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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงค์ 1.) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 2.) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัด
สระบุรี จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3.) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 387 คน โดย ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ค่าความถี่ค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  t-test ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาตร์ของประชากรกลุ่มผู้บริโภคในต าบลแก่ง
คอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ต่างกันและปัจจัยด้านประชากรศาตร์ของประชากรกลุ่ม
ผู้บริโภคในต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศและอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ไม่ต่างกันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดด้านบุคลากรและด้าน
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้ บริโภคใน
จังหวัดสระบุรี 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อ, ออล คาเฟ่  
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Abstract 

The objective of the study were to 1 . )  to study the decision making process of 
customers who buy drinks at All Café in Saraburi province. 2.) to study the decision making 
process of customers who buy drinks at All Café in Saraburi province classified by 
demographic factors.  3 . )  to study the marketing mix factors affecting the decision making 
process of customers who buy drinks at All Café in Saraburi. The sample group was 387 
people of consumers who are in Kaeng Khoi sub-district, Kaeng Khoi district, Saraburi. The 
statistics used in the descriptive analysis are frequency, percentage, mean, standard 
deviation. The hypothesis tests by Independent Sample ( t-test) , One-way Anova ( F-test) , if 
difference were found they would be compared in pair using LSD methods and Multiple 
Regression Analysis. 
 The hypothesis test found that demographic factors of the consumer population in 
Kaeng Khoi sub-district, Kaeng Khoi district, Saraburi province with different education level, 
career, average monthly income has difference in decision making process. The demographic 
factors with different gender and age has no difference in decision making process. Moreover, 
Marketing mix include product, process, price affect to the decision making process of 
customers who buy drinks at All Café in Saraburi province and marketing mix include place, 
promotion, people, physical evidence and presentation does not affect to the decision 
making process of customers who buy drinks at All Café in Saraburi province. 
 
Keyword: decision process of buy, All Café  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบมากขึ้นเนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นท าให้มีความ
ต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆเพิ่มขึ้น การใช้บริการขนส่งมวลชนที่ไม่เพียงพอท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง
เป็นเวลานาน ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยจะให้ความส าคัญกับความสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้หลายๆธุรกิจทยอยปิดตัวลงท าให้มีอัตราการ
ว่างงานเพิ่มข้ึนหลายคนหันมาท าธุรกิจส่วนตัวซึ่งธุรกิจที่ได้รับความนยิมคือธุรกิจเก่ียวกับเครื่องดื่ม และธุรกิจ
ประเภทร้านกาแฟ 
 ตลาดเครื่องดื่ม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.) กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และ 2.) กลุ่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมของไทยในปี 2562-2564 มีแนวโน้มขยายตัวแต่มี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สูงนัก เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งปัจจุบัน
ทางการมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จึงได้อานิสงส์จากความต้องการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดย
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีผู้ผลิตจ านวนมากส่งผลให้มีการ
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แข่งขันค่อนข้างสูงซึ่งกลุ่มเครื่องดื่มที่เติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องทุกๆปีคือประเภทร้านกาแฟ ท าให้หลายๆ
บริษัทจึงหันมาสนใจตลาดนี้กันมากข้ึน 

เครื่องดื่ม All Café จัดเป็นเครื่องดื่มชนิดที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นแบรนด์กาแฟหลักของ CPALL ที่มี
อัตราการเติบโตที่แข็งแกร่ง เป็นการเจาะตลาดลูกค้าในระดับต้นผ่านร้านสะดวกซื้อ  7- ELEVEN โดยใช้
จ านวนสาขาเป็นตัวช่วยในการขยายตลาด ปัจจุบันร้าน7- ELEVEN มีจ านวนสาขาทั่วประเทศรวม 10,268 
สาขา โดยแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,556 สาขา และในต่างจังหวัด 5,712 สาขา ท าให้
ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการเดินทางและสามารถซื้อได้ทั้งของใช้ อาหาร และเครื่องดื่ม โดยจุดเด่นอีก
อย่างคือเคร่ืองดื่มใน All Café มีทั้งหมด 34 ชนิด ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตาม
ต้องการ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มจาก ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่  เพื่อ
เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงก าหนดกลยุทธ์และส่วนประสมทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี จ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการจัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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 ด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่ง
มีประชากรจ านวน 11,448 คน (ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2563) 
โดยผู้วิจัยใช้วิธีก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane 1973) โดย
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อยู่ที่ 0.05 ท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษานั้นอยู่ที่ 386.49 หรือประมาณ 387 ตัวอย่าง 
 ขอบเขตระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เร่ิมต้นด าเนินการตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีโดย
จ าแนกตามปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ในจังหวัดสระบุรีในด้าน เพศอายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน    
 3. เพื่อให้ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล 
คาเฟ ่ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ตน์  (2538: 41-42) กล่ าวว่ า  การศึกษาลักษณะด้ านประชากรศาสตร์  

