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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon 
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon 
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร จ าแนกตามเพศ และรายได้ต่อเดือน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ที่มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café 
Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคหรือผู้ที่เคยซื้อกาแฟ Café Amazon ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวัดชุมพรที่มีเพศตา่งกัน มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน ท าให้ กระบวนการตดัสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ไม่ต่างกัน  และส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ, Café Amazon 

Abstract 

The objectives of this study were 1) To study the Consumer’s buying decision process 
of Café Amazon store in Mueang district of Chumphon province. 2) To study the Consumer’s 
buying decision process of Café Amazon store in Mueang district of Chumphon province by 
gender and monthly income. 3) To study the marketing mix’ 7Ps factors that affect the 
Consumer’s buying decision process of Café Amazon store in Mueang district of Chumphon 
province. 

The sample group was 400 people of consumers who buy fresh coffee at Café Amazon 
store in Mueang district of Chumphon province. The questionnaire was used to be a tool 
for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), 
One-Way ANOVA (F-test) and Multiple Regression. 

The results of hypothesis testing showed that consumers in Mueang district of Chumphon 
province with different personal factors included gender and monthly income making the 
Consumer’s buying decision process of Café Amazon store in Mueang district of Chumphon 
province no different. Moreover, marketing mix included promotion, process and physical 
evidence affected the Consumer’s buying decision process of Café Amazon store in Mueang 
district of Chumphon province. 

Keywords: Consumer’s buying decision process, Café Amazon store  

บทน า 

หากพูดถึงกาแฟหลายคนคงจะนึกถึงกลิ่นหอมหวนและกลิน่ของเมล็ดกาแฟไหม้อ่อนๆ พร้อม ๆ 
กับรสชาติความขมที่ละมุนละไมกลมกล่อม ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟที่แตกต่างกับเคร่ืองดื่ม
ชนิดอ่ืน ๆ กาแฟนั้นมีส่วนประกอบส าคัญคือ คาเฟอีน คาเฟอีนมีอยู่ในอาหารหลายชนิดที่ผู้คนนิยมรับประทาน
กันในชีวิตประจ าวัน เชน่ กาแฟ ชา โคล่า เครื่องดื่มชูก าลงั ช็อกโกแลต เป็นตน้ นอกจากนี้ กาแฟดีแคฟหรือ
กาแฟที่ระบุวา่ไม่มสีารคาเฟอีนนั้น ความจริงแล้วยังมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบอยู่ เพียงแต่มีปริมาณน้อย
มาก หรอืแม้แต่ยาแก้ปวดบางชนิดก็มีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยเช่นกนั ทั้งนี้ อาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดจะมี
ปริมาณคาเฟอีนไม่เท่ากัน ซึ่งอาหารที่มีคาเฟอีนมากที่สุด คือ กาแฟ โดยกาแฟประมาณ 240 มิลลิลิตร จะมี
คาเฟอีนอยู่ประมาณ 95-200 มิลลิกรัม คนทั่วไปไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกินวันละ 400 มิลลิกรัม ซึ่งเท่ากับ
การดื่มกาแฟประมาณ 4 แก้ว เครื่องดื่มชูก าลัง 2 ขวด หรือโคล่าประมาณ 10 กระป๋อง แต่ต้องระวังปริมาณ
น้ าตาลที่มากเกินไปดว้ย เพราะในโคล่า 10 กระป๋องอาจมนี้ าตาลมากถึง 350 กรัม รวมถึงกาแฟชงส าเร็จก็มี
น้ าตาลผสมอยู่ในปริมาณมากเชน่กัน หากบริโภคเปน็ประจ าอาจท าให้เสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานได้ 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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ดังนั้น นอกจากปริมาณคาเฟอีนที่ต้องควบคุมแล้ว ยังต้องระวังเรื่องการบริโภคน้ าตาลส่วนเกินที่อยู่ในอาหาร
แต่ละชนิดด้วย 

