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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะการตดัสินใจซ้ือแพก็เกจกาแฟราย

เดือนของกลุ่มลูกคา้ร้าน Gooseberry Coffee โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ

ร่วม (Conjoint Analysis) โดยมีการศึกษาคุณลกัษณะท่ีส าคญั ในการวเิคราะห์

องคป์ระกอบร่วมคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย ราคา รูปแบบแพก็เกจ โปรโมชัน่เสริมแพก็เกจ 

และบริการจดัส่ง การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามออนไลน ์ ในการเกบ็

ขอ้มูลประชากรของกลุ่มลูกคา้ประจ าและลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเป็นคร้ังคราว มีกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 32 ราย ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัราคามาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นบริการจดัส่ง รูปแบบแพก็เกจและโปรโมชัน่เสริม

ตามล าดบั ผลการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประโยชนโ์ดยตรงกบัทางร้าน Gooseberry Coffee เพื่อ

ใชใ้นการก าหนดลกัษณะท่ีเป็นประโยชนต่์อการท าแพก็เกจกาแฟรายเดือน ท่ีจะช่วยเพิ่ม

ยอดขายใหก้บัทางร้าน และยงัเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this research investigation, the researcher examines buying decision of 

monthly coffee subscription of Gooseberry Coffee. On this research, using the 

technique of conjoint analysis to study the aspects of price, packages pattern, 

promotions and delivery service on this coffee subscription. The research instrument 

use an online questionnaire. Research population are the regular and occasional 

customers, the sample population consisted of 32 subjects. Finding showed, the most 

interesting is on the price of packages. Next interesting are delivery service, packages 

pattern and promotions respectively. The researcher believes that, this research will be 

directly benefit to Gooseberry Coffee on marketing activities, and also be benefit for 

other interesting people who interest and study about coffee subscription. 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

กาแฟ เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นท่ีนิยมของคนทัว่โลกมาอยา่งยาวนาน ติดอนัดบั 1 ใน 3 

รองจาก น ้าเปล่า และชา เม่ือพูดถึงกาแฟ ทุกคนคงนึกวา่เคร่ืองด่ืมสีเขม้ ท่ีมีกล่ินหอม

และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ เม่ือด่ืมแลว้ท าใหต่ื้น กระปร้ีประเปร่า สามารถปรุงแต่งไป

ไดห้ลากหลายเมนู ทั้งในปัจจุบนัมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัเชิงสุขภาพของกาแฟ

เป็นจ านวนมาก เช่น ป้องกนัโรคพาร์คินสัน ลดน ้าหนกั  ลดระดบัน ้าตาลในเลือด ส่งผล

ใหย้อดขายกาแฟเพิ่มข้ึนอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  

ในปี 2563 ภาพรวมทั้งหมดของตลาดกาแฟในประเทศไทยอยูท่ี่ 60,000 ลา้นบาท 

โดยสัดส่วนการบริโภคกาแฟในบา้นเติบโตถึงร้อยละ 10.7 เป็นผลมาจากการ lock down 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 



ส่วนตลาดกาแฟนอกบา้นมีการเติบโตลดลงร้อยละ 30-40 และพุ่งถึงร้อยละ 50 ในช่วง

ลอ็คดาวน ์ ซ่ึงปัจจยัหลกั ๆ มาจากการเกิดข้ึนของโควดิ-19 ทั้งภาคเศรษฐกิจท่ีถดถอยลง 

กบัการปรับตวัรับเทรนดใ์หม่ ๆ ของผูผ้ลิตกาแฟ ท าใหผู้บ้ริโภคลดการซ้ือกาแฟนอก

บา้น และนิยมชงกาแฟด่ืมเองมากข้ึน ส่งผลใหทิ้ศทางการบริโภคกาแฟของคนไทย

หลงัจากน้ี เป็นท่ีน่าจบัตามองอยา่งยิง่ 

ทางผูจ้ดัท าวจิยั จึงไดค้  านึงถึงการตลาดส าหรับร้านกาแฟในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุน้

การขายใหก้บัทางร้านกาแฟและเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในยคุ new normal 

ใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงในในปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงค์ 

1. มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชอบ (Preferences) คุณลกัษณะและปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟรายเดือน 

2. เพื่อสร้างรูปแบบแพก็เกจกาแฟรายเดือนท่ีตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้  

