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บทคัดย'อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค% 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครจำแนก

ตามป{จจัยส)วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาส)วนประสมทางการตลาด และป{จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต)อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

กลุ)มตัวอย)างที่ใชBในการวิจัยครั ้งนี ้คือกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชB

แบบสอบถามเป~นเครื่องมือที่ใชBในการเก็บรวบรวมขBอมูล สถิติที่ใชBในการวิเคราะห% ไดBแก) ความถี่ ค)ารBอยละ 

ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดBวยการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรแรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต)างจะเปรียบเทียบเป~นรายคู)โดยใชBวิธี LSD และใชBสถิติการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว)า กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มี อายุ และรายไดBเฉลี่ยต)อเดือน

ต)างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดต)างกัน และกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต)างกัน ทำ

ใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดไม)ต)างกัน ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดและป{จจัยทางจิตวิทยา ดBาน

ผลิตภัณฑ% ดBานช)องทางการจัดจำหน)าย ดBานส)งเสริมการตลาด ดBานบุคลากร ดBานกระบวนการใหBบริการ ดBาน

การจูงใจ ดBานบุคลิกภาพ และดBานทัศนคติ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานใน 

กรุงเทพมหานคร
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คำสำคัญ:  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ; กาแฟสด 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to 1)  To study the purchasing decision process that 

affects the decision to purchase blend coffee.  2)  To study the decision marketing process to 

purchase blend coffee classified by population factors.  3)  To study the marketing mix factors 

and the psychology that affects the decision-making process of purchasing blend coffee.  

The sample used in this research is 400 people that working in Bangkok, using 

questionnaires as a tool for data collection.  The statistics used in the analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t- test statistics, 

one-way variance statistics ( One-way ANOVA) , if differences are found by using LSD methods 

and using multiple regression statistics. 

 The hypothesis test found that the salary worker of the population in Bangkok with 

different age and income has different effects on the decision to purchase blend coffee and the 

salary worker of the population in Bangkok with different gender does not affect the decision to 

purchase blend coffee.  The marketing mix factors and the psychology factors consists of 

Product, Place, Promotion, People, Process, Motivation, Personality and Attitude of the factors 

affect the decision to purchase blend coffee of salary worker of the population in Bangkok. 

 

Keywords:  PURCHASING DECISION PROCESS; Blend coffee 
 

บทนำ 

ป{จจุบันหลายๆประเทศกำลังเผชิญอยู)กับป{ญหาโควิด-19 ซึ่งไดBแพร)กระจายไปทั่วทุกมุมโลก ยอดผูBติด

เชื้อโควิด-19 สะสมพุ)งสูงกว)า 104 ลBานรายทั่วโลก ขณะนี้มีประเทศที่พบผูBติดเชื้อแลBว 186 จาก 193 ประเทศ

ทั่วโลก (ณรงค%กร มโนจันทร%เพ็ญ,2564) ในป� 2563 ภาคการท)องเที่ยวตBองเผชิญกับป{ญหาจากการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 จำนวนนักท)องเที่ยวลดลงมากส)งผลกระทบรุนแรงต)อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท)องเที่ยวซึ่งมี

สัดส)วนการจBางงานถึงประมาณรBอยละ 23.5 ของการจBางงาน (ธนาคารแห)งประเทศไทย, 2563) นอกจากน้ี ยังมี

หลายๆกิจการที่ไดBรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 บางรายไม)สามารถต)อสูBและแบกรับภาระที่เกิดข้ึน

ไดB จนตBองป�ดกิจการไป โดยช)วงต้ังแต) 1-21 มิถุนายน 2563 ยอดรวมท้ังหมด 1,310 แห)ง จำนวนแรงงานถูกเลิก

จBางกว)า 319,824 คน ตั้งแต)เดือนตุลาคม 2562 พบว)ามีการย่ืนขอป�ดกิจการ 114 แห)งเท)านั้น เดือนเมษายน 

2563 มีการยื่นขอป�ดกิจการสูงถึง 2,456 แห)ง ลูกจBางตกงาน 472,855 คน สรุปยอดป�ดกิจการช)วงเดือนตุลาคม 

2562 ถึง มิถุนายน 2563 มีทั้งหมด 4,254 แห)ง ลูกจBางตกงานรวม 853,696 คน โดย 5 อันดับแรกที่ยื่นขอป�ด
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กิจการในเดือนมิถุนายน ไดBแก) อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมการผลิต เช)น ชิ้นส)วนและอุปกรณ%ประกอบสำหรับ

ยานยนต%-เคร่ืองยนต% ผลิตภัณฑ%พลาสติก ผลิตภัณฑ%โลหะอ่ืนๆ (ประชาชาติธุรกิจ, 2563)  

ถึงแมBจะมีบางบริษัทที่ไม)ไดBป�ดกิจการ แต)ก็จำเป~นตBองปลดพนักงานบางส)วนออก เพื่อหวังประคับประคองใหB

กิจการพอดำเนินต)อไปไดB จากพิษโควิด-19 ส)งผลใหBคนจำนวนมากถูกเลิกจBาง จากการเก็บขBอมูลของสำนักงาน

สถิติแห)งชาติพบว)า เดือนกุมภาพันธ%2563 ผูBท่ีอยู)ในกำลังแรงงาน มีจำนวนท้ังส้ิน38.41 ลBานคน ซ่ึง ประกอบดBวย

ผูBมีงานทำ 37.63 ลBานคน ผูBว)างงาน 4.19 แสนคน เมื่อคนตกงานจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ทำใหBตBองหาหนทางปรับตัว

เพื่อความอยู)รอด กลุ)มคนที่ถูกเลิกจBางตBองหาวิธีสรBางรายไดB สำหรับใชBจ)ายในครอบครัว หลายคนคิดเริ่มตBนทำ

ธุรกิจเล็กๆของตัวเอง หน่ึงในน้ันก็คือ การเป�ดรBานกาแฟ  

ป{จจุบันรBานกาแฟในกรุงเทพมหานครมีจำนวนมาก อัตราการเติบโตของตลาดกาแฟในป� 2563 มีสูง

มาก โดยมีป{จจัยมาจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยประมาณการค)าเฉล่ียอยู)ท่ี 300 แกBวต)อคนต)อป�  ถึงแมB

จะยังต่ำกว)าค)าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแลBวแต)ก็มีแนวโนBมที่จะสูงขึ้น (แนวโนBมธุรกิจกาแฟเมืองไทย,2563) 

ในช)วง 5 ป�ที่ผ)านมาตลาดกาแฟและเบเกอรี่เติบโตที่รBอยละ 7 และเติบโตอย)างต)อเนื่องในป� 2563 มูลค)าตลาด

รวมอยู)ท่ี 62,000 ลBานบาท โดยแบ)งเป~นตลาดรBานกาแฟมากท่ีสุด อยู)ท่ี 30,000 ลBาน (เอเชีย โอเรกBา, 2559 อBาง

ใน Marketeer, 2563) ทำใหBการแข)งขันของตลาดกาแฟมีความรุนแรงมากข้ึน 

ดังนั ้นผู B วิจ ัยจึงมีความสนใจในเรื ่องกระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับป{จจัยส)วนบุคคล ส)วนประสมทางการตลาด และป{จจัยทางจิตวิทยา โดยมี

แนวคิดในการวิจัยคือ การศึกษาจำแนกตามป{จจัยส)วนบุคคล ไดBแก) เพศ อายุ และรายไดBเฉลี่ยต)อเดือน ว)ามี

ความสัมพันธ%กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีระดับใด และการศึกษาจำแนกตามส)วนประสมทางการตลาด

บริการและป{จจัยทางจิตวิทยาถึงระดับการมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร โดยขBอมูลท่ีไดBจากการศึกษาจะเป~นประโยชน%ต)อผูBประกอบการใหBสามารถนำไปประยุกต%ในการ

