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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคกาแฟ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (ส่วนกลาง) การศึกษาน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล การ

เลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)โดยจะแบ่ง

ช้ันตามการปกครองของส่วนราชการ ด้วยวิธีการคํานวณแบบอัตราส่วนจากหน่วยงานทั้งสิ้ น 

จาํนวน 14 หน่วยงาน วิธีการเกบ็ข้อมูลใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random 

Sampling) จาํนวน 289 ตัวอย่าง และวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานเพ่ือทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

และการแจกแจง ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า

สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์(Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ด้วยวิธกีาํลังสองน้อยที่สดุ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 38.56 ปี  

มีรายได้อยู่ที่ 22,159.26 บาท บริโภคกาแฟโดยเฉล่ียคนละ 1 แก้วต่อวัน มีค่าใช้จ่ายในการ

บริโภคกาแฟเฉล่ียวันละ 39 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟเฉล่ียคร้ังละ 30 บาท  

ผลการศึกษาพบว่า เพศ รายได้ และปัจจัยทางด้านการตลาดมีอทิธิพลต่อการบริโภค

กาแฟ ซ่ึงเป็นตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคให้ความสาํคัญกบัปัจจัยทางด้านการตลาดในทุกด้าน 

โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือปัจจัยทางด้านราคา ดังน้ัน ผู้ประกอบการ 

ที่ตัดสนิใจที่จะลงทุนในธุรกิจกาแฟทั้งผู้ค้ารายใหม่ และผู้ค้าเดิมที่ต้องการมีส่วนแบ่งทางการตลาด 

และสร้างกาํไรสงูสดุให้กบักจิการ ควรให้ความสาํคัญกบัปัจจัยทางด้านการตลาดอย่างจริงจัง และ

เลือกกลยุทธท์ี่เหมาะสมกบักจิการ 
 
 
    
*นักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาตรมหาบัณฑติ   สาขาเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มที่มีกล่ินและรสเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ ช่ืนชอบของคนทั่วโลก
จาํนวนมากมาช้านาน ปัจจุบันความนิยมในกาแฟไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยผลผลิตกาแฟโลกและ

ปริมาณความต้องการใช้เมลด็กาแฟของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้น สาํหรับประเทศไทย กรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ รายงานความต้องการใช้เมลด็กาแฟในปี 2556 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ  

มีปริมาณสงูขึ้น จาก 67,628 ตัน ในปี 2555 เป็น 70,000 ตัน ในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3.52 เน่ืองจากการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และได้คาดคะเนความต้องการใช้กาแฟ

ของปี 2557 ว่าจะมีประมาณ 75,000 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.14 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็น

ประเด็นสาํคัญที่นํามาสู่การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่บริโภคกาแฟ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ส่วนกลาง) ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษา

สามารถใช้เป็นข้อมูลสาํคัญเพ่ือประกอบการตัดสนิใจลงทุนธุรกจิร้านกาแฟภายในกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถนําผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟที่

ดาํเนินการอยู่แล้วให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคมาก

ที่สดุ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านพฤติกรรมผู้บริโภคกาแฟ ของบุคลากรกรมสนับสนุน

บริการสขุภาพ (ส่วนกลาง) 

  2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของบุคลากรกรมสนับสนุน

บริการสขุภาพ (ส่วนกลาง)  

 

3. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจเพ่ือมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟ

ของผู้บริโภคในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ บุคลากรที่ปฏบิัติงานในกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ (ส่วนกลาง) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจ้างประจาํ และจ้างเหมาบริการ 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง) ที่บริโภคกาแฟ ได้แก่ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาํ และจ้างเหมาบริการ จาํนวน 289 คน ซ่ึงแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
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Y1 = β0  + β1Sex+ β2Age  + β3Income + β4Coffprice + β5Gaind + β6Decoffd+ β7Inccoffd  
      +β8Total Product+β9Total Price+β10Total Place+β11Total Promotion+ ei 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้าน

การตลาดที่มีอทิธพิลต่อการบริโภคกาแฟ  

 

5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 
  5.1 วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานเพ่ือทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวแปร 

ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  5.2 คาํนวณหาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ (Correlation Coefficient) เพ่ือศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรอสิระว่ามีความสมัพันธเ์กี่ยวข้องกนัหรือไม่ ในลักษณะใด  

  5.3 การวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีกาํลัง

สองน้อยที่สุดเพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในกรม

สนับสนุนบริการสขุภาพ (ส่วนกลาง)  

 

6. แบบจําลองทีใ่ชใ้นการศึกษา 
 

 

โดยที่   

 Y   คือ  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ (ส่วนกลาง)  

              (ค่าเฉล่ียของปริมาณการบริโภคกาแฟต่อวัน (แก้ว) และ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟ

ต่อวัน (บาท) 

โดยกาํหนดให้ 

Sex  คือ เพศ 

              Sex  =  0  หญิง 

   Sex =  1  ชาย 

 

Age คือ อายุ (ปี) 

Income  คือ รายได้ต่อเดือน  (บาท) 

Coffprice  คอื ท่านมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคคร้ังละเท่าใด 

   Coffprice = 1     20 บาท/แก้ว    

   Coffprice = 2     25 บาท/แก้ว    

   Coffprice = 3     35 บาท/แก้ว    

   Coffprice = 4     45 บาท/แก้ว    

   Coffprice = 5     55 บาท/แก้ว    

   Coffprice = 6     65 บาท/แก้ว    
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Gaind คือ หากท่านมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 10% ท่านจะบริโภคกาแฟเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 

   Gaind = 0 บริโภคเท่าเดิม 

   Gaind = 1 บริโภคเพ่ิมขึ้น 

Decoffd คือ หากราคากาแฟที่ท่านบริโภคเป็นประจาํเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 10% ท่านจะ

บริโภค 

                    กาแฟลดลงหรือไม่ 

  Decoffd   = 0   บริโภคเท่าเดิม 

   Decoffd  = 1   บริโภคลดลง 

Inccoffd คือ หากราคากาแฟที่ท่านบริโภคเป็นประจาํเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 10% ท่านจะ

บริโภค 

          เคร่ืองดื่มชนิดอื่นทดแทนหรือไม่ 

  Inccoffd  = 0   ไม่บริโภคเคร่ืองดื่มชนิดอื่นทดแทน 

  Inccoffd  = 1   บริโภคเคร่ืองดื่มชนิดอื่นทดแทน 

Total Product คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

    Total Product  =  1  น้อยที่สดุ 

    Total Product  =  2  น้อย 

    Total Product  =  3  ปานกลาง 

    Total Product  =  4  มาก 

    Total Product  =  5  มากที่สดุ 

Total Price คอื ปัจจัยด้านราคา (Price) 

   Total Price   = 1  น้อยที่สดุ 

   Total Price   = 2  น้อย 

    Total Price  = 3  ปานกลาง 

    Total Price  = 4  มาก 

    Total Price  = 5  มากที่สดุ 

Total Place คอื ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย(Place) 

   Total Place  = 1  น้อยที่สดุ 

   Total Place  = 2  น้อย 

    Total Place  = 3  ปานกลาง 

    Total Place  = 4  มาก 

    Total Place  = 5  มากที่สดุ 

Total Promotion คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

   Total Promotion = 1  น้อยที่สดุ 
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   Total Promotion = 2  น้อย 

   Total Promotion = 3  ปานกลาง 

   Total Promotion = 4  มาก 

   Total Promotion  = 5  มากที่สดุ 

 

7. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24-60 

ปี มีรายได้เฉล่ียอยู่ที่ 22,159.26 บาทต่อเดือน 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามบริโภคคั่วบด (ร้านกาแฟ) เป็นประจํา รองลงมาคือกาแฟผง ชนิดชงทานเอง  

มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟโดยเฉล่ียวันละ 39 บาท บริโภคกาแฟโดยเฉล่ียวันละ 1 แก้วใน

ราคาแก้วละ 30 บาท โดยเลือกบริโภคในช่วงเช้า (ช่วงเวลา 05.00-09.59 น.) รองลงมาคือช่วง