ประโยชน์ของคาเฟอีนต่อร่างกายมีหลากหลายอย่างทั้งต่อสมอง สายตา หัวใจ กระเพาะอาหาร 
และล าไส้  ภายหลังจากเมื่อเราดื่มกาแฟเข้าไปแลว้เป็นเวลา 15-20 นาทีจะสง่ผลท าให้สมองของเราสั่งให้
ร่างกายตื่นตัว พลังสมองจะพุง่กระฉูดเพราะคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะเข้าไปยับยั้งความเหนื่อยอ่อนและความ
ง่วง อีกทั้งยังช่วยให้สมองท างานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านความจ า โดยคาเฟอีนจะไปท างานปิดกั้นสารสื่อประสาท
ชนิดหนึ่ง ซึ่งส่งผลท าให้ปริมาณสารสื่อประสาทชนิดอืน่อย่างโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรินเพิ่มสูงขึ้น จนท าให้
มีการสง่ข้อมูลของเซลลป์ระสาทภายในสมองเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาจงึพบวา่ คาเฟอีนอาจท าให้ประสทิธิภาพ
ในการท างานของสมองดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น อารมณ์ ความจ า การตอบสนอง ความระมัดระวัง ระดับ
พลังงาน และกระบวนการคิดทั่วไป เป็นต้น คาเฟอีนยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกายด้วย โดยเพิ่มระดับอะดรีนา
ลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิช์่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมส าหรับการออกก าลังกายอย่างหนัก และเคาเฟอีนยัง
ช่วยสบายไขมันให้เป็นพลงังานอีกด้วย นอกจากนี้ คาเฟอีนยังอาจช่วยเพิ่มความทนทานและอาจช่วยให้
เหนื่อยช้าลง แต่คาเฟอีนอาจไมเ่พิ่มสมรรถภาพทางร่างกายในกรณีที่ต้องใช้แรงมากในระยะเวลาสั้น ๆ อยา่ง
การยกของหรือการวิ่งเร็ว เมื่อร่างกายหลังอะดรนีาลีนแล้ว จะส่งผลต่อการท างานของสายตา ท าให้รูม่านตา
ขยาย คุณจึงรู้สึกได้ว่ามองเห็นภาพคมชัดขึ้นระดับ Full HD เลยทีเดียว พร้อมกันนั้นคุณจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็ว
ขึ้น เลือดสูบฉีดไปทั่วร่างกาย นัน่เป็นเพราะคาเฟอีนส่งผลต่อเสน้เลือด ท าให้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 10-15% 
ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย คาเฟอีนส่งผลดตี่อระบบล าไส้ สงัเกตไหมว่าเวลาดื่ม
กาแฟแล้ว ท าไมเราถึงถ่ายหนัก นั่นเปน็เพราะหลังดื่มกาแฟแลว้ร่างกายจะหลัง่ฮอร์โมนที่กระตุ้นการท างาน
ของล าไส้ ท าให้ล าไส้ท างานหลกัและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งความจรงินั้นคาเฟอีนยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในอีก
หลาย ๆ ด้านหากรับทานอย่างถูกต้องและได้รับในปริมาณที่เหมาะสม 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภค
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ว่าข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้อกาแฟคา Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยจะเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เปน็ประโยชนต์่อการน าไปพัฒนาและปรบัปรงุการตลาด รวมถึงก าหนดกลยทุธ์และส่วน
ประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
คุณภาพสินคา้ให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการแข่งขันทุก ๆ รูปแบบและทราบ
ถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคในปัจจบุัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร  
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร จ าแนกตามเพศ และรายได้ต่อเดือน 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้าน
การสง่เสริมการขาย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ที่มีผลตอ่กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปน็การศึกษา เร่ือง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
1. สถานที่การศึกษางานวิจยัโดยการเก็บข้อมูลจากการกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้แก่ อ าเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร  
2. การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภค

ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร   5 ด้าน 1. ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 2. ด้านการแสดงหาข้อมูล 
3. ด้านการประเมินผลทางเลือก 4. ด้านการตัดสนิใจซื้อ 5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และศึกษาแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการขาย 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบคุลากร รวมไปถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
และรายได้ต่อเดือน 

3.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้รโิภคหรือผู้ที่เคยซื้อกาแฟ Café Amazon 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร จ านวน 400 ตวัอยา่ง ใชต้ารางเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ตัวอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะ
เป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงกบัผู้บริโภคหรือผู้ที่เคยซื้อกาแฟ Café Amazon ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เท่านั้น 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ รายได้ต่อเดือน ส่วนประสมทางการตลาด (7P) ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านบุคลากร 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร ซึ่งได้แก่  ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผล
ทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อให้ร้าน Café Amazon น าไปใช้เปน็แนวทางในการปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
  2. เพื่อให้ร้านกาแฟยี่ห้ออ่ืน ๆ สามารถน าผลการวิจัยไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อ
จัดหาสินคา้และบริการให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบทความทางวชิาการต่าง ๆ รวมไป
ถึงงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ดงันี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
Kotler, 1997 ((อ้างถึงใน พันธุ์ทิพย์ ดีประเสริฐด ารง, 2559) อ้างถึงใน ชนากานต์ ชูหลิน, 2561) ได้

