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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ตราสินคา้และปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดในเขต
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบั (3) เพื่อศึกษาตราสินคา้
และปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและด่ืม
กาแฟสด จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้น

เร่ืองราวตราสินคา้ และปัจจยัดา้นประสบการณ์ ดา้นคุณภาพคอนเทนต ์ดา้นคุณภาพการ

บริการ ดา้นคุณภาพของระบบ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ :  ตราสินคา้, ประสบการณ์, การตดัสินใจ 

 

ABSTRACT 
Research subject Brand and experience factor affecting coffee buying decisions 

in Bangkok.  The objectives of the research were 1) To study Coffee buying decision in 

Bangkok. 2) To study Coffee buying decision in Bangkok classified by demographic 

factors. 3) To study Brand and experience factor that affecting the buying decision of 

coffee in Bangkok. The Sample group used in this research was 400 people of coffee 

consumer in Bangkok. Using convenience sampling method. Used to questionnaire as a 

tool for data collection. 

The hypothesis test results found that demographic factors such as age and 

average of monthly income different as result, makes the decision to buy coffee in 

Bangkok differed at significance level 0.05.  For Brand, Brand Equity, Brand Story and 

Experience factors Content Quality, Service Quality, System Quality are affected the 

decision to buy coffee in Bangkok with a statistical significance at the 0.05 level. 

Keyword: Brand, Experience, Decision 
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บทน า 

กาแฟสดเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีความนิยมมากในปัจจุบนั รวมถึงการขยายตวัของธุรกิจ

ร้านกาแฟสดก็เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว จากกระแส

ความนิยมด่ืมกาแฟสดท่ีมีมาก และการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดท่ีหลากหลาย ท าให้เกิด

การแข่งขนัในธุรกิจกาแฟสด ซ่ึงมีการน าเสนอจุดเด่นท่ีสร้างความแตกต่างให้เหนือ

คู่แข่ง  

ในยคุดิจิทลั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูค้นเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคทุกเพศ 

ทุกวยั สามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและตลอดเวลาในโลกออนไลน์ สามารถ

แบ่งปันเร่ืองราว แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเคยผา่นพบเจอบนโซเชียลมีเดีย ทั้งเร่ืองคอน

เทนตเ์น้ือหา รูปภาพ วิดีโอ การรีวิวต่าง ๆ รวมถึงไดรู้้จกักบัตราสินคา้ทั้งเก่าและใหม่ท่ี

จะสามารถช่วยในการเพิ่มยอดขายใหธุ้รกิจกาแฟสดได ้  

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจเร่ืองการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ศึกษาเก่ียวกบัตราสินคา้และปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีผูค้นพบเห็นในโซเชียลมีเดีย เพื่อ

ทราบถึงขอ้มูลและสามารถน าผลจากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ 

เพื่อปรับปรุงและพฒันาธุรกิจกาแฟสด รวมถึงสร้างการรับรู้ในโซเชียลมีเดียให้ประสบ

ความส าเร็จต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาตราสินคา้และปัจจัยดา้นประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด
แตกต่างกนั 
 2. ตราสินคา้และปัจจยัดา้นประสบการณ์ น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ตราสินค้า ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (2548) กล่าวไวว้่า ตราสินคา้ เป็นค า ขอ้ความ

สั้น ๆ หรือสัญลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือสารให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงบุคลิกภาพของผลิตภณัฑ ์

และประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

การตัดสินใจซ้ือ Orji and Goodhope (2013) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การรับรู้ถึงปัญหา 2) การคน้หาขอ้มูล 3) การประเมิน

ทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 ประสบการณ์ De Keyser et al. (2015) ไดอ้ธิบายถึง ประสบการณ์ วา่มีทั้งในดา้น

เหตุผล ลกัษณะทางกายภาพ และทางดา้นอารมณ์ ซ่ึงจะผ่านมุมมองทางดา้นประสาท

สัมผสั เช่น รูป รสชาติ กล่ิน เสียง สัมผสั เป็นตน้ โดยมุมมองทางดา้นอารมณ์จะส่งผล

ต่อประสบการณ์ของลูกคา้อยา่งลึกซ้ึง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
5,527,994 คน ใชก้ารค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนโดยใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก และใชค้ าถามคดักรอง เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัยา่งท่ีอาศยัใน
กรุงเทพมหานครและด่ืมกาแฟสด เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม ซ่ึงใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล

การตดัสินใจซ้ือกาแฟสด

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ      4. อาชีพ 

2. อาย ุ     5. รายได ้

3. สถานภาพ   6. การศึกษา 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ 

1. คุณภาพคอนเทนต ์(Content Quality) 

2. คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

3. คุณภาพของระบบ (System Quality) 

ตราสินคา้ (Brand) 

1. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 

2. คุณคา่ตราสินคา้ (Brand Equity) 

3. เร่ืองราวตราสินคา้ (Brand Story) 
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.75  อาย ุ25 - 40 ปี ร้อยละ 

62.50  สถานภาพโสด ร้อยละ 74.00  อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 38.75  รายได้

ต่อเดือน 10,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 52.75  และการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 

68.25 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

มีความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.781  

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามปัจจยัประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยัได ้ดงัน้ี 

กลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ และรายได้ต่อเดือน

แตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตราสินค้าและ 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ 

b Std. 
Error 

beta t Sig. F Sig. 

Constant 1.198 0.168  7.125 0.000* 82.816 0.000* 
คุณภาพคอนเทนต ์ 0.193 0.035 0.273 5.566 0.000*   
คุณภาพการบริการ 0.123 0.051 0.121 2.441 0.015*   
คุณภาพของระบบ 0.153 0.037 0.196 4.114 0.000*   
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.032 0.044 0.036 0.724 0.470   
คุณค่าตราสินคา้ 0.144 0.055 0.167 2.588 0.010*   
เร่ืองราวตราสินคา้ 0.105 0.048 0.135 2.177 0.030*   

R = 0.747, R2 = 0.558, Adjusted R Square = 0.552, SEE = 0.413 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตราสินคา้ ดา้น

คุณค่าตราสินคา้ ดา้นเร่ืองราวตราสินคา้ และปัจจยัดา้นประสบการณ์ ทางดา้นคุณภาพ

คอนเทนต ์ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สดในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และท าให้ตวัแปรทั้ง 5 

ตัว น้ี  สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัด สินใจ ซ้ือกาแฟสดใน เขต

กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 55.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 55.8 และมีค่าความ

คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.168 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

Y = 1.198 + 0.193 (ดา้นคุณภาพคอนเทนต)์ + 0.153 (ดา้นคุณภาพของระบบ) + 

0.144 (ดา้นคุณค่าตราสินคา้) + 0.123 (ดา้นคุณภาพการบริการ) + 0.105 (ดา้นเร่ืองราว

ตราสินคา้) 
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อภิปรายผล 

ผลการวิจยัตราสินคา้และปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สดในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้คะแนนการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด อยู่ใน

ระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ให้คะแนนหากท่านมีโอกาส ท่านจะซ้ือกาแฟสดตราสินคา้ท่ี

ท่านช่ืนชอบอีกในอนาคต อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ บุคคลกลุ่มน้ีอาจมีความ

พึงพอใจกบักาแฟสดตราสินคา้ท่ีตนช่ืนชอบและจะซ้ือซ ้าอีกในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Orji and Goodhope (2013) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นตอนหลงั

การซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ถา้พอใจก็จะซ้ือซ ้า แต่ถา้ไม่พอใจก็จะไม่ซ้ืออีก 

2. ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และการศึกษา 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือ
กาแฟสดแตกต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ อายเุป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจ โดยคนในกลุ่ม
ช่วงอายหุรือวยัต่างกนั จะมีพฤติกรรม ประสบการณ์และความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) ท่ีกล่าวว่า อายมีุความสัมพนัธ์
ต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการ เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
อายแุตกต่างกนั  

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟสดแตกต่างกัน ผูวิ้จัยมีความเห็นว่า รายได้เป็นตวัแปรส าคญัในการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูท่ี้มีรายไดม้ากมกัจะเลือกซ้ือกาแฟสดแบรนด์ท่ีมีระดบัในราคาสูงกว่าผูท่ี้
มีรายไดน้อ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) กล่าวไวว้า่ รายได้
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จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบในการด าเนินชีวิต ในการเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการต่าง ๆ 

3. ผลการศึกษาตราสินคา้และปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

3.1 ตราสินค้า ด้านคุณค่าตราสินค้า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขต

กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงคุณค่าท่ีเพิ่มเติมเขา้ไปในตราสินคา้ 

ท าให้รู้สึกว่ามีความแตกต่างกันของตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Farquhar 

(1989) ท่ีให้ความหมายของคุณค่าตราสินคา้ไวว้่า เป็นคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ท่ีตรา

สินคา้ไดส้ร้างใหก้บัสินคา้ และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

3.2 ตราสินคา้ ดา้นเร่ืองราวตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นว่าตราสินคา้ท่ีมีเร่ืองราว การเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจและน่า

จดจ า จะสร้างความประทบัใจ ความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วม

ไปกับแบรนด์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ โชน พีระวฒัน์ (2563) ท่ีกล่าวว่า Story 

Branding เป็นการสร้างเร่ืองราวให้เล่าเร่ืองแบรนด์ สะท้อนถึงสินคา้และบริการของ

ธุรกิจ เป็นการท่ีน าขอ้มูลต่าง ๆ มาจดัท่วงท านอง จดัรูปทรงให้เร่ืองราวเหล่านั้นออกมา

งดงาม เป็นท่ีน่าจดจ าและน่าสนใจ 

3.3 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ในดา้นคุณภาพคอนเทนต์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ คอนเทนตท่ี์ผูค้นพบเห็นในโซเชียล

มีเดียนั้น มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ มีการน าเสนอท่ีหลากหลาย

รูปแบบ สามารถท าให้ผูค้นอ่านหรือรับชมจนจบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Danny 

Goodwin (2021) กล่าวไวว้่า Content Quality เป็นคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพสามารถท าให้

บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ไดรั้บการจดัอนัดบัท่ีดีข้ึนบน search engines เป็นคอนเทนต์ท่ี

น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, อินโฟกราฟิก เป็นต้น และ

จดัรูปแบบคอนเทนตอ์ยา่งเหมาะสม เพื่อใหอ่้านง่ายและไม่ซบัซอ้น



10 
 

 

3.4 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ในดา้นคุณภาพการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีประสบการณ์จากการไดรั้บ

บริการท่ีดี ทั้งเร่ืองการใชถ้อ้ยค าแสดงถึงความสุภาพอ่อนนอ้มเอาใจใส่ การใหค้ าแนะน า

ท่ีดี เต็มใจบริการลูกคา้ทุกคนอย่างเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gorla, et al. 

(2010) กล่าวไว้ว่า คุณภาพของการบริการ สามารถระบุระดับความแตกต่างความ

คาดหวงัของลูกค้า ทั้งน้ีคุณภาพของการบริการสามารถวดัได้ 4 ระดับ คือ 1) ความ

ไวว้างใจ 2) ความรับผิดชอบ 3) การสร้างความมัน่ใจ 4) การเอาใจใส่  

3.5 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ในดา้นคุณภาพของระบบ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ระบบตอ้งมีความเสถียรภาพ ฟังกช์นั

การใชง้านตอ้งไม่ซบัซ้อน มีการตอบสนองขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Delone and McLean (2003) กล่าวไวว้่า คุณภาพระบบ ตอ้งมีความง่ายต่อการใช้งาน มี

ความเสถียรภาพ มีความรวดเร็วในการตอบสนอง และมีความปลอดภยัสูง ผูใ้ชส้ามารถ

ใชง้านระบบไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และสามารถใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นประชาการศาสตร์ ทางดา้นอายุ และ

รายได้ เฉ ล่ี ย ต่อ เ ดือน ท่ีแตกต่างกัน  ท า ให้การตัด สินใจ ซ้ือกาแฟสดใน เขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดและผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญั

กับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย เพราะคนท่ีมีอายุมาก-น้อย จะมีความคิด พฤติกรรม 

ประสบการณ์ท่ีไม่ เหมือนกัน และให้ความส าคัญกับรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีต่างคนต่างมีรายรับสูง-ต ่า ไม่เท่ากนั ท าให้มีก าลงัในการตดัสินใจซ้ือ

ต่างกนั ทั้งน้ีเพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของแต่ละกลุ่มคนเหล่านั้นได ้
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2. ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

คุณค่าตราสินคา้ และเร่ืองราวตราสินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการ ควรค านึงถึงการสร้าง

คุณค่าของตราสินคา้ ท าให้ผูบ้ริโภคมองเห็นว่าตราสินคา้มีคุณค่า ได้รับมูลค่าเพิ่มท่ี

แตกต่างจากคู่แข่ง สร้างความช่ืนชอบในตราสินคา้ สามารถช่วยเพิ่มความมัน่ใจในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้เพราะการซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ท่ีรู้จกัจะช่วยลดความเส่ียงใน

การซ้ือลง และให้ความส าคญักบัเร่ืองราวตราสินคา้ โดยสร้างวิธีการเล่าเร่ืองแบบไม่ซ ้า

ใคร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และกลายเป็นท่ีจดจ าได้ง่ายข้ึน สร้างเร่ืองราวท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยดึงดูดความสนใจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการพบเห็นมาก

ยิง่ข้ึน และควรท าใหเ้ร่ืองราวเป็นส่วนหน่ึงของเอกลกัษณ์ของแบรนด ์จะท าใหผู้บ้ริโภค

แชร์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบรนดอ์อกไป สามารถสร้างการรับรู้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 3. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ในดา้นคุณภาพคอนเทนต์ ดา้นคุณภาพการบริการ 

และดา้นคุณภาพของระบบ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้นผูป้ระกอบการและนักการตลาด ควรสร้างคอนเทนต์ท่ีมีขอ้มูลดี ๆ มีความเป็น

เอกลกัษณ์ของตวัเอง เพื่อสร้างความแตกต่าง จะช่วยให้มีคนชอบและเกิดการแชร์ต่อ 

ควรน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ อินโฟกราฟิก ฯลฯ เพื่อให้มี

ความน่าสนใจและไม่น่าเบ่ือ และควรท าตามหลกัการ SEO ของ Google เพื่อให้ติด 3 

อนัดบัแรก ใน Search Engine ส่วนดา้นคุณภาพการบริการ ควรสร้างความประทบัใจ

ให้แก่ผูบ้ริโภค โดยตอ้งดูแลเอาใจใส่ทุกคนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั อ านวยความ

สะดวกความสบายได้อย่างดีและรวดเร็ว เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการ

ไดรั้บบริการ และในดา้นคุณภาพของระบบ ควรท าให้ระบบไม่ซับซ้อน มีความง่ายใน

การใช้งาน มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว มีความเถียรภาพและปลอดภยัสูง เพื่อผูบ้ริโภค

สามารถใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน

อีกดว้ย
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อใหก้าร

วิจยัในคร้ังต่อไปมีความครอบคลุมผลมากยิ่งข้ึน จึงควรจะขยายพื้นท่ีท่ีจะศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

ในเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ  ท่ีมีประชากรท่ีตดัสินใจซ้ือกาแฟสดเช่นกนั เพื่อสามารถท าการศึกษา

ตราสินคา้และปัจจัยด้านประสบการณ์ของกลุ่มประชากรใหม่ ท าให้ผลการศึกษาวิจัยมี

ความชดัเจน และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 2. เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้หลากหลายมุมมองและหลากหลายรูปแบบ ควรท าวิจยัในเชิง

คุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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