
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม 
การซ้ือกาแฟพร้อมด่ืมบรรจกุระป๋องของคนวยัท างาน 

ในเขตกรงุเทพมหานคร 
SATISTACTION ON MARKETING MIX RELATING TO BUYING BEHAVIOR  

OF WORKING PEOPLE ON READY-TO-DRINK CANNED COFFEE  
IN BANGKOK METROPOLIS 

 

ณฐัพล ทพิยแ์กว้1 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
มุ่งศกึษาคือ คนวยัท างานที่มีอายุ 15-59 ปีที่เคยซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน         
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางสงัคมศาสตร์ สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอัยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความ
แตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะห์ความสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 1. คนวยัท างานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 24 – 32 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 – 28,999 บาท 
 2. คนวัยท างานมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง สว่นดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นสถานทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย 
 3. คนวยัท างานส่วนใหญ่มพีฤติกรรมด้านความถี่เฉลี่ยในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องโดยเฉลี่ย
ประมาณ 8 ครัง้ สว่นดา้นจ านวนกระป๋องเฉลีย่ประมาณ 25 กระป๋อง 
 4. คนวยัท างานมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องในช่วงเวลาทีม่ากทีส่ดุ คอื 06.01-12.00น. 
โดยมสีาเหตุทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื แกง้่วง/อ่อนเพลยี บุคคลทีม่อีทิธพิลทีต่ดัสนิใจซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องมากทีสุ่ด 
คอื ตวัเอง และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารการโฆษณาเกีย่วกบักาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องจาก โทรทศัน์ มากทีสุ่ด และนิยม
ซือ้ กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องยีห่อ้   เบอรด์ี ้มากทีส่ดุ 
 5. คนวยัท างานที่ม ีเพศ อายุ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุ
กระป๋องในความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 6. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่จ ัดจ าหน่าย                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่
ในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั โดยความสมัพนัธด์า้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัต ่า ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 
__________________________________ 
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 7. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวน
กระป๋องเฉลีย่โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่า ตามล าดบั ส่วนดา้นราคา 
มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

ค าส าคญั: ความพงึพอใจ พฤตกิรรมการซือ้ กาแฟ ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
 This research aimed to study satisfaction on marketing mix relating to buying behavior of working 
people on ready-to-drink canned coffee in Bangkok metropolis.  Sample size in this research was 400 
working people aged between 15 and 59 years that bought ready-to-drink canned coffee in Bangkok 
metropolis. Questionnaire was the tool for data collection.  Data was processed statistically by using the 
statistical package of social science. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
the t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient.  
 Research results were as follows: 
 1.  Most working people were female aged between 24 and 32 years, being single, holding 
Bachelor’s degree as the highest degree, working as private company employees, and earning average 
monthly income between Baht 19,000 and 28,999. 
 2.  Working people had satisfaction on service marketing mix such as marketing promotion at the 
moderate levels while satisfaction on product, price, and place was at the low levels.   
 3.  Most working people had buying behavior on ready-to-drink canned coffee as follows: average 
buying frequency was at 8 times and average buying amount was 25 cans. 
 4.  Most working people had buying behavior on ready-to-drink canned coffee as follows: they 
mostly bought between 6:01 and 12:00 hours; the most important reason to buy ready-to-drink canned coffee 
was for sleepiness and tiredness relieve; they themselves were the most influential persons deciding to buy 
ready-to-drink canned coffee; and they mostly received commercial information of ready-to-drink canned 
coffee from television program. The most favorable brand of ready-to-drink canned coffee was “Birdy”. 
 5.  Working people with different gender, age, and education level influenced buying behavior on 
ready-to-drink canned coffee in category of monthly buying frequency differently with statistical significance of 
0.05 levels.  
 6.  Satisfaction toward service marketing mix in category of product and place were positively 
related to buying behavior on ready-to-drink canned coffee of working people in Bangkok metropolis in 
category of monthly buying frequency at the low levels and slightly low levels, respectively with statistical 
significance of 0.05 levels.   
 7.  Satisfaction toward service marketing mix in category of product and marketing promotion were 
positively related to buying behavior on ready-to-drink canned coffee of working people in Bangkok 
metropolis in category of average buying amount at the slightly low and low levels, respectively.  Satisfaction 
toward service marketing mix in category of price was negatively related to buying behavior on ready-to-drink 
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canned coffee of working people in Bangkok metropolis in category of average buying amount at the low 
levels with statistical significance of 0.05 levels.   
