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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 3.ศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร 4.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของ
บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 5.เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของ
บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 350 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 95% วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA)หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD และการ
วิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ
คัว่บดต่างกนั ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมี ลกัษณะงาน ต าแหน่งงาน ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
กาแฟคัว่บดไม่ต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
พนกังานขาย ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร  

ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, กาแฟคัว่บด, โรงพยาบาลเอกชน 
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ABSTRACT 
            The objective of this research is to 1.study personal factors 2.study marketing mix factors 3.study 
the decision to buy roasted coffee drinks of personnel in a private hospital in Bangkok 4.to compare the 
comparison of Decided to buy a roasted and ground coffee drink of a personnel at a private hospital 
Bangkok Classified by personal factors. 5.To study the comparison of marketing mix factors affecting 
the decision to buy roasted coffee drinks of personnel in a private hospital. Bangkok 
            The sample group in this research is Personnel at a private hospital Bangkok area, consisting of 
350 people by using questionnaires as a tool for data collection. The questionnaire was a 5 level rating 
scale questionnaire. The questionnaire had 95% confidence. Data were analyzed by using statistical 
software program to find the mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA. If differences are 
found, they will be compared in pairs. By means of LSD and regression analysis 
            The hypothesis test found that Personnel at a private hospital Bangkok Personal factors with 
different gender, age, and average monthly income lead to differences in their decisions to buy roasted 
coffee. As for the consumers with different job characteristics and job positions, making the decision to 
buy roasted coffee is not different. And marketing mix factors Product Marketing promotion Sales staff 
The creation and presentation of physical features Process Affects the decision to buy roasted coffee 
beverages of personnel in a private hospital. Bangkok 

Keywords: Decision, Roasted Coffee, Private Hospital 
 
บทน า 
             กาแฟคัว่บดจากกาแฟสด เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ินและรสชาติเป็นเอกลกัษณ์และเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่ืน
ชอบของคนทัว่โลกจ านวนมากมายาวนาน จากกระแสความนิยมการด่ืมกาแฟสดในร้าน การถ่ายรูปร้านท่ี
น่านัง่ หรือรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จึงมีอตัราการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟสดเพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็วเห็นไดช้ดั ธุรกิจกาแฟจึงไดมี้การขยายไปทุกสถานท่ีแมก้ระทัง่
ในโรงพยาบาลทั้งรัฐบาล และเอกชน ส่งผลใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในดา้นช่องทาง
การจ าหน่าย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเปิดใหบ้ริการในพ้ืนท่ีร้านคา้สมยัใหม่และมีทุกสถานท่ีท่ีมีผูค้นมาใชบ้ริการ 
ทางผูป้ระกอบการตอ้งปรับกลยุทธ์โดยการเนน้ความหลากหลายและสร้างความแตกต่าง โดยขยายสาขา
เพ่ือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีลกูคา้กลุ่มเป้าหมายอยู ่ 
             ท าใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการร้านกาแฟสด
ของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ
ร้านต่างๆ ท่ีมีหลากหลายร้านในโรงพยาบาล โดยผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการ
วางแผนทางการตลาด ปรับปรุงและพฒันาธุรกิจใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างบุคลากรใน
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โรงพยาบาลใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการซ้ือเพ่ือตอบโจทยต์รงกบัความตอ้งการ และเพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจธุรกิจประเภทร้านกาแฟในโรงพยาบาลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
        1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 
        2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
        3 เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร 
        4 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
        5 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
กาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง

หน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 2500 คน แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีซ้ือ
กาแฟคัว่บดท่ีแน่นอน ดงันั้นการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาโดยเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
Yamane (1973) ซ่ึงทางผูวิ้จยัไดก้ าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จึงท า
ให้มีระดบัความน่าเช่ือถือท่ี 95% และจากการเปิดตารางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่าจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไดมี้จ านวน 345 ตวัอย่าง และเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนจึงใช้ 350 ตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดใ้ช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยการใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Snowball โดยการบอก
ปากต่อปาก และการสุ่มแบบสะดวก 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด  
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
          1. ตวัแปรอิสระ ดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน ต าแหน่งงาน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมไปถึงการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานขาย ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
         2. ตัวแปรตาม การตัดสินใจซ้ือ การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) การค้นหาข้อมูล 
(Information Search) การพิจารณาทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase 
Decision) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ท าการวิจยัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูวนัท่ี 7 เมษายน – 30 เมษายน 2563 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. ท าใหท้ราบถึงการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร แลว้น าไปสู่การตอบโจทยต์ามความตอ้งการของบุคลากรในโรงพยาบาล
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
        2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่
บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร แล้วน าไปสู่การวางแผนทาง
การตลาดตามผลลพัธ์ท่ีได ้
        3. เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจด าเนินกลยุทธ์ส าหรับบริหารจัดการร้านกาแฟคั่วบดใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
         จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบดของบุคลากรใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี               
          ตวัแปรอสิระ                                                                  
                                                             
                                                                         ตวัแปรตาม                                                                      
                                                                                                             
                

ปจัจยัสว่นบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศกึษา 
- ลกัษณะงาน 
- ต าแหน่งงาน 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลติภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
- ดา้นพนกังานขาย 
- ดา้นการสรา้งและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 

การตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มประเภทกาแฟคัว่บด

ของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขต

กรุงเทพมหานคร 

- การรบัรูป้ญัหาและความตอ้งการ 
(Problem Recognition)  

- การแสวงหาขอ้มลู (Information 
Search)  

- การพจิารณาทางเลอืก (Evaluation of 
Alternative)  

- การตดัสนิใจซือ้ (Purchase 
Decision)  

- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post 
purchase Behavior)  
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วธีิด าเนินการวจิยั 
         เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการส ารวจ (Survey 
Research Method) เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สมมตฐิานในการวจิยั 
         สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่
บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
          สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
          ผูวิ้จยัท าการเกบ็ตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 350 คน โดยการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง 
Google forms เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสามารถจดัส่งแบบสอบ 
ถามไดง่้ายท่ีสุด โดยจะมีค าถามคดักรอง ก่อนท าการตอบแบบสอบถาม คือ เคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม
กาแฟคัว่บด หรือไม่ ถา้เคยท าการซ้ือ ก็จะสามารถท าแบบสอบถามในส่วนถดัไปได ้แต่หากไม่เคยท าการ
ซ้ือ จะถือวา่เป็นการส้ินสุดการท าแบบสอบถาม และไม่น าขอ้มลูดงักล่าวมาร่วมในการท าวิจยั 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
         หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบครบถว้นสมบูรณ์แลว้  ทางผูว้ิจยัไดท้ าการ
วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) จะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  
 1.1. การศึกษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ จะใชค่้าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) 
ในการอธิบายตวัแปร  
 1.2. การศึกษาขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่
บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานครจะใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตวัแปร  
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวมและ
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานและยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้สรุป  เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี  
 2.1. การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานดว้ย Independent Sample T และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANOVA) เพ่ือทดสอบว่าการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานครนั้นจะแตกต่างกันไปตามปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล
หรือไม่  
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 2.2. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของ
บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอย่าง โดยท าการทดสอบว่า ตวั
แปรอิสระดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 
ผลการวจิยั 
          การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ิมประเภทกาแฟคัว่บดของ
บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. บุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีลกัษณะงานเป็นงานด้านท่ี
เก่ียวกบัการรักษา (Clinical) อยู่ในต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ/พนกังาน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-
40,000 บาท 

2. ความคิดเห็นต่อระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.1585 และค่า S.D. เท่ากบั 0.5290 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์( =4.3429) อนัดบัสองคือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ( =4.2667) 
และอนัดบัสามคือ ดา้นกระบวนการ (  =4.2286)  

3. ผลการวิเคราะห์ดา้นการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด
โดยรวมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0095  และค่าS.D. เท่ากบั 0.6094 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีมีค่า เฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2048 

4. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา ลกัษณะงาน ต าแหน่งงาน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1 ลกัษณะกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดต่างกนั 

4.2 ลกัษณะกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศึกษา 
ลกัษณะงาน ต าแหน่งงาน ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดไม่ต่างกนั 

5. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่
บดของบุคลากรในโรงพยาบาล เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 
     5.1 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานขาย ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ
คัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
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     5.2 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
 
สรุปและวจิารณ์ผล 
ผลการวิจยั การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ลกัษณะงานท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานดา้นท่ีเก่ียวกบัการรักษา (Clinical) อยู่ในต าแหน่ง
ระดบัปฏิบติัการ/พนกังาน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม พบว่า
บุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1585 และค่า 
S.D.เท่ากบั 0.5290 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( =
4.3429) อนัดบัสองคือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (  =4.2667) และอนัดบัสามคือ 
ดา้นกระบวนการ ( =4.2286) 

3. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบดของบุคลากรในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
      3.1 ดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ ของลกัษณะบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด อยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่รับรู้ถึงความตอ้งการ
ของตวัเองในการท่ีจะซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rojer A.Kerin และคณะ (2009) กล่าว่าการ
ตระหนักถึงปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจซ้ือ คือ การมองเห็นความแตกต่างระหว่าง
สถานการณ์ในอุดมคติ กบัสถานการณ์จริงมากระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจ เป็นสินคา้ท่ีทนัสมยั อยู่ใน
กระแสนิยม ทั้งน้ีการตลาด โฆษณา หรือการขาย สามารถเขา้ไปอยู่ในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
ไดด้ว้ยการพยายามน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถแข่งขนัไดไ้ปยงัผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) กล่าวว่านกัการตลาดมีหนา้ท่ีจ้ี รวมทั้งจุดปัญหาใหผู้บ้ริโภครู้สึกว่า
ตนเองเกิดปัญหา ซ่ึงปัญหาคือความแตกต่างระหวา่งภาพในอุดมคติ กบัภาพความเป็นจริง 
       3.2 ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ของลกัษณะบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด อยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากการสอบถาม
ขอ้มูลสินคา้จากผูข้ายไดโ้ดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rojer A. Kerin และคณะ (2009) กล่าวว่า
ภายหลงัจากการมองเห็นปัญหาแลว้ ผูบ้ริโภคจึงเร่ิมค้นหาขอ้มูลว่าอะไรคือผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีได ้อนัดบัแรกผูบ้ริโภคจะเร่ิมจากการตรวจสอบความทรง
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จ าจากประสบการณ์ในอดีตกบัผลิตภณัฑ์หรือตราผลิตภณัฑ์ พฤติกรรมน้ีเรียกว่า การแสวงหาขอ้มูล
ภายใน ซ่ึงมกัเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑท่ี์มีการซ้ือบ่อยๆ หรือซ้ือเป็นประจ าบางคร้ังผูบ้ริโภคอาจจะพยายาม
แสวงหาขอ้มลูภายนอกดว้ย เม่ือความรู้หรือประสบการณ์ในอดีตไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ เน่ืองมาจาก
ความเส่ียงในการตดัสินใจท่ีค่อนขา้งสูงและมีค่าใชจ่้ายไม่มากนกั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วาทินี เจียม