วางแผนการตลาด กำหนดกลุ)มเป�าหมายและสรBางกลยุทธ%เพื่อความไดBเปรียบทางการแข)งขัน และสรBางความพึง

พอใจใหBเกิดแก)ผูBบริโภค 

 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครจำแนกตามป{จจัย

ส)วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาส)วนประสมทางการตลาด และป{จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ

สดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย)าง คือ กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟสด ซึ่งไม)

ทราบจำนวนท่ีแน)นอน จึงใชBวิธีการกำหนดกลุ)มตัวอย)าง ไดBขนาดของกลุ)มตัวอย)างจำนวน 400 คน 

2. ดBานเนื ้อหา ค ือ เป ~นการศึกษากระบวนการตัดส ินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรท่ีใชQในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดBวย ป{จจัยส)วนบุคคล ไดBแก) เพศ อายุ และรายไดBเฉลี่ยต)อเดือน ส)วนประสม

ทางการตลาด ไดBแก) ดBานผลิตภัณฑ% ดBานราคา ดBานช)องทางการจัดจำหน)าย ดBานส)งเสริมการตลาด ดBานบุคลากร 

ดBานกระบวนการใหBบริการ และดBานลักษณะทางกายภาพ และป{จจัยดBานจิตวิทยา ไดBแก) ดBานการจูงใจ ดBานการ

รับรูB ดBานเรียนรูB ดBานบุคลิกภาพ และดBานทัศนคติ 

2. ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดBวย ดBานการรับรูBป{ญหา ดBานการแสวงหาขBอมูล ดBานการประเมินทางเลือก ดBานการตัดสินใจซื้อ และ

ดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

ประโยชนEท่ีคาดว'าจะไดQรับ 

1. เพ่ือใหBทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหBทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครจำแนกตาม

ป{จจัยส)วนบุคคล  

3. เพ่ือใหBทราบถึงส)วนประสมทางการตลาด และป{จจัยทางจิตวิทยามีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดBวย 5 ดBาน ดังน้ี 

1. ดAานการรับรูAปDญหา 

สุกัญญา ละมุล (2559, หนBา 27) กล)าวว)า การรับรูBป{ญหา คือ การที่ผูBบริโภคจะระลึกถึงความแตกต)าง

ระหว)างส่ิงท่ีตนเองมีอยู)กับส่ิงท่ีตนเองตBองการ อาจเกิดจากตัวแปรภายในซ่ึงเป~นตัวแปรดBานจิตวิทยา และตัวแปร

ภายนอกซ่ึงเป~นสภาพแวดลBอมดBานสังคมและวัฒนธรรม 

สดุดี บุนนาค (2560, หนBา 13) กล)าวว)า การรับรูBป{ญหาหรือการตระหนักถึงป{ญหา คือการท่ีผูBบริโภคไม)

รับรูBถึงป{ญหาหรือความตBองการโดยไดBรับการกระตุBนท้ังจากป{จจัยภายในและป{จจัยภายนอก 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า การรับรูBป{ญหา คือ การที่ผูBบริโภครับรูBถึงความแตกต)าง

ระหว)างส่ิงท่ีมีอยู)กับส่ิงท่ีตBองการหรือตระหนักถึงความตBองการ โดยถูกกระตุBนใหBเกิดการรับรูBถึงความตBองการน้ัน 
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2. ดAานแสวงหาขAอมูล 

ชนินาถ ราชอุ)น (2558, หนBา 12) กล)าวว)า การแสวงขBอมูลหรือการคBนหาขBอมูล คือ เมื่อแต)ละบุคคลมี

การรับรูBถึงความตBองการ บุคคลนั้นก็มักจมีการคBนหาวิธีที่จะตอบสนองความตBองการดังกล)าวเพื่อไดBรับซึ่งความ

พอใจ ฉะนั้นการคBนหาจะกรทำโดยสัญชาตญาน หรือใชBความพยายาม พรBอมทั้งวิเคราะห%ขBอมูลที่ไดBมา เพื่อที่จะ

ไดBนำมากำหนดเป~นแนวทางเลือกท่ีตBองการไดB 

สดุดี บุนนาค (2560, หนBา 13) กล)าวว)า การแสวงหาขBอมูลหรือการคBนหาขBอมูล คือ หลังจากรับรูBถึง

ป{ญหาแลBวผูBบริโภคจะทำการหาขBอมูลเพื่อนำมาช)วยในการตัดสินใจ โดยแหล)งของขBอมูลมาจากบุคคลที่รูBจัก 

ขBอมูลจากผูBขายสินคBา ขBอมูลสาธารณะจากส่ือต)างๆ รวมถึงประสบการณ%ของผูBบริโภคเอง 

จากขBอมูลท่ีกล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า การแสวงหาขBอมูล คือ การท่ีผูBบริโภคทำการคBนหาขBอมูล

ของกาแฟสดที่ตBองการ จากแหล)งอBางอิงต)างๆ เช)น บุคคลในครอบครัว เพื่อนร)วมงาน หรือสื่อโฆษณาต)างๆ 

รวมถึงการส่ือสารถึงขBอมูลผลิตภัณฑ%กับพนักงานเพ่ือใหBเกิดความม่ันใจ ก)อนการตัดสินใจซ้ือ 

3. ดAานการประเมินทางเลือก 

ชนินาถ ราชอุ)น (2558, หนBา 12) กล)าวว)า การประเมินทางเลือกทางดBานคุณสมบัติสินคBาและบริการ 

เช)น ตราสินคBา ชื่อบริษัท คุณภาพผลิตภัณฑ% และคุณสมบัติต)างๆ นำมาประกอบเพื่อพิจารณาเป~นทางเลือก โดย

ทำการจัดลำดับทางเลือกก)อนการตัดสินใจ 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 15) กล)าวว)า การประเมินทางเลือก เป~นวิธีการที่ผูBบริโภคใชBข)าวสาร

เพ่ือใหBไดBมาซ่ึงสินคBาหรือบริการท่ีเลือกไวBเพ่ือพิจารณาการตัดสินใจเป~นข้ันสุดทBาย 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า การประเมินทางเลือก คือ การที่ผู BบริโภคนำขBอมูล

ข)าวสารที่ไดBรับมาประกอบการตัดสินใจ โดยกำหนดความตBองการมาเพื่อพิจารณา เทียบขBอดีขBอเสีย และ

คุณสมบัติต)างๆ 

4. ดAานการตัดสินใจซ้ือ 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 16) กล)าวว)า การตัดสินใจซ้ือ คือ การท่ีผูBบริโภคจจัดลำดับความชอบ

ในสินคBาหรือบริการต)างๆ ผูBบริโภคมักจะตัดสินใจซ้ือสินคBาหรือบริการท่ีชอบมากท่ีสุด 

วรารักษ% สักแสน (2560, หนBา 22) กล)าวว)า การตัดสินใจซื้อ คือ จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี

สามจะช)วยผูBบริโภคกำหนดความพอใจระหว)างผลิตภัณฑ%ต)างๆ ที่เป~นทางเลือกโดยทั่วๆไป ผูBบริโภคจะตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ%ท่ีชอบมาท่ีสุด 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า การตัดสินใจซื้อ คือ การตัดสินเลือกซื้อสินคBา โดยผ)าน

การคBนหาขBอมูล และไดBทำการประเมินทางเลือกแลBว จนตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ชอบมากที่สุด ตรงตามความ

ตBองการท่ีสุด 

 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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ชนินาถ ราชอุ)น (2558, หนBา 17) กล)าวว)า พฤติกรรมหลังการซื้อ เป~นความรูBสึกพอใจหรือไม)พอใจหลัง

การซ้ือสินคBาหรือบริการ ส)งผลใหBเกิดการซ้ือซ้ำ ช่ือเสียงของบริษัท 

วรารักษ% สักแสน (2560, หนBา 22) กล)าวว)า พฤติกรรมหลังการซื้อ คือ หลังการซื้อผลิตภัณฑ%ไปแลBว