 
Keywords: Satisfaction, Buying behavior, Coffee, Consumers 
 
บทน า 
 เดมิคนส่วนมากนิยมดื่มกาแฟจากรถเขน็ขายกาแฟทัว่ไปตามท้องถนน หรอืจากตลาดที่มคีนพลุกพล่าน
ทัว่ไป การดื่มกาแฟในสมยัก่อนจะดื่มเพื่อไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรค ์หรอืพบเจอเพื่อนฝงูเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ซึง่กนัและกนั แต่ในปจัจุบนัสภาพสงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก สง่ผลใหว้ถิกีารด าเนินชวีติของคนในสงัคม
เปลีย่นไปเช่นกนั  เมื่อสภาพสงัคมทีม่กีารแข่งขนักนัสงูขึน้ เวลาทีม่จี ากดัมากขึน้ ท าใหค้นมคีวามดิน้รน กระตอืรอืรน้
และตื่นตวัตลอดเวลา  
 กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นิยมดื่มเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตื่ นตวัและกระปรีก้ระเปร่า 
และยงัเรยีกหาดื่มในยามกระหาย ในปจัจุบนัตลาดกาแฟ ไดป้รบัรูปแบบใหเ้ขา้กบัคนส่วนมากในสงัคมไดอ้ย่างลงตวั 
ไม่ว่าจะอยู่ในรปูของกาแฟผลติภณัฑก์ระป๋องหรอืรา้นกาแฟต่างๆ ดงันัน้ผูผ้ลติรายต่างๆ จงึคดิคน้ผลติภณัฑก์าแฟเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่ละธุรกจิ และจะปฎเิสธไม่ไดเ้ลยว่ากาแฟทีอ่ยู่ในรปูบรรจุภณัฑท์ีส่ะดวกทีสุ่ด 
นัน่คอื กาแฟบรรจุกระป๋อง  เน่ืองจากผูป้ระกอบการและผูผ้ลติรายต่างๆ ไดเ้ลง็เหน็ถงึขอ้จ ากดั เรื่องความไม่สะดวกใน
การชง และไม่สามารถน ากาแฟพรอ้มดื่มไปดื่มนอกสถานทีไ่ด ้จงึเป็นสาเหตุประการส าคญัทีท่ าใหก้าแฟบรรจุกระป๋อง
ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย และการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุผลทีว่่า สะดวก รวดเรว็ ดื่มไดท้นัท ี
ไม่เสยีเวลาชง เกบ็รกัษาไดน้าน ราคาไม่แพงและหาซือ้ไดง้่าย และมรีสชาตใิหเ้ลอืกมากมายตามใจชอบอกีดว้ย   
 ตลาดกาแฟนับว่าเป็นอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทที่ไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิตกต ่า แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มตลาดกาแฟยงัมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยปีละประมาณ 2-3 เปอรเ์ซน็ต์ นอกจากนี้ยงัมี
ผูป้ระกอบการต่างๆ ทีท่ าการผลติกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องทีม่ตีราสนิคา้ใหม่ๆ ออกมาแขง่ขนัในตลาดมากขึน้ หาก
พจิารณาในแง่อตัราการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนไทยพบว่า คนไทยนิยมซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋อง
โดยเฉลีย่ต่อปี ประมาณ 10 กระป๋องต่อคน ซึง่ในขณะทีช่าวญีปุ่น่มอีตัราการบรโิภคโดยเฉลีย่ต่อปีสงูถงึ ประมาณ 180 
กระป๋อง ต่อคน  ในขณะทีส่นิคา้บรโิภคอื่นๆ ลดลงประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ กล่าวโดยรวมไดว้่าธุรกจิกาแฟของไทยใน
ปีที่ผ่านมามมีูลค่าตลาดประมาณ300,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นกาแฟประเภทต่างๆ เช่น กาแฟผงส าเรจ็รูป 
กาแฟผงพรอ้มดื่ม กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋อง รา้นกาแฟระดบัพรเีมีย่ม เป็นต้น ซึง่บรรดาตลาดทีก่ล่าวมานัน้ ตลาด
กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องเป็นสนิคา้ทีม่อีตัราการเตบิโตสงูสุด ตลาดกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องน้ีเริม่เขา้สู่ตลาด
ประมาณปี 2536 โดยตลาดมกีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2538 มมีูลค่าตลาด 2,100 ล้านบาท ปี 2539          
มมีลูค่าตลาด 3,000 ลา้นบาท ปี 2540, 2541 และ 2542 มมีูลค่าตลาด 4,500 , 5,000 และ 5,500 ลา้นบาทตามล าดบั  
(A.C. Neilson Thailand: 2542) 
 จากการศกึษาถงึสภาพการณ์การตลาดและการแขง่ขนัจะพบว่ากาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องนัน้จะเหน็ไดว้า่
เป็นผลติภณัฑท์ีต่อบสนองผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี รวมทัง้สามารถตอบสนองความเร่งรบีของการด ารงชวีติของคนไทย
ในเมอืงใหญ่ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้ผลจากวถิชีวีติสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดว้ยภารกจิอนัเร่งรบีประกอบกบัภูมอิากาศที่
รอ้น และการมวีฒันธรรมต่างชาตเิขา้มาในสงัคมไทย ดงันัน้คนวยัท างานจงึต้องการเครื่องดื่มทีส่ามารถตอบโจทยใ์น
เรื่องความเร่งรบี สะดวกสบาย และดบักระหายไดใ้นเวลาทีต่้องเดนิทางออกไปนอกสถานทีห่รอืไปท างาน จงึเป็นเหตุ
ใหพ้ฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องนัน้ไดร้บัความนิยมในหมู่คนวยัท างานมากขึน้ตามล าดบั นอกจากน้ี
พฤตกิรรมการดื่มกาแฟทีเ่คยจากเดมิชงกาแฟดื่มเองไดเ้ปลีย่นแปลงไปและหนัมาดื่มกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องเพิม่
มากขึน้ และส่งผลใหแ้นวโน้มพฤติกรรมการดื่มกาแฟที่มต่ีอด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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และด้านการส่งเสริมการตลาด ของคนวยัท างานมมีากขึ้นด้วย เนื่องจากมคีวามสะดวก รวดเร็ว  และราคาไม่แพง        
จงึเป็นทางเลอืกใหก้บักลุ่มคนวยัท างานไดเ้ลอืกดื่มแทนเครื่องดื่มประเภทอื่น  
 ดว้ยแนวโน้มและสภาวการณ์การแขง่ขนัและตลาดทีก่ล่าวมาขา้งต้น  ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ว่า กลุ่มคนวยัท างาน
น่าจะเป็นหน่ึงในกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง เนื่องจากกลุ่มคนวยัท างานเป็นคนที่ต้องตื่น
ท างานแต่เชา้ดว้ยสงัคมทีเ่ร่งรบี จงึต้องการความกระฉับกระเฉง และความสะดวกสบายตลอดจนต้องการหลกีหนีจาก
ความจ าเจกบัเครื่องดื่มทัว่ไปอื่นๆ และสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัจะเป็นขอ้มูล
ส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาผลิตภัณฑ์ รวมถึงก าหนดกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มคนวยัท างานและกลุ่มอื่นๆ  รวมทัง้น าไปเป็นส่วนประกอบในการวางแผน