(Demographic) จะประกอบด้วย เพศ อายุ ลักษณะครอบครัวรายได้การศึกษาและอาชีพ ลักษณะเหล่านี้
จะเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์นี้เป็นลักษณะที่ส าคัญและ
เป็นสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะช่วยก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน 

1. ด้านเพศ 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42) กล่าวว่า เพศเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดที่ส าคัญ 

เนื่องจากการมีเพศที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการรับรู้ และการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากแต่ละเพศจะมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมค่านิยม และวัฒนธรรมแตกต่างกัน 

2. ด้านอาย ุ
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42) กล่าวว่า เนื่องจากอายุเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการค้นหา    

ความต้องการของตลาดส่วนเล็กนั้นโดยจะมุ้งเน้นไปที่ด้านอายุ และสามารถท าให้ทราบถึงลักษณะนิสัย 
ความพึงพอใจ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันเป็นผลให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถออกแบบสินค้า รวมถึงการ
บริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ด้านระดับการศึกษา 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42) กล่าวว่า การศึกษาจะเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนด

ส่วนของตลาด และสามารถบ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมได้นอกจากนี้การศึกษา
ที่แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารแตกต่างกันด้วย ซึ่งหากจ าแนกกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ รวมถึงสามารถพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  

4. ด้านอาชีพ 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42) กล่าวว่า อาชีพเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดสว่นของตลาด 

และสามารถบ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมได้นอกจากนี้อาชีพที่แตกต่างกันส่งผล
ให้การรับรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารแตกต่างกันด้วย ซึ่งหากจ าแนกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ก็จะ
สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ รวมถึงสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในตั ว
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย 

5. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42) กล่าวว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะเป็นตัวแปรส าคัญในการ

ก าหนดส่วนของตลาด และสามารถบ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมของคนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันได้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543:29) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

ด าเนินงานทางการตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่กิจการสามารถท าการควบคุมได้ โดยพื้นฐานของส่วนประสม
การตลาด จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย (4Ps)คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ จะมีส่วนประสม
การตลาด เพิ่มเข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ บุคคล (People) น าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) และกระบวนการ (Process) รวมกันเรียกได้ว่าเป็น 7P’s 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29-30) เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีความพร้อมที่จะท าธุรกิจ

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยให้ความส าคัญถึงการตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และจะต้องศึกษาให้ครอบคลุมถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลื อกตัวผลิตภัณฑ์
หรือสายผลิตภัณฑ์การเพิ่มหรือลดชนิดของสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพสีขนาด
รูปทรงการให้บริการประกอบการขายการรับประกัน เป็นต้น และดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกจ าหน่ายนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใดได้และให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคหัน
มาให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้น การมีบรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันสะดุดตาจะดึงดูดความสนใจ
จากผู้บริโภคได้มากขึ้น เพราะบ่อยครั้งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเลือกตัวบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัว
สินค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่จะน าออกมาจ าหน่ายในตลาดจะต้องมีการก าหนดตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า
เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้ผลิตรายใดซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประสบการณ์
ในอดีตมาช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสอบถามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและท าให้เกิดความมั่นใจ
ในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น 
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2. ด้านราคา 
    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 31) กล่าวว่าเมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา สิ่งส าคัญที่