ขอบเขตของงานวจิัย  

ขอบเขตด้านประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้

ภายในหรือลูกคา้ประจ าของร้าน และกลุ่มพนกังานของร้าน Gooseberry Coffee 

Paknam 

 

ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 
 Mc Carthy and Perreault (1990) กล่าววา่ความหมายของส่วนประสมการตลาด 
ส่วนประสมการตลาดจดัเป็นหวัใจส าคญั และเป็นกลุ่มเคร่ืองมือในการบริหารการตลาด 



นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ใหเ้หมาะสมไดซ่ึ้งมี
ความส าคญัมากในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ ต่อบุคคล ต่อเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจาก
หน่วยงานหรือองคกร์ทางการตลาด เป็นผูส้ร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บั บุคคล และผลท่ี
ไดต่้อมากคื็อบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการ ตอบสนองความตอ้งการจนไดรั้บความ
สะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองคก์รธุรกิจ เม่ือมีการผลิต การลงทุน การ
จา้งงานดีข้ึน เพิ่มข้ึน ประชาชนมีรายไดแ้ละมีอ านาจในการซ้ือเพิ่มข้ึน ประเทศ 
เศรษฐกิจ และสังคมจะยกระดบัมาตรฐานครองชีพเพิ่มข้ึน โดยส่วนประสมการตลาด 
(4P’s) ประกอบดว้ยผลิตภณัฑร์าคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 ความหมาย 
  แนวคิดพื้นฐานของการวเิคราะห์ Conjoint มาจากทฤษฏีอุปสงคท่ี์วา่ 
อรรถประโยชนจ์ากการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคไม่ไดม้าจากตวัสินคา้จริง แต่มาจาก
ความพึงพอใจในคุณลกัษณะท่ีหลากหลาย และพฤติกรรมทางเลือกของผูบ้ริโภคจะมี
ความพึงพอใจและตอบสนองกบัผลิตภณัฑน์ั้นในลกัษณะ โดยรวม ของผลิตภณัฑ ์
ทฤษฏีอรรถประโยชนพ์ื้นฐานกล่าววา่ สินคา้ หรือกลุ่มสินคา้บริการ จะถูกประเมินตาม 
อรรถประโยชน์ทางออ้ม โดยคุณค่าท่ีไดจ้ะก าหนดจากคุณลกัษณะสินคา้และบริการ ท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ (Hair, Anderson, Tatham, & Black 1998) การวเิคราะห์องคป์ระกอบ
ร่วม เป็นวธีิการคิด และสร้างการจ าลองสถานการณ์เพื่อท่ีจะทราบปฏิกิริยาต่อสินคา้และ
บริการท่ีก าลงัจะถูกก าหนดข้ึนในอนาคต ซ่ึงเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในการออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 



ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง (Target population and sampling) 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการ ร้านกาแฟ Gooseberry Coffee Paknam ทั้งกลุ่มลูกคา้ประจ า กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการซ้ือกาแฟ เป็นบางคร้ังบางคราว  
 
 ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล โดยการสกดัคุณลกัษณะ (Attributes) 
และค่าระดบัของคุณลกัษณะ (Level) มีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี โดยการก าหนดค าถามหรือ
ค าส าคญั (Keyword) เพื่อใหค้รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ในการสัมภาษณ์กลุ่มคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. เหตุผลในการเลือกซ้ือกาแฟ  
2. จ านวนการบริโภคกาแฟในแต่ในแต่ละอาทิตยแ์ละเดือน 
3. อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการซ้ือกาแฟ 
4. ค่าใชจ่้ายในการบริโภคกาแฟแต่ละเดือน 
5. ปัจจยัท่ีส่งเสริม เช่น โปรโมชัน่ในการซ้ือ หรือการจดัส่ง 
6. ความสะดวกในการช าระเงิน 

จากนั้นน าผลมาพิจารณาคุณลกัษณะและระดบัของคุณลษัณะท่ีจะน าไปใชใ้น

งานวจิยั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อคดัเลือกคุณลกัษณะส าคญั 

(Attributes) จากคุณลกัษณะเบ้ืองตน้และก าหนดค่าระดบั (Level) ท่ีเหมาะสม 

ตามตาราง 

ตารางที ่1 แสดงคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะ 

ปัจจยั ระดบั 
1. ราคา (Price)   ราคา 2,400 บาท/ เดือน 

  ราคา 2,800 บาท/เดือน 
  ราคา 3,400 บาท/เดือน 



2. รูปแบบแพก็เกจ 
(Packages)   