ผูBบริโภคจะมีประสบการณ%เก่ียวกับความพอใจหรือไม)พอใจผลิตภัณฑ% 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า พฤติกรรมหลังการซื้อ คือ ประสบการณ%จากผูBบริโภค

หลังจากใชBสินคBาหรือบริการแลBว ซ่ึงมีท้ังพึงพอใจและไม)พึงพอใจ นำมาซ่ึงการบอกต)อ ส)งผลใหBเกิดการซ้ือซ้ำ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสOวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดBวย 7 ดBาน ดังน้ี 

1. ดAานผลิตภัณฑT (Product) 

วาสนา ภูยาแพทย% (2558, หนBา 13) กล)าวว)า ผลิตภัณฑ% หมายถึง การผสมผสานสินคBาและบริการท่ี

องค%กรเสนอต)อตลาดเป�าหมาย เพื่อสนองความตBองการของลูกคBาใหBเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ%ที่เสนอต)อ

ตลาดเป�าหมายอาจมีตัวตน หรือไม)มีตัวตนก็ไดB 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 7) กล)าวว)า ผลิตภัณฑ% เป~นสิ่งตอบสนองความตBองการสำหรับมนุษย% 

สิ่งที่ผูBผลิตตBองการส)งมอบใหBแก)ลูกคBาและลูกคBาจะไดBรับผลประโยชน%และคุณค)าของผลิตภัณฑ%นั้น โดยทั่วไป

ผลิตภัณฑ%แบ)งเป~น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ%ท่ีจับตBองไดB และผลิตภัณฑ%ท่ีจับตBองไม)ไดB 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า ผลิตภัณฑ% เป~นสิ่งที่ผูBขายนำเสนอแก)ผูBบริโภค คือกาแฟ

สดที่ผูBบริโภคตัดสินใจซื้อนั้นมีรสชาติอร)อย คุณภาพดี มีความหลากหลาย และบริการที่ผูBบริโภคไดBรับจากผูBขาย

รวมไปถึงบรรจุภัณฑ% 

2. ดAานราคา (Price) 

วาสนา ภูยาแพทย% (2558, หนBา 13) กล)าวว)า ราคา หมายถึง มูลค)าผลิตภัณฑ% ในรูปตัวเงินที่ลูกคBาตBอง

จ)ายเพื่อใหBไดBมาซึ่งผลิตภัณฑ% ราคาเป~นตBนทุนที่ลูกคBาทำการเปรียบเทียบระหว)างมูลค)าของผลิตภัณฑ%กับราคา

ของผลิตภัณฑ%นั้น ถBามูลค)าสูงกว)าราคาลูกคBาจะทำการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ราคาจึงเป~นป{จจัยที่มีผลอย)างมากต)อ

การตัดสินใจซ้ือของลูกคBา แต)ราคาควรเป~นราคาท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ%และกลุ)มเป�าหมาย 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 13) กล)าวว)า ราคา เป~นคุณค)าผลิตภัณฑ%ในรูปตัวเงิน เปรียบเทียบ

ระหว)างคุณค)าของบริการกับราคาของบริการ ถBาคุณค)าสูงกว)าราคาลูกคBาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกำหนดราคา

ควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหBบริการอย)างชัดเจน และง)ายต)อการจำแนกระดับบริการท่ีต)างกัน 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า ราคา หมายถึง มูลค)าหรือคุณค)าของผลิตภัณฑ%ในรูปตัว

เงินที่ผูBบริโภคจ)ายเพื่อใหBไดBสินคBาหรือบริการ โดยผูBบริโภคจะตัดสินใจซื้อเมื่อรูBสึกว)าราคามีความเหมาะสมกับ

คุณค)าท่ีผูBบริโภคไดBรับ และราคามีความชัดเจน ผูBบริโภคสามารถมองเห็นไดB 

3. ดAานชOองทางการจัดจำหนOาย (Place) 

วาสนา ภูยาแพทย% (2558, หนBา 13) กล)าวว)า ช)องทางการจัดจำหน)าย หมายถึง กิจกรรมที่จำเป~นตBอง

ทำเพ่ือการเคล่ือนยBายผลิตภัณฑ%ไปสู)ลูกคBาท่ีถูกตBองและในเวลาท่ีลูกคBาตBองการ 
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วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 7) กล)าวว)า ช)องทางการจัดจำหน)าย เป~นกิจกรรมที่เกี่ยวขBองกับ

บรรยากาศสิ่งแวดลBอมในการนำเสนอบริการแก)ลูกคBา ซึ่งมีผลต)อการรับรูBของลูกคBาในคุณค)าและคุณประโยชน%

ของบริการท่ีนำเสนอ ซ่ึงตBองพิจารณาในดBานท่ีต้ัง และช)องทางในการนำเสนอบริการ 

จากขBอมูลท่ีกล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า ช)องทางการจัดจำหน)าย เป~นช)องทางหรือสถานท่ีท่ีผูBขาย

ใชBในการส)งมอบสินคBาหรือบริการใหBแก)ผูBบริโภค ซึ่งตBองพิจารณาถึงทำเลที่ตั้ง เช)น ตBองหาง)าย สะดวก มีที่จอด

รถเพียงพอ และช)องทางในการนำเสนอบริการ ควรทำใหBผู BบริโภคสามารถเขBาถึงไดBง)าย ไม)ซับซBอนรวมถึง

กระบวนการในการใหBบริการท่ีมีความชัดเจน ไม)ยุ)งยาก 

4. ดAานการสOงเสริมการตลาด (Promotion) 

วาสนา ภูยาแพทย% (2558, หนBา 13) กล)าวว)า การส)งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการติดต)อส่ือสาร

เก่ียวกับคุณค)าของผลิตภัณฑ% ขBอมูลระหว)างผูBขายและผูBซ้ือผลิตภัณฑ% เพ่ือสรBางทัศนคติท่ีดี และพฤติกรรมการซ้ือ 

เครื่องมือส)งเสริมการตลาดที่สำคัญประกอบดBวย การโฆษณา การขายโดยใชBพนักงานขาย การส)งเสริมการขาย 

และการประชาสัมพันธ% 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 7) กล)าวว)า การส)งเสริมการตลาด เป~นเครื่องมือหน่ึงท่ีความสำคัญใน

การติดต)อสื่อสารกับผูBใชBบริการ โดยมีวัตถุประสงค%ที่แจBงข)าวสารหรือชักจูงใหBเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชB

บริการ วัตถุประสงค%เพ่ือสรBางแรงจูงใจใหBกับผูBบริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินคBา 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า การส)งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสาร

ระหว)างผูBขายกับผูBบริโภคถึงสินคBาหรือบริการ เพื่อใหBผูBบริโภคเห็นความแตกต)างของสินคBาหรือบริการ และเพ่ือ

กระตุBนใหBผูBบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือ เช)น การประชาสัมพันธ% โฆษณา การใชBพนักงานขาย เป~นตBน 

5. ดAานบุคลากร (People) 

วาสนา ภูยาแพทย% (2558, หนBา 14) กล)าวว)า บุคคลากร หมายถึง พนักงานผูBใหBบริการซ่ึงตBองอาศัยการ

คัดเลือก การฝ กอบรม การจูงใจ เพื่อใหBสามารถสรBางความพึงพอใจใหBกับลูกคBาไดB แตกต)างเหนือจากคู)แข)งขัน 

พนักงานตBองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีที่สามารถต)อลูกคBา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกBไขป{ญหา 

เป~นตBน 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 7) กล)าวว)า บุคลากรหรือพนักงาน จะตBองมีการคัดเลือก การ

ฝ กอบรมการจูงใจ เพื่อสรBางความพึงพอใจใหBกับลูกคBาไดBแตกต)างจากคู)แข)งขันเป~นความสัมพันธ%ระหว)าง

เจBาหนBาที่ผูBใหBบริการและผูBใชBบริการขององค%กร เจBาหนBาที่ตBองมีความสามารถ มีทัศนคติสามารถตอบสนองต)อ