ธุรกิจจะต้องวางแผนต่อคือการก าหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ ์ในการก าหนดราคาจะต้องมีวางแผน
ว่าจะก าหนดราคาเท่าไรเพื่อให้เกิดก าไร และเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) โดยการใช้กลยุทธ์
ในการตั้งราคาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดกลุ่มเป้าหมายและสามารถสู้กับคู่แข่งขันได้ นอกจากนั้นธุรกิจ
จะต้องค านึงถึงกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อราคาด้วย 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 30) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดแต่ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบ

แหล่งที่สามารถหาซื้อได้ ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาว่าที่ไหน
เมื่อไรและใครที่จะเป็นผู้เสนอขายสินค้า โดยการจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า ที่จะเน้นถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือการขาย
ผ่านคนกลางต่าง ๆ และส่วนหนึ่งของการจัดจ าหน่ายคือ การแจกจ่ายตัวสินค้า การกระจายสินค้าเพื่อให้
เข้าถึงตัวผู้บริโภคการเลือกใช้วิธีการขนส่ง และขั้นตอนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการกระจายตัวตัวสินค้าคือ
ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสินค้า เพื่อรอการจ าหน่ายให้ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด   
    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 31-32) เป็นการศึกษาช่องทางการติดต่อสื่อสารไปยังตลาด

กลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายแล้ว มีเครื่องมือส าคัญที่ใช้อยู่ 4 ชนิด
ที่เรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ดังนี้ การขายโดยพนักงาน การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล 
    Kotler 2011: 434-438 (อ้างถึงใน ณัฐนนท์ โชครัศมีศิริ 2558: 27-30) กล่าวว่า ในการบริการ

ส่วนมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของผู้ให้บริการซึ่งจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงานที่ส่งผลต่อการรับรู้
ทางกายภาพ ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องท าหน้าที่ทั้งให้บริการขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อมๆกันด้วย การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีส่วนส าคัญอย่างมาก  

6. ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
    Kotler 2011: 434-438 (อ้างถึงใน ณัฐนนท์ โชครัศมีศิริ 2558: 27-30) กล่าวว่า ลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่สามารถสัมผัสจับต้องได้และท าให้เกิดความ
ประทับใจของผู้บริโภคในด้านคุณภาพของการบริการและสภาพแวดล้อมในการบริการซึ่งจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการ 

7. ด้านกระบวนการ 
    MaGrath 1986 (อ้างถึงใน วรุตม์ ประไพพักตร์ 2556: 17) ด้านกระบวนการการให้บริการ 

(Process Management) คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่
น าเสนอให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อมอบการบริการให้อย่างรวดเร็วและถูกต้องท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ 
Kotler and Keller 2012 (อ้างถึงใน ปิยนันท์ ศรีเกตุ 2558: 7-8) กล่าวไว้ว่า ในกระบวนการทาง

จิตวิทยาพื้นฐานนั้นจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภค (Consumers’ actual 
buying decision) ซึ่งนักการตลาดควรจะมีการตั้งค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นค าถาม
ในเรื่องของ ใคร อะไร เมื่อไหร่ที่ไหน อย่างไร ท าไม ซึ่งตรงกับว่าในกระบวนการตัดสินใจซื้อจะเกี่ยวข้องกับ
ตัวผู้บริโภคโดยตรง โดยที่ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเก่ียวกับว่า จะซื้ออะไร ซื้อเมื่อใด ซื้อจากไหน และจะจ่าย
อย่างไรแต่การซื้อของผู้บริโภคนั้นจะถูกจ ากัดด้วยเรื่องเงินหรือเวลา ท าให้รูปแบบในการซื้อเปลี่ยนไปจาก
ความตั้งใจเดิม 

1. ด้านการรับรู้ปัญหา 
    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 88-90) กล่าวว่า ด้านการรับรู้ปัญหาหรือพฤติกรรมก่อนการซื้อ 

