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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการ 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่ซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชน 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ                 
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดี่ยว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ 
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมต่างกัน นอกจากนี้ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด              
ด้านบุคลากร ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าส าคัญ : กระบวนการตัดสินใจซื้อ, กาแฟจากร้านกาแฟมวลชน, กระบวนการตัดสนิใจซื้อกาแฟจากร้าน
กาแฟมวลชน  
 
ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) to study the decision making process of 
buying coffee from a caffe muanchon shop in the Ministry of Education 2) to study the 
process of buying coffee from a caffe muanchon shop in the Ministry of Education 
Classified by demographic characteristics, which are gender, age, education level, 
occupation and average monthly income. 3) To study the marketing mix factors (7P's) that 
affect the decision making process to buy coffee from a caffe muanchon shop of 
consumers in the Ministry of Education. 

The sample group was 400 people in the Ministry of Education. 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), in case of its had statistical 
significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each 
pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. Multiple 
Regression. 
 The results of hypothesis testing showed that people in the Ministry of Education 
with age and average monthly income is different, The process of making a decision to buy 
coffee from a caffe muanchon shop was different. Moreover, Marketing mix included 
product place promotion people physical evidence and process affect to the Decision 
process of making a decision to buy coffee from a caffe muanchon shop of consumers in 
the Ministry of Education. 
 
Keywords : Buying decision process, coffee from a caffe muanchon shop, Decision process 
of making a decision to buy coffee from a caffe muanchon shop 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองมีความเร่งรีบมากข้ึนอันเนื่องมาจากประชากรเมืองที่เพิ่มข้ึน
จากการย้ายภูมิล าเนาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเข้ามา
หางานท าอย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นแหล่งของการท าธุรกิจ                
จึงจะเห็นได้ว่าความแออัดที่เพิ่มมาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถหนาแน่นถึงแม้ว่าทาง
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รัฐบาลจะมีการปรับปรุงถนนหนทางให้กว้างขวางขึ้น หรือการเพิ่มโครงการขนส่งมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเส้นทางใหม่ๆ ก็ตาม แต่การเดินทางบนท้องถนนโดยเฉพาะเวลาที่ประชาชนเดินทาง
ในช่วงเช้าที่ทุกคนๆ ออกไปท างานและตอนเย็นที่ทุกคนเดินทางกลับบ้านในเวลาใกล้เคียงกันนั้นจะค่อนข้าง
แออัด ซึ่งส่งผลให้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต้องรีบออกเดินทางเพื่อให้ไปถึงที่ท างานให้ทันเวลา การรับประทาน
อาหารเช้าจึงเป็นเรื่องที่มักถูกละเลยเหลือเพียงการแวะซื้อกาแฟหรืออาหารตามข้างทางเพื่อให้ไปถึง
จุดหมายได้ทันเวลา ซึ่งเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสดเป็นอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 

ร้านกาแฟสดที่ ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่นอกจากจะเป็น  ร้านกาแฟสดที่ตั้ งอยู่ตาม
ห้างสรรพสินค้าแล้ว ยังมีร้านกาแฟสดประเภทที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ราชการ และบริเวณใกล้เคียง                
ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากซื้อกาแฟจากร้านกาแฟสดเหล่านี้ได้สะดวก โดยจะ
เห็นได้ว่าในปัจจุบันร้านกาแฟสดในสถานที่ราชการมีการเปิดให้บริการจ านวนมาก โดยร้านกาแฟในสถานที่
ราชการจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งร้าน
กาแฟที่เปิดให้บริการตามสถานที่ราชการ และบริเวณใกล้เคียงนั้นมีหลากหลายขนาดด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็น
ร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีผู้ขายเป็นเจ้าของร้านเอง ร้านกาแฟสดที่เป็นธุรกิจแฟรนไชน์ซึ่งมีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก
ของผู้บริโภคอยู่แล้ว หรือร้านกาแฟที่มีการก่อตั้งเป็นบริษัทมีเปิดให้บริการหลายสาขาโดยร้านกาแฟในสถานี
บริการน้ ามันรายหลักๆ ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอยู่เพียง
ไม่กี่ราย ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟอินทนิล และร้านกาแฟคอฟฟี่บอย ร้านกาแฟ
มวลชน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านกาแฟมวลชน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้และได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจะสังเกตได้จากในช่วงแรกๆ ของการเปิดตัวร้านกาแฟมวลชน ที่มีจ าหน่าย
เฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ หรือห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟมวลชน
จะเปิดให้บริการในสถานที่ราชการมากข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชน
ของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 



