
 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอ

เมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 300 ราย และนําขอมูลมาทําการวิเคราะห แบงผลออกเปน 5 สวน ดังนี ้
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 

  สวนท่ี 4.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 4.2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 4.3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 128 42.67 
หญิง 172 57.33 
รวม 300 100.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.33 
และเพศชาย คิดเปนรอยละ 42.67 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 20 ป 14 4.67 

21 - 30  ป 128 42.67 

31 - 40  ป 77 25.67 

41 - 50  ป 52 17.33 

51 ปข้ึนไป 29 9.66 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุในชวง 21-30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
42.67 รองลงมาคือ อายุในชวง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 25.67 อายุในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 
17.33 อายุในชวง 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.66 และอายุในชวงไมเกิน 20 ป คิดเปนรอยละ 4.67
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 31 10.33 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 44 14.67 

อนุปริญญาหรือปวส. 42 14.00 

ปริญญาตรี 154 51.33 

สูงกวาปริญญาตรี 29 9.67 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 51.33 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. คิดเปนรอยละ 14.67 
อนุปริญญาหรือปวส. คิดเปนรอยละ 14.00 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 10.33 และ 
สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 9.67 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียนหรือนกัศึกษา 39 13.00 

ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 91 30.33 

พนักงานเอกชน 67 22.33 

คาขายหรือธุรกิจสวนตัวหรือเจาของกิจการ 51 17.00 

รับจางท่ัวไป 32 10.67 

แมบาน/พอบาน 9 3.00 

อ่ืน ๆ 11 3.67 

รวม 300 100.00 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก ลูกจางช่ัวคราวราชการ ขาราชการบํานาญ วางงาน  
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 จากตารางท่ี 4  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.33 รองลงมาคือ  พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 22.33 คาขายหรือธุรกิจ
สวนตัวหรือเจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 17.00 นักเรียนหรือนักศึกษา คิดเปนรอยละ 13.00 รับจาง
ท่ัวไป คิดเปนรอยละ 10.67 อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 3.67 และ แมบาน/พอบาน คิดเปนรอยละ 3.00 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท 46 15.33 

5,001 - 10,000 บาท 94 31.34 

10,001 - 15,000 บาท 67 22.33 

15,001 - 20,000 บาท 29 9.67 

20,001 - 25,000 บาท 25 8.33 

25,001 - 30,000 บาท 11 3.67 

30,001 บาทข้ึนไป 28 9.33 

รวม 300 100.00 

 
 จากตารางท่ี 5  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉล่ียตอเดือนจํานวน 5,001-10,000 บาท มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.34 รองลงมาคือ รายได 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.33 รายไดไม
เกิน 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.33 รายได 15,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.67 รายได
30,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.33 รายได 20,001 - 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.33 และรายได 
25,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.67 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือบอย
ท่ีสุด 
 

ยี่หอกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 

เนสกาแฟ 193 64.34 

เบอรดี้ 30 10.00 

มอคโคนาทรีโอ 49 16.33 

เขาชอง 23 7.67 

อ่ืน ๆ 5 1.66 

รวม 300 100.00 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก ซุปเปอรคอฟฟ มิกซ เอฟแอนดเอ็น ครีเอช่ันส  บัดดี้ดีน เฮาสแบรนด (เชน 
เทสโก บ๊ิกซี ทอป) G7 สเลนตาคอฟฟ แอมฟ  
 
 จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันยี่หอ  
เนสกาแฟบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.34 รองลงมาคือ มอคโคนาทรีโอ คิดเปนรอยละ 16.33 เบอรดี้ 
คิดเปนรอยละ 10.00 เขาชอง คิดเปนรอยละ 7.67 อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 1.00 และ ซุปเปอรคอฟฟ 
มิกซและบัดดี้ดีน คิดเปน รอยละ 0.33 เทากัน ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันในแตละคร้ัง 
 

ปริมาณท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ัง จํานวน รอยละ 

1 ซอง 43 14.33 

แพค 2 - 3 ซอง 33 11.00 

แพค 5 - 10 ซอง 97 32.33 

แพค 11 - 15 ซอง 12 4.00 

แพค 15 - 20 ซอง 48 16.00 

แพค 21 - 25 ซอง 9 3.00 

แพค 26 - 30 ซอง 56 18.67 

อ่ืน ๆ 2 0.67 

รวม 300 100.00 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก ไมแนนอน และนาน ๆ คร้ัง 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ังเปน
แบบแพค 5-10 ซอง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.33 รองลงมาคือ แพค 26-30 ซอง คิดเปนรอยละ 
18.67 แพค 15-20 ซอง คิดเปนรอยละ 16.00 1 ซอง คิดเปนรอยละ 14.33 แพค 2 - 3 ซอง คิดเปน
รอยละ 11.00 แพค 11 - 15 ซอง คิดเปนรอยละ 4.00 แพค 21 - 25 ซอง คิดเปนรอยละ 3.00 และ   
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวัน 
 

ความถ่ีในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน จํานวน รอยละ 

ซ้ือทุกวัน 16 5.33 

สัปดาหละ 1 - 2 คร้ัง 95 31.67 

สัปดาหละ 3 - 4 คร้ัง 18 6.00 

สัปดาหละ 5 - 6 คร้ัง 3 1.00 

เดือนละ 1 - 3 คร้ัง 161 53.67 

อ่ืน ๆ 7 2.33 

รวม 300 100.00 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก ไมแนนอน 
 
 จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอิน
วัน เดือนละ 1-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 53.67 รองลงมาคือ สัปดาหละ 1-2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 31.67 
สัปดาหละ 3-4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.00 ซ้ือทุกวัน คิดเปนรอยละ 5.33 อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 2.33 
และสัปดาหละ 5 - 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของกาแฟสําเร็จรูป      
ทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุด 
 

รสชาติของกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 

ดั้งเดิม (ออริจินัล) 130 43.33 

เอสเปรสโซ 81 27.00 

คาปูชิโน 44 14.67 

มอคคา 23 7.67 

ครีมม่ี 18 6.00 

นมขน 4 1.33 

รวม 300 100.00 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน
รสชาติดั้งเดิมบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาคือ เอสเปรสโซ คิดเปนรอยละ 27.00 คาปูชิ
โน คิดเปนรอยละ 14.67 มอคคา คิดเปนรอยละ 7.67  ครีมม่ี คิดเปนรอยละ 6.00 และนมขน คิดเปน
รอยละ 1.33 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

บุคคลท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
จํานวน รอยละ 

ตนเอง 199 66.34 

เพื่อนหรือเพ่ือนรวมงาน 31 10.33 

ครอบครัว 64 21.33 

พนักงานขาย 4 1.33 

อ่ืน ๆ 2 0.67 

รวม 300 100.00 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก แฟน 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันโดยการ
ตัดสินใจดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 66.34 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเปนรอยละ 21.33 เพื่อนหรือ
เพื่อนรวมงาน คิดเปนรอยละ 10.33 พนักงานขาย คิดเปนรอยละ 1.33 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0.67 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันบอยท่ีสุด 
 

