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การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะทั่ว ไปทาง
ประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสด รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดกับพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม จานวน
387 คน คน สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิ จยั ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ (2)
ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุมากกว่า 23 ปี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากกว่า 10,000 บาท ผูป้ กครองประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั วัตถุ ประสงค์ในการบริ โภคกาแฟสดคื อลดอาการง่วงนอน ปริ มาณการบริ โภค
กาแฟสดในแต่ละวันจานวน 1 แก้ว ช่ วงเวลาในการบริ โภคกาแฟสดคือ ช่ วงเช้า 08.00-11.59 น.
โดยส่ วนใหญ่บริ โภคกาแฟประเภทคาปูชิโน่
ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสด พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญที่มี
ผลในการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดใน
ด้านบริ การ รองลงมาได้แก่ดา้ นราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ และให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ในด้านส่ งเสริ มการขาย
การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เพศ และอายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดมากที่สุดด้านวัตถุ ประสงค์ในการกาแฟสด คือลดอาการง่วงนอน
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นอกจากนี้ ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟด้านบริ ก าร มี ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการ
บริ โภคกาแฟสดมากที่สุดด้านปริ มาณการบริ โภคกาแฟสดในแต่ละวัน
ในการวิจยั ครั้ งนี้ แสดงให้เห็ นว่านักศึ กษาในมหาวิทยาลัย สยามนิ ยมดื่ ม กาแฟสด ซึ่ ง
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิ จขนาดย่อมสามารถขยายตลาดกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม
และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยผูป้ ระกอบการต้องคานึงถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่
ต้องมีความสดใหม่ ควรกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป มีการจัดอบรม
ให้ความรู ้พนักงานใหม่และกากับดูแลพนักงานในการรับชาระเงิน อีกทั้งยังควรให้ความสาคัญใน
เรื่ องของส่ วนลด การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกสิ นค้าหรื อส่ วนลด เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดการ
บริ โภคเพิม่ มากขึ้น และกลับมาใช้บริ การอีกในครั้งต่อไป
คำสำคัญ: พฤติกรรม,ผูบ้ ริ โภค,กาแฟสด
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The objective of this research was to study the relationship between general demographic
characteristics with consumer behavior on fresh coffee. The research analyses customer behavior
on buying fresh coffee as well as coffee consumption of fresh coffee of students at Siam
University. The sample in this study are students enrolled in studies for a Bachelor degree in Siam
University. The sample size was n = 387. The statistical analysis for this study includes
Frequency Distribution, Percentage, Mean, Standard Deviation and Chi-square for the result of
hypothesis.
The majority of coffee consumers are females. The age group is over 23 years is the
largest group of consumers. The average salary of this age group is approximately 10,000 baht
per month. Their parents are mostly company employees.
The analysis of the questionnaires has shown that the main purpose of consumption fresh
coffee is to reduce drowsiness and most students drink only one cup of coffee a day, between 8
am. to 11.59 am. The most preferred coffee drink is Cappuccino.
The decisive factors for the consumers buying a certain fresh coffee product in the order
of importance were a) service of staff b) price of the product c) taste and variety of product, and
the least given precedence is promotion.
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In summary the study confirmed that personal factors as gender, age, income and the
social background of their parents are related to their consumer behavior on fresh coffee.
Furthermore the element of buying coffee that including product, price, service and promotion
were related with consumer behavior on fresh coffee consumption of students at Siam University.
This research in conclusion shows that the students in Siam University like to drink fresh
coffee. It is a good opportunity for coffee entrepreneurs to expand their markets as well as a good
investment opportunity for investors with by targeting students at Siam University and other
similar universities. . Have to think about the coffee seed quality, price tag, seller and promotion
for make customer come back again.
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