 4 

 1. ขอบเขตของประชากร ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากกระทรวง ศึกษาธิการ มีจ านวนประชากรเป็นจ านวน
มาก มีความหลายหลายทางด้านความคิด มีอ านาจและโอกาสในการเลือกซื้อ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในวิจัยนี้ 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรในกระทรวง ศึกษาธิการที่มีความ
ต้องการจะซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนในจ านวนที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงท าจากการเปิด
ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
คือ 0.05 ท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิดหาตารางระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 

ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ร้านกาแฟมวลชนน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

2. เพื่อให้ร้านกาแฟยี่ห้ออ่ืนๆ สามารถน าผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
เพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่เหมาะสม ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 3. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจบริการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 
บททวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) 
 ศิรประภา นพชัยยา (2558) กล่าวไว้ว่า ในการก าหนดกลยุทธ์การบริการไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจที่ผลิต
สินค้าหรือบริการก็ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้า ในเร่ืองความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อ
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ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าทั้งด้านรูปแบบและการ
ด าเนินงานที่มากมาย รวมทั้งลักษณะที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ หรือเป็นสิ่งที่ผู้ขายมอบให้แก่
ลูกค้า  

2. ด้านราคา (Price) 
สุกัญญา ละมุล (2559) กล่าวไว้ว่า ราคา (Price) ราคาเป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนดรายได้ของกิจการ 

กล่าวคือ การตั้งราคาสูงท าให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งต่าท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่ า ซึ่งอาจน าไปสู่ภาวะ
ขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าธุรกิจหนึ่งสามารถตั้งราคาได้ตามใจ หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่ง
มากแต่ธุรกิจนั้น ไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่มย่อยท าให้ไม่มาใช้บริการธุรกิจนั้นต่อไป 
หากธุรกิจตั้งราคาต่ าก็จะน ามาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งขันรายอ่ืนสามารลดราคาได้ในเวลาอันเร็ว 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 ศิรประภา นพชัยยา (2558) องค์กรจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (Convenience) ใน
การรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที่ และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ ลูกค้าควรจะเข้าถึงง่ายที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด การเลือกช่องทางในการน าส่งบริการที่
เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทซึ่งจะต้องพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง (Location) เป็น
ส าคัญ เนื่องจากการบริการบางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไปยังสถานบริการด้วยตนเอง  จึงต้องการอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสม และการส่งมอบ การบริการแก่ลูกค้า (Service Delivery)  

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
 ศิรประภา นพชัยยา (2558) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายและลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าโดยเคร่ืองมือที่ใช้ 

5. ด้านบุคลากร (People) 
สุกัญญา ละมุล (2559) กล่าวไว้ว่า ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน(Employee) ซึ่งต้องอาศัย

การคัดเลือก ฝึกอบรมการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ  ขององค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามรถ 
ทัศนคติที่สามารถสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสร้างค่านิยม
ให้กับองค์กร 

6. ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
 ศิรประภา นพชัยยา (2558) กล่าวไว้ว่า การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) หมายถึง การพัฒนารูปแบบการให้บริการ หรือแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดย
ผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น บรรยากาศภายในร้าน กลิ่น
ของกาแฟที่หอมอบอวลช่วยเพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟ เป็นต้น 
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7. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
 ศิรประภา นพชัยยา (2558) กล่าวไว้ว่า กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการ
ในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว และประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เช่น การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  
 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