 เคร่ืองด่ืมจ านวน 30แกว้ 
 เคร่ืองด่ืมจ านวน 20 แกว้ + Croissant 10 
ช้ิน  
 เลือกไดท้ั้งเคร่ืองด่ืมและ Croissant 
จ านวนไม่เกิน 35 รายการ 

3. โปรโมชัน่ 
(Promotions) 

 รับเคร่ืองด่ืม /Croissant ฟรี 2 รายการ ใน
แพจ็เกจท่ีซ้ือเท่านั้น 
 รับแตม้สะสมส าหรับแลกเคร่ืองด่ืมและ
แกว้กาแฟ  
 รับเครดิตเงินสดคืน 300 บาท 

4. บริการจดัส่ง 
(Delivery) 

 มีบริการจดัส่ง  (ส่งฟรี ไม่เกิน 5 Km / 
เกินกิโลเมตรท่ี 5 คิดราคาค่าส่ง10บาท/
กิโล 
 ไม่มีบริการจดัส่ง 

 

 การสร้างชุดคุณลกัษณะ (Profile Card)  

  เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลใหมี้คุณภาพ ผูว้จิยัน าคุณลกัษณะ 

(Attribute) และระดบั (Level)  ท่ีไดจ้ากตารางขา้งตน้ ไปคดัเลือกชุดคุณลกัษณะท่ี

เป็นไปไดด้ว้ยโปรแกรม SPSS เพื่อใหไ้ดชุ้ด Concept card เพื่อใชใ้นการน าเสนอต่อ

กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะใหผ้ลการวเิคราะห์ท่ีมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากโปรแกรมจะท า

การวเิคราะห์คุณลกัษณะทุกคุณลกัษณะไปพร้อมกนั และใชค้  าสั่งวเิคราะห์ประมวลผล

แบบ Orthogonal Design ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีคดัเลือกชุดคุณลกัษณะและลดจ านวนชุด

คุณลกัษณะลง ใหมี้จ านวนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษา เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถแยก

ความแตกต่างและใหค้ะแนนชุดคุณลกัษณะได ้ 

 



จัดท าแบบสอบถามเพ่ือน าไปเกบ็ข้อมูล  

 น าชุด Profile card มาจดัท าแบบสอบถามโดยใชเ้คร่ืองมือ Google form ท่ีจดัท า

ข้ึนเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ส่วนท่ี 2 การใหค้ะแนนชุดคุณลกัษณะ 

ส่วนที ่1 คือขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา 

อาชีพ รายได ้เพื่อใหส้ามารถสรุปลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งได ้

 ส่วนที ่2 คือคุณลกัษณะและระดบัของแพก็เกจกาแฟรายเดือนโดยขอใหผู้ต้อบ

เปรียบเทียบและใหค้ะแนนความส าคญัตามความชอบ จาก 0 คือสนใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด และ 

10 คือสนใจซ้ือมากท่ีสุด เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม 

ตารางที ่2 ตวัอยา่งรูปแบบชุดคุณลกัษณะ จากการประมวลผลดว้ยการวเิคราะห์

แบบ Orthogonal Design  

ชุดที ่ ราคา รูปแบบแพก็เกจ โปรโมรช่ัน การจัดส่ง 

1 ราคา 2,400/
เดือน 

เลือกไดท้ั้ง
เคร่ืองด่ืมและ

Croissant 
จ านวนไม่เกิน 
35 รายการ 

รับคะแนน
สะสม 

ไม่มีบริการ
จดัส่ง 

0..........1..........2..........3..........4..........5..........6..........7..........8..........9..........10 
           ไม่สนใจซ้ืออยา่งแน่นอน                                               สนใจซ้ืออยา่งแน่นอน 

 

 



การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

  การศึกษา ตดัสินใจซ้ือกาแฟรายเดือนของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นลูกคา้ 

Gooseberry Coffee ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชโ้ปรแกรมทางสถิติ (SPSS) ดว้ยเทคนิค

การวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) กบัขอ้มูลส่วนท่ี 2 ท่ีเป็นการให้

คะแนนความส าคญั (Rating) ชุดคุณลกัษณะ 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามใหค้ะแนน (Rating) ในแต่ละ Concept card จะ

สามารถน ามาวดัค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เรียกวา่ Part – worth Utility ในรูปแบบ

จ านวนเตม็ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ในแต่ละ Attribute level มีระดบัความส าคญัมาก