กล่าวว่า ตวัแปรทางด้าน ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาชีพ อาย ุรายได้ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติและ
สัญชาติเป็นตัวแปรที่ใช้ใน การแบ่งส่วนแบ่งตลาด เพื่อใช้วัดความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค
และความถี่ในการใช้ผลติภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับตัวแปรทางประชากรสูง ซึ่งการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ท าให้ทราบขนาดของตลาด เป้าหมายและสื่อที่ใช้ดว้ย 

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์   
(Kotler, 1997) (อ้างถึงใน วรามาศ เพ็ชรเนียม, 2559) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภัณฑ์ วา่ ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจในรูปแบบของสนิค้า บริการ ความคิด 
สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของผู้บริโภคได้ รวมถึงผู้บริโภค
จะได้รับประโยชน์และคุณค่าในผลิตภัณฑน์ั้น ๆ ปกติแล้วผลิตภณัฑ์จะสามารถแบ่ง ได้เปน็ 2 ประเภท คือ 
ผลิตภัณฑ์ทีจ่ับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
(Kotler, 1997) (อ้างถึงใน วรามาศ เพ็ชรเนียม, 2559) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ราคา ว่า ราคา (Price) หมายถงึ ต้นทนุของสินค้าหรือบริการทีผู่้บริโภคจะต้องจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ การก าหนดราคาของสินค้าหรือบริการเกิดจากการตั้งเป้าหมายของธุรกิจว่าจะท าเพื่อต้องการ
ผลก าไร การขยายส่วนแบ่งของตลาด การแข่งขันดา้นราคากับคู่แข่ง หรือเป้าหมาย อื่น ๆ โดยการตั้งราคา
จะต้องได้รับการยอมรับจากผูบ้ริโภค ซึ่งจะต้องจ่ายพร้อมราคาของสินค้าหรือ บริการในรูปแบบของตัวเงิน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 (อ้างถึงใน กานดา เสือจ าศลิ, 2555) กล่าวถึง ส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย วา่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ กิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลติภัณฑ์
จากแหล่งผลิตหรือจากองค์กรการค้าไปถึงมือผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 (อ้างถึงใน กานดา เสือจ าศลิ, 2555) กล่าวถึง ส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด ว่า การส่งเสริมการตลาด เปน็เครื่องมือในการสื่อสารไปยังผูบ้ริโภคเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้เพื่อ จูงใจ ต้องการในตัวสินคา้มากข้ึน 
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ด้านกระบวนการใหบ้ริการ 
 (Kotler, 1997) (อ้างถึงใน วรามาศ เพ็ชรเนียม, 2559) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กระบวนการให้บริการ ว่า กระบวนการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอนในการขายสินคา้หรือบริการ ที่มุ่งเน้น
ถึงความ ถูกต้อง รวดเร็ว ท าให้เปน็ทีพ่อใจและประทบัใจในความรู้สึกของผูบ้รโิภค ซึง่จ าเปน็ต้องอาศัยกระบวนการ
ที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริการโดยทั่วไปมักประกอบด้วย หลายขั้นตอนซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนจะต้องเชื่อมโยงกนัได้เปน็อย่างดี หากมีข้ันตอนใดไม่ดีแม้เพียงขั้นตอนเดียวก็จะท าให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจหรือไม่ประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภคได ้

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(Kotler, 1997) (อ้างถึงใน วรามาศ เพ็ชรเนียม, 2559) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ วา่ การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) 
หมายถึง การสร้างและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการทีส่ามารถมองเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง
สภาพแวดล้อมของสถานที่ ภายในองค์กร การออกแบบตกแต่งสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง 
ๆ ที่ใช้ในการให้บริการซึ่งท าให้สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคท าให้ผูบ้ริโภคมองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าของ
การบริการที่ส่งมอบให้นัน้เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างชัดเจน 