ผูBใชBบริการ มีความคิดริเร่ิม สามารถสรBางค)านิยมใหBกับองค%กร 

จากขBอมูลท่ีกล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า บุคลากร หมายถึง พนักงานหรือบุคคลทั้งหมดท่ี

เกี่ยวขBองกับกระบวนการนำเสนอสินคBาใหBแก)ผูBบริโภค ซึ่งพนักงานควรผ)านการคัดเลือก และการฝ กอบรม ควร

เป~นผูBที่มีความคิดริเริ ่ม สามารถแกBป{ญหาเฉพาะหนBาไดB มีทัศนคติที่ดีกับงานบริการ รวมไปถึงความสะอาด

เรียบรBอยของพนักงาน การวางตัวท่ีสุภาพ เพ่ือสรBางความพึงพอใจใหBกับผูBบริโภค 
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6. ดAานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

วาสนา ภูยาแพทย% (2558, หนBา 14) กล)าวว)า ลักษณะทางกายภาพ เป~นการพยายามสรBางคุณภาพ

โดยรวม เช)น การตกแต)งรBาน บรรยากาศ ความสะอาด ความรวมเร็ว หรือผลประโยชน% เพื่อสรBางคุณค)าใหBกับ

ลูกคBากลุ)มเป�าหมายประทับใจ 

สุทัศน% ดาวไธสง (2563, หนBา 20) กล)าวว)า ลักษณะทางกายภาพ คือสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสามารถ

สัมผัสไดB เป~นป{จจัยหนึ่งในการเลือกใชBบริการของลูกคBา ไดBแก) สภาพแวดลBอมของสถานที่ อาคาร เครื่องมือ 

อุปกรณ%ต)างๆ ท่ีใชBในการบริการ 

จากขBอมูลท่ีกล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า บรรยากาศ หรือสภาพแวดลBอมของรBานกาแฟที่ผูBบริโภค

สามารถมองเห็นหรือสัมผัสไดB เช)น การตกแต)งรBาน เคร่ืองมืออุปกรณ%ท่ีใชB เป~นตBน 

7. ดAานกระบวนการ (Process) 

วาสนา ภูยาแพทย% (2558, หนBา 14) กล)าวว)า กระบวนการ หมายถึง กระบวนการในการใหBบริการเพ่ือ

ส)งมอบคุณภาพในการใหBบริการกับลูกคBาไดBรวดแร็วและประทับใจ เช)น ความรวดเร็วในการใหBบริการ ความเสมอ

ภาคในการใหBบริการ ความถูกตBองและความเช่ือถือไดBของขBอมูล 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 8) กล)าวว)า กระบวนการ เป~นกิจกรรมที่เกี่ยวขBองกับระเบียบวิธีการ

และงานปฏิบัติในดBานการบริการ ที่นำเสนอใหBกับผูBใชBบริการเพื่อมอบการใหBบริการอย)างถูกตBองและทำใหB

ผูBใชBบริการเกิดความประทับใจ 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า กระบวนการ คือ ขั ้นตอนในการใหBบริการเพื่อใหB

ผลิตภัณฑ%ถึงมือผูBบริโภค อย)างมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือใหBผูBบริโภคเกิดความประทับใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปDจจัยทางจิตวิทยา ประกอบดBวย 5 ดBาน ดังน้ี 

1. ดAานการจูงใจ (Motivation) 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 14) กล)าวว)า การจูงใจ เป~นพลังกระตุBนที่อยู)ภายในตัวบุคคล ซ่ึง

กระตุBนใหBบุคคลเกิดการปฏิบัติ 

วรารักษ% สักแสน (2560, หนBา 19) กล)าวว)า การจูงใจเป~นวิธีการชักนำพฤติกรรมของบุคคลใหBปฏิบัติ

ตามวัตถุประสงค% พฤติกรรมมนุษย%ตBองมีส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุBน การจูงใจมีวัตถุประสงค%เพ่ือกระตุBนใหBผูBบริโภค

เกิดความตBองการ โดยอาศัยจูงใจหรือส่ิงกระตุBนทางการตลาด 

จากขBอมูลท่ีกล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า แรงจูงใจ เป~นส่ิงท่ีกระตุBนใหBเกิดการตัดสินใจซ้ือกาแฟสด

ของผูBบริโภค ซ่ึงมีท้ังแรงจูงใจภายในตัวของผูBบริโภคเองและแรงจูงใจท่ีเกิดจากการกระทบของป{จจัยภายนอก 

เช)น ส)วนประสมทางการตลาด วัฒนธรรม หรือช้ันทางสังคม 

2. ดAานการรับรูA (Perception) 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 14) กล)าวว)า การรับรูB เป~นกระบวนการซึ่งบุคคลไดBรับเลือกสรร จัด

ระเบียบและตีความหมายขBอมูล เพ่ือสรBางภาพท่ีมีควาหมาย 
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วรารักษ% สักแสน (2560, หนBา 19) กล)าวว)า การรับรูB เป~นกระบวนการที่บุคคลตีความและรับรูBขBอมูล 

เร่ิมจากบุคคลไดBรับการกระตุBนจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดBแก) เห็น ไดBยิน กล่ิน สัมผัสและรส แต)ละคนจะเกิดการ

รับรูBท่ีแตกต)างกัน ข้ึนอยู)กับลักษณะของส่ิงกระตุBน ส่ิงแวดลBอม และลักษณเฉพาะตัวบุคคล 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า การรับรูB เป~นกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลขึ้นอยู)

กับความเชื่อ ประสบการณ% ความตBองการ และอารมณ% โดยมีสิ่งกระตุBนภายนอกใหBเกิดการรับรูBผ)านประสาท

สัมผัสท้ัง 5 ไดBแก) การไดBเห็น ไดBกล่ิน ไดBยิน รูBรส และรูBสึก 

3. ดAานการเรียนรูA (Learning) 

วัชราภรณ% เจียงของ (2559, หนBา 14) กล)าวว)า การเรียนรูB หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ

ความโนBมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ%ท่ีผ)านมา การเรียนรูBเกิดเม่ือบุคคลไดBรับส่ิงกระตุBน และจะเกิดการ

ตอบสนอง 

วรารักษ% สักแสน (2560, หนBา 19) กล)าวว)า การเรียนรูB เป~นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีผลมาจาก

ประสบการณ%ของบุคคล 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า การเรียนรูB เป~นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ

ผูBบริโภคที่เกิดขึ้นจากประสบการณ%ที่ผ)านมาของคนแต)ละคน ซึ่งจะมีผลต)อพฤติกรรมการซ้ือของผูBบริโภค การ

เรียนรูBจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดBรับส่ิงกระตุBนแลBวเกิดการตอบสนอง 

4. ดAานบุคลิกภาพ (Personality) 

ศศิธร พรมมาลา (2561, หนBา 17) กล)าวว)า บุคลิกภาพ หรือลักษณะดBานจิตวิทยาที่แตกต)างกันของ

บุคคล ซ่ึงนำไปสู)การตอบสนองต)อส่ิงแวดลBอมท่ีมีแนวโนBมเหมือนเดิมหรือสอดคลBองกัน 

วรารักษ% สักแสน (2560, หนBา 19) กล)าวว)า บุคลิกภาพ ลักษณะที่แตกต)างกันของบุคคลซึ่งนำไปสู)การ

ตอบสนองท่ีแตกต)างกัน 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า บุคลิกภาพ เป~นลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมหรือ

อุปนิสัยของผูBบริโภคแต)ละคน ซึ่งจะมีความแตกต)างกันออกไปความแตกต)างของบุคคลนี้ นำไปสู)ลักษณะการซ้ือ

ท่ีแตกต)างกัน 

5. ดAานทัศนคติ (Attitude) 

ศศิธร พรมมาลา (2561, หนBา 17) กล)าวว)า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม)พึง