1.กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ 
ราช ศิริวัฒน์ (2560) กล่าวไว้ว่า ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ  (Problem or Need 

Recognition) หมายถึงปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพ ที่เป็นอุดมคติ  (Ideal) 
คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเองและเป็นสภาพที่ปรารถน ากับสภาพที่  เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นกับตนเองจึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็ม ส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง
เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการแสวงหาข้อมูล 
ราช ศิริวัฒน์ (2560) กล่าวไว้ว่า การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) หมายถึง      

เมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไขโดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจจากบุคคล
ข่าวสารและประสบการณ์การบริโภคที่ผ่านมาผู้บริโภคใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้
ประกอบการตัดสินใจซื้อทุกครั้งมากหรือน้อยทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่เขามีอยู่เดิมความรุนแรง
ของความปรารถนาหรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดา้นการประเมินทางเลือก 
ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะประมวลข้อมูลที่ได้รับเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เชิง

เปรียบเทียบและตัดสินใจมูลค่าของสินค้านั้นๆโดยปกติแล้วผู้บริโภคที่ไม่พิจารณาทางเลือกทุกทางที่มีอยู่แต่
จะพิจารณาหาทางจ านวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งทางเลือกที่ได้รับการพิจารณาจะเรียกว่า  “ชุดของการพิจารณา 
(consideration set)”   

4. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ 
ราช ศิริวัฒน์ (2560) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking) หมายถึงโดยปกติแล้ว

ผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกันคือ
ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมากต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็
ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

5. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
buying roles (2555) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (postpurchase behavior) หลังจาก

ที่ลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้นนักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจ
ภายหลังการซื้อซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่
คาดหวังถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริงตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะ
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เกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้นโดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ าหรือ
บอกต่อ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริงต่ ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ
พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันและมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศิรประภา นพชัยยา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่    
อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่  อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 6 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ปัจจัยด้านการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ ส่วนผลการวิจัยลักษณะทาง
ประชากรที่ศึกษาว่า ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่  อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกันหรือไม่ โดยจากผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ 
อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สุกัญญา ละมุล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตีกรรมการตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้าน
กาแฟร้านคาเฟ่ อเมซอน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้าน กระบวนการให้บริการมากที่สุด ตามด้วย
ด้านบุคลากรที่ให้ บริการ ด้านช่องทาง การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
ด้านราคา และด้าน การส่งเสริมการตลาดตามลาาดับ เมื่อทดสอบส่วนประสมทางการตลาดบริ การส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลื อกใช้บริ การร้านกาแฟสด คาเฟ ่อเมซอน พบว่า ส่วนประสมทาง การตลาดเพื่อบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านช่องทางการตลาด ด้านลักษณะ ทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 
ส่งผลต่อพฤติ กรรมหลังการซื้อในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ เรียกว่า  การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental 

Design) เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies)  คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ัง
เดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่ซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชน 
ซึ่งไม่สามารถรู้จ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient 
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Sampling)เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) 
เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเปิดตารางที่ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านประชากร 
ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ   

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน
กาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีจ านวนข้อ
คาถามทั้งหมด 34 ข้อ  

ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริ โภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านกาแฟมวลชน เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการ จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ ด้านการแสวงหาข้อมูล ประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ และด้านการตัดสินใจซื้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย 
ได้ดังนี้    
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  2.1 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มี เพศ และระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการโดยภาพรวมไม่
ต่างกัน 
  2.2 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการโดยภาพรวมต่างกัน
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้    
   3.1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านบุคลากร ไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้    
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการโดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก 
  1.1 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชน ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการในระดับมาก โดยผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการส่วนมาก เชื่อว่าผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการความจ าเป็นในการซื้อกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ  

