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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครั +งนี+มวีตัถุประสงคเ์พื:อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน 
(Subscription Coffee) ของลกูคา้ทรคูอฟฟี: ในพื+นที:กรงุเทพมหานคร ผา่นชอ่งทางแอปพลเิคชั :น ดว้ยวธิขีองเทคนิค 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) และเพื:อใหท้ราบถงึ แนวทางในการออกแบบ แพก็เกจ สมาชกิ 
รายเดอืน (Subscription Coffee) ราคา โปรโมชั :น และวธิกีารชาํระเงนิ การเกบ็ขอ้มลูจากลลกูคา้ทรคูอฟฟี:  ในพื+นที: 
กรงุเทพมหานคร ทั +งหมดจาํนวน ghi คน ทาํการศกึษาการตดัสนิใจในการเลอืกซื+อแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน ตาม 
แบบจาํลอง จาํนวนคณุลกัษณะ 10 ชดุ ผลการวจิยัสรปุไดว้า่ คณุลกัษณะของแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription 
Coffee) ความสนใจมุง่เน้นไปในดา้นของ โปรโมชั :นสว่นลดราคา ตามระดบัสมาชกิ(ระดบัซลิเวอร ์ลด 5%, ระดบัโกลด ์
ลด 10%, ระดบัไดมอนด ์ลด 15%) คดิเป็นรอ้ยละ qr.tt ตามดว้ยระยะเวลาการชาํระเงนิ g เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ 
*ซื+อครั +งต่อครั +ง คดิเป็นรอ้ยละ 31.14 และแพก็เกจกาแฟ รอ้นและเยน็ จาํนวน yi แกว้ ราคา g,qrr บาท/เดอืน 
คดิเป็นรอ้ยละ 28.97 

     
คาํสาํคญั: การตดัสนิใจ, เครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน, ลกูคา้ทรคูอฟฟี: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1นกัศกึษาโครงการหลกัตสตูรพเิศษ หลกัสตรูบรหิารธรุกจิ บณัฑติ (IT-Smart Program) มหาวทิยาลยัรามคาแหง                              
2อาจารยป์ระจาํ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคาแหง  



 
 

 
 
บทนํา 
 ธรุกจิรา้นกาแฟ เป็นธรุกจิที:มอีตัราการขยายตวัสงู มลคา่ธรุกจิรา้นกาแฟในประเทศไทยนบัตั +งแต่ปี yh�i 
มมีลูคา่สงูถงึ y.gy หมื:นลา้นบาท และสงูขึ+นอกีในปี yh�g ที: 2.34 หมื:นลา้นบาท ในปี yh�y ที:ผา่นมา มกีาร คาดการณ์ 
วา่มลูคา่ธรุกจิรา้นกาแฟอาจสงูถงึ y.ht หมื:นลา้นบาท ในขณะเดยีวกนัตลาดกาแฟประเทศไทยปี yh�q คาดวา่ 
มแีนวโน้มการเตบิโตขึ+นในระดบั h-t% หรอื � หมื:นลา้นบาท โอกาสของการเตบิโตในตลาดกาแฟในปี yh�q มสีงูมาก 
โดยมปัีจจยัมาจากอตัราการบรโิภคกาแฟในประเทศไทยเพิ:มขึ+นในอตัราเฉลี:ยรอ้ยละ gh.iต่อปี ปัจจบุนัคนไทย 
บรโิภคกาแฟเฉลี:ยอยูท่ี:ประมาณ qii แกว้ต่อคนต่อปี หรอืราว i.h-g กโิลกรมัต่อคนต่อปี ทาํใหอ้ตัราการขยายตวั 
และเตบิโตของธรุกจิกาแฟในไทยสงูถงึ gh-qi เปอรเ์ซน็ต ์
 ในปัจจบุนัธรุกจิรา้นกาแฟพรเีมยีม มหีลาย บรษิทั ไมว่า่จะเป็นของไทย หรอืต่างชาต ิอาทเิชน่ รา้นกาแฟ 
สตารบ์คัส ์จดุขายของ สตารบ์คัส ์คอืรา้น กาแฟที:คดัสรรวตัถุดบิชั +นด ีจากต่างประเทศ รา้น กาแฟคอฟฟี:  เวลิด ์
เน้นกลุม่ผูม้รีายไดส้งู ราคาเฉลี:ย ต่อแกว้ rh บาทขึ+นไป และจบักลุม่ลกูคา้ตลาดบน รา้นกาแฟแบลค็แคนยอน จดุขาย 
เน้นขายกาแฟและอาหาร เจาะกลุม่ลกูคา้ระดบักลางไปจนถงึ ระดบับน ราคาเฉลี:ยต่อแกว้ �h-�h บาท รา้นกาแฟ 
“ทรคูอฟฟี” จดุขาย คอื ไมใ่ชเ่พยีงแคข่ายกาแฟ แต่ “ทรคูอฟฟี" มคีวามสขุมาเซริฟ์พรอ้ม ไมว่า่จะเป็น อนิเตอรเ์น็ต 
ความเรว็สงูหรอืจดุนดัพบที:สะดวกสบาย 