เพียงใด รวมถึงยงัแสดงค่าช่วงความกวา้งระหวา่งค่า Part – Worth Utility มากท่ีสุดและ

นอ้ยท่ีสุด ท่ีเรียกวา่ Span Width นอกกจากน้ียงัสามารถแสดงค่าระดบัความส าคญัของ

การตดัสินใจ (Relative Value หรือ Important Value) ในรูปแบบร้อยละ เพื่อแสดงให้

เห็นถึงระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากและนอ้ยสุด 

  

ผลการวเิคราะห์ 

 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ: ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

62.50 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.50 

2. อายุ: ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายตุ  ่ากวา่ 20ปี และ 20 – 

30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาไดแ้ก่ 30 – 40ปี และ 40 – 50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 28.10 และ ร้อยละ 9.40 ตามล าดบั 



3. การศึกษา: ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมาคือต ่ากวา่ปริญญาตรีคิด

เป็นร้อยละ 31.30 ระดบัการศึกษาปริญญาโท และสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 และ 3.10 ตามล าดบั 

4. อาชีพ: ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมาคือพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 

28.10 นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.90 และ พนกังานรัฐวสิาหกิจ/

ขา้ราชการ และ อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ15.70 และ 3.10 ตามล าดบั 

5. รายได้เฉลีย่: ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้15000 – 

25000 คิดเป็นร้อยละ 34.40 รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 15000 คิดเป็นร้อยละ 

28.10 มีรายได ้35000 – 45000 และสูงกวา่ 45000 คิดเป็นร้อยละ 9.40 และ 

6.30 ตามล าดบั 

 

ผลการวเิคราะห์ Conjoint Analysis 

 ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟรายเดือน 

คุณลกัษณะ 
(Attributes) 

ระดบั (Level of Attribute) ระดบัความพึง
พอใจใน
คุณลกัษณะ
(Utility) 

ความส าคญั 
(Importance Value 
%) 

ราคา (Price) 2400 1.497 38.765 
2800 .226 
3400 -1.722 

รูปแบบแพก็เกจ 
(Packages) 

เคร่ืองด่ืม 30 แกว้ -.493 21.00 
เคร่ืองด่ืม 20 แกว้ + ครัว .059 



ซอง 10 ช้ิน 
เคร่ืองด่ืมและครัวซอง ไม่
เกิน 35 ช้ิน 

.434 

โปรโมชัน่ 
(Promotions) 

ฟรีเคร่ืองด่ืมและครัวซอง
ในรายการแพก็เกจท่ีสั่ง 

.122 14.558 

รับคะแนนสะสม -.191 
รับเครดิตเงินสด .069 

บริการจดัส่ง 
(Delivery) 

มีบริการจดัส่ง 1.042 25.674 

 ไม่มีบริการจดัส่ง -1.042 
ค่า Pearson ’ s R .997 Sig.  .000 
ค่า Kendall ’ s tau 1.000 Sig.  .000 
 

 

วเิคราะห์ผลการตัดสินใจเลือกซ้ือจากค่าทีแ่สดง 

 เม่ือพิจารณาความส าคญัขององคป์ระกอบต่างๆ ของการตดัสินใจซ้ือกาแฟราย

เดือนท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ พบวา่ องคป์ระกอบท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้

ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคา โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

38.77 องคป์ระกอบท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัรองลงมา ไดแ้ก่ บริการจดัส่ง รูปแบบ

แพก็เกจ และโปรโมชัน่ คิดเป็นร้อยละ 25.67 21.00 และ 14.56 ตามล าดบั  

 ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟรายเดือน เม่ือพิจารณาระดบัความ
พึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 ราคา (Price) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือแพก็เกจ
กาแฟรายเดือนท่ีมีราคา 2,400 บาท/แพก็เกจ  และมีความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือ



รองลงมาท่ีราคา 2,800 บาทและมีความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือ นอ้ยท่ีสุดท่ีราคา 
3,400 บาท โดยระดบัอรรถประโยชนห์รือความพึงพอใจจะเป็น 1.497 เม่ือเป็นแพก็เกจท่ี
มีราคา 2,400 บาท และระดบัอรรถประโยชนใ์นการตดัสินใจซ้ือจะลดลงเท่ากบั 0.226 
เม่ือเป็นแพก็เกจท่ีเป็นราคา 2,800  บาทและลดลงเท่ากบั -1.722 เม่ือเป็นแพก็เกจท่ีมีราคา 
3,400 บาท ต่อแพก็เกจ จะเห็นไดว้า่กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจสูงท่ีจะไม่ตอ้งจ่ายเงิน
สูงส าหรับแพก็เกจกาแฟรายเดือน แต่หากแพก็เกจมีราคาสูงข้ึน จะท าใหร้ะดบั
อรรถประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งลดลงเช่นกนั 
 