พอใจของบุคคล หรือความรูBสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต)อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

วรารักษ% สักแสน (2560, หนBา 19) กล)าวว)า ทัศนคติ เป~นการประเมินผลการรับรูBทั้งดBานพอใจและไม)

พอใจ ซ่ึงมีผลต)อฤติกรรมการซ้ือและการใชBสินคBา 

จากขBอมูลที่กล)าวมาขBางตBน สามารถสรุปไดBว)า ทัศนคติ คือ ความพึงพอใจหรือไม)พอใจของผูBบริโภคที่มี

ต)อกาแฟสด ซึ่งเป~นความรูBสึกทางดBานอารมณ%ที่เกิดจากประสบการณ%ของผูBบริโภคเอง  หรือจากบุคคลที่มี

ความสัมพันธ% 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวขQอง 

ฐิติยา ศุภธีรเวทย% (2559) ศึกษาเรื่องป{จจัยที่มีอิทธิพลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการกาแฟ

รBาน Starbucks ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค%เพื่อศึกษาป{จจัยส)วนบุคคลที่มีผลต)อการ

เลือกใชBบริการกาแฟรBาน Starbucks ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายไดBเฉลี่ยต)อเดือน และภูมิลำเนา ผลการวิจัยพบว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดดBานบุคลากร มีผล

ต)อการใชBบริการรBาน Starbucks เมื่อพิจารณารายดBานพบว)า พนักงานมีมารยาทที่ดี มีคุณภาพและไดBมาตรฐาน 

มีความรูBความสามารถเป~นผูBใหBบริการ มีผลต)อการเลือกใชBบริการกาแฟรBาน Starbucks ในระดับมากที่สุด และ

ดBานผลิตภัณฑ% ดBานราคา ดBานช)องทางการจัดจำหน)าย ดBานการส)งเสริมการตลาด ดBานกระบวนการ และดBาน

ส่ิงแวดลBอมทางกายภาพ ไม)มีผลต)อการเลือกใชBบริการกาแฟรBาน Starbucks 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป~นการวิจัยเชิงปริมาณ ใชBเครื่องมือในการวิจัยเป~นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส%และใชB

วิธีการวิเคราะห%ขBอมูลดBวยวิธีการทางสถิติโดยใชBโปรแกรมสำเร็จรูป 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ทำงานในกรุงเทพมหานครที่ซื้อกาแฟสด ซึ่งไม)ทราบ

จำนวนท่ีแน)นอน  

กลุ)มตัวอย)างจำนวน 400 คน โดยการเป�ดตารางของ Taro Yamane (1973) ทำการเลือกจากตาราง

แบบไม)ทราบจำนวนท่ีแนนอน หรือ  ∞ (Infinity) จากค)าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

เคร่ืองมือท่ีใชBในการวิจัยคร้ังน้ี ผูBวิจัยไดBใชBแบบสอบถามท้ังแบบปลายป�ดและปลายเป�ด เป~นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขBอมูล โดยแบบสอบถามประกอบดBวย 5 ส)วน ดังน้ี 

ส)วนที่ 1 ขBอมูลส)วนบุคคลของผูBตอบแบบสอบถาม ประกอบดBวย เพศ อายุ และรายไดBเฉลี่ยต)อเดือน มี

จำนวนขBอคำถามในแบบสอบถามท้ังหมด 3 ขBอ 

ส)วนที่ 2 ขBอมูลเกี ่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดBวย ดBานการรับรูBป{ญหา ดBานการแสวงหาขBอมูล ดBานการประเมินทางเลือก ดBานการตัดสินใจซื้อ และ

ดBานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจำนวนขBอคำถาม 10 ขBอ กำหนดใหB 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับ

ความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนBอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนBอย

ท่ีสุด 

ส)วนที่ 3 ขBอมูลเกี่ยวกับป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดบริการประกอบดBวย ดBานผลิตภัณฑ% ดBานราคา 

ดBานช)องทางการจัดจำหน)าย ดBานส)งเสริมการตลาด ดBานบุคลากร ดBานกระบวนการใหBบริการ และดBานลักษณะ

ทางกายภาพ มีจำนวนขBอคำถาม 16 ขBอ ขBอ กำหนดใหB 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความ

คิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนBอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนBอยท่ีสุด 

ส)วนที่ 4 ขBอมูลเกี่ยวกับป{จจัยทางจิตวิทยา ประกอบดBวย ดBานการจูงใจ ดBานการรับรูB ดBานเรียนรูB ดBาน

บุคลิกภาพ และดBานทัศนคติ มีจำนวนขBอคำถาม 8 ขBอ กำหนดใหB 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับ
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ความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนBอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนBอย

ท่ีสุด 

ส)วนที ่ 5 เป~นขBอคำถามแบบปลายเป�ดเพื ่อใหBผู BตอบแบบสอบถามไดBแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะมีขBอคำถามท้ังหมด 1 ขBอ 

ช )วงระดับค)าเฉลี ่ยความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร กำหนดใหB ค)าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 = ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด, 3.41 – 4.20 = ความคิดเห็น

ระดับมาก, 2.61 – 3.40 = ความคิดเห็นระดับปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ความคิดเห็นระดับนBอย, 1.00 - 1.80= 

ความคิดเห็นระดับนBอยท่ีสุด 

 

การวิเคราะหEขQอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชBในการวิเคราะห%ขBอมูลดังน้ี 

1.1 ใชBค)ารBอยละและความถี่ ใชBในการวิเคราะห%ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ)ม ไดBแก) ป{จจัย

ส)วนบุคคล ประกอบดBวย เพศ อายุ และรายไดBเฉล่ียต)อเดือน 

1.2 ใชBค)าเฉลี ่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตราฐานในการวิเคราะห%ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

ปริมาณ ไดBแก) กระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ส)วนประสมทาง

การตลาด และป{จจัยทางจิตวิทยา  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Interval Statistics) ใชBในการวิเคราะห%ขBอมูลดังน้ี 

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร โดย

จำแนกตามเพศ โดยใชBสถิติการทดสอบแบบ t-test 

2.2 เพื ่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามอายุ และรายไดBเฉลี่ยต)อเดือน โดยใชBการวิเคราะห%ขBอมูลดBวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) หากพบความแตกต)างจะนำไปสู)การเปรียบเทียบเป~นรายคู) โดยการใชBวิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาส)วนประสมทางการตลาด และป{จจัยทางจิตวิทยา ที่มีผลต)อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยใชBการวิเคราะห%ขBอมูลดBวยสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) ในการอธิบายอิทธิพลของส)วนประสมทางการตลาด และป{จจัยทาง

จิตวิทยาท่ีมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห%ขBอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดBดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห%กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมใน

ระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป~นรายดBาน พบว)ากระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานใน
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กรุงเทพมหานคร ดBานการตัดสินใจซื้อ ดBานพฤติกรรมหลังการซื้อ และดBานการประเมินทางเลือก อยู)ในระดับ

มากตามลำดับ ส)วนดBานการรับรูBป{ญหา ดBานการแสวงหาขBอมูล และดBานการรับรูBป{ญหา อยู)ในระดับปานกลาง

ตามลำดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนก

ตามป{จจัยส)วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยไดBดังน้ี 

2.1 กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต)างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด

ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครไม)ต)างกัน 

2.2 กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต)างกัน รายไดBต)างกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดต)างกัน 

3. ผลการวิเคราะห%ส)วนประสมทางการตลาดและป{จจัยดBานจิตวิทยาที่มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดBดังน้ี 

3.1 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดและป{จจัยดBานจิตวิทยา ดBานผลิตภัณฑ% ดBานการจูงใจ 

ดBานการรับรูB ดBานบุคลิกภาพ และดBานทัศนคติ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร  

3.2 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดและป{จจัยดBานจิตวิทยา ดBานราคา ดBานช)องทางการจัด