ด้านบุคลากร 
(Kotler, 1997) (อ้างถึงใน วรามาศ เพ็ชรเนียม, 2559) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคลากร ว่า บุคลากร (People) หมายถึง ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งเปน็ส่วนส าคัญในงาน
ด้านการบริการ ซึ่งจะรวมตั้งแตเ่จ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และพนกังานในทุกระดบั โดยบุคคลดงักล่าวมานี้จะมี
ผลต่อคุณภาพของการให้บริการ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาฝึกอบรม และสร้างแรงจูงใจเพื่อท าให้สามารถ
สร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังเป็นการสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่งขันด้วย 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ราช ศิริวฒัน์, 2560 (อ้างถึงใน ชนากานต์ ชูหลนิ, 2561) กล่าวถึง กระบวนการตดัสนิใจ วา่ กระบวนการ

ของการตัดสินใจประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก ่
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ปัญหาเกิดข้ึนเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง

สภาพที่เปน็อุดมคติ คือ เป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึง
ก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปน็จริง โดยปัญหาของแต่ละ
บุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป 2. การเสาะแสวงหาข้อมูล เมือ่เกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทาง
แก้ไข โดยหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อชว่ยในการตัดสนิใจ เช่น จากแหล่งบุคคล หรือจากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง  
3. การประเมินทางเลือก เม่ือผู้บริโภคได้ข้อมูลจากข้ันตอนที่ 2 แล้วก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางที่ดทีี่สุด วิธีการที่ผู้บรโิภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแต่ละสินค้า  4. การตัดสินใจซื้อ โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลา
ในการตัดสินใจ ส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกตา่งกัน คือ ผลติภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้
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ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผูบ้ริโภคก็ไมต่้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน  5. พฤติกรรม
หลังการซื้อ หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รบัประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รบัความพอใจ
หรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าท าให้เกิดการซื้อซ้ า ได้หรืออาจมีการ
แนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าผู้บริโภคไมพ่อใจก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้น ๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชนากานต ์ชูหลนิ 2561 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่ม แอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากร  
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท
เบียร์ของ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังที่มีปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทเบียร์ต่างกันและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมทาง การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ฐิติรัตน์ รุ่งหิรัญศักดิ์ 2557 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค
ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค
กาแฟ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง) 
การศึกษานี้ใช้วธิีการออกแบบสอบถามผู้บรโิภคที่เปน็ผูป้ฏิบตัิงานในกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ไดแ้ก่ ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และจ้างเหมาบริการ ผลการศึกษาพบวา่ เพศ รายได้ และปัจจัยทางด้าน
การตลาดมีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางด้านการตลาดในทุกด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือปัจจัยทางด้านราคา ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่ตัดสินใจที่จะลงทุนในธุรกิจกาแฟ ทั้งผู้ค้ารายใหม่และผู้ค้ารายเดิมที่ต้องการมีสว่นแบ่ง
ทางการคลาด และสร้างก าไรสูงสุดให้กับกิจการ ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางดา้นการตลาดอย่างจริงจัง 
และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกบักิจการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบถาม ประกอบด้วย เพศ และรายได้ต่อเดือน จ านวน 2 ข้อ 
ส่วนที่ 2    ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café 

Amazon ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวัดชุมพร จ านวน 35 ข้อประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมนิค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3    ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกับการรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การ
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ประเมินผลทางเลือก การตัดสนิใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ จ านวน 12 ข้อ  ประกอบด้วยค าถามใน
ลักษณะประเมนิค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดังนี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
      1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และคา่ความถี่ (Frequency) ในการอธิบายตัวแปรปัจจยั

ส่วนบุคคล 
      1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย

ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      2.1 ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

กาแฟ Café Amazon ตา่งกัน  วิเคราะห์ด้วย สถิติ t – test  
      2.2 ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่มีรายได้ตา่งกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลอืก

ซื้อกาแฟ Café Amazon ต่างกัน วิเคราะห์ด้วย สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หาก
พบความแตกต่าง จะน าไปเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

        2.3 ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon 
ของผู้บริโภควัยท างาน ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอย (Multiple Regression) 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon 
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร โดยภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง
และมาก  โดยเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการประเมนิผลทางเลือก ดา้นการรบัรู้ถึงปัญหาหรือ
ความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจซื้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ ดงันี้ 
           2.1 ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรที่มีเพศตา่งกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
กาแฟ Café Amazon ไม่ต่างกัน   
      2.2 ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon  ไม่ต่างกัน 
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 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café 
Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร สามารถสรุปการวิจัยได้ ดังนี้ 
      3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร 
      3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
บุคลากร ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด

ชุมพร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 

     1.1 ด้านการรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับ 
มาก โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความจ าเป็นในการซื้อกาแฟ เนื่องจากรู้สึกง่วงนอน และคิดว่าการ
ดื่มกาแฟจะช่วยแก้ปัญหาความง่วงได้ โดยจะท าให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schiffman & Kanuk , 2000 : p. 6 (อ้างถึงใน มนัส ศุภรจิตพร, 2555) ที่ว่า การรับรู้ถึงความต้องการ 
(Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การที่บุคคลรบัรู้ถึงความ
ต้องการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือ เกิดจากสิ่งกระตุ้น เช่น ความหิวความกระหาย ความต้องการ
ทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการที่
เป็นความปรารถนาอันเป็นความต้องการดา้นจติวิทยา (Psychological Needs) สิ่งเหลา่นี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึง่
จะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีต ท าให้เขารู้ว่า
จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอยา่งไร        

     1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับ ปานกลาง โดย
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญปานกลางกับการสืบหาข้อมูลจากการถามบุคคล หรือประสบการณ์ของตนเอง 
หรือโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร, 2554 : หน้า 67-84 (อ้างถึงใน สุกัญญา ละมุล, 
2560) ที่ว่า การค้นหาข้อมูล เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการนั้น ๆ เพื่อให้ได้ ข้อมูลต่าง ๆ 
มากเพียงพอส าหรับการตัดสินใจซื้อ ในการค้นหาข้อมูลอาจเป็นการค้นหาข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลภายในซึ่ง
เป็นความทรงจ าของผู้บรโิภคเองที่มีต่อสินค้าและบริการต่าง ๆ และการค้นหา ข้อมูลจากภายนอก อาจเปน็การ
ค้นหาข้อมูลจากผู้ขาย ตามสื่อโฆษณาตา่ง ๆ  หรือการค้นหาข้อมูล จากเครือข่ายสังคมของผูบ้ริโภคจากครอบครัว 
เพื่อนร่วมงานหรือสื่อสงัคมออนไลน์   

     1.3 ด้านการประเมินทางเลอืก ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับ มาก โดย
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากกับการเปรียบเทียบข้อมูลราคา ข้อมูลโภชนาการของกาแฟแต่ละชนิด และ
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เปรียบเทียบรสชาติ ความขม ความหวาน ก่อนการเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของราช ศิริวัฒน์, 2560 
(อ้างถึงใน ชนากานต์ ชูหลิน, 2561) ที่ว่า เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้วก็จะประเมินทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสนิค้า   

     1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับ ปานกลาง โดย
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปานกลางในการตัดสนิใจเลือกซื้อ โดยใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจปานกลาง
และใช้เวลาไม่แตกต่างกันมากนัก บุคคลอ่ืน ๆ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ราช ศิริวัฒน์, 2560 (อ้างถึงใน ชนากานต์ ชูหลิน, 2561) ที่ว่า โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการ
ข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจ ส าหรบัผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลติภัณฑบ์างอยา่งต้องการ
ข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แตบ่างผลติภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไมต่้องการระยะเวลาการ
ตัดสินใจนาน   

     1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับ มาก โดย
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากต่อความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการที่ได้รับและจะสง่ผลต่อการบริโภค
คร้ังต่อ ๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของราช ศิริวัฒน์, 2560 (อ้างถึงใน ชนากานต ์ชูหลนิ, 2561) หลังจากมีการ
ซื้อแล้ว ผูบ้ริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจ
ผู้บริโภคได้รบัทราบถึงข้อดีตา่ง ๆ  ของสินคา้ท าให้เกิดการซื้อซ้ า ได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่
ถ้าผู้บริโภคไมพ่อใจก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้น ๆ   

