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ปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของกลุมคนเจเนอเรชันวาย

นภนนท หอมสุด, ฐติิพร สําราญศาสตร และ กนกวรรณ กิจชระภูมิ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Email address: noppanon@ms.su.ac.th

บทคัดยอ

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการต้ังใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของ            

กลุมคนเจเนอเรชันวาย กลุมตัวอยาง คือ กลุมคนเจเนอเรชันวายที่เคยบริโภคกาแฟจากรานกาแฟ จํานวน ๔๒๓

คน ซึ่งเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ปจจัยที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน

ประกอบดวย อุปนิสัย สังคม พลังงาน ราคา แหลงกําเนิด และรสชาติ ผลการวิจัยพบวา อุปนิสัย สังคม               

และรสชาติ เปนปจจัยที่สงผลตอการต้ังใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของกลุมคนเจเนอเรชันวาย งานวิจัยนี้

สามารถนําไปใชแนะนําผูประกอบการรานกาแฟท่ีตองการเจาะกลุมคนเจเนอเรชันวาย ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่มี

กําลังซื้อสูง ใหเขาใจความตองการที่ถูกตองเก่ียวกับลูกคา อันจะนํามาซึ่งกําไรท่ียั่งยืน

คําสําคัญ : การบริโภคกาแฟ รานกาแฟ เจเนอเรชนัวาย การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส  
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FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO CONSUME COFFEE FROM THE 

COFFEE SHOP OF GENERATION Y PEOPLE

Noppanon Homsud, Thitiporn Samransart and Kanokwan Kitcharabhumi

Faculty of Management Science Silpakorn University

Email address: noppanon@ms.su.ac.th

Abstract

The purpose of this research was to study the factors affecting the intention of 

consuming coffee from the coffee shops among Generation Y people. The sample was a group 

of ๔๒๓ Generation Y people who used to consume coffee from coffee shops, which were 

collected by using an online questionnaire. The statistics used in the research consisted of 

frequency, percentage, mean, standard deviation. and logistic regression analysis. The factors 

used to test the hypothesis include habit, society, energy, price, origin, and taste. The result 

showed that habit, society and taste were the factors that significantly influenced the intention 

of consuming coffee of Generation Y people. This research can be used to recommend coffee 

shop entrepreneurs who want to penetrate the Generation Y group which is a group of 

customers with high purchasing power. Understanding the exact needs of this customer group 

leads to sustainable profit.

Keywords: Coffee Consuming, Coffee Shop, Generation Y, Logistic Regression Analysis
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บทนํา

กาแฟเปนเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทยมาอยางยาวนานและไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

รูปแบบในการบริโภคมาตามลําดับ โดยปจจุบันแทบทุกบานหรือสํานักงานจะตองมีกาแฟสํารองเพ่ือเตรียม

บริโภคในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไมวาจะเปนแบบสําเร็จรูป แบบพรอมชง แบบแคบซูล หรือ แบบกาแฟสด

ซึ่งนอกจากกาแฟจะไดรับความนิยมในการบริโภคในบานหรือที่ทํางานแลว ผูบริโภคยังนิยมบริโภคกาแฟท่ีราน

กาแฟดวย โดยเฉพาะคนรุนใหมที่ใชรานกาแฟเปนที่พบปะสังสรรค ทั้งนี้ในป ๒๕๖๓ ตลาดกาแฟในประเทศ

ไทยมีมูลคา ๔๒,๕๓๗ ลานบาท เปนมูลคาของตลาดกาแฟสด ๔,๑๑๙ ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 

๓.๘% ตอป (ศูนยอจัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, ๒๕๖๔)

คนกุลมหนึ่งที่ถือวาเปนกลุมผูบริโภคกาแฟหลัก คือ คนในเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งหมายถึง กลุมคนท่ีเกิด

ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๐ ซึ่งเปนกลุมคนท่ีเกิดมาพรอมการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกลุมคน

ที่มีความเปนตัวของตัวเอง ชื่นชอบความรวดเร็วไมวาจะเปนในดานของบริการและการใชชีวิต และอยูในวัย

ทํางานทําใหมีกําลังซื้อสูงมาก สิ่งสําคัญในการใหบริการกลุมคนดังกลาว คือ การบริการท่ีรวดเร็ว เพราะคน

กลุมนี้เปนผูบริโภคท่ีไมชอบรอนานและเปลี่ยนใจเร็ว (ฟลกูดสดอทโค, ๒๕๖๔)

งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟไดแบงแรงจูงใจในการบริโภคออกเปนสองแนวคิดหลัก 