บ่าย  (ช่วงเวลา 13.00-15.59 น.) สาเหตุที่บริโภคกาแฟเพ่ือช่วยแก้ง่วงหรือต้องการปลุก

ตนเองให้สดช่ืน รองลงมาคือช่ืนชอบในกล่ินของกาแฟ แหล่งกาแฟที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือ

มากที่สดุคือร้านกาแฟในบริเวณสถานที่ทาํงาน รองลงมาคือร้านกาแฟนอกบริเวณสถานที่ทาํงาน 

เหตุผลที่เลือกซ้ือจากแหล่งดังกล่าวคือ มีความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาคือรสชาติถูกใจ กาแฟ

ที่ช่ืนชอบมากที่สดุคือ กาแฟชนิดเข้มข้น (เอสเพรสโซ่) รองลงมาคือกาแฟใส่นมและฟองนม(คา

ปูชิโน่) และกาแฟโบราณ ในกรณีที่มีร้านกาแฟเปิดใหม่และขายราคาต่อกว่าร้านประจาํ 5 บาท 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่จะทดลองเลือกซ้ือถึง 234 คน คิดเป็นร้อยละ 81 ในขณะน้ีหากร้านเปิด

ใหม่ขายตํ่ากว่าร้านประจาํมากกว่า 5 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามจะตัดสนิใจทดลองเลือกซ้ือเพียง 

204 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 ระยะเวลาในการรอคอยสินค้า (กาแฟ) ในแต่ละคร้ังที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถรอคอยได้น้อยกว่า 10 นาท ีพฤติกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม

หากผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 10 % จะยังคงบริโภคกาแฟเท่าเดิมถึง 283 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.9 หากราคากาแฟที่บริโภคเป็นประจาํเพ่ิมขึ้น 10% กจ็ะยังคงบริโภคกาแฟเท่า

เดิมถงึ 220 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 และหากราคากาแฟที่บริโภคเป็นประจาํเพ่ิมขึ้น 10% ผู้ตอบ

แบบสอบถามตัดสนิใจที่จะไม่บริโภคเคร่ืองดื่มชนิดอื่นทดแทนกาแฟ จาํนวน 214 คน ร้อยละ 

74.0 

การทดสอบด้วยการคาํนวณหาสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ (Correlation Coefficient) 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่าเกิดปัญหา Multicolinearity ใน Model ที่

ศึกษา เน่ืองจากพบว่า  มีตัวแปรอสิระที่สมัพันธก์นัอย่างชัดเจนจาํนวน 1 คู่ น่ันคือ อายุ กบั รายได้
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ต่อเดือน ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีตัดตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงทิ้ งซ่ึงในที่น้ีตัวแปรที่มีผลและมีสาํคัญต่อ

แบบจําลองน้อยคืออายุ ดังน้ันจึงเลือกตัดอายุออกจากแบบจําลอง เพ่ือช่วยแก้ปัญหา 

Multicolinearity ในแบบจาํลองน้ี 

เม่ือทาํการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธกีาํลัง

สองน้อยที่สุดเพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ จะได้แบบจาํลอง  2 

แบบ  

แบบจาํลองที่ 1 

Y = 0.372 + 0.229Sex** + 0.007Income* - 0.240Coffprice* + 0.172Gaind* -

0.055Decoffd  

      + 0.052Inccoffd + 0.031Total product* + 0.110 Total price* + 0.083 Total place  

      + 0.258 Total promotion* + e
i
 

โดย Y   คือ  ค่าเฉล่ียของปริมาณการบริโภคกาแฟต่อวันของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการ

สขุภาพ  

 (ส่วนกลาง) 

แบบจาํลองที่ 2 

Y = -35.918 + 12.349Sex** + 0.001Income** + 1.637Coffprice** + 2.469Gaind* -

2.714Decoffd  

      + 3.074Inccoffd + 3.266Total product + 2.134 Total price* + 6.097 Total place  

      + 5.757 Total promotion* + e
i
 

โดย Y   คือ  ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  

       (ส่วนกลาง)  