สถานท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 

รานโชวหวย 64 21.33 

รานสะดวกซ้ือ 90 30.00 

ไฮเปอรมารเกต็ 111 37.00 

หางสรรพสินคา 30 10.00 

อ่ืน ๆ 5 1.67 

รวม 300 100.00 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก ตัวแทนจําหนาย 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน
จากไฮเปอรมารเก็ตบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมาคือ รานสะดวกซ้ือ คิดเปนรอยละ 30.00 
รานโชวหวย คิดเปนรอยละ 21.33 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 10.00 และ อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 
1.67 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอกาแฟสําเร็จรูป          
ทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ยี่หอกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุด 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย หญิง 

เนสกาแฟ 
85 108 

(66.41%) (62.79%) 

เบอรดี้ 
20 10 

(15.63%) (5.81%) 

มอคโคนาทรีโอ 
11 38 

(8.59%) (22.09%) 

เขาชอง 
11 12 

(8.59%) (6.98%) 

อ่ืนๆ 
1 4 

(0.78%) (2.33%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ซุปเปอรคอฟฟ มิกซ เอฟแอนดเอ็น ครีเอช่ันส บัดดี้ดีน เฮาสแบรนด (เชน 
เทสโก บ๊ิกซี ทอป) G7 สเลนตาคอฟฟ แอมฟ 
  

จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงสวนใหญซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันยี่หอเนสกาแฟบอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันในแตละคร้ังและเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปริมาณท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ัง 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย หญิง 

1 ซอง 
23 20 

(17.97%) (11.63%) 

แพค 2-3 ซอง 
17 16 

(13.28%) (9.30%) 

แพค 5-10 ซอง 
35 62 

(27.35%) (36.05%) 

แพค 11-15 ซอง 
5 7 

(3.91%) (4.07%) 

แพค 15-20 ซอง 
19 29 

(14.84%) (16.86%) 

แพค 21-25 ซอง 
2 7 

(1.56%) (4.07%) 

แพค 26-30 ซอง 
25 31 

(19.53%) (18.02%) 

อ่ืน ๆ 
2 0 

(1.56%) (0.00%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ไมแนนอน และนาน ๆ คร้ัง 
 

 จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันในแตละคร้ังเปนแบบแพค 5-10 ซอง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รสชาติของกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุด 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย หญิง 

ดั้งเดิม 
49 81 

(38.28%) (47.09%) 

เอสเปรสโซ 
47 34 

(36.72%) (19.77%) 

คาปูชิโน 
16 28 

(12.50%) (16.28%) 

มอคคา 
9 14 

(7.03%) (8.14%) 

ครีมม่ี 
4 14 

(3.13%) (8.14%) 

นมขน 
3 1 

(2.34%) (0.58%) 
 

 จากตารางท่ี 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวนมากท่ีสุดซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันรสชาติดั้งเดิมบอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันและเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

บุคคลท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย หญิง 

ตนเอง 
84 115 

(65.63%) (66.86%) 

เพื่อนหรือเพ่ือนรวมงาน 
13 18 

(10.15%) (10.47%) 

ครอบครัว 
30 34 

(23.44%) (19.77%) 

พนักงานขาย 
1 3 

(0.78%) (1.74%) 

อ่ืน ๆ 
0 2 

(0.00%) (1.16%) 
หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก แฟน 
 

 จากตารางท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงสวนใหญตัดสินใจซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันดวยตนเอง 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันบอยท่ีสุดและเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันบอยท่ีสุด 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย หญิง 

รานโชวหวย 
31 33 

(24.22%) (19.19%) 

รานสะดวกซ้ือ 
40 50 

(31.25%) (29.07%) 

ไฮเปอรมารเกต็ 
44 67 

(34.38%) (38.95%) 

หางสรรพสินคา 
13 17 

(10.15%) (9.88%) 

อ่ืน ๆ 
0 5 

(0.00%) (2.91%) 
หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก ตัวแทนจําหนาย 
 

 จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวนมากท่ีสุดซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจากไฮเปอรมารเก็ตบอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอกาแฟสําเร็จรูป             
ทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ยี่หอกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน  
ท่ีซ้ือบอยท่ีสุด 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

เนสกาแฟ 
7 82 50 33 21 

(50.00%) (64.06%) (64.94%) (63.46%) (72.41%) 

เบอรดี้ 
4 18 2 4 2 

(28.57%) (14.06%) (2.60%) (7.69%) (6.90%) 

มอคโคนาทรีโอ 
3 19 13 10 4 

(21.43%) (14.84%) (16.88%) (19.23%) (13.79%) 

เขาชอง 
0 8 11 3 1 

(0.00%) (6.25%) (14.29%) (5.77%) (3.45%) 

อ่ืนๆ 
0 1 1 2 1 

(0.00%) (0.78%) (1.30%) (3.85%) (3.45%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ซุปเปอรคอฟฟ มิกซ เอฟแอนดเอ็น ครีเอช่ันส บัดดี้ดีน เฮาสแบรนด (เชน 
เทสโก บ๊ิกซี ทอป) G7 สเลนตาคอฟฟ แอมฟ 
  
 จากตารางท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุสวนใหญซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน
ยี่หอเนสกาแฟบอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันในแตละคร้ังและอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปริมาณท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 

ทรีอินวันในแตละคร้ัง 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

1 ซอง 
5 23 7 4 4 

(35.72%) (17.97%) (9.09%) (7.69%) (13.79%) 

แพค 2-3 ซอง 
3 16 5 6 3 

(21.43%) (12.50%) (6.49%) (11.54%) (10.34%) 

แพค 5-10 ซอง 
3 45 30 14 5 

(21.43%) (35.16%) (38.96%) (26.92%) (17.24%) 

แพค 11-15 ซอง 
1 7 1 2 1 

(7.14%) (5.47%) (1.30%) (3.85%) (3.45%) 

แพค 15-20 ซอง 
0 15 11 17 5 

(0.00%) (11.72%) (14.29%) (32.70) (17.24%) 

แพค 21-25 ซอง 
1 4 0 1 3 

(7.14%) (3.12%) (0.00%) (1.92%) (10.34%) 

แพค 26-30 ซอง 
1 17 22 8 8 

(7.14%) (13.28%) (28.57%) (15.38%) (27.59%) 

อ่ืน ๆ 
0 1 1 0 0 

(0.00%) (0.78%) (1.30%) (0.00%) (0.00%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ไมแนนอน และนาน ๆ คร้ัง 
 

 จากตารางท่ี 18 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ป ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอิน
วันในแตละคร้ัง จํานวน 1 ซอง มากท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป และอายุ 31-40 ป ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันใน  
แตละคร้ังเปนแบบแพค 5-10 ซอง มากท่ีสุด 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ัง เปนแบบ
แพค 15-20 ซอง มากท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ังเปน
แบบแพค 26-30 ซอง มากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รสชาติของกาแฟสําเร็จรูปทรี
อินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุด 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

ดั้งเดิม 
2 54 32 30 12 

(14.29%) (42.19%) (41.56%) (57.69%) (41.38%) 