จำหน)าย ดBานส)งเสริมการตลาด ดBานบุคลากร ดBานกระบวนการใหBบริการ ดBานลักษณะทางกายภาพ และดBาน

การเรียนรูB ไม)มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงค% ไดBดังน้ี 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

อยู)ในระดับความคิดเห็นระดับมาก 

1.1 ดBานการรับรูBป{ญหา ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร อยู)ในระดับความคิดเห็นปาน

กลาง ผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า กลุ)มคนทำงานที่มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟ จะมีการรับรูBป{ญหาเป~นพื้นฐาน เป~นข้ัน

แรกของการตัดสินซื้อ ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิดของ Schiffman, Kanuk & Lazer (1994 อBางใน สุกัญญา ละมุล 

2559) ที่ว)า โมเดลการตัดสินใจของผูBบริโภคแบ)งไดBเป~น 3 ขั้นคือ ขั้นนำเขBา ขั้นกระบวนการและขั้นผลลัพธ% โดย

การรับรูBป{ญหาถือเป~นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และจะส)งผลต)อขั้นตอนต)อๆไปในกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลBองกับสดุดี บุนนาค (2560) วิจัยเรื่องป{จจัยที่มีอิทธิพลต)อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ%เสริม

อาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว)า การรับรูBป{ญหาอยู)ในระดับปานกลาง 

1.2 ดBานการแสวงหาขBอมูล ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร อยู)ในระดับความคิดเห็น

ปานกลาง ผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า การคBนหาขBอมูลของสิ่งที่ผูBบริโภคตBองการนั้น จะทำการคBนหาขBอมูลจากแหล)ง
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ต)างๆ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิดของ Schiffman, Kanuk & Lazer (1994 อBาง

ใน สุกัญญา ละมุล 2559) ที่กล)าวว)า ผูBบริโภคไดBรับขBอมูลนำเขBา ที่ไดBรับอิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดของ

บริษัท ซึ่งสอดคลBองกับงานวิจัยของสุกัญญา ละมุล (2559) วิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกใชBบริการ รBานกาแฟสด คาเฟอเมซอน ผลการศึกษาพบว)า ระดับความคิดเห็นต)อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกใชBบริการรBานกาแฟสด คาเฟªอเมซอน ดBานการคBนหาขBอมูลอยู)ในระดับปานกลาง 

1.3 ดBานการประเมินทางเลือก ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครอยู)ในระดับความ

คิดเห็นมาก ผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า การประเมินทางเลือกของประชากรนั้นจะทำการเปรียบเทียบถึงความคุBมค)า

ของสินคBาในแต)ละดBาน หลังจากที่ไดBทำการคBนหาขBอมูลเกี่ยวกับสินคBาก)อนทำการซื้อ ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิด

ของ Schiffman, Kanuk & Lazer (1994 อBางใน สุกัญญา ละมุล 2559) ที่กล)าวว)าการประเมินทางเลือกจะ

เกิดขึ้นเมื่อผูBบริโภคเกิดการรับรูBป{ญหา และทำการคBนหาขBอมูล ซึ่งสอดคลBองกับงานวิจัยของสุกัญญา ละมุล 

(2559) วิจัยเร่ืองป{จจัยท่ีมีผลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการ รBานกาแฟสด คาเฟอเมซอน ผลการศึกษา

พบว)า ระดับความคิดเห็นต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการรBานกาแฟสด คาเฟªอเมซอน ดBานการประเมิน

ทางเลือกอยู)ในระดับมาก 

1.4 ดBานการตัดสินใจซื้อ ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครอยู)ระดับความคิดเห็นมาก 

ผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า การตัดสินเลือกซื้อสินคBาจะผ)านการคBนหาขBอมูล พิจารณา และไดBทำการประเมิน

ทางเลือกแลBวตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ชอบมากที่สุด ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิดของ Schiffman, Kanuk & Lazer 

(1994 อBางใน สุกัญญา ละมุล 2559) ที่กล)าวว)าผูBบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อจากรBานที่ชอบที่สุดเสมอ ซ่ึง

สอดคลBองกับงานวิจัยของสุกัญญา ละมุล (2559) วิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการ 

รBานกาแฟสด คาเฟอเมซอน ผลการศึกษาพบว)า ระดับความคิดเห็นต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการรBาน

กาแฟสด คาเฟªอเมซอน ดBานการตัดสินใจซ้ืออยู)ในระดับมาก 

1.5 ดBานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพหานครอยู)ในระดับความคิดเห็น

มาก ผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า ประสบการณ%จากผูBบริโภคหลังจากใชBสินคBาหรือบริการแลBว ซึ่งมีทั้งพึงพอใจและไม)

พึงพอใจ นำมาซึ่งการบอกต)อ ส)งผลใหBเกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิดของ Schiffman, Kanuk & Lazer 

(1994 อBางใน สุกัญญา ละมุล 2559) ที่กล)าวว)าพฤติกรรมหลังการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผูBบริโภคทำการซื้อและไดBมี

การทดลองใชB เกิดเป~นการซ้ือซ้ำและการประเมินหลังการซ้ือ ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของสุกัญญา ละมุล (2559) 

วิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการรBานกาแฟสด คาเฟอเมซอน ผลการศึกษาพบว)า 

ระดับความคิดเห็นต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการรBานกาแฟสด คาเฟªอเมซอน ดBานพฤติกรรมหลังการ

ซ้ืออยู)ในระดับมาก 

2. ผลการวิจัยผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตาม ป{จจัยส)วนบุคคล 

2.1 กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต)างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด

โดยภาพรวมไม)ต)างกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห% ผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า การที่ประชากรมีเพศต)างกันนั้นไม)ไดBมีผล
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ต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ซึ่งสอดคลBองกับปฐมพงษ% ภูพาที (2560) วิจัยเรื่องป{จจัยที่ส)งผลต)อการ

ตัดสินใจเลือกใชBบริการรBานกาแฟในตำบลบึงคำพรBอย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว)าป{จจัยส)วนบุคคล

ดBานเพศท่ีต)างกัน ทำใหBการตัดสินใจเลือกใชBบริการรBานกาแฟไม)ต)างกัน 

2.2 กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต)างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด

โดยภาพรวมต)างกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห% ผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า อาจเนื่องมาจากวัตถุประสงค%ของการซ้ือ

กาแฟสดไม)เหมือนกัน เช)น ซ้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน หรือซ้ือเพ่ือถ)ายรูป เป~นตBน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟสดต)างกัน ซึ่งสอดคลBองกับศศิธร พรมมาลา (2561) วิจัยเรื่องป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด

บริการที่มีความสัมพันธ%กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผูBบริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) พบว)า

ป{จจัยส)วนบุคคลดBานอายุที่ต)างกัน ทำใหBพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผูBบริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม)แตกต)างกัน 

2.3 กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดBเฉลี่ยต)อเดือนต)างกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟสดโดยภาพรวมต)างกัน ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)าในการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ระดับของรายไดB

นั้นมีผลต)อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากสภาพคล)องทางเศรษฐกิจของแต)ละบุคคลมีความแตกต)างกัน จึงตBอง

พิจารณาถึงความคุBมค)า ซึ่งสอดคลBองกับสดุดี บุนนาค (2560) วิจัยเรื่องป{จจัยที่มีอิทธิพลต)อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ%เสริมอาหารในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล พบว)าระดับรายไดBที่ต)างกันทำใหBการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ%เสริมอาหารในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑลต)างกัน 

3. เพื่อศึกษาป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดและป{จจัยดBานจิตวิทยาที่มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

3.1 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ% มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด

ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า รสชาติของกาแฟสดมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือ ใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลBองกับศศิธร พรมมาลา (2561) วิจัยเรื่องป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ความสัมพันธ%กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผูBบริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) พบว)า ป{จจัยส)วน

ประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ% มีผลต)อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด อย)างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

3.2 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานราคา ไม)มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด

ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า ผูBบริโภคจะยอมจ)ายแมBว)าราคาสูงหากพิจารณา

แลBวว)าราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสดที่ไดBรับ ซึ่งสอดคลBองกับฐิติยา ศุภธีรเวทย% (2559) วิจัย

เรื ่องป{จจัยที่อิทธิพลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการกาแฟรBาน Starbucks ในเขตบางนา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบว)า ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานราคา ไม)มีผลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชB

บริการกาแฟรBาน Starbucks ซ่ึงมากกว)านัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

3.3 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานช)องทางการจัดจำหน)าย มีผลต)อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า ทำเลที่ตั้งของรBานมีผลต)อ

การเลือกซื้อกาแฟของผูBบริโภค ซึ่งสอดคลBองกับศศิธร พรมมาลา (2561) วิจัยเรื ่องป{จจัยส)วนประสมทาง
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การตลาดบริการที่มีความสัมพันธ%กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผูBบริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) 

พบว)า ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานช)องทางการจัดจำหน)ายมีผลต)อพฤติกรรมการซื้อกาแฟสด อย)างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3.4 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานส)งเสริมการตลาด มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า โปรโมชั่นของรBานกาแฟมีผลต)อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสด ซึ่งสอดคลBองกับศศิธร พรมมาลา (2561) วิจัยเรื่องป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด

บริการที่มีความสัมพันธ%กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผูBบริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) พบว)า 

ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานส)งเสริมการตลาดมีผลต)อพฤติกรรมการซื้อกาแฟสด อย)างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 

3.5 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานบุคลากร มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด

ของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า พนักงานผูBใหBบริการท่ีแต)งกายสะอาดเรียบรBอย 

มีความตั้งใจในการใหBบริการ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ซ่ึงสอดคลBองกับศศิธร พรมมาลา (2561) 

วิจัยเรื่องป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ%กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผูBบริโภคใน

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) พบว)า ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานบุคลากร มีผลต)อพฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสด อย)างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3.6 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานกระบวนการใหBบริการ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า ความถูกตBอง ความสะดวก รวดเร็ว

ในการสั่งกาแฟและชำระเงิน มีผลต)อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลBองกับศศิธร พรมมาลา (2561) 

วิจัยเรื่องป{จจัยส)วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ%กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผูBบริโภคใน

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) พบว)า ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานกระบวนการใหBบริการ มีผลต)อ

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด อย)างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3.7 ป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานลักษณะทางกายภาพ ไม)มีผลต)อกระบวนการ

ตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผ ู Bว ิจ ัยมีความคิดเห็นว)า บรรยากาศ 

สภาพแวดลBอมของรBานมีความสะดวกสบาย เป~นกันเองนั้นจะมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสำหรับ

ผูBบริโภคเพียงบางกลุ)มเท)านั้น ซึ่งสอดคลBองกับฐิติยา ศุภธีรเวทย% (2559) วิจัยเรื่องป{จจัยที่อิทธิพลต)อพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกใชBบริการกาแฟรBาน Starbucks ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว)า ป{จจัยส)วน

ประสมทางการตลาด ดBานลักษณะทางกายภาพ ไม)มีผลต)อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชBบริการกาแฟรBาน 

Starbucks ซ่ึงมีค)ามากกว)าระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

3.8 ป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานการจูงใจ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)ม

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า การเลือกใชBกลยุทธ%ต)างๆเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูBบริโภคจะทำใหBผูBบริโภคตัดสินใจซื้อไดBง)ายขึ้น ซึ่งสอดคลBองกับชนินาถ ราชอุ)น (2558) วิจัยเรื่องป{จจัยส)วน

ประสมทางการตลาดและป{จจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต)อการเลือกซื้อวัสดุก)อสรBาง ประเภทกระเบื้องหลังคาของ
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ผูBประกอบการรับเหมาก)อสรBาง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว)า ป{จจัยจิตวิทยาดBานแรงจูงใจ มีอิทธิพล

ต)อการเลือกซื้อวัสดุก)อสรBาง ประเภทกระเบื้องหลังคาของผูBประกอบการรับเหมาก)อสรBาง อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม อย)างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3.9 ป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานรับรู B ไม)มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ)ม

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า ผูBบริโภคมีการรับรูBในเรื่องของกาแฟที่แตกต)างกัน จึง

ตัดสินใจเลือกซ้ือตามความตBองการของแต)ละบุคคล ซ่ึงสอดคลBองกับนันทพร ศรีธนสาร (2561) วิจัยเร่ืองลักษณะ

พฤติกรรมและป{จจัยที่มีต)อการเลือกซื้อเสื้อผBาออนไลน%ของผูBหญิงพลัสไซส%ผ)านช)องทางเฟซบุ«ก พบว)า ป{จจัยทาง

จิตวิทยา ดBานการรับรูB ไม)มีผลต)อการเลือกซื้อเสื้อผBาออนไลน%ของผูBหญิงพลัสไซส%ผ)านช)องทางเฟซบุ«ก ซึ่งมีค)า

มากกว)าระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

3.10 ป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานเรียนรูB ไม)มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)ม

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า การเรียนรูBเป~นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ

ผูBบริโภคที่เกิดขึ้นจากประสบการณ%ที่ผ)านมาของคนแต)ละคน ซึ่งหากไดBรับการกระตุBนที่ไม)มากพอก็อาจจะไม)เกิด

การเรียนรูBและจะไม)นำไปสู)การตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลBองกับกับนันทพร ศรีธนสาร (2561) วิจัยเรื่องลักษณะ

พฤติกรรมและป{จจัยที่มีต)อการเลือกซื้อเสื้อผBาออนไลน%ของผูBหญิงพลัสไซส%ผ)านช)องทางเฟซบุ«ก พบว)า ป{จจัยทาง

จิตวิทยา ดBานการเรียนรูB ไม)มีผลต)อการเลือกซื้อเสื้อผBาออนไลน%ของผูBหญิงพลัสไซส%ผ)านช)องทางเฟซบุ«ก ซึ่งมีค)า

มากกว)าระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

3.11 ป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานบุคลิกภาพ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)ม

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า คนวัยทำงานมีพฤติกรรมการดื่มกาแฟในตอนเชBากัน

มากขึ้น จนกลายเป~นบุคลิกภาพอย)างนึงที่จะตBองดื่มกาแฟก)อนทำงานหรือระหว)างทำงาน ซึ่งสอดคลBองกับนริศ

รา นิรามัยธาดา (2559) วิจัยเรื่องป{จจัยดBานจิตวิทยาทางการตลาดที่มีผลต)อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต

บางกะป� พบว)า ป{จจัยดBานจิตวิทยาทางการตลาด ดBานบุคลิกภาพ มีผลต)อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต

บางกะป� อย)างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3.12 ป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานทัศนคติ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)ม

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูBวิจัยมีความคิดเห็นว)า ทัศนคติเป~นสิ่งที่อยู)ภายใตBจิตใจของผูBบริโภคมากที่สุด 

หากมีทัศนคติที่ดีก็จะก)อใหBเกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งสอดคลBองกับกับชนินาถ ราชอุ)น (2558) วิจัยเรื่องป{จจัยส)วนประสม

ทางการตลาดและป{จจัยจิตวิทยาที ่มีอิทธิพลต)อการเลือกซื ้อวัสดุก)อสรBาง ประเภทกระเบื ้องหลังคาของ

ผูBประกอบการรับเหมาก)อสรBาง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว)า ป{จจัยจิตวิทยาดBานทัศนคติมีอิทธิพลต)อ

การเลือกซื้อวัสดุก)อสรBาง ประเภทกระเบื้องหลังคาของผูBประกอบการรับเหมาก)อสรBาง อำเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม อย)างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