จากแบบจาํลองดังกล่าวข้างต้น พบว่า แบบจาํลองที่  1 ค่าเฉล่ียของปริมาณการ

บริโภคกาแฟต่อวัน (แก้ว) มีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามจํานวน 7 ตัว 

(Sex,Income, Coffprice,Gaind,Total Product,Total Price and Total Promotion) ในขณะที่

แบบจาํลองที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวัน (บาท) มีตัวแปรอสิระมีความสมัพันธก์บัตัวแปร

ตามจาํนวน 6 ตัว (Sex,Income,Coffprice,Gaind,Total Price and Total Promotion) ซ่ึงตัวแปรที่

มีความสมัพันธ์กนัของทั้งสองแบบจาํลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยสามารถอธบิายแบบจาํลองทั้งสองแบบโดยรวม ได้ดังน้ี 

1. เพศชายมีแนวโน้มบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวันมากกว่าเพศหญิง โดยกาํหนดให้ปัจจัยอื่น

คงที่ เพศชายจะมีปริมาณการบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวันและค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวัน

มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติชญาณ์  ไทยสวัสดิ์ 

(2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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2. รายได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการบริโภคเฉล่ียต่อวันและ

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันโดยรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่เพ่ิมขึ้ นมีผลทาํให้ปริมาณ 

การบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวันและค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้ น 

ตามไปด้วย ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อคร้ัง มีความสมัพันธใ์นทศิทางตรงกนัข้ามกบัปริมาณ 

การบริโภคเฉล่ียต่อวัน และมีความสมัพันธ์ในทศิทางเดียวกนักับค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อวัน  

น่ันหมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อคร้ังของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นมีผลทาํให้ปริมาณ

การบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวันของกลุ่มตัวอย่างลดลง แต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อคร้ัง

ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นมีผลทาํให้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น 

ตามไปด้วย ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

4. รายได้เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 10% มีความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกนักบัปริมาณการ

บริโภคเฉล่ียต่อวันและค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันโดยรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่เพ่ิมขึ้ น

จากปัจจุบัน 10% มีผลทาํให้ปริมาณการบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวันและค่าใช้จ่ายในการบริโภค

กาแฟต่อวันของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

5. ภาพรวมด้านราคา ความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกนักบัปริมาณการบริโภคเฉล่ีย 

ต่อวัน และค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันโดยถ้าผู้ขายกาํหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมกับ

ปริมาณและคุณภาพ มีผลทาํให้ปริมาณการบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวันและค่าใช้จ่ายในการบริโภค

กาแฟต่อวันของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของภรภัทร  เอกจีรภัทร (2551) ที่ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟในเขตกรุงเทพฯ และฐิติชญาณ์  ไทยสวัสดิ์ (2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ

การบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

6. ภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด ความสมัพันธ์ในทศิทางเดียวกนักบัปริมาณ 

การบริโภคเฉล่ียต่อวัน และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันโดยถ้าผู้ขายมีการจัดกิจกรรม 

การส่งเสริมการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น มีส่วนลดให้สาํหรับลูกค้าที่นาํแก้ว

มาเอง หรือมีบัตรสะสมแต้มเพ่ือแลกเคร่ืองดื่มฟรี มีผลทาํให้ปริมาณการบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวัน

และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อวันเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของภรภัทร  เอกจีรภัทร (2551) ที่ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม 

การบริโภคกาแฟในเขตกรงุเทพฯ 

 
8. ขอ้เสนอแนะ 

1. จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า กลยุทธท์างการตลาดที่ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่ม

ผู้บริโภคที่เป็นเพศชาย และกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง ให้ความสาํคัญได้แก่ปัจจัยด้านราคา 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยทางด้านราคาผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง
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สองกลุ่มให้ความสาํคัญกับการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสม และมีป้ายแสดงชนิดผลิตภัณฑ์ที่จัด

จําหน่าย รวมถึงป้ายบอกราคาสินค้าที่จัดจําหน่ายให้ชัดเจน ส่วนปัจจัยทางด้านการส่งเสริม

