
 ซ 

สารบาญ 
 

                หนา 
กิตติกรรมประกาศ         ค 
บทคัดยอภาษาไทย         ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ฉ 
สารบาญ          ซ 
สารบาญตาราง          ญ 
บทท่ี 1 บทนํา          1 

หลักการและเหตุผล        1 
 วัตถุประสงค         3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา       3 
 นิยามศัพท         3 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ     4 
 แนวคิดและทฤษฎี        4 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ        7 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา        9 
 ขอบเขตการศึกษา        9 
 วิธีการศึกษา         10 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา       10 
 สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล     12 

ระยะเวลาในการศึกษา        12 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล        13 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     14 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบ   

 แบบสอบถาม        17 
 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบ   

 แบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน   23 



 ฌ 

สารบาญ (ตอ) 
 

หนา 
สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภค   

ในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวนั   38 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ    65 
 สรุปผลการศึกษา        65 
 อภิปรายผลการศึกษา        71
 ขอคนพบ          74 

ขอเสนอแนะ         79 
บรรณานุกรม          84 
ภาคผนวก          86 
 แบบสอบถาม         87 
ประวัติผูเขียน          92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 

สารบาญตาราง 
 

ตาราง                    หนา 

   1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   14 
   2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   14 
   3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 

การศึกษาสูงสุด         15 

   4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ   15 

   5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน  16 
   6 แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีผูตอบแบบสอบถาม 

ซ้ือบอยท่ีสุด         17 
   7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือ 

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ัง      18 
   8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

กาแฟสําเร็จรูป ทรีอินวัน        19 
   9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของ 

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุด      20 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคล 

ท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน    21 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือ 

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันบอยท่ีสุด        22 
12 แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยีห่อ                                           

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและเพศของผูตอบแบบสอบถาม  23 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ังและเพศของผูตอบแบบสอบถาม  24 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและเพศของผูตอบแบบสอบถาม    25 

15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันและเพศของผูตอบแบบสอบถาม  26 

 



 ฎ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                    หนา 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันบอยท่ีสุดและเพศของผูตอบแบบสอบถาม   27 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอ 

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและอายุของผูตอบแบบสอบถาม  28 
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือ 

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ังและอายุของผูตอบแบบสอบถาม  29 
19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของ 

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและอายุของผูตอบแบบสอบถาม  30 
20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันและอายุของผูตอบแบบสอบถาม  31 
21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือ 

กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวนับอยท่ีสุดและอายุของผูตอบแบบสอบถาม   32 
22 แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยีห่อกาแฟ 

สําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 33 
23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือกาแฟ 

สําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ังและรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 34 
24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของกาแฟ 

สําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 35 
25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจซ ื้อกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        36 

26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันบอยท่ีสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 37 

27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามจําแนก  
ตามปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 38 

28 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 40 



 ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                    หนา 

  29 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน        41 

  30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน        42 

  31 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภค 
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม  44 

  32 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอ 
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 45 

  33 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่ 
มีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        46 

  34 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
ท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        47 

  35 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ 
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 49 

  36 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอ 
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 51 

  37 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        53 

  38 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
ท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        54 



 ฐ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 

   39 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ 
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        57 

   40 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอ 
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        59 

   41 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ของผูตอบแบบสอบถาม        61 
   42 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 

ท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
ของผูตอบแบบสอบถาม        62 

  43 สรุปขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญจําแนกตามเพศ         66 

  44 สรุปขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญจําแนกตามอายุ        66 

  45 สรุปขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน      67 

  46 สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 68 

  47 สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 69 

  48 สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ 
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
ของผูตอบแบบสอบถาม        70 

  49 แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน       76 


