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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค

เคร่ืองด่ืมกาแฟพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวม

ขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้ค่าทดสอบ (t-test) วิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test) และ (Least Significant Difference: LSD) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน    

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุ 30-39 ปี

สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 15,001-20,000 บาท นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟพร้อมด่ืมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลาํดบัตามการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี (1) ดา้น

บุคคล (2) ด้านกระบวนการให้บริการ (3) ด้านราคา (4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (5) ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (6) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ (7) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั

ตาม (1) อาชีพ และ (2) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจซ้ือน้อยท่ีสุดใน

ดา้นผลิตภณัฑ ์ฉะนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟพร้อมด่ืมควรมีการสาํรวจถึงความตอ้งการของของ

ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์ เพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงประเภทหรือรสชาติของผลิตภณัฑ์ให้มี

ความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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 This research aims for: studied customer’s demographic purchasing decision in canned 

coffee in Bangkok and studied factors Marketing Mix influencing to customer purchasing decision 

canned coffee. The research was through conducting survey samples to around 400 persons. 

Information’s were derived from answer the research question, Frequency, Percentage, Mean, 

Standard deviation, t-test, One-way Anova: f-test and Least Significant Difference: LSD for 

hypothesis test. 

 The researcher found that; Almost of survey samples were male average age 30-39 years 

old, marital status is single, who had completed education in bachelor degree, their career are 

employee in private company and average income 15,001-20,000 bath per month. In addition to, 

researcher found customer purchasing decision canned coffee, show that: personal, service process, 

cost, promotion, physical, distribution and product. 

 In hypothesis test, found that, customer has difference in demographic influencing to 

purchasing decision canned coffee in Bangkok was career and income significance in level 0.05. 

 Customer purchasing decision canned coffee in Bangkok less was product, so trader should 

be has survayed customer demand in product, in order to, the result was developing of type or flavor 

of the product in diversity and respond customer demand. 


