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บทคดัย่อ 

 

   การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาแรงจูงใจและปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คือ 

ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีเ่คยบรโิภคหรอืเคยซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนัก 

จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 

   ผลการวจิยัพบวา่  

   ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มอีายใุนชว่ง 25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ี 

อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 15,000 บาท ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อแรงจูงใจ

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์อยู่ในระดบัมาก ผูบ้รโิภคส่วน

ใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมาก  ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคา อยู่ในระดบั      

ปานกลาง  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ชอบซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัยีห่อ้เนเจอรก์ฟิ ซือ้จากซุปเปอรม์ารเ์กต็ สาเหตุทีผู่บ้รโิภค

ส่วนใหญ่บริโภคกาแฟควบคุมน้ําหนัก คอื อยากทดลองใช้ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนัก คอื 

ตวัเอง ส่วนความถี่ในการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักเฉลีย่ ประมาณ 2 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน ปรมิาณการซือ้กาแฟควบคุม

น้ําหนกัต่อครัง้เฉลีย่อยูท่ ี ่2 กล่องต่อครัง้ จาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัเฉลีย่ต่อครัง้อยู่ที ่252 บาท ต่อ ครัง้ 

แนวโน้มการบรโิภคกาแฟควบคุมน้ําหนกัในอนาคต และแนวโน้มในการแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกั อยู่ใน

ระดบัไมแ่น่ใจ  
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   ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

1.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) และดา้นจํานวนเงนิที่ใช้ในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั          

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 

3. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้  (กล่อง/ครัง้) และดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้(บาท/ครัง้)แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุ 

น้ําหนกั ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) และดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

5.  ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุม

น้ําหนกั  

ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/

ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

6.  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ 

กาแฟควบคุมน้ําหนัก ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัใน

ระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางตรงขา้มกนั 

 

คาํสาํคญั: แรงจงูใจ สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

 

ABSTRACT 

 

   The objective of this research is to study motives and marketing mix factors relating to consumers 

purchasing behaviors on diet coffee in Bangkok metropolis. The samples of this research are 400 consumers 

who had previously purchased and consumed diet coffee in Bangkok metropolis. The respondents were 

females, age 15 years old and over. A questionnaire was used for data collection. The statistics for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson 

product moment correlation coefficient was utilized. 

    The findings were as follows: 

                   With respect to the demographic factors, the majority of respondents were aged between 25-

34 years, marital status as single, held bachelor degree, working as private company’s employee with the 

average monthly income below baht 15,000. The overall motive was at good level. The rational motives and 
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emotional motives aspects were at good level. The overall marketing mix factor was at good level.  The 

place and promotion aspects were at good level. The product and price aspects were at moderate level. The 

Majority of respondents had purchased “Nature’s Gift”. Most respondents preferred to buy Diet Coffee from a 

supermarket. Consumer purchasing decision were influenced by most their own opinions. Frequency of 

purchases was approximately two times per three months. Average purchase amount was 252 Baht. 

Average quantity purchased at one time was two boxes. Trends to purchases in the future and trend for 

personal recommendations to other persons was at “not sure” level. 

 

   The results of hypothesis testing were as follows: 

1.   Differences in marital status of consumers influences the differences on Behavior in 

purchasing  

Diet Coffee for amount of money (baht per time) at statistical significant levels of 0.05 

2.   Differences in occupation of consumers influences on Behavior in purchasing Diet Coffee for  

Frequency (times per three months) and amount of money (baht per time) at statistical significant levels of 

0.05 

3.   Differences in monthly income of consumers influences on Behavior in purchasing Diet Coffee  

for quantity (box per time) and amount of money (baht per time) at statistical significant levels of 0.05 

4.   The Marketing Mix Factors, on product aspect has a low positively relationship to the Behavior  

in purchasing Diet Coffee for frequency (times per three months) and amount of money (baht per time) at 

statistical significant levels of 0.01 

5.   The  Marketing Mix Factors, on price aspect has a low positively relationship to the Behavior 

in  

purchasing Diet Coffee for frequency (times per three months) at statistical significant levels of 0.01 and 

amount of money (baht per time) at statistical significant levels of 0.05 

6.   The Marketing Mix Factors, on place aspect has a low negatively relationship to the Behavior 

in  

purchasing Diet Coffee for quantity (box per time) for at statistical significant levels of 0.01 

 

Keywords: Motivation, Marketing Mix, Consumers Purchasing Behaviors 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัปญัหาสุขภาพของคนไทยได้เปลีย่นแปลงไป มนุษยม์กัประสบกบัโรคภยัไขเ้จบ็ที่เกดิจากผลพวง

ของวถิีชวีติสมยัใหม่ที่มพีฤติกรรมการกนิที่ทําร้ายสุขภาพและขาดความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัโภชนาการ         

มกีารบรโิภคอาหารทีผ่่านการปรุงแต่งหรอืดดัแปลงมากขึน้ รวมทัง้การรบัประทานอาหารจําพวกโปรตนีและไขมนัสงู 

นําไปสู่ภาวะโรคอว้นและเสีย่งต่อการเกดิโรคเรือ้รงัมากมาย ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู หลอดเลอืดหวัใจ 
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มะเรง็ เป็นตน้ นอกจากน้ีในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมามแีนวโน้มของผูท้ีม่ภีาวะโรคอว้นในประชากรไทยเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 

จากการสาํรวจของสาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) พบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยมภีาวะ ‘อว้นลง

พุง’ หน่วยงานต่างๆ จงึไดม้กีารรณรงคเ์พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งดา้นโภชนาการเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การบรโิภค ดงันัน้ ผูบ้รโิภคจงึเริม่หนัมาตระหนกัถงึการดแูลเอาใจใสส่ขุภาพกนัมากขึน้   

                   ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่ยีอดจาํหน่ายเตบิโตอย่างต่อเน่ือง คอื กาแฟควบคุมน้ําหนักในรูปแบบกาแฟ

ปรุงสาํเรจ็ชนิดผง  มคุีณสมบตัหิลกัช่วยเผาผลาญพลงังาน เร่งการย่อยสลายไขมนัส่วนเกนิทีส่ะสมในร่างกายใหเ้ป็น

พลงังาน อกีทัง้มสี่วนผสมของสารอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพผวิพรรณใหส้ดใส ดงันัน้  กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นเป้าหมายทาง

การตลาดคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิ อายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีเ่อาใจใส่ต่อบุคลกิภาพมากเป็นพเิศษและมี

อาํนาจในการตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัเอง 

  เน่ืองจากตลาดกาแฟควบคุมน้ําหนักมกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงมากขึน้  จากการเขา้มาของผูป้ระกอบการราย

เลก็และรายใหญ่ มกีารแขง่ขนัโดยใชก้ลยุทธช์่องทางจดัจําหน่ายเป็นหวัใจหลกั    และจากการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง

ของตลาดกาแฟควบคุมน้ําหนักในประเทศไทย โดยตราสนิคา้ในตลาด ไดแ้ก่ เนเจอรก์ฟิ  เนสกาแฟ เขาช่อง เพรยีว 

อคิวล เคริฟ์ฟ่ี พลอยใส ทรสูเลน วสีลมิ บอดีเ้ชพ มผีูนํ้าตลาด คอื  เนเจอรก์ฟิและเนสกาแฟ ผูป้ระกอบการไดเ้ลอืกใช้

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดหลากหลายรูปแบบ  เพื่อรักษาส่วนครองตลาดและตอกยํ้าให้ผู้บริโภคมัน่ใจใน

ประสทิธภิาพของสนิคา้ เช่น ใชแ้คมเปญสง่เสรมิการขายผา่นชอ่งทางต่างๆอยา่งต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากเป็นสนิคา้ทีข่าย

ความคาดหวงัให้แก่ผู้บรโิภค เมื่อผู้บรโิภคซื้อสนิค้าไปแล้วหากไม่ได้รบัผลดงัที่ต้องการอาจส่งผลให้เกดิการซื้อซํ้า

น้อยลง          

                  จากปจัจยัดงักล่าว อาจกล่าวไดว้า่ การศกึษาวจิยัเกีย่วกบักาแฟควบคมุน้ําหนกัในประเทศไทย  ช่วยให้

ผู้ประกอบการเขา้ใจถึงทศันคติและพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค สามารถนําไปใช้ในการปรบัปรุง แก้ไข 

แผนการตลาด รวมถงึกาํหนดกลยุทธข์องบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบั     ความต้องการและลกัษณะของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

   1.  เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อ

เดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจประกอบดว้ย ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ กบัพฤตกิรรมการ

ซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

และปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและ 

รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. แรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุ 

น้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดั- 

จาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 งานวจิยัครัง้น้ีไดนํ้าแนวคดิทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

   ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2538:41-42) ที่กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคญั 

และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะชว่ยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรม 

จะช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั เพศ อาย ุการศกึษา และสถานะ

ทางสงัคมและเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ อาชพี รายได ้สถานภาพสงัคมของบุคคล 

2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

    ฉตัยาพร เสมอใจ (2550: 34-35) กล่าววา่ การทีจ่ะตอบคาํถามปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจ ตอ้งดูจาก

พฤตกิรรมการซือ้วา่มสีิง่กระตุน้และการตอบสนองของผูบ้รโิภคอยา่งไรบา้ง ปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 

ไดแ้ก่ 

                  1. ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors)  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไดม้ากทีส่ดุ 

- วฒันธรรม (Culture) เป็นปจัจยัพื้นฐานทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและความตอ้งการของ

บุคคลทีเ่ตบิโตและ 

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่วีฒันธรรมเดยีวกนั จะมคีา่นิยม การรบัรู ้ความชอบและพฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั 

    -  ชัน้สงัคม (Social Class) การจดัแบ่งลําดบัชัน้ของสงัคมทีม่คีวามเหมอืนและแตกต่างกนั ชัน้สงัคมที่

แตกต่างกนั พฤติกรรมที่แสดงออกถึงสถานะทางสงัคมของตน เมื่อเปลี่ยนสถานะทางสงัคม คนก็มีแนวโน้มที่จะ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามสถานะทางสงัคมของตนตามไปดว้ย 

    2. ปจัจยัทางสงัคม (Social Factors) ผูค้นจะไดร้บัอทิธพิลจากสงัคมรอบขา้ง ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั 

และบทบาทและสถานะทางสงัคม ซึง่เป็นปจัจยัแวดลอ้มบุคคล โดยเฉพาะครอบครวัทีม่คีวามใกลช้ดิและมอีทิธพิลทีสุ่ด

