านที�กรุณาตอบแบบสอบถาม ****** 
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ภาคผนวก ข 

Reliability Analysis 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 7 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Product 23.2056 11.000 .617 .851 

Price 23.3944 9.852 .656 .842 

Place 22.9611 9.606 .761 .828 

Promotion 23.9639 9.956 .572 .856 

People 23.4056 9.528 .682 .839 

Physical 23.0972 10.536 .560 .855 

Process 23.2056 9.978 .639 .845 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ชื�อ-สกุล นางสาวกานดา  เสือจาํศิล  

วนัเดือนปีเกดิ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 

ที�อยู่ 21/3 หมู่ 8 ตาํบลบางกระสั&น อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
13160 

การศึกษา สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

 สาขาวชิาการจดัการทั6วไป 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ปี พ.ศ. 2553 

ประสบการณ์ทาํงาน พ.ศ. 2554 - 2555 ตาํแหน่ง Sales and Even Operation 
 บริษทั แมนเนทเมน้ แอนด ์ไซโคโลยี6 จาํกดั 
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