(Prepurchase Behaviors) เริ่มต้นโดยมีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ที่อาจเกิดขึ้นจากตัว
ผู้บริโภคเองหรือเกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกเข้าไปกระตุ้นให้เกิดความต้องการกระบวนการ เป็นการที่
ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการของตนเองที่มีต่อตัวสินค้าโดยมองถึงความจ าเป็นหรือของเดิมที่มีอยู่เสื่อม
คุณภาพเช่น ต้องการซื้อสินค้าเพื่อแสดงความทันสมัย 

2. ด้านการแสวงหาข้อมูล 
    นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2552: 43-47) กล่าวไว้ว่า การแสวงหาข้อมูล หรือการค้นหาคุณค่า 

(Information Secarch : Seeking Value) จะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคมองเห็นถึงปัญหาแล้ว จึงเกิดการ
ค้นหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นได้ โดยจากการแสวงหาข้อมูล
ภายใน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อบ่อยๆหรือใช้อยู่แล้วเป็นประจ า เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม 
ครีมนวด หรือการแสวงหาจากภายนอก เมื่อความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ท าให้
เกิดการแสวงหาข้อมูลจากภายนอก คือ จากแหล่งข้อมูลบุคคล แหล่งข้อมูลสาธารณะ และแหล่งข่อมูลทาง
การตลาด 

3. ด้านการพิจารณาทางเลือก 
    อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) กล่าวไว้ว่า การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อได้

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ผู้บริโภคก็จะน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อเลือกหาเป็น
ขั้นตอนที่ดีที่สุด 

4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 
    อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) กล่าวว่า การตัดสินใจและการกระท าการซื้อ (Purchase or Choice) 

เป็นขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดว่าสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตนเองได้มากที่สุดพร้อมทั้งด าเนินการเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการนั้น 

5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 88-90) กล่าวว่า ในการประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase 

Behaviors) เป็นการตัดสินใจการซื้อจะต้องรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอนก่อนท าการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น เพราะ
ถ้าหากซื้อสินค้านั้นไปแล้วผู้บริโภคจะมีการประเมินผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ และจะ
มีผลต่อการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป และอาจเกิดการน าข้อมูลไปบอกต่อแก่ผู้บริโภครายอ่ืนได้  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ธิติมา เพ็ญสุข (2560) ได้ศึกษา เร่ืองการตัดสินใจซื้อสินค้าชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาตรามือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง และท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ โดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูลผลการวจิยั
พบว่า ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน ในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาตรามือของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ได้แก่ ด้านรสชาติและราคา ด้านกระบวนการและลักษณะทาง
กายภาพ และด้านที่ส่งผลในทางลบคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง  (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่ง
มีประชากรจ านวน 11,448 คน ผู้วิจัยได้ท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Taro 
Yamane 1973 โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อยู่ที่ 5% และมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 387 คน และผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) และเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Accidental sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ เพื่อตอบข้อสมมติฐานของการวิจัยในเร่ืองที่ก าลังศึกษา โดยแบบสอบถามที่ใช้
ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ลักษณะของประชากรกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค าถาม 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยเป็นการให้ระดับความเห็นด้วยทั้งหมด 5 ระดับ ต่อไปนี้ 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 
2=น้อย, 1=น้อยที่สุด มีค าถาม 24 ข้อ 

ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีประกอบด้วย
ค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยเป็นการให้ระดับความเห็น
ด้วยทั้งหมด 5 ระดับ ต่อไปนี้ 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด มีค าถาม 16 ข้อ 
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ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดที่ถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
พิจารณาตัดสินใจบริโภคเคร่ืองดื่ม ออล คาเฟ่ จ านวน 1 ข้อ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
     1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม
ได้แก่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ด้านเพศด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา 
ด้านอาชีพและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

   1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัด
สระบุร ี

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   2.1 เพื่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีจ าแนกตาม

จ าแนกตามเพศโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test  
   2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีจ าแนก

ตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีของ LSD 

   2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม  ออล 
คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้าน
การตัดสินใจซื้อ ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านการแสวงหาข้อมูล และด้านการรับรู้ปัญหา 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
ที่จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
     2.1 ลักษณะกลุ่มประชากรในจังหวัดสระบุรีที่มี ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ต่างกัน 
     2.2 ลักษณะกลุ่มประชากรในจังหวัดสระบุรีที่มี เพศ และอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่ม ออล คาเฟ่ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
     3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสินค้า ด้านกระบวนการ และด้านราคา มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
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     3.2  ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดด้าน
บุคลากรและด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อกระบวน การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
    1.1 ด้านการรับรู้ปัญหา ของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคใน
จังหวัดสระบุรีได้รับการกระตุ้นในการซื้อเครื่องดื่มจากการจัดโปรโมชั่นและมีความต้องการซื้อเครื่องดื่มเป็น
ประจ าอยู่แล้ว รวมถึงได้รับค าแนะน าจากคนรอบข้างซึ่งสอดคล้องกับ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กล่าวว่า 
ด้านการรับรู้ปัญหาหรือพฤติกรรมก่อนการซื้อจะเริ่มต้นโดยมีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ 
ที ่อาจเกิดขึ้นจากตัวผู้บริโภคเองหรือเกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกเข้าไปกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
กระบวนการ เป็นการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการของตนเองที่มีต่อตัวสินค้าโดยมองถึงความจ าเป็น
หรือของเดิมที่มีอยู่เสื่อมคุณภาพเช่น ต้องการซื้อสินค้าเพื่อแสดงความทันสมัย 
    1.2 ด้านแสวงหาข้อมูล ของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคใน
จังหวัดสระบุรี ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากการหาข้อมูลเครื่องดื่มจากการไปดู ณ จุดขาย ซึ่งสอดคล้องกับ 
นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2552) กล่าวไว้ว่า การแสวงหาข้อมูลจะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคมองเห็นถึงปัญหา
แล้ว จึงเกิดการค้นหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นได้ โดยจากการ
แสวงหาข้อมูลภายใน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อบ่อยๆหรือใช้อยู่แล้วเป็นประจ า หรือการแสวงหา
จากภายนอก เมื่อความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ท าให้เกิดการแสวงหาข้อมูล
จากภายนอก คือ จากแหล่งข้อมูลบุคคล แหล่งข้อมูลสาธารณะ และแหล่งข่อมูลทางการตลาด 
    1.3 ด้านพิจารณาทางเลือก ของกลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองดื่ม ออล คาเฟ่ อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภค
ในจังหวัดสระบุรีจะเลือกซื้อเครื่องดื่มที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2553) กล่าวไว้ว่า การประเมินทางเลือก เมื่อได้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการแล้วผู้บริโภคก็จะ
น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อเลือกหาเป็นขั้นตอนที่ที่ดีที่สุด 
     1.4 ด้านการตัดสินใจ ของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคใน
จังหวัดสระบุรีจะตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มจากความตั้งใจที่จะซื้อและซื้อเครื่องดื่มโดยเน้นจากคุณภาพและราคา 
ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) กล่าวว่า การตัดสินใจและการกระท าการซื้อ เป็นขั้นตอนในการ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดว่าสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเองได้มากที่สุดพร้อมทั้งด าเนินการเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการนั้น 
    1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่  อยู่ในระดับมาก โดย
ผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจจะไม่กลับไปซื้อซ้ าอีก ซึ่งสอดคล้องกับ สุดาดวง เรืองรุจิระ 
(2543) กล่าวว่า การตัดสินใจการซื้อจะต้องรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอนก่อนท าการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น เพราะ
ถ้าหากซื้อสินค้านั้นไปแล้วผู้บริโภคจะมีการประเมินผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ และจะ
มีผลต่อการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป และอาจเกิดการน าข้อมูลไปบอกต่อแก่ผู้บริโภครายอื่นได้ 
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 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
จ าแนกตามลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีสามารถสรุป ได้ดังนี้    