แพก็เกจ (Packages) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟรายเดือนท่ีมีรูปแบบแพก็เกจ ซ้ือเคร่ืองด่ืมและครัวซองจ านวนไม่เกิน 35 รายการ
มากท่ีสุด และมีระดบัความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือแพก็เกจท่ีมีรูปแบบ เคร่ืองด่ืม 20 
แกว้กบัครัวซอง 10 ช้ิน รองลงมา และมีระดบัความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือแพคเกต
ท่ีมีรูปแบบ เคร่ืองด่ืม 30 แกว้ นอ้ยท่ีสุด โดยมีระดบัอรรถประโยชนห์รือความพึงพอใจ
ต่อการตดัสินใจเท่ากบั .434 ในรูปแบบ เคร่ืองด่ืมและครัวซองไม่เกิน 35 รายการ และมี
ระดบัอรรถปนะโยชนห์รือความพึงพอใจลดลงเท่ากบั .059 ในรูปแบบ เคร่ืองด่ืม 20 
แกว้กบัครัวซอง 10ช้ิน และระดบัความพึงพอใจหรืออรรถประโยชนล์ดลงเท่ากบั -.493 
เม่ือเป็นรูปแบบเคร่ืองด่ืม 30 แกว้ จะเห็นไดว้า่เม่ือรูปแบบแพก็เกจมีความหลากหลาย 
ยดืหยุน่ ลูกคา้สามารถมีทางเลือกท่ีจะซ้ือทั้งกาแฟและเคร่ืองด่ืม จะยิง่ท าใหร้ะดบั
อรรถประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มมากข้ึนตาม  

 
โปรโมช่ัน (Promotion) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการตดัสินใจซ้ือ

แพก็เกจกาแฟรายเดือนท่ีมีโปรโมชัน่เป็นฟรีเคร่ืองด่ืมและครัวซองในรายการมากท่ีสุด 
รองลงมาคือโปรโมชัน่รับเครดิตเงินสด และมีระดบัความพึงพอใจกบัโปรโมชัน่คะแนน
สะสมนอ้ยท่ีสุด โดยระดบัอรรถประโยชนเ์พิ่มข้ึนเท่ากบั 1.22 เม่ือเป็นแพคเกเจท่ีมี
โปรโมชัน่ฟรีเคร่ืองด่ืมและครัวซองในรายการ และระดบัอรรถประโยชนห์รือความพึ
พอใจลดลงเท่ากบั 0.069 เม่ือเป็นแพก็เกจท่ีมีโปรโมชัน่เป็นรับเครดิตเงินสดคืน และ
ระดบัอรรถประโยชนใ์นการตดัสินใจซ้ือจะลดลงเท่ากบั  



-0.191 เม่ือเป็นแพก็เกจท่ีมีโปรโมชัน่สะสมคะแนน จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจมากกบัโปรโมชัน่เสริมท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ หากเป็นโปรโมชัน่เสริมท่ี
สามารถปรับเปล่ียนเป็นสินคา้ได ้ จะท าใหร้ะดบัความพึงพอใจหรืออรรถประโชยน์
สูงข้ึนดงัภาพท่ีแสดง 

 
 บริการจัดส่ง (Delivery) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจต่อการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟรายเดือนท่ีรวมบริการจดัส่ง จะมีระดบัการพึงพอใจมากท่ีสุด และ ระดบัความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุดหากไม่รวมบริการจดัส่ง โดยระดบัอรรถประโยชนห์รือความพึงพอใจจะ
เพิ่มข้ึนเท่ากบั 1.042 เม่ือเป็นแพก็เกจกาแฟรายเดือนท่ีมีบริการจดัส่ง และระดบั
อรรถประโยชนห์รือความพึงพอใจจะลดลงเท่ากบั -1.042 หากเป็นแพก็เกจท่ีไม่มีบริการ
จดัส่ง จะเห็นไดว้า่กลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการรับสินคา้ หาก
เป็นแพก็เกจท่ีมีบริการจดัส่ง จะท าใหร้ะดบัอรรถประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งสูงข้ึน  