การตลาดกลุ่มผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้กับสาํคัญกับการมีบัตรสะสมแต้มเพ่ือแลกเคร่ืองดื่มฟรี 

และให้ส่วนลดสาํหรับลูกค้าที่นาํแก้วมาเอง ดังน้ัน ผู้ที่ประกอบธุรกจิกาแฟอยู่แล้ว หรือผู้ที่สนใจ

จะเข้าสู่ธุรกิจกาแฟ ควรนาํปัจจัยทางด้านการตลาดทั้งสองปัจจัยมากาํหนดกลยุทธ์หลักในการ

ประกอบกิจการของตนเอง เน่ืองจาก เป็นกิจกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผู้บริโภคมาก

ที่สดุ และเป็นกจิกรรมทางการตลาดที่ใช้ต้นทุนไม่สงู 

2. ในด้านของผลิตภัณฑ์นอกจากการคิดค้นสูตรกาแฟที่อร่อยแล้ว สิ่ งสําคัญที่

ผู้ประกอบการต้องคาํนึงถึงตลอดเวลาคือความคงที่ของรสชาติกาแฟต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั

ไม่ว่าผู้บริโภคจะซ้ือซํา้กี่คร้ังผู้ประกอบการต้องผลิตให้รสชาติ และความหอมของกาแฟมีความคงที่

เหมือนกนัทุกคร้ัง 

3. สาํหรับผู้ประกอบการที่จะเปิดกิจการใหม่ การกาํหนดราคาสินค้าไม่ควรกาํหนด 

ตํ่ากว่าคู่แข่งขันมากจนเกินไป ถึงแม้ว่า การกาํหนดราคาที่ตํ่ากว่าคู่แข่งขันจะเป็นปัจจัยทางด้าน

การตลาดที่ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญ แต่การกาํหนดราคาตํ่าเกินไปอาจทาํให้ผู้บริโภคไม่กล้า

ทดลองเลือกซ้ือสนิค้า เน่ืองจาก ไม่ม่ันใจในคุณภาพของสนิค้าที่ใช้  

4. ผู้ประกอบการควรมีเมนูเกี่ยวกับกาแฟเพ่ือสขุภาพ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กลุ่มผู้ที่

สนใจบริโภคกาแฟแต่รักสขุภาพเลือกซ้ือ และเป็นการขยายฐานลูกค้าของกจิการให้เพ่ิมมากขึ้น 

 

9. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
เน่ืองจาก การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ กรมสนับสนุน

บริการสขุภาพ (ส่วนกลาง) ซ่ึงในความเป็นจริงยังมีกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อื่นๆ อกีที่มีความสาํคัญ

ต่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค จึงเหน็ว่า ในการศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างที่กว้างกว่าน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น และ

การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในด้านต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเชิงเปรียบเทยีบกบัเคร่ืองดื่มประเภทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันเพ่ือ

ประโยชน์ในการวางกลยุทธท์างการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีแจกแจงคาํตอบในแบบสอบถามให้ชัดเจนกว่าน้ี เช่น 

ระยะเวลาในแต่ละคร้ังที่สามารถรับได้ควรกาํหนดช่วงเวลาเป็น 3 ช่วง คือน้อยกว่า  เท่ากบั และ

มากกว่า เวลาที่จะกาํหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก หรือในเร่ืองคาํถามเกี่ยวกบัประเภทกาแฟ

ควรมีช่องว่างให้ผู้ตอบแบบสอบถามเติมเน่ืองจากบางคร้ังตัวเลือกไม่ตรงกับประเภทที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามช่ืนชอบ 
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3. การตั้งคาํถามเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง ควรเป็นลักษณะเติมคาํ 

ในช่องว่าง เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบตามความเป็นจริง ไม่ควรเป็นลักษณะให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบโดยมีคําตอบแบบเป็นช่วง เน่ืองจาก จะทาํให้ผลการศึกษาไม่ทราบ

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟโดยเฉล่ียต่อคร้ังที่ถูกต้อง และทาํให้ผู้ขายไม่สามารถกาํหนดราคา 

ที่แท้จริงได้  
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