บทที่ 1
บทนำ
1.กควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กาแฟถือเป็ นหนึ่งในเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่ น
ใหม่ วัยทางาน และผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมเมือง ที่หนั มาบริ โภคกาแฟสดกันมากขึ้น อีกทั้งในแง่
ของผูป้ ระกอบการในช่ วงระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา สามารถพบร้ านกาแฟอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ
ทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นร้านกาแฟโบราณ ที่เปิ ดเองหรื อเป็ นรถเข็น รวมทั้งร้านกาแฟขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ตลอดจนถึ งร้ านกาแฟระดับพรี เมี่ยม ซึ่ งกลายเป็ นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งของตลาดกาแฟใน
ประเทศไทย (บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ, 2559: ระบบออนไลน์)
ปั จจุบนั ร้านกาแฟที่กระจายอยูท่ วั่ ไป ส่ วนใหญ่จะเป็ นร้านกาแฟสด ซึ่ งเข้ามามีบทบาท
สาคัญในการเข้ามาช่วงชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาด พร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
ธุ รกิจร้านกาแฟประเภทคอฟฟี่ ช็อปที่มีการดาเนิ นกิจการในรู ปแบบเครื อข่าย ซึ่ งครองส่ วนแบ่งทาง
การตลาดร้อยละ 75.0 ของมูลค่าตลาดคอฟฟี่ ช็อปทั้งหมด มีมูลค่าประมาณ 17,397 ล้านบาท โดย
ผูป้ ระกอบการในแต่ละรายล้วนมีจุดเด่นของแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไป เช่ น “สตาร์ บคั ส์ ” วาง
ตาแหน่ งเป็ นกาแฟพรี เมี่ ยม เจาะกลุ่ มลู กค้า ที่ มีรายได้สูง คาเฟ่ อเมซอน มี กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ
นัก ท่ องเที่ ย ว เนื่ อ งจากร้ า นกาแฟตั้ง อยู่ใ นปั๊ ม น้ า มันเป็ นส่ วนใหญ่ ทรู คอฟฟี วางตาแหน่ ง เป็ น
กาแฟพรี เ มี่ ย ม มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ นผู ท้ ี่ มี รายได้สู ง โดยมี ก ลยุท ธ์ หลัก คื อการขยายสาขาไปยัง
ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย คอมมูนิต้ ีมอลล์ ตลอดจนแหล่งชุมชนต่าง ๆ เครื่ องดื่มกาแฟโดยทัว่ ไป ไม่
ว่าจะเป็ นร้ านกาแฟคอฟฟี่ ช็อปหรื อคาเฟ่ มีราคาขายต่อแก้วที่แตกต่างกันออกไป เริ่ มตั้งแต่ 20-30
ไปจนถึง 100 บาท ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตและคุณภาพของเครื่ องดื่ม โดยสามารถ
แบ่งตลาดธุ รกิจร้านกาแฟตามระดับราคาได้เป็ น ตลาดพรี เมี่ยม มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 47.0 คิดเป็ น
มูลค่า 8,240 ล้านบาท มีอตั ราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.8 ต่อปี ซึ่ งเป็ นเป็ นร้ านกาแฟที่ได้รับความ
สนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก ด้านตลาดกาแฟในระดับกลางและระดับล่าง มีมูลค่า
ประมาณ 9,157 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ดาเนินกิจการ แบบร้านกาแฟอิสระ ภายใต้ชื่อเพียงร้านเดียว เช่น
คาเฟ่ อเมซอน ที่ดาเนินกิจการในรู ปแบบเครื อข่ายร้านกาแฟ ถือเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่ครอง
ส่ วนแบ่งทางการตลาดสู งสุ ด ร้อยละ 20.0 ของมูลค่าตลาดกลางและล่าง ซึ่ งตัวขับเคลื่อนสาคัญที่ทา
ให้ตลาดกาแฟระดับกลางและระดับล่างเติบโตมาจากจานวนสาขาที่มากที่สุดครอบคลุมทุกจังหวัด
ทัว่ ไป เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การได้ง่าย (บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ, 2559: ระบบ
ออนไลน์)
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การสร้างแบรนด์ของร้านกาแฟให้ติดตลาดควบคู่ไปกับการทาธุ รกิจนอนออยล์ของกลุ่ม
บริ ษทั พลังงานนั้นมีโอกาสที่ จะขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น ต้องยอมรั บว่าการสร้ างแบรนด์น้ นั มีความ
สาคัญในการสร้างการรับรู ้ การจดจา การระลึกถึงของผูบ้ ริ โภคเมื่ อนึ กถึ งสิ นค้าและบริ การนั้นอัน
นาไปสู่ คุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity) ที่สร้างขึ้นมาในที่สุด ซึ่ งแต่ละแบรนด์ร้านกาแฟก็จะมี
กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน (บริ ษทั ยูเค คอนซัลทิง จากัด, 2555: ระบบออนไลน์)
ร้านกาแฟ Café Amazon ถื อกาเนิ ดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานี บริ การ
น้ ามัน ปตท. จึงได้วางแนวคิดให้เป็ นธุ รกิ จหนึ่ งในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ที่สร้างรายได้ให้กบั
สถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคและคนเดินทางได้มากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผา่ น
มา ร้าน Café Amazon ถู กพัฒนาให้เป็ นจุดนัดพบ แหล่งพักผ่อน สาหรับคนเดิ นทาง ตัวร้ านถู ก
ออกแบบให้มีความยืดหยุน่ ในการวางพื้นที่การทางานให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของสถานี บริ การ
น้ ามัน ปตท. ตกแต่งด้วยโทนสี เขียว นาเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติ โดยใช้สวนหย่อมเพื่อสร้าง
บรรยากาศ ร่ มรื่ น เย็นสบาย ความรู ้ สึกผ่อนคลาย ซึ่ งถื อเป็ นเอกลักษณ์ ของร้ าน Café Amazon
เสมือนเป็ นโอเอซิ สของคนเดิ นทาง และด้วยการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคอย่างอบอุ่น ทาให้วนั นี้ ร้าน
Café Amazon เติบโตขึ้ นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ซึ่ งมีสาขาครอบคลุ มพื้นที่ทวั่ ประเทศ (ไทย
แฟรนไชส์เซ็นเตอร์, 2559: ระบบออนไลน์)