คือ แรงจูงใจในการบริโภค (Consumption Motives) และแรงจูงใจในการซ้ือ (Purchasing Motives)

(Samoggia และ Riedel, ๒๐๑๙) โดยผลการวิจัยพบวาผูบริโภคกาแฟใหความสนใจกับปจจัยหลายอยาง              

ในการเลือกบริโภคไมวาจะเปนคุณภาพและแหลงกําเนิดของกาแฟ สภาพสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนความ

คุมคาทางเศรษฐกิจ (Guimaraes et al., ๒๐๑๙) ทั้งนี้จากงานวิจัยของ Samoggia และ Riedel (๒๐๑๙)              

ซึ่งไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟในประเทศอิตาลี ไดระบุสรุปและต้ังสมมติฐานวา ปจจัยที่สงผลตอ

การต้ังใจบริโภคกาแฟประกอบดวย อุปนิสัย สังคม พลังงาน ราคา แหลงกําเนิด และรสชาติ ซึ่งจากงานวิจัย

เรื่องนั้น พบวา อุปนิสัย ราคา และรสชาติเปนปจจัยที่สงผลการตัดสินใจบริโภค

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน งานวิจัยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ

การต้ังใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของกลุมคนเจเนอเรชันวาย โดยปจจัยประกอบดวยอุปนิสัย สังคม 

พลังงาน ราคา แหลงกําเนิด และรสชาติ วิธีการวิจัยที่ใชเปนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดวยการใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือ การเก็บขอมูลใชวิธีการเก็บขอมูลออนไลนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และใชวิธี Binary Logistic 

Regression เปนตัวสถิติหลักในการวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนสําหรับ

ผูประกอบการรานกาแฟและนักการตลาดในการเขาใจในการดึงดูดลูกคาใหเขาไปบริโภคกาแฟในรานกาแฟ         

ใหมากข้ึน
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วิธีดําเนินการวิจัย

๑. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมคนเจเนอเรชันวาย (เกิดระหวางป ๒๕๒๓ – ๒๕๔๐) ที่เคยบริโภค

กาแฟจากรานกาแฟ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ขณะที่กลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของ Cochran 

(๑๙๗๗) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ ไดขนาดตัวอยาง ๓๘๔ คน จึงทําการเก็บดวยวิธีการสุมแบบตามสะดวกดวย

ชองทางออนไลน โดยเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ Questionnaire ซึ่งแบงเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบจํานวน ๕ ขอ สวนที่ ๒ ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเปนแบบเลือกตอบ

จํานวน ๕ ขอ และสวนที่ ๓ ปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟเปนแบบ Likert Scale จํานวน ๑๗ ขอ

๓. ขั้นตอนการวิจัย เริ่มจากทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย 

จากนั้นรางแบบสอบถามโดยปรับปรุงจากงานวิจัยของ Samoggia และ Riedel (๒๐๑๙) ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคทางการวิจัย โดยพิจารณาความถูกตองของเนื้อหาและภาษา แลวจึงนําแบบสอบถามที่รางขึ้นใหแก

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจํานวน ๒ คน ในดานการตลาด และอาหาร เพ่ือพิจารณาความถูกตอง (Validity)           

ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมี Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกวา ๐.๕๐

๔. เม่ือไดแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงจากผู เชี่ยวชาญแลวจึงนําไปทดลองความเชื่อ ม่ัน 

(Reliability) กับกลุมคนเจเนอเรชันวายท่ีเคยบริโภคกาแฟจากรานกาแฟในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน ๓๐ คน พบวาแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคโดยภาพรวม เทากับ 

๐.๘๓๓ ซึ่งมีคาเขาใกล ๑ แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีผานการ

ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมขอมูลออนไลนกับกลุมคนเจเนอเรชันวายที่เคยบริโภค

กาแฟจากรานกาแฟ

๕. การวิเคราะหขอมูล สําหรับสวนขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ใช Descriptive 

Statistics ไดแก ความถี่และรอยละ

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟ ใชคาสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการซ้ือหรือไมซื้อกาแฟจากรานกาแฟ ใช Binary Logistic Regression Analysis 

โดยใชเทคนิค Backward Stepwise ในการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย ใช Hosmer-Lemeshow 

Test ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ใช Nagelkerke ในการหาคาความสามารถในการอธิบายสมการ

ของตัวแบบ และทดสอบความเหมาะสมของคาเบตา ดวยคาสถิติทดสอบ Wald  (Hair et al., ๒๐๑๐) ท้ังนี้           

ในสมการโลจิสติกที่จะคํานวณ กําหนดให Y = การตัดสินใจซ้ือหรือไมซื้อกาแฟจากรานกาแฟ (๑ = ซื้อ ๐ =              