 
 ผลวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ ราคา และบริการจดัส่ง เป็นปัจจยัท่ีส าคญั ในการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟรายเดือนท่ีกลุ่มเป้าหมายไดใ้หร้ะดบัอรรถประโยชนแ์ละความส าคญั
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของการตดัสินใจ รองลงมาจะเป็นปัจจยัดา้นรูปแบบแพก็เกจและ
โปรโมชัน่ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลและสรุป 
 ปัจจัยและองค์ประกอบทีเ่หมาะสม 

พิจารณาจากผลส ารวจและการวเิคราะห์พบวา่ ราคาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน
การตดัสินใจเลือกกซ้ือกาแฟรายเดือน และบริการจดัส่งเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเช่นกนั ในทางตรงกนัขา้มโปรโมชัน่เสริมต่างๆ กลบัมา
อิทธิพลนอ้ยมากในการตดัสินใจเลือกซ้ือแพก็เกจ จึงสรุปไดว้า่ ราคา 2,400 ท่ีมีบริการ
จดัส่ง เป็นรูปแบบท่ีลูกคา้พึงพอใจมากท่ีสุด แมจ้ะไม่มีโปรโมชัน่เสริมกต็าม 

ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถสร้างรูปแบบแพก็เกจกาแฟรายเดือนท่ีเหมาะสม
เพื่อสามารถน ามาจ าหน่ายไดด้งัน้ี 



 
ราคา : 2400 บาท/เดือน 
รูปแบบแพก็เกจ : สั่งเคร่ืองด่ืมและครัวซองทุกรายการ ไม่เกิน 35 ช้ิน 
โปรโมชัน่ : รับฟรีเคร่ืองด่ืมและครัวซอง 3 ในรายการในแพก็เกจท่ีสั่ง 
มีบริการจดัส่ง (ส่งฟรี!ไม่เกิน 5 Km / เกิน กิโลเมตรท่ี 5 คิดราคาค่าส่ง 10บาท/กิโลเมตร 
ช่องทางการท าการตลาด ผา่น Facebook Advertising (FB  ads)  
กลุ่มลูกคา้ (Audience)  

- เพศ หญิง 
- อาย ุ20-30 ปี 
- รายได ้15,000 – 25,000 ต่อเดือน   

 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและข้อจ ากดัในงานวจิัย 



การก าหนดคุณลกัษณพื้นฐานในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟรายเดือนเป็นเร่ืองยาก 
เน่ืองจากหลายปัจจยัในปัจจุบนั ตลาดกาแฟในทุกวนัมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ไม่
เพียงแต่รสนิยมในการคดัเลือกกาแฟของแต่ละคน รสนิยมการทานกาแฟท่ีแปลกใหม่ 
บวกกบัความรู้ในดา้นกาแฟของกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนั ท าใหเ้กิดความล าบากในการ
สัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดคุ้ณลกัษณะท่ีตอ้งการและสามารถตอบโจทยก์บักลุ่มลูกคา้ ดงันั้น
ควรน างานวจิยัดา้นการตดัสินใจซ้ือกาแฟจากแหล่งอ่ืนๆมาสนบัสนุน และเสริมส่วนท่ี
ยากต่อการอธิบายดงักล่าว 
 
 สรุปและข้อเสนอแนะ 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟกลุ่มลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการและ น าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนจ์ากการศึกษา วิจยัมาสร้างรูปแบบแพก็เกจ

กาแฟรายเดือนท่ีสามารถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ จึงไดมี้การคดัสรรคปัจจยัส าคญัๆ ท่ีสกดั

จากการสัมภาษณ์ ความคิดของกลุ่มลูกคา้ เพื่อมาท าการวเิคราะห์จนไดข้อ้มูลท่ีเป็น

ประโยชนต่์อการ น ามาปรับปรุงและพฒันารูปแบบแพก็เกจท่ีสามารถต่อยอด และเพิ่ม

ยอดขายใหก้บัทางร้านกาแฟ  อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาวเิคราะห์พบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญั

ยงัเป็น ราคา และบริการจดัส่ง ค  าตอบท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีอาจจะไม่ใช่ค  าตอบท่ี

เหมาะสมในการน าไปใชพ้ฒันาสินคา้ในทนัที ควรมีการวเิคราะห์ซ ้ า เพื่มเติม และให้

ความส าคญัต่อการสกดัคุณลกัษณะใหม่ตามการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของตลาดกาแฟ

ไทย  
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