บทที่ 5
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 62.50
และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 37.50 มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.25 รองลงมาคือ อายุต่ ากว่า
หรื อเท่ากับ 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.50 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 63.75 รองลงมาคือ สถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 36.25 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 13.50 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 48.25 รองลงมา
คือ ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 20.50 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
55.50 รองลงมาคื อ รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนต่ า กว่า หรื อเท่ า กับ 10,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.50
ตามลาดับ
5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อ ความต้ องการใช้
บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค
ผลการสารวจระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่ อ
ความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค มากที่สุดดังนี้ อันดับ 1 ด้าน
ราคา ( X = 4.58) อันดับที่ 2 ด้านบุคคล ( X = 4.53) อันดับที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( X =
4.39) อันดับที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ค่าเท่ากัน ( X = 4.38) และอันดับที่ 5 ด้านกระบวนการ ( X = 4.33) ตามลาดับ
5.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ความต้ องการใช้ บ ริ การร้ า นคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของ
ผู้บริโภค
ผลการสารวจระดับความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค
มากที่ สุ ด ดัง นี้ อัน ดับ ที่ 1 ด้า นการตอบสนองลู ก ค้า ( X = 4.55) อัน ดับ ที่ 2 ด้า นคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ ( X = 4.52) และอันดับที่ 3 ด้านความไว้ใจในการบริ การ ( X = 4.48) ตามลาดับ
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5.4 การทดสอบสมมติฐาน
ผลจากการทดสอบสมมติ ฐานโดยการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งเส้ นแบบพหุ คูณ พบว่า
Model 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มี อิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากค่า
Sig ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ค่า Beta เท่ากับ 0.563
Model 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของ
ผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากค่า Sig ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000 และ 0.000
ค่า Beta เท่ากับ 0.574 และ 0.359
Model 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ, ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคคล มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา
คลองสาน ของผูบ้ ริ โภค อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากค่า Sig ที่ ได้มีค่าเท่ากับ
0.000, 0.000 และ 0.000 ค่า Beta เท่ากับ 0.570, 0.311, และ 0.254
Model 4 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ, ด้านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ, ด้านบุคคล และด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อ
เมซอน สาขาคลองสาน ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากค่า Sig ที่ได้มี
ค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ค่า Beta เท่ากับ 0.543, 0.291, 0.255 และ -0.146
Model 5 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ, ด้านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ, ด้านบุคคล, ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อความ
ต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่ องจากค่า Sig ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.001 และ 0.007 ค่า Beta เท่ากับ 0.506,
0.256, 0.218, -0.126 และ -0.118
Model 6 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ, ด้านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ, ด้านบุคคล, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของผูบ้ ริ โภค
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากค่า Sig ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.001,
0.010 และ 0.016 ค่า Beta เท่ากับ 0.519, 0.270, 0.224, -0.124, -0.112 และ -0.096
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5.5 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การ
ร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค มากที่สุดดังนี้ อันดับ 1 ด้านราคา อันดับที่ 2 ด้าน
บุคคล อันดับที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อันดับที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ค่าเท่ากัน และอันดับที่ 5 ด้านกระบวนการ
ตามล าดับ สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ มัท วัน กุ ศ ลอภิ บ าล (2555) ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั พฤติ กรรมการใช้
บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้าน
กาแฟสดโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในด้านราคา รองลงมา
ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
, ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ, ด้านบุ คคล, ด้านผลิ ตภัณฑ์, ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน
สาขาคลองสาน ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
มัท วัน กุ ศลอภิบ าล (2555) ได้ศึก ษาวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่า ง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
จังหวัด ราชบุรี รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้า นบุ ค ลากร ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร และด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
5.6 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน
สาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด คือ ด้านราคา เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะ
นิ ย มทานเป็ นประจาแทบทุ ก วัน ดัง นั้นราคาจึ ง เป็ นปั จจัย ที่ ผูบ้ ริ โภคต้องค านึ ง ถึ ง การดารงชี วิต
ประจาวัน ซึ่ งคาเฟ่ อเมซอนมีการตั้งราคาจาหน่ายที่เหมาะสมที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การ
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2. การจัดด้านบุคคลของร้านคาเฟ่ อเมซอลในการให้บริ การอย่างเหมาะสมทาให้ผูบ้ ริ โภค
เกิ ดความพอใจในการใช้บริ การซึ่ งสะท้อนออกมาในความต้องการใช้บริ การร้ านคาเฟ่ อเมซอน
สาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค มากที่ สุ ด คื อ ด้านการตอบสนองลู ก ค้า ดัง นั้น ควรจะต้อ งรั ก ษา
มาตรฐานนี้ให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง
5.7 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค
ในเชิงคุณภาพนอกเหนือจากการศึกษาเชิงสารวจในครั้งต่อไป
2. อาจทาการศึกษาปั จจัยและความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอลกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นนักท่องเที่ ยวต่างชาติ เนื่ องจากบริ เวณดังกล่ าวมี นกั ท่องเที่ ยวต่างชาติ จานวนมาก เพื่อค้นหา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอลในมุมของชาวต่างชาติ