เอสเปรสโซ 
3 29 24 14 11 

(21.43%) (22.66%) (31.17%) (26.92%) (37.93%) 

คาปูชิโน 
5 20 14 3 2 

(35.71%) (15.63%) (18.18%) (5.77%) (6.90%) 

มอคคา 
1 12 5 2 3 

(7.14%) (9.37%) (6.49%) (3.85%) (10.34%) 

ครีมม่ี 
2 11 2 2 1 

(14.29%) (8.59%) (2.60%) (3.85%) (3.45%) 

นมขน 
1 2 0 1 0 

(7.14%) (1.56%) (0.00%) (1.92%) (0.00%) 
 
 จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันรสชาติคาปูชิโนบอยที่สุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป อายุ 31-40 ป อายุ 41-50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป 
จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันรสชาติดั้งเดิมบอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ ื้อกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันและอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

บุคคลท่ีมีสวนรวมในการตดัสินใจ 

ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

ตนเอง 
9 82 57 34 17 

(64.29%) (64.07%) (74.02%) (65.38%) (58.62%) 

เพื่อนหรือเพ่ือนรวมงาน 
1 10 10 8 2 

(7.14%) (7.81%) (12.99%) (15.39%) (6.90%) 

ครอบครัว 
4 31 10 9 10 

(28.57%) (24.22%) (12.99%) (17.31%) (34.48%) 

พนักงานขาย 
0 3 0 1 0 

(0.00%) (2.34%) (0.00%) (1.92%) (0.00%) 

อ่ืน ๆ 
0 2 0 0 0 

(0.00%) (1.56%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก แฟน 
 

 จากตารางท่ี 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ สวนใหญตัดสินใจซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันดวยตนเอง 
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ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันบอยท่ีสุดและอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 

ทรีอินวันบอยท่ีสุด 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

รานโชวหวย 
5 24 13 12 10 

(35.71%) (18.75%) (16.88%) (23.08%) (34.48%) 

รานสะดวกซ้ือ 
4 52 19 12 3 

(28.57%) (40.63%) (24.68%) (23.08%) (10.34%) 

ไฮเปอรมารเกต็ 
2 37 37 21 14 

(14.29%) (28.91%) (48.05%) (40.38%) (48.28%) 

หางสรรพสินคา 
3 13 6 7 1 

(21.43%) (10.15%) (7.79%) (13.46%) (3.45%) 

อ่ืน ๆ 
0 2 2 0 1 

(0.00%) (1.56%) (2.60%) (0.00%) (3.45%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ตัวแทนจําหนาย 
 

 จากตารางท่ี 21 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันจากรานโชวหวยบอยท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจาก
รานสะดวกซ้ือบอยท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป อายุ 41-50 ป อายุ 51 ปข้ึนไป จํานวนมากท่ีสุดซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจากไฮเปอรมารเก็ตบอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอกาแฟสําเร็จรูป            
ทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ยี่หอกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน    
ท่ีซ้ือบอยท่ีสุด 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

5,001-
10,000 บาท 

10,001- 
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
25,000 บาท 

25,001-
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

เนสกาแฟ 
30 58 42 20 19 7 17 

(65.22%) (61.70%) (62.69%) (68.97%) (76.00%) (63.64%) (60.71%) 

เบอรดี้ 
10 10 6 2 1 0 1 

(21.74%) (10.64%) (8.96%) (6.90%) (4.00%) (0.00%) (3.57%) 

มอคโคนาทรีโอ 
5 17 12 4 3 3 5 

(10.87%) (18.09%) (17.91%) (13.79%) (12.00%) (27.27%) (17.86%) 

เขาชอง 1 8 6 3 2 1 2 
(2.17%) (8.51%) (8.96%) (10.34%) (8.00%) (9.09%) (7.14%) 

อ่ืนๆ 0 1 1 0 0 0 3 
(0.00%) (1.06%) (1.49%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (10.71%) 

หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ซุปเปอรคอฟฟ มิกซ เอฟแอนดเอ็น ครีเอช่ันส บัดดี้ดีน เฮาสแบรนด (เชน 
เทสโก บ๊ิกซี ทอป) G7 สเลนตาคอฟฟ แอมฟ 
  
 จากตารางท่ี 22 พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดไมเกิน 5,000 บาท รายได 5,001-10,000 
บาท รายได 10,001-15,000 บาท รายได 15,001-20,000 บาท รายได 20,001-25,000 บาท รายได 
25,001-30,000 บาท และรายได 30,001 บาทข้ึนได สวนใหญซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันยี่หอ        
เนสกาแฟบอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันในแตละคร้ังและรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปริมาณท่ีซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน

ในแตละคร้ัง 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

5,001-
10,000 บาท 

10,001- 
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
25,000 บาท 

25,001-
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

1 ซอง 
15 15 3 4 3 0 3 

(32.61%) (15.96%) (4.48%) (13.79%) (12.00%) (0.00%) (10.71%) 

แพค 2-3 ซอง 
13 10 4 2 4 0 0 

(28.26%) (10.64%) (5.97%) (6.90%) (16.00%) (0.00%) (0.00%) 

แพค 5-10 ซอง 
8 37 22 7 4 7 12 

(17.39%) (39.36%) (32.84%) (24.14%) (16.00%) (63.64%) (42.86%) 

แพค 11-15 ซอง 
2 3 3 2 1 0 1 

(4.35%) (3.19%) (4.48%) (6.90%) (4.00%) (0.00%) (3.57%) 

แพค 15-20 ซอง 
4 13 13 5 5 2 6 

(8.70%) (13.83%) (19.40%) (17.24%) (20.00%) (18.18%) (21.43%) 

แพค 21-25 ซอง 
1 2 1 3 0 0 2 

(2.17%) (2.13%) (1.49%) (10.34%) (0.00%) (0.00%) (7.14%) 

แพค 26-30 ซอง 
3 13 20 6 8 2 4 

(6.52%) (13.83%) (29.85%) (20.69%) (32.00%) (18.18%) (14.29%) 

อ่ืน ๆ 
0 1 1 0 0 0 0 

(0.00%) (1.06%) (1.49%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ไมแนนอน และนาน ๆ คร้ัง 
 

 จากตารางท่ี 23 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท ซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ัง จํานวน 1 ซอง มากท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท รายได 10,001-15,000 บาท รายได 
15,001-20,000 บาท รายได 25,001-30,000 บาท และรายได 30,001 บาทข้ึนได ซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันในแตละคร้ัง เปนแบบแพค 5-10 ซอง มากท่ีสุด 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,001-25,000 บาท ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละ
คร้ัง เปนแบบแพค 26-30 ซอง มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรสชาติของกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันท่ีซ้ือบอยท่ีสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รสชาติของกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน 

ท่ีซ้ือบอยท่ีสุด 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
ไมเกิน 

5,000 บาท 
5,001-

10,000 บาท 

10,001- 
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
25,000 บาท 

25,001-
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

ดั้งเดิม 
22 39 30 14 9 2 14 

 (47.83%) (41.49%) (44.77%) (48.28%) (36.00%) (18.18%) (50.00%) 

