
 

 

 
 

 

งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 

รวมบทคัดย่อและบทความ 

 Abstract and Paper Proceedings  
 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 



 

 

 

 

 

 

เพื่อการใช้อ้างอิง 

จัดทำโดย  

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

บรรณาธิการโดย 

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ ์

ดร.วัชระวินภ์ คำเขียว 

ดร.นสิรา ใจซื่อ 

ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ 

ดร.ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ ์

นางสาวมณีชัชวาล มณีศร ี

นางสาวณฤทัย ทองม ี 

หมายเหต:ุ ข้อคิดเห็นในเนื้อหาบทความหรือเอกสารที่นำมาเผยแพร่ในวารสารนี้เป็นของผู้เขียนแต่ผู้

เดียวไมม่คีวามเกี่ยวข้องกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แต่อย่างใด  
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คำสั่งสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ที่ 2/2565 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ประจำปี 2565 – 2567 
----------------------------------------------- 

 
 ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2565 ได้มีมติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ เป็นนายกสมาคมและเลือกคณะกรรมการ 
อีกจำนวน 22 คน ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่ง 
ต่าง ๆ 

 

 อาศัยอำนาจตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ 12 แห่งข้อบังคับ
ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคม  
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565-2567 ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วย 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ   กรรมการและที่ปรึกษา 
2. ดร.วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์     กรรมการและที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี    อุปนายก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป   อุปนายก 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  อุปนายก 
6. รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม   กรรมการ 
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค   กรรมการ  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี   กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร  กรรมการ  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ  กรรมการ 
14. ดร. ถวิลวดี บุรีกุล     กรรมการ 
15. อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา    กรรมการ 
16. นายนิติพัฒน์ ถิรธนกุล     กรรมการ 
17. นางสาวมณีชัชวาล มณีศรี    กรรมการและปฏิคม 
18. ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน    กรรมการและสาราณียากร  
19. นายสุรชัย คงประเสริฐ    กรรมการและนายทะเบียน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรลดา ไชยะ   กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
21. นายบริบูรณ์ ฉลอง     กรรมการและเหรัญญิก 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  กรรมการและเลขาธิการ  

  

 
 
 
         (ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์) 
           นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
       วันที่ 25 มีนาคม 2565 
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คำสั่งที ่๓/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Reviewers) 

เพ่ือการประชุมงานวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
.......................................................................................................  

 
ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการรัฐประศาสน

ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ในวันศุกร์ที ่๑๑ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ ““รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
เชิงพื ้นที ่ยุควิถีใหม่” (Public Administration and Area-Based Development in the New Normal Era) 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะมีการนำเสนอผลงาน
วิชาการของนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ผลงานมี
คุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Reviewers) เพ่ือ
พิจารณาผลงานดังกล่าว ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ธำรงลักษณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์  รัตนสัค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป   มหาวิทยาลัยรังสิต 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๕. รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี   นักวิชาการอิสระ 
๑๖. รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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๑๘. รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล พินิจ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓๔. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร 
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร 
๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันธิดา จันทร์ศิริ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๓๘. อาจารย์ ดร.บดินทร์ธร บัวรอด   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๔๑. อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุณหริก    มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณากลั่นกรองบทความวิชาการในการประชุมครั้งนี้

เสร็จสิ้น 
 
สั่ง   ณ    วันที่   ๒๐   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                ลงชือ่       

        
 (ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์)   
 นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย     
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ก 

กำหนดการ 
 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 15 ประจำปี 2565 

“รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในยุควิถีใหม่” 

Public Administration and Area-based Development in New Normal Era 

วันท่ี 11 – 12 ตุลาคม 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

............................................................ 

 

วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565 

ณ ห้องครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 กล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 15 

                    โดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย    

                    ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

08.45 – 09.00 กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี 

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

09.00 – 09.30 กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ 

                    นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

09.30 – 10.30 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กระทรวง อว.ในการสนับสนุนเครือข่ายรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา 

                    พ้ืนท่ีในยุควิถีใหม่” โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ 

                    เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

10.30 – 12.30 การเสวนาพิเศษหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี” วิทยากรโดย 

                    1. รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล ผู้แทนสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

                    2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ท  

                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

                    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ดำเนินรายการโดย 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ข 

12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.15 การท่องเท่ียว “ชมของดีเมืองบ้านดอน” 

                   1. สักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ 

14.15 – 15.30 การท่องเท่ียว “ชมของดีเมืองบ้านดอน” 

                   2. ลองเรือคลองร้อยสาย โดยการท่องเท่ียวชุมชน “ชุมชนบางใบไม้” 

15.30 – 17.00 การท่องเท่ียว “ชมของดีเมืองบ้านดอน” 

                   3. เย่ียมชมหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และเรือนไทยส่ีภาค 

วันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2565 

ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานี 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 

ห้องนำเสนอ 1 (ห้อง Smart Classroom 1) 

ห้องนำเสนอ 2 (ห้อง Smart Classroom 2) 

ห้องนำเสนอ 3 (ห้อง Smart Classroom 3) 

ห้องนำเสนอ 4 (ห้อง Smart Classroom 4) 

ห้องนำเสนอ 5 (ห้อง Smart Classroom 5) 

ห้องนำเสนอ 6 (ห้อง Smart Classroom 6) 

ห้องนำเสนอ 7 (ห้อง Smart Classroom 7) 

ห้องนำเสนอ 8 (ห้อง Smart Classroom 8) 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 พิธีมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น 

14.00 – 14.30 กล่าวปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม 

                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

หมายเหตุ : 

1. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. กิจกรรมท่องเท่ียวชมของดีเมืองบ้านดอน เปิดรับสมัครจากผู้ท่ีสนใจ โดยมีการเก็บค่าสมัครท่านละ 

1,500 บาท 
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ฐ 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 15 

12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ลำดับท่ี เวลา รูปแบบการนำเสนอ ช่ือ - นามสกุลผู้นำเสนอ ช่ือเร่ือง ผู้ทรงคุณวุฒิลงประจำห้อง 

1 09.00 - 09.30 Onsite กานต์ ยืนยง 

มายาคติเรื ่องวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ 

และแถลงการณ์สำนักไฟร์บวร์กเรื ่องเศรษฐกิจ

เสรีนิยมท่ีมีการกำกับแห่งปี ค.ศ. 1936 
1. รศ.มานิต ศุทธสกุล 

(มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิ

ราช) 

2. ว่าท่ีร้อยตรี ดร.อนิรุต  

หนูปลอด 

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยเขต 

ชุมพร)  

 

2 09.30 - 10.00 Onsite วสุชน รักษ์ประชาไท 

ขบวนการเสื ้อเหลือง: ความซับซ้อนและความ

ขัดแย้งในภารกิจทวงคืนดินแดน พ.ศ. 2552 – 

2554 

3 10.00 - 10.30 Onsite ปวีณ์นุช มีเสน 
การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษากรณีการ

ว่ิงรับเงินบริจาค “ตูน บอด้ีสแลม” 

4 10.30 - 11.00 ออนไลน์ นภนนท์ หอมสุด 
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการ

เลือกประเทศเพ่ือท่องเท่ียว 

5 11.00 - 11.30 ออนไลน์ นภนนท์ หอมสุด 

อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดและ

ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเมล็ดกาแฟ

ของผู้บริโภค 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ธ 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

สารบัญ (ต*อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มายาคติเร่ืองวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม8 และแถลงการณ6สำนักไฟร6บวร6กเร่ือง

เศรษฐกิจเสรีนิยมท่ีมีการกำกับแห8งปQ ค.ศ. ๑๙๓๖ 
 

กานต6 ยืนยง………………………………………………………………………………………………….. ๑๒๕ 

  

ขบวนการเส้ือเหลือง: ความซับซ$อนและความขัดแย$งในภารกิจทวงคืนดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๒ – 

๒๕๕๔ 
 

วสุชน รักษ6ประชาไท……………………………………………………………………………………… ๑๕๐ 

  

การสร$างความเท8าเทียมทางการศึกษา กรณีการว่ิงรับเงินบริจาค “ตูน บอด้ีสแลม”  

ปทุมพร ทองสิน, ปวีณ6นุช มีเสน และธัญชนก แก$วทับทิม………………………………… ๑๖๘ 

  

ปWจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับ COVID-19 ท่ีส8งผลต8อการเลือกประเทศเพ่ือท8องเท่ียว  

นภนนท6 หอมสุด, สุภาวรรณ ล้ิมวิไลกุล, ณภัทร ศิริรัตติกร และสุกรรณิกา ชาวโพธ์ิหลวง.... ๑๘๙ 

  

อิทธิพลของภาพลักษณ6ประเทศแหล8งกำเนิดและตราสินค$าท่ีส8งผลต8อความต้ังใจซ้ือเมล็ด

กาแฟของผู$บริโภค 
 

นภนนท6 หอมสุด, สุภาวรรณ ล้ิมวิไลกุล, อิสรีย6 นิธิธีราพร และศริสภาดา พวงอุบล.....… ๑๙๗ 

  

รถคันเก8ากับเคร่ืองยนต6ใหม8: การทำความเข$าใจการปฏิรูประบบราชการไทยและแนวโน$ม

ในอนาคต 
 

นิติ มณีกาญจน6 และกฤษฎา พรรณราย…………………………………………………..……….. ๒๐๕ 

  

ปWญหาเเละอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล6  

นูลิตา หมัดหลี, กนกวรรณ ขุนเพ็ชร, กณิศา แผ$วสะอาด, ปริญฉัตร  

ศรีวรรณ6ทอง และภัทรศยา นิภัทธ์ิจิรโชติ …...........................................................… 

 

๒๒๑ 
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ๑๙๗ 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

อิทธิพลของภาพลักษณ/ประเทศแหล7งกำเนิดและตราสินค>าที่ส7งผลต7อความตั้งใจซื้อ

เมล็ดกาแฟของผู>บริโภค 
 

นภนนท$ หอมสุด, สุภาวรรณ ล้ิมวิไลกุล, อิสรีย$ นิธิธีราพร และศริสภาดา พวงอุบล 

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

 

บทคัดย(อ 

 ป#จจุบันผู+บริโภคชาวไทยบริโภคกาแฟหลากหลายแบบมากขึ้น หนึ่งในวิธีการบริโภค คือ การซื้อเมล็ด

กาแฟเพื่อนำไปชงดื่มเอง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคQเพื่อศึกษาป#จจัยของภาพลักษณQประเทศแหลUงกำเนิดและตรา

สินค+าของเมล็ดกาแฟที่สUงผลตUอความตั้งใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู+บริโภค การเก็บข+อมูลใช+วิธีการเก็บข+อมูลแบบ

ออนไลนQจากกลุUมตัวอยUางซึ่งเคยซื้อเมล็ดกาแฟ จำนวน 400 คน โดยสุUมตัวอยUางแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช+ใน

การเก็บข+อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งผUานการตรวจวัดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น สถิติที่ใช+การวิเคราะหQข+อมูล 

ประกอบด+วย ความถี่ ร+อยละ คUาเฉลี่ย สUวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหQถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบวUา 

ภาพลักษณQประเทศแหลUงกำเนิดและตราสินค+าเปZนป#จจัยที่สUงผลตUอความตั้งใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู+บริโภคอยUางมี

นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ด+วยเหตุที่ผู+บริโภคคำนึงถึงภาพลักษณQของป#จจัยประเทศแหลUงกำเนิดและตราสินค+าในการ

ตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟ ผู+จัดจำหนUายจึงควรนำเสนอข+อดีของกาแฟจากประเทศแหลUงกำเนิดตUาง ๆ ตลอดจนสร+าง

ความนUาเช่ือถือของตราสินค+าของตน เพ่ือจูงใจให+ผู+บริโภคเลือกซ้ือเมล็ดกาแฟของตน 

 

คำสำคัญ: ประเทศแหลUงกำเนิด ตราสินค+า ความต้ังใจซ้ือ เมล็ดกาแฟ   
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THE INFLUENCE OF COUNTRY-OF-ORIGIN IMAGE AND BRAND IMAGE THAT 
AFFECTS CONSUMERS' PURCHASE INTENTIONS FOR COFFEE BEANS 

 

Noppanon Homsud, Supawan Limwilaikul, Issaree Nititeeraporn and Sarispada Puang-u-bol 
Department of Marketing Faculty of Management Science Silpakorn University 

Email noppanon@ms.su.ac.th 
 

ABSTRACT 
 

 Nowadays, Thai consumers consume a greater variety of coffee. One of the methods of 
consumption is buying coffee beans to brew. This research aims to study the factors of country of 
origin image and brand image of coffee beans that affect consumers' purchase intentions. Data was 
collected using online data collection from a sample of 400 people who had bought coffee beans 
by convenience sampling. The instrument used to collect data was a questionnaire, which was 
tested for validity and reliability. The statistics used for data analysis consisted of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The results showed that 
country of origin image and brand image were significant factors affecting consumers' purchasing 
intentions at the 0.05 level. Because consumers consider the country of origin and brand when 
purchasing coffee beans, distributors should present the advantages of coffee from their country 
of origin as well as build the credibility of their brands to motivate consumers to buy their coffee 
beans. 
 

Keyword:  Country of Origin Image, Brand Image, Purchase Intention, Coffee Beans  
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บทนำ 
Introduction 

กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของคนไทยมาอย่างยาวนานและได้มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบใน

การบริโภคมาตามลำดับ มีการระบุว่าการบริโภคกาแฟเร่ิมมาต้ังแต่สมัยอยุธยา และมีการเปิดร้านกาแฟคร้ังแรกใน

สมัยรัชกาลท่ี 6 โดยปัจจุบันแทบทุกบ้านหรือสำนักงานจะต้องมีกาแฟสำรองเพ่ือเตรียมบริโภคในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึง ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูป แบบพร้อมชง แบบแคบซูล หรือ แบบกาแฟสด ซ่ึงหน่ึงในวิธีท่ีนิยมทำกันคือการซ้ือ

เมล็ดกาแฟไปชงเพ่ือบริโภค (ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2564)  จากข้อมูลในปี  2561 ประเทศไทยมี

ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟอยู่ท่ี 95,000 ตันต่อปี แต่สามารถผลิตกาแฟได้เพียง 23,617 ตัน ซ่ึงทำให้ต้องนำเข้า

เมล็ดกาแฟมากถึง 68,616 ตัน (ผู้จัดการออนไลน์, 2563) 

จากทฤษฎีการกระทำตามหลักเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ซ่ึงถูกนำเสนอโดย Fishbein และ 

Ajzen (1975) ซ่ึงระบุว่า การกระทำาทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากการใช้ เหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า

จะกระทำหรือไม่ ขณะท่ีทฤษฎีการใช้ส่ิงบ่งช้ี (Cue Utilization Theory) ซ่ึงนำเสนอโดย Olson และ Jacoby 

(1972) กล่าวว่า ผู้บริโภครับรู้คุณภาพสินค้าผ่านส่ิงบ่งช้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ส่ิงบ่งช้ี คุณภาพ

ภายใน (Intrinsic Cues) และ 2) ส่ิงบ่งช้ีคุณภาพภายนอก (Extrinsic Cues)  

จากงานวิจัยของ Hien et al. (2020) ได้ระบุว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดและภาพลักษณ์ตราสินค้า

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือ ท้ังน้ี Hien et al. (2020) ได้ศึกษาในประเทศเวียดนามเก่ียวกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และ Halkias et al. (2016) ซ่ึงได้ศึกษาในประเทศออสเตรียในผลิตภัณฑ์ เคร่ืองด่ืม คอมพิวเตอร์ ยาสระผม เส้ือผ้า 

ชอคโกแลตแท่ง และรถยนต์ พบว่า ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจซ้ือเมล็ดกาแฟ 

ขณะท่ีงานวิจัยของ Hien et al. (2020) และ งานวิจัยของ Adenan et al. (2018) ซ่ึงศึกษาในประเทศมาลาเซีย

ในสินค้าท่ีมีความเก่ียวพันสูง พบว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือ  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยเร่ืองน้ีจึงเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์ประเทศ

แหล่งกำเนิดและตราสินค้าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือเมล็ดกาแฟของผู้บริโภค โดยวิธีการวิจัยท่ีใช้เป็น

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ การเก็บข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลออนไลน์ในเดือน

สิงหาคม 2565 และใช้วิธี Multiple Regression Analysis เป็นตัวสถิติหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลท่ีได้จาก

งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดกาแฟและนักการตลาดในการเข้าใจเพ่ือท่ีจะดึงดูด

ลูกค้าให้ซ้ือเมล็ดกาแฟให้มากข้ึน ท้ังน้ีสมมติฐานในการวิจัยประกอบด้วย 

H1: ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจซ้ือเมล็ดกาแฟ 

H2: ภาพลักษณ์ของตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจซ้ือเมล็ดกาแฟ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรชาวไทยท่ีเคยซ้ือเมล็ดกาแฟ ซ่ึงไม่ทราบจำนวนประชากร จึงได้

กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) โดยเม่ือกำหนดค่าความคลาดเคล่ือนไว้ท่ี 5% และกำหนด

สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเก็บเพ่ิม 15 

ตัวอย่างเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังน้ัน ขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

2.  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

       ส่วนท่ี  1 เป็นคำถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงลักษณะของคำถาม

เป็นคำถามปลายปิดแบบหลายตัวเลือก โดยให้เลือกตอบข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดจำนวน 5 ข้อ 

  ส่วนท่ี  2 เป็นคำถามแบบ Rating scale จำนวน 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามเก่ียวกับ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดจำนวน 5 ข้อ ปรับปรุงจาก Souiden et al. (2011) แบบสอบถามเก่ียวกับ

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า จำนวน 6 ข้อ ปรับปรุงจาก Hien et al. (2020) และแบบสอบถามเก่ียวกับความต้ังใจ

ซ้ือ จำนวน 3 ข้อ ปรับปรุงจาก Souiden et al. (2011)  

3. การจัดทำแบบสอบถามมีข้ันตอนตามลำดับดังน้ี 

       3.1 การจัดทำแบบสอบถามเร่ิมต้นจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิด ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความต้ังใจซ้ือ และการ

บริโภคกาแฟ เพ่ือใช้ในการร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ 

   3.2 นำแบบสอบถามท่ีร่างข้ึนส่งให้แก่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาจำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณาในด้าน

ความถูกต้องและเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  โดยทำการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of Consistency: IOC) 

   3.3 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 30 ชุด และนำมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเช่ือม่ันในภาพรวมเท่ากับ 0.915 

  3.4 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเคยซ้ือเมล็ด

กาแฟไปบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 400 คน  

4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วนำข้อมูลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 365  

   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และข้อมูลความคิดเห็น ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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   4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทำการทดสอบสมมติฐานภาพลักษณ์ของ

ประเทศแหล่งกำเนิด และภาพลักษณ์ของตราสินค้าส่งผลความต้ังใจซ้ือเมล็ดกาแฟใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter โดยกำหนดระดับนัยสำคัญท่ี 

0.05   

 

ผลการวิจัย 

Results 

1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form จำนวน 400 ชุด สรุปได้ว่า 

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 242 คน (ร้อยละ 60.50) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จำนวน 114 คน (ร้อย

ละ 28.50) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 107 คน (ร้อยละ 26.75) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 

– 30,000 บาท จำนวน 125 คน (ร้อยละ 31.25) และซ้ือเมล็ดกาแฟมาบริโภคนาน 1 – 3 ปี จำนวน 147 คน (ร้อย

ละ 36.75) 

2. ค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดเท่ากับ 4.17 ค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ของตราสินค้า

เท่ากับ 4.25 และ ค่าเฉล่ียของความต้ังใจซ้ือเท่ากับ 4.18 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

และความต้ังใจซ้ือ 

คำถาม ค่าเฉล่ีย SD 

1.ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิด 4.17 0.84 

เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความมีคุณภาพของเมล็ดกาแฟ 4.05 0.96 

เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองนวัตกรรมการผลิตเมล็ดกาแฟ 4.00 0.86 

เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเมล็ดกาแฟท่ีมีความ

คุ้มค่า 

3.97 0.96 

เป็นประเทศผู้นำในด้านการผลิตเมล็ดกาแฟ 4.37 0.66 

เป็นประเทศท่ีมีความเช่ือถือได้ในเร่ืองเมล็ดกาแฟ 4.47 0.58 

2. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 4.25 0.62 

เลือกซ้ือเมล็ดกาแฟย่ีห้อท่ีมีคุณภาพสูง 4.29 0.55 

เลือกซ้ือเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณลักษณะดีกว่าคู่แข่ง 4.49 0.60 

เลือกซ้ือเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างจากคู่แข่ง 4.52 0.59 

เลือกซ้ือเมล็ดกาแฟย่ีห้อท่ีไม่เคยสร้างความผิดหวัง 4.24 0.64 
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คำถาม ค่าเฉล่ีย SD 

เลือกซ้ือเมล็ดกาแฟย่ีห้อท่ีเป็นผู้นำในตลาด 3.96 0.62 

เลือกซ้ือเมล็ดกาแฟย่ีห้อท่ีจำหน่ายมาเป็นเวลานาน 4.01 0.49 

3. ความต้ังใจซ้ือ 4.18 0.71 

มีความต้ังใจท่ีจะซ้ือเมล็ดกาแฟจากประเทศท่ีมีภาพลักษณ์

ของประเทศแหล่งกำเนิดและตราสินค้าท่ีดี 

4.12 0.67 

มีความนิยมเมล็ดกาแฟจากประเทศท่ีมีภาพลักษณ์ของ

ประเทศแหล่งกำเนิดและตราสินค้าท่ีดี 

4.09 0.73 

มีความต้ังใจท่ีจะแนะนำเมล็ดกาแฟจากประเทศท่ีมี

ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดและตราสินค้าท่ีดีแก่

ผู้อ่ืน 

4.32 0.71 

 

 3. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิด และภาพลักษณ์ของตราสินค้า

ส่งผลความต้ังใจซ้ือเมล็ดกาแฟ ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วย

วิธีการ Enter โดยกำหนดให้ Y = ความต้ังใจซ้ือ X1 = ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิด และ X2 = ภาพลักษณ์

ของตราสินค้า พบว่า ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจซ้ือ (β = 0.293, p<0.001) 

และภาพลักษณ์ของตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจซ้ือ (β = 0.172, p<0.05) ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานท่ี

ได้กำหนดข้ึน ท้ังน้ีสมการถดถอยดังกล่าวมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 11.86% โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้

ดังต่อไปน้ี 

 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

ความต้ังใจซ้ือ = 2.221 + 0.293(ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิด) + 0.172(ภาพลักษณ์ของตราสินค้า) 

 

สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ความต้ังใจซ้ือ = 0.389(ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิด) + 0.597(ภาพลักษณ์ของตราสินค้า) 

 

จึงสรุปได้ว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจซ้ือ

เมล็ดกาแฟ และไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ภาพลักษณ์ของตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจซ้ือเมล็ดกาแฟ 
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บทสรุป 

Conclusion 
  จากผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเมล็ดกาแฟของ

ผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hien et al. (2020) และ 

Halkias et al. (2016) และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ขณะท่ีผลวิจัยท่ีพบว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้าเป็นปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hien et 

al. (2020) และ Adenan et al. (2018)  

 ผลการวิจัยจากงานวิจัยเรื ่องนี้เป็นการยืนยันตามทฤษฎีการกระทำตามหลักเหตุผล (Fishbein and 

Ajzen, 1975) และทฤษฎีการใช้ส่ิงบ่งช้ี (Olson and Jacoby, 1972) ในส่วนส่ิงบ่งช้ีภายนอก  

ด้วยเหตุท่ีผู้บริโภคคำนึงถึงภาพลักษณ์ของปัจจัยประเทศแหล่งกำเนิดและตราสินค้าในการตัดสินใจซ้ือ

เมล็ดกาแฟ ผู้จัดจำหน่ายจึงควรนำเสนอข้อดีของกาแฟจากประเทศแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความ

น่าเช่ือถือของตราสินค้า เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือเมล็ดกาแฟของตน 

เน่ืองจากงานวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาโดยใช้เมล็ดกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการศึกษา ดังน้ันงานวิจัยคร้ังต่อไป

จึงควรศึกษากับผลิตภัณฑ์อ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิด

และภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจในเร่ืองความ

ต้ังใจซ้ือผ่านภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดและภาพลักษณ์ของตราสินค้า อันจะนำไปสู่การวางแผน

การตลาดให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีใกล้เคียงกันย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ อาจได้ข้อมูลท่ีจำกัด ดังน้ันควรศึกษาเชิงลึก หรือทำงานวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ

ละเอียดมากข้ึน  
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