 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

     2.1 ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรที่มีเพศตา่งกัน ท าให้ กระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้อ
กาแฟ Café Amazon ในภาพรวม ไม่ตา่งกัน ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นวา่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ต่างก็มี
ความต้องการในการบริโภคกาแฟ Café Amazon ไม่ต่างกัน เนื่องจากวิถีชีวิตในการท างานก็ไม่ต่างกัน คือต้อง
เร่งรีบ เหนื่อยลา้ ง่วงนอนและต้องการสิ่งที่มาช่วยให้ให้หายงว่งได้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ ((2538 : 41-42 อ้างถึงใน ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที, 2557 ) อ้างถึงใน เฉลิมพล รัตนลาโภ, 2559) ที่ว่า เพศ 
เป็นตัวแปรหนึง่ที่ส าคัญในการแบง่ส่วนตลาด เนื่องจากความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภค 
การติดต่อสื่อสารที่ต่างกัน นักการตลาดจงึจ าเปน็ต้องศึกษาตวัแปรนี้อย่างอรอบคอบ และอาจจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า  
     2.2 ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวัดชุมพรที่มีรายได้ต่อเดือนตา่งกนั ท าให้ กระบวนการตดัสนิใจ
เลือกซื้อกาแฟ Café Amazon  โดยรวม ไมต่่างกัน ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นว่ากาแฟ Café Amazon มีราคาที่ผู้บริโภค
ทุกระดับสามารถซื้อได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ((2538 : 41-42 อ้างถึงใน 
ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที, 2557 ) อ้างถึงใน เฉลิมพล รัตนลาโภ, 2559) ที่วา่ รายได ้เปน็ตัวแปรส าคัญทีท่ าให้ทราบถึง
พฤติกรรมผู้บริโภค รายได้เปน็ตวัชี้วัดการมีความสามารถในการซื้อสินค้า นักการตลาดส่วนใหญจ่ะเชื่อมโยง
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เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อให้ก าหนดคลาดเป้าหมายไดช้ัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
กลุ่มรายได้อาจจะเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน  

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café 
Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร สามารถสรุปการวิจัยได้ ดังนี้ 
      3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café 
Amazon ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึง่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคมีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น 
และร้านขายกาแฟมีหลากหลายให้เลือกแต่ไม่มีความหลากหลาย คณุภาพของสินคา้ในด้านบรรจุภัณฑ์ ข้อมูล
โภชนาการ และเมนูต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หรือจะเรียกว่า ไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองท าให้
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตัวผลติภัณฑ์น้อย ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยัของ ชนากานต์ ชูหลนิ 
2561 ที่ท าการศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังพบว่า พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่มีปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย 
เพศ อายุอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทเบียร์
ต่างกันและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยและด้านการ
ส่งเสริมทาง การตลาด มผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม 
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
      3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café 
Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพรส่วนใหญ่มีรายได้มากพอที่จะตัดสนิใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ได้ และราคาของสนิค้าอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับฐิติรัตน์ รุ่งหิรัญศักดิ์ 2557 ที่ท าการศึกษา
เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรโิภคกาแฟของผูบ้ริโภคในกรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง) พบว่า เพศ 
รายได้ และปจัจัยทางด้านการตลาดมีอิทธิพลต่อการบรโิภคกาแฟ โดยผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปัจจยัทางดา้น
การตลาดในทุกด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด รองลงมาคือปัจจัยทางดา้นราคา ดังนัน้ 
ผู้ประกอบการที่ตัดสินใจที่จะลงทุนในธุรกิจกาแฟ ทัง้ผู้คา้รายใหม่และผู้คา้รายเดิมที่ต้องการมีสว่นแบ่ง ทาง
การตลาด และสรา้งก าไรสงูสุดให้กับกิจการ ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางดา้นการตลาดอย่างจริงจัง และ
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ 
      3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
กาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพรมีความสะดวกสบายในการหาซื้อกาแฟ ซึ่งมจีัดจ าหน่ายกระจายไปทุกที่และมีมาก
เพียงพอต่อความต้องการ สามารถเข้าถึงได้ง่ายจนท าให้ไม่เกิดความรู้สึกแตกต่างส าหรับผู้บริโภค ซึ่งผลที่ได้ไม่
สอดคล้องกับ นิตา หะสิตะเวช 2560 ที่ท าการศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสดร้าน Gracenita 
Café ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจ
ซื้อกาแฟสดร้าน Gracenita Café ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร เนื่องจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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ให้ความส าคัญต่อปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย เวลาการเปิด-ปิดร้านที่มีความเหมาะสม สะดวกต่อความ
ต้องการ สถานที่จดัจ าหนา่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้งา่ย   

     3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
กาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพรให้ความส าคัญกบัการให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก การมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การมี
โฆษณาร้านค้า หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า การมีโปรโมชั่นสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับณัฐรดา แผ่นหิน 2561 ที่ท าการศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟร้าน Café Amazon ของ
ประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟร้าน Café Amazon ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร          