เอสเปรสโซ 
7 25 17 5 8 7 12 

(15.21%) (26.60%) (25.37%) (17.24%) (32.00%) (63.64%) (42.86%) 

คาปูชิโน 
10 13 8 7 4 0 2 

(21.74%) (13.83%) (11.94%) (24.14%) (16.00%) (0.00%) (7.14%) 

มอคคา 
3 8 6 2 3 1 0 

(6.52%) (8.51%) (8.96%) (6.90%) (12.00%) (9.09%) (0.00%) 

ครีมม่ี 
2 7 6 1 1 1 0 

(4.35%) (7.45%) (8.96%) (3.44%) (4.00%) (9.09%) (0.00%) 

นมขน 
2 2 0 0 0 0 0 

(4.35%) (2.12%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 
 
 จากตารางท่ี 24 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท รายได 5,001-10,000 
บาท รายได 10,001-15,000 บาท รายได 15,001-20,000 บาท รายได 20,001-25,000 บาท และรายได 
30,001 บาทข้ึนได จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันรสชาติดั้งเดิมบอยท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 25,001-30,000 บาท สวนใหญซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน
รสชาติเอสเปรสโซบอยที่สุด 
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ตารางท่ี 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

บุคคลท่ีมีสวนรวม 

ในการตดัสินใจ 

ซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 

ทรีอินวัน 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
ไมเกิน 

5,000 บาท 
5,001-

10,000 บาท 

10,001- 
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
25,000 บาท 

25,001-
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

ตนเอง 
26 63 48 18 19 7 18 

(56.53%) (67.03%) (71.65%) (62.07%) (76.00%) (63.64%) (64.29%) 
เพื่อนหรือเพ่ือน

รวมงาน 
3 11 8 4 1 2 2 

(6.52%) (11.70%) (11.94%) (13.79%) (4.00%) (18.18%) (7.14%) 

ครอบครัว 
16 18 9 7 5 2 7 

(34.78%) (19.15%) (13.43%) (24.14%) (20.00%) (18.18%) (25.00%) 

พนักงานขาย 
1 1 1 0 0 0 1 

(2.17%) (1.06%) (1.49%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (3.57%) 

อ่ืน ๆ 
0 1 1 0 0 0 0 

(0.00%) (1.06%) (1.49%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก แฟน 

 
 จากตารางท่ี 25 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท รายได 5,001-10,000 
บาท รายได 10,001-15,000 บาท รายได 15,001-20,000 บาท รายได 20,001-25,000 บาท รายได 
25,001-30,000 บาท และรายได 30,001 บาทขึ้นได สวนใหญตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน
ดวยตนเอง 
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ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวันบอยท่ีสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานท่ีซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน

บอยท่ีสุด 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
ไมเกิน 

5,000 บาท 
5,001-

10,000 บาท 

10,001- 
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
25,000 บาท 

25,001-
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

รานโชวหวย 
16 22 8 7 4 2 5 

(34.78%) (23.40%) (11.94%) (24.14%) (16.00%) (18.18%) (17.86%) 

รานสะดวกซ้ือ 
17 33 17 7 7 4 5 

(36.96%) (35.11%) (25.37%) (24.14%) (28.00%) (36.37%) (17.86%) 

ไฮเปอรมารเกต็ 
8 28 32 13 14 3 13 

(17.39%) (29.79%) (47.76%) (44.83%) (56.00%) (27.27%) (46.43%) 

หางสรรพสินคา 
5 10 8 2 0 2 3 

(10.87%) (10.64%) (11.94%) (6.89%) (0.00%) (18.18%) (10.71%) 

อ่ืน ๆ 
0 1 2 0 0 0 2 

(0.00%) (1.06%) (2.99%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (7.14%) 
หมายเหต ุ: อ่ืน ๆ ไดแก ตัวแทนจําหนาย 

 
 จากตารางท่ี 26 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท รายได 5,001-10,000 
บาท และรายได 25,001-30,000 บาท จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจากรานสะดวกซ้ือ
บอยที่สุด 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 10,001-15,000 บาท รายได 15,001-20,000 บาท รายได 
20,001-25,000 บาท และรายได 30,001 บาทข้ึนได จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจาก
ไฮเปอรมารเก็ตบอยท่ีสุด 
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สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมใน
การซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 
ตารางท่ี 27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

อันดับ 
ท่ี 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

รสชาติดีกวาตรายี่หออื่น 
100 138 60 2 

- 
4.12 3 

(33.33%) (46.00%) (20.00%) (0.67%) (มาก)  

กลิ่นหอมของสินคา 
81 150 65 3 1 4.02 4 

(27.00%) (50.00%) (21.67%) (1.00%) (0.33%) (มาก)  
ระดับความเขมขนของสินคา 
(กาแฟ) 

66 159 72 2 1 3.96 5 
(22.00%) (53.00%) (24.00%) (0.67%) (0.33%) (มาก)  

สวนผสมของสินคา 
54 138 104 3 1 3.80 8 

(18.00%) (46.00%) (34.67%) (1.00%) (0.33%) (มาก)  

มีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ 
43 101 114 33 9 

(3.00%) 
3.45 11 

(14.33%) (33.67%) (38.00%) (11.00%) (ปานกลาง)  

มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย 
49 128 95 21 7 3.64 10 

(16.33%) (42.67%) (31.67%) (7.00%) (2.33%) (มาก)  

ช่ือเสียงของตรายี่หอ 
76 137 78 9 

- 
3.93 6 

(25.33%) (45.67%) (26.00%) (3.00%) (มาก)  
สินคามีฉลากระบุสวนผสม  
วิธีบริโภค 

81 128 76 14 1 3.91 7 
(27.00%) (42.67%) (25.33%) (4.67%) (0.33%) (มาก)  

สินคามีฉลากระบุวันเดือนป
ผลิตและหมดอายุ 

127 116 49 8 
- 

4.21 2 
(42.33%) (38.67%) (16.33%) (2.67%) (มาก)  

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 
51 115 121 11 2 3.67 9 

(17.00%) (38.33%) (40.33%) (3.67%) (0.67%) (มาก)  
สินคามีเครื่องหมายรับรอง
ความปลอดภัย (อย.) 