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ขายภายในร้านกาแฟ และการบริ การของพนักงานก็มีความ
สาคัญไม่นอ้ ย อาทิเช่น ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ความสะอาด บริ การด้วยความสุ ภาพ เป็ นต้น
อีกทั้งจานวนสาขา (Distribution Coverage) ของร้านกาแฟในปั้ มน้ ามันที่กระจายและครอบคลุมทัว่
ประเทศตามเส้นทางการเดินทางระหว่างจังหวัด ยิง่ ทาให้แบรนด์กาแฟดังกล่าวได้รับความนิ ยมเพิ่ม
สู งขึ้น การส่ งเสริ มการตลาดและการรณรงค์ให้ใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมก็มีส่วนสาคัญ เช่น
มีรายการแลกซื้ อสิ นค้าที่เกี่ยวกับกาแฟได้ในราคาพิเศษการแลกซื้ อแก้วน้ าที่สามารถนามาใส่ เครื่ อง
ดื่มได้ใหม่พร้ อมราคาพิเศษ เพื่อเป็ นการลดการใช้แก้วพลาสติก เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้นกั เดินทางที่
นิ ยมชมชอบการส่ งเสริ มดังกล่าวเข้ามาใช้บริ การภายในร้านกาแฟมากขึ้น (บริ ษทั ยูเค คอนซัลทิง
จากัด, 2555: ระบบออนไลน์)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. เขตบางแค ของผูบ้ ริ โภค
เนื่องจากพื้นที่เขตบางแคเป็ นรอยต่อเชื่อมการเดินทางไปจังหวัดปริ มณฑลอื่น ๆ เสมือนเป็ นจุดแวะ
พักการเดิ นทางของผูใ้ ช้ยวดยานพาหนะ ซึ่ งหนึ่ งในนั้นคื อสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. เขตบางแค
นัน่ เอง และที่สาคัญในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ยังมีร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ซึ่ งเป็ นร้านกาแฟที่
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สามารถนั่งพักผ่อนระหว่างการเดิ นทางได้อีกด้วย โดยมี บริ การกาแฟสด ชา สมู ทตี้ และเบเกอรี่
ต่าง ๆ ให้ผบู ้ ริ โภคได้เลื อกซื้ อ ดังนั้น ผลการวิจยั สามารถทาให้ผูป้ ระกอบร้านกาแฟนาข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุ งรู ปแบบการตลาดบริ การที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมไปถึ งผูท้ ี่สนใจริ เริ่ มในการอยากทาธุ รกิ จ
ร้ า นกาแฟสด ก็ ส ามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมู ล การตัดสิ นใจ และมี แนวทางในการวาง
กลยุทธ์การตลาดในการทาธุ รกิจได้ดียงิ่ ขึ้น
2.กวัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. เขตบางแค ของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน
ปตท. เขตบางแค ของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. เขตบางแค ของผูบ้ ริ โภค
4. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ใน สถานี บริ การน้ ามัน ปตท. เขต
บางแค ของผูบ้ ริ โภค
3.กขอบเขตในกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริ การน้ ามัน ปตท. เขตบางแค
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การ และ 3) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ร้าน
กาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. เขตบางแค มี 2 สาขา ได้แก่
3.1 ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน สาขา บจก.ส.เจริ ญสมบัติปิโตรเลี ยม ที่อยู่ 53/3 หมู่ 10
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
3.2 ร้ านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน สาขา บริ ษ ทั ถาวรปิ โตรเลี ย ม จากัด ที่ อยู่ 34/9 หมู่ 1
ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ทาการศึกษาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559เดือนมิถุนายน 2559
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4.กตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจยั มีดงั นี้
ตัวแปรต้ น ได้แก่ 1) ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ 2) ปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ บุคลากร
ตัวแปรตำม ได้แก่ พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การ
น้ ามัน ปตท. เขตบางแค ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
5.กนิยำมปฏิบัติกำร
เพื่อให้การศึกษามีความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึ ง ด้านบุคลากร ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จการบริ การ เข้ามาใช้เป็ นตัวกระตุน้ ทางการตลาดในการสร้าง
ความต้องการผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การ ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการให้บริ การ
ของบุคลากรที่เป็ นเงื่ อนไขสาคัญในการสร้ างความพึงพอใจหรื อทาให้เกิ ดการยอมรับการบริ การ
จากลูกค้า
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. เขต
บางแค หมายถึง ความบ่อยครั้งในการใช้บริ การ วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริ การ และค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริ การ
6.กประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั ที่ได้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ปัจจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ การในด้านต่าง ๆ ของร้ านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท.
เขตบางแค เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ทาให้ผปู ้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่สนใจจะเริ่ มธุ รกิจร้ านกาแฟสด ทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัด สิ นใจที่ จะเลื อกใช้บริ ก าร และสามารถนาข้อ มู ล ไปใช้ใ นการปรั บปรุ งการ
ให้บริ การที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