      3.5 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
กาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร ให้ความส าคญัมากกับกระบวนการท ากาแฟที่มีระบบขั้นตอน มีความใส่ใจค าร้องขอของลูกค้า ขั้นตอน
การท ามีความรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน กระบวนการท ามีความสะอาด และมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับศิรประภา นพชยัยา 2558 ที่ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อกาแฟจากร้าน
คาเฟ่ อเมซอล ในสถานบีริการน้ ามัน ปตท. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่วา่ กระบวนการ
ให้บริการแสดงให้เห็นว่า หากร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีกระบวนการในการให้บริการ ไม่วา่จะเปน็กระบวนการสัง่ซื้อ
ที่ ไม่ซับซ้อน และการสง่มอบสนิค้า หรือ บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้กาแฟทั้งสิ้น 
      3.6 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้อ
กาแฟ Café Amazon ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็นวา่ ผู้บรโิภคในอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร ให้ความส าคัญกับความสะดวกในการจอดรถในการเข้าใช้บริการซื้อสินค้า ความทันสมัย
ของร้าน การตกแต่ง ที่สวยงาม ความสะอาดภายในร้าน   อากาศที่เย็นและสดชื่นภายในร้าน ความหอมของ
กาแฟ และความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ภายในร้าน ซึ่งสอดคล้องกับศิรประภา นพชยัยา (2558) ที่
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มผีลต่อการ ตัดสนิใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอล ในสถานีบริการน้ ามนั ปตท. ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่วา่ ปัจจัยดา้นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพแสดงให้
เห็นว่าหากร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานบีริการน้ ามนัปตท. มีการตกแต่ง ร้านกาแฟให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ ไม่วา่จะเปน็การให้กลิ่นของกาแฟท าให้ลูกค้าเกิดความ เพลิดเพลิน หรือ การท าบรรยากาศ
ของร้านให้น่านั่งรวมถึงมบีริการเสริมต่าง ๆ ไว้คอยรองรับลูกค้า เช่น การ มีบริการ Wi-Fi ฟรี หรือ การมี
หนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสารไปให้ลูกค้าอ่านในเวลาที่นัง่ดื่มกาแฟล้วนส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากรา้นคา
เฟ่อเมซอนทั้งสิน้ 
      3.7 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ 
Café Amazon ของผู้บรโิภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร มีความเร่งรีบในการรับบริการ  การบริการของบคุลากรของร้านต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
มาก มีการแต่งตัวที่เรียบร้อยสะอาดสะอ้านเป็นแบบเดียวกัน จงึไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
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กาแฟ Café Amazon ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งไม่สอดคล้องกับศิรประภา นพชัยยา 
(2558) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยดา้นบคุลากรแสดงให้เห็นว่า หาก ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีการอบรมบุคลากรให้มี
มาตรฐานในการบริการ เชน่ การมีความรู้ในตัวสินคา้ มารยาท และบุคลิกภาพ จะชว่ยสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อ
กาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอนของผูบ้ริโภค   

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการ

ด้านตา่ง ๆ  ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ร้านกาแฟยี่ห้ออ่ืน ๆ 
สามารถน าผลการวิจัย ไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
    จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ไม่ต่างกัน 
ดังนั้น นักการตลาด นักลงทนุ หรือผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่น เพราะ
เนื่องจากกาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นของร้าน Café Amazon เป็นที่นิยมแก่ทุกเพศ และคนในทุกระดับอยู่แล้ว 
ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน เช่น อาชีพ หรืออายุที่แตกต่างกัน เพราะบุคคลที่ต่างวัย ต่างอาชีพ 
ต่างไลฟ์สไตล์อาจมีกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Café Amazon ที่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
   จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผูบ้รโิภคต้องการให้ร้าน Café Amazon ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร ปรับปรุง พัฒนาสว่นประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มากที่สุด เป็น 29% ถัดมา
เป็น ด้านราคา 26.8% ด้านผลิตภัณฑ์ 14.9% ด้านบุคลากร 11.7%  ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 7.2% 
ด้านกระบวนการให้บริการ 5% และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5%ดังนัน้ นักการตลาด นักลงทุน หรือ
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านโดยเรียงล าดบัความส าคัญ
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดด้านที่ต้องการให้พัฒนา ปรับปรุง ดงันี้ 