143 110 41 5 1 4.30 1 
(47.67%) (36.67%) (13.67%) (1.67%) (0.33%) (มาก)  
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จากตาราง 27 พบวาดานผลิตภัณฑปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญ
ในระดับมาก เรียงลําดับ คือ สินคามีเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย (อย.) (คาเฉล่ีย 4.30) 
รองลงมา คือ สินคามีฉลากระบุวันเดือนปผลิตและหมดอายุ (คาเฉล่ีย 4.21) รสชาติดีกวาตรายี่หอ
อ่ืน (คาเฉล่ีย 4.12) กล่ินหอมของสินคา (คาเฉล่ีย 4.02) ระดับความเขมขนของสินคา (กาแฟ) 
(คาเฉล่ีย 3.96) ช่ือเสียงของตราย่ีหอ (คาเฉลี่ย 3.93) สินคามีฉลากระบุสวนผสม วิธีบริโภค  
(คาเฉล่ีย 3.91) สวนผสมของสินคา (คาเฉล่ีย 3.80) ความสวยงามของบรรจุภัณฑ (คาเฉลี่ย 3.67) 
และมีรสชาติใหเลือกหลากหลาย (คาเฉล่ีย 3.64) และปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ (คาเฉล่ีย 3.45)  
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ตารางท่ี 28 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

ปจจัยยอยดานราคา 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

อันดับ 
ท่ี 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ราคาเหมาะสมกับระดับความ
เขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ 

73 153 70 4 - 3.98 1 
(24.33%) (51.00%) (23.33%) (1.33%)  (มาก)  

ราคาถูกเมื่อเทียบกับกาแฟ 
ทรีอินวันตรายี่หออื่น ๆ 

27 108 139 24 2 3.45 3 
(9.00%) (36.00%) (46.33%) (8.00%) (0.67%) (ปานกลาง)  

ราคาถูกเมื่อเทียบกับกาแฟที่
ไมใชทรีอินวัน 

24 97 149 29 1 3.38 4 
(8.00%) (32.33%) (49.67%) (9.67%) (0.33%) (ปานกลาง)  

ราคาแพงเมื่อเทียบกับกาแฟ 
ทรีอินวันตรายี่หออื่น ๆ 

18 78 165 31 8 3.22 5 
(6.00%) (26. 00%) (55.00%) (10.33%) (2.67%) (ปานกลาง)  

มีปายบอกราคาชัดเจนที่ 
บรรจุภัณฑ 

55 139 82 15 9 3.72 2 
(18.33%) (46.33%) (27.33%) (5.00%) (3.00%) (มาก)  

 
 จากตาราง 28 พบวาดานราคาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญใน
ระดับมาก เรียงลําดับ คือ ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ (คาเฉล่ีย 
3.98) รองลงมา คือ มีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.72) และปจจัยยอยดานราคาท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอิน
วันตรายี่หออ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 3.45) รองลงมา คือ ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรีอินวัน (คาเฉล่ีย 
3.38) และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 3.22)  
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ตารางท่ี 29 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

ปจจัยยอย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

อันดับ 
ท่ี 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

มีจําหนายอยูทั่วไป  
หาซื้อไดงาย 

135 137 26 1 1 4.35 1 
(45.00%) (45.67%) (8.67%) (0.33%) (0.33%) (มาก)  

สถานท่ีจําหนายมีการจัดวาง
สินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน 

92 145 61 1 1 4.09 3 
(30.67%) (48.33%) (20.33%) (0.33%) (0.33%) (มาก)  

สถานท่ีจําหนายมีความสะดวก
ในการหาซื้อสินคา 

108 145 45 2 
- 

4.20 2 
(36.00%) (48.33%) (15.00%) (0.67%) (มาก)  

สถานท่ีจําหนายมีสินคาใหเลือก
หลากหลายตราย่ีหอ 

78 155 59 7 1 4.01 5 
(26.00%) (51.67%) (19.67%) (2.33%) (0.33%) (มาก)  

สถานท่ีจําหนายมีสินคา
เพียงพอกับความตองการ 

81 155 62 2 
- 

4.05 4 
(27.00%) (51.67%) (20.67%) (0.67%) (มาก)  

 

 จากตาราง 29 พบวาดานชองทางการจัดจําหนายปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ีย
ความสําคัญในระดับมาก เรียงลําดับ คือ มีจําหนายอยูท่ัวไปหาซ้ือไดงาย (คาเฉล่ีย4.35) รองลงมาคือ 
สถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 4.20) สถานท่ีจําหนายมีการจัดวาง
สินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.09) สถานท่ีจําหนายมีสินคาเพียงพอกับความตองการ 
(คาเฉล่ีย 4.05) และสถานท่ีจําหนายมีสินคาใหเลือกหลากหลายตรายี่หอ (คาเฉล่ีย 4.01)  
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ตารางท่ี 30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

ปจจัยยอย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

อันดับ 
ท่ี 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อโทรทัศน 

84 131 73 8 4 3.94 1 
(28.00%) (43.67%) (24.33%) (2.67%) (1.33%) (มาก)  

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อวิทยุ 

28 100 115 44 13 3.29 13 
(9.33%) (33.33%) (38.33%) (14.67%) (4.33%) (ปานกลาง)  

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่ออินเทอรเน็ต 

30 86 130 40 14 3.26 14 
(10.00%) (28.67%) (43.33%) (13.33%) (4.67%) (ปานกลาง)  

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อนิตยสารหรือหนังสือพิมพ 

35 103 119 35 8 3.41 10 
(11.67%) (34.33%) (39.67%) (11.67%) (2.67%) (ปานกลาง)  

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อโฆษณากลางแจง (ปาย
โฆษณานอกอาคาร) 

42 100 121 28 9 3.46 8 
(14.00%) (33.33%) (40.33%) (9.33%) (3.00%) (ปานกลาง)  

พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการ
โฆษณามีช่ือเสียงและเปนที่ 
ช่ืนชอบ 

48 106 112 28 6 3.54 7 
(16.00%) (35.33%) (37.33%) (9.33%) (2.00%) (มาก)  

มีการลดราคา 
54 110 104 26 6 3.60 5 

(18.00%) (36.67%) (34.67%) (8.67%) (2.00%) (มาก)  

การแจกของแถม 
53 89 107 42 9 3.45 9 

(17.67%) (29.67%) (35.67%) (14.00%) (3.00%) (ปานกลาง)  

การแจกสินคาใหทดลองชิม 
59 100 102 32 7 3.57 6 

(19.67%) (33.33%) (34.00%) (10.67%) (2.33%) (มาก)  

การลุนรางวัลหรือชิงโชค 
49 90 102 50 9 3.40 11 

(16.33%) (30.00%) (34.00%) (16.67%) (3.00%) (ปานกลาง)  

จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา 
36 91 126 40 7 3.36 12 

(12.00%) (30.33%) (42.00%) (13.33%) (2.33%) (ปานกลาง)  

พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี 
65 95 111 24 5 3.64 3 

(21.67%) (31.67%) (37.00%) (8.00%) (1.67%) (มาก)  
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ตารางท่ี 30 (ตอ)  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 

 

ปจจัยยอย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

อันดับ 
ท่ี 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี 
61 98 112 25 4 3.62 4 

(20.33%) (32.67%) (37.33%) (8.33%) (1.33%) (มาก)  
ภาพลักษณที่ดีตอสังคม เชน 
บริษัทมีการจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม 

72 89 119 17 3 3.70 2 
(24.00%) (29.67%) (39.67%) (5.67%) (1.00%) (มาก)  

 