ในการปลกูฝงัอบรมนิสยัต่างๆ แก่บุคคล  
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   4. ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) พฤติกรรมการซือ้ของบุคคลได้รบัปจัจยัเฉพาะของบุคคลด้วย

เชน่กนั ไดแ้ก่ อายุและชัน้ของวงจรชวีติ อาชพี สภาพเศรษฐกจิของบุคคล รูปแบบการดําเนินชวีติ บุคลกิลกัษณะและ

แนวคดิของตนเอง สิง่เหล่าน้ีทําใหบุ้คคลแต่ละคนมคีวามคดิ ความชอบแตกต่างกนั รวมถึงส่งผลต่อการซื้อและการ

บรโิภคของบุคคล 

   5.  ปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychological Factors) ทางเลอืกในการซือ้ของบุคคลอทิธพิลจากปจัจยัหลกัทาง

จติวทิยา 4 ประการ คอื การกระตุ้นเร้า (Motivation) การรบัรู ้(Perception) การเรยีนรู้ (Learning) ความเชื่อและ

ทศันคต ิ(Beliefs and Attitude)   

3. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร ์(2546: 24) กล่าววา่ สว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครือ่งมอืทางการตลาดที ่

สามารถควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครือ่งมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจแก่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิง่ทุกอย่างที่กจิการใช้ เพื่อให้มอีทิธพิลโน้มน้าวความ

ตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ สว่นประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัทีรู่จ้กักนัว่า “4 Ps” ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

4. แนวคิดและทฤษฎีแรงจงูใจ 

   พบิลู ทปีะปาล (2545: 156-159) กล่าวว่า พฤตกิรรมทุกชนิดเริม่ต้นจากแรงจูงใจ 4 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 

แรงจูงใจเกดิจากตวัผลติภณัฑ ์แรงจูงใจที่เกดิขึน้จากเหตุผล แรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ และแรงจูงใจที่เกดิจากการ

อุปถมัภร์า้นคา้ โดยในการวจิยัครัง้น้ีจะเลอืกศกึษา ไดแ้ก่ แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้จากเหตุผล แรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์  

   1. แรงจูงใจทีเ่กดิขึน้จากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากการใคร่ครวญพนิิจ

พจิารณาของผูซ้ือ้อยา่งมเีหตุผลก่อนวา่ทาํไมจงึซือ้สนิคา้ชนิดนัน้ แรงกระตุน้ ไดแ้ก่  ความประหยดั ประสทิธภิาพและ

สมรรถภาพในการใช ้ความเชือ่ถอืได ้ความทนทานถาวร ความสะดวกในการใช ้

   2. แรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ (Emotional Buying Motives)ได้แก่ การเอาอย่าง ต้องการจุดเด่นเป็น

เอกเทศ ต้องการอนุโลมคล้อยตามผู้อื่น ต้องการความสะดวกสบาย ต้องการความสําราญเพลิดเพลินใจ ความ

ทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝส่งู 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยบรโิภคหรอืเคยซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักในเขต

กรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทัง้น้ีเน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นผูม้อีาํนาจในการตดัสนิใจซือ้ดว้ย

ตวัเอง ผูว้จิยัใชว้ธิคีาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง แบบไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน กาํหนดคา่ความเชือ่มัน่ 95% 

คา่ความผดิพลาดไมเ่กนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) 

1. วิธีการสุ่มตวัอย่าง  

ขัน้ที ่1   การสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) โดยแบง่เขตการปกครองของ 

กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่มการปกครอง ตามระบบการบรหิารงานและการปกครองกรุงเทพมหานคร (สาํนักผงั

เมอืงกรุงเทพมหานคร. 2547. online) 
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                  ขัน้ที ่2   การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลอืกสถานทีเ่กบ็แบบสอบถามตาม

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซือ้หรอืบรเิวณทีผู่บ้รโิภคไปจบัจา่ยใชส้อยกนัมากในแต่ละเขตทีสุ่่ม โดยกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะ

ทาํการสอบถามนัน้จะคดัเลอืกเฉพาะผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้หรอืเคยบรโิภคกาแฟควบคมุน้ําหนกัเทา่นัน้เลอืกแต่ละเขตมา 6 

แห่ง ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตลาดพรา้ว เขตสวนหลวง เขตสาทร เขตบางแค และเขตบางกอกน้อย 

   ขัน้ที ่3   การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยผูว้จิยักําหนดขนาดตวัอย่างไวท้ัง้หมด 400 

ตวัอยา่ง โดยเลอืกตวัอยา่งจากประชากรในเขตตวัอยา่งทีสุ่ม่ได ้จากขัน้ตอนที ่1 เขตละ 67 คน จาํนวน 4 เขต และเขต

ละ 66 คน จาํนวน 2 เขต  

                 ขัน้ที ่ 4   การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแจก

แบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามโดยคดัเลอืกผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยบรโิภค

และเคยซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัเป็นผูต้อบแบบสอบถาม สุม่จนครบตามจาํนวน 

2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ลกัษณะของเครื่องมอืเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึน้เพื่อศกึษาถึงแรงจูงใจและปจัจยัด้านส่วนประสม

ทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่ง

ออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

  สว่นที ่  1  เป็นคาํถามลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน โดยมลีกัษณะคาํถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีวและเป็นคาํถามปลายปิด 

(Close-ended response question) มจีาํนวน 5 ขอ้ 

สว่นที ่ 2  เป็นคาํถามเกีย่วกบัแรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มจีาํนวน 10 ขอ้ 