ไมซื้อ) X๑ = อุปนิสัย (habit), x๒ = สังคม (society), x๓ = พลังงาน (energy), x๔ = ราคา (price), x๕ = 

แหลงกําเนิด (origin) และ X๖ = รสชาติ (taste) การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดใชโปรแกรม SPSS Version ๒๘

Trial Version



๓๕๐สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

ผลการวิจัย

๑. เมื่อคณะผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามทางชองทางออนไลนซึ่งไดทั้งหมด ๔๔๔ ตัวอยาง อยางไรก็ตาม

เมื่อนําไปตรวจสอบแลวพบวามีขอมูลที่สมบูรณทั้งสิ้น ๔๒๓ ตัวอยางซึ่งมากกวา ๓๘๔ ตัวอยางท่ีไดกําหนดไว 

จึงนําขอมูลที่ไดทั้ง ๔๒๓ ตัวอยางไปวิเคราะหดวย โปรแกรม SPSS Version ๒๘ Trial Version

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๔๒๓) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง (รอยละ ๖๗.๑๔) สถานภาพโสด (รอยละ ๕๒.๙๖) อาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ ๔๒.๓๒) ระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ ๓๙.๐๑) และรายไดตอเดือน ระหวาง ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท (รอยละ 

๓๖.๖๔)

๓. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๔๓๒) สรุปไดวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ บริโภคกาแฟวันละ ๒ แกว (รอยละ ๗๑.๑๖) ชอบกินกาแฟใสนมมากที่สุด (รอยละ 

๔๙.๘๘) เวลาที่นิยมบริโภคกาแฟที่สุด คือ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (รอยละ ๗๐.๒๑) ราคาโดยประมาณตอ

แกวที่เหมาะสม คือ ๕๐ บาท (รอยละ ๔๑.๑๓) สําหรับคําถามท่ีวาตั้งใจจะบริโภคกาแฟที่รานกาแฟหรือไม 

พบวา กลุมตัวอยางจํานวน ๒๕๕ คน (รอยละ ๖๐.๒๘) ตั้งใจที่จะบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ ขณะที่กลุมตัวอยาง

จํานวน ๑๖๘ คน (รอยละ ๓๙.๗๒) ไมตั้งใจท่ีจะบริโภคกาแฟท่ีรานกาแฟ

๔. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการต้ังใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ พบวา โดยภาพรวม ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับ ราคา มากที่สุด รองลงมา คือ พลังงาน รสชาติ แหลงกําเนิด สังคม และ อุปนิสัย 

ตามลําดับ หากแยกวิเคราะหไปท่ีผูที่ตั้งใจบริโภคท่ีรานกาแฟ พบวา ใหความสําคัญกับ ราคา มากที่สุด รองลงมา 

คือ รสชาติ พลังงาน สังคม แหลงกําเนิด และ อุปนิสัย ตามลําดับ และสําหรับผูที่ไมตั้งใจจะบริโภค             ที่

รานกาแฟ พบวา ใหความสําคัญกับ ราคา มากที่สุด รองลงมา คือ พลังงาน รสชาติ แหลงกําเนิด สังคม              

และ อุปนิสัย ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละปจจัยท่ีสงผลตอการต้ังใจบริโภคกาแฟท่ีราน

กาแฟในภาพรวมและจําแนกตามความต้ังใจหรือไมตั้งใจ

ปจจัย
ต้ังใจบริโภคที่รานกาแฟ 

(n = ๒๕๕)

ไมตั้งใจบริโภคที่
รานกาแฟ
(n = ๑๖๘)

รวม 
(n = ๔๒๓)

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

1. อุปนิสัย ๒.๙๘ ๐.๗๒ ๒.๗๗ ๐.๖๓ ๒.๙๐ ๐.๗๐
การด่ืมกาแฟเปนสิ่งที่ทําเปนกิจวัตร ๒.๙๘ ๐.๘๕ ๒.๗๓ ๐.๗๔ ๒.๘๘ ๐.๘๑

การด่ืมกาแฟทําใหอารมณดีขึ้น ๒.๙๗ ๐.๘๐ ๒.๗๖ ๐.๗๐ ๒.๘๙ ๐.๗๗

การด่ืมกาแฟเปนสิ่งที่ทําทั้งครอบครัว ๓.๐๐ ๐.๘๕ ๒.๘๒ ๐.๗๘ ๒.๙๓ ๐.๘๒

2. สังคม ๔.๑๑ ๐.๗๐ ๓.๘๘ ๐.๙๐ ๔.๐๒ ๐.๗๙
การด่ืมกาแฟเปนการพักผอน ๔.๑๔ ๐.๘๗ ๓.๙๐ ๑.๐๑ ๔.๐๔ ๐.๙๓

การด่ืมกาแฟเปนการเขาสังคม ๔.๐๙ ๐.๗๖ ๓.๘๗ ๐.๙๔ ๔.๐๐ ๐.๘๔
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

ปจจัย
ต้ังใจบริโภคที่รานกาแฟ 

(n = ๒๕๕)

ไมตั้งใจบริโภคที่
รานกาแฟ
(n = ๑๖๘)

รวม 
(n = ๔๒๓)

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

3. พลังงาน ๔.๒๑ ๐.๕๑ ๔.๒๑ ๐.๔๘ ๔.๒๑ ๐.๕๐
การด่ืมกาแฟทําใหการยอยดีขึ้น ๓.๙๐ ๐.๙๒ ๓.๙๒ ๐.๙๗ ๓.๙๑ ๐.๙๔

การด่ืมกาแฟทําใหหายปวดหัว ๔.๓๒ ๐.๖๙ ๔.๓๐ ๐.๕๙ ๔.๓๑ ๐.๖๕

การด่ืมกาแฟทําใหเลือดลมไหลเวียน ๔.๔๐ ๐.๖๒ ๔.๔๑ ๐.๕๕ ๔.๔๑ ๐.๕๙

๔. ราคา ๔.๔๗ ๐.๐๓ ๔.๓๐ ๐.๒๘ ๔.๔๐ ๐.๒๐
การด่ืมกาแฟพิจารณาเร่ืองราคา ๔.๓๑ ๐.๕๘ ๔.๓๑ ๐.๕๒ ๔.๓๑ ๐.๕๖

การด่ืมกาแฟพิจารณาเร่ืองความคุมคา ๔.๕๑ ๐.๖๑ ๔.๕๒ ๐.๕๘ ๔.๕๑ ๐.๖๐

การด่ืมกาแฟพิจารณาเร่ืองการสงเสริมการขาย ๔.๕๕ ๐.๕๙ ๔.๕๔ ๐.๕๖ ๔.๕๔ ๐.๕๘

๕. แหลงกําเนิด ๔.๐๖ ๐.๔๒ ๔.๐๔ ๐.๕๕ ๔.๐๕ ๐.๔๗
การด่ืมกาแฟพิจารณาเร่ืองแหลงกําเนิด ๔.๒๓ ๐.๕๘ ๔.๒๐ ๐.๗๖ ๔.๒๒ ๐.๖๖

การด่ืมกาแฟพิจารณาเร่ือง Fair Trade ๓.๙๖ ๐.๕๙ ๓.๙๐ ๐.๖๙ ๓.๙๔ ๐.๖๓

การด่ืมกาแฟพิจารณาเร่ืองปลอดสารพิษ ๓.๙๙ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๕๖ ๔.๐๐ ๐.๕๐

๖. รสชาติ ๔.๒๓ ๐.๔๔ ๓.๙๙ ๐.๖๕ ๔.๑๔ ๐.๕๔
การด่ืมกาแฟเลือกตามรสชาติ ๔.๑๖ ๐.๕๗ ๔.๐๕ ๐.๗๖ ๔.๑๒ ๐.๖๕

การด่ืมกาแฟเลือกตามการคั่ว ๔.๑๖ ๐.๕๘ ๓.๘๙ ๐.๘๒ ๔.๐๕ ๐.๗๐

การด่ืมกาแฟเลือกตามแบรนด ๔.๓๘ ๐.๖๔ ๔.๐๕ ๐.๘๕ ๔.๒๕ ๐.๗๕

๕. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการต้ังใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟหรือไมบริโภค ดวยวิธี Binary 

Logistics Regression พบวา คา Nagelkerke เทากับ ๐.๕๖๕ อธิบายไดวาสมการโลจิสติกสามารถอธิบายได 

๕๖.๕% เมื่อใชคาสถิติทดสอบ Homer and Lemeshow พบวาไดคา Chi-Square เปน ๑๑.๘๐๒ และ                  

คา Significance เทากับ ๐.๑๖๐ ซึ่งมากกวา ๐.๐๕ แสดงวาตัวแบบที่คํานวณไดเหมาะสม

ผลการคํานวณตัวแบบ ปจจัยที่สงผลตอการต้ังใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ พบวา ปจจัยที่สงผล

ประกอบดวย อุปนิสัย (X๑) สังคม (X๒) และรสชาติ (X๖) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๒
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๒ แสดงคาของสมการปจจัยการตั้งใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟดวยวิธี Binary Logistics Regression

B S.E. Wald Sig Exp(B)

Constraint ๑.๒๙๑ ๑๓.๒๔๖ ๐.๐๐๙ ๐.๙๒๒ ๓.๖๓๕

X๑ .๓๓๙ .๑๖๑ ๔.๔๒๗ .๐๓๕ ๑.๔๐๔

X๒ .๓๕๓ .๑๔๖ ๕.๘๐๙ .๐๑๖ ๑.๔๒๓

X๓ -.๒๕๗ .๒๓๐ ๑.๒๔๗ .๒๖๔ .๗๗๔

X๔ -๑.๐๓๙ ๒.๙๓๔ .๑๒๕ .๗๒๓ .๓๕๔

X๕ -.๒๕๐ .๒๓๙ ๑.๐๙๓ .๒๙๖ .๗๗๙

X๖ .๘๔๔ .๒๐๘ ๑๖.๔๕๘ .๐๐๐ ๒.๓๒๕

ดังนั้น สมการอธิบายการตั้งใจบริโภคกาแฟท่ีรานกาแฟหรือไม คือ

W = ๐.๓๓๙X๑ + ๐.๓๕๓X๒ + ๐.๘๔๔X๖

ทั้งนี้ ในสมการดังกลาว มีขอกําหนด คือ การตัดสินใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ มีคาเปน ๑ และการ

ตัดสินใจไมบริโภคกาแฟท่ีรานกาแฟ มีคาเปน ๐ สมการท่ีคํานวณไดพยากรณขอมูลวา ผูตอบแบบสอบถามต้ังใจ

จะบริโภคกาแฟที่รานกาแฟถูกตอง ๘๗.๕% พยากรณวา ผูตอบแบบสอบถามต้ังใจจะไมบริโภคกาแฟ                

ที่รานกาแฟถูกตอง ๓๖.๓% และพยากรณถูกตองในภาพรวมทั้งหมด เทากับ ๖๗.๑%

สรุป

งานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของกลุมคนเจเนอเรชันวาย สรุปได

วา ปจจัยที่สงผลตอการต้ังใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ ประกอบดวย อุปนิสัย สังคม และรสชาติ ขณะที่ราคา 

แหลงกําเนิด และพลังงาน เปนปจจัยที่ไมไดสงผลตอการบริโภคกาแฟท่ีรานกาแฟ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลอง

บางสวนกับงานวิจัยของ Samoggia และ Riedel (๒๐๑๙) ซึ่งพบวา อุปนิสัย ราคา และรสชาติ แสดงใหเห็นวา 

ดวยวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของผูบริโภคในกลุมคนที่ตางกันยอมทําใหปจจัยที่สงผลแตกตางกันไปดวย นักวิจัย

จึงตองแสวงหาวิธีการอ่ืนตอไป เพ่ือใหไดองคความรูที่แนชัดเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟของผูบริโภค

งานวิจัยเรื่องน้ีมีขอจํากัดกลาวคือเปนการวิจัยที่เนนกลุมลูกคาเจเนอเรชันวาย ดังนั้นเพื่อใหเกิดความ

เขาใจในลูกคาที่ครอบคลุม จึงควรทําวิจัยกับลูกคากลุมอ่ืนดวย นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ตองการศึกษาวาปจจัย

ใดที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางการท่ีลูกคาเลือกบริโภคกาแฟท่ีรานกาแฟหรือไมบริโภคท่ีรานกาแฟ ดังนั้น

ผูใชขอมูลจากงานวิจัยน้ีพึงระมัดระวังวาผลท่ีไดไมไดเปนการคนหาวาเหตุผลใดที่ทํา ใหลูกคาบริโภคกาแฟ               

ที่รานกาแฟ
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ผลจากงานวิจัยนี้เปนประโยชนตอผูดําเนินธุรกิจทํารานกาแฟเพราะจะทําใหเขาใจในปจจัยท่ีทําให

ลูกคาสนใจจะซ้ือกาแฟจากรานกาแฟมากขึ้น จากปจจัยที่ประกอบดวย อุปนิสัย สังคม และรสชาติ 

ผูประกอบการควรท่ีจะสรางรานกาแฟใหมีลักษณะเปนกลุมสังคม ใหลูกคารูสึกวาการมาบริโภคกาแฟ ไมใชเปน

เพียงเร่ืองของกาแฟอยางเดียว และกาแฟก็ไมไดมีเพียงรสชาติเดียว แตมีความหลากหลาย เมื่อลูกคารับรูถึง               

สิ่งตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหลูกคาหันมาบริโภคกาแฟจากรานคามากกวาการบริโภคจากท่ีบานหรือที่ทํางาน
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