     2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคอยากให้ทางร้าน Café 
Amazon ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปรับปรุงพัฒนาดา้นมาตรฐานของสินคา้เนื่องจากในแตล่ะสาขามี
รสชาติของเมนูเดียวกันแตกตา่งกันไป บางสาขาหวานเกินไป บางสาขารสชาติเจือจางไป อยากให้มีเมนู
หลากหลายมากข้ึนและอยากให้มีบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างไปตามเทศกาล เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสวยงาม
มากข้ึน 

     2.2 ด้านราคา จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอยากให้ทางร้าน Café Amazon 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปรับปรุงพัฒนาดา้นราคาให้ถูกลง เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนมีความเห็นว่า
ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าบางเมนู หรือให้เพิ่มการเลือกราคาตามขนาดของแก้ว เพื่อให้ผู้บริโภค
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เข้าถึงได้ง่ายทุกระดับมากกว่านี ้และให้มีมาตรฐานของราคาหากเป็นเมนูร้อนราคาเท่ากนั เมนูเย็นราคา
เท่ากัน 

     2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บรโิภคอยากให้ทาง
ร้าน Café Amazon ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มสาขาที่อยู่ใกล้เมือง ใกล้แหล่งสถานที่
ท างานมากกว่านี้ ใกล้แหล่งชุมชนมากกว่านี้ หรือตามแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ขึ้นกว่าเดิม 

     2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอยากให้ทางร้าน 
Café Amazon ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปรับปรุงพัฒนาดา้นโปรโมชัน่ตา่ง ๆ เชน่ จัดให้มีโปรโมชัน่บ่อย 
มีโปรโมชั่นร่วมกับธุรกิจอ่ืนเพิ่มขึ้น เช่น 7-eleven เป็นต้น ให้สิทธิพิเศษอาชีพต่าง ๆ วนไปตามช่วงเวลา เช่น 
ช่วงวันครูให้ส่วนลดแก่ข้าราชการครู  หรือจะเป็นโปรโมชัน่สะสมแต้มคะแนน แต้มแก้ว ซื้อ 10 แก้ว ฟรี 1 
แก้ว เป็นต้น 

     2.5 ด้านกระบวนการให้บริการ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอยากให้ทางร้าน 
Café Amazon ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปรับปรุงพัฒนาด้านกระบวนการให้บริการให้มีความสะอาดมากข้ึน 
เนื่องจากเคยมีข่าวว่ามีสิง่ปนเปือ้นอยู่ในสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคควรออกมาตรการ
หรือมาตรฐานการผลิตออกมา เพิ่มความรวดเร็วให้การบริการให้มากขึ้นเนื่องจากบางครั้งต้องรอนาน และเพิ่ม
มาตรฐานของสูตรสินค้าให้คงที่มากข้ึน จัดให้มีสูตรหวานน้อยในทุกเมนูส าหรับคนรักสุขภาพ  

     2.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บรโิภคอยากให้ทาง
ร้าน Café Amazon ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของร้านให้สวยงาม เปลี่ยน
ตามเทศกาลตา่ง ๆ เพื่อให้น่านัง่ จัดให้มีที่นั่งดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้น ที่นั่ง outdoor ให้มีต้นไม้ร่มร่ืนเพิ่มขึ้น 
เพิ่มสถานที่จอดรถให้สะดวกมากข้ึน และภายในรา้นให้มีอากาศเย็นสบายตลอดวัน 

     2.7 ด้านบุคลากร จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอยากให้ทางร้าน Café Amazon 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปรับปรุงพัฒนาให้มีการอบรมพนักงานด้านมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐาน
การชงเคร่ืองดื่มอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีรสชาติคงที่เหมือนกันในทุก ๆ สาขา เพื่อให้พนักงานมกีารบริการที่
ดีมากข้ึน มีหน้าตายิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ มนุษยส์ัมพันธ์ดี มจีิตใจบริการมากขึ้น ให้พนักงานใส่ใจบริการ
รับค าร้องขอจากลูกค้ามากข้ึน เช่น ลูกค้าอยากได้หวานน้อย กร็ับค าร้องขอจากลูกค้าและท าให้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
          1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรเท่านั้น ดังนั้น

ควรขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลมุมากยิง่ขึ้น เชน่ ในภาคใต้ เพื่อให้ได้ความแตกต่างในแต่ละจังหวัด 
และไดผ้ลวิจัยที่แตกต่างออกไป 
           2. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus 
Group) เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลบางส่วนที่ไมส่ามารถให้ข้อมูลได้ผ่านการท าแบบสอบถามและจะช่วยให้
ผู้ประกอบการทราบถึงปัญหาหรือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง 
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