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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่ 

อเมซอน มีว ัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสดตาเฟ่อเมซอน 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอน 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเม
ซอน คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ์จ  านวน 14,494  จ  านวน 390 เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉล่ีย ( Mean )ค่า
เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน (  Standard Deviation ) การหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์เพี ยร์สัน  (  Pearson 
Correlation Coefficient®) และสมการถดถอย 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่ 
อเมซอน มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการ และปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ โดยภาพรวมทั้ง 3 ปัจจยัมีความสมัพนัธก์บัความส าเร็จส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทั้ งสามด้านและพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกมากท่ีสุด คือ  ปัจจัยดา้นบุคลากรในการ
บริการ อย่างไรก็ตามในการศึกษาผลการวิจยัในอนาคตสามารถศึกษาในปัจจยัอ่ืนๆ หรือในบริบทต่าง
ไปจากเดิมหรือจะศึกษาในตวัแปรอ่ืนๆ ต่อไป 



กิตตกิรรมประกาศ 
 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอน กรณีศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาการวจิยั
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์สามารถส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความกรุณา และความ
ช่วยเหลือจากผูต้อบแบบสอบถามทุกๆท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือ และเสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม จนการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี
ดว้ย 

ขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆ พี่ๆนอ้งๆ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ีใหค้วาม
ช่วยเหลือในการด าเนินการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รพีพรรณ  พงษอิ์นทร์วงศ ์ท่ีไดก้รุณาให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และแนวทางท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ทุกคนท่ีใหก้  าลงัใจ ใหค้  าแนะน า และใหค้วามช่วยเหลือท่ีดีตลอดมา 

ทา้ยท่ีสุดน้ี หากมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัเป็นอยา่งสูง และผูว้ิจยั
หวงัว่าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคงมีประโยชน์บา้งไม่มากกน็อ้ยส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษารายละเอียด
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่ 
อเมซอน ตลอดจนเป็นแบบอยา่ง ในการพฒันางานวิจยัต่างๆต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญั           

ในปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองมีความเร่งรีบมากข้ึนอนัเน่ืองมาจากประชากร 
เมืองท่ีเพ่ิมข้ึนจากการยา้ยภูมิล  าเนาเขา้มาอยูใ่นเมืองเช่น จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อเขา้มาศึกษาต่อตลอดจนหา
งานท าอย่างต่อเน่ือง เพราะพ้ืนท่ีในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมยน์ั้นมีสถานศึกษา และแหล่งของการท าธุรกิจ 
จึงจะเห็นไดว้่าความแออดัท่ีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทางบนท้องถนนท่ีมีรถหนา แน่น
ถึงแมว้่าทางรัฐบาลจะมีการปรับปรุงถนนหนทางใหก้วา้งขวางข้ึน หรือการเพ่ิมโครงการขนส่งมวลชน
ต่างๆ แต่การเดินทางบนทอ้งถนนโดยเฉพาะเวลาท่ีประชาชนเดินทางในช่วงเชา้ท่ีทุกคนๆ  ออกไป
ท างานและตอนเยน็ท่ีทุกคนเดินทางกลบับา้นในเวลาใกลเ้คียงกนันั้นจะค่อนขา้งแออดั ซ่ึงส่งผลใหค้นท่ี
อาศยัอยูใ่นเมืองตอ้งรีบ การรับประทานอาหารเชา้จึงเป็นเร่ืองท่ีมกัถูกละเลยเหลือเพียงการแวะซ้ือกาแฟ
หรืออาหารตามขา้งทางเพื่อใหไ้ปถึงจุดหมายไดท้นัเวลา ซ่ึงเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสด
เป็นอาหารเชา้ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก โดยปัจจุบนัคนไทยไดห้นัมานิยมเขา้ร้านกาแฟสดโดยมี
การด่ืมกาแฟเฉล่ีย 200 แกว้/คน/ปี (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2555) ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมูลค่าตลาดร้านกาแฟท่ีมี
การเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงในปัจจุบนัร้านกาแฟสดท่ีไดรั้บความนิยมเป็นส่วนใหญ่นอกจากจะเป็น 
ร้านกาแฟสดท่ีตั้งอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้แลว้ ยงัมีร้านกาแฟสดประเภทท่ีตั้งอยูต่ามสถานีบริการน ้ ามนั
ต่างๆ ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากร้านกาแฟสดเหล่าน้ีจะเป็นทางผา่นส าหรับ
ผูท่ี้เดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ โดยจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัมีการเปิด
ให้บริการจ านวนมาก ซ่ึงร้านกาแฟท่ีเปิดให้บริการตามสถานีบริการน ้ ามนันั้นมีหลากหลายขนาด
ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟเลก็ๆ ท่ีมีผูข้ายเป็นเจา้ของร้านเอง ร้านกาแฟสดท่ีเป็นธุรกิจแฟรนไชน์ซ่ึง
มีตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคอยู่แลว้ หรือร้านกาแฟท่ีมีการก่อตั้งเป็นบริษทัมีเปิดให้บริการ
หลายสาขาโดยร้านกาแฟในสถานีบริการน ้ ามนัรายหลกัๆ ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีใน
เขตอ าเภอเมืองบุรีรัมยจ์ะมีอยูเ่พียงไม่ก่ีราย ยกตวัอยา่งเช่น ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟสตาร์บคั 
ร้านกาแฟไอบู ร้านกาแฟอิมเมจ้ิน และร้านกาแฟคลาส เป็นตน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ซ่ึงเป็นร้านกาแฟท่ีไดรั้บความนิยมเป็น 
อยา่งมาก โดยจะสงัเกตไดจ้ากในช่วงแรกๆ ของการเปิดตวัร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ท่ีมีจ  าหน่าย 
เฉพาะในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ซ่ึงเป็นสาขาใหญ่ๆ ท่ีมีลูกคา้เขา้มาเติมน ้ ามนัจ  านวนมากเท่านั้น 
แต่ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน จะเปิดใหบ้ริการในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. 



เกือบทุกสาขา อีกทั้ งย ังประสบความส าเร็จจนถึงขั้ น ท่ี เร่ิมมีการขยายการให้บ ริการไปย ัง
หา้งสรรพสินคา้และตามแหล่งธุรกิจต่างๆ ทัว่ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์

ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน เป็นธุรกิจในเครือของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยถูกออกแบบร้านให้มีแนวคิดแบบร้านกาแฟสดท่ีมีความร่นร่ืนท่ามกลางตน้ไม้
นอ้ยใหญ่ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัป่าอเมซอนในประเทศบราซิล ซ่ึงเป็นประเทศตน้ก  าเนิดสายพนัธุก์าแฟ
ท่ีรสชาติดีท่ีสุดสายพนัธุ์หน่ึงของโลก โดยทางบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์ให้ร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน เป็นแหล่งพกัผอ่นของลูกคา้ท่ีเขา้มาเติมน ้ ามนัภายในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. 
นอกจากนั้นยงัมีวตัถุประสงคใ์หร้้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนดึงดูดให้ลูกคา้และเวียนเขา้มาเติมน ้ ามนัใน
สถานีบริการน ้ ามนัฯเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย โดยในช่วง 3 ปีแรก ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนเปิดให้บริการ
มากกว่า 100 สาขากระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
 ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ท่ีเปิดให้บริการในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและรายไดท่ี้น าสนใจมากธุรกิจหน่ึง ขณะท่ีตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
หมุนเวียนในแต่ละวนัไม่สูงนักเน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดิบภายในประเทศเป็นหลกั และ
พบว่ายอดขายโดยเฉล่ีย 150 แกว้/วนั ดว้ยเหตุน้ีท าใหผู้ว้ิจยัมีความประสงคท่ี์จะศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภคจนท าใหร้้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กบัร้านกาแฟสดราย
อ่ืนๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงจุดมากข้ึนอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอน 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอน 



2. ปัจจยัด้านบุคลากรในการบริการส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

3. ปัจจัยดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่ 

อเมซอนในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นบุคลากรในการบริการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่ 
อเมซอน และเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
ประกอบดว้ย ทางเลือกดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ไดป้ระชากร

จ านวน 14,994 คน และเทียบเป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้390 คน 
ขอบเขตระยะเวลา  
ใชเ้วลาศึกษา เร่ิมตั้งแต่ช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 – มีนาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลา  4 เดือน  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คา
เฟ่อเมซอน 

2. ทราบดา้นบุคลากรในการบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน 

3. ทราบดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก ใช้
บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

กาแฟสด หมายถึง กาแฟท่ีไม่ไดผ้า่นการดดัแปลงใดๆ เป็นเมลด็กาแฟแท ้100% ท่ี 
ผา่นการคัว่ โดยไม่มีวตัถุใดๆ เจือปน กาแฟสดเป็นการชงแกว้ต่อแกว้ ผา่นการคัว่และการบดตาม 



ขั้นตอนก่อนชงกาแฟสด กาแฟสดจะใหร้สชาติท่ีดีกว่ากาแฟประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่กาแฟสด ทั้งความหอม
นุ่มนวล กลมกล่อม และไดอ้ารมณ์กว่าการด่ืมกาแฟอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่กาแฟสด2 

กายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/ Environment and Presentation) หมายถึง เป็น
แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่า ใหก้บัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ ให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จาก
หลาย ๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค์ และ 
เป้าหมายขององค์การ การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั หน้าท่ีการบริหาร หรือการจดัการ 
เกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และ
การควบคุม 

ธุรกิจแฟรนไชน์ หมายถึง การท่ีเจา้ของสิทธิ (Franchisor) ตกลงอนุญาตใหผู้รั้บ 
สิทธิ (Franchisee) ด าเนินธุรกิจภายใตช่ื้อการคา้ การบริหาร และระบบธุรกิจของเจา้ของสิทธิ ซ่ึง 
เป็นผูพ้ฒันาข้ึน ผูรั้บสิทธิจะตอ้งด าเนินธุรกิจตามรูปแบบและระบบธุรกิจของเจา้ของสิทธิ และจ่าย 
ค่าตอบแทนแก่เจา้ของสิทธิ3 

บุคคล (People) หมายถึง การคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถ สร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการและ
ผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถ ตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยม ใหก้บัองคก์ร 

ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ 
ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ (Tangigle  Products)  และ 
ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 

ผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะ 
แสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการก าจดัผลิตภณัฑ์และบริการหลงัการใชเ้พ่ือ
สนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ 

ร้านกาแฟสด อเมซอน หมายถึง ธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ปตท. จ  ากัด (มหาชน) ท่ีจ  าหน่าย 
เคร่ืองด่ืม ประเภท กาแฟสด โกโก ้ชา นมสด และน ้ าผลไม ้เคก้ และเบอเกอร์ร่ี รวมทั้งสินคา้ พรี-เมี่ยม 



ของร้านคาเฟ่ อเมซอน ใชก้าแฟสดคัว่บดเป็นผลิตภณัฑ์หลกั โดยมุ่งเน้นสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 
 สถานีบริการน ้ ามนั หมายถึง สถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือใหบ้ริการ 
น ้ามนัเช้ือเพลิงแก่ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด 

คาเฟ่อเมซอน  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้าน  ร้านกาแฟสด  คาเฟ่อเมซอน  ผูศ้ึกษาได้
ท าการศึกษาคน้ควา้ โดยม ีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นดงัน้ี  

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s (Marketing Mix) 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. กรอบแนวคิดการวิจยั 
6. ประวติั คาเฟ่อเมซอน 

 

1. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ก่อนท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเราควรท าความเขา้ใจถึงความหมายและความส าคญัของ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือท าความเขา้ใจถึงลกัษณะของขอบเขตของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน ไดม้ี
ผูใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และ 
การประเมินการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลกระท าเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการมาเพื่อ
บริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคดว้ย (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2550) 

เสาวณีย ์บุญโต (2553, หน้า 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมของ
ผูใ้ช ้หรือผูซ้ื้อท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ ก่อน ขณะ และหลงัทีมีการเปล่ียนมือในสินคา้และบริการ ซ่ึงกระบวนการ
น้ี มีความเก่ียวขอ้งกบั ความรู้ ความเขา้ ใจ การสรรหา การจบั จ่ายใชส้อยในตวัสินคา้และบริการซ้ึง
ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะได้รับการตอบสนองท่ีเกิดความพึงพอใจ  และส่งผลต่อการบริโภคหรือไม่
บริโภคในอนาคต 



ชูชยั สมิทธิไกร (2553, หน้า 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงท่ีมีผลมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ การใช ้และการกาจดัส่วนท่ีเหลือ สินคา้และ
บริการต่าง ๆกระบวนการเหล่าน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือความปรารถนาส่วนตวั  และอาจมี
บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริโภคดว้ย 

จากความหมายของค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถสรุปความหมายไดว้่า 
การกระท า กระบวนการ หรือกิจกรรมของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกสรร การใชห้รือการ 
บริโภค การประเมินผล โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อนบริโภค ขณะบริโภค และหลงับริโภค รวมทั้งกระบวนการ
การตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อการกระท าท่ีแสดงออก ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดพฤติกรรมหรือการกระท า 

สถานภาพของผู้บริโภค 
จากค านิยามดงักล่าวขา้งตน้  ผูบ้ริโภคคือ บุคคลทุกคนท่ีมีความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือ

บริการใด ๆ ก็ตาม แต่ผูบ้ริโภคทุกคนอาจจะไม่ใช่ลูกคา้เสมอไป ดงันั้นเราจะตอ้งทราบถึงสถานภาพ
ของผูบ้ริโภคว่าเขาอยูใ่นสถานะใด ซ่ึงสามารถแบ่งสถานภาพของผูบ้ริโภคออกเป็น 3 ระดบั (ฉตัยาพร 
เสมอใจ, 2550) ไดแ้ก่ 

ผูท่ี้ไม่ใช่ผูบ้ริโภค (Non – consumer) หมายถึง บุคคลท่ีไม่มีความตอ้งการส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มี
อยู่ในปัจจุบนั และมีแนวโนม้ว่าจะไม่มีความตอ้งการส าหรับอนาคตอนัใกลด้ว้ย  อาจจะเป็นกลุ่มท่ีไม่
สามารถท่ีจะซ้ือได ้ซ่ึงก็จะเป็นอีกกลุ่มท่ีไม่ใช่เป้าหมายของธุรกิจ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ (Potential Consumer) หมายถึง บุคคลท่ีปัจจุบนัยงัไม่ไดท้ าการซ้ือแต่เป็น
ผูซ่ึ้งอาจจะไดรั้บอิทธิพลบางอย่างในเวลาต่อมาให้ซ้ือได ้ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพจะเป็นกลุ่มท่ีนักการ
ตลาดตอ้งพยายามดึงดูดความสนใจใหไ้ด ้เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ท่ีอาจจะซ้ือไดใ้นอนาคตและมี
ศกัยภาพในการซ้ือ 

ผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง (Realized Consumer) เป็นกลุ่มท่ีตระหนกัถึงความส าคญัและความตอ้งการ
ต่อสินคา้หรือบริการ และเป็นบุคคลท่ีท าการซ้ือหรือใชสิ้นคา้หรือบริการในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง
เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนักการตลาดตอ้งให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ  เพื่อธ ารงรักษาใหเ้ป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย์
ในตราผลิตภณัฑต่์อไป 

ศาสตร์พ้ืนฐานของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นค่อนขา้งมีความซบัซอ้นและอาจก่อใหเ้กิดความสบัสน 

เน่ืองจากเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการรวบรวมเอาทฤษฎีและแนวคิดจากวิชาการดา้นพฤติกรรมศาสตร์
ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั ดงันั้นในการศึกษากระบวนการบริโภคจ าเป็นตอ้งศึกษาวิชาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

จิตวิทยา (Psychology) เป็นศาสตร์ท่ีมีขอบข่ายกวา้งและมีบทบาทส าคญัต่อการท าความ 



เขา้ใจผูบ้ริโภคแต่ละคน จิตวิทยาเป็นการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการดา้นจิตใจของแต่ละบุคคล
นกัจิตวิทยา (Psychologist) จะเป็นผูท้  าการศึกษาความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ดงันั้นจิตวิทยาจึง
เป็นเร่ืองของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล  โดยมีการแบ่งออกเป็นหลายสาขา  ได้แก่ จิตวิทยาทาง
สรีรศาสตร์ จิตวิทยาทัว่ไป และจิตวิทยาสังคม เป็นตน้ จิตวิทยาทางสรีรศาสตร์ อธิบายถึงพฤติกรรม
โดยผ่านทางกระบวนการทางสรีรศาสตร์และชีววิทยาเบ้ืองตน้ มีการน าเอาวิธีการจากจิตวิทยาทาง
สรีรศาสตร์มาใช้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เช่น ตรวจวดัคล่ืนสมองเพื่อส ารวจการตอบรับต่อการ
โฆษณาของผูบ้ริโภค จิตวิทยาทัว่ไป อธิบายถึงความสัมพนัธร์ะหว่างตวับุคคลสภาพ แวดลอ้มทางวตัถุ 
และสังคมและเศรษฐกิจ ขณะท่ีนักจิตวิทยาในสาขาอ่ืนอาจส ารวจในดา้นของหน่วยความจ าและการ
รับรู้ขอ้มูล การเขา้ถึงทางจิตวิทยาต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีประโยชน์ต่อการโฆษณาท่ีจะดึงดูดความ
สนใจของผูบ้ริโภค ปัจจยัจูงใจผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้และสร้างพฤติกรรมท่ีแปลกใหม่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
ความแตกต่างในการตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้ 

จิตวิทยาสงัคม (Social Psychology) เป็นสาขาวิชาท่ีเช่ือมต่อระหว่างสงัคมวิทยาและ 
จิตวิทยา โดยเป็นการศึกษาถึงวิธีการท่ีมนุษยม์ีอิทธิพลและไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่ม นกัจิตวิทยาสงัคม 
(Social Psychology) จะศึกษาและพยายามอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทของแต่ละบุคคล รวมทั้ง
ยงัวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มในหลายดา้น เช่น การติดต่อส่ือสาร บทบาทของกลุ่มยอ่ย เป็นตน้จิตวิทยาสงัคม
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษากระบวนการแลกเปล่ียน (Exchange Process) ในส่วนของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยาสังคม  ได้แก่  วิธีการท่ีบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลต่ออีกบุคคลหน่ึง การ
ติดต่อส่ือสาร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อสินคา้และองค์การ อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง 
(Reference Group) ต่อผูบ้ริโภค และอิทธิพลของครอบครัวต่อการบริโภคสงัคมวิทยา (Sociology) เป็น
การศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของบุคคลในกลุ่มนักสังคมวิทยา (Sociologist) จะเป็นผูศ้ึกษา
สภาพแวดลอ้มในหลายดา้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคนกลุ่มใหญ่ โดยส่วนของสงัคมวิทยาท่ีสามารถประยุกต์
ให้เขา้กับพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตวัอย่างเช่น วฒันธรรมและวฒันธรรมย่อยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภค 
ผลกระทบจากชนชั้นสังคมท่ีมีต่อความตอ้งการซ้ือ การเกิดมาตรฐานของกลุ่ม และอิทธิพลต่อการ
บริโภค เป็นตน้ นอกจากน้ี นักสังคมวิทยายงัศึกษาถึงบทบาทท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
เช่น แม่บา้น ผูห้าเล้ียงครอบครัว อาชีพการงาน ฐานะทางการเงิน สถานภาพสมรส การศึกษา เป็นตน้ 

มานุษยวิทยา (Anthropology) เป็นการศึกษาบุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์บัวฒันธรรม โดยนกั 
มานุษยวิทยา (Anthropologist) จะวิเคราะห์การแลกเปล่ียนวฒันธรรม ซ่ึงมีการประยกุตใ์ชก้บัการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคส าหรับตลาดระหว่างประเทศ  การเมือง ศาสนา และบทบาทของสมาชิกท่ีมีต่อ
ครอบครัว 



ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัจ านวนและแบ่งกลุ่มของบุคคล ซ่ึง 
มีความส าคญัต่อการวิจยัผูบ้ริโภค เน่ืองจากลกัษณะของประชากรสามารถน ามาใชเ้พื่อแสดงคุณสมบติั
ของส่วนตลาด (Market Segment) นอกจากน้ี แนวโน้มทางประชากรศาสตร์ยงัสามารถเพ่ิมหรือลด
จ านวนประชากรในตลาดเป้าหมายหรือการแบ่งความต้องการของสินค้าด้วยเศรษฐศาสตร์  
(Economics) เป็นการศึกษาการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีจ  ากดั เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูไ่ม่
จ  ากดั จากงานวิจยัของจอร์จ คาโตนา (George Katona) ท่ีไดรั้บการจดัใหเ้ป็นงานท่ีเป็นระบบชั้นแรกๆ 
ท่ีเนน้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคแต่ละคน ไดแ้สดงถึงอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือและความเช่ือมัน่ในการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยหลกัการทางเศรษฐศาสตร์จะมีความส าคญัในการช่วย
ผูบ้ริหารการตลาดในการตั้งราคาสินค้า และประเมินปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานของ
ผลิตภัณฑ์  นอกจากน้ี ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ยงัช่วยพฒันากลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายด้วย 
ตวัอย่างเช่น ถา้อุปทานของสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายเงินมากข้ึนเพ่ือซ้ือสินคา้นั้น ดงันั้นบริษทั
จะหาประโยชน์จากหลกัเศรษฐศาสตร์ โดยการออกผลิตภณัฑพ์ิเศษและโฆษณาวา่มีจ  านวนจ ากดั โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมค่านิยมทางจิตวิทยา โดยท าใหสิ้นคา้มีลกัษณะเป็นของหายาก เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 : ศาสตร์พ้ืนฐานของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมา: ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550).  
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บทบาทของผู้บริโภค 
โดยทัว่ไปเรามกัจะคิดว่าผูซ้ื้อส่วนบุคคลเป็นสถานการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีจะท าการซ้ือ โดยม ี

อิทธิผลจากผูอ่ื้นเล็กนอ้ยหรือไม่มีเลย แต่ความจริงในบางกรณีอาจมีบุคคลอีกจ านวนหน่ึงเขา้มามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจซ้ือของเขา ตวัอย่างเช่น การวางแผนไปเท่ียวในวนัหยุดสุดสัปดาห์กบักลุ่มเพื่อน
การตดัสินใจซ้ือบา้นของคู่สามีภรรยา หรือการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่ของครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึง
บทบาทของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือสามารถแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ผูริ้เร่ิม (Initiator) หมายถึง บุคคลผูซ้ื้อรับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความตอ้งการและริเร่ิม 
ความคิดเก่ียวกบัการซ้ือและความตอ้งการสินคา้หรือบริการ เช่น นกัศึกษาตอ้งการคอมพิวเตอร์ เพื่อ 
ใชใ้นการศึกษา คน้ควา้ และติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

2. ผูม้ีอิทธิพล (Influencer) หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งแสดงพฤติกรรมใด ๆ เป็นส่ิงกระตุน้หรือ 
จูงใจต่อบุคคลอ่ืน ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ/หรือการใชสิ้นคา้หรือ
บริการจากตัวอย่างข้างต้น  อาจมีเพื่อนท่ีมีคอมพิวเตอร์อยู่แลว้ หรือผูป้กครองท่ีไปช่วยเลือก  หรือ
พนกังานท่ีใหค้  าแนะน า หรืออาจปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

3. ผูต้ดัสินใจ (Decider) หมายถึง ผูท่ี้ตดัสินใจหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าจะซ้ือ 
หรือไม่ซ้ือ ซ้ืออะไร ซ้ืออยา่งไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเมื่อไร และซ้ือจานวนเท่าได นกัศึกษาอาจสามารถ 
ตดัสินใจไดเ้อง หรือผูป้กครองตดัสินใจขั้นสุดทา้ยก็ได ้

4. ผูซ้ื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งด  าเนินการซ้ือจริง อาจไม่ใช่ผูจ่้ายเงิน แต่ท าหนา้ท่ีซ้ือ 
เท่านั้น เช่น ฝ่ายจดัซ้ือของบริษทัต่าง ๆ 

5. ผูใ้ช ้(User) หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งเก่ียวกบัการใชสิ้นคา้หรือบริการโดยตรง ซ่ึงอาจจะเป็น 
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือผูใ้ชใ้นอุตสาหกรรม และจะเป็นผูท้าการประเมินการใชสิ้นคา้และบริการนั้นๆ 
ดว้ย 
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ภาพท่ี 2.2 : บทบาทของบุคคลในการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา: ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550).  
 
 
 

ประโยชน์และความส าคญัของการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภค 
การเขา้ใจถึงสาเหตุในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดดี้

ยิง่ข้ึน ซ่ึงความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีดงัน้ี 
ความส าคญัในชีวิตประจ าวนั (Significance in Daily Lives) ปกติบุคคลในสงัคมปัจจุบนัจะใช้

เวลาส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี สินคา้ท่ีซ้ือมาและการใช้
สินค้านั้นก็มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตประจ าวนัดว้ย ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า การศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนั 

การประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ (Application to Decision Marking) การตดัสินใจของ 
ผูบ้ริโภคจะมีผลต่อพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีคาดหวงัของผูบ้ริโภค จึงอาจกล่าวไดว้่า พฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคเป็นสาขาวิชาเชิงประยกุต ์(Applied Discipline) ซ่ึงประยกุตใ์ชน้ี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ทศันะดา้นจุลภาค (Micro Perspective) เป็นการศึกษาผูบ้ริโภคโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ช่วยใหธุ้รกิจหรือองค์การบรรลุวตัถุประสงคข์องตน โดยการเขา้ใจถึงชนิดความตอ้งการและแนวโน้ม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์การโฆษณา การบรรจุหีบห่อท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการการ
หาวิธีท่ีจะท าใหสิ้นคา้และบริการของธุรกิจมีลกัษณะพิเศษและแตกต่างจากคู่แข่งขนั  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้

2. ทศันะดา้นสงัคม (Societal Perspective) ผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อสภาพเศรษฐกิจและ 
สภาพสงัคมโดยรวม พฤติกรรมร่วมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลท่ีส าคญัต่อคุณภาพและมาตรฐานการ 
ด ารงชีวิต การเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากทศันะดา้นสงัคม จะช่วยใหเ้ราสามารถท าความเขา้ใจถึง 

ผูซ้ื้อ ผูต้ดัสินใจ 



สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและแนวโนม้ทางสงัคม โดยอาจสามารถพยากรณ์แนวโนม้เหล่านั้น 
นอกจากน้ียงัเสนอแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบตลาดและพฒันาคุณภาพชีวิตของ

คนในสงัคมดว้ย 
จากความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีประโยชน์ในดา้นต่างๆ คือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาด และการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค  จะท าให้เข้าใจและสามารถวางแผนในการ
ตอบสนองความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ปัจจยัก าหนดพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ปัจจยัก  าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก กล่าว 

โดยสงัเขป ปัจจยัทั้งสองคือปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553) 
ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
1. การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ ใหค้วามสนใจ และแปลความหมายส่ิงเร้า 

หรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บผา่นประสาทรับสมัผสัทั้งหา้ 
2. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองท่ี 

ค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บ 
3. ความต้องการและแรงจูงใจ  (Needs and Motives) หมายถึง  ส่ิงท่ีท าให้บุคคลมีความ

ปรารถนา เกิดความต่ืนตวัและพลงัท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุถึงส่ิงท่ีตอ้งการนั้น 
4. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความเป็นปัจเจก

บุคคล และเป็นส่ิงก  าหนดลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ของบุคคลนั้น 
5. ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง (เช่น บุคคล วตัถุ ซ่ึง 

บ่งช้ีว่าส่ิงนั้นดีหรือเลว น่าพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และมีประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 
6. ค่านิยมและวิถีชีวิต (Values and Lifestyles) ค่านิยมคือ รูปแบบของความเช่ือท่ีแต่ละบุคคล

ยดึถือเป็นมาตรฐานในการตดัสินใจว่าส่ิงใดเลวหรือดี และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลส่วนวิถี
ชีวิตคือ รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม  (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 

ปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกตวัของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 
บริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 



1. ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมีความเก่ียวพนักนัทางสายเลือด
หรือการแต่งงาน หรือการรับเล้ียงดูบุคคลท่ีเขา้มาอาศยัอยูด่ว้ยกนั 

2. กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรม
ของบุคคลหน่ึงๆ โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงจะถูกน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล 

3. วฒันธรรม (Culture) หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนในสงัคม รวมทั้งส่ิง 
ต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ และแบบแผนพฤติกรรมท่ี
ยดึถืออยูใ่นสงัคมนั้น แลมกีารถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 

4. ชั้นทางสงัคม (Social Class) หมายถึง การจ าแนกกลุ่มบุคคลในสงัคมออกเป็นชั้นๆ โดย 
บุคคลท่ีอยูใ่นชั้นเดียวกนัจะมีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นค่านิยม วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรมสถานะ
ทางเศรษฐกิจและการศึกษา 
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ภาพท่ี 2.3 : ปัจจยัก  าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ท่ีมา: ชูชยั สมิทธิไกร. (2553).  
 

2. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s (Marketing Mix) 
นิติพล ภูตะโชติ (2550, หนา้ 142) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กลุ่ม 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจไดน้ ามาใชร่้วมกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะตอ้งสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ย 

ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์ (2550, หนา้ 306-310) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ 
หมายถึง การบริหารงานบริการท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้องคป์ระกอบการจดัการท่ีแตกต่างจากสินคา้ ซ่ึงสินคา้
โดยปกติทัว่ไปมีการบริหารจดัการส่วนประสมการตลาด 4 ประการหรือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  งานบริการจะต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
องคป์ระกอบเพ่ิมเติมเป็น 8 ประการหรือ 8Ps ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ ์สถานท่ี ไซเบอร์สเปซ
และเวลา กระบวนการ ผลผลิตและคุณภาพ บุคลากร การส่งเสริมการตลาดและการใหก้ารศึกษาลูกคา้ 
หลกัฐานทางกายภาพและราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2552, หนา้ 78) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง 
องคป์ระกอบ 7 ประเภทหลกัคือ The Service Product (ผลิตภณัฑบ์ริการ) Pricing the Services 
(การก าหนดราคาค่าบริการ) Place (การจดัจ  าหน่าย) Promotion: Communication of the Services 
(การส่ือสารการตลาดบริการ) Processes (กระบวนการในการให้บริการ) และ Physical Evidence 
(หลกัฐานทางกายภาพ) 

ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2554, หนา้ 5-6) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง 
ส่วนประสมการตลาดแบบดั้งเดิมท่ีถูกพฒันาข้ึนมาส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ทัว่ไปท่ีสามารถจบัตอ้ง
ได ้แต่เน่ืองจากการบริการมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากสินคา้ ส่วนประสมการตลาดท่ีรู้จกัและเป็นท่ี
นิยมคือ 4P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ การจดัจ  าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและราคา ซ่ึงต่อมาไดม้ีการ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมส่วนประสมการตลาดให้เหมาะสมกบัธุรกิจบริการมากข้ึน ส่วนประสมการตลาด
ท่ีปรับปรุงใหม่เพ่ิมข้ึน 4 ประการคือทรัพยากรบุคคล ลกัษณะกายภาพ กระบวนการและผลิตภาพ ซ่ึง
ปัจจยัทั้ง 8 ประการน้ีสามารถใชเ้ป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินงานของธุรกิจบริการไดใ้นปัจจุบนัพบว่า
ธุรกิจบริการนั้นมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วดว้ยสาเหตุดงัน้ี 
 (ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย,์2554, หนา้ 5) 



1. สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน ซ่ึงหากประเทศใดมีเศรษฐกิจดีจะท าใหป้ระชาชน 
ในประเทศนั้น ๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหม้ีการใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน การ 
บริการจึงขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน 

2. สภาพการแข่งขันของธุรกิจ  เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันได้มีการใช้บริการ
หน่วยงานให้บริการอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวและช่วยประหยดัตน้ทุนการ
ด าเนินงานได ้

3. การพฒันาประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นงานทางดา้นการคา้ การขนส่ง การเงิน การ 
ติดต่อส่ือสาร การก่อสร้างและงานวิชาชีพอ่ืน ๆ และเป็นใหญ่เป็นงานบริการ 

4. เทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีธุรกิจบริการน ามาใช ้
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการใหก้บัลูกคา้ 

5. การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ 
ด าเนินชีวิตท่ีมีความเร่งรีบมากข้ึน จึงท าใหเ้กิดบริการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บั 
ผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

ลกัษณะพิเศษของธุรกิจบริการท าให้การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมจึงมีความ
แตกต่างไปจากกลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑ์ทัว่ไป โดยเฉพาะการน าเสนอการบริการท่ีแตกต่าง ความ
รวดเร็วในการให้บริการ การมอบความสะดวกสบายให้กบัผูบ้ริโภค การสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิด
ข้ึนกบังานบริการ มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกบัลูกคา้และการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ  (พิษณุ จง
สถิตวฒันา, 2548, หน้า 133-134 อา้งใน อภิชญา สีหมนตรี. 2553, หน้า 28) สอดคลอ้งกบั ยุพิน  พิทยา
วฒันชยั  (2552, หน้า 269-273) กล่าวว่าการจดัการช่องทางการตลาดบริการจะมีความแตกต่างกบัการ
จดัการช่องทางการจดัการการตลาดสินค้าผูบ้ริโภคและสินค้าทั่วไปเน่ืองจากการบริการมีลกัษณะ
เฉพาะตวั ซ่ึงเม่ือมีการจดัการช่องทางการตลาดบริการจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรือกลยทุธด์งัน้ี 

1. การวดัผลการปฏิบัติงาน  (Measuring Performance) ในการวดัผลการปฏิบัติงานด้านการ
บริการเพื่อสนบัสนุนงานขายจะตอ้งมีวิธีการประเมินท่ีแตกต่างจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ โดย 
อาจเนน้การประเมินท่ียอดขายท่ีสามารถท าไดแ้ต่อาจจะมีการประเมินในดา้นอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น 
การประเมินการตอ้นรับ อธัยาศยัของพนกังานขาย เป็นตน้ 

2. การจดัการร้านคา้ท่ีใหบ้ริการ (Store Organization) จะตอ้งมีการแยกการบริหารงาน 
บริการเฉพาะให้เห็นเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน เพื่อให้ง่ายต่อการจดัการงานบริการให้กบัลูกคา้ จะตอ้งใช้
พนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริการ มีการทบทวนการปฏิบติังานและ
การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนักงานอย่างเหมาะสม และการสร้างองค์ประกอบทางกายภาพอ่ืน ๆ เช่น 



สถานท่ีให้บริการ การตกแต่ง การสร้างบรรยากาศ การเผยแพร่การบริการ อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ซ่ึง
ตอ้งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

3. กระบวนการใหบ้ริการ (Service Production) ทกัษะในการใหบ้ริการจะตอ้งอาศยัพนกังานท่ี
มีความรู้และความเช่ียวชาญ เจา้หนา้ท่ีให้บริการจะตอ้งถูกอบรมมาเป็นอย่างดี ซ่ึงตอ้งมีการแสดงออก
ถึงความมีน ้ าใจ เต็มใจและตั้งใจท่ีจะให้บริการ ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อค่อย
ให้บริการกับลูกค้าทุกเวลาและมาตรฐานในการให้บริการต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะต้องมีการ
ประเมินอยูต่ลอดเวลาโดยเฉพาะการฝึกอบรมพนกังานอยูเ่สมอ 

4. นโยบายราคา (Pricing) ควรมีการเขียนราคาไวอ้ยา่งชดัเจนส าหรับการบริการในประเภท 
ต่าง ๆ ในงานบริการควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ีชดัเจน เนน้การใหบ้ริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
ซ่ึงจะท าใหส้ามารถตั้งราคาสูงได ้

5. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) สถานท่ีให้บริการจะตอ้งสร้างความสะดวกสบาย
ใหก้บัลูกคา้ และการใหบ้ริการท่ีดีจะส่งผลใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากจะเกิดเป็นปรากฏการณ์การบอก
ต่อท่ีจะท าใหลู้กคา้มาใชบ้ริการมากข้ึน 

6. การร้องเรียนหรือการร้องทุกขข์องลูกคา้ (Complaints) โดยจะตอ้งมีการปรับปรุงการ 
บริการในทนัทีท่ีมีการร้องเรียนจากลูกคา้ ตอ้งมีการรับประกนัพิเศษส าหรับการบริการบางชนิด 
รวมถึงการบริการท่ีเหนือความคาดหมายของลูกคา้ดว้ย 

7. การควบคุม (Controls) คือ การควบคุมคุณภาพการบริการซ่ึงจะตอ้งมีการประเมิน 
คุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท าใหลู้กคา้พึงพอใจ เกิดความภกัดีและท าใหลู้กคา้กลบัมาใช ้
บริการอีกคร้ัง 

ส่วนประสมการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นถูกพฒันาข้ึนมาส าหรับธุรกิจการผลิตสินค้าทั่วไปท่ี
สามารถจบัตอ้งได ้แต่เน่ืองจากการบริการมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากสินคา้ ส่วนประสมการตลาดท่ี
รู้จกัและเป็นท่ีนิยมคือ 4P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์การจดัจ  าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและราคา ซ่ึง
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงและเพ่ิมเติมส่วนประสมการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจบริการมากข้ึนส่วน
ประสมการตลาดท่ีปรับปรุงใหม่เพ่ิมข้ึน 4 ประการคือทรัพยากรบุคคล ลกัษณะกายภาพ กระบวนการ
และผลิตภาพ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 8 ประการน้ีสามารถใชเ้ป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินงานของธุรกิจบริการได ้
(ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย,์ 2554, หนา้ 5-6) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 
7 ประเภทหลกัคือ The Service Product (ผลิตภณัฑบ์ริการ) Pricing the Services (การก าหนด 
ราคาค่าบริการ) Place (การจดัจ  าหน่าย) Promotion: Communication of the Services (การ 



ส่ือสารการตลาดบริการ) Processes (กระบวนการในการใหบ้ริการ) และ Physical Evidence 
(หลกัฐานทางกายภาพ) (ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา, 2552, หนา้ 78) 

เมื่อไดพ้ิจารณาลกัษณะของการบริการพบว่าการบริการมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากสินคา้ 
การบริหารงานบริการจึงตอ้งมุ่งเนน้องคป์ระกอบการจดัการท่ีแตกต่างจากสินคา้ ซ่ึงสินคา้โดยปกติ 
ทัว่ไปมีการบริหารจดัการส่วนประสมการตลาด 4 ประการหรือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด งานบริการจะตอ้งมุ่งเนน้การบริหารจดัการองคป์ระกอบเพ่ิมเติม
เป็น 8 ประการหรือ 8Ps ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ี ไซเบอร์ สเปซและเวลา กระบวน 
การ ผลผลิตและคุณภาพ บุคลากร การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า หลกัฐานทาง
กายภาพและราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ  ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี (ฐิติรัตน์ คุณ
รัตนาภรณ์, 2550, หนา้ 306-310) 

1. องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Element) เป็นการจดัองคป์ระกอบหลกั (Core 
Service) และองคป์ระกอบเสริม (Complimentary Service) ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้
ไดม้ากท่ีสุด 

2. สถานท่ี ไซเบอร์สเปซและเวลา (Place, Cyberspace and Time) เป็นการให้ความส าคัญกับ
เวลาและสถานท่ีผลิตบริการโดยการจดัใหมี้การรับค าสัง่ซ้ือและส่งมอบการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ตามท่ีลูกคา้คาดหวงั 

3. กระบวนการ (Process) เป็นการออกแบบกระบวนการผลิตและส่งมอบการบริการท่ีสะดวก
และง่ายต่อการปฏิบติัของพนักงานและการเขา้รับบริการของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงขั้นตอนการ
ผลิตงานบริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วโดยการทบทวนและประเมินผลกระบวนการผลิตบริการ
เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตบริการท่ีท าใหลู้กคา้พึงพอใจ 

4. ผลผลิตและคุณภาพ  (Production and Quality) เป็นความสามารถในการผลิตบริการท่ีมี
คุณภาพสม ่าเสมอ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าซ่ึงจะท าใหส้ามารถช่วยจูงใจในการซ้ือ 
บริการดว้ยราคาท่ีต ่าไดแ้ต่การก าหนดราคาท่ีต ่าจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพของบริการอย่างสม ่าเสมอดว้ย  
การจัดการคุณภาพการบริการต้องมีการค านึงถึงความไวว้างใจ  การจับตอ้งได้ การตอบสนองการ
รับประกนัและความเอาใจใส่ 

5. บุคคล (People) คือพนกังานของบริษทัซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการลูกคา้ การปฏิบติัของพนกังาน 
ใหบ้ริการยอ่มมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ซ่ึงหากพนกังานมีความรู้ความสามารถใน
งานบริการยอ่มสามารถผลิตงานบริการท่ีมีคุณภาพ 



6. การส่งเสริมการตลาดและการใหก้ารศึกษาลูกคา้ (Promotion and Education) เป็นการจูงใจ
ให้เกิดการซ้ือบริการซ่ึงตอ้งอาศยัการส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การขายโดยพนกังานขาย การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง 

7. หลักฐานทางกายภาพ  (Physical Evidence) เป็นการพิจารณาถึงส่ิงท่ี มีตัวตนซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบในการจูงใจใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและไวว้างใจและเป็นส่ิงท่ีส่ือถึงคุณภาพของบริการ 

8. ราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ (Price and Other Costs) โดยธุรกิจจะตอ้งมีการ 
จดัการดา้นตน้ทุนการบริการ คุณภาพการบริการ ราคาค่าบริการและคุณค่าบริการท่ีลูกคา้คาดหวงัให้มี
ความสมัพนัธก์นั 

ปรีชา   ชลวฒันพงศ์ (2551, หน้า 232-234) กล่าวว่ากลยุทธ์การจัดส่วนประสมการตลาด
ส าหรับงานบริการนั้นมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากงานบริการไม่มีตวัตน ดงันั้นงานบริการ
จึงมีส่วนประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 8 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. สินค้าบริการ ซ่ึงจะต้องมีทั้ งบริการหลัก (Core Product) และบริการเสริม (Supplement 
Service) ส่วนการออกแบบบริการจะท าให้หน่วยงานบริการสามารถปรับปรุงคุณภาพบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ราคา ซ่ึงพบว่างานบริการนั้ นไม่สามารถค านวณต้นทุนได้เหมือนกับการผลิตสินค้า
โดยทัว่ไป ในการก าหนดราคาในงานบริการจึงตอ้งมีความแตกต่างไปสินคา้โดยทัว่ ๆ ไป 

3. การจดัจ  าหน่าย คือช่องทางท่ีจะช่วยเผยแพร่ขอ้มูลงานบริการของธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติแลว้ 
จะการผลิตบริการโดยตรงท่ีไม่ผา่นคนกลาง แต่ในบางกรณีงานบริการอาจจะตอ้งอาศยัคนกลางซ่ึง 
เป็นการจดัจ  าหน่ายทางออ้ม โดยอาศยัตวัแทนหรือนายหนา้คอยใหบ้ริการผูม้ารับบริการ 

4. การส่งเสริมการตลาดและการให้ความรู้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นกระบวนการชกัชวนให้ลูกคา้ได้
เห็นประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากงานบริการของธุรกิจ รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจาเป็นต่อการตดัสินใจ เช่น 
ขั้นตอนการขอรับบริการ เป็นต้น  การส่งเสริมการตลาดในงานบริการจึงเป็นการให้ความรู้ถึง
คุณประโยชน์ของงานบริการจากนั้นจึงทาการเลือกส่ือเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบขอ้มูลงานบริการ 
ของธุรกิจ 

5. ลกัษณะเด่นท่ีสามารถจบัตอ้งได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถพบเห็นไดแ้ละลูกคา้จะท าการ
ประเมินคุณภาพการบริการของหน่วยงานจากลกัษณะหรือส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดท่ี้ไดพ้บเห็น 

6. ขั้นตอนการบริการ เป็นกระบวนการออกแบบงานบริการ กระบวนการผลิตงานบริการ 
และกระบวนการส่งมอบการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 