พฒันาผลติภณัฑ ์มาตรฐานคุณภาพใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย           
ต่อเดอืน 
 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความ สมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
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สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดม้พีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องแตกต่างกนั 
 2.  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุ
กระป๋อง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42)[1] อธิบายว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑใ์ชบ้่อยมาก
ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถิตทิี่วดัไดข้องประชากรที่ช่วยก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสทิธภิาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 
 1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง 
นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัของส่วนการตลาด นักการตลาดได้
คน้หาความตอ้งการของสว่นการตลาดสว่นเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรนี้อย่าง
รอบคอบเพราะในปจัจุบนัตวัแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค เนื่องจากเหตุจากการที่สตรี
ท างานมากขึน้ 
 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดตีถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของการ
ใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาดจะ
สนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหนึ่งและยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาดให้
เหมาะสม 
 4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, education and occupation) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนด
สว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลาง
และมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื 
รายได้จะเป็นตวัชี้การมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซื้อสนิค้าที่แท้จรงิอาจถือ
เกณฑร์ูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการ
ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์อย่างอื่น เพื่อให้ก าหนดเป้าหมายได้ชดัเจน
ยิง่ขึน้ เช่น  กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกบัเกณฑอ์ายุ 
 พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-316)[2] ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะของผูร้บัสารโดยการวเิคราะหต์ามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ซึ่งแต่ละบุคลากรจะมีความแตกต่างกันโดยที่ความแตกต่างนี้จะมีทธิพลต่อการสื่อสารได้         
ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตรน์ี้จะประกอบดว้ย 
 1. อายุ (Age) การจะท าใหผู้ท้ีม่อีายุต่างกนัเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้มคีวามยากง่ายแตกต่างกนั ผูท้ีม่อีายุมาก
กจ็ะเปลีย่นแปลงไดย้ากกว่าซึง่การชกัจงูจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนนัน้จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ 
 2. เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการสือ่สารกแ็ตกต่างกนัดว้ย 
ดงันัน้การสือ่สารจ าเป็นตอ้งทราบว่าท าการสือ่สารกบัเพศชายหรอืเพศหญงิ 
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 3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่ าคญัต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของผูร้บัสาร โดย
เชื่อว่าการศึกษานัน้ท าให้มพีฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป โดยผู้ที่มีการศกึษาสูงจะมคีวามสนใจในเรื่องที่มีเหตุผล
สนบัสนุนทัง้นี้เพื่อน ามาประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and economic status) หมายความรวมถงึอาชพี รายไดเ้ชือ้ชาติ
และชาตพินัธุ ์ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั โดยเชื่อว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคน 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 ความพงึพอใจ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของความพงึพอใจไดเ้ป็นสงัเขปดงันี้ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2525: 557)[3] ใหค้วามหมายของค าว่า พอใจ ว่า หมายถึง สมใจ  
ชอบ เหมาะ  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 45)[4] ความพงึพอใจ เป็นระดบัความรูส้กึของลูกคา้ที่มผีลจากการ         
การเปรยีบเทยีบระหว่างจากผลประโยชน์จากคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ หรอืการท างานของผลติภณัฑ ์กบัความคาดหวงั
ของลกูคา้  ระดบัความพอใจของลกูคา้จะเกดิจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลติภณัฑแ์ละความคาดหวงั
ของบุคคล การคาดหวงัของบุคคลเกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์ของคุณสมบตัิ
ผลติภณัฑ ์หรอืการท างานของผลติภณัฑ์เกดิจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง จะต้องสรา้งความพงึพอใจ
ใหก้บัลกูคา้โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Added) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  คอทเลอร ์(Kotler. 2000: 16)[5]  ส่วนประสม
การตลาด เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตัวแปรที่สามารถ
ควบคุมและสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ คนวยัท างานที่เคยซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุก ระป๋องที่มีอายุตัง้แต่          
15-59 ปีและอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามสามารถในการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกดื่ม