จากตวัอยา่งรา้นกาแฟชั +นนําของเมอืงไทยที: กลา่วมานี+ ผูว้จิยั มคีวามสนใจในรา้นกาแฟ “ทรคูอฟฟี" 
รา้นกาแฟน้องใหมข่องตลาดกาแฟพรเีมยีม ที:เขา้ มามสีว่นแบง่ทางการตลาด และเตบิโตอยา่งรวดเรว็ และจะต่อยอด 
ความสาํเรจ็นําแบรนดไ์ทยบุกตลาดทั +ง ในและต่างประเทศ 

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชั :น จาํกดั (มหาชน) ก่อตั +งขึ+นครั +งแรกในเดอืนพฤศจกิายน 2533 ในฐานะ 
ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทพ์ื+นฐานภายใตส้ญัญารว่มการ งานและรว่มลงทนุกบับรษิทัทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) (“ทโีอท”ี) ในปี 
yhq� บรษิทัไดเ้ปลี:ยนสถานะเป็น บรษิทัมหาชน และเขา้จดทะเบยีนในตลาด หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในชื:อ บรษิทั 
เทเลคอม เอเซยี คอรป์อเรชั :น จาํกดั (มหาชน) ในเดอืน ธนัวาคม yhq� มชีื:อยอ่หลกัทรพัยว์า่ “TA” ในเดอืน เมษายน 
yh�� บรษิทัไดม้กีารปรบัเปลี:ยน ภาพลกัษณ์ภายใตแ้บรนดท์ร ูและไดเ้ปลี:ยนชื:อเป็น บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชั :น จาํกดั 
(มหาชน) 

แนวโน้มของธรุกจิเครื:องดื:มกาแฟยงัคงมโีอกาสขยายตวัไดอ้กีมาก จากความตอ้งการ บรโิภค กาแฟ 
ที:เพิ:มสงูขึ+นเรื:อย ๆ เนื:องจากกลุม่ผูบ้รโิภครุน่ใหมม่ทีางเลอืกในการบรโิภคเครื:องดื:มกาแฟไดห้ลากหลายชอ่งทาง 
และใหค้วามสาํคญักบัรสชาตแิละคณุภาพการใหบ้รกิารมากขึ+น หากผูผ้ลติสามารถพฒันา คณุภาพ ของผลผลติ 
และคณุภาพของเครื:องดื:มกาแฟ เพื:อสรา้งมลูคา่เพิ:มใหแ้ก่ผลติภณัฑแ์ละเป็นการขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ใหม ่ๆ 
ที:ชื:นชอบรสชาตแิละความมเีอกลกัษณ์ของเครื:องดื:มกาแฟ 

ดว้ยเหตุผลที:กลา่วมาขา้งตน้ รา้นกาแฟ “ทรคูอฟฟี" ควรตอ้งศกึษาถงึการตดัสนิใจเลอืกซื+อ เครื:องดื:ม 
ในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) ของลกูคา้ทรคูอฟฟี:  ในพื+นที: กรงุเทพมหานคร 
ผา่นชอ่งทางแอปพลเิคชั :นเพื:อใหผู้ผ้ลติ และฝ่ายขายสามารถปรบัปรงุสนิคา้ เพื:อใหต้รงตาม 
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมที:สดุ ซึ:งยอ่มสง่ผลต่อปรมิาณการขาย ยอดขาย และกาํไร ของผูผ้ลติ 
ไดม้ากขึ+น 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื:อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) 
ของลกูคา้ทรคูอฟฟี: ในพื+นที:กรงุเทพมหานคร ผา่นชอ่งทางแอปพลเิคชั :น ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 

2. เพื:อศกึษาคณุลกัษณะของแพก็เกจเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) 
ของลกูคา้ทรคูอฟฟี: ในพื+นที:กรงุเทพมหานคร ผา่นชอ่งทางแอปพลเิคชั :น  

 



 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาในครั +งนี+ไดจ้าํกดัขอบเขตจากการเกบ็ขอ้มลูจากผูท้ี:มคีวามสนใจซื+อแพก็เกจเครื:องดื:มในรปูแบบแพ็

กเกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) จาํนวน ghi คน โดยจะศกึษาถงึขอ้มลูทั :วไป ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ออนไลน์ ตลอดจน กระบวนการการตดัสนิใจซื+อ แพก็เกจเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription 

Coffee) ตามคณุลกัษณะ gi ชดุ 

 
ประโยชน์ที?คาดว่าจะได้รบั 

สบืเนื:องมาจากทรคูอฟฟี:มกีารรแีบรนดค์รั +งใหญ่ในรอบ 15 ปี ภายในแนวคดิ Café. Community. 
Connected. ดว้ยการสรา้งประสบการณ์ในยคุดจิทิลั นั :นคอื เชื:อมต่อประสบการณ์ O2O (Offline to Online หรอื 
Online to Offline) กบัพฤตกิรรมการดื:มกาแฟของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ดื:มเมนูเดมิทกุวนั จงึเกดิแนวคดิโดยการนํา 
Subscription Model มาประยกุตใ์ชบ้นแอปพลเิคชั :น ซึ:งเปรยีบเหมอืนบรกิารผกูปิ:นโต ทาํใหส้รา้งความสะดวกใหก้บั
ลกูคา้ ซื+อเครื:องดื:มในราคาพเิศษ ดงันั +น ผลจากการศกึษาในครั +งนี+ จะสามารถนําขอ้มลูไปประกอบการพจิารณาเพื:อ
เป็นแนวทางพฒันาธรุกจิทรคูอฟฟี:  

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี0ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7ps (Marketing Mix) 
กลุยทุธส์าํหรบัธรุกจิบรกิารที:ใชว้างแผนในการกาํหนดเป้าหมายของธรุกจิ ซึ:งประกอบดว้ย (1) ผลติภณัฑ ์(Product) 

หมายถงึ สิ:งที:ผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้และลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคณุคา่ของผลติภณัฑน์ั +นๆ (2) ราคา (Price) 

หมายถงึ การกาํหนดราคาการใหบ้รกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจน (3) การจดัจาํหน่าย (Place) 

หมายถงึ ทาํเลที:ตั +งและชอ่งทางในการนําเสนอบรกิาร (4) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) การโฆษณาหรอืชกัจงูให้

เกดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร (5) บุคคล (People) การคดัเลอืก การฝึกอบรม การจงูใจ เพื:อใหส้ามารถสรา้ง

ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ (6) การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางการภาพ (Physical Evidence) การสรา้งและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้ และ(7) กระบวนการ (Process) กจิกรรมที:เกี:ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัิ

ในดา้นการบรกิาร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ, 2546: 434)  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี0ยวกบัการตดัสินใจซื@อ 
 กระบวนการตดัสนิใจซื+อ เป็นกระบวนการที:ไดม้าซึ:งผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค ซึ:งเกดิจากตวักระตุน้ที:อาจ 
เกดิจาก ภายในตวัของผูบ้รโิภคเอง เชน่ ความหวิหรอืจากการกระตุน้ภายนอก การเหน็โฆษณาของผลติภณัฑน์ั +น  
การกระตุน้นี+ทาํใหเ้กดิ กระบวนการ ทางความคดิ เมื:อผา่นการประเมนิทางเลอืกแลว้ ผูบ้รโิภคอาจจะตดัสนิใจ 
ไมซ่ื+อกไ็ด ้โดยมขี ั +นตอน คอื g.การตระหนกัถงึปัญหา 2.การคน้หาขอ้มลูขา่วสาร q.การประเมนิผลทางเลอืก 
�.การตดัสนิใจซื+อ h.พฤตกิรรมหลงัการซื+อ (ภาวณิ,ี 2554) 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

เรื:องปัจจยัที:มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription 
Coffee) ของลกูคา้ทรคูอฟฟี: ในพื+นที:กรงุเทพมหานคร ดว้ยวธิเีทคนิคการวเิคราหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธิดีาํเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี+  

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที:ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ลกูคา้ทรคูอฟฟี:ที:มคีวามสนใจซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจ

สมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) ในพื+นที:กรงุเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ลกูคา้ทรคูอฟฟี:ที:มคีวามสนใจซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) 
ในพื+นที:กรงุเทพมหานคร จาํนวน ghi คน โดยการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  



 
 

 

2. การรวบรวมข้อมลู 
การศกึษาวจิยัครั +งนี+ ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์กลุม่คนที:เคยซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน 

(Subscription Coffee) ผา่นชอ่งทางแอปพลเิคชั :น จาํนวน h คน เพื:อสอบถามความคดิเหน็ เกี:ยวกบัเหตุผล 
ที:เลอืกซื+อแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) ของลกูคา้ทรคูอฟฟี: ในพื+นที:กรงุเทพมหานคร 
เพื:อจะนํามาสรา้ง คณุลกัษณะ (Attribute) และระดบัของคณุลกัษณะ(Level) 

 
ตารางที0 K คณุลกัษณะและระดบัของเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee)  

 

ลกัษณะ(Attribute) คา่ระดบั(Level) 

แพก็เกจ แพก็เกจกาแฟ รอ้นและเยน็ จาํนวน yi แกว้ ราคา g,qrr บาท 

  แพก็เกจกาแฟเลอืกไดห้ลากหลาย จาํนวน yi แกว้ ราคา y,irr บาท 

โปรโมชั :น รบัฟร ีg แกว้ *ฟรเีครื:องดื:มในแพก็เกจที:ซื+อเทา่นั +น 

  สว่นลดราคาตามระดบัสมาชกิ 
-ระดบัซลิเวอร ์(คะแนนสะสม 0-599 คะแนน) ลด 5%  
-ระดบัโกลด ์(คะแนนสะสม 600-999 คะแนน) ลด 10% 
-ระดบัไดมอนด ์(คะแนนสะสม1,000คะแนนขึ+นไป) ลด 15% 
รายละเอยีดและเงื:อนไข 
25 บาท = 1 คะแนน 

  รบัโบนสัคะแนนเพิ:ม h เทา่ *คะแนนสามารถนําเอาไปแลกเป็นสว่นลด และ 
สะสมเพื:ออพัเกรดระดบัสมาชกิ 

ระยะเวลา และ การชาํระเงนิ 1 เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ *ซื+อครั +งต่อครั +ง 

  1 ปี/ผกูบตัรเครดติอตัโนมตั ิ

 
3.  เครื0องมือที0ใช้งานในการวิจยั 

     แบบสอบถามออนไลน์  (Online Questionnaire) หลงัจากไดข้อ้มลูทั +ง คณุลกัษณะ (Attribute) และระดบั 
(Level) จากการสมัภาษณ์มาสรา้งเป็นแบบสอบถามเพื:อใชใ้นการศกึษาวจิยั ซึ:งเครอืงมอืที:ใช ้แบง่ออกเป็น � สว่นหลกั 
ๆ ดงันี+ 
         สว่นที: g    การตดัสนิใจซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee)   
     ตามรปูแบบต่างๆ โดยเป็น แบบสอบถามตามวธิขีองเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
     (Conjoint Analysis) ซึ:งเป็นลกัษณะการใหค้วามสนใจแบบใหค้ะแนนโดยแบง่ลาํดบัการใหค้ะแนน 
     ออกเป็น i–gi โดยระดบัที: gi หมายถงึตอ้งการซื+อมากที:สดุและลาํดบัคะแนน i หมายถงึ  
      ไมต่อ้งการซื+อ 
   สว่นที: y    ขอ้มลูลกัษณะทั :วไปของลกูคา้ทรคูอฟฟี: ในพื+นที:กรงุเทพมหานครที:ซื+อเครื:องดื:มทรคูอฟฟี:  
         สว่นที: q    ขอ้มลูเกี:ยวกบัพฤตกิรรมในการบรโิภคเครื:องดื:มทรคูอฟฟี:  
         สว่นที: �    เปรยีบเทยีบระดบัความสาํคญัของปัจจยัที:สง่ผลต่อการบรโิภคเครื:องดื:มทรคูอฟฟี:  



 
 

 

4. การพฒันาเครื0องมือที0ใช้ในการวิจยั  
         การนําคณุลกัษณะที:ได ้มาปรบัใชเ้พื:อทาํแบบสอบถาม โดยจดัรปูแบบใหม้คีวามน่าสนใจ สรา้งเป็นรปูแบบ 
แพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) ดงัภาพที: g 
 

 
 

ภาพที: g   รปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) ในแบบสอบถาม ในราคา y,irr/เดอืน   
 พรอ้มโปรโมชั :นรบัฟร ีg แกว้ *ฟรเีครื:องดื:มในแพก็เกจที:ซื+อเทา่นั +น ผกูบตัรเครดติเป็นระยะเวลา g ปี 

 

  
 การตรวจสอบเครื:องมอืที:ใชใ้นการวจิยั คอื นําชดุคณุลกัษณะที:ไดม้าทาํแบบสอบถาม โดยม ีการจดั รปูแบบ 
ใหน่้าสนใจ และงา่ยต่อการทาํแบบสอบถาม จากนั +นนําแบบสอบถามที:ไดไ้ปทาํการ Pretest โดยการ เขา้ไป Interview 
กบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน gi ราย เพื:อหาขอ้บกพรอ่งของแบบสอบถามเบื+องตน้ในจดุต่าง ๆ เกี:ยวกบัความเขา้ใจ และ 
วธิกีารทาํแบบสอบถาม และทาํการ (Pilot Test) กบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน yi ราย เพื:อทาํการ ทดสอบแบบสอบถาม 
ในเบื+องตน้ จากนั +นนําแบบสอบถามที:ผา่นการทดสอบ (Pilot Test) แลว้ นํามาจดัทาํเป็นแบบสอบถามออนไลน์  
ฉบบัสมบรูณ์เพื:อดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูในขั +นตอนต่อไป 
 การวเิคราะหผ์ล ผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูตอ้งของแบบสอบถาม 
เพื:อดาํเนินการประมวลผลดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติ ิSPSS และสถติทิี:ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
แบบเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) ในการกาํหนดรปูแบบและออกแบบชดุขอ้มลู
ผูท้ ี:มคีวามสนใจซื+อแพก็เกจเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) จาํนวน ghi คน 
 



 
 

ผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัขอ้มลูทั :วไปของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ที:ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย มอีายรุะหวา่ง y�-qi ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ มอีาชพีขา้ราชการ มรีายไดเ้ฉลี:ยต่อเดอืน yi,iig - qi,iii 
บาท  พกัอาศยัอาคารพาณชิย ์หรอืทาวน์เฮาส ์และมจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั g-y คน 

  ผลการวจิยัขอ้มลูดว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) ไดผ้ลวเิคราะห ์
การตดัสนิใจซื+อแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) พบวา่ลกัษณะที:มสีาํคญัมากที:สดุคอื โปรโมชั :น 
สว่นลดราคา ตามระดบัสมาชกิ (ระดบัซลิเวอร ์ลด 5%, ระดบัโกลด ์ลด 10%, ระดบัไดมอนด ์ลด 15%) คดิเป็นรอ้ยละ 
39.88 รองลงมาคอืการชาํระเงนิ g เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ *ซื+อครั +งต่อครั +ง คดิเป็นรอ้ยละ 31.14 และแพก็เกจกาแฟ 
รอ้นและเยน็ จาํนวน yi แกว้ ราคา g,qrr บาท/เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 28.97 ตามลาํดบั ดงัตารางที: 2 

 
ตารางที0 P คา่ความสาํคญัของชดุคณุลกัษณะ (Importance Value) และคา่ระดบัคณุคา่ (Part-worth)   
  

ลกัษณะ Attribute ระดบั Level ค่า Part-worth ค่า Importance Value 

แพก็เกจ     แพก็เกจกาแฟ รอ้นและเยน็ จาํนวน yi แกว้ 
ราคา g,qrr บาท 

.425 28.973 

 แพก็เกจกาแฟเลอืกไดห้ลากหลาย  -.425  

โปรโมชั :น  
 

รบัฟร ีg แกว้ 
*ฟรเีครื:องดื:มในแพก็เกจที:ซื+อเทา่นั +น 

-.270 39.881 

 สว่นลดราคาตามระดบัสมาชกิ 
-ระดบัซลิเวอร ์(คะแนนสะสม 0-599 คะแนน) 
ลด 5%  
-ระดบัโกลด ์(คะแนนสะสม 600-999 คะแนน)
ลด 10% 
-ระดบัไดมอนด ์(คะแนนสะสม1,000คะแนนขึ+น
ไป) ลด 15% 
รายละเอยีดและเงื:อนไข 
25 บาท = 1 คะแนน 

.320  

 รบัโบนสัคะแนนเพิ:ม h เทา่ 
*คะแนนสามารถนําเอาไปแลกเป็นสว่นลด และ 
สะสมเพื:ออพัเกรดระดบัสมาชกิ 

-.050  

ระยะเวลา และ 
การชาํระเงนิ 

1 เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ ซื+อครั +งต่อครั +ง .201 31.146 

 1 ปี/ผกูบตัรเครดติอตัโนมตั ิ -.201  

 
 จากผลวเิคราะห ์คา่ความสนใจในการตดัสนิใจซื+อแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) 
ผูท้าํแบบสอบถามใหค้วามสนใจกบั โปรโมชั :นสว่นลดราคา ตามระดบัสมาชกิ(ระดบัซลิเวอร ์ลด 5%, ระดบัโกลด ์ลด 
10%, ระดบัไดมอนด ์ลด 15%) มากที:สดุ โดยมคีา่ part-worth เทา่กบั .qyi รองลงมาคอื ระยะเวลาการชาํระเงนิ g 



 
 

เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ *ซื+อครั +งต่อครั +ง โดยมคีา่ part-worth เทา่กบั .yig สดุทา้ยคอื แพก็เกจกาแฟ รอ้นและเยน็ 
จาํนวน yi แกว้ ราคา g,qrr บาท โดยมคีา่ part-worth เทา่กบั .�yh จะไดอ้อกมาเป็น แพก็เกจสมาชกิรายเดอืน 
(Subscription Coffee) ที:มผีูใ้หค้วามสนใจมากที:สดุ เมื:อนําคา่ part worth ที:ไดข้องแต่ละ level แทนคา่สมการ 
ระดบัความสนใจ จะไดส้มการดงันี+    
      

     Y =  β0+(.425)(แพก็เกจกาแฟ รอ้นและเยน็ จาํนวน yi แกว้ ราคา 1,399 บาท) +    
 (-.425)(แพก็เกจกาแฟเลอืกไดห้ลากหลาย) + (-.y�i)(รบับฟร ีg แกว้ *ฟรเีครื:องดื:มในแพก็เกจที:ซื+อเทา่นั +น) 
 + (.320)(สว่นลดราคา ตามระดบัสมาชกิ(ระดบัซลิเวอร ์ลด 5%, ระดบัโกลด ์ลด 10%, ระดบัไดมอนด ์ลด 
 15%))  + (-.050) (รบัโบนสัคะแนนเพิ:ม h เทา่ *คะแนนสามารถนําเอาไปแลกเป็นสว่นลดและ 
 สะสมเพื:ออพัเกรดระดบัสมาชกิ) + (.yig)(g เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ *ซื+อครั +งต่อครั +ง) + (-.yig)(g 
 ปี/ผกูบตัรเครดติอตัโนมตั)ิ 

โดยที: Y คอื ผลรวมของระดบัคณุคา่ความน่าสนใจ (Total of Utility Value) คา่ β คอื คา่ระดบัความสนใจของLevel 
แต่ละตวั(Part-worth)  

 ข้อเสนอแนะทางธรุกิจ 
 จากการผลการวเิคระหท์ี:ได ้เรื:องปัจจยัที:มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื+อเครื:องดื:มในรปูแบบแพก็เกจ 
สมาชกิรายเดอืน (Subscription Coffee) ของลกูคา้ทรคูอฟฟี: ในพื+นที:กรงุเทพมหานครผูว้จิยัสามารถนําไป 
ปรบัใชก้บัแพก็เกจ โดยมรีายละเอยีดดงันี+ 

 
 แพก็เกจ     แพก็เกจกาแฟ รอ้นและเยน็ จาํนวน yi แกว้ ราคา g,qrr บาท 
 
 โปรโมชั :น   สว่นลดราคาตามระดบัสมาชกิ 
     -ระดบัซลิเวอร ์(คะแนนสะสม 0-599 คะแนน) ลด 5%  
     -ระดบัโกลด ์(คะแนนสะสม 600-999 คะแนน) ลด 10% 
     -ระดบัไดมอนด ์(คะแนนสะสม1,000คะแนนขึ+นไป) ลด 15% 
     รายละเอยีดและเงื:อนไข 
     25 บาท = 1 คะแนน 
 
 ระยะเวลาและการชาํระเงนิ  1 เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ *ซื+อครั +งต่อครั +ง   
     

   Y =  β0+(.425)(แพก็เกจกาแฟ รอ้นและเยน็ จาํนวน yi แกว้ ราคา g,qrr บาท) + (.qyi)(สว่นลดราคา 
 ตามระดบัสมาชกิ(ระดบัซลิเวอร ์ลด 5%, ระดบัโกลด ์ลด 10%, ระดบัไดมอนด ์ลด 15%)) + (.201) 
 (1 เดอืน/ไมผ่กูบตัรเครดติ *ซื+อครั +งต่อครั +ง)       

   Y =  0.946 

 จากขอ้มลูผลวเิคราะห ์แพก็เกจเพื:อสนองความตอ้งการลกูคา้มากขึ+น 
ควรเสนอเป็นแพก็เกจเครื:องดื:มพรอ้มโปรโมชั :นสง่เสรมิการขายเป็นสว่นลดตามระดบัสมาชกิ เพื:อสรา้งคณุคา่ของลกูคา้ 
ที:เป็นสมาชกิแอปพลเิคชั :นทรคูอฟฟี:  โดยยิ:งใชจ้า่ยผา่นแอปพลเิคชั :นกจ็ะไดร้บัสว่นลดโปรโมชั :นเพิ:มมากขึ+น สว่นลด
สงูสดุ gh% ระยะเวลาการชาํระเงนิสามารถแสดงเป็น option ตั +งแต่ตอนซื+อวา่จะเลอืกเป็นแบบ g เดอืน 
/ไมผ่กูบตัรเครดติ *ซื+อครั +งต่อครั +งหรอืg ปี/ผกูบตัรเครดติอตัโนมตั ิเพื:อดงึดดูลกูคา้ที:ไมช่อบการผกูมดัในระยะยาว  



 
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Iงต่อไป  
 ในการศกึษาครั +งต่อไปควรหากลุม่ตวัอยา่งที:ตอ้งการศกึษาเพิ:มมากขึ+น เชน่ กลุม่ลกูคา้ในพื+นที:เขตปรมิณฑล
และต่างจงัหวดั และควรหาคณุลกัษณะ (Attribute) อื:น เชน่ ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายแพก็เกจสมาชกิรายเดอืน 

(Subscription Coffee) เพื$อใหรู้ปแบบการเขา้ถึงสินคา้และบรกิารใหค้รบวงจรมากยิ:งขึ+น   
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