 จากตาราง 30 พบวาดานการสงเสริมการตลาดปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉลี่ย
ความสําคัญในระดับมาก เรียงลําดับ คือ การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน (คาเฉล่ีย 3.94) 
รองลงมาคือ ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม (คาเฉลี่ย 3.70) 
พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี (คาเฉล่ีย 3.64) พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี (คาเฉล่ีย 3.62) มีการลด
ราคา (คาเฉล่ีย 3.60) การแจกสินคาใหทดลองชิม (คาเฉล่ีย 3.57) และพรีเซนเตอรหรือบุคคลในการ
โฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ(คาเฉล่ีย 3.54) และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
โฆษณากลางแจง (ปายโฆษณานอกอาคาร)  (คาเฉล่ีย 3.46) รองลงมาคือ การแจกของแถม (คาเฉล่ีย 
3.45) การโฆษณาอยางสม่ําเสมอผานส่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 3.41) การลุนรางวัล
หรือชิงโชค (คาเฉล่ีย 3.40) จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา(คาเฉล่ีย 3.36) การโฆษณาอยางสม่ําเสมอ
ผานส่ือวิทยุ (คาเฉล่ีย 3.29) และการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ต (คาเฉล่ีย 3.26) 
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สวนท่ี 4.1 ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 31 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภค                 
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
(n=128) 

หญิง 
(n=172) 

รสชาติดีกวาตรายี่หออื่น 
4.03 4.19 

(มาก) (มาก) 

กลิ่นหอมของสินคา 
3.98 4.06 

(มาก) (มาก) 

ระดับความเขมขนของสินคา (กาแฟ) 
3.94 3.97 

(มาก) (มาก) 

สวนผสมของสินคา 
3.71 3.87 

(มาก) (มาก) 

มีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ 
3.32 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) 

มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย 
3.52 3.72 

(มาก) (มาก) 

ช่ือเสียงของตรายี่หอ 
3.84 4.00 

(มาก) (มาก) 

สินคามีฉลากระบุสวนผสม วิธีบริโภค 
3.84 3.97 

(มาก) (มาก) 

สินคามีฉลากระบุวันเดือนปผลิตและหมดอายุ 
4.06 4.31 

(มาก) (มาก) 

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 
3.66 3.68 

(มาก) (มาก) 

สินคามีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย (อย.) 
4.24 4.34 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 31 พบวาดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองมีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ 
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยใน
ระดับมาก 
 

ตารางท่ี 32 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานราคา 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
(n=128) 

หญิง 
(n=172) 

ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ 
3.88 4.06 

(มาก) (มาก) 

ราคาถูกเมื่อเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออื่น ๆ 
3.36 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 

ราคาถูกเมื่อเทียบกับกาแฟที่ไมใชทรีอินวัน 
3.39 3.37 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ราคาแพงเมื่อเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออื่น ๆ 
3.20 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีปายบอกราคาชัดเจนที่บรรจุภัณฑ 
3.63 3.78 

(มาก) (มาก) 
 
 

 จากตารางท่ี 32 พบวาดานราคาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยเร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ และมีปายบอกราคาชัดเจนท่ี
บรรจุภัณฑ ในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ือง ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรี
อินวัน  ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ  และราคาแพงเมื่อเทียบกับกาแฟ ทรีอิน
วันตรายี่หออ่ืน ๆ ในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับ
ความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ  มีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ และราคาถูกเม่ือเทียบกับ
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กาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับ
กาแฟท่ีไมใชทรีอินวัน และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ ในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 33 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
(n=128) 

หญิง 
(n=172) 

มีจําหนายอยูทั่วไป หาซื้อไดงาย 
4.34 4.35 

(มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีการจัดวางสินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน 
4.10 4.08 

(มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการหาซื้อสินคา 
4.19 4.20 

(มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีสินคาใหเลือกหลากหลายตราย่ีหอ 
3.97 4.03 

(มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีสินคาเพียงพอกับความตองการ 
4.00 4.09 

(มาก) (มาก) 
 
 

 จากตารางท่ี 33 พบวาดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศ
หญิงใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายทุกปจจัยในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

47

ตารางท่ี 34  แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
(n=128) 

หญิง 
(n=172) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานสื่อโทรทัศน 
3.92 3.96 

(มาก) (มาก) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานสื่อวิทยุ 
3.23 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานสื่ออินเทอรเน็ต 3.21 3.30 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานสื่อนิตยสารหรือหนังสือพิมพ 
3.33 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานสื่อโฆษณากลางแจง (ปาย
โฆษณานอกอาคาร) 

3.37 3.53 
(ปานกลาง) (มาก) 

พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการโฆษณามีช่ือเสียงและเปนที่ช่ืน
ชอบ 

3.49 3.58 
(ปานกลาง) (มาก) 

มีการลดราคา 
3.44 3.72 

(ปานกลาง) (มาก) 

การแจกของแถม 
3.26 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) 

การแจกสินคาใหทดลองชิม 
3.54 3.60 

(มาก) (มาก) 

การลุนรางวัลหรือชิงโชค 
3.32 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา 
3.29 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี 
3.66 3.62 

(มาก) (มาก) 

พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี 
3.64 3.61 

(มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 34 (ตอ)  แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี   
ผลตอผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
(n=128) 

หญิง 
(n=172) 

ภาพลักษณที่ดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือ
สังคม 

3.71 3.69 
(มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 34 พบวาดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม 
เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี พนักงานขายมี
บุคลิกภาพดี และ การแจกสินคาใหทดลองชิม ในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ือง 

พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการโฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ มีการลดราคา การโฆษณาอยาง
สมํ่าเสมอผานส่ือโฆษณากลางแจง (ปายโฆษณานอกอาคาร)  การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
นิตยสารหรือหนังสือพิมพ การลุนรางวัลหรือชิงโชค จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา การแจกของแถม
การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทยุ และการโฆษณาอยางสม่ําเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ต ใน
ระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ือง การโฆษณาอยาง
สมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน  มีการลดราคา  ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี การแจกสินคาใหทดลอง
ชิม การแจกของแถม พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการโฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ การ
โฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโฆษณากลางแจง (ปายโฆษณานอกอาคาร) ในระดับมาก และให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ การลุน
รางวัลหรือชิงโชค จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทยุ และการ
โฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ต ในระดับปานกลาง 
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สวนท่ี 4.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการ
ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 35 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภค      
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 
(n=14) 

21-30 ป 
(n=128) 

31-40 ป 
(n=77) 

41-50 ป 
(n=52) 

51 ปขึ้นไป 

(n=29) 

รสชาติดีกวาตรายี่หออื่น 
3.43 4.14 4.19 4.12 4.17 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

กลิ่นหอมของสินคา 
3.71 4.04 4.05 4.06 3.97 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
ระดับความเขมขนของสินคา 
(กาแฟ) 

3.64 4.02 3.96 3.85 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สวนผสมของสินคา 
3.43 3.84 3.86 3.81 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ 
3.93 3.48 3.32 3.58 3.24 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย 
3.79 3.68 3.58 3.73 3.34 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ช่ือเสียงของตรายี่หอ 
4.29 3.90 3.95 3.90 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
สินคามีฉลากระบุสวนผสม  
วิธีบริโภค 

4.29 3.87 3.96 3.85 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
สินคามีฉลากระบุวันเดือนปผลิต
และหมดอายุ 

4.57 4.18 4.26 4.15 4.10 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 
4.00 3.64 3.81 3.56 3.52 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
การซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 
(n=14) 

21-30 ป 
(n=128) 

31-40 ป 
(n=77) 

41-50 ป 
(n=52) 

51 ปขึ้นไป 

(n=29) 

สินคามีเครื่องหมายรับรองความ
ปลอดภัย (อย.) 