สุข (2552) กล่าววา่ถา้ความตอ้งการถกูกระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บั
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน 
        3.3 ด้านการพิจารณาทางเลือกของลักษณะบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด อยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก 
มีขั้นตอนในการซ้ือสินคา้ท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงกบัความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด เหมือนดาว 
วาสุเทพรังสรรค์ (2559) กล่าวว่า การพิจารณาทางเลือก (Evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรู้เก่ียวกบัสินคา้
นั้นๆแลว้ กจ็ะน ามาประเมินวา่สินคา้ท่ีใหค้วามสนใจมีขอ้ดีอย่างไร ขอ้เสียอย่างไร เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้วา่ตรงตามความตอ้งการหรือไม่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชมพนุูท กิตติดุลยการ (2558) กล่าวว่า
ผูบ้ริโภคจะประมวลขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ชิงเปรียบเทียบ และตดัสินใจมูลค่าของสินคา้นั้น ๆ 
โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคจะไม่พิจารณาทางเลือกทุกทางท่ีมีอยู ่แต่จะพิจารณาหาทางเลือกจ านวนหน่ึงเท่านั้น 
       3.4 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ของลกัษณะบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด อยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากรูปแบบสินคา้ตรง
ตามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip Kotler, 2540 การตดัสินใจเลือกและการซ้ือนั้น 
ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง พร้อมกบัด าเนินการเพ่ือใหไ้ดท้างเลือกนั้นมา หลงัจากประเมินตวัเลือกจากกลุ่ม
ผลิตภณัฑท่ี์เลือกไวพิ้จารณาแลว้ ก็พร้อมส าหรับการตดัสินใจซ้ือ ส่วนการเลือกว่าจะซ้ือเม่ือไรนั้น ข้ึนอยู่
กบัหลายปัจจยั เช่น อาจมีการซ้ือเกิดข้ึนเร็วๆ น้ีถา้ผลิตภณัฑน์ั้นๆ อยู่ในระหว่างลดราคาหรือมีการเสนอ
ส่วนลดพิเศษ ส่วนปัจจยัอ่ืน เช่น บรรยากาศร้านคา้ ประสบการณ์การซ้ือท่ีประทบัใจ การเชิญชวนของ
พนกังานขาย ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ซ้ืออาจส่งผลกระทบให้เกิดการตดัสินใจทนัทีหรือเล่ือนออกไปได ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วาทินี เจียมสุข ( 2552 ) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้
ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์ช่ืนชอบมากท่ีสุด 
        3.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือของลักษณะบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด อยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก 
สินค้าได้รับความพึงพอใจตามท่ีได้คาดหวงัไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ วาทินี เจียมสุข (2552) 
หลังจากซ้ือและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจ
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนักการตลาดจะต้องทราบถึงระดับความพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการซ้ือ สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Rojer A. Kerin และคณะ (2009) กล่าวว่าหลงัจากการซ้ือผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะท าการ
เปรียบเทียบผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงัวา่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีเกิด
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จากการใช้ผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจและไม่พึงของผูบ้ริโภคส่งผล กระทบต่อพฤติกรรมการส่ือสารและการซ้ือซ ้ า ผูบ้ริโภคท่ีพึง
พอใจจะบอกต่อประสบการณ์ไปยงับุคคลอ่ืนอีก 3 คน แต่ผูบ้ริโภคท่ีไม่พึงพอใจจะบอกประสบการณ์ท่ีไม่
พึงใจไปอีกถึง 9 คนและผูท่ี้พึงพอใจมีแนวโน้มจะซ้ือผลิตภัณฑ์นั้นจากผูข้ายคนเดิมหรือร้านค้าเดิม
มากกวา่ 

4. ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
           4.1 ลกัษณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนัท าให้
การซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่ การท่ีบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปิยะมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) กล่าววา่เพศหญิงและเพศชายจะมี
ความแตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นร่างกาย ดา้นความคิด จิตใจ หรือแมแ้ต่ในดา้นอารมณ์
ความรู้สึก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559 )กล่าวว่าปัจจยัดา้นเพศเป็นตวั
แปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั เน่ืองจากในอดีตเพศหญิงคือเป้าหมายส าหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
การเปล่ียนสีผม แต่ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ สินคา้เหล่าน้ีมีการพฒันาในตลาดท่ีสูงข้ึน แต่บทบาทของเพศมี
ความสับสนเน่ืองจากมีเพศท่ีเพ่ิมมากข้ึน เช่น กระเทย ทอม ด้ี เกย ์เป็นตน้ จึงท าใหเ้กิดสินคา้ท่ีสามารถ
ใชไ้ดท้ั้ง 2 เพศ เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอีกประการ คือ เพศหญิง
ท างานมากข้ึน ผลกระทบต่อการโฆษณาสินคา้ เน่ืองจากเพศหญิงท่ีท างานจะไม่มีเวลาในการเห็นส่ือ
โฆษณา ไม่มีเวลาในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ ท าใหเ้พศชายจะตอ้งเป็นผูไ้ปท าการจ่ายตลาดแทน ดงันั้นท า
ใหน้กัการตลาดจะตอ้งเปล่ียนแปลงการส่ือสารใหส้ามารถส่ือสารไปยงัเพศชายไดด้ว้ย 
           4.2 ลกัษณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกนัท าให้
การซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่ การท่ีบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) กล่าวว่าอายุของกลุ่มผูบ้ริโภค
ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกนั นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากดา้นอายุเพ่ือเป็นตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่าเน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุแตกต่างกนันกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนตลาด ไดค้น้ควา้ความตอ้งการของตลาดส่วนเลก็ (Niche Market)
โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอาย ุส่วนนั้น 
           4.3 ลกัษณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกัน การซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบด โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูวิ้จัยเห็นว่า การท่ีบุคลากรใน
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โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด โดยปัจจยัระดบัการศึกษาก าหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมทางความคิด จะแตกต่างกันตามส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลไดพ้บ
ระหวา่ง การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรทิพา ทพัไทย (2560) กล่าวว่าการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท า
ให้คนมีความคิดค่านิยาม ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค โดยผูท่ี้มี
การศึกษาสูงจะส่งผลให้มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีความละเอียดซับซ้อนมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะ
บริโภคหรือใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพดีกว่าผูท่ี้มีการศึกษานอ้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิยะมา
ภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) กล่าวว่าระดบัการศึกษาเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดหรือทศันคติของแต่
ละบุคคล การท่ีคนมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ยอ่มท าใหค้วามคิดและทศันคติแตกต่างกนัไปดว้ย คนท่ี
มีระดบัการศึกษาสูงยอ่มท าใหมี้ความคิดและทศันคติท่ีดีกวา่คนท่ีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ 
            4.4 ลกัษณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะงาน
ต่างกัน การซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบด โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูวิ้จัยเห็นว่า การท่ีบุคลากรใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะงานท่ีต่างกนั ไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด โดยท่ีลกัษณะงานท่ีเป็นงานดา้นการรักษา และงานท่ีไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา เป็นลกัษณะงานท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเกิดในธุรกิจโรงพยาบาล น าไปสู่ความตอ้งการ
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนปัจจยัดา้นอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เหมือนดาว 
วาสุเทพรังสรรค์(2559) กล่าวว่าปัจจยัด้านอาชีพ เป็นตวัแปรท่ีใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงชนชั้นสังคมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยอาชีพจะเป็นตวัก าหนดสถานะในดา้นความภาคภูมิใจ สามารถวดัโดยวิธีการวดัดว้ยตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   พรทิพา ทพัไทย (2560) กล่าวว่าอาชีพของแต่ละบุคคลจะ
น าไปสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ท าใหน้กัการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าสินคา้และบริการ
ประเภทท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย 
        4.5 ลกัษณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งงาน
ต่างกัน การซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบด โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูวิ้จัยเห็นว่า การท่ีบุคลากรใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งงานท่ีต่างกนั ไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การตดัสินใจซ้ือกาแฟคัว่บด ดา้น
การพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือนั้นต่างกนั การท่ีบุคลากรจะอยู่
ในต าแหน่งผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการแผนก หรือพนกังานระดบัปฏิบติัการนั้นก็เพราะการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
เพียงแต่ระดบัการปฏิบติังานก็แบ่งตามระดบัการศึกษาไปดว้ย เพราะฉะนั้น พฤติกรรมหรือการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการ ผูวิ้จยัเห็นวา่จะคลา้ยๆกบัระดบัการศึกษาเช่นกนั 
        4.6 ลกัษณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั การซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า การท่ีบุคลากรใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั เป็นตวัก าหนดในการ
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ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยมีความเห็นว่า กลุ่มประชากรท่ี
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า กบักลุ่มประชากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า มีการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด เน่ืองมาจากปัจจยัดา้นรายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีก าหนดความสามารถในการใช้
จ่าย ก าหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบในการด าเนินชีวิต ก าหนดชนชั้นสงัคม ดงันั้นนกัการตลาดจึงใชร้ายได้
เป็นตวัแปรก าหนดอ านาจในการซ้ือสินคา้ต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธิดา
วรรณ จงเกรียงไกร (2557) กล่าวว่ารายได ้เป็นตวัแปรส าคญั ในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไป 
นกัการตลาดจะสนใจผูริ้โภคท่ีมีความร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตาม ครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าจะเป็นตลาดท่ี
มีขนาดใหญ่ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์ รายได้อย่างเดียวก็คือรายได้เป็นตัวช้ี
ความสามารถในการใชจ่้ายสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิต รสนิยมแมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีใชบ่้อยมากนกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได ้รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ก าหนดตลาด
เป้าหมายไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิยะมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) กล่าวว่าระดบัรายไดจ้ะ
เป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบในการด าเนินชีวิต การเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ เช่น คนท่ีมีรายไดน้อ้ย
กจ็ะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถกูกวา่คนท่ีมีรายไดม้าก เป็นตน้ 

5. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่
บดของบุคลากรในโรงพยาบาล เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 
            5.1 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่
บด โดยท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ มีความสะอาด ถูกสุขอนามยั มีเมนูเคร่ืองด่ืมให้เลือกหลากหลาย และรสชาติของสินคา้ท่ีชอบ 
เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วารุณี พนัหนั (2551 : 
บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี  ผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความคงท่ีและรสชาติของเคร่ืองด่ืม รสชาติของ
กาแฟคือจุดขายและจุดเด่นของร้านกาแฟ หากกาแฟมีรสชาติอร่อยผูบ้ริโภคจะติดใจในรสชาติ รสชาติ
กาแฟท่ีดีควรมีการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ กระบวนการผลิตท่ีมาตรฐาน เพ่ือใหร้สชาติกาแฟคงท่ี ไม่
ผิดเพ้ียนกนัในแต่ละสาขา และสามารถปรับสดัส่วนส่วนผสมไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
            5.2 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา จากผลการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ประเภทกาแฟคัว่บดโดยรวม โดยท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขตกรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคญัในระดบัมาก คือ มีราคาติดให้เห็นชดัเจน รองลงมา ราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ท่ีไดรั้บ 
และราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆในบริเวณใกลเ้คียงกนั แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา จะมีผลต่อ
การตดัสินใจในขั้นตอนของการพิจารณาทางเลือก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิภาวรรณ มโน
ปราโมทย ์(2556) กล่าวว่าเม่ือผูบ้ริโภคไดท้ าการประเมินตวัเลือกและท าการตดัสินใจราคาถึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ โดยทัว่ไปผลิตภณัฑท่ี์มีราคาต ่าจะเป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค นกัการตลาดจึง ตอ้ง
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ค านึงถึงราคานอ้ย เพ่ือเป็นการซ้ือท่ีก่อใหเ้กิดการลดตน้ทุนลงของผูบ้ริโภคหรือใชล้กัษณะดา้นอ่ืนๆท่ีจะ
ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ ในการตดัสินใจท่ีมีตวัเลือกท่ีหลากหลายผูบ้ริโภคมกัใชก้าร พิจารณาอย่าง
ละเอียดในเร่ืองราคา โดยราคาถือเป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจยัทั้งหลายท่ีมีความเก่ียวขอ้ง หากกล่าวถึงสินคา้ท่ี
ฟุ่ มเฟือย ราคาท่ีสูงไม่ท าใหส่้งผลต่อการซ้ือท่ีลดนอ้ยลง และราคายงัส่งผลต่อการประเมินถึงคุณค่าของ
สินคา้ของผูบ้ริโภคซ่ึงกจ็ะมีผลท่ีตามมาคือการซ้ือ 
            5.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดโดยรวม โดยท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ สถานท่ีตั้งของร้านสะดวกในการมา รองลงมาคือ มี
บริการจัดส่งสินคา้ และมีบริการสั่งสินค้าทางโทรศพัท์ แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จะมีผลต่อการตดัสินใจในขั้นตอนของการพิจารณาทางเลือก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ พรทิพา ทพัไทย (2560) กล่าวว่า ท าเลท่ีตั้งหรือกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงั
สถานท่ีท่ีตอ้งการ เช่นร้านคา้ ผูแ้ทนจ าหน่าย หรือผูบ้ริโภค ซ่ึงรวมไปถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายว่า ใช้
วิธีการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงหรือขายผ่านคนกลางต่างๆ เช่น พ่อคา้ส่ง (Wholesalers) พ่อคา้
ปลีก (Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธิดาวรรณ จงเกรียง
ไกร (2557) กล่าวว่าช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ โครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรมเพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปสู่ตลาด 
            5.4 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ประเภทกาแฟคัว่บด โดยท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญั
ในระดบัมาก คือ มีส่วนลดใหก้บัสมาชิกของร้าน มีป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และมีการ
สะสมแตม้เพ่ือรับเคร่ืองด่ืมฟรี เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ วารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชน
ในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัระดบัปานกลาง คือ การ
โฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดเพ่ือบอกกล่าวใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึง
คุณค่าและความแตกต่าง รู้จกัและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการนั้น โดยพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนันิยมบริโภคข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตท่ีมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
และสอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา้ 63-81) ซ่ึงกล่าวว่า การส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการมีความคลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจบริการท าไดทุ้กรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์การใหข่้าว การลด
แลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบัสูง ตอ้งอาศยั การ
ประชาสมัพนัธ์ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงเนน้
ราคาค่อนขา้งต ่าอาศยัการลดแลกแจกแถม เป็นตน้ 
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            5.5 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานขาย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่
บด โดยท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือ 
พนกังานขายมีอธัยาศยัดี/สุภาพ พนกังานบริการเคร่ืองด่ืมดว้ยความรวดเร็ว พนกังานขายแนะน าโดยให้
ทางเลือกแก่ผูซ้ื้อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมสกุล นิรันดรไชย (2554: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคัว่บดแบบสแตนต์อโลน (Stand-Alone) ของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัข้ึนอยู่กบัการใหบ้ริการของผูข้ายหรือผูผ้ลิต คือ
ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือสินคา้กบัร้านคา้ท่ีใหบ้ริการดีและถกูใจ 
         5.6 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด โดยท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ร้านมีรูปแบบทนัสมยั ตกแต่งสวยงาม มีระบบปรับอากาศภายในร้าน มี
ท่ีนัง่รอสะดวกบริเวณร้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547,หนา้ 63-81) ซ่ึงกล่าวว่า ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหแ้ก่ลูกคา้ 
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บั
ลูกคา้ เช่น การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้
บริการ ซ่ึงทางร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน จะมีเอกลกัษณ์ท่ีพิเศษแตกต่างจากร้านหรือธุรกิจประเภท
เดียวกนัอยา่งมาก โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการออกแบบตวัร้านใหมี้ความแตกต่างในแต่ละพ้ืนท่ีขาย
ให้เหมาะสมกบัรูปแบบของสถานท่ีบริการในแต่ละท่ี เนน้การจดัสวนหย่อมขนาดเล็กลอ้มรอบตวัร้าน
สร้างบรรยากาศป่าไม ้ตามช่ือ อเมซอนป่าไมด้งดิบในประทศบราซิล เพ่ิมความร่มร่ืนท าใหรู้้สึกผ่อนคลาย 
มีการตกแต่งร้านทนัสมยั ป้ายหนา้ร้านเด่นชดั การจดัสรรท่ีนัง่ดา้นในและดา้นนอกร้านอย่าเพียงพอ มี
หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร และWi-Fi ไวบ้ริการลูกคา้ ท าให้ไดบ้รรยากาศในร้านเป็นกนัเองซ่ึงถือเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านคาเฟ่อเมซอน 
           5.7 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ประเภทกาแฟคัว่บด โดยท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้ร้องขอ มีการจดัส่งสินคา้ครบตามท่ีก าหนด มีการ
ติดตามผลและแกไ้ขปัญหาท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กชพรรณ 
ประถมบุตร (2553 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค
กาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนับริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ในเขตกรุงเทพฯ ผลการศึกษา
พบวา่ เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว และสะดวกสบาย ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 
และเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเลือกใชบ้ริการในอนาคต  
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ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
             จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดท่ีท าธุรกิจในโรงพยาบาลเอกชน ดงัน้ี 
ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
             จากผลการวิจัยค ร้ังน้ีแสดงให้เ ห็นว่า  บุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
กาแฟคัว่บดท่ีต่างกนั ดงันั้นบริษทัหรือผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามสนใจกบัลกัษณะกลุ่มเป้าหมายดงัท่ี
กล่าวมา เพราะเน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มบุคลากรเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด ท่ีแตกต่างกนัไป 
ตามปัจจยัท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาไปแลว้นั้น มีผลท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือต่างกนั 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
             ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการสร้างสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ สะอาด ถูกสุขอนามยั และ
รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์มีเมนูใหเ้ลือกหลากหลาย รวมทั้งรสชาติท่ีถกูใจ คงท่ีสม ่าเสมอ ใหก้บัผูบ้ริโภค 

2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกบัการจดัโปรโมชั่นเพ่ือจูงใจในการซ้ือสินคา้ มี
ส่วนลดให้กบัสมาชิกของร้าน หรือมีการสะสมแต้มเพ่ือรับเคร่ืองด่ืมฟรี และการจัดบริการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ รวมทั้งมีโฆษณาของตวัสินคา้ในส่ือต่าง ๆ 

3. ดา้นพนกังานขาย 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังานขาย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั พนกังานขายให้มีอธัยาศยัดี/สุภาพ พนกังานตอ้งบริการเคร่ืองด่ืม
ดว้ยความรวดเร็ว พนกังานขายสามารถแนะน าโดยใหท้างเลือกแก่ผูซ้ื้อไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั ร้านท่ีมีรูปแบบทนัสมยั ตกแต่งสวยงาม 



15 
 

 

  

มีระบบปรับอากาศภายในร้าน มีท่ีนัง่รอสะดวกบริเวณร้านควรมีการปรับปรุง ดูแลบรรยากาศภายในร้าน
ให้ดูดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของกล่ินกาแฟท่ีไดจ้ากการชงกาแฟเพ่ือช่วยเสริมให้ลูกคา้รู้สึกผ่อน
คลาย และมีการจดัเกบ็โต๊ะและเกา้อ้ีใหเ้ป็นระเบียบหลงัจากท่ีลกูคา้ใชบ้ริการเสร็จอีกดว้ย 

5. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคั่วบดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัเร่ืองของ พนกังานควรใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้ร้อง
ขอ มีการจดัส่งสินคา้ครบตามท่ีก าหนด มีการติดตามผลและแกไ้ขปัญหาท่ีลกูคา้ไดรั้บจากการใชบ้ริการ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
            การศึกษาค้นควา้อิสระเร่ือง  การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานครน้ี สามารถส าเร็จลุล่วง บรรลุตามเป้าหมายไปไดด้ว้ยดี 
เพราะไดรั้บความกรุณาและไดรั้บความช่วยเหลือจาก อาจารย ์ดร.ธรรมรัตน์ พลอยเพช็ร ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ซ่ึงท่านไดใ้ห้ค าแนะน า ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ตลอดจนช่วยท าการตรวจสอบแกไ้ข ใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความถกูตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน แมจ้ะอยู่
ในสถานการณ์ท่ีการเรียนการสอนเป็นไปอย่างยากล าบากก็ตามสุดทา้ยน้ี ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจาก
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดของบุคลากรในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และบุคคลทัว่ไปท่ีมี
ความสนใจ เพ่ือน าไปใชต่้อไป 
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