 1.2 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชน ด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับมาก โดยผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการส่วนมาก
ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จะได้รับข้อมูลข่าวสารจาก การสืบค้นข้อมูล สอบถามคนรู้จัก พนักงานขายก่อน
เสมอทุกคร้ังก่อนตัดสินใจซื้อ  

 1.3 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชน ด้านการประเมินทางเลือกในระดับมาก โดยผู้บริโภคในกระทรวง ศึกษาธิการส่วนมาก
เปรียบเทียบราคาของกาแฟจากยี่ห้อต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อซึ่งสอดคล้องกับ  
  1.4 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชน ด้านการตัดสินใจซื้อในระดับมาก โดยผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการส่วนมาก
ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชน เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ  

 1.5 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชน ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อในระดับมาก โดยผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการส่วนมาก 
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เมื่อมีความพึงพอใจต่อสินค้าที่ได้รับและเมื่อเกิดความพึงพอใจในอนาคตท่านจะกลับมาใช้บริการ และจะ
แนะน าเพื่อนหรือคนใกล้ชิดให้มาใช้บริการร้านกาแฟมวลชนอย่างแน่นอน 
 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้    
  2.1 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มี
เพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนเหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน โดยที่
เพศต่างกัน ไม่สามารถบ่งชี้ถึงการซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนที่ต่างกัน อาจเนื่องจากปัจจุบันบทบาทของ
เพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเก่ียวกับเพศและการบริโภคสินค้าก็เปลี่ยนไป เพศชาย
และเพศหญิงต่างหันมาซื้อกาแฟ ดื่มกาแฟมากข้ึนและมีความพึงพอใจเหมือนกัน  

 2.2 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มี
อายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนไม่เหมือนกัน โดยที่อายุต่างกัน 
สามารถบ่งชี้ถึงการซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนที่ต่างกัน อาจเนื่องจากช่วงอายุที่ต่างกัน สะท้อนถึงวัยของ
ผู้บริโภคที่มีความมีความคิด ประสบการณ์ ความสนใจ และความชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน  
   2.3 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัย มีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชน
เหมือนกัน และคล้ายคลึงกันอาจเนื่องจากผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการทุกกลุ่มระดับการศึกษาได้รับสาร
เหมือนกัน มีความรู้กว้างขวางเข้าใจสารได้เหมือนกัน มีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติมีความต้องการ
เหมือนกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  
   2.4 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัย มีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่
มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนเหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน                
อาจเนื่องจากผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการทุกกลุ่มอาชีพได้รับสารเหมือนกัน มีความรู้เหมือนกัน                    
มีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติ มีความต้องการเหมือนกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
  2.5 ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนไม่เหมือนกัน โดยที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน สามารถบ่งชี้ถึงการซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนที่
ต่างกันอาจเนื่องจากผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย จ าเป็นด้านอ่ืนมากกว่า  
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 3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการสามารถสรุปได้ดังนี้    
  3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก
ร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ในระดับมาก ในเรื่องของกาแฟมีรสชาดดี คุณภาพของ
กาแฟที่จ าหน่ายในร้านมีความสดใหม่ กาแฟที่มีจ าหน่ายในร้านสะอาด กาแฟมีการตกแต่งรูปลักษณ์สวยงาม
น่าดื่ม ตรายี่ห้อได้รับความรู้จักอย่างแพร่หลาย และรายการกาแฟมีให้เลือกหลากหลาย                
  3.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน
กาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผูว้ิจัยมี ความเห็นว่า ราคากาแฟจากร้านกาแฟมวลชนที่
ขายในท้องตลาดนั้นไม่มีผลต่อการตัดสนิใจของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อเป็นไปแนวทางเดียวกัน อาจเนื่องจากราคาที่ตั้งขายเป็นราคาที่สามารถยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณ และคุณภาพของกาแฟ  
  3.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมาก ในเร่ืองของสถานที่ตั้ง
ที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ มีป้ายหน้าร้านเห็นเด่นชัด ร้านกาแฟมีสาขามากเพียงพอระยะเวลาเปิด-ปิดร้าน
มีความเหมาะสม รวมถึงรับทราบข้อมูลและให้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น  
  3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง ศึกษาธิการซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ในเรื่องของกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมการตลาดช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการสินค้าได้มากขึ้น มีการสื่อสารผ่าน
การโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ต รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเวลาพิเศษ (ลด แลก แถม)  