ขQอเสนอแนะ 

ปDจจัยสOวนบุคคล 
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1. ป{จจัยส)วนบุคคลดBานเพศ จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)า กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร

ที่มีเพศต)างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดโดยรวมไม)ต)างกัน ผู Bประกอบการอาจจะไม)ตBองใหB

ความสำคัญกับดBานนี้มากนัก ในการทำการตลาดรBานกาแฟสด เนื่องจากการตัดสินใจซื้อกาแฟสด มักเกิดจาก

ความชอบ ความตBองการซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดBกับทุกเพศในสังคมป{จจุบัน 

2. ป{จจัยส)วนบุคคลดBานอายุ จากผลการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหBเห็นว)า กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร

ที่มีอายุต)างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดโดยรวมต)างกัน ผูBประกอบการจึงควรใหBความสำคัญกับ

การนำเสนอ ใหBขBอมูลหรือโฆษณาถึงผลิตภัณฑ%โดยมุ)งเนBนไปที่กลุ)มผูBบริโภคที่ทำงานมาเป~นเวลานานพอสมควร

แลBวเน่ืองจากมีความช่ืนชอบ และมีพฤติกรรมในการด่ืมกาแฟสดเป~นประจำมากกว)ากลุ)มท่ีพ่ึงเร่ิมทำงานใหม)ๆ 

3. ป{จจัยส)วนบุคคลดBานรายไดBเฉลี่ยต)อเดือน จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)า กลุ)มคนทำงานใน

กรุงเทพมหานครที่มีรายไดBเฉลี ่ยต)อเดือนต)างกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดโดยรวมต)างกัน 

ผูBประกอบการจึงควรทำการตลาดเพื่อส)งเสริมการขาย อย)างเช)น การนำเสนอผลิตภัณฑ%แบบพรีเมี่ยม เพ่ือ

ตอบสนองความตBองการของกล)มผูBมีรายไดBสูง และนำเสนอกาแฟสดแบบท่ีคนท่ัวไปสามารถซ้ือด่ืมไดBทุกวัน 

ปDจจัยสOวนประสมทางการตลาด 

 1. ดBานผลิตภัณฑ% จากผลการวิจัยในครั ้งนี ้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBาน

ผลิตภัณฑ%นั้นมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ดังนั้นจึงควรใหBความสำคัญกับผลิตภัณฑ%ที่จำหน)ายใน

รBาน เช)น การออกเมนูใหม)ๆ เพ่ือเพ่ืมความหลายหลาก และท่ีสำคัญคือรสชาติของกาแฟตBองตBองไดBคุณภาพ 

2. ดBานราคา จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานราคานั้นไม)มี

ผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด เนื่องจากผูBบริโภคจะยอมจ)ายแมBว)าราคาสูงหากพิจารณาแลBวว)าราคามี

ความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสดท่ีไดBรับ 

3. ดBานช)องทางการจัดจำหน)าย จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด 

ดBานช)องทางการจัดจำหน)าย นั้นมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ดังนั้นจึงควรใหBความสำคัญกับเรื่อง

ของทำเลท่ีต้ัง รวมถึงการมีสถานท่ีจอดรถใหBบริการอย)างเพียงพอ 

4. ดBานส)งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBาน

ส)งเสริมการตลาดนั้นมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ดังนั้นจึงควรใหBความสำคัญกับการทำโปรโมช่ัน

ส)งเสริมการขาย อาจเป~นการทำคูปองสะสมแตBมเพ่ือแลกสินคBาหรือใชBเป~นส)วนลด การทำส่ือโฆษณา 

5. ดBานบุคลากร จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด ดBานบุคลากร

นั้นมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ดังนั้นจึงควรใหBความสำคัญกับการฝ กอบรมพนักงาน ถึงการ

ใหBบริการอย)างเป~นมิตร มีอัธยาสัยท่ีดี สุภาพ รวมไปถึงการแต)งกายของพนักงาน 

6. ดBานกระบวนการใหBบริการ จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด 

ดBานกระบวนการใหBบริการนั้นมีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ดังนั ้นจึงควรใส)ใจในขั้นตอนการ

ใหBบริการ โดยในทุกข้ันตอนควรตBองมีความถูกตBอง และมีคุณภาพควบคู)กันไป  
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7. ดBานลักษณะทางกายภาพ จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยส)วนประสมทางการตลาด 

ดBานลักษณะทางกายภาพนั้นไม)มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ดังนั้นจึงควรใหBความสำคัญกับการ

พัฒนาในส)วนอ่ืนแทน แต)ก็ควรสรBางบรรยากาศภายในรBานท่ีดีควบคู)ไปดBวย 

ปDจจัยทางจิตวิทยา 

 1. ดBานการจูงใจ จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานการจูงใจ มีผลต)อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ดังน้ันจึงควรใหBความสำคัญกับการสรBาง

แรงจูงใจใหBกับผูBบริโภค อาจเป~นการทำโปรโมช่ันดึงดูดใจลูกคBา การสรBางช่ือเสียงใหBรBานเป~นท่ีรูBจัก 

2. ดBานรับรูB จากผลการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหBเห็นว)าป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานรับรูB ไม)มีผลต)อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

3. ดBานเรียนรูB จากผลการวิจัยในครั้งนี ้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานเรียนรูB ไม)มีผลต)อ

กระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร เนื ่องจากการเรียนรู Bเป~นการ

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูBบริโภคที่เกิดขึ้นจากประสบการณ%ที่ผ)านมาของคนแต)ละคน ซึ่งหากไดBรับการ

กระตุBนท่ีไม)มากพอก็อาจจะไม)เกิดการเรียนรูBและจะไม)นำไปสู)การตัดสินใจซ้ือ 

4. ดBานบุคลิกภาพ จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานบุคลิกภาพ มีผลต)อ

กระบวนการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดของกลุ )มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ดังนั ้นจึงควรใหBความสำคัญกับ

การศึกษาพฤติกรรมของผูBบริโภค เช)น ป{จจุบันคนชอบความสะดวกสบาย อาจมีใหBบริการแบบ Delivery  

5. ดBานทัศนคติ จากผลการวิจัยในครั้งนี ้แสดงใหBเห็นว)าป{จจัยทางจิตวิทยา ดBานทัศนคติ มีผลต)อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหBความสำคัญกับการ

ใหBบริการในทุกคร้ัง คงคุณภาพของกาแฟทุกแกBว เพ่ือสรBางทัศนคติท่ีดีในใจของผูBบริโภค  

ขQอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต'อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรป{จจัยอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจจะส)งผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของ

กลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร เช)น ป{จจัยดBานความไวBวางใจ ป{จจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม เป~นตBน เพื่อนำมา

ปรับปรุงหรือสรBางความน)าเช่ือถือใหBกับตัวผลิตภัณฑ% 

2. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป~นเพียงกลุ)มคนทำงานในกรุงเทพมหานครเท)าน้ัน ซ่ึงหากตBองการขBอมูลท่ี

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ)มประชากรในการศึกษาครั้งต)อไปที่แตกต)างไปจากเดิม หรือเปลี่ยน

ขนาดของกลุ)มประชากร อาจเพ่ิมประชากรในโซนปริมณฑล เพ่ือใหBไดBขBอมูลท่ีมีความ หลากหลายมากข้ึน 

3. การเลือกใชBเทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะห%ขBอมูลทางสถิติดBวยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นดBวย 

เพื่อใหBไดBผลการวิเคราะห%ที่มีความหลากหลายขึ้นหรือการเปลี่ยนวิธีการสุ)มตัวอย)างจากเดิมเป~นการสุ)มแบบ

สะดวก เป~นการสุ)มแบบเจาะจง สุ)มแบบแบ)งกลุ)ม การสุ)มแบบปากต)อปาก เพ่ือใหBไดBผลท่ีมีความเฉพาะมากย่ิงข้ึน 
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