 เป็นคําถามแบบปลายปิด (Closed–ended Question)ซึง่มลีกัษณะคําถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 

   สว่นที ่ 3   เป็นคาํถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดของกาแฟควบคมุ 

น้ําหนกั มจีาํนวน 23 ขอ้ โดยแบง่เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้น

การส่งเสรมิการตลาด เป็นคําถามแบบปลายปิด (Closed –ended Question) ซึง่มลีกัษณะคําถามเป็นแบบมาตรวดั

แบบ Likert  Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร           

มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-end and Response Question) ใชก้ารวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ

(Nominal Scale) จํานวน 4 ขอ้ แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended questionnaires)  ใชว้ดัขอ้มูลแบบอตัราส่วน 

(Ratio Scale) จํานวน 3 ขอ้ แบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale โดยใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ 

(Interval Scale) จาํนวน 2 ขอ้ 

 

ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มชี่วงอายุ 25-34 ปี 

มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากวา่ 15,000 บาท  

 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 2

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลแรงจูงใจรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าแรงจูงใจดา้นเหตุผล

และแรงจงูใจดา้นอารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 การวิเคราะหข์้อมูลแรงจงูใจท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟควบคมุน้ําหนัก 

   ตอนท่ี 3

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายและด้านการส่งเสริม

การตลาดอยูใ่นระดบัมาก  

 การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือกาแฟควบคมุน้ําหนัก 

               ตอนท่ี 4

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักพบว่า ยีห่อ้กาแฟควบคุมน้ําหนักทีผู่บ้รโิภค

ซือ้เป็นประจํา คอื  เนเจอร์กฟิ สถานทีซ่ือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกั คอื ซุปเปอร์มารเ์กต็ สาเหตุทีบ่รโิภคกาแฟควบคุม

น้ําหนกั คอื อยากทดลองใช ้บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนัก คอื ตวัเอง ส่วนความถี่ในการซือ้กาแฟ

ควบคุมน้ําหนักเฉลีย่ ประมาณ 2 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน ปรมิาณการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักต่อครัง้เฉลีย่อยู่ที ่2 กล่องต่อ

ครัง้ จาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัเฉลีย่ต่อครัง้อยูท่ ี ่252 บาท ต่อครัง้ สว่นแนวโน้มการบรโิภคกาแฟควบคมุ

น้ําหนกัในอนาคต และแนวโน้มในการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกั พบวา่ อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ  

  การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการซ้ือกาแฟควบคมุน้ําหนัก 

              ตอนท่ี 5

สมมติฐานข้อท่ี 1   ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ  

 การวิเคราะหข์้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบวา่  

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกั  ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3 

เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟ

ควบคมุน้ําหนกั  ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) และดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนัก ดา้น

ปริมาณการซื้อ (กล่อง/ครัง้)และด้านจํานวนเงินที่ใช้ในการซื้อ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ              

ทีร่ะดบั 0.05  

              สมมติฐานข้อท่ี  2  แรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

กาแฟควบคุมน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบวา่ 

แรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน)  ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้) และดา้น

จาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) 

              สมมติฐานข้อท่ี  3  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบวา่ 

1. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้กาแฟควบคุม

น้ําหนักของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) ดา้นจํานวนเงนิที่ใชใ้นการซื้อ       



9 
 

(บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั

ตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนัก

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) ดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยรวมมีความสมัพนัธ์กัน                 

ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

3. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ

กาแฟควบคุมน้ําหนักของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณในการซือ้ (กล่อง/ครัง้) อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทาง         

ตรงขา้มกนั 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

   จากการศกึษาคน้ควา้เรือ่ง แรงจงูใจและปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

1.  การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด  

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน ตํ่ากว่า 15,000 บาท มคีวามสนใจใน

เรื่องควบคุมน้ําหนักและผลติภณัฑเ์สรมิอาหารมากว่ากลุ่มอื่นๆสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุสรณ์ ชื่นอารมณ์ (2554) 

ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในสงัคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่น

ใหญ่เป็นเพศหญงิ อายเุฉลีย่ ประมาณ 30.11 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานเอกชน และมรีายไดต่้อ

เดอืน 10,001-15,000 บาท 

2.  การวเิคราะหข์อ้มลูแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่มแีรงจูงใจในการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนัก ดา้นเหตุผลสูงกว่าด้านอารมณ์  ซึ่งแรงจูงใจด้าน

เหตุผลที่สาํคญัของผู้บรโิภค ได้แก่ กาแฟควบคุมน้ําหนักได้การรบัรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อ.ย.) ผลติภณัฑ์มเีอกสารวชิาการอ้างองิบรรยายสรรพคุณ ผลติภณัฑม์ขีอ้มูลแสดงผลลพัธจ์ากการใช้และกาแฟ

ควบคมุน้ําหนกัสะดวกต่อการรบัประทาน สว่นแรงจงูใจดา้นอารมณ์ทีส่าํคญัของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใน

ตนเอง เพือ่ใหม้บีคุลกิภาพดดู ีสวยงามในสายตาผูอ้ื่น ผอมเพรยีวตามสมยันิยม สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของพบิลู ที

ปะปาล (2545) กล่าวว่า  แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้จากเหตุผลเป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผูซ้ือ้อย่างมี

เหตุผลก่อนว่าทาํไมจงึซือ้สนิคา้ชนิดนัน้ เช่น ความประหยดั ประสทิธภิาพ และสมรรถภาพในการใช ้ความเชื่อถอืได ้

ความคงทนถาวร และความสะดวกในการใช ้ซึง่เหตุผลต่างๆจะช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดต้รงตาม

ความตอ้งการ  

3.  การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟ 

ควบคุมน้ําหนกั ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลติภณัฑ ์ และดา้นราคา อยู่ในระดบัปานกลาง โดย

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายสงูทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด ดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ ์ตามลาํดบั โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามสะดวกในการซือ้/
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หาซือ้ไดง้่าย เช่น รา้นสะดวกซือ้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ซุปเปอร์สโตร์ รา้นขายยา มชี่องทางในการจําหน่ายผ่าน Social 

Media ทีด่งึดดูใจและคน้หาไดง้่าย เช่น Facebook Instagram มกีารจดัวางสนิคา้เป็นหมวดหมู่ชดัเจนสะดุดตา และมี

ชอ่งทางการจาํหน่ายโดยผูแ้ทนขายตรง แสดงใหเ้หน็ถงึกาแฟควบคมุน้ําหนกัมชีอ่งทางการจดัจาํหน่ายทัว่ถงึ ผูบ้รโิภค

สามารถหาซื้อสนิค้าได้โดยง่าย สอดคล้องกบัแนวคดิของ คอตเลอร์ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบดว้ยทกุสิง่ทกุอยา่งทีก่จิการใช ้เพือ่ใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ และสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ เสกสรรค์ วีระสุข (2557) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมทีศันคติที่ดดี้านช่องทางการจดัจําหน่ายสูงที่สุด โดยผู้บรโิภคให้ความสําคญั

เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์เสรมิอาหารประเภทวติามนิมวีางจําหน่ายทัว่ถึงและหาซื้อง่าย สถานที่จดัจําหน่ายมกีารจดัวาง

ผลติภณัฑโ์ดยแยกประเภทใหเ้ป็นระเบยีบทาํใหม้คีวามสะดวกในการเลอืกซือ้และมกีารวางจาํหน่ายอยา่งไมข่าดสตอ็ก 

4.  การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกั ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบซือ้กาแฟ 

ควบคมุน้ําหนกัยีห่อ้ เนเจอรก์ฟิ ซือ้จากซุปเปอรม์ารเ์กต็ สาเหตุทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่บรโิภคกาแฟควบคุมน้ําหนัก คอื 

อยากทดลองใช ้ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผูบ้รโิภค คอื ตวัเอง  ส่วนความถี่ในการซื้อ

กาแฟควบคุมน้ําหนักเฉลีย่ ประมาณ 2 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน ปรมิาณการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักต่อครัง้เฉลี่ยอยู่ที ่ 2 

กล่องต่อครัง้ จํานวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักเฉลีย่ต่อครัง้อยู่ที ่ 252 บาท ต่อครัง้ แนวโน้มการบรโิภคกาแฟ

ควบคุมน้ําหนักในอนาคต และแนวโน้มในการแนะนําให้ผู้อื่นซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนัก อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวความคดิของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง กระบวนการหรือ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจ การซือ้ การใช้ และการประเมนิผลการใชส้นิค้าหรอืบรกิารของบุคคล ซึ่งจะมคีวามสําคญัต่อ

การซือ้สนิค้าและบรกิารทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต สอดคล้องกบังานวจิยัของวชิชุดา ว่องเจรญิพชืผล(2554) ศกึษา

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนกั

เพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ยีห่อ้กาแฟลดน้ําหนกัเพือ่สขุภาพทีซ่ือ้เป็นประจาํ คอื เนเจอรก์ฟิ 

สถานทีซ่ือ้มากทีส่ดุ คอื หา้งสรรพสนิคา้ บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้กาแฟลดน้ําหนกัเพือ่สขุภาพ คอื ตวัเอง 

5.  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคประกอบด้วย อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ 

   ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้) และดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ 

(บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในปจัจุบนัผู้บริโภคทุกช่วงอายุ เอาใจใส่ต่อสุขภาพและรูปร่างตนเองมากขึ้น             

จงึไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนัก สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุทธกินัต์ อุตสาห ์           

วงศธ์รีา สวุรรณิน และธเนส เตชะเสน(2554) ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟเพื่อสุขภาพ

ของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุไม่มผีลต่อ        

การตดัสนิใจเลอืกซือ้กาแฟเพือ่สขุภาพ 

   ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนเงนิที่ใช้ในการซื้อ (บาท/ครัง้)แตกต่างกนั โดยที่ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/          
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หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่มจีาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มกัมภีาวะน้ําหนกัตวัเกนิและมคีวามตอ้งการอยากมรีปูร่างผอมเพรยีวเหมอืน

สมยัสาวๆจึงส่งผลให้มพีฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนัก ด้านจํานวนเงนิที่ใช้ในการซื้อ (บาท/ครัง้)มากกว่า 

สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2538) ทีก่ล่าว

ว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคัญ และสถิติที่ว ัดได้ของประชากรจะช่วยในการกําหนดตลาด

เป้าหมาย คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ีต่่างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยสถานภาพสงัคมของบุคคลมี

อทิธพิลอย่างสาํคญัต่อปฏกิริยิาต่อผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม

และเป้าหมายทีต่่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุกญัญา เรยีงเครอื (2554) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชบัสดัส่วน Wealthy ของผู้บรโิภคจงัหวดัปทุมธานี พบว่า สถานภาพโสดมี

ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ Wealthy น้อยกวา่สถานภาพสมรสอยูด่ว้ยกนั 

   ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/3เดอืน)ด้านปรมิาณการซื้อ (กล่อง/ครัง้) และด้านจํานวนเงนิที่ใช้ใน         

การซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในปจัจุบนัผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษา มคีวามสนใจเรื่องน้ําหนักตวัและ

เอาใจใส่รูปร่างของตนเอง จงึไม่พบความแตกต่างของพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนัก สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ตุลยา วชริพงษ์ปรชีา (2549) ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิชนิดแคปซลูเพือ่บาํรุงผวิของ

ผู้บริโภคที่เป็นสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิชนิดแคปซลูเพือ่บาํรุงผวิพรรณของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นสตรไีมแ่ตกต่างกนั  

   ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุม น้ําหนักของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน)และดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั  โดย

กลุ่มผูม้อีาชพีธรุกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3เดอืน)และดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ช้

ในการซือ้ (บาท/ครัง้) มากกวา่กลุ่มนกัเรยีน/นกัศกึษา ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และพนักงานเอกชน เน่ืองจาก 

ผูบ้รโิภคอาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระมอีํานาจซือ้มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ มเีวลาอสิระ และสนใจเรื่องสรรีะรูปร่าง

มากทีส่ดุ จงึสง่ผลใหม้พีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกั ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน)และดา้นจํานวนเงนิ

ทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) มากกว่ากลุ่มนักเรยีน/นักศกึษา ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และพนักงานเอกชน 

สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) ทีก่ล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความ

จําเป็นและความต้องการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่นักการตลาดจะศกึษาว่าผลติภณัฑข์องบรษิทั มคีนบุคคล

อาชีพใดสนใจ เพื่อจะทํากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุกญัญา เรยีงเครือ (2554) 

ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิกระชบัสดัสว่น Wealthy ของผูบ้รโิภคจงัหวดัปทุมธานี 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิกระชบัสดัส่วน Wealthy แตกต่างกนั 

โดยผูม้อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอิสระ มเีหตุผลในการตดัสนิใจซื้อมากกว่าอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา ขา้ราชการ/

พนกังานรฐัวสิาหกจิและพนกังานเอกชน 

   ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซื้อ (กล่อง/ครัง้) และด้านจํานวนเงินที่ใช้ในการซื้อ(บาท/ครัง้) แตกต่างกัน               

โดยผู้บรโิภคกาแฟควบคุมน้ําหนักที่มรีายได้ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นปรมิาณการซือ้ 

(กล่อง/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,001-

25,000 บาท  
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   อกีทัง้ยงัพบผู้บริโภคที่มรีายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมการซื้อ ด้านจํานวนเงนิที่ใช ้                                                                                 

ในการซื้อ (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,001-25,000 บาท ส่วนผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน 

25,001-35,000 บาท มพีฤติกรรมการซือ้ ด้านจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซื้อ (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อ

เดอืน 15,001-25,000 บาท อาจเน่ืองมาจากผูม้ารายไดต่้อเดอืนสงู มอีาํนาจในการตดัสนิใจซือ้สงูกว่าผูม้รีายไดต้ํ่า ทาํ

ใหม้สีดัสว่นการใชจ้า่ยเกีย่วกบักาแฟควบคุมน้ําหนกัต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิชดุา วอ่งเจรญิพชืผล (2554) 

ศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลด

น้ําหนกัเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้  (กล่อง/ครัง้)  และดา้นจํานวนเงนิ     

ทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั  

  6. ผลการทดสอบสมมตฐิาน แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้าน

เหตุผล ดา้นอารมณ์ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคมุน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) ดา้นปรมิาณในการซือ้ (กล่อง/ครัง้)และดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสรร วรีะสขุ (2557) ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประเภทวติามนิ

ในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปจัจยัด้านแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประเภทวติามนิ 

  7.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกั

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ําหนักของผู้บรโิภคเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ  

(ครัง้/3 เดอืน) และดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั อาจเน่ืองมาจาก ปจัจบุนัผูบ้รโิภคพจิารณาประโยชน์จากการรบัประทานกาแฟมากขึน้ และคํานึงเรื่องสุขภาพ 

คุณสมบตัดิา้นผลติภณัฑจ์งึมคีวามสาํคญัและมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ นอกจากน้ีหากผลติภณัฑม์คีุณสมบตัเิพิ่มเตมิ 

เชน่ มปีระโยชน์ต่อร่างกาย  ชว่ยป้องกนัโรคเรือ้รงั เชน่ ความดนัโลหติสงู หลอดเลอืดหวัใจ สามารถลดอาการงว่งนอน

ไดด้ ีและมรีสชาตกิลม-กล่อม จะทําใหม้พีฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนัก ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน)

และดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้)เพิ่มขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิชุดา ว่องเจรญิพชืผล (2554) 

ศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลด

น้ําหนกัเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนกัเพือ่สขุภาพ ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/ 3 เดอืน) และดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้น

การซือ้ (บาท/ครัง้)  

   ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟควบคุม

น้ําหนักของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/3 เดือน) และจํานวนเงินที่ใช้ในการซื้อ             

(บาท/ครัง้) ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจาก เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจ

เกี่ยวกบัความคุ้มค่า คุณภาพของสินค้าและประโยชน์ที่ได้รบั หากบริโภคแล้วช่วยลดน้ําหนักได้จริง จะส่งผลให้

พฤตกิรรมการซือ้ ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/ 3 เดอืน) และจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้)เพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ เสกสรรค์ วีระสุข (2557) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน                        
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ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปจัจยัดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประเภทวติามนิ

ในรอบ 6 เดอืน  

   ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้) ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นั

ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางตรงขา้มกนั อาจเน่ืองมาจาก ปจัจุบนักาแฟควบคุมน้ําหนักมชี่องทางการจําหน่ายที่

แพร่หลาย เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งสะดวก เช่น รา้นสะดวกซือ้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ซุปเปอรส์โตรแ์ละ รา้นขายยา รวมถงึ

การจดัวางสนิค้าเป็นหมวดหมู่ชดัเจนอยู่แล้ว จงึไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านปรมิาณการซื้อ (กล่อง/ครัง้) ทีเ่พิม่ขึน้ 

สอดคลอ้งกบัแนวคดิสว่นประสมทางการตลาดของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542) ทีก่ล่าววา่ การมสีนิคา้เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้และกลุ่มเป้าหมายได ้รวมถงึการมกีารจดัจําหน่ายกระจายสนิคา้อย่างทัว่ถงึ ทําใหม้คีวามสะดวกใน

การซือ้หาแก่ลกูคา้จงึเกดิพฤตกิรรมการซือ้ 

   ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนักของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ 

(กล่อง/ครัง้) และจํานวนเงินที่ใช้ในการซื้อ (บาท/ครัง้) อาจเน่ืองมาจาก กาแฟควบคุมน้ําหนักเข้ามาทําตลาด             

หลายปีแล้ว หลงัจากการเขา้มาบุกเบิกตลาดของ แบรนด์เนเจอร์กฟิ และตราสนิค้าอื่นๆ เขา้มาแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาด ทัง้รายเลก็และรายใหญ่  มกีารลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ทวี ีวทิยุ รวมถงึการส่งเสรมิการขายมากมายอย่าง

ต่อเน่ือง ผูบ้รโิภคจงึมกีารรบัรู้และตระหนักในสนิคา้เป็นอย่างดแีลว้  จงึไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ด้านความถี่ใน

การซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้) และจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ อญัชนา มาลาคํา (2552) ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพในร้านขายยา        

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้ ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้) และจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ (บาท/ครัง้) 

 

ข้อเสนอแนะ 

               ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

                  จากผลการศกึษา แรงจูงใจและปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้กาแฟควบคุมน้ําหนกัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1.   นกัการตลาดธรุกจิกาแฟควบคมุน้ําหนกั ควรเน้นตลาดกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูห้ญงิสถานภาพสมรส/ 

อยู่ดว้ยกนั อาชพีธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ และมรีายไดต่้อเดอืน ตัง้แต่ 25,001 บาท ขึน้ไป อาจทําการสาํรวจตลาด

เพิ่มเติมว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความชอบรสชาติและรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบใด เพื่อนํามาปรบัปรุงกลยุทธ์

การตลาดให้เหมาะสมตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคเน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์

ดงักล่าว เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการซือ้มากกวา่กลุ่มอืน่ๆ 

2.   ผูป้ระกอบการธรุกจิกาแฟควบคมุน้ําหนกั ควรใหค้วามสาํคญักบัความสะดวกต่อการรบัประทานและ 

สถานทีจ่ดัจําหน่ายมคีวามน่าเชื่อถอื ควรปรบัปรุงผลติภณัฑใ์ห้สะดวกต่อการประทานยิง่ขึน้ เช่น บรรจุภณัฑ์หบีห่อ

สะดวกต่อการใช้งาน และมรีสชาตกิลมกล่อมบรโิภคง่าย รวมถึงการปรบัปรุงสถานที่จดัจําหน่ายที่มคีวามน่าเชื่อถือ 

ควรให้ความสําคัญกบัการพฒันาพนักงานขายให้มีประสทิธิภาพในการทํางาน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับ

คาํแนะนําและความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง โดยการจดัฝึกอบรมพนักงานขายใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในตวัสนิคา้เพื่อ
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สามารถตอบคาํถามเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เพื่อเป็นการขยายตลาดและเพิม่ยอดขายใหส้งูขึน้  นอกจากน้ีอาจใชก้ารเพิม่

ชอ่งทางการขายผ่านรา้นขายยาและเวชภณัฑม์ากขึน้ เน่ืองจากมคีวามน่าเชือ่ถอืสงู มเีภสชักรประจาํใหค้าํปรกึษาและ

แนะนําการบรโิภค ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ง่ายขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ

ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/3 เดอืน) 

3. ผูผ้ลติกาแฟควบคุมน้ําหนกั ควรใชก้ลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์โดยมุ่งเน้นความสาํคญัดา้น รสชาต ิคุณสมบตัิ

ประโยชน์หลกัของกาแฟควบคุมน้ําหนกั อาจพฒันารสชาตแิละสตูรใหม่ๆ  เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคมากขึน้ เชน่ 

คอลลาเจน ไฟเบอร์ วิตามิน และใช้การประชาสมัพนัธ์ให้ผู้บรโิภคมีทศันคติที่ดีและรบัรู้ถึงกาแฟควบคุมน้ําหนักมี

ประโยชน์และช่วยใหส้ขุภาพแขง็แรงไดจ้รงิ เน่ืองจากความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ยงัไม่แน่ใจถงึคุณสมบตัทิีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อร่างกายและสามารถลดน้ําหนักได้จรงิ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อกาแฟ

ควบคุมน้ําหนักสามารถช่วยลดน้ําหนักไดด้ ี มปีระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรคเรื้อรงั เช่น ความดนัโลหติสูง 

หลอดเลอืดหวัใจ สามารถลดอาการงว่งนอนไดด้ ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. นกัการตลาดกาแฟควบคุมน้ําหนกั ควรกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัคณุภาพ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคม ี

การเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่าผลติภณัฑก์บัราคา ควรสรา้งการรบัรูใ้นสายตาผูบ้รโิภคใหเ้กดิการยอมรบัในผลติภณัฑ์

สงูกว่าราคาผลติภณัฑ ์ควรกําหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพและผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจมากทีสุ่ด  ทัง้น้ีหาก

ผูผ้ลติทาํการปรบัปรุงคุณภาพและผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความคุม้ค่าแลว้ จะเกดิทศันคตทิีด่ ีสามารถช่วยกระตุ้นการตดัสนิใจ

ซือ้ผลติภณัฑไ์ดเ้รว็ขึน้ และควรใชก้ลยทุธด์า้นราคา เชน่ ใหส้ว่นลดพเิศษ หากซือ้ในปรมิาณมาก เพือ่กระตุน้ใหข้ายได้

ในปริมาณมากขึ้น  เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคมีความคดิเห็นต่อความคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัผลิตภัณฑ์ลด

น้ําหนกัอืน่ๆ และราคาเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. สาํหรบัดา้นชอ่งทางการจาํหน่ายกาแฟควบคมุน้ําหนกัในปจัจบุนั มกีารเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ี 

สามารถคน้หาสนิคา้ไดอ้ย่างง่าย ดงันัน้ ควรรกัษามาตรฐานการจดัวางสนิคา้ทีเ่ป็นระเบยีบหมวดหมู่ชดัเจนและการมี

ช่องทางการจําหน่ายทีแ่พร่หลาย เพื่อเขา้ถงึผู้บรโิภคไดอ้ย่างสะดวก เช่น รา้นสะดวกซือ้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ซุปเปอร์

สโตร์ และร้านขายยา ควรอํานวยความสะดวกและบรกิารภายในร้านค้ามากขึน้ โดยมพีนักงานขายตอบขอ้ซกัถาม

ผูบ้รโิภคทีส่นใจ ณ จุดขาย เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและทศันคตทิีด่ใีนตวัผลติภณัฑย์ิ่งขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ดา้น

ปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้) ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางตรงขา้มกนั  

6. นกัการตลาดธรุกจิกาแฟควบคุมน้ําหนกั ควรมกีารจดัทาํแผนการสง่เสรมิการขาย โดยการลด แลก แจก 

แถม อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึการแจกตวัอยา่งสนิคา้ตามสถานทีต่่างๆเพือ่สรา้งการตระหนกัรูใ้นผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีอ่อกสู่

ตลอด โดยเลอืกใชช้อ่งทางทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเป็นจาํนวนมาก เชน่ บรเิวณยา่นหา้งสรรพสนิคา้และสถานที่

ทาํงาน เพือ่เพิม่โอกาสใหผู้บ้รโิภคไดท้ดลองชมิสนิคา้มากขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้ ดา้นปรมิาณการซือ้ (กล่อง/ครัง้)  
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               ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

     สาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะวา่ 

1.  ขยายขอบเขตการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกาแฟควบคมุน้ําหนกัของกลุ่มตวัอยา่งไปยงัพืน้ทีใ่นบรเิวณ 

ใกลเ้คยีง หรอืเขตภมูภิาคอื่นๆ เน่ืองจากมคีวามแตกต่างในแงข่องสภาพแวดลอ้ม เช่น อตัราค่าครองชพี รปูแบบการ

ดาํเนินชวีติ เพือ่นําผลการศกึษาทีไ่ดม้าใชเ้ปรยีบเทยีบ วางแผนการตลาด กาํหนดเป้าหมายใหส้ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภค

ไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

2.  ควรศกึษาปจัจยัดา้นบคุลกิภาพ รปูแบบการดาํเนินชวีติ เพือ่ใหน้กัการตลาดนําขอ้มลูทีไ่ดม้าพฒันา 

และปรบัปรุงทาํใหส้ามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายใหมอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.  ควรศกึษาพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑก์าแฟควบคมุน้ําหนกั เพือ่ทราบความพงึพอใจ 

ของผูบ้รโิภค เพื่อนําไปปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์เล่มน้ีสาํเรจ็สมบูรณ์ได้ดว้ยความอนุเคราะห์อย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา 

หวัหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ และรองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์              

กุลสิร ์ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาตรวจคุณภาพแบบสอบถาม และ

อาจารย ์ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่ห้คําปรกึษาและขอ้คดิเหน็ต่างๆในการทําวจิยั ตลอดจนตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง    

ทัง้ยงัใหค้วามกรุณา ความเอาใจใสเ่สมอมา ซึง่ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคณุในความเมตตาของอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้

ณ โอกาสน้ี 
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