กาแฟ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยันี้ ได้แก่ คนวยัท างานที่เคยซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องที่มีอายุตัง้แต่          
15-59 ปีซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรโดยใชส้ตูรการค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีไม่ทราบสดัส่วนประชากร        
ทีแ่น่นอนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดสงูสุดทีย่อมใหเ้กดิ 5% หรอื 0.05 จากสตูรการค านวณจะได้
กลุ่มตวัอย่าง 385 คน และท าการเพิม่ 15 คน รวมจ านวนตวัอย่าง 400 คน โดยผู้วจิยัใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก จากนัน้น าตวัแทนของประชากรมาแบ่งโดยใช้วิธสีุ่มตัวอย่าง              
แบบโควตา้ (Quota Sampling) และการสุม่ตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 
 

ผลการวิจยั  
 1. คนวยัท างานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 24 – 32 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 – 28,999 บาท 
 2. คนวัยท างานมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง สว่นดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นสถานทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย 
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 3. คนวยัท างานส่วนใหญ่มพีฤติกรรมด้านความถี่เฉลี่ยในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องโดยเฉลี่ย
ประมาณ 8 ครัง้ สว่นดา้นจ านวนกระป๋องเฉลีย่ประมาณ 25 กระป๋อง 
 4. คนวยัท างานมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องในช่วงเวลาทีม่ากทีสุ่ดคอื 06.01-12.00 น. 
โดยมสีาเหตุทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื แกง้่วง/อ่อนเพลยี บุคคลทีม่อีทิธพิลทีต่ดัสนิใจซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องมากทีสุ่ด 
คอื ตวัเอง และไดร้บัขอ้มูลข่าวสารการโฆษณาเกีย่วกบักาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องจาก โทรทศัน์ มากที่สุด และ             
นิยมซือ้ กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องยีห่อ้เบอรด์ีม้ากทีส่ดุ 
 5. คนวยัท างานที่ม ีเพศ อายุ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุ
กระป๋องในความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 6. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่จ ัดจ าหน่าย                   
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่
ในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั โดยความสมัพนัธด์า้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัต ่า ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า 
 7. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวน
กระป๋องเฉลีย่โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่า ตามล าดบั ส่วนดา้นราคา 
มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม         
การซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายดงัน้ี 
 1.  ผลการศกึษาลกัษณะขอ้มูลประชากรศาสตร์ของคนวยัท างานซึ่งประกอบด้วย เพศ  สถานภาพ อายุ  
ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า คนวยัท างานที่ซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุ กระป๋องส่วนใหญ่        
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 24-32 ปีมีสถานภาพโสดมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
บรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19000-28999 บาทเน่ืองจาก กาแฟกระป๋องส่วนใหญ่ดื่มง่ายไม่ต้องท าการ
ปรุงแต่งรสชาตมิากซึง่เหมาะสมกบัลกัษณะนิสยัของผูช้ายทีม่นีิสยัไม่ตอ้งการความพถิพีถินั และเหมาะสมกบัช่วงเวลา
เร่งด่วนส าหรบัพนกังานบรษิทั ลกูจา้งบรษิทัเอกชน อกีทัง้ยงัมรีาคาทีไ่ม่แพงซึง่คนวยัท างานทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง
สามารถหาซือ้ได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมัพกิา กระสนิธุ ์ (2552) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบ
ทศันคติของผู้บรโิภคที่มต่ีอส่วนผสมทางการตลาดและความพงึพอใจรวมระหว่างกาแฟกึ่งส าเรจ็รูปกบักาแฟคัว่บด              
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนที ่20,001-29,999 
บาท มรีะดบัการศกึษาสงูสุดคอืปรญิญาตรแีละสอดคลอ้งกบังานแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) เรื่องปจัจยัมี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้รโิภค ที่กล่าวว่า การตดัสนิใจของผู้บรโิภคได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล 
ของคนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา 
 2. ผลการศกึษาความพงึพอใจของส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานที ่
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัน้อยเน่ืองจากกาแฟกระป๋องมกีารออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่             
ดงึดดูใจ ไม่สวยงาม มรีาคาทีถู่กเกนิไปท าใหผู้ซ้ือ้คดิว่าเป็นสนิคา้ที่ใชว้ตัถุดบิไม่มคีุณภาพ อกีทัง้ยงัมกีารโฆษณาทีจ่บั
กลุ่มเฉพาะคนบางกลุ่มทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของคนวยัท างานเท่านัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิานมาศ ลเีลศิวงศภ์กัดี
(2552) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจ และพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใช้
บรกิารรา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้เพลซ พบว่า ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซึง่ประกอบดว้ย 