4.43 4.32 4.38 4.23 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 35 พบวาดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ปใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเรื่อง รสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืน 
และสวนผสมของสินคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยใน
ระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองมีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยใน
ระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองมีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยใน
ระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัย
ในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองมีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ และมีรสชาติใหเลือกหลากหลาย
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 36 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 
(n=14) 

21-30 ป 
(n=128) 

31-40 ป 
(n=77) 

41-50 ป 
(n=52) 

51 ปขึ้นไป 

(n=29) 

ราคาเหมาะสมกับระดับความ
เขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ 

3.64 4.05 4.06 3.94 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ราคาถูกเมื่อเทียบกับกาแฟ 
ทรีอินวันตรายี่หออื่น ๆ 

3.57 3.51 3.39 3.52 3.14 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ราคาถูกเมื่อเทียบกับกาแฟที่
ไมใชทรีอินวัน 

3.36 3.43 3.30 3.42 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ราคาแพงเมื่อเทียบกับกาแฟ 
ทรีอินวันตรายี่หออื่น ๆ 

3.29 3.30 3.18 3.10 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีปายบอกราคาชัดเจนที่ 
บรรจุภัณฑ 

3.50 3.74 3.84 3.67 3.48 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 36 พบวาดานราคาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ปใหความสําคัญตอ

ปจจัยยอยเร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
กาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ และมีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ ในระดับมาก และให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรีอินวัน และราคาแพงเม่ือเทียบกับ
กาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ ในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองปจจัยยอยเร่ืองราคา
เหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ มีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ และ
ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอย
เร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรีอินวัน และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หอ
อ่ืน ๆในระดับปานกลาง 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองราคาเหมาะสมกับ
ระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ และมีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑในระดับมาก 
และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ  ราคาถูกเม่ือ
เทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรีอินวัน และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆในระดับ
ปานกลาง 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ปใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองปจจัยยอยเร่ืองราคา
เหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ มีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ และ
ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอย
เร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรีอินวัน และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หอ
อ่ืน ๆ ในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาทุกปจจัยใน
ระดับปานกลาง ยกเวนเร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
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ตารางท่ี 37 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 
(n=14) 

21-30 ป 
(n=128) 

31-40 ป 
(n=77) 

41-50 ป 
(n=52) 

51 ปขึ้นไป 

(n=29) 

มีจําหนายอยูทั่วไป หาซื้อไดงาย 
4.21 4.35 4.43 4.31 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีการจัดวาง
สินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน 

4.00 4.10 4.09 4.12 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีความสะดวก 
ในการหาซื้อสินคา 

4.07 4.21 4.22 4.19 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีสินคาใหเลือก
หลากหลายตราย่ีหอ 

3.79 4.10 4.01 3.98 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมีสินคาเพียงพอ
กับความตองการ 

4.14 4.05 4.08 4.04 3.97 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 37 พบวาดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป
อายุ 21-30 ป อายุ 31-40 ป อายุ 41-50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชอง
ทางการจัดจําหนายทุกปจจัยในระดับมาก  
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ตารางท่ี 38 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 
(n=14) 

21-30 ป 
(n=128) 

31-40 ป 
(n=77) 

41-50 ป 
(n=52) 

51 ปขึ้นไป 

(n=29) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อโทรทัศน 

4.14 4.05 3.92 3.75 3.76 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อวิทยุ 

3.21 3.45 3.19 3.29 2.86 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่ออินเทอรเน็ต 

3.57 3.44 3.19 3.13 2.72 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อนิตยสารหรือหนังสือพิมพ 

3.57 3.52 3.36 3.42 2.90 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
สื่อโฆษณากลางแจง (ปายโฆษณา
นอกอาคาร) 

3.57 3.61 3.35 3.40 3.14 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการ
โฆษณามีช่ือเสียงและเปนที่ 
ช่ืนชอบ 

3.64 3.55 3.57 3.46 3.48 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการลดราคา 
3.36 3.70 3.73 3.44 3.21 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การแจกของแถม 
3.21 3.58 3.62 3.21 2.97 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การแจกสินคาใหทดลองชิม 
3.50 3.75 3.62 3.23 3.31 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การลุนรางวัลหรือชิงโชค 
3.64 3.59 3.47 3.13 2.76 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 38 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 20 ป 
(n=14) 

21-30 ป 
(n=128) 

31-40 ป 
(n=77) 

41-50 ป 
(n=52) 

51 ปขึ้นไป 

(n=29) 

จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา 
3.29 3.45 3.42 3.23 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี 
3.14 3.73 3.71 3.48 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี 
3.43 3.71 3.69 3.40 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ภาพลักษณที่ดีตอสังคม เชน 
บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือ
สังคม 

3.79 3.80 3.75 3.44 3.55 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 38 พบวาดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกนิ 20 ปให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ภาพลักษณท่ีดตีอสังคม 
เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการโฆษณามีช่ือเสียงและ
เปนท่ีช่ืนชอบ การลุนรางวัลหรือชิงโชค การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ต การ
โฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
โฆษณากลางแจง (ปายโฆษณานอกอาคาร) และการแจกสินคาใหทดลองชิม ในระดบัมาก และให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองพนักงานขายมีบุคลิกภาพดี มีการลดราคา จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา 
การแจกของแถม การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทยุ และพนกังานขายสุภาพ อัธยาศัยดใีน
ระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
ทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทยุ จัดบูทหรือซุม
แสดงสินคา และการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยาง
สมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม     
มีการลดราคา พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี การแจกของแถม การแจก
สินคาใหทดลองชิม พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการโฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบในระดับมาก 
และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองการลุนรางวัลหรือชิงโชค จัดบูทหรือซุมแสดงสินคา การ
โฆษณาอยางสม่ําเสมอผานส่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ การโฆษณาอยางสม่ําเสมอผานส่ือ
โฆษณากลางแจง (ปายโฆษณานอกอาคาร) การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทยุ และการโฆษณา
อยางสมํ่าเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดทุก
ปจจัยในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดทุกปจจัยในระดับปานกลาง ยกเวนเร่ือง การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน
พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการ
จัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
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สวนท่ี 4.3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหมในการ
ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืนของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 39 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
การซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดาน

ผลิตภัณฑ 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

(n=46) 

5,001-
10,000 บาท 

(n=94) 

10,001- 
15,000 บาท 

(n=67) 

15,001-
20,000 บาท 

(n=29) 

20,001-
25,000 บาท 

(n=25) 

25,001-
30,000 บาท 

(n=11) 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 
(n=28) 

รสชาติดีกวาตรายี่หออื่น 
4.04 3.97 4.24 4.10 4.12 4.27 4.43 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

กลิ่นหอมของสินคา 
3.96 3.93 4.15 3.90 4.00 4.00 4.32 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
ระดับความเขมขนของ
สินคา (กาแฟ) 

3.87 4.00 4.00 3.93 3.88 3.91 3.96 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สวนผสมของสินคา 
3.67 3.78 3.96 3.69 3.64 3.73 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
มีรสชาติใหม
ออกจําหนายเสมอ 

3.80 3.51 3.48 3.34 3.28 3.09 3.04 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีรสชาติใหเลือก
หลากหลาย 

3.80 3.69 3.78 3.72 3.24 3.36 3.21 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ช่ือเสียงของตรายี่หอ 
4.13 3.99 3.87 4.10 3.76 3.45 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
สินคามีฉลากระบุ
สวนผสม วิธีบริโภค 

4.04 3.81 4.13 3.76 3.80 3.64 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สินคามีฉลากระบุวัน
เดือนปผลิตและหมดอายุ 

4.33 4.22 4.34 3.79 4.08 4.09 4.21 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ 

4.00 3.68 3.75 3.55 3.28 3.27 3.57 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

สินคามีเครื่องหมาย
รับรองความปลอดภัย(อย.)

