บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เป็ นที่ทราบกันดี ว่าความนิ ยมในการบริ โภคกาแฟและเครื่ องดื่ มต่างๆ นั้นเกิ ดเป็ นกระแส
ของผูบ้ ริ โภคในการมักที่จะหาร้านคาเฟ่ ที่จาหน่ายเครื่ องดื่มที่มีรสชาติถูกปากและมีบรรยากาศของ
ร้ า นที่ ส บายน่ า นั่ง จึ ง ท าให้เ กิ ด ร้ า นคาเฟ่ มากมายที่ มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะของตน และมี เครื่ อ งดื่ ม
หลากหลายรสชาติที่ให้บริ การ รวมถึ งเมนู ที่เป็ นเมนู เฉพาะของร้ านเพื่ อดึ งดู ดลู กค้าให้เข้ามาใช้
บริ ก าร ซึ่ ง นอกจากจะมี ร้ า นคาเฟ่ หลากหลายแบรนด์แ ล้วนั้น ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ที่ มี ก าร
ให้บริ การเครื่ องดื่ มที่มีราคาไม่แพง รสชาติถูกปากและมีสาขาให้บริ การจานวนมากครอบคลุมใน
หลายพื้นที่อย่างเช่น ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอยากมากในปั จจุบนั ที่มี
กลุ่มผูบ้ ริ โภคใช้บริ การจานวนมากในแต่ละสาขาในแต่ละวัน จึงทาให้ไม่อาจมองข้ามได้ว่าเหตุใด
ผูบ้ ริ โภคจึ งนิ ยมใช้บริ การร้ านคาเฟ่ แห่ งนี้ กนั จานวนมาก นอกเหนื อจากรสชาติที่ถูกปากคนไทย
และราคาเครื่ องดื่มที่เหมาะสมกับรายได้ของคนไทย จึงน่าจะมีปัญจัยทางการตลาดอื่นๆ ที่มีอิทธิพล
ในการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
อาจกล่าวได้วา่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทั้งในเรื่ องของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัดจาหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด แล้วนั้นการให้บริ การเครื่ องดื่มแก่ลูกค้ายังต้องคานึ งถึงปั จยอื่นอีก คือ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพอีกด้วย ซึ่ งการให้บริ การที่ดีตอ้ ง
อาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ กระบวนการให้บริ การที่รวดเร็ ว และรู ปแบบของร้านที่น่าดึงดูดใจให้ใช้
บริ การ ซึ่ งองค์ประกอบทั้งหมดต้องผสานกันลงตัวและตอบโจทย์ความต้องการของลู กค้าได้เป็ น
อย่างดี จึ งจะทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จในการให้บริ การประสบผลสาเร็ จได้ และเนื่ องจากแนวโน้ม
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่นิยมใช้บริ การร้านคาเฟ่ ในการพักผ่อน การพบป่ ะ การติดต่อธุ รกิจ หรื อ
การนั่งทางานที่ ร้านคาเฟ่ จึ งทาให้ผูป้ ระกอบการยิ่งต้องให้ความสาคัญกับการศึ กษาปั จจัยต่างๆ
เหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างดีที่สุด
ดังนั้น การศึกษาถึง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา
คลองสาน ของผูบ้ ริ โภค” นั้นจะช่วยให้ผวู ้ ิจยั สามารถนาผลการศึกษาที่ได้น้ นั นาไปปรับใช้สาหรับ
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การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การ การเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
และตอบสนองต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
1.2 คำถำมกำรวิจัย
1. ปั จจัยใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน
ของผูบ้ ริ โภค
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน
ของผูบ้ ริ โภค
1.4 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริ การร้ านคาเฟ่ อเมซอน สาขา
คลองสาน ของผูบ้ ริ โภค” มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่ วม และตัว
แปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตำม

ควำมต้ องกำรใช้ บริกำรร้ ำน
คำเฟ่ อเมซอน
1. ด้านคุณภาพการให้บริ การ
2. ด้านการตอบสนองลูกค้า
3. ด้านความไว้ใจในการบริ การ
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี อิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้ านคาเฟ่ อเมซอน
สาขาคลองสาน ของผูบ้ ริ โภค
1.6 ขอบเขตในกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน
สาขาคลองสาน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการศึกษามุ่งเน้นปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค รวมถึง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภค
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการวิจยั คือ เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสรุ ปผลการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560
1.7 ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
1.2 ด้านราคา
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1.5 ด้านบุคคล
1.6 ด้านกระบวนการ
1.7 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขา
คลองสาน ของผูบ้ ริ โภค
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1.8 นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ผู้ บ ริ โภค หมายถึ ง ผูบ้ ริ โ ภคในเขตคลองสาน กรุ ง เทพมหานครที่ ใ ช้บ ริ ก ารร้ า นคาเฟ่
อเมซอน
เพศ หมายถึง เพศของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานครที่ ใช้บริ การร้านคาเฟ่
อเมซอน
อำยุ หมายถึง ช่วงอายุของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การร้านคาเฟ่
อเมซอน
สถำนภำพสมรส หมายถึ ง สถานภาพทางการสมสรของผู ้บ ริ โ ภคในเขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน
ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานครที่
ใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน
อำชี พ หมายถึง อาชีพของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การร้านคาเฟ่
อเมซอน
รำยได้ เฉลี่ยต่ อเดื อน หมายถึ ง รายได้ต่างๆ เฉลี่ ยต่อเดื อนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน
ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องทางการตลาด
ด้ ำนผลิตภัณฑ์ และบริกำร หมายถึง สิ นค้าและบริ การของร้านคาเฟ่ อเมซอน
ด้ ำนรำคำ หมายถึง ราคายของสิ นค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน
ด้ ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย หมายถึง ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าของร้านคาเฟ่ อเมซอน
ด้ ำ นกำรส่ งเสริ ม กำรตลำด หมายถึ ง การลด แลก แจก แถม และการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ ของร้านคาเฟ่ อเมซอน
ด้ ำนบุคคล หมายถึง บุคลากรของร้านคาเฟ่ อเมซอน
ด้ ำนกระบวนกำร หมายถึง ขั้นตอนการให้บริ การของร้านคาเฟ่ อเมซอน
ด้ ำนกำรสร้ ำงและนำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ หมายถึ ง ลักษณะทางการยภาพของร้าน
คาเฟ่ อเมซอน
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ควำมต้ องกำร หมายถึง ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน
1.9 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านคาเฟ่
อเมซอน
3. สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภคในการ
ใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนและพัฒนาการแข่งขันให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