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ดา้นคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาดกบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้รา้นSorbet & Sherbet โกลเดน้เพลซ มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 
 3. สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้ มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
  3.1 เพศ พบว่าคนวยัท างานทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องดา้น
ความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้นความถีม่ากกว่าเพศหญงิ เนื่องจาก
กาแฟกระป๋องสามารถหาซื้อได้ง่ายทัว่ไปตามร้านสะดวกซื้อ ไม่ต้องรอชง และไม่ต้องใช้ความพถิีพถิัน ซึ่งตรงกบั
ลกัษณะนิสยัของเพศชายที่ไม่มีความพิถีพิถัน ชอบความรวดเร็ว ง่ายๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ศิริณา               
ชูสอนสาย (2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ     
(โชห่วย) ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพใต ้พบว่า ลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ และอาชพีมผีลต่อพฤตกิรรมความถี่ใน
การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพใต้ 
   เพศ พบว่าคนวยัท างานทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้น
จ านวนกระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากกาแฟเป็นเครื่องดื่มทีท่ ัง้เพศชายและเพศหญงิสามารถซือ้ดื่ม
ได ้เพราะโดยปกตแิลว้คนวยัท างานทัง้เพศชายและเพศหญงิมกัจะซือ้กาแฟดื่ม 1 แกว้ต่อวนั คดิเป็นปรมิาณต่อแก้ว
เท่ากบั 150 มลิลลิติรต่อหนึ่งแกว้ซึง่ตรงกบัปรมิาณการกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องซึง่มปีรมิาณบรรจุ 150 มลิลลิติร
ต่อหน่ึงกระป๋อง ดงันัน้คนวยัท างานทีม่เีพศแตกต่างกนัจงึมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้นจ านวน
กระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวนีย ์อาษากจิ (2550) ไดท้ าการศกึษาวจิยั
เรื่องการเปรยีบเทยีบทศันคตแิละพฤตกิรรมบรโิภคกาแฟคัว่บดและกาแฟส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการดื่มกาแฟคัว่บดและกาแฟส าเรจ็รูปเฉลีย่ (วนัต่อสปัดาห)์
ไม่แตกต่างกนั 
  3.2  สถานภาพ พบว่าคนวยัท างานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุ
กระป๋องดา้นความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ทัง้นี้เนื่องมาจากคนวยัท างานทุกสถานภาพ สามารถซือ้กาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องไดเ้พื่อตอบสนองความต้องการ
ของตวัเอง สามารถหาซือ้ไดง้่ายตามรา้นสะดวกซือ้ทัว่ไป ดงันัน้คนวยัท างานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั จงึมพีฤตกิรรม
การพฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้านความถี่ในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดือน         
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พษิณุ อิม่วญิญาณ (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องการจดัการร้านค้า
ปลกีทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค กรณีศกึษารา้นสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มี
สถานภาพต่างกนั มพีฤตกิรรมการการซือ้สนิคา้ในดา้นความถีไ่ม่แตกต่างกนั 
   สถานภาพ พบว่าคนวยัท างานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุ
กระป๋องจ านวนกระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองด้วยราคากาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องมรีาคาทีไ่ม่สูง        
จงึไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของคนวยัท างานทุกสถานภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อาทติยา จินดามณี 
(2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีโยเกริต์ของลูกคา้ในรา้น Red 
mango พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายในการรบัประทานแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั
  3.3  อายุ พบว่าคนวยัท างานทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้น
ความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยคนวยัท างานที่มีอายุระหว่าง15-23 ปีมพีฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้าน
ความถี่มากที่สุด ทัง้นี้เนื่องจากกาแฟมสีารคาเฟอนี ซึง่มผีลต่อการกระตุ้นของร่างกาย และคนวยัท างานทีม่ชี่วงอายุ
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ระหว่าง 15-23 ปีนัน้เป็นวยัรุ่นที่เพิง่เริม่ท างานซึ่งอาจจะต้องการความตื่นตวัมากกว่ากลุ่มอายุช่ วงอื่นๆ ดว้ยเหตุนี้            
จึงท าให้คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดือนแตกต่างกัน            
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั พษิณุ อิม่วญิญาณ (2554) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่องการจดัการร้านค้าปลกีที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน                 
มพีฤติกรรมการการซื้อสนิค้าในด้านความถี่แตกต่างกนั และตรงกบัแนวคดิทางด้านประชากรศาสตร์ของ  ศริวิรรณ          
เสรรีตัน์ (2541) กล่าวว่าการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลในดา้นต่างๆ   
   อายุ พบคนวยัท างานที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง ด้าน
จ านวนกระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เนื่องมาจากคนวยัท างานส่วน
ใหญ่มกัจะซือ้กาแฟดื่ม 1 แกว้ต่อหนึ่งวนั ปรมิาณกาแฟหนึ่งแกว้เท่ากบั 150 มลิลลิติร ซึ่งเท่ากบัปรมิาณที่บรรจุใน
กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องปรมิาณ 150 มลิลลิติร และจะซือ้ดื่มในช่วงเชา้เพื่อลดความง่วงนอนและอ่อนเพลยี อกีทัง้