4.24 4.37 4.30 4.00 4.40 4.36 4.32 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 39 พบวาดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
5,000 บาท และ 5,001-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับ
มาก  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001- 15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท 
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองมีรสชาติใหม
ออกจําหนายเสมอ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองมีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ 
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ และมีรสชาติใหเลือกหลากหลาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองช่ือเสียงของตรายี่หอ มีรสชาติให
เลือกหลากหลาย ความสวยงามของบรรจุภัณฑ และมีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 บาท ข้ึนไปใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองมีรสชาติใหเลือกหลากหลาย และมี
รสชาติใหมออกจําหนายเสมอ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 40 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานราคา 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

(n=46) 

5,001-
10,000 บาท 

(n=94) 

10,001- 
15,000 บาท 

(n=67) 

15,001-
20,000 บาท 

(n=29) 

20,001-
25,000 บาท 

(n=25) 

25,001-
30,000 บาท 

(n=11) 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 
(n=28) 

ราคาเหมาะสมกับ
ระดับความเขมขนหรือ
สวนผสมของกาแฟ 

3.96 3.93 4.07 4.00 4.00 3.73 4.07 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
กาแฟทรีอินวัน                
ตรายี่หออื่น ๆ 

3.54 3.36 3.70 3.41 3.44 2.91 3.21 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
กาแฟที่ไมใชทรีอินวัน 

3.63 3.37 3.39 3.55 3.24 2.91 3.11 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ราคาแพงเมื่อเทียบกับ
กาแฟทรีอินวันตรา
ยี่หออื่น ๆ 

3.46 3.17 3.24 3.28 3.32 2.91 2.96 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีปายบอกราคาชัดเจน
ที่บรรจุภัณฑ 

3.87 3.60 3.81 3.83 3.56 3.73 3.71 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 40 พบวาดานราคาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาทุกปจจัยในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองราคาแพงเม่ือ
เทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอย
เร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ และมีปายบอกราคาชัดเจนท่ี
บรรจุภัณฑในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ือง ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใช 
ทรีอินวัน ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอิน
วันตรายี่หออ่ืนๆในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยเร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ มีปายบอกราคาชัดเจนท่ี
บรรจุภัณฑและราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆในระดับมาก และใหความสําคัญ
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ตอปจจัยยอยเร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรีอินวัน และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟ       
ทรีอินวันตรายี่หออ่ืนๆในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยเร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ มีปายบอกราคาชัดเจนท่ี
บรรจุภัณฑและราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟที่ไมใชทรีอินวันในระดับมาก และใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืน ๆ และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟ 
ทรีอินวันตรายี่หออ่ืนๆในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท และ
30,001 บาท ข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือ
สวนผสมของกาแฟ และมีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑในระดับมาก และใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเร่ืองราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืนๆ ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ี
ไมใชทรีอินวัน และราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรายี่หออ่ืนๆ ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 41 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดานชองทาง 

การจัดจําหนาย 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

(n=46) 

5,001-
10,000 บาท 

(n=94) 

10,001- 
15,000 บาท 

(n=67) 

15,001-
20,000 บาท 

(n=29) 

20,001-
25,000 บาท 

(n=25) 

25,001-
30,000 บาท 

(n=11) 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 
(n=28) 

มีจําหนายอยูทั่วไป  
หาซื้อไดงาย 

4.43 4.28 4.43 4.48 4.24 4.18 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมี 
การจัดวางสินคาสะดุด
ตามองเห็นชัดเจน 

4.30 3.99 4.18 3.93 3.96 4.00 4.14 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมี
ความสะดวก ในการ
หาซื้อสินคา 

4.13 4.20 4.24 4.10 4.28 4.09 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมี
สินคาใหเลือก
หลากหลายตราย่ีหอ 

4.00 4.03 4.09 4.03 3.96 3.82 3.82 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจําหนายมี
สินคาเพียงพอกับความ
ตองการ 

4.11 3.95 4.18 4.14 4.08 3.82 3.96 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 41 พบวาดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 
บาท 5,001-10,000 บาท 10,001- 15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 
บาท และ30,001 บาท ข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายทุกปจจัยใน
ระดับมาก  

 
 
 
 
 
 



 
 

62

ตารางท่ี 42 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยยอยดาน 

การสงเสริมการตลาด 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

(n=46) 

5,001-
10,000 บาท 

(n=94) 

10,001- 
15,000 บาท 

(n=67) 

15,001-
20,000 บาท 

(n=29) 

20,001-
25,000 บาท 

(n=25) 

25,001-
30,000 บาท 

(n=11) 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 
(n=28) 

การโฆษณาอยาง
สม่ําเสมอผานสื่อ
โทรทัศน 

4.15 4.02 3.99 3.90 4.00 3.55 3.39 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การโฆษณาอยาง
สม่ําเสมอผานสื่อวิทยุ 

3.28 3.52 3.22 3.00 3.28 3.09 3.04 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การโฆษณาอยาง
สม่ําเสมอผานสื่อ
อินเทอรเน็ต 

3.41 3.46 3.28 3.00 3.08 3.09 2.79 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การโฆษณาอยาง
สม่ําเสมอผานสื่อ
นิตยสารหรือหนังสือพิมพ 

3.52 3.57 3.39 3.28 3.20 3.27 3.07 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การโฆษณาอยาง
สม่ําเสมอผานสื่อ
โฆษณากลางแจง (ปาย
โฆษณานอกอาคาร) 

3.61 3.53 3.43 3.45 3.24 3.27 3.32 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

พรีเซนเตอรหรือบุคคล
ในการโฆษณามีช่ือเสียง
และเปนที่ช่ืนชอบ 

3.85 3.54 3.58 3.55 3.32 3.00 3.32 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการลดราคา 
3.80 3.48 3.85 3.55 3.44 3.36 3.36 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การแจกของแถม 
3.59 3.44 3.57 3.45 3.40 3.09 3.18 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การแจกสินคาให
ทดลองชิม 

3.61 3.71 3.60 3.52 3.40 3.36 3.29 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การลุนรางวัลหรือ 
ชิงโชค 

3.70 3.52 3.54 3.31 2.92 2.91 2.89 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 42 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญตอปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวนัจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบ ถาม 
 

ปจจัยยