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บทคัดยอ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื ่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ปจจัยไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด (7P’s) โดยใชกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถติิการทดสอบแบบ t-test แบบสถิตคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One - Way 
ANOVA) และสถิตกิารถดถอย พหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจยัพบวา ผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง มีอาย ุ18-30 ป มีสถานภาพโสด  
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดตอ
เดือน 10,000-25,000 บาท ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมโดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก  (𝑋𝑋�= 3.72) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอคำถามที่มีคาเฉล่ียมากทีสุ่ดคือ ซื้อเครื่องดื่ม All Café เพราะเห็นโฆษณา (𝑋𝑋�= 4.05) ปจจยั
สวนผสมทางการตลาด (7P’s) โดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก (𝑋𝑋�= 4.07) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานชองทางการจัดจำหนาย (𝑋𝑋�= 4.25) และปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก (𝑋𝑋�= 3.96)  
เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ดานการพิจารณาทางเลือก (𝑋𝑋�= 4.16)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน  
ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café โดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัย
ดานสังคมและวัฒนธรรมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง 
การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คำสำคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม 
Abstract 
 The purpose of this study is to examine the factors affecting to consumers' decision making 
process of purchasing All Café beverage in Bangkok factors include Demographic factors, Social and 
Culture factors, and Marketing Mixs (7Ps) factors. The 400 sample were drawn from population of 
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consumers in Bangkok. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard 
deviation and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple 
Regression Analysis. 

The study indicated that the most consumers in Bangkok were female, between 18 to 30 years 
old, single, received  Bachelor’s Degree, civil servant or state enterprise employee and private companies' 
employees, received monthly income of 10,000 -25,000 baht. Social and Culture factors were at high 
level (𝑋𝑋�=3.72). When each aspect, it was found that the aspect has the question with the highest mean 
were purchasing All Cafe beverage because advertisement (𝑋𝑋�=4.05). Marketing Mix (7Ps) factor were at 
high level (𝑋𝑋�=4.07). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was place 
(𝑋𝑋�=4.25) and the overall factors affecting to consumers' decision making process of purchasing All Café 
beverage in Bangkok was rated at a high level (𝑋𝑋�=3.96). When each aspect, it was found that the aspect 
has the highest mean was alternative factor (𝑋𝑋�=4.16) 

The results of hypothesis test show that 1) the consumers in Bangkok with different monthly 
income had different overall decision making process of purchasing All Café beverage at statistical 
significance of 0.05 levels. 2) Social and Culture factor affect to consumers' decision making process of 
purchasing All Café beverage in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels.3) Marketing Mix (7Ps) 
factors , Product, Price, Place, Promotion, and Physical Evidence  affect to consumers' decision making 
process of purchasing All Café beverage in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Decision Making Process, Beverage 
 
บทนำ 
          ประเทศไทยเรามีความสมบูรณเรื่องอาหารการกิน ในน้ำมีปลาในนามีขาว อาหารและเครื่องดื่มคือ ส่ิงที่บริโภคได 
และมีประโยชนแกรางกาย ชวยใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรงและซอมแซมสิ่งที่สึกหรอ ชวยควบคุมการทำงานของ
อวัยวะตางๆ ใหอยูในสภาพปกติ ดวยสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกคนตางก็ทุมเทใหกับงาน และหนาที่ตางๆ    
ที่ตองรับผิดชอบจนมองขามสุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะชวยใหเรามีความพรอมในการทำงาน และใชชีวิตไดอยาง
คุมคาที่สุด 
 โดยเฉพาะการใชชีวิตในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เปนศูนยกลางการ
ปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การเงินการธนาคาร การพาณิชย การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู
บนสามเหลี่ยมปากแมน้ำเจาพระยา โดยมีแมน้ำเจาพระยาไหลผานและแบงเมืองออกเปน 2 ฝง คือ ฝงพระนครและ     
ฝงธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.74 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ตามทะเบียนราษฎรกวา 5 ลานคน     
ทำใหกรุงเทพมหานครเปนเอกนคร (Primate City) เพราะมีประชากรมากกวานครที่มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ถึง 40 
เทา ทำใหวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวงมีความเรงรีบเพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจาการยายถิ่นฐานจากตางจังหวัดเขา
มาอาศัยในเมืองหลวง เพราะกรุงเทพมหานครเปนแหลงของการทำธุรกิจทำใหมีธุรกิจเกิดขึ้นที่หลากหลาย เชน ธุรกิจการ
ดูแลสุขภาพ ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนรถยนต ธุรกิจการขนสงสินคา โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องดื่มที่มีอตัราการ
เติบโตรวดเร็วอยางเห็นไดชัด สาเหตุมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคหันมาใสใสเรื่องของสุขภาพ บริโภคของกิน และ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เห็นไดจากมีผูประกอบการ รวมถึงพอคาแมคาหนาใหมหันมาสรางอาชีพเสริม ทำธุรกิจ
เปดรานขายเครื่องดื่มกันอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเครื่องดื่มชา กาแฟ รวมถึงเครื่องดื่มจากธัญพืชและผลไมตางๆ         
ที่สำคัญการเปดรานขายเครื่องดื่ม ถือเปนการลงทุนทำธุรกิจที่สรางผลกำไรใหมากถึงเทาตัวของงบลงทุนที่ไมสูงมากนัก 
จัดเปนธุรกิจที่มีความเส่ียงต่ำ ทำใหการแขงขันจะตองสูกัน  ดวยคุณภาพ รสชาติ ความแตกตาง รวมไปถึงในดานสุขภาพ
เพื่อสนองความตองการ ของผูบริโภคในปจจุบัน (กิตติรัตน จินดามณี, 2560) 
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 แตในภาวะเศรษฐกิจที่ฝดเคืองธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม ยอมไดรับผลกระทบ เปนอยางมาก เพราะถือเปนสินคา
ฟุมเฟอย ทำใหผูบริโภคเลือกที่จะตัดรายการประเภทนี้ออกจากบัญชีรายจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค 4.0 ผูบริโภค
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ตและสมารทโฟนไดงาย เพื่อใชในการคนหารานเครื่องดื่มที่เปดใหมและ
ทันสมัยไดสะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นผูประกอบการจึงตองวางแผนในการบริหารธุรกิจ เชนสินคาตองตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภค เลือกทำเลตั้งรานที่เหมาะสม ตกแตงรานใหสวยงาม เมนูเครื่องดื่มหลากหลาย โฆษณาเพื่อสรางความดึงดูด 
มีความเปนมืออาชีพ เปนตน  
 ธุรกิจเครื่องดื่มที่มีจำนวนสาขาคอนขางมากในประเทศไทย คือ All Café ซึ่งตั้งอยูในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven 
โดยรานสะดวกซื้อดังกลาวบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) ไดรับสิทธิการใชเครื ่องหมายการคา 7-Eleven, Inc. 
สหรัฐอเมริกา เปนรานสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินคาสดใหมที่หลากหลาย ปจจุบันบรษิัทมีรานเซเวนอีเลฟเวนทั่วประเทศ
รวม 10,268 สาขา แบงเปนรานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,556 สาขา (คิดเปนรอยละ 44) รานในตางจังหวัด 
5,712 สาขา (คิดเปนรอยละ 56) รวมแลวในประเทศไทย มีรานรานเซเวน อีเลฟเวน มากกวา 10,000 สาขา โดยเปน
สาขาที่ม ีAll Café มากกวา 4,000 สาขา All Café ขายกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆโดยมีเครื่องดื่มใหเลือกมากกวา 30 ชนิด 
เชน ชานม นมสด ชาเขียวมัทฉะ ช็อคโกแลตมัคคิอาโต คาปูชิโน เปนตน นอกจากนี้เพื่อใหผูบริโภคไดสัมผัสกับรสชาติ
ของเครื่องดื่มที่แลกใหมทางราน All Café จึงไดพัฒนาเครื่องดื่มที่ทำจากผลไมตามฤดูกาลหรือเครื่องดื่มที่ทำจากวตัถุดิบ
ที่ผูบริโภคกำลังใหความนิยมอยูในปจจบุัน ผลไมที่นำมาทำเครื่องดื่มในชวงฤดูรอน เชน มะมวงโยเกิรตปน มะมวงปนสาคู
เปยก ชามะมวงไลม ผลไมที่นำมาทำเครื่องดื่มในชวงฤดูหนาว เชน สตรอวเบอรรี่ฟซซี่โซดาเย็น สตรอวเบอรรี่ชีสเคกปน 
ปบปเลิฟมิลคกี้ปน และเฟรชชี่โยเกิรตปน (สตรอวเบอรรี่พันธุพระราชทาน 80 ผสมกับล้ินจี่จักรพรรดิ์) วัตถุดิบที่ผูบริโภค
กำลังใหความนิยมอยูในปจจุบัน เชน ไขเค็ม ราน All Café นำมาทำเปนเครื่องดื่ม ไขเค็มนมสดเย็น ไขเค็มมัคคิอาโตเย็น 
ไขเค็มนมสดปน ราคาของเครื่องดื่ม เรื่มตนที่ 25 บาท เนื่องจากรานขายเครื่องดื่มมีมากมาย ราน All Café จึงตองมีการ
ทำการตลาดเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคเลือกซื้อเครื่องดื่มของตน (ซีพี ออลล, 2563) 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อเครื่องดื่ม All Café ไดชัดเจนขึ้น เพื่อนำขอมูลใหผูประกอบการที่กำลังวางแผนทำธุรกิจ
เครื่องดื่มสามารถนำไปใชกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหทราบถึงปจจัย  ที่สงผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามปจจัย
ดานประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม    
All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรตางกันสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตงานวจิยั 
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         งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครือ่งดื่ม All Café ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะทำการกำหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
 1. ขอบเขตของประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจ    
ซื้อเครื่องดื่ม All Café  เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เปนเมืองที่มีประชากรหลากหลาย ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ จึงเหมาะที่จะใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตของกลุ มตัวอยาง ผู ว ิจ ัยไมสามารถทราบจำนวนประชากรที ่ซื ้อเครื ่องดื ่ม All Café ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แนนอน จึงตองใชการกำหนดตัวอยางโดยเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973)    
เพื่อกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาซึ่งการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง จะเปดตารางที่คาความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตาราง
ไดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 
 3. ขอบเขตเน้ือหาและประเดน็ในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสังคม
และวัฒนธรรมและปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4. ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้นตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปนขอมูลใหผูประกอบการที่กำลังวางแผนทำธุรกิจเครื่องดื่มสามารถนำไปใชกำหนดกลยุทธในการ
ดำเนินธุรกิจ 
แนวคิดและทฤษฎี 
1.แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดใหความหมายไววา ตัวแปรทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได อาชีพ และระดับการศึกษา  ซึ่งคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันมีแนวโนม      
ที่พฤติกรรมการตัดสินใจจะแตกตางกัน โดยวิเคราะหไดจากปจจัย ดังตอไปนี้  

1. เพศ (Sex) หญิงและชายมีความแตกตางกันทั้งในดานสรีระ สภาวะทางจิตใจอารมณ รวมไปถึงความแตกตาง
ทางดาน ความคิด คานิยม และทัศนคติ จะสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการที่แตกตางกัน เพศจึง
สามารถใชในแบงแยกความตองการของผูบริโภคได 

2. อายุ (Age) ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจะมีผลทำใหความตองการสินคาและบริการที่ตางกัน จะทำให
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่ตางกันออกไปดวย โดยกลุมวัยรุนจะนิยมซื้อสินคาตามกระแส สวนที่คนมีอายุ
มักจะมีความรอบคอบในการเลือกซื้อสินคาและบริการมากกวาคนที่มีอายุนอย ทำใหเลือกสินคาและบริการเทาที่จำเปน
เทานั้น 

3. การศึกษา (Education) เปนปจจัยที่ทำใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อจะมี
ความแตกตางกันออกไปของผูบริโภค โดยผูที่มีการศึกษาสูงจะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความละเอียดซับซอนมากขึ้น 
และมีแนวโนมที่จะบริโภคหรือใชสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี 

4. อาชีพ (Occupation) ในแตละอาชีพมีความตองการสินคาและบริการทีแ่ตกตางกนั เชน กลุมพนักงานเอกชน
จะมีความตองการในการซื้อเครื่องดื่มที่มีแบรนดหรู ในขณะที่กลุมขาราชการจะตองการเครื่องดื่มที่ไมแพงมากนัก แตเนน
รสชาติอรอยและราคาที่สามารถจับตองได เปนตน ดังนั้น นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการประเภทใดที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายไดอยางเหมาะสม 

5. รายได (Income) รายไดของผูบริโภคจะเปนตัวแปรสำคัญที่กำหนดความสามารถในการซื้อสินคาและบริการ
ของผูบริโภค อาจใชรายไดเปนตัวแบงพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาได ซึ่งโดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจกลุม
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ผูบริโภคที่มีรายไดสงูเปนหลัก แตผูบริโภคที่มีรายไดต่ำเปนตลาดที่มีขนาดใหญกวา จึงมักโยงเกณฑรายไดรวมกับตวัแปร
ทางดานประชากรศาสตรดานอื่นๆ เพื่อใหการกำหนดกลุมเปาหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2.แนวคิดและทฤษฎีดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ภานุพงศ กังหันทิพย (2559) ไดใหความหมายไววา ปจจัยทางดานสังคม (Social Factors)  

1. กลุมอางอิง (Reference Groups) ประกอบดวยบุคคลที่มีอิทธิพลตอทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคล    
แบงออกไดเปน 2 ประเภท (1) กลุมอางอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) กลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค
ทางตรง และมีการติดตอกันแบบเผชิญหนา แบงเปน กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) เปนกลุมบุคคลที่มีการติดตอกัน
อยางสม่ำเสมอ และมีรูปแบบการติดตอแบบไมเปนทางการ เชน ครอบครัว เพื่อน เปนตน และกลุมทุติยภูมิ (Secondary 
Groups) มีการติดตอกันแบบนานๆครั้ง และมีรูปแบบการติดตอแบบเปนทางการ เชน กลุมวิชาชีพ กลุมทางศาสนา   
กลุมทางการคา เปนตน  (2) กลุมอางอิงทางออม (Indirect Groups) กลุมบุคคลที่มีอิทธิพลทางออม ไมไดมีการรูจัก   
เปนการสวนตัว แบงเปน กลุมใฝฝน (Aspirational Groups) บุคคลที่บุคคลอื่นตองการจะเปนเหมือน เชน นักแสดง 
นักรอง พิธีกร นางแบบ นายแบบ นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เปนตน และกลุมไมพึงปรารถนา (Dissociative Groups) บุคคล   
ที่คานิยมหรือพฤติกรรมที่บุคคลอื่นปฏิเสธกลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคล 3 ทางดวยกัน คือ (1) กลุมอางอิงทำใหบุคคล
เกิดพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตใหมๆ (2) มีอิทธิพลตอทัศนคติและแนวความคิดสวนของตนเอง (3) มีอิทธิพล
ตอการเลือกผลิตภัณฑและตราสินคา 

2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวเปนองคกรสำคัญที่สุดโดยสมาชิกในครอบครัวถือเปนกลุมอางอิงทางตรงขั้น
ปฐมภูมิที่มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค สมาชิกในครอบครัวจะมีการแบงบทบาทและอิทธิพลของ
การตัดสินใจซื้อผูชาย เปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ, ผูหญิงเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ, ผูหญิงและผูชาย       
มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรวมกัน 

3. บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) ผู บริโภคแตละคนจะอยูในกลุมหลายๆ กลุมแตกตางกัน
ออกไป เชน ครอบครัว ที่ทำงาน สมาคม เปนตน ดังนั้นตำแหนงของบุคคลในแตละกลุมจะถูกกำหนดในรูปแบบของ
บทบาทและสถานภาพ เชน นางสาวบี เมื่ออยูกับพอแมจะแสดงบทบาทเปนลูกสาว เมื่ออยูกับครอบครัวจะมีบทบาทเปน
ภรรยาและแมของลูก เมือ่ไปทำงานจะแสดงบทบาทเปนประธานบริษัท เปนตน 

ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) 
1. วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอความตองการและพฤติกรรมของคน ซึ่งเด็กที่

กำลังเติบโตจะไดรับอิทธิพลของคานิยม (Values), การรับรู (Perceptions), ความชอบ (Preferences) และพฤติกรรม 
(Behaviors) มาจากครอบครัว และสถาบันที่สำคัญๆ เชน โรงเรียน สถาบันกวดวิชา เปนตน 

2. วัฒนธรรมยอย (Subculture) แตละวัฒนธรรมประกอบไปดวยวัฒนธรรมยอยๆ ที่มีความแตกตางกันออกไป 
โดยจะนำไปสู การแบงสวนตลาด และการออกแบบกลยุทธสวนประสมการตลาด (4 P’s) ที ่แตกตางกันออกไป 
ประกอบดวย เชื้อชาติ สัญชาติ เชน ไทย ลาว จีน อังกฤษ อเมริกา เปนตน ศาสนา เชน พุทธ คริสต ซิกข อิสลาม เปนตน 
พื้นที่ทางภูมิศาสตร เชน ภาคใต ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ เปนตน 

3. ชั้นทางสังคม (Social Class) เปนการแบงสมาชิกในสังคมออกเปนลำดับขั้นที่แตกตางกัน มีอาศัยตัวแปร
ตางๆ เชน รายได อาชีพ การศึกษา ความมั่งคั่ง แหลงที่พักอาศัย เปนตน สามารถแบงเปน  3 ระดับ (1) ชนชั้นระดับสูง 
(Upper Class) (2) ชนชั้นระดับกลาง (Middle Class) (3) ชนชั้นระดับลาง (Lower Class)สมาชิกที่อยูในชั้นทางสังคม
เดียวกันจะมีคานิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที่คลายๆกัน ชั้นทางสังคมที่แตกตางกันนำไปสูความชอบในผลิตภัณฑ 
และตราสินคาที่แตกตางกัน เชน กลุมคนชั้นสูงสวนใหญจะใชเสื้อผาแบรนดเนม ขับรถยนตราคาแพง กิจกรรมยามวาง
เลนกอลฟ หรือออกงานสังคม เปนตน ชั้นทางสังคมมีลักษณะสำคัญ เชน คนที่อยูในชั้นทางสังคมเดียวกัน มีแนวโนมที่จะ
มีพฤติกรรมเหมือนกัน คนจะไดรับตำแหนงที่สูงกวา ต่ำกวาตามชั้นทางสังคม   ชั้นทางสังคมชี้ใหเห็นถึงกลุมของตัวแปร
ตางๆ เชน อาชีพ รายได ความมั่งคั่ง การศึกษา มากกวาที่จะใชเพียงแคตัวแปรเดียวคนแตละคน สามารถเปลี่ยนชั้นทาง
สังคมใหสูงขึ้นหรือต่ำลงไดตลอดชวงชีวิต 
3.แนวคิดและทฤษฎีดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) 



6 
 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ไดใหความหมายไววา เครื่องมือตางๆ ทางการตลาดที่ใชตอบสนองตอ
วัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย ประกอบดวยกลยุทธทางการตลาดที่สำคัญ เปนปจจัยที่สามารถควบคุมได ธุรกิจ
จะตองสรางสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย 7P’s 
 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) สินคาหรือบริการที่สามารถสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาได 
ผลิตภัณฑอาจเปนคุณสมบัติที่แตะตองไดและแตะตองไมได สวนประกอบของผลิตภัณฑ ไดแก ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา ชื่อเสียงบริษัท การรับประกันและบริการผลิตภัณฑ เปนตน โดยผลิตภัณฑหรือบริการนั้นตอง
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทำใหผลิตภัณฑสามารถขายได 
 2.  ดานราคา (Price) เปนสิ่งที่กำหนดมูลคาของจำนวนเงินในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ นโยบายและกล
ยุทธตางๆ ในการกำหนดราคา ไดแก ราคาจำหนาย สวนลด วิธีการชำระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชำระเงิน 
เพราะราคามีสวนในการทำใหสินคาและบริการมีคุณภาพที่แตกตางกัน และมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ทำเลทีต่ั้งหรือกิจกรรม การเคลื่อนยายตัวสินคาจากผูผลติไปยังสถานที่
ที่ตองการ เชน รานคา ผูแทนจำหนาย หรือผูบริโภค รวมไปถึงชองทางการจัดจำหนายวาใชวิธีการขายสินคาใหกับ
ผูบริโภคโดยตรงหรือขายผานคนกลางตางๆ เชน พอคาสง (Wholesalers) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง 
(Agent Middleman) อีกทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจำหนายผลิตภัณฑ ไดแก การขนสงสินคา การเก็บรักษา
สินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เครื่องมือการสื่อสารระหวางผูจำหนายและกลุมเปาหมายเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยมีวัตถุประสงคที่จะแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ สามารถทำไดหลายรูปแบบผาน การโฆษณา การประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ 
เปนตน 
 5. ดานบุคคลากร (People) บุคลากรเปนปจจัยสำคัญที่สรางความแตกตางทางธุรกิจ โดยสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาเปนองคประกอบสำคัญทีท่ำใหลูกคาเกดิความประทับใจ กอใหเกดิความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้นพนักงานจงึ
ตองมีความรูความชำนาญในสายงาน มีทัศนคติ บุคลิกภาพและการแตงกายที่ดี เพื่อสรางความนาเชื่อถือ จึงจะสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อของลูกคาได 
 6. ดานนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) สิ่งแวดลอมที่เกี ่ยวกับการ
ใหบริการ รวมถึงสถานที่ในใหบริการลูกคาเพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถสรางคุณคา เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการใหกับลูกคาได เชน โทนสีที่ใชตกแตงภายในราน รวมถึงการแตงกายของพนักงาน เปนตน 
 7. ดานกระบวนการ (Process) ขั้นตอนหรือกระบวนการตางๆในการใหบริการ ซึ่งจะมีกระบวนการและขั้นตอน
ที ่แตกตางกันในธุรกิจแตละประเภท ซึ ่งมุ งเนนการบริการที ่ดี ถูกตอง รวดเร็ว เชน ขั ้นตอนในการสั ่งซื ้อสินคา 
กระบวนการชำระเงิน รวมไปถึงขั้นตอนในการจัดสงสินคา 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดใหความหมายไววา กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปน
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยจากการสำรวจผูบริโภคในกระบวนการในการซื้อสินคา พบวาผูบรโิภคจะผาน
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา การแสวงหาขอมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
หลังการซื้อ 

1.ดานการตระหนักถึงปญหา การที่บุคคลๆ หนึ่งตระหนักถึงความตองการสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได
จากตัวเองหรืออาจเกิดจากสิ่งเราภายนอก เชน ความหิวที่เกิดจากการเดินผานรานอาหารที่มีการติดปายโฆษณาภาพ
อาหารที่มีความยั่วยวน ซึ่งผูบริโภคจะเกิดความหิวขึ้นโดยไมไดตั้งใจ โดยสิ่งเหลานี้ เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งจะกลายเปน
สิ่งกระตุน ทำใหบุคคลเรียนรูวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีตหรือจากบุคคลรอบขาง และทำใหรูวา
จะตอบสนองตอส่ิงกระตุนนั้นอยางไร 

2. ดานการแสวงหาขอมูล หลังจากที่ผูบริโภครับรูถึงความตองการแลว ผูบริโภคก็จะดำเนินการคนหาขอมูลที่
เกี่ยวกับสินคาหรือบรกิารที่สามารถนำมาตอบสนองตอความตองการได เชน ผูบริโภคตระหนกัถึงความตองการในการซื้อ
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คอมพิวเตอรเครื่องใหม เนื่องจากเครื่องเกาใชงานไดไมดีทำใหเปนอุปสรรคในการทำงาน จึงตองทำการหาขอมูลเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรรุนที่ไดรับความนิยมอยูในขณะนั้น โดยแหลงขอมูลของผูบริโภคแบงเปน 5 ประเภท ดังนี้ (1) บุคคลตางๆ ที่
อยูรอบขาง เชน ครอบครัว เพื่อน (2) แหลงการคา เชน สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานจัดแสดงสินคา (3) ประสบการณ 
เชน การทดลองใชสินคา (4) แหลงชุมชน เชน สื่อมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค (5) การทดลอง เชน หนวยงานที่ทำ
หนาที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

3. ดานการพิจารณาทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลที่ตองการมาเพียงพอแลวก็
จะทำการประเมินทางเลือกตางๆ ตามกระบวนการ ดังนี้ (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (2) จัดน้ำหนัก
ความสำคัญสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑตามที่ตองการ (3) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

4. ดานการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากทำการประเมินทางเลือกเรียบรอยแลว ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความตองการมากที่สุด 

5. ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) หลังจากการซื้อสินคาหรือบริการ ผูบริโภคจะทำการ
ทดลองใชผลิตภัณฑหลังจากนั้นผูบริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑที่ใช ดังนี้ (1) ความพึงพอใจ
ภายหลังการซื้อ เปนระดับความพึงพอใจของผูบริโภคภายหลัง จากที่ไดสินคาหรือบริการไปแลว (2) การกระทำภายหลัง
การซื้อ หลังจากที่ผูบริโภคทำการประเมินความพึงพอใจของตนเองแลว การตัดสินใจในขั้นตอไปของผูบริโภคจะแบงเปน 
2 ทางเลือกใหญๆ ดวยกัน คือ ความพึงพอใจและใชผลิตภัณฑ รวมถึงเกิดการซื้อซ้ำ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือความ       
ไมพอใจและเลิกใชหรือมีการบอกตอคนรอบขาง ซึ่งเปนหนาที่ของนักการตลาด ที่ตองคอยติดตามผลจากความพึงพอใจ
ในการใชสินคาของผูบริโภค 
วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจยั 
          การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ    
ที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือ
การวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมขอมูล และนำไปไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห
ทางสถิติ  
2. ประชากรที่ใชในการวิจัย          
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสามารถทราบ
จำนวนประชากรที่แนนอน 
3. เคร่ืองมือใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ผู วิจัยใชในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเอาขอมูลที่ได
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห เพื่อการตอบปญหาในเรื่องที่ศึกษาวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาหาความรู คนควา 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชกำหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ที่แสดงใหเห็นตัวแปร 
ที่เกี่ยวของในการวิจัยในครั้งนี้ และนำไปสูขั้นตอนของการใหความหมายของนิยามศัพท เพื่อใชเปนแนวทางสำหรับ
พัฒนาการสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุ มตัวอยางตามที ่ผู ว ิจัยไดกำหนด โดยการตั ้งขอคำถามใน
แบบสอบถามจะตองเปนคำถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพทเฉพาะ 

โดยการวิจัยนี ้เปนการวิจัยเชิงสำรวจที ่ใชแบบสอบถามปลายปด ซึ ่งผู ว ิจ ัยมีตัวเลือกคำตอบใหผู ตอบ
แบบสอบถามไดเลือกตอบ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดงันี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ที่เกี่ยวของกับปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดอืน มีคำถามทั้งหมด 6 ขอ  

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม มีคำถาม
ทั้งหมด 6 ขอ  
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 สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ 
มีคำถามทั้งหมด 31 ขอ  
 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนคำถามที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานการตระหนักถึงปญหา  ดานการแสวงหาขอมูล ดานการพิจารณาทางเลือก  
ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการขาย มีคำถามทั้งหมด 20 ขอ  
 4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
ดำเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดำเนินการสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 

1. การศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทำงาน  
2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตาม ทำขึ้นเพื่อทำใหความหมายของตัวแปรตางๆ สามารถวัดผลไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. นำนิยามศัพทเฉพาะที่ไดมาสรางเปนขอคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธกับนิยามศัพทของตัวแปรทั้งหมด 

 4. จัดทำรางแบบสอบถาม 
 5. ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวาแบบสอบถาม  
มีการใชภาษาและลักษณะของขอความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่จะดำเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู ว ิจัยดำเนินการทดสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และความนาเชื ่อถือกอนที่จะนำแบบสอบถามไป
ดำเนินการวิจัยใชงานจริง โดยนำรางแบบสอบถามใหอาจารยที ่ปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใชภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดานเนื้อหา รวมไปถึงใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม ซึ่งผูวิจัยจะนำ
คำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนนำไปใชงานจรงิ 
 2. ผูวิจัยไดมีการจัดทำแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ทางผูวิจัยใชในการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อทำการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั ่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 0.929 ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด (7P’s) แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ (Product) 0.947 ดานราคา (Price) 0.924 ดานชองทางการจัด
จำหนาย (Place) 0.917 ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 0.837 ดานบุคลากร (People) 0.949 ดานการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 0.897 ดานกระบวนการใหบรกิาร (Process) 0.937 ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Cafe ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ดานการ
ตระหนักถึงปญหา 0.855 ดานการแสวงหาขอมูล 0.878 ดานการพิจารณาทางเลือก 0.887 ดานการตัดสินใจซื้อ 0.854 
ดานพฤติกรรมหลังการขาย 0.882  
 3. เมื่อผูวิจยันำขอบกพรองมาปรับปรงุ แกไข โดยขอคำปรกึษาและผานความคิดเหน็และความเห็นชอบของ
อาจารยทีป่รกึษาอีกครัง้ จนไดเครื่องมอืที่มีประสิทธิภาพ จงึนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยางตามที่
ไดกำหนดไวในงานวิจยั 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล   
 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณทีผ่านการแกไขและผานความเหน็ชอบจากอาจารยที่ปรึกษามาดำเนนิการ
จัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด จำนวน 400 คน ซึ่งกลุมตัวอยางคือ 
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดซื ้อเครื ่องดื่ม All Café จริงในป 2563 โดยการสุมแบบสะดวก (Convenient 
Sampling) เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน หลังจากนั้นสงแบบสอบถามใหประชากรที่เคยซื้อเครื่องดื่ม    
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All Café ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลครบจำนวน 400 ชุดแลว ผูวิจัยไดดำเนินการใน
ขั้นตอนตอไป ผูวิจัยทำการนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคำนวณผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
7. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล  
         เมื่อผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดดำเนินการนำขอมูลที่ไดมาประมวลผล
ดวยการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 
ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉล่ียตอเดอืน  
  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) และปจจัยที่สงผลกระทบตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  2.1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบ t-test 
  2.2 ปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบรายคู โดยใช
วิธีของ Least-Significant Different (LSD)  
  2.3 เพื่อศึกษาปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ที่สงผล
กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis   
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย ปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café 
ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยประชากรศาสตรของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 
18-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษัทเอกชน และรายไดตอเดือน 10,000-25,000 บาท 
 ผลการวิเคราะหปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูในระดับ
ความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ซื้อเครื่องดื่ม All Café 
เพราะเห็นโฆษณามีคาเฉล่ียเทากบั 4.05 รองมาคือ มีความตองการซื้อสวนตัวเพราะชื่นชอบเครือ่งดื่ม All Café มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.94 และซื้อเครื่องดื่ม All Café เพราะมีการบอกกนัปากตอปาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ของผูบริโภคเครื่องดื่ม All Café ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับ
ดังนี้ ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ (Process) มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.24 และดานราคา (Price) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสำคัญมาก 
โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ดานการพิจารณาทางเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 รองมาคือ ดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.92 ดานพฤติกรรมหลังการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดานการตระหนักถึงปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 
ตามลำดับ 
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 ผลการเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม
ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดอืน สามารถสรุป
การวิจัย ไดดังนี้ (1) กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ทำให
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café โดยภาพรวม ไมตางกัน (2) กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได
เฉล่ียตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café โดยภาพรวม ตางกัน 
 ผลการวิเคราะหปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปการวิจัย ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7. ผลการวิเคราะหปจจัยปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื ่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ (1) ปจจัยดานสวนผสมทาง
การตลาด (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการ
ขาย (Promotion) และดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ที่สงผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื ่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s)      
ดานบุคลากร (People) และดานกระบวนการใหบริการ (Process) ที่ไมสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพ
รวมอยูในระดบัความสำคัญมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียนอยสุดคือ ดานการแสวงหาขอมูล ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดรับรูขอมูลขาวสารเครื่องดื่ม All Café จากผูที่เคยซื้อเครื่องดื่มนอย จึง
ทำใหผูบริโภคแสวงหาขอมูลในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café นอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการพิจารณา
ทางเลือก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน 
เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด ผลการศึกษาพบวา กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็น
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท 
ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียกระบวนการตัดสินใจซื้อดานการตัดสินใจซื้อ สูงสุดและดาน
การพิจารณาทางเลือก ซึ่งอยูในระดับความเห็นมาก สวนดานการแสวงหาขอมูลมีคาเฉล่ียนอยที่สุด  
 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุปได
ดังนี้ 
 2.1 กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม All Café โดย
ภาพรวม ไมต างกัน แสดงวาเพศไมม ีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่ม All Café ของผู บร ิโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ไมวาเพศชายหรือเพศหญิงมีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื่ม All Café ที่คลายคลึงกัน         
ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ 
ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด ผลการศึกษาพบวา พนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด 
ที ่มีเพศตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จำกัด โดยรวมไมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรประภา 
นพชัยยา (2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานคาเฟ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกนัไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก
รานคาเฟ อเมซอน ซึ่งอาจเปนเพราะกาแฟที่จำหนายในรานคาเฟ อเมซอน มีรสชาติกลางๆ เหมาะสำหรับคนทุกเพศ 
รวมทั้งมีประเภทของกาแฟที่หลากหลาย จึงสามารถตอบสนองความตองการกับเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ 
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 2.2 กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café โดย
ภาพรวม ไมต างกัน แสดงวาอายุไมม ีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่ม All Café ของผู บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ นรภัทร ยกชม (2561) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่ืมชา
ไขมุกของกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยลักษณะกลุมประชากรผูบริโภคชาไขมุกในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกันทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มชาไขมุก โดยรวมไมตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ 
 2.3 กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All 
Café โดยภาพรวม ไมตางกัน แสดงวาสถานภาพไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ไดศึกษากระบวนการตดัสินใจซื้อกาแฟสดจาก
ราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัท ไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จำกัด ที่มีสถานภาพตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เค เค คาเฟ โดยรวมไม
ตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.4 กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม 
All Café โดยภาพรวม ไมตางกัน แสดงวาระดับการศึกษาไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ภานุพงศ กังหันทิพย (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานกาแฟโบราณในเขตกรงุเทพและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ระดับการศกึษาที่ตางกัน
ไมมีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.5 กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café 
โดยภาพรวม ไมตางกัน แสดงวาอาชีพไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากรานคาเฟ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบวา อาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานคาเฟ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.6 กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café โดยภาพรวม ตางกัน แสดงวารายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ นรภัทร ยกชม (2561) ไดศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือก
บริโภคเครื่องดื่มชาไขมุกของกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันทำให
กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มชาไขมุกโดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. ผลการศึกษาปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่ม All Café ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู ว ิจ ัยมีความเห็นวา ผู บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมในระดับมาก มีความเห็นวาพรีเซนเตอรโฆษณา
เครื่องดื่ม All Café เปนบุคคลที่มีชื่อเสียงทำใหทานตัดสินใจซื้อเครื่องดืม่ ซื้อเครื่องดื่ม All Café เพราะเห็นโฆษณา จะทำ
ใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อเครื่องดื่ม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สโรชา พิมพชัย (2560) ไดศึกษาการศึกษา
พฤติกรรมการเลนพนัน กรณี สลากกินแบงรัฐบาลและสลากล็อตโตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการเลนพนัน กรณีสลากกินแบงรัฐบาลและสลากล็อต
โตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนีัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 4. ผลการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All 
Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปไดดงันี้ 
 4.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให
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ความสำคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ในระดับมาก มีความเห็นวา ผูบริโภคยังให
ความสำคัญของรสชาติเครื่องดื่ม ความสะอาดของรานที่จัดจำหนายมีเครื่องดื่มใหเลือกที่หลากหลาย และมาตรฐาน
รสชาติเครื่องดื่มมีความสม่ำเสมอ จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อเครื่องดื่ม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภัสรา 
โสวะภาพ (2560) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.72 มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค 
อุตสาหกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 และสอดคสอดคลองกบังานวิจัยของ นรภัทร ยกชม (2561) ไดศึกษา
กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มชาไขมุกของกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.42 มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ
เลือกบริโภคเครื่องดื่มชาไขมุกของกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานราคา (Price) สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม 
All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานราคา (Price) ในระดับมาก มีความเห็นวา ผูบริโภคยังใหความสำคัญปายที่บอก
ราคาที่ชัดเจน คุณภาพของเครื่องดื่มเหมาะสมกับราคา ขนาดบรรจุภรรณฑมีใหผูบริโภคเลือกหลายราคา และราคา
เครื่องดื่มถูกกวาคูแขง จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อเครื่องดื่ม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ 
(2560) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนกังาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม 
จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานราคา (Price) มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.73 มีความสัมพันธ 
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และสอดคสอดคลองกับงานวิจัยของ นรภัทร ยกชม (2561) ไดศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดืม่ชาไขมุกของกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาด (7P’s) ดานราคา (Price) มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.42 มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกบรโิภคเครือ่งดืม่
ชาไขมุกของกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) สงผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่ม All Café ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู ว ิจ ัยมีความเห็นวา ผู บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ในระดับ
มากที่สุด มีความเห็นวา ผูบริโภคยังใหความสำคัญ สถานที่ใหบริการลูกคามีความสะดวก มีสาขาเปดใหบริการจำนวน
มาก ปายรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน มีการจัดสถานที่ใหบริการเปนสัดสวน จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อ
เครื่องดื่ม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก
รานคาเฟ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.33 มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟจากราน คาเฟ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) สงผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่ม All Café ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู ว ิจ ัยมีความเห็นวา ผู บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ในระดับ
มาก มีความเห็นวา ผูบริโภคยังใหความสำคัญการจัดโปรโมชั่นลดราคาเครื่องดื่ม มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ และสมัคร
เปนสมาชิกเพื่อสะสมแตมนำไปแลกของรางวัลหรือสินคาพรีเมี่ยม จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อเครื่องดื่ม ซึ่ง
สอดคลองกบังานวิจัยของ ธัญมน ทวีธรรมถาวร (2559) ไดศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อความงามของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดาน
การสงเสริมการขาย (Promotion) มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.82 มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อความงามของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4.5 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานบุคลากร (People) ไมสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให
ความสำคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานบุคลากร (People) ในระดับมาก มีความเห็นวาพนักงาน
ใหบริการรวดเร็วและทันเวลา พนักงานกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ พนักงานมีมารยาทและมนุษยสัมพันธที่ดี 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คา
เฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดาน
บุคลากร (People) มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.12 ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คา
เฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.6 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สงผล
กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานการนำเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ในระดับมาก มีความเห็นวา มีระบบกำจัดกลิ่นภายในราน บรรยากาศภายในรานตกแตง
สวยงามและทันสมัย และมีบริการดานอื่น เชน มีโตะเกาอี้ ปลั๊เสียบชารจแบต จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อ
เครื่องดื่ม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน 
เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
(7P’s) ดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีคาเฉลี ่ย เทากับ 3.67 มีความสัมพันธกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม อยางมนีัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.7 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ไมสงผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่ม All Café ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู ว ิจ ัยมีความเห็นวา ผู บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ในระดับ
มากที่สุด มีความเห็นวา ใหบริการชำระเงนิถูกตอง และรวดเร็ว รูปแบบการส่ังซื้อสินคางาย สงมอบผลิตภัณฑถูกตองตาม
คำสั่งซื้อของลูกคา และการใหบริการรับคำสั่งซื้อมีความรวดเร็ว จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อเครื่องดื่ม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดจากราน เดอ เคเค คาเฟ 
ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดาน
กระบวนการใหบริการ (Process) มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.86 ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากราน 
เดอ เคเค คาเฟ ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับผูประกอบการ
ที่กำลังวางแผนทำธุรกิจเครื่องดื่มสามารถนำไปใชกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้ 
ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 1. ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café โดยภาพรวมไมตางกัน ดังนั้นผูประกอบการจึงไมควรเนนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปจจัยดานเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ เพราะปจจุบันเพศชายและเพศหญิง มีความตองการและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ
ใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม มีลักษณะที่คลายคลึงกัน แมจะมีอายุที่แตกตางกันก็มีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่
เหมือนกันได สถานภาพโสด สมรส/อยูดวยกัน และหยาราง/แยกกันอยู มีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มคลายกัน 
ระดับการศึกษาไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ไมวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประกอบอาชีพใดก็มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่เหมือนกัน  
 2. ปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี ่ยตอเดือน จากผลการวิจ ัยแสดงใหเห็นวา ผู บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café โดยภาพรวมตางกัน 
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ดังนั้นผูประกอบการจึงควรเนนประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากการที่ผูบริโภค     
มีรายไดเฉลี ่ยตชอเดือนนอย กระบวนการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่มอาจจะมีนอยกวาผู บริโภคที่มีรายไดมาก ดังนั้น
ผูประกอบการควรตัง้ราคาใหเหมาะสมกับรายไดของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยมีโอกาสสำหรับ
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเชนเดียวกับผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมาก 
ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสำคัญเปนอยางมากในการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ นำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนพรีเซนเตอร เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มงายขึ้น จัดงานอีเวนท
ในหางสรรพสินคาหรือสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก เพื่อแนะนำสินคาใหเปนที่รูจักมากขึ้น 
ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) 
 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการขาย 
(Promotion) และดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัย
สวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดาน
การสงเสริมการขาย (Promotion) และดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลกระทบตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสำคัญ
ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนอยางมาก ควรมีรสชาติเครื่องดื่มอรอย รานที่จัดจำหนายเครื่องดื่มควรสะอาด มีเครื่องดื่ม
ใหเลือกที่หลากหลาย และมาตรฐานรสชาติเครื่องดื่มมีความสม่ำเสมอ มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม จะทำใหผูบริโภคมี
ความรูสึกอยากซื้อเครื่องดื่ม ดานราคา (Price) ควรมีปายที่บอกราคาที่ชัดเจน คุณภาพของเครื่องดื่มเหมาะสมกับราคา 
ขนาดบรรจุภัณฑมีใหผูบริโภคเลือกหลายราคา และราคาเครื่องดื่มถูกกวาคูแขง จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อ
เครื่องดื่ม ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ควรมีสถานที่ใหบริการลูกคามีความสะดวก มีสาขาเปดใหบริการจำนวน
มาก ปายรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน มีการจัดสถานที่ใหบริการเปนสัดสวน จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อ
เครื่องดื่ม ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ควรมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเครื่องดื่ม มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ 
และสมัครเปนสมาชิกเพื่อสะสมแตมนำไปแลกของรางวัลหรือสินคาพรีเมี่ยม จะทำใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากซื้อ
เครื่องดื่ม และดานการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ควรมีระบบกำจัดกลิ่นภายในรานบรรยากาศ
ภายในรานตกแตงสวยงามและทันสมัย และมีบริการดานอื่น เชน มีโตะเกาอี้ ปลั๊กเสียบชารจแบตจะทำใหผูบริโภคมี
ความรูสึกอยากซื้อเครื่องดื่ม 
 2. ดานบุคลากร (People) และดานกระบวนการใหบริการ (Process) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัย
สวนผสมทางการตลาด (7P’s) ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) และดานกระบวนการใหบริการ (Process) ไมมี
ผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Café ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการไม
ควรเนนประเด็นสำคัญเกี่ยวกับดานบุคลากร (People) และดานกระบวนการใหบริการ (Process) เนื่องจากไมมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม 
ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 1. เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติสวนบุคคล มิใชเปนสิ่งที่ถาวรและ   
ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามสภาพแวดลอม สถานการณและระยะเวลา ดังนั้นจึงนาจะมี
การทำวิจัยซ้ำในเรื่องนี้ โดยตองมีระยะเวลาหางกันพอสมควร เพื่อประโยชนสำหรับผูประกอบการที่กำลังวางแผนทำ
ธุรกิจเครื่องดื่มสามารถนำไปใชกำหนดกลยทุธในการดำเนินธุรกิจ 
 2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ในการวิจัย ครั้งตอไปควรมี   
การขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางและครอบคลุมมากขึ้น เชน ศึกษาผูบริโภคทั้งหมดในภาคกลางหรือในเขตภูมิภาค
อื่นๆ ทีม่ีจำนวนประชากรที่เหมาะสม 
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