ยงัสรา้งร่างกายใหเ้กดิความกระปรีก้ระเปร่า เพราะความง่วงนอน อ่อนเพลยีเกดิขึน้ไดก้บัคนท างานในทุกอายุ จงึท าให้
คนวยัท างานที่มีอายุต่างกนัมีด้านจ านวนกระป๋องเฉลี่ยที่ซื้อต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ            
อาทติยา จนิดามณี(2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีโยเกริต์ของ
ลูกค้าในร้าน Red Mango พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมด้านจ านวนครัง้ในการมารบัประทาน         
ไม่แตกต่างกนั  
  3.4  ระดบัการศึกษา พบว่าคนวยัท างานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้ม
ดื่มบรรจุกระป๋องด้านความถี่ในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดือนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ           
ทีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยคนวยัท างานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซือ้
กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องด้านความถี่มากกว่าคนวยัท างานที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ี
ทัง้นี้การซือ้กาแฟดื่มของคนวยัท างานทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าจะเลอืกซือ้กาแฟในราคาทีถู่ก ซึง่ราคาของกาแฟพรอ้มดื่ม
บรรจุกระป๋องนัน้เมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟชงหรือกาแฟอื่นๆ พบว่า มีราคาถูกกว่า ส่วนคนวัยท างานที่มีระดับ
การศกึษาสงูจะเลอืกซือ้กาแฟทีม่ยีีห่อ้หรอืมรีาคาสงูกว่าราคากาแฟกระป่อง จงึท าใหค้นวยัท างานทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้านความถี่ในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อ
เดอืนแตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริพิร  จ าปาวลัย ์(2546) ไดท้ าการศกึษา
วจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มผีลต่อการซื้อเครื่องดื่มเปปทนีและเบรนฟิต พบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงสมองในเรื่องความถีแ่ตกต่างกนั 
   ระดบัการศึกษา พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่ม
บรรจุกระป๋อง ด้านจ านวนกระป๋องเฉลี่ยที่ซื้อต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจาก
จุดประสงคข์องการดื่มกาแฟของคนวยัท างานสว่นใหญ่เป็นการดื่มเพื่อลดความง่วงนอน และอ่อนเพลยี ไม่ว่าจะดื่มใน
ปรมิาณกีก่ระป๋องกด็ื่มเพื่อสรา้งความกระปรีก้ระเปร่าใหเ้กดิขึน้กบัร่างกาย  ดงันัน้จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง ด้านจ านวนกระป๋องเฉลี่ยที่ซื้อต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั           
ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ แสงเทยีนประไพ (2554) ไดท้ าการศกึษา
วิจยัเรื่อง ปจัจยัการรบัรู้ละส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมถัว่เลืองปรุงส าเร็จ           
ตราโอวนัตนิเนเจอรซ์เีลค็ซอย พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนกระป๋องเฉลีย่
ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 
  3.5 อาชีพ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมวียัท างานทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟ
พร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้านความถี่ในการซือ้กาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองมาจากคนวยัท างานในทุกอาชพีมเีหตุผลในการดื่มกาแฟเพื่อลดความง่วงนอน อ่อนเพลยี 
หรอืตอ้งการ คาเฟอนีเพื่อกระตุ้นสมอง  จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพร้อม
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ดื่มบรรจุกระป๋องดา้นความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีวงศว์บิลูยก์ุล (2546) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
ญีปุ่น่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุน่ในเรื่อง
ความถี่ในการบรโิภคไม่แตกต่างกนัและงานวจิยัของ อปัษรศร ีม่วงคง (2552) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร และความพงึพอใจโดยรวมของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารภตัตาคารลอยน ้าเรอืรเิวอรไ์ซต ์
พบว่า ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการมาใชบ้รกิารดา้นความถีเ่ฉลีย่ไม่ต่างกนั 
   อาชีพ พบว่าผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้น
จ านวนกระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปรมิาณกาแฟกระป๋องทีบ่รรจุในกระป๋องนัน้มปีรมิาณที่
เหมาะสมกบัการทีร่่างกายตอ้งการการสรา้งความกระปรีก้ระเปร่า  อกีทัง้หาซือ้ดื่มไดง้่ายตามรา้นคา้ต่างๆ ดงันัน้จงึท า
ใหผู้บ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้นจ านวนกระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ในแต่
ละครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง ชาญชยั นราชวลติ (2547) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องทศันคต ิพฤตกิรรมและความ
พงึพอใจโดยรวมในการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดบริเวณ ถนน วงแหวนรอบนอกเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
พบว่าด้านอาชีพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดต่อด้านจ านวนวันที่ดื่มกาแฟสดในเขตบางบอน           
ดา้นปรมิาณเฉลีย่ในการดื่มกาแฟสดในหนึ่งวนั ดา้นปรมิาณเฉลีย่ในการดื่มกาแฟสดใน หนึ่งวนัในเขตบางบอน 
  3.6  รายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่าคนวยัท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัที่มแีตกต่างกนั        
มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้นความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนไม่แตกต่าง
กนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องมรีาคาทีถู่ก จงึไม่มผีลต่อรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนของคนวยัท างานทุกระดบัรายได้ ท าให้คนวยัท างานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรม         
การซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้านความถี่ในการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดือนไม่แตกต่างกัน                
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิตยา รตันวรีเมธกีุล (2547) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม     
การซือ้เบยีรบ์รรจุกระป๋องของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั        
มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีรบ์รรจุกระป๋องแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าพบว่าคนวยัท างานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้านจ านวนกระป๋องเฉลี่ยที่ซื้อในแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องมรีาคาทีถู่กกว่าราคากาแฟประเภทอื่นๆ และมปีรมิาณ
ต่อกระป๋องทีบ่รรจุมคีวามเหมาะสมกบัการกระตุน้ใหร่้างกายกระปรีก้ระเปร่าจากความอ่อนเพลยี จงึท าใหค้นวยัท างาน
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญชยั นราชวลติ (2547) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง
ทัศนคติ พฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมในการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดบริเวณถนนวงแหวนรอบนอก               
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบว่าดา้นรายได ้ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกาแฟสด ต่อดา้นจ านวนวนัที่
ดื่มกาแฟสดในเขตบางบอน ด้านปรมิาณเฉลี่ยในการดื่มกาแฟสดในหนึ่งวนั ด้านปรมิาณเฉลี่ยในการดื่มกาแฟสด          
ในหนึ่งวนัในเขตบางบอน  
 4. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟพร้อม
ด่ืมบรรจกุระป๋อง ผลการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลได้ดงัน้ี 
  ด้านความถ่ีในการซ้ือกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋อง ต่อเดือน 
  ผลิตภณัฑ์ พบว่าความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้นดา้นความถีใ่นการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋อง ต่อเดอืนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทาง
เดียวกนั เน่ืองจากกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องมีรูปแบบ และขนาดบรรจุภณัฑ์ที่หลากหลาย ท าให้พกพาสะดวก
ส าหรบัการเดนิทาง มตีราสนิคา้ทีช่ดัเจนและมบีรรจุภณัฑท์ีแ่น่นหนา จงึท าใหค้นวยัท างานมคีวามพงึพอในส่วนประสม
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ทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์หากทางรา้นอาหารมกีารพฒันาดา้นผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ ปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หดู้น่าซือ้
มากขึ้น ผู้บริโภคจะมีความถี่ในการมาซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พัชร์ทิตา กะการดี(2554)                 
ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ผ่านบตัรเครดติของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่า พฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านบตัรเครดติของผู้บรโิภค ด้านความถี่ในการใช้บตัร
เครดติเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์
  สถานท่ี พบว่า ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้นดา้นความถี่ในการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องต่อเดอืนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั เน่ืองจากสถานทีจ่ดัจ าหน่ายกาแฟกระป๋องมทีัว่ไปแค่ตามรา้นสะดวกซือ้ แต่ในการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทาง
อื่น เช่นการขายผ่านออนไลน์หรอื การขายผ่านตูอ้ตัโนมตัยิงัมจี านวนน้อยและไม่เป็นทีแ่พร่หลายมากเท่าใดนัก หากมี
การจดัการด้านสถานที่ในการจ าหน่ายที่ดีขึ้นขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคจะมีความถี่ในการซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ศริพิร จ าปาวลัย์ (2546) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มผีลต่อการซื้อเครื่องดื่ม 
เปปทนีและเบรนฟิต พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงสมอง 
เปปทนและเบรนฟิต ดา้นความถีใ่นการซือ้ 
  
  ด้านจ านวนกระป๋องเฉล่ียท่ีซ้ือในแต่ละครัง้ 
  ผลิตภัณฑ์ พบว่าความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้านจ านวนกระป๋องเฉลี่ยที่ซื้อในและครัง้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ที่ระดบั .05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
เน่ืองจากความพงึพอใจในกาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องในรสชาต ิและขนาดบรรจุภณัฑท์ีส่ะดวกต่อการพกพายงัอยู่ใน
ระดบัน้อย  หากมกีารพฒันารสชาตใิหเ้ขม้ขน้มากขึน้ พฒันารปูแบบลกัษณะผลติภณัฑใ์หส้วยงามและดโูดดเด่น น่าดื่ม
มากขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนกระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อาทติยา จนิดามณี (2553) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่องความพึงพอใจที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภค
ไอศกรมีโยเกริต์ของลกูคา้ในรา้น Red mango พบว่า ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีโยเกริต์ของลกูคา้ในรา้น Red mango  
  ราคา พบว่าความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ
กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องดา้นจ านวนกระป๋องเฉลีย่ทีซ่ือ้ในและครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม เนื่องจากตามหลกัการของกลไก