7. ความสามารถในการผลิตงานบริการไดดี้และมีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ  โดยฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งดูแลกระบวนการผลิตงานบริการโดยการคดัเลือกพนักงานใหบ้ริการท่ีมีความพร้อมซ่ึงจะตอ้งมี
การใหก้ารฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 

8. พนักงานให้บริการและลูกค้า คือบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้บริการ  ซ่ึงหน่วยงานให้บริการ
จะตอ้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพื่อท าใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการปรับปรุงการท างานดา้น
การบริการใหดี้ข้ึน 

ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ (2547, หนา้ 63-81 อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552, หนา้ 75-77) 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้นั้นโดยพ้ืนฐานมี 4 ตวั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา
ช่องทางการจดัจ  าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมี
ความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไป กล่าวคือ ต้องมีการเน้นถึงพนักงาน
กระบวนการในการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสามส่วนประสมเป็นปัจจยัหลกัใน
การส่งมอบบริการ ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการประกอบดว้ย 7Ps ตามแนวคิดของ 
Payne (1993) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดพนักงาน 
กระบวนการใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นผลิตภณัฑบ์ริการอยา่งหน่ึงท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Product) 
ไม่สามารถจบัตอ้งไดม้ีลกัษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตวั 
ความสบายใจ การใหค้วามเห็น การใหค้  าปรึกษา เป็นตน้  

การบริการจะตอ้งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้ คุณภาพบริการจะตอ้งประกอบจากหลายปัจจยั 
ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความทนัสมยัของอุปกรณ์ความรวดเร็วและ
ต่อเน่ืองของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยของสถานท่ีรวมถึงอธัยาศยัไมตรีของพนกังานทุกคน 

2. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงส าคญัท่ีก  าหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงท าให้
ธุรกิจมีรายไดสู้งข้ึน การตั้งต  ่าท าใหร้ายไดข้องธุรกิจนั้นต ่า ซ่ึงอาจน าไปสู่ภาวะขาดทุนได ้อยา่งไรก็ตาม
ไม่ไดห้มายความว่าธุรกิจหน่ึงสามารถตั้งราคาไดต้ามใจ หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมากแต่ธุรกิจนั้นไม่ได้
มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากบัราคาท่ีเพ่ิมยอ่ยท าใหไ้ม่มาใชบ้ริการธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคา
ต ่าก็จะนามาสู่สงครามราคา เน่ืองจากคู่แข่งขนัรายอ่ืนสามารลดราคาไดใ้นเวลาอนัเร็ว 

3. ช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place) สามารถใหบ้ริการผา่นช่องการจดัจ  าหน่ายได ้4 วิธี 
การให้บริการผ่านร้าน การให้บริการแบบน้ีท่ีท ากนัมานาน เช่น ร้านตดัผม ร้านซกัรีด ร้านให้บริการ
อินเตอร์เน็ตให้บริการดว้ยการเปิดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรือห้างสรรพสินคา้แลว้ขยายสาขา



ออกไปเพื่อให้บริการลูกค้าได้สูงสุด  โดยร้านประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้ผูรั้บบริการและผู ้
ใหบ้ริการมาพบกนั 

การใหบ้ริการถึงบา้นลูกคา้หรือสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ การใหบ้ริการแบบน้ีเป็นการส่ง 
พนกังานไปใหบ้ริการถึงท่ีบา้นลูกคา้ หรือสถานท่ีท่ีอ่ืนตามความสะดวกของลูกคา้ เช่น การบริการ 
จดัส่งอาหารตามสัง่ การส่งพนกังานท าความสะอาดไปท าความสะอาดอาคาร เป็นตน้ 

การใหบ้ริการผา่นตวัแทน เป็นการขยายธุรกิจดว้ยการขายแฟรนไซส์ หรือการจดัตั้งตวัแทนใน
การให้บริการ เช่น แมคโดนัลด์หรือเคเอฟซีท่ีขยายธุรกิจไปทั่วโลก  ขายตั๋วเคร่ืองบินผ่านบริษัท
ท่องเท่ียว เป็นตน้ 

การใหบ้ริการผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นบริการท่ีค่อนขา้งใหม่ โดยอาศยัเทคโนโลยมีาช่วยใน 
การลดตน้ทุนการจา้งพนกังาน เพื่อท าใหก้ารบริการเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกและทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
เช่น การใหบ้ริการผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ การใหบ้ริการดาวน์โหลดขอ้มูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการมีความ 
คลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าไดทุ้กรูปแบบ ไม่ว่าเป็น
การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึง
บริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบัสูง ตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธช่์วยสร้างภาพลกัษณ์ ส่วนการ 
บริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงเนน้ราคาค่อนขา้งต ่า อาศยัการลดแลกแจก 
แถม เป็นตน้ 

ส าหรับธุรกิจบริการ การส่งเริมการตลาดท่ีนิยมใชก้นัมากยกตวัอยา่งไดแ้ก่ดงัต่อไปน้ี 
4.1 โครงการสะสมคะแนน เป็นการเนน้ความจงรักภกัดีจากลูกคา้ดว้ยการใหสิ้ทธิ 

ประโยชน์สะสมทุกคร้ังของการใชบ้ริการ ทาให้ลูกคา้รู้สึกผูกพนักบัธุรกิจ การส่งเสริมการขายแบบน้ี
ประสบความส าเร็จมากเน่ืองจากลูกคา้จะรู้สึกถึงความคุม้ค่าจากการให้บริการแต่ละคร้ัง ท าให้ธุรกิจ
ครองใจลูกคา้ไดใ้นระยะยาวเป็นการสร้างก าแพงกีดกนัคู่แข่งขนัแต่การส่งเสริมการขายตอ้งลงทุนสูง
ทั้งของรางวลัและความน่าสนใจของโครงการเพื่อกระตุน้ยอดการใชจ่้ายผา่นบตัร 

4.2 การลดราคาโดยใชช่้วงเวลา ลกัษณะเฉพาะของความตอ้งการในการใชบ้ริการ 
ของลูกคา้มีการข้ึนลงตามช่วงเวลาของวนั ผูบ้ริหารจะตอ้งนาเร่ืองน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ธุรกิจ 

4.3 การสมคัรเป็นสมาชิก ลูกคา้จะไดรั้บข่าวสารจากคู่แข่งตลอดเวลาท าใหลู้กคา้ 
อาจจะไปทดลองใชบ้ริการของคู่แข่งขนัไดแ้ละในท่ีสุดอาจจะสูญเสียลูกคา้ไป  การเป็นลูกคา้สมาชิก
เป็นการผูกมดัและสร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้ไม่ให้หนีไปไหน  แต่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งท าคือ ตอ้ง



สร้างความแตกต่างของประสิทธ์ประโยชน์ท่ีลูกค้าเป็นสมาชิกกบัลูกค้าทัว่ไปอย่างชดัเจน และตอ้ง
ส่ือสารถึงสิทธิประโยชน์ใหลู้กคา้ทราบอยา่งแทจ้ริง 

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก ฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ขององคก์รเจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ ทศันคติท่ีสามารถ
สนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับ
องคก์ร 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการและการปฏิบติังาน
ดา้นบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
เกิดความประทบัใจเป็นส่วนประสมการตลาดท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากการให้บริการประกอบดว้ยหลาย
ขั้นตอน ดงัน้ี การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การช าระเงิน เป็นตน้ 

7. ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพใหแ้ก่ลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการ
เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ เช่น การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็น
ปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการ 

กล่าวโดยสรุปจะพบว่าการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัคือการอยู่รอดและการเติบโต ในสภาพการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีคู่แข่งขนัในตลาดมากข้ึน มีการแข่งขนัสูง
และรุนแรง ลูกค้ามีทางเลือกและมีความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ธุรกิจจึงต้องอาศยักลยุทธ์
การตลาดในการบริหารงานเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบัผลิตภัณฑ์บริการและธุรกิจของตนเอง  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สร้างความพึงพอใจและความภกัดีใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ 
 

3. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจ 
ความหมายของการตดัสินใจ 
ปณิศา มีจินดา (2553, หนา้ 12-13) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนใน 

กระบวนการบริโภค ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งทาการปรับกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัขั้นตอนต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
Schiffman, Kanuk & Lazer (2007 อา้งใน นภวรรณ  คณานุรักษ์, 2556, หน้า 15-16) กล่าวว่า 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นนาเขา้ ขั้นกระบวนการและขั้นผลลพัธ ์
ซ่ึงในขั้นน าเขา้ผูบ้ริโภคจะได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ดา้น



ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายและสภาพแวดล้อมทางสังคม
วฒันธรรม ส่วนในขั้นกระบวนการคือขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ เกิดจากปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ี
ประกอบดว้ยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติส่งผลให้เกิดเป็นความตระหนักถึง
ความตอ้งการ การคน้หาก่อนการซ้ือและการประเมินทางเลือกและในขั้นผลลพัธ์จะเกิดเป็นพฤติกรรม
การซ้ือ มีการทดลองซ้ือการซ้ือซ ้าและการประเมินหลงัการซ้ือ 

วิเชียร วิทยอุดม (2556, หนา้ 13) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจ 
ของมนุษยโ์ดยทัว่ไปท่ีจะเกิดจากการเรียนรู้และการรับรู้ในส่ิงต่างๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งใน 
สภาพแวดลอ้ม นั้นๆ กระบวนการเรียนรู้และการรับรู้มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจเน่ืองจากการ 
เรียนรู้และการรับรู้จะก่อใหเ้กิดการสัง่สมและประสบการณ์ 

นภวรรณ คณานุรักษ ์(2556, หนา้ 283-284) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง 
การตดัสินใจโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจ ในการตดัสินใจในแต่ละ 
ระดบัจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากนอ้ยแตกต่างกนัไป 

ปณิศา มีจินดา (2553, หนา้ 68-123) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การท่ี 
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้เม่ือมีความตอ้งการหรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

Slade (1994 อา้งใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555, หน้า 379-380) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
หมายถึง การตดัสินใจคือกระบวนการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การระบุถึงปัญหาและการระบุทางเลือกซ่ึงหากเป็น
การตดัสินใจท่ีไม่ซบัซอ้นผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจดว้ยความเคยชิน แต่ถา้เป็นการตดัสินใจท่ีมีความ
ซบัซอ้น ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือกจากหลายๆ ทางท่ีมีอยู ่หลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจไปแลว้ก็จะ
กระท าตามทางเลือกท่ีไดต้ดัสินใจไป ส่วนในกรณีท่ีไม่สามารถตดัสินใจไดผู้บ้ริโภคจะพยายามสร้าง
ทางเลือกใหม ่แต่หากผูบ้ริโภคไม่มีทางเลือกอ่ืนผูบ้ริโภคอาจจะท าการตดัสินใจละท้ิงปัญหา 

ปณิศา มีจินดา (2553, หนา้ 12-13) กล่าวว่าการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคคือขั้นตอน 
ในกระบวนการบริโภค ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งทาการปรับกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ขั้นก่อนการซ้ือ (Prepurchase Stage) เป็นขั้นตอนหาผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ึงผูบ้ริโภคจะท าการ
ประเมินว่าจะตดัสินใจซ้ืออยา่งไร มีแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเลือกต่าง ๆ อยา่งไร 

2. ขั้นการซ้ือ (Purchase Stage) และการบริโภค (Consumption Stage) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคจะท า
การตดัสินใจซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ์โดยมีการตั้งคาถามว่าจะซ้ือหรือไม่ ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน 
ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเท่าใด ซ้ือบ่อยเท่าใด ใชเ้วลานานเท่าใดในการจดัหา การใชแ้ละการ 
ก าจดั 

3. ขั้นภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Stage) เป็นขั้นตอนซ่ึงเกิดเป็นพฤติกรรมท่ี 



ประกอบดว้ยความพึงพอใจในการใชง้านผลิตภณัฑ์  ซ่ึงความพึงพอใจน้ีจะส่งผลต่อความผูกพนัดา้น
ความภกัดี การบอกต่อเชิงบวก การต่อตา้นการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ของคู่แข่งขนัและความตั้งใจซ้ือใน
อนาคต 

Schiffman, Kanuk & Lazer (2007 อา้งใน นภวรรณ  คณานุรักษ์, 2556, หน้า 15-16) กล่าวว่า
โมเดลการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นคือ ขั้นนาเขา้ ขั้นกระบวนการและขั้นผลลพัธ ์ซ่ึงใน
ขั้นนาเขา้ผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดของบริษทั ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ราคา ช่องทางการจดัจ  าหน่ายและการส่งเสริมการขายและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมวฒันธรรม ส่วนใน
ขั้นกระบวนการคือขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือ เกิดจากปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีประกอบด้วย
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติส่งผลให้เกิดเป็นความตระหนักถึงความตอ้งการ 
การคน้หาก่อนการซ้ือและการประเมินทางเลือกและในขั้นผลลพัธ์จะเกิดเป็นพฤติกรรมการซ้ือ มีการ
ทดลองซ้ือการซ้ือซา้และการประเมินหลงัการซ้ือ 

วิเชียร วิทยอุดม (2556, หนา้ 13) กล่าวว่าการตดัสินใจของมนุษยโ์ดยทัว่ไปจะเกิดจากการ 
เรียนรู้และการรับรู้ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ กระบวนการเรียนรู้และการ
รับรู้มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจเน่ืองจากการเรียนรู้และการรับรู้จะก่อใหเ้กิดการสัง่สมและ 
ประสบการณ์ ดงัน้ี 

1. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน (Decision Making Certainty) ผูท้  าการตดัสินใจจะ
ท าการตดัสินใจโดยใชพ้ื้นฐานในผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว  ้โดยผูท้  าการตัดสินใจจะทราบว่าผลลพัธ์การ
ตดัสินใจจะเป็นอยา่งไรจากนั้นจะท าการเลือกวิธีการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาซ่ึงมีหลายแนวทาง 

2. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์เส่ียง (Decision Making Under Risk) ผูท้  าการตดัสินใจ 
สามารถคาดคะเนถึงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์ว่าจะเป็นอยา่งไร 

3. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Decision Making Under Uncertainty) 
เป็นการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจไม่สามารถคาดการณ์ผลลพัธท่ี์จะเกิดข้ึนได ้อีกทั้งไม่ทราบถึงผลลพัธข์อง
แต่ละทางเลือก 

นภวรรณ คณานุรักษ ์(2556, หนา้ 283-284) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจโดยการ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจ ในการตดัสินใจในแต่ละระดบัจะมีการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถแบ่งระดบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

1. การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น (Extensive Problem Solving) เป็นระดบัการ 
ตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลเป็นจ านวนมากในการตดัสินใจเน่ืองจากไม่เคยซ้ือสินคา้นั้นมาก่อน 

2. การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลจ ากดั (Limited Problem Solving) เป็นระดบัการตดัสินใจใน 



สถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย จึงตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
3. การตดัสินใจบนพ้ืนฐานความเคยชิน (Routinized Response Behavior) เป็นระดบัการ 

ตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคมีขอ้มูลและประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดีแลว้ การตดัสินใจซ้ือใน 
ลกัษณะน้ีผูบ้ริโภคมีการใชข้อ้มูลท่ีตนเองมีอยู่เพ่ือประเมินการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไปโดยการ
ใชป้ระสบการณ์เก่ามาใชซ่ึ้งมกัเป็นสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัทัว่ไป 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554, หน้า 67-84) กล่าวว่ากระบวนก่อนการซ้ือเป็นกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีการซ้ือและการใชง้านจริงจะเกิดข้ึน แบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพบว่ามีความแตกต่างกนั 
อยา่งชดัเจนระหว่างสภาวะในอุดมคติกบัสภาวะความเป็นจริง ซ่ึงเกิดข้ึนได ้2 กรณีคือสภาวะในอุดมคติ
อยูใ่นระดบัเดิมแต่สภาวะความเป็นจริงเส่ือมถอยลงหรืออาจเกิดจากการท่ีสภาวะในอุดมคติสูงข้ึนจาก
เดิมแต่สภาวะความเป็นจริงยงัอยูใ่นระดบัเดิม นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะในอุดมคติ
คือวฒันธรรมหรือชั้นทางสงัคม กลุ่มอา้งอิง ลกัษณะครอบครัว สถานภาพทางการเงินพฒันาการของแต่
ละบุคคล แรงจูงใจ สถานการณ์ปัจจุบนัและความพยายามทางการตลาดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะ
ความเป็นจริงคือความเส่ือมถอยของผลิตภณัฑ์ ประสิทธิภาพการท างานของผลิตภณัฑ์ พฒันาการของ
บุคคล ผลิตภณัฑใ์นตลาดและสถานการณ์ปัจจุบนั 

2. การคน้หาขอ้มูล เพ่ือการแกไ้ขปัญหาหรือตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น ๆ เพื่อใหไ้ด ้
ขอ้มูลต่าง ๆ มากเพียงพอส าหรับการตดัสินใจซ้ือ ในการคน้หาขอ้มูลอาจเป็นการคน้หาขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลภายในซ่ึงเป็นความทรงจ าของผูบ้ริโภคเองท่ีมีต่อสินคา้และบริการต่าง  ๆ และการคน้หา
ขอ้มูลจากภายนอก อาจเป็นการคน้หาขอ้มูลจากผูข้าย ตามส่ือโฆษณาต่าง ๆ หรือการคน้หาขอ้มูลจาก
เครือข่ายสงัคมของผูบ้ริโภคจากครอบครัว เพื่อนร่วมงานหรือส่ือสงัคมออนไลน์ 

3. การประเมินทางเลือก ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือกจ านวนหน่ึงซ่ึงทางเลือก
ท่ีไดรั้บการพิจารณาเรียกว่าชุดของการพิจารณาและวิธีการประเมินทางเลือกสามารถกระท าไดโ้ดย
อาศยัการประเมินท่ีเก็บไวใ้นความทรงจ ากบัการประเมินแบบใหม่โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หา 

4. การตดัสินใจเลือก โดยการตดัสินใจเลือกน้ีผูบ้ริโภคจะท าการเลือกในขั้นสุดทา้ยว่าจะซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้ใดโดยอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคแต่ละคนต่างมี 
รูปแบบการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางจิตวิทยาของแต่ละคน 

ปณิศา มีจินดา (2553, หนา้ 68-123) กล่าวว่าผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้เม่ือมีความตอ้งการหรือมี 
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น ๆ กระบวนการตดัสินใจซ้ือจึงเป็นขั้นตอนในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอน ดงัภาพประกอบ 



 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1: แสดงโมเดลกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ขั้นก่อนการซ้ือ (Prepurchase stage) ขั้นท่ี 1 การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา 

(Need/problem recognition) 
ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternative) 

ขั้นการซ้ือ (Purchase stage) ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
ขั้นภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase stage) ขั้นท่ี 5 การบริโภค (Consumption stage) 

ขั้นท่ี 6 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase 
behavior) 

 
ท่ีมา: ปณิศา มีจินดา. (2553).  
 

จากตาราง สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
1. ขั้นก่อนการซ้ือ เป็นขั้นตอนในการจดัหาผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะรู้ถึงความตอ้งการของ 

ตนเองจึงท าการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการจะซ้ือผ่านกระบวนการจดัหาขอ้มูลและการประมวล 
ผลขอ้มูลจากนั้นจึงท าการประเมินทางเลือกเพ่ือการตดัสินใจต่อไป แบ่งไดเ้ป็น 

1.1 ขั้นท่ี 1 การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา โดยผูบ้ริโภคจะระลึกถึงความ 
แตกต่างระหว่างส่ิงท่ีตนเองมีอยู่กบัส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ อาจเกิดจากตวัแปรภายในซ่ึงเป็นตวัแปรดา้น
จิตวิทยาและตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายนอกซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

1.2 ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ซ่ึงผูบ้ริโภคจะท าการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์จะ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดโ้ดยใชก้ระบวนการจดัหาขอ้มูลและการประมวลผล ใน
ขั้นตอนน้ีจะรวมถึงการเปิดเผย การรับรู้ขอ้มูลในความทรงจ า ซ่ึงหากความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ
ผูบ้ริโภคก็จะท าการคน้หาขอ้มูลมากข้ึน แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาคือแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล 
แหล่งการคา้ ประสบการณ์ แหล่งชุมชนและแหล่งทดลองต่าง ๆ 



1.3 ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกแต่ละทาง 
ภายหลังจากได้มีการค้นหาข้อมูลแลว้  ซ่ึงจะมีการประเมินถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการใช้
ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดดว้ย สรุปไดว้่าผูบ้ริโภคจะมีการประเมินความเส่ียงท่ีสามารถรับรู้ได้ การประเมิน
ความสมัพนัธก์บัผลประโยชน์และการประเมินความพึงพอใจท่ีคาดหวงั 

2. ขั้นการซ้ือ เป็นขั้นท่ี 4 ซ่ึงเป็นการตัดสินใจซ้ือภายหลังจากท่ีผูบ้ริโภคได้รับรู้ถึงความ
ตอ้งการของตนเอง มีการคน้หาขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ ทาการประเมินทางเลือกในดา้นประโยชน์และ 
ความเส่ียงแลว้ผูบ้ริโภคจึงท าการตดัสินใจซ้ือ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตนเองชอบมาก
ท่ีสุด โดยการตั้งค  าถามกบัตนเองว่าจะซ้ือหรือไม่ ซ้ือตราใด ซ้ือจากผูข้ายรายใด เหตุใดจึงซ้ือ จะซ้ือ
เมื่อใด จะซ้ือท่ีใด จะซ้ืออยา่งไร จะซ้ือเท่าใด จะซ้ือบ่อยเท่าใดและจะใชเ้วลาเท่าใด 

3. ขั้นภายหลงัการซ้ือ แบ่งไดเ้ป็น 
3.1 ขั้นท่ี 5 การบริโภคหรือการใช ้เป็นขั้นตอนการบริโภคของผูบ้ริโภค เก่ียวขอ้ง 

กบัโอกาสในการบริโภค สถานท่ีในการบริโภค วิธีการบริโภค ปริมาณการบริโภค ความรู้สึกขณะ 
บริโภคและการบริโภคเป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่และอยา่งไร 

3.2 ขั้นท่ี 6 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นประสบการณ์ของผูบ้   ริโภคเก่ียวกบั 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงถา้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความภักดี  เกิด
ความสมัพนัธอ์นัดีและเกิดการบอกต่อในเชิงบวกใหผู้อ่ื้นทราบ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (2551, หนา้ 188-190) 
กล่าวว่าล  าดบัขั้นตอนการตดัสินใจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การระบุปัญหา (Define the Problem) เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งมีการระบุถึงปัญหาใหถู้กตอ้งโดย
ตอ้งมีการแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการแสดงท่ีเกิดข้ึนกบัปัญหาจริงท่ีเกิดข้ึน การตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งมีการรวบรวมข้อมูลท่ีจ  าเป็นเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาซ่ึงจะน าไปสู่การระบุ
ปัญหาท่ีแทจ้ริงไดต่้อไป 

2. การระบุขอ้จ  ากดัของปัจจยั (Identity Limiting Factors) เป็นขั้นตอนการพิจารณาถึง 
ขอ้จ ากดัต่างๆ ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา มีการพิจารณาทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นจ าเป็นและการ 
ทราบถึงขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขต่าง ๆ จะทาใหก้ารตดัสินใจก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกท่ี 
แคบลงได ้

3. การพฒันาทางเลือก (Develop Potential Alternatives) เป็นขั้นตอนท่ีผูท้  าการตดัสินใจพฒันา
ทางเลือกต่างๆ ข้ึนมา ซ่ึงควรเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นไปไดแ้ละใหป้ระโยชน์สูงสุด 

4. การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the Alternative) เป็นการเลือกทางเลือกโดยการ 



พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ 
5. การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the Best Alternative) เป็นการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย

ของแต่ละทางเลือกอีกคร้ังหน่ึงเพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียว 
6. การนาผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the Decision) เป็นการน าเอาผลการตดัสินใจ

ไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลตามท่ีตอ้งการ 
7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนสุดทา้ยของการตดัสินใจ มีการสร้างระบบการควบคุมและประเมินผล ซ่ึงจะท าให้ผูต้ดัสินใจ
ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการประเมินว่าการตดัสินใจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่   ดงัภาพท่ี 
2.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การระบุปัญหา 

การระบุขอ้จ  ากดัของปัจจยั 

การออกแบบและพฒันาทางเลือก 

การวิเคราะห์ทางเลือก 

การควบคุมและการประเมิน 

น าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั 

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

การตดัสินใจ 

การแกปั้ญหา 



 
ภาพท่ี 2.4 : ล าดบัขั้นตอนของการตดัสินใจ 

ท่ีมา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. (2551).  
 

Slade (1994 อา้งใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555, หน้า 379-380) กล่าวว่า การตดัสินใจคือกระบวนการ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การระบุถึงปัญหาและการระบุทางเลือก ซ่ึงหากเป็นการตดัสินใจท่ีไม่ซบัซอ้นผูบ้ริโภคจะ
ท าการตดัสินใจดว้ยความเคยชิน แต่ถา้เป็นการตดัสินใจท่ีมีความซบัซอ้น ผูบ้ริโภคจะท าการประเมิน
ทางเลือกจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู ่หลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจไปแลว้ก็จะกระท าตามทางเลือกท่ีไดต้ดัสินใจไป 
ส่วนในกรณีท่ีไม่สามารถตดัสินใจไดผู้บ้ริโภคจะพยายามสร้างทางเลือกใหม่แต่หากผูบ้ริโภคไม่มี
ทางเลือกอ่ืนผูบ้ริโภคอาจจะท าการตดัสินใจละท้ิงปัญหา  ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5 : แบบจาลองกระบวนการตดัสินใจของ Slade (1994) 

ท่ีมา: วุฒิ สุขเจริญ. (2555).  
 

กล่าวโดยสรุปจะพบว่าการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพควรเป็นการตดัสินใจท่ีก่อใหเ้กิด 

ตระหนกัถึงปัญหา 

 

ผลการเลือก 

ตระหนกัถึงทางเลือก 

ประเมินทางเลือก 

เลือกจากทางเลือก 

ละท้ิงปัญหา 

สร้างทางเลือกใหม่ 

เลือกแบบเคยชิน 

ไม่เลือก 

ไมม่ีทางเลือก 



ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรคต่์อตนเองและส่วนรวม เป็นการตดัสินใจท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและตอ้ง
ระวงัสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจผิดพลาดดว้ย การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวน การหรือ
ขั้นตอนท่ีเป็นการศึกษาถึงเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึง ๆ ซ่ึงจะมีวิธีการคน้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการนั้น ๆ อย่างไร และใชห้ลกัเกณฑใ์ดเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกตรา
สินคา้ท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจเพื่อให้ตนเอง
ไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีดีท่ีสุด 
 
 
 

4. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
กานดา เสือจาศีล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน กาแฟสด อเมซอน ของ 

ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ  ่ากว่าหรือ 
เท่ากบั 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากท่ีสุด
คือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย รองลงมา ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านลกัษณะทางกายภาพด้าน
บุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด คือ คา
ปูชิโน่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน เพราะติดใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการ 1-
2 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วง 12.01-15.00 น. โดยตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ
และลกัษณะการใช้บริการ คือ ซ้ือกลบับ้าน และพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกันให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
ราคา การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการการใหบ้ริการต่างกนั และ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา 
อาชีพและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการดา้นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค  
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ และค่าใช่จ่ายต่อคร้ัง 

ประวิน แสงศรัณย ์(2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกาแฟสดจากร้านกาแฟสด ในเขตบางกอก 
น้อยจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคตัวอย่างมาใช้
บริการร้านกาแฟสดวนัละคร้ัง ในวันและช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน  โดยชอบด่ืมกาแฟเย็นมากท่ีสุด
เคร่ืองด่ืมอ่ืนท่ีควรมีขายในร้าน คือ น ้าผลไม ้ราคาต่อแกว้ท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่าเหมาะสมคือ 25-29 บาท 



คนส่วนใหญ่ชอบไปใชบ้ริการร้านกาแฟสดท่ีมีลกัษณะเป็นบา้นหลงัเลก็ๆ หรือไม่ก็ในศูนยก์ารคา้ โดย
ตั้งใจมาด่ืมกาแฟ เพราะชอบท่ีรสชาติของกาแฟ ความหอมของกาแฟ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมกาแฟจาก
ร้านกาแฟสดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ คือ เร่ืองของ
รสชาติและความหอมของกาแฟ รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย คือ การรักษาความ
สะอาดของร้านกาแฟรวมถึงอุปกรณ์การชงกาแฟดว้ย อนัดบัสาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ความ
หลากหลายของเมนู อนัดบัส่ี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา คือ มีราคาต่อแกว้ท่ีเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป จึง
เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการรักษาความสะอาดและรสชาติของกาแฟใหดี้คงท่ีในราคาท่ีเหมาะสม 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดม้ีความสมัพนัธก์บั 
ความถ่ีในการด่ืมกาแฟจากร้านกาแฟสด โดยพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ในช่วงอายุ 41 ปี 
ข้ึนไป ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดบัรายได1้5,001-20,000 
บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟสดวนัละคร้ังคิดเป็นร้อยละมากท่ีสุด 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการด่ืมกาแฟจากร้าน
กาแฟสดในดา้นวนัท่ีด่ืมกาแฟจากร้านกาแฟสด พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีความ สมัพนัธ์
กบัวนัท่ีด่ืมกาแฟจากร้านกาแฟสด โดยพบว่าส่วนใหญ่ในช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไประดบัการ ศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟจากร้านกาแฟสดในทุกวนัคิดเป็นร้อยละมาก
ท่ีสุด 

จากความสมัพนัธด์งักล่าวอาจจะสรุปไดว้่า กลุ่มเป้าหมายหลกัจะอยูใ่นช่วงอายตุั้งแต่อาย ุ 
ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภค
เหล่าน้ีบริโภคกาแฟสดในทุกๆวนั ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดควรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหม้ีประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ สามารถสนองต่อความตอ้งการของผู ้
บริโภคในตลาดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งดี อีกทั้งเพ่ือสามารถแข่งขนักบัธุรกิจร้านกาแฟสดรายอ่ืนๆได ้

นวลจุฑา แซ่จ่ึง (2554) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภค 
กาแฟของผูบ้ริโภคในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน 
ใหญ่ เป็นหญิงจานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 มีอาย ุ30-39 ปี จานวน 133 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 46.50 มีสถานภาพการสมรส146 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05 มีระดบัการศึกษา ปวส./อนุปริญญา 
ตรี 176 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 43.01 มี 
รายไดม้ากกว่า 20,000 บาท 143 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ภูเก็ตอนัดบัแรก คือ ดา้นราคา อนัดบั 2 คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อนัดบั 3 คือ ดา้นช่องทางการจดั



จ าหน่าย อนัดบั 4 คือ ดา้นบุคลากรและการใหบ้ริการ อนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผลในการบริโภคกาแฟต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การบริโภคกาแฟโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ท่ีระดับ 0.05 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพรายได้ จานวนการบริโภคกาแฟต่อวนั  ค่าใช้จ่ายในการซ้ือกาแฟ
บริโภคต่อคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟ ต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ไม่แตกต่างกนั 

ณัฐรดา จุฑาเพช็ร์ (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ ในร้านกาแฟ 
พรีเมี่ยมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยั ผูบ้ริโภคท่ีมาบริโภคกาแฟพรีเมี่ยมส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-34 ปี มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค
กาแฟ ในร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จากปัจจยัทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมโดย
ปัจจยัดงักล่าวถือไดว้่ามีผลต่อการตดัสินใจมาก  ในการเลือกบริโภคกาแฟ ในร้านกาแฟพรีเมี่ยม เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดส่วนปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจมาก ใน
การเลือกบริโภคกาแฟในร้านกาแฟพรีเมี่ยม ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจการเลือกบริโภคกาแฟ ในร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจการเลือกบริโภคกาแฟ ในร้าน
กาแฟพรีเมี่ยม ส่วนปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ ไม่สมัพนัธก์นั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

ปิติพงศ ์ศิริ (2551) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนใน 
เขตเทศบาล นครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
เฉล่ีย 27.96 ปี สถานภาพโสด นบัถือศาสนาพุทธ การศกึษาระดบัปริญญาตรี และมีสมาชิกใน 
ครอบครัวเฉล่ีย 4.65 คน อาชีพหลกัของผูบ้ริโภคร้อยละ 38.3 เป็นนกัศึกษา และร้อยละ 33.4 เป็น 
พนกังานบริษทั ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง มีรายไดต่้อเดือน 5,000-10,000 มีค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 
และบริโภคกาแฟต่อเดือนเฉล่ีย 8,366.66 และ 761.75 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ดู 
ทีวีเป็นงานอดิเรก ผูบ้ริโภคร้อยละ 50 เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟสด 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟสด 1-2 วนัต่อสปัดาห์ โดยนิยมด่ืมช่วงเท่ียงถึงเยน็มากท่ีสุด 
ผูบ้ริโภคนิยมด่ืมกาแฟคาปูชิโน่ และด่ืมกาแฟสดร่วมกบัอาหาร ร้อยละ 52.5 ผูบ้ริโภคชอบร้านท่ีตกแต่ง
ใหมี้มุมพกัผอ่นคลา้ยห้องนั่งเล่น มีการเปิดเพลงเบาๆ มีเคร่ืองปรับอากาศ มีความเป็นส่วนตวัของท่ีนั่ง



และมีอินเตอร์เน็ตให้บริการ  ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับความสะอาดของภาชนะเป็นอนัดับแรก  
พนักงานยิม้แยม้ สุภาพ เต็มใจบริการและให้บริการรวดเร็ว ผูบ้ริโภคมีค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคกาแฟ
สดเฉล่ีย 105.75 บาท/คร้ัง โดยผูบ้ริโภคร้อยละ 80.8 เห็นว่าราคากาแฟสดเหมาะสมปัจจยัดา้นการตลาด
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ รสชาติของกาแฟสด  
และบรรยากาศและความสะอาดของร้าน  ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในระดบัมาก ไดแ้ก่ ชนิดของเมลด็กาแฟ กล่ินของกาแฟสด ความหลากหลายของชนิดกาแฟ มี
ขนมเบเกอร่ี รวมถึงอาหารขายในร้าน ราคาของกาแฟสด ใกลท่ี้พกัหรือท่ีท างาน รูปแบบการจดัร้าน ท่ี
จอดรถมีความสะดวก มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว ความเป็นกนัเองและการสร้างความประทบัใจของ
ผูใ้หบ้ริการ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจกบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังใน 
การใชบ้ริการร้านกาแฟสด พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการใช ้
บริการร้านกาแฟสดท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ปัญหาและอุปสรรคของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ 
คือ กาแฟสดมีราคาแพง สถานท่ีจ าหน่ายมีนอ้ย หาซ้ือยาก และมีขอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการควบคุม
ราคาและ คุณภาพของกาแฟสด และปรับปรุงสถานท่ีใหบ้ริการใหม้ีความหลากหลายและสะดวกสบาย
ยิง่ข้ึน 
 ศิรประภา นพชยัยา (2558) จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็นเพศชาย 35% และเพศ
หญิง 65%ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็น 56.3% ของกลุ่มตวัอย่าง ในส่วนของระดับ
การศึกษานั้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยคิดเป็น 63.3% กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน โดยคิดเป็น 54.85% และในส่วนของรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  พบว่า จะอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท โดยคิดเป็น 45.6% 
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 ในส่วนของข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง  สามารถสรุปไดด้ังน้ี จากการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั 
ปตท. นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยคิดเป็น 36% รองลงมาคือ 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็น32% ในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือกาแฟ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือกาแฟคร้ังละ 100 บาท คิด
เป็น 56% รองลงมาคือ 100-200 บาท คิดเป็น 38% ส าหรับประเภทของกาแฟท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมสั่งซ้ือ
มากท่ีสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ คาปูชิโน โดยคิดเป็น 17% รองลงมาคือ เอสเปรสโซ่ คิดเป็น 16% เคร่ืองด่ืม
อ่ืนๆ ตามเทศกาล คิดเป็น 15% ลาเต ้อเมซอน คิดเป็น 13% และมอคค่าคิดเป็น 12% ในส่วนของสาเหตุ
ในการเลือกซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่แลว้ซ้ือเพราะท่ีตั้งร้าน



สามารถหาไดง่้าย คิดเป็น 29% รองลงมา คือ มีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย คิดเป็น 24% ส าหรับ
สาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชบ้ริการเป็นส่วนใหญ่จะใชบ้ริการหลากหลายสาขา 
ไม่ค่อยใชบ้ริการประจ าในสาขาใดสาขาหน่ึง โดยข้ึนอยู่กบัว่าจะมีการเดินทางผา่นสาขาใดในวนันั้นๆ 
เน่ืองจากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. นั้นมีการเปิดให้บริการกระจายอยู่
มากมายตามเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่หากพิจารณาสาขาท่ีมีการกล่าวถึงมากๆ จะไดแ้ก่ บริเวณ
ถนนราชพฤกษ ์คิดเป็น 9% รองลงมา คือ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต คิดเป็น 4% และพระราม 2 คิดเป็น 
3% ตามล าดบั 
 จากผลการวิจยั พบว่า มีปัจจยัทั้งหมด 6 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ 
อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหาก
พิจารณาเรียงตามล าดบัของค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจัยดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  และปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ตามล าดบั โดยสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได ้ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์แสดงใหเ้ห็นว่า กาแฟท่ีมี
รสชาติดีและมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นรสชาติท่ีสม  ่าเสมอในแต่ละคร้ัง หรือว่าคุณภาพและความสะอาด
ของกาแฟ ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟของลูกคา้ทั้งส้ิน อีกทั้งหากร้านกาแฟท าการประชาสัม 
พนัธต์รายีห่้อของร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในหมู่ของผูบ้ริโภค ยอ่มท าใหผู้บ้ริโภคนึกถึงเวลาตอ้งการด่ืมกาแฟ
อีกดว้ย ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการให้บริการ แสดงให้เห็นว่า หากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มี
การอบรมบุคลากรให้มีมาตรฐานในการบริการ เช่น การมีความรู้ในตวัสินคา้มารยาท และบุคลิกภาพ 
จะช่วยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของผูบ้ริโภคหรือในเร่ืองของกระบวน 
การในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสัง่ซ้ือท่ีไม่ซบัซอ้น และการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ี
ถูกต้องรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟทั้งส้ิน ปัจจยัด้านราคา แสดงให้เห็นว่า หากร้าน
กาแฟมีการก าหนดราคาขายของกาแฟอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกบัคุณภาพหรือบรรยากาศ
ของร้าน จะช่วยส่งผลใหผู้บ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือกาแฟเลือกซ้ือไดง่้ายข้ึน อีกทั้งหากร้านกาแฟมีราคาให้
ผูบ้ริโภคเลือกอย่างหลากหลายตามขนาดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการย่อมจะช่วยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไดง่้ายยิง่ข้ึนอีกดว้ยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย แสดงใหเ้ห็นว่า สถานท่ีท่ีสามารถเขา้ถึง
ลูกคา้ไดง่้าย และลูกคา้สามารถซ้ือไดอ้ย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสถานท่ีท่ีสามารถหาไดง่้าย
และมีท่ีจอดรองรับลูกค้าอย่างเพียงพอ  ย่อมส่งผลถึงการตัดสินใจซ้ือกาแฟของลูกค้าอย่างแน่นอน 
ปัจจยัดา้นการน า 



เสนอลกัษณะทางกายภาพ แสดงให้เห็นว่า หากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. มีการ
ตกแต่งร้านกาแฟให้รู้คา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการใชก้ล่ินของกาแฟท าให้ลูกคา้
เกิดความเพลิดเพลิน หรือการท าบรรยากาศของร้านใหน่้านั่งรวมถึงมีบริการเสริมต่างๆ ไวค้อยรองรับ
ลูกคา้ เช่น การมีบริการ Wi-Fi ฟรี หรือการมีหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารไวใ้หลู้กคา้อ่านในเวลาท่ีนัง่ด่ืม
กาแฟ ลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาฟ่อเมซอน ทั้งส้ิน ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด แสดงใหเ้ห็นว่า หากร้านคาเฟ่ อเมซอน มีการท าการส่งเสริมทางการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ ไม่
ว่าจะเป็น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ร้านตามส่ือต่างๆ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค หรือการท า
โปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การจดักิจกรรม หรือการลด แลก แจก แถมตามโอกาสต่างๆ ยอ่ม
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภค 

ส าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
Independent Samples T-Test และ One-Way ANOVA โดยพิจารณาท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ว่าเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 
ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนัหรือไม่ 
โดยจากผลการวิจยั พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  โดยกาแฟท่ีจ าหน่ายในร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นกาแฟท่ีมี
ราคาอยู่ในระดบัปานกลาง ท าให้คนทุกประเภทสามารถซ้ือได้ และประกอบกับมีตัวเลือกให้เลือก
หลากหลายท าใหค้นทุกเพศ ทุกวยั สามารถรับประทานไดเ้หมือนๆกนั 

สุกัญญา ละมุล (2559) จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนมีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือบริการดา้นผลิตภณัฑ ์
หรือการบริการ ดา้นช่องทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์  (2550, หน้า 306-310) ซ่ึงกล่าวว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  (Product 
Element) เป็นการจัดองค์ประกอบหลัก  (Core service) และองค์ประกอบเสริม  (Complimentary 
Service) ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ในส่วนของ (ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์, 
2550) การส่งเสริมการตลาดและการใหก้ารศึกษาลูกคา้ (Promotion and Education) เป็นการจูงใจใหเ้กิด
การซ้ือบริการซ่ึงตอ้งอาศยัการส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การขาย
โดยพนักงานขาย การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง รวมถึงหลกัฐานทาง



กายภาพ (Physical Evidence) เป็นการพิจารณาถึงส่ิงท่ีมีตวัตนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในการจูงใจใหเ้กิด
ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจและเป็นส่ิงท่ีส่ือถึงคุณภาพของบริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ 
(Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการและการปฏิบติังานดา้นบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจเป็นส่วนประสม
การตลาดท่ีส าคัญมาก  เน่ืองจากการให้บริการประกอบด้วยหลายขั้นตอน ดังน้ี การต้อนรับ การ
สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การช าระเงิน เป็นตน้ ดงันั้นร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน จึงมีการเน้นคุณภาพ
ของกาแฟท่ีน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบ เพื่อให้ไดร้สชาติท่ีดีถูกใจแก่ผูรั้บบริการ อีกทั้งมีการจดัเมนูต่างๆให้
เลือกอย่างมากมาย ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเป็นอย่างดีในทุกเพศ  ทุกวยั 
ทั้งน้ีดว้ยภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ท าใหเ้กิดความมัน่ใจในเร่ืองของ
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงภาชนะ และบรรจุภณัฑม์ีความปลอดภยั สวยงามแก่ผูบ้ริโภค เพราะการด าเนินธุรกิจ
ในปัจจุบนัคือการอยู่รอดและการเติบโต ในสภาพการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มีคู่แข่งขนัในตลาดมากข้ึน มีการแข่งขนัสูงและรุนแรง ลูกคา้มีทางเลือกและมีความตอ้งการ
ท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนธุรกิจจึงตอ้งอาศยักลยุทธ์การตลาดในการบริหารงานเพ่ือสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับผลิตภณัฑ์บริการและธุรกิจของตนเอง  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า สร้างความพึง
พอใจและความภกัดีใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพื่อบริการดา้นการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรม
หลังการซ้ือในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด  คาเฟ่อเมซอน ด้านการค้นหาข้อมูล ซ่ึง
สอดคลอ้งกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ  (2547, หน้า 63-81) ซ่ึงกล่าวว่า การส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการมีความคลา้ยกับธุรกิจขายสินค้า  กล่าวคือ การ
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาไดทุ้กรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์การให้
ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผา่นส่ือต่างๆ ซ่ึงบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกค้าระดบัสูง ตอ้ง
อาศยัการประชาสมัพนัธช่์วยสร้างภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบั
ล่างซ่ึงเนน้ราคาค่อนขา้งต ่า อาศยัการลดแลกแจกแถม เป็นตน้ ดงันั้นทางร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนจึง
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการตลาดดว้ยการโฆษณา/ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
facebook ป้ายโฆษณา แผน่ พบั ใบปลิว sms จดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดร่้วมสงัสรรคแ์ละรับรางวลั มีของพ
รีเมียมใหแ้ลกซ้ือ เน้นการใหส่้วนลด เช่น ใชช้ิ้นส่วนต่างๆเพ่ือไดรั้บส่วนลด และมีส่วนลดพิเศษเน่ือง
ในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ เพื่อเป็นการชกัชวนใหลู้กคา้ไดเ้ห็นประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากงานบริการของ
ทางร้าน ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจได้ เพราะผูบ้ริโภคไดค้วามรู้ถึงคุณประโยชน์ของ
ร้านอยา่งชดัเจน 



ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพื่อบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อพฤติกรรมหลงั
การซ้ือในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา 
ดา้นการคน้หาขอ้มูล และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547, 
หนา้ 63-81) ซ่ึงกล่าวว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างการ 
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้แก่ลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและ
รูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ เช่น การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพ
อ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงทางร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน จะมีเอกลกัษณ์ท่ี
พิเศษแตกต่างจากร้านหรือธุรกิจประเภทเดียวกนัอยา่งมาก โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการออกแบบ
ตวัร้านใหมี้ความแตกต่างในแต่ละพ้ืนท่ีขายใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของสถานท่ีบริการในแต่ละท่ี เน้น
การจดัสวนหย่อมขนาดเลก็ลอ้มรอบตวัร้านสร้างบรรยากาศป่าไม  ้ตามช่ือ อเมซอนป่าไมด้งดิบในประ
ทศบราซิล เพ่ิมความร่มร่ืนทาให้รู้สึกผ่อนคลาย มีการตกแต่งร้านทนัสมยั ป้ายหน้าร้านเด่นชดั การ
จดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและดา้นนอกร้านอยา่เพียงพอ มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ 
ท าให้ได้บรรยากาศในร้านเป็นกันเองซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของร้านคาเฟ่อเมซอน  จึงเป็น
โอกาสท่ีท าให้ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน สามารถเติบโตอย่างกา้วกระโดดและมัน่คงปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดเพ่ือบริการดา้นกระบวนการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจซ้ือดา้นพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์ (2550, หน้า 306-310) ซ่ึงกล่าวว่า กระบวนการ 
(Process) เป็นการออกแบบกระบวนการผลิตและส่งมอบการบริการท่ีสะดวกและง่ายต่อการปฏิบติัของ
พนักงานและการเขา้รับบริการของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตงานบริการให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วโดยการทบทวนและประเมินผลกระบวนการผลิตบริการเพื่อให้ไดแ้นวทางในการ
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตบริการท่ีทาให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยทางร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอนได้ให้
ความส าคญัและใส่ใจในเร่ืองของการบริการเป็นส าคญัดว้ยการเน้นความถูกตอ้งรวดเร็ว  ในการสัง่ซ้ือ
และรับสินคา้ ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ในการชาระเงิน จดัฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีพนักงานบริการให้มีความ
เป็นมืออาชีพในการใหบ้ริการ และกระบวนการใหบ้ริการมีความรวดเร็วใหบ้ริการ เพื่อให้ผูรั้บบริการ
เกิดความประทบัใจและพึงพอใจต่อบริการ 
 

5. กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นบุคลากรในการบริการ 
3. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

พฤติกรรมการตดัสินใจ 
เลือกใชบ้ริการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.6 : กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
6. ประวตั ิคาเฟ่อเมซอน 

 
ภาพท่ี 2.7 : ตราสญัลกัษณ์ร้านกาแฟ Cafe Amazon 

ท่ีมา: ขอ้มูลคาเฟ่ อเมซอน. (ม.ป.ป.).  
 

ความเป็นมาของกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
ร้านกาแฟ Cafe Amazon ถือก าเนิดข้ึนคร้ังแรกในปี 2545 จากวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร 

บริษทั ปตท. จากดั (มหาชน) ท่ีเลง็เห็นถึงโอกาสในการเพ่ิมศกัยภาพทางการตลาดของสถานีบริการ 
น ้ามนั ปตท. จึงไดว้างแนวคิดใหเ้ป็นธุรกิจหน่ึงในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัสถานี
และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคและคนเดินทางไดม้ากข้ึน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ร้าน 
Cafe Amazon ถูกพฒันาให้เป็นจุดนัดพบ แหล่งพกัผ่อน ส าหรับคนเดินทาง ตวัร้านถูกออกแบบให้มี
ความยืดหยุ่นในการวางพ้ืนท่ีการท างานให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของสถานีบริการน ้ ามนั ปตท.
ตกแต่งดว้ยโทนสีเขียว น าเสนอภาพลกัษณ์แนวธรรมชาติ โดยใชส้วนหยอ่มเพื่อสร้างบรรยากาศ ร่มร่ืน 
เยน็สบาย ความรู้สึกผอ่นคลาย ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของร้าน Cafe Amazon เสมือนเป็นโอเอซิสของคน



เดินทาง และด้วยการตอบรับจากผูบ้ริโภคอย่างอบอุ่น  ท าให้วนัน้ีร้าน Cafe Amazon เติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็วและต่อเน่ือง ซ่ึงมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 

ลกัษณะสินค้าและบริการ 
จดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมและเบเกอร์ร่ี รวมทั้งสินคา้พรีเม่ียม โดยมุ่งเนน้สินคา้และบริการท่ีมี 

คุณภาพเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้เป็นอยา่งดี รายการสินคา้แบ่งออกเป็น 3 หมวดดงัน้ี 
1. เคร่ืองด่ืม 
2. ขนมเคก้ และเบเกอร์ร่ี 
3. สินคา้พรีเมี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research 

Methodology) ซ่ึงเป็นการศึกษาการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน กรณีศึกษาร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์วิจยัคร้ังน้ี มี
ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 
กรอบแนวคดิ 

เพื่อใหผ้ลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมาและได้
ก  าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 สมมติฐาน ไดแ้ก่  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

สมมติฐานที่  3 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

1. ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยท์ราบกลุ่มประชากรท่ีแน่นอนมีจ  านวนได้ประชากรจ านวน 14,994 คน และเทียบเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้390 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย ์จ  านวน 390 คน 

 
ขอบเขตการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตไวด้งัน้ี  
1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  



2.1 ประชากร คือ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ านวน 14,994 คน 
2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ใน 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ  านวน 390 คน 
 
เคร่ืองมือการวจิยั  

เป็นแบบสอบถามใชส้อบถาม ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ใชส้อบถามสมาชิกกลุ่ม มี 2 ลกัษณะ คือ ค  าถามแบบก าหนดให้ตอบหรือแบบปลายปิด 
และค าถามแบบเปิดโอกาสใหผู้ต้อบร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด  

ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์คือ เพศ อาย ุชั้นปี และคณะ 

ตอนที่ 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด
คาเฟ่อเมซอน ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั  

มากท่ีสุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน  
มาก  ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
ปานกลาง ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
นอ้ย  ใหค้ะแนน  2  คะแนน  
นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คา

เฟ่อเมซอน ในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ประกอบดว้ย  
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
ส่วนท่ี 4 ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
ตอนที่3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะในการ

ด าเนินงานของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยั มีขั้นตอนการด าเนินการ 

ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสร้างเป็นนิยามตวัแปร  



ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Customer 
Behavior) ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s (Marketing Mix) และทฤษฎีเก่ียวกบั
เก่ียวกบัการตดัสินใจ โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการท าวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 3 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
(Lawrence Neuman. 2006 : 299) 

ขั้นตอนท่ี 4 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try Out) ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพื่อหาความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีการครอนบาค (Cronbach. 1974 : 161) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .723 - .799 

ขั้นตอนท่ี 5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ มีดงัน้ี  

1. การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยดูจากค่า 
Cronbach alpha จะต้องไม่ต  ่ ากว่า 0.6 (Cohen. 1983 : 251) ในการศึกษาค ร้ังน้ี ค่า Cronbach alpha 
เท่ากบั .723 - .799 และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูท่ีค่า Factor loading ของแต่
ละตวัแปรจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป (Gustavo Calro and Branddy Randall. 2002 : 35) การศึกษาคร้ัง
น้ีค่า Factor loading เท่ากบั .507 - .875  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นสงัคมของประชากร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากสมุดบนัทึกท่ีบนัทึกไว ้โดยใชก้าร
สังเกต และการวิเคราะห์เบ้ืองตน้มาประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยต่อไปเพ่ือตอบวตัถุประสงค์
การศึกษาและกรอบแนวคิดท่ีก  าหนดไว ้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการตีความสร้างขอ้มูลแบบ
อุปนยั โดยผูศ้ึกษาจะกระท าไปพร้อมกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
การศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.1 ผลของการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
โครงสร้างตวัแปร ค่าน า้หนักปัจจยั สัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค(∞) 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
1. กาแฟมีรสชาติดี 
2. ตรายีห่อ้ไดรั้บการรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
3. รายการกาแฟมีใหเ้ลือกหลากหลาย 
4. กาแฟมีการตกแต่งรูปลกัษณ์สวยงามน่าด่ืม 
5. คุณภาพของกาแฟท่ีจ าหน่ายในร้านมีความสดใหม่ 
6. รสชาติกาแฟมีความสม ่าเสมอ 

 
.706 
.759 
.657 
.677 
.803 
.659 

.799 

ปัจจยัด้านบุคลากรในการบริการ 
1. พนกังานใชค้  าพูดสุภาพกบัลูกคา้ 
2. พนกังานมีมารยาทและมนุษยสมัพนัธดี์ 
3. พนกังานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจใน
การใหบ้ริการ 
4. พนัก งาน ท่ีมี บุคลากร ท่ี ดีและแต่ งกายอย่าง
เหมาะสม 
5. พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในตวัสินคา้เป็นอยา่ง
ดี 
6. พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
เป็นอยา่งดี 

 
.720 
.507 
.672 
 
.641 
 
.710 
 
.700 

.739 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
1. มีบริการดา้นอ่ืนๆ ไวค้อยรองรับลูกค้าตรงตามท่ี

 
.583 

.723 



ตรงการ เช่น มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้
บริการลูกคา้ เป็นตน้ 
2. ภายในร้านมีกล่ินหอมกาแฟ 
3. มีท่ีนัง่ท่ีสะดวกสบาย 
4. การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านัง่ 
5. มีการติดป้ายราคาบอกชดัเจน 
6. มีการจัดวางท่ีนั่ งด้านในและด้านนอกอย่าง       
เพียงพอ 

 
 
.734 
.645 
.799 
.609 
.525 

(ต่อ) 
ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
1. ภายในร้านมีชนิดเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลายตรง
ตามความตอ้งการของท่าน 
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อสินคา้ท่ีไดรั้บ 
3. ติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืม 
4. ในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้ริการ และจะแนะน า
เพื่อนหรือคนใกลชิ้ดใหม้าใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอนอยา่งแน่นอน 

 
 
.713 
 
.875 
.845 
.529 

.742 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 390 ฉบับ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลไป
วิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตาราง แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดงัต่อไปน้ี  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ และผลการศึกษาแสดงดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
                ชาย 
                หญิง 

390 
143 
247 

100 
36.7 
63.3 

อายุ 
                นอ้ยกว่า 20 ปี 
                20-21 ปี 
                22-23 ปี 
                24 ปีข้ึนไป 

390 
59 
254 
72 
5 

100 
15.1 
65.1 
18.5 
1.3 

ช้ันปี 
                ชั้นปีท่ี 1 
                ชั้นปีท่ี 2 
                ชั้นปีท่ี 3 

390 
90 
166 
122 

100 
23.1 
42.6 
31.3 



                ชั้นปีท่ี 4 
                ชั้นปท่ี 5 

9 
3 

2.3 
.8 

(ต่อ) 
คณะ 
                คณะครุศาสตร์ 
                คณะวิทยาศาสตร์ 
                คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
                คณะวิทยาการจดัการ 
                คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
                คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                คณะพยาบาลศาสตร์ 

390 
41 
66 
54 
139 
35 
47 
8 

100 
10.5 
16.9 
13.8 
35.6 
9.0 
12.1 
2.1 

 
จากตารางท่ี 4.1 ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลบัราชภฎับุรีรัมยส่์วนใหญ่ จากการ

แจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 390 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ  36.7 เป็นเพศชาย เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 63.3  สมาชิกมีอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 15.1  อายุ 20-21  ปี ร้อยละ 65.1 อายุ 22-23  ปี 
ร้อยละ 18.5 อายุ 24 ปีข้ึนไป ร้อยละ 1.3  ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 23.1 ชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 42.6 
ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ31.3 ชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 2.3 ชั้นปีท่ี 5 ร้อยละ .8 และคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 10.5 คณะ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 16.9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 13.8 คณะวิทยาการจดัการ ร้อย
ละ 35.6  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 9  คณะเทคโนอุตสาหกรรม ร้อยละ 12.1 คณะพยาบาล
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 2.1 
 
ตอนที่ 2 ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด 

คาเฟ่อเมซอน 
2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามในมหาวิทยาลยัราชภฎั-บุรีรัมย ์  
ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยดา้น

ผลิตภณัฑ ์(pro) ดา้นบุคลากรในการบริการ (peo) ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ (phy) และ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน (dec) นั้ นตัวแปรทั้ งหมดใน



การศึกษามีความสมัพนัธก์นัในระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑข์อ้ก  าหนดหรือต ่ากว่า 0.8  (Stevens,2002) ไม่ท าให้
เกิดปัญหา (Muliticollinearity)  

 
 

 
ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธข์องดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภภฎับุรีรัมย ์
ตวัแปร Pro Peo Phy Dec 
Mean 4.006 3.978 3.926 4.010 
S.D. .736 .632 .758 .944 
Pro 1    
Peo .605** 1   
Phy .539** .677** 1  
Dec .428** .509** .345** 1 
**p>0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis 
 
ซ่ึงสญัลกัษณ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  
Pro = product ดา้นผลิตภณัฑ ์
Peo = people  ดา้นบุคลากรในการบริการ  
Phy = physical Evidence ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
Dec = decision Morking การตดัสินใจ  
 

จากตาราง 4 .2 พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านบุคลากรในการบริการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
(r = .605, p>0.01)  มีค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกกับดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
(r = .677, p>0.01) และมีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์(r = .345, p>0.01) 



สรุปผลได้ว่า ค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านบุคลากรในการบริการท่ีส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซ่ึงผล
ปรากฏว่ามีความสมัพนัธเ์ชิงบวกมากกว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
ตวัแปรตน้ 
 
 

    

การตดัสินใจ 
1 

การตดัสินใจ 
2 

การตดัสินใจ 
3 

การตดัสินใจ 
4 

Pro .625*** 
(.040) 

  .268*** 
(.051) 

Peo  
 

.644*** 
(.038) 

 .350*** 
(.055) 

Phy  
 

 .611*** 
(.040) 

.189*** 
(.053) 

Adjust 𝑅2 .389 .440 .371 .512 
Maximum VIF 1.814 1.872 1.796 1.932 
***p<0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ( H1: b1  = .625, p<0.01) ซ่ึงกล่าวไดว้่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผล
เชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ 

ตวัแปรตาม 



สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริการส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

จากตารางท่ี4.3 พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใช้ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน (H1: b1 = .664, p<0.01) จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  สนับสนุน
สมมติฐานท่ี  2 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริการส่งผลเชิงบวกมากกว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

จากตารางท่ี  4.3 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  (H1: b1 = .611, 
p<0.01)  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ว่าสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยั
ดา้นบุคลากรในการบริการส่งผลเชิงบวกมากกว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 

สรุปตารางท่ี 4.3 กล่าวไดว้่า สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยต์ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน รองลงมาสมมติฐานท่ี 
2 ปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยต์ดัสินใจ
เลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนมากท่ีสุด  และสมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านลกัษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎบุรีรัมยต์ัดสินใจเลือกใช้
บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน น้อยกว่าสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และสมมติฐานท่ี 2 
ปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปการวจิยัอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด 

คาเฟ่อเมซอน ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตน้ ทั้งหมด 3 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร
ในการบริการ  และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ นอกจากน้ียงัมีตวัแปรตามไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน การศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรทั้งหมด 
14,994 คน และเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 คน การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฎั
บุรีรัมย ์ซ่ึงผลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อ ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคท่ีสนใจในมหาวิทยาลยัราชภฎั
บุรีรัมย ์จะไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยั ไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการใหบ้ริการ 

 
สรุปการวจิยั 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
วธิีด าเนินการวจิยั 

ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเฉพาะนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์แต่ผูว้ิจยัทราบกลุ่มประชากรท่ีแน่นอน ไดป้ระชากรจ านวน 14,994 คน และเทียบเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้390 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย ์

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั ใชแ้บบประเมิน ในการทดสอบโดยการสอบถามความ 
เท่ียงตรงของเน้ือหาและความเช่ือมัน่โดยทดสอบกบั สมาชิกจ านวน 390 ราย แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข
ก่อนน า ไปใช ้



การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค เพื่อเขา้ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและแบบสอบถามกบันกัศึกษาโดยตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การจัดกลุ่ม การจ าแนก 
ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์การทดถอย (Regression Analysis) 
 
ผลการวจิยั 

คณะผูว้ิจยัไดท้  าการลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์โดยกลุ่มตวัอยา่ง
คือ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์  านวน 14,994  คนอายรุะหว่าง นอ้ยกว่า 20-24 ปีข้ึนไป จาก
การตอบแบบสอบถามพบว่าปัจจัยด้านบุคลากรในการบริการ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยต์ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน มากกว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ รองลงมาตามล าดบั 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนใน

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จากการตอบแบบสอบถาม ไดผ้ลดงัน้ี 
นักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ส่วนใหญ่จากการแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 

390 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้หข้อ้มูลร้อยละ 36.7 เป็นเพศชาย เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.3  สมาชิกส่วนใหญมี
อาย ุ20-21 ปี ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 42.6 และส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ คิด
เป็นร้อยละ 35.6  

จากการตอบแบบสอบถามพบว่าปัจจัยด้านบุคลากรในการบริการ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยต์ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน มากกว่า 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ รองลงมาตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 

การตดัสินใจ ปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์



 
ภาพท่ี 5.1  กรอบแนวคิดในการศกึษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
อภิปรายผล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

1) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ( H2: b2 = .625, p<0.01ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติ
รัตน์  คุณรัตนาภรณ์  (2550, หน้า 306-310) ซ่ึงกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จึงมี
การเน้นคุณภาพของกาแฟท่ีน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบ เพือ่ให้ไดร้สชาติท่ีดีถูกใจแก่ผูรั้บบริการ อีกทั้งมีการ
จดัเมนูต่างๆใหเ้ลือกอยา่งมากมาย ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดีใน
ทุกเพศ ทุกวยั ทั้งน้ีดว้ยภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ท าให้เกิดความ
มัน่ใจในเร่ืองของผลิตภณัฑ ์รวมถึงภาชนะ และบรรจุภณัฑม์ีความปลอดภยั สวยงามแก่ผูบ้ริโภค เพราะ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัคือการอยู่รอดและการเติบโต ในสภาพการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มีคู่แข่งขนัในตลาดมากข้ึน มีการแข่งขนัสูงและรุนแรง ลูกคา้มีทางเลือกและ
มีความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนธุรกิจจึงตอ้งอาศยักลยทุธ์การตลาดในการบริหารงานเพ่ือสร้าง
ความเขม้แข็งใหก้บัผลิตภณัฑบ์ริการและธุรกิจของตนเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สร้าง
ความพึงพอใจและความภกัดีใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ 

2) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการ ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใช ้ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ( H2: b2 = .664, p<0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ศิรประภา นพชยัยา (2558) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบุคลากรในการ
บริการส่งผลเชิงบวกมากกว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยม์าก แสดงให้เห็นว่า  หากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มี
การอบรมบุคลากรให้มีมาตรฐานในการบริการ เช่น การมีความรู้ในตวัสินคา้มารยาท และบุคลิกภาพ 
จะช่วยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ของผูบ้ริโภคหรือในเร่ืองของกระบวน 
การในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสัง่ซ้ือท่ีไม่ซบัซอ้น และการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ี
ถูกตอ้งรวดเร็ว ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟทั้งส้ิน 



3) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ( H2: b2 = .611, p<0.01) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547,หนา้ 63-81)   ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ว่าสนบัสนุน
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการส่งผลเชิงบวก
มากกว่าปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  ซ่ึงทางร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน จะมี
เอกลกัษณ์ท่ีพิเศษแตกต่างจากร้านหรือธุรกิจประเภทเดียวกนัอยา่งมาก โดยใหค้วาม ส าคญัในเร่ืองของ
การออกแบบตวัร้านใหมี้ความแตกต่างในแต่ละพ้ืนท่ีขายใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของสถานท่ีบริการใน
แต่ละท่ี เน้นการจดัสวนหยอ่มขนาดเล็กลอ้มรอบตวัร้านสร้างบรรยากาศป่าไม้ ตามช่ือ อเมซอนป่าไม้
ดงดิบในประทศบราซิล เพ่ิมความร่มร่ืนทาให้รู้สึกผ่อนคลาย มีการตกแต่งร้านทนัสมยั ป้ายหน้าร้าน
เด่นชดั การจดัสรรท่ีนั่งดา้นในและดา้นนอกร้านอย่าเพียงพอ มีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้
บริการลูกคา้ ท าใหไ้ดบ้รรยากาศในร้านเป็นกนัเองซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านคาเฟ่อเมซอน 
จึงเป็นโอกาสท่ีท าใหร้้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน สามารถเติบโตอยา่งกา้วกระโดดและมัน่คง 

ดงันั้น การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนบุคลากรในการบริการยอ่มมีผล
โดยตรงต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิรประภา นพชยัยา (2558)  ท่ีพบว่าปัจจยัทั้ง  3 
ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากรในการบริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์และปัจจยัดา้นบุคลากรในการบริการท่ีส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยม์ากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

เพ่ือใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็น 
ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1) แนะน าใหท้ าการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่าง 
กนั เช่น คณะ เจาะลงไปในแต่ละคณะ/สาขา และศึกษาท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อนน ามาศึกษาว่า มีความ
แตกต่าง จากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ ผลท่ีไดส้ามารถน ามาก าหนดนโยบายในการจดัการ
ควบคุมการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

2) แนะน าใหศึ้กษากบัตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยูน้ี่ 



เช่น ราคา ช่องทางการจ าหน่าย ผลผลิตและคุณภาพ เพื่อใหท้ราบถึงว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอใน
งานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่และเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ กบัการให้บริการแก่ลูกคา้ว่ามีความสอดคลอ้งหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไรผลท่ีไดน้ั้น สามารถก าหนดนโยบายในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน กรณีศกึษา 
  ในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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เลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย”์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
จดัท างานวจิยั รายวิชาการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
โดยรายละเอียด  แบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 6 ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็น
ความลบัและจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูล รวมทั้งจะไม่มีการ
ร่วมใชข้อ้มูลดงักล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี 
และขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถาม โปรด
ติดต่อผูว้ิจยั นางสาว ฟ้ารุ่ง ยมพิมาย เบอร์โทรติดต่อ 098-1069423  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 

 
                                                                       
                                                                                   นกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ือง / ลงใน [  ] หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความในช่ิงว่าง ตามความเป็นจริงของท่าน 
1.เพศ 

[ ] ชาย        [ ] หญิง 
2.อาย ุ

[  ] นอ้ยกว่า 20 ปี    [  ]  20-21 ปี 
 [  ]  22-23 ปี     [  ]  24 ปีข้ึนไป 
3.ชั้นปี 
 [  ] ชั้นปีท่ี 1      [  ] ชั้นปีท่ี 2 

[  ] ชั้นปีท่ี 3      [  ] ชั้นปีท่ี 4 
[  ] ชั้นปีท่ี 5 

4.คณะ 
[  ] คณะครุศาสตร์    [  ] คณะวิทยาศาสตร์ 
[  ] คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  [  ] คณะวิทยาการจดัการ 
[  ] คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   [  ] คณะเทคโนอุตสาหกรรม 
[  ] คณะพยาบาลศาสตร์   
 

ตอนท่ี 2  ดา้นผลิตภณัฑ ์
ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ท่ี 
 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. กาแฟมีรสชาติดี      
2. ตรายีห่อ้ไดรั้บการรู้จกัอยา่งแพร่หลาย      
3. รายการกาแฟมีใหเ้ลือกหลากหลาย      
4. กาแฟมีการตกแต่งรูปลกัษณ์สวยงามน่าด่ืม      
5. คุณภาพของกาแฟท่ีจ าหน่ายในร้านมคีวามสดใหม่      
6. รสชาติกาแฟมีความสม ่าเสมอ      
 



ตอนท่ี 3  ดา้นบุคลากรในการบริการ 
ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 
ขอ้ท่ี 

 
ดา้นบุคลากรในการบริการ 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. พนกังานใชค้  าพูดสุภาพกบัลูกคา้      
2. พนกังานมีมารยาทและมนุษยสมัพนัธดี์      
3. พนกังานมคีวามกระตือรือร้นและมีความเต็มใจ 

ในการใหบ้ริการ 
     

4. พนกังานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีและแต่งกายอยา่ง
เหมาะสม 

     

5. พนกังานมคีวามรู้ความเขา้ใจในตวัสินคา้เป็นอยา่ดี      
6. พนกังานมคีวามรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ 

เป็นอยา่งดี 
     

 
ตอนท่ี 4  ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 
ขอ้ท่ี 

 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. มีบริการดา้นอ่ืนๆ ไวค้อยรองรับลูกคา้ตรง 
ตามท่ีตอ้งการ เช่น มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
และ Wi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ เป็นตน้ 

     

2. ภายในร้านมีกล่ินหอมของกาแฟ      
3. มีท่ีนัง่ท่ีสะดวกสบาย      
4. การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านัง่      
5. มีการติดป้ายราคาบอกชดัเจน      
6. มีการจดัวางท่ีนัง่ดา้นในและดา้นนอกอยา่งเพียงพอ      
 



ตอนท่ี 5 ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ท่ี 
 

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ภายในร้านมีชนิดเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย 
ตรงความตอ้งการของท่าน 

     

2. ท่านมีความพึงพอใจต่อสินคา้ท่ีไดรั้บ      
3. ติดใจในรสชาติเคร่ืองด่ืม      
4. ในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้ริการ และจะ 

แนะน าเพื่อนหรือคนใกลชิ้ดใหม้าใชบ้ริการร้าน 
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอนอยา่งแน่นอน 

     

 
ตอนท่ี 6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ / ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 



ประวติผู้ิวิจยั 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาว  ฟ้ารุ่ง ยมพิมาย 
วนัเดือนปีเกิด 26 กนัยายน พ.ศ. 2540  
วนัเดือนปีเกิด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปี 3 หมู่ 3 
รหสันกัศึกษา  590112350109 
ภูมิล  าเนา 60 หมู่ 3 บา้นดงบงั ต าบลดงอีจาน อ  าเภอโนนสุวรรณ จงัหวดับุรีรัมย ์31110 
เป็นบุตรของ นาย ออ๊ต  ยมพิมาย และนาง หนูลิด  ยมพิมาย 
เบอร์โทร 098-106-9423 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาว  ฐิติมา  บุรินรัมย ์
วนัเดือนปีเกิด 22 เมษายน พ.ศ. 2541 
วนัเดือนปีเกิด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปี 3 หมู่ 3 
รหสันกัศึกษา 590112350018 
ภูมิล  าเนา  212 บา้นศิลาชยั ต าบลอิสาณ อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31000 
เป็นบุตรของ นาย ค าพนัธ ์ บุรินรัมย ์และนาง ธนวรรณ  บุรินรัมย ์
เบอร์โทร 091-472-2354 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาว  นุชวรา  แกว้หิน 
วนัเดือนปีเกิด 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2541 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปี 3 หมู่ 3 
รหสันกัศึกษา 590112350097 
ภูมิล  าเนา 125 หมู่ 5 ต  าบลหว้ยแถลง อ  าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 30240 
เป็นบุตรของ นาย อ  านาจ  แกว้หิน และนาง สมหวงั  แกว้หิน 
เบอร์โทร  094-473-9487 
 



ช่ือ-นามสกุล นางสาว  ภาวณีิ  ทวีสุข 
วนัเดือนปีเกิด 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2540  
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปี 3 หมู่ 3 
รหสันกัศึกษา  590112350043 
ภูมิล  าเนา 174/10 บา้นส าโรง ต าบลศรีณรงค ์อ  าเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 32190 
เป็นบุตรของ นาย ประกาศ  ทวีสุข และนาง สวาท  ทวีสุข 
เบอร์โทร  080-720-9177 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาว  สุพรรษา  แสนสุรินทร์ 
วนัเดือนปีเกิด  23 สิงหาคม พ.ศ. 2540  
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ปี 3 หมู่ 3 
รหสันกัศึกษา  590112350061 
ภูมิล  าเนา 138  บา้นบวั ต าบลบา้นบวั อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31000 
เป็นบุตรของ นาง บุญรอด ปะรินรัมย ์
เบอร์โทร   061-586-3822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
( แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
( รวมภาพถ่าย การท างาน การแจกแบบสอบถาม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
( ประวติัผูวิ้จยั ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
( Power Point น าเสนองาน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