3.5 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก
ร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากรในระดับมาก ในเรื่องของพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและ   
แต่งกายอย่างเหมาะสม พนักงานใช้ค าพูดสุภาพกับลูกค้า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็น              
อย่างดี พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ รวมถึงพนักงานมีมารยาทและ    
มนุษยสัมพันธ์ดี  
   3.6 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง ศึกษาธิการซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
ในกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมาก ในเรื่อง
ของการติดป้ายราคาบอกชัดเจน การตกแต่งร้านสวยงามและบรรยากาศน่านั่ง  มีบริการด้านอ่ืนๆ ไว้คอย
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รองรับลูกค้าตรงตามที่ต้องการ เช่น  มีหนังสือพิมพ์  นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า มีที่นั่ งที่
สะดวกสบาย เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟ  
   3.7 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวง ศึกษาธิการซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในระดับมาก ในเรื่องของความ
รวดเร็วในการให้บริการลูกค้า กระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระ
เงิน มีการให้ค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟมวลชน ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยทางประชากร 
 1. ปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ ยวกับเรื่อง
ปัจจัยด้านเพศของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทย
เปลี่ยนไป ค่านิยมเก่ียวกับเพศและการบริโภคสินค้าก็เปลี่ยนไป เพศชายและเพศหญิงต่างหันมาบริโภคกาแฟ 
และมีความพึงพอใจต่อการบริโภคกาแฟมวลชนเหมือนกันอยู่แล้ว 
 2. ปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมต่างกัน 
ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จึงควรให้ปัจจัยทางประชากรความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านอายุของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องด้วยกาแฟมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีอายุ
ทุกช่วงวัย ดังนั้นจึงควรน าเสนอกาแฟที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคที่มีอายุทุกช่วงวัย  
 3. ปัจจัยด้านประชากร ด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชน
โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จึงควรเน้นประเด็นความสนใจ
เกี่ ย วกับ เรื่ อ งปั จจั ยด้ านด้ าน ระดับการศึ กษ าของผู้ บ ริ โภค  เพ ราะอาจ เนื่ องด้ วยผู้ บ ริ โภคใน
กระทรวงศึกษาธิการทุกกลุ่มระดับการศึกษาได้รับสารเหมือนกัน มีความรู้กว้างขวางเข้าใจสารได้เหมือนกัน 
มีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติ มีความต้องการเหมือนกัน 
 4. ปัจจัยด้านประชากร ด้านอาชีพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกระทรวง 
ศึกษาธิการที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนโดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัย มีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนเหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน อาจเนื่องจากผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการทุกกลุ่มอาชีพได้รับสารเหมือนกัน มีความรู้เหมือนกัน มีความคิด  มีค่านิยม มีทัศนคติ 
มีความต้องการเหมือนกัน  
 5. ปัจจัยด้านประชากร ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟ
มวลชนโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นนักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จึงควรให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจเนื่องด้วยการที่ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคใน
กระทรวงศึกษาธิการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อาจน ารายได้ไปซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็นด้านอ่ืนมากกว่า  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านทัศนคติ เป็นต้น และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป 
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในเขตกระทรวงศึกษาธิการเท่านัน้ ดังนั้นในการ
วิจัยในครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้าง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น ส ารวจในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มี
ความหลากหลายมากข้ึน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
 3. ควรทดสอบน าสถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในวิจัยนี้ เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่าง เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก
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