ตลาด ถา้ราคาสนิคา้เพิม่ขึน้จะท าใหผู้ซ้ือ้ซือ้สนิคา้น้อยลง เพราะฉะนัน้ถ้ามกีารปรบัราคากาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป่อง
เพิม่ขึน้จะท าใหค้นวยัท างานหนัไปซือ้เครื่องดื่มประเภทอื่นทีม่รีาคาต ่ากว่าดื่มแทน   แต่หากว่ามกีารปรบัราคาใหส้งูขึน้
โดยเพิม่วตัถุดบิทีเ่กดิประโยชน์เขา้ไปมากขึน้แลว้ท าใหส้ามารถผูบ้รโิภครบัรูถ้งึคุณค่านัน้ กจ็ะสามารถท าใหผู้บ้รโิภค
สนใจซือ้มากขึน้และสามารถตัง้ราคาขายสงูขึน้ได ้และจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนกระป๋องเฉลีย่
ที่ซื้อในแต่ละครัง้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลลดา กรุดแก้ว (2550) ได้ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง 
โครงสรา้งตลาดและปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอุปสงคใ์นการบรโิภคกาแฟส าเรจ็รปูชนิดผงทรอีนิวนัของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัอุปสงค์ในการบรโิภคกาแฟส าเรจ็รูป
ชนิดผงทรอีนิวนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  การส่งเสริมการตลาด พบว่าความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด          
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องด้านจ านวนกระป๋องเฉลี่ยที่ซื้อในและครัง้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทาง
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ตรงกนัข้าม เน่ืองจากการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องนัน้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคน ซึ่งการส่งเสริมทาง
การตลาดไม่ส่งผลให้คนวยัท างานมพีฤตกิรรมด้านจ านวนกระป๋องเฉลีย่เพิม่ขึน้ แต่หากบรษิทัผูผ้ลติและจดัจ าหน่าย
กาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องมีการรณรงค์จดัการส่งเสริมการตลาดลดลง และหนัมาเปลี่ยนเป็นการให้ข้อมูลด้าน
โภชนาการในการดื่มกาแฟมากขึน้ จนท าให้คนวยัท างานมคีวามพงึพอในส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิ
การตลาด อาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนกระป๋องเฉลี่ยที่ซื้อในแต่ละครัง้เพิ่มมากขึ้น           
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตยา รตันวรีเมธกีุล (2547) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง พบว่า ปจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนการซือ้เบยีรบ์รรจุกระป๋องในแต่ละครัง้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการศกึษาวจิยั เรื่อง ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 1. ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างคนวยัท างานทีน่อกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เขตปรมิณฑล หรอื
ต่างจงัหวดัเพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการซือ้กาแฟพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องของคนวยัท างานในเขตอื่นๆ ว่ามพีฤตกิรรม
แตกต่างกบัคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครหรอืไม่ เพื่อจะได้น าขอ้มูลไปก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมกบั
ผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที ่
 2. ควรมกีารศกึษาทศันคต ิความพงึพอใจ และความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑก์าแฟพรอ้มดื่มบรรจุ
กระป๋องรวมทัง้ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการบรโิภคกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องในแต่ละยีห่้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนงานต่อๆ ไป  
 3. ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ ศกึษาถงึจุดแขง็ จุดอ่อน ปญัหา และอุปสรรค ในแต่ละ
ยีห่้อ เพื่อใหท้ราบถงึความต้องการของกลุ่มคนวยัท างานทีท่ี่ซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องอย่างเจาะลกึ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่มต่อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 
     สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
ได้ให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่
เริม่ต้น จนงานวจิยัฉบบันี้เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรกึษาจงึขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.กลัยากติติ ์กรีตอิงักูร ทีไ่ดก้รุณา
เป็นผู้เชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ได้ช่วยแก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั  
ครัง้นี้ได ้
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอ านวยความสะดวก
ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อสุทบ คุณแม่นันทภรณ์ คุณน้าชะอุ่ม - คุณอาปญัญา อนิโต และพีช่ายกฤษณะ 
พีส่าวปทัมา พรอ้ม ตา ลุง ป้า น้า อา รวมทัง้เพื่อนร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจัดการรุ่น 14 ทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณฐิติวรรณ ปญัญาพุฒกุิล คุณสมศกัดิ ์คุณสติาพชัร ปรีกมล ที่คอยให้การสนับสนุน แนะน า 
ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยใหก้ าลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยามเหน็ดเหนื่อยและทอ้แท ้น ามาสู่งานวจิยั 
ทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
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 สุดท้ายนี้ ผู้วจิยัขอให้งานวิจยันี้ได้เป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิด้านกาแฟพร้อมดื่มบรรจุ
กระป๋อง รวมทัง้เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัขอมอบใหบ้ดิามารดา
ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนพินธ์
ครัง้นี้ 
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