    2.1 ลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริ โภคที่มีเพศต่างกันท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการ
ที่ประชากรในจังหวัดสระบุรีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่ม ออล คาเฟ่ ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า เพศ เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดที่ส าคัญ เนื่องจากการมี
เพศที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการรับรู้ และการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละเพศ
จะมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมค่านิยม และวัฒนธรรมแตกต่างกัน 

   2.2 ลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการ
ที่ประชากรในจังหวัดสระบุรีที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มไม่ต่างกัน ซึ่งอายุต่างกันไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า 
อายุเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการค้นหาความต้องการของตลาดส่วนเล็กนั้นโดยจะมุ้งเน้นไปที่ด้านอายุ และ
สามารถท าให้ทราบถึงลักษณะนิสัย ความพึงพอใจ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันเป็นผลให้ผู้ผลิต
สินค้าสามารถออกแบบสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    2.3 ลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีโดยรวมต่างกัน ซึ่ง ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษาสามารถก าหนดพฤติกรรมการซื้อ ค่านิยม และรูปแบบในการด าเนิน
ชีวิตให้แตกต่างกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า การศึกษา เป็นตัวแปรส าคัญใน
การก าหนดส่วนของตลาด และสามารถบ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมได้
นอกจากนี้ในส่วนของด้านการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารแตกต่างกัน
ด้วย ซึ่งหากจ าแนกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้  
     2.4 ลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีที่มีอาชีพต่างกันจะมีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่  ที่ต่างกัน 
เนื่องจากปัจจัยด้านอาชีพเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงชนชั้นทางสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า อาชีพเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด 
และสามารถบ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมได้นอกจากนี้ในส่วนของอาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารแตกต่างกันด้วย ซึ่งหากจ าแนกกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ 

    2.5 ลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ที่ต่างกัน เนื่องจากปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะเป็น
ตัวแปรที่ก าหนดถึงความสามารถในการใช้จ่าย และก าหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบในการด าเนินชีวิตได้ ซึ่ง
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สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่าวว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนด
ส่วนของตลาด และสามารถบ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมของคนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกันได้ 
 3. ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี 
     3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ในจังหวัดสระบุรี ให้
ความส าคัญด้านการมีเครื่องดื่มให้เลือกหลายหลายเมนูและสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ มี
รสชาติดีและมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) พบว่า ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ ในความ
หลากหลายของเครื่องดื่ม ซึ่งมีเมนูให้เลือกได้มากมายตามความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
สะอาดและมีขนาดที่เหมาะสม 
     3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการมีป้ายราคาที่ชัดเจน 
เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาเครื่องดื่มกับรสชาติและคุณภาพของสินค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) พบว่า ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพ จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการและซื้อเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์มากที่สุด ซึ่งอธิบายได้ว่า ราคาที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค
ค านึงถึง ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองดื่มร้านสตาร์บัคส์ ให้กับผู้บริโภคได้ 
     3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ
เครื่องดื่มจากร้านอ่ืนๆได้ง่าย เพราะในปัจจุบันมีร้านขายเครื่องดื่มอยู่ทั่วไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ ทั้งในเรื่องของท าเลที่ตั้ งที่สะดวกต่อการเดินทาง ระยะเวลาใน
การให้บริการ และสาขาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จนท าให้เกิดเป็นความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค
เครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ 
     3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
ซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องดื่ม ออล 
คาเฟ่ เกิดจากความต้องการซื้อ ซึ่งมีการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ ธิติมา 
เพ็ญสุข (2560) พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาตรามือเนื่องจาก
สินค้าของชาตรามือมีราคาไม่แพง ดังนั้นการจัดโปรโมชั่น เช่น ซื้อ 1 แถม 1 จึงไม่ดึงดูดใจมากพอให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้า 
     3.5 ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยสามารถ
ให้บริการได้รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) พบว่ าปัจจัย
ด้านบุคลากร จะมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ ในเรื่องของการ
โฆษณาที่ทั่วถึง พนักงานให้บริการมีมาตรฐาน และการช าระเงินที่ถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งบุคลิกภาพและการ
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แต่งกายที่เรียบร้อย ให้ข้อมูลสินค้าอย่างเต็มความสามารถ ก็มีส่วนท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและเกิด
เป็นความพึงพอใจได้ 

    3.6 ส่วนประสมทางการตลาดด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ไม่ได้ให้ความส าคัญเรื่องการแต่งกายของสุภาพเรียบร้อยพนักงานเครื่องมือเครื่องใช้มี
ความสะอาด และบรรยากาศน่าใช้บริการมากนัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์ 
(2559) พบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่ม
ร้านสตาร์บัคส์ ในเรื่องของที่นั่งรับรองลูกค้าการมีอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ ท าให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้ง
การรักษาความสะอาดด้านเครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและอยากกลับมา
ใช้บริการในคร้ังถัดไป 

    3.7 ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล 
คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคที่มาซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่  จะได้รับ
สินค้าถูกต้องตามที่สั่งซื้อ และได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ธิติมา เพ็ญสุข 
(2560) พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการและลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาตรามือของ
ผู้บริโภคเป็นอันดับ 2 ประกอบด้วย การส่งมอบสินค้าที่มีความถูกต้องตรงกับค าสั่งซื้อ กระบวนการสั่งซื้อที่
สะดวกไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว มีจ านวนพนักงานที่เพียงพอต่อการให้บริการ ร้านมี
ความสะอาด การตกแต่งร้านมีความสวยงามและทันสมัย และเมนูสินค้ามีรายละเอียดของสินค้าและราคาที่
ชัดเจนดังนั้นปัจจัยส าคัญที่บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า คือความรวดเร็วและความสะดวกในการ
ซื้อสินค้า อีกทั้งความสะอาดของร้านยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้บริโภคคาดหวังจากการซื้อสินค้า ท าให้มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในคร้ังแรกและคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้
ประกอบกิจการเคร่ืองดื่ม ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   

จากการวิจัยจะเห็นว่าปัจจัยด้านประชากรศาสาตร์ ด้านเพศ ด้านอายุที่แตกต่างกันท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ โดยรวมไม่ต่างกัน และด้านระดับการศึกษาด้านอาชีพ ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ โดยรวมต่างกัน ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจด้านระดับการศึกษาด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ผู้ประกอบการต้องมีการบริหารจัดการส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าที่มีระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านสินค้า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้ามีผลต่อกระบวน

การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ
ในการสร้างสินค้าที่มีรสชาติดี มีคุณภาพ มีความหลากหลายของสินค้า และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ 

2. ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีดังนั้นผู้ประกอบการควรแสดง
ป้ายราคาของสินค้าแต่ละประเภทที่ชัดเจนเพื่อให้สะดวกต่อการเปรียบเทียบราคาของผู้บริโภค และให้
ความส าคัญกับการก าหนดราคาที่เหมาะสมกับขนาด และปริมาณของสินค้า อีกทั้งยังควรมีราคาให้เลือกตาม
ขนาดของบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

3. ด้านบุคลากร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีดังนั้นผู้ประกอบการควรใส่ใจ
เรื่องการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาคอยให้บริการลูกค้า จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการ
ให้บริการเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างจากคู่แข่งขัน 

4. ด้านกระบวนการ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีดังนั้นผู้ประกอบการต้อง
ค านึงถึงระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าแต่ละคนที่ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไปที่จะสามารถน าเสนอสินค้าได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมด้วยกระบวนการสั่งซื้อที่สะดวกไม่ซับซ้อน รวมถึงความสะอาดของอุปกรณ์
และบริเวณร้านเพื่อท าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาประชากรในต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีเท่านั้น 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรจะขยายขอบเขตพื่นที่ในการศึกษาไปยังจังหวัด
อ่ืน ๆ ที่มีประชากรเหมาะสม เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคใน
ประชากรกลุ่มใหม่ ๆ ให้เกิดความครอบคลุมมากข้ึน 
 2. เพื่อให้ได้ข้องมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรท าการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่อาจจะมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี เช่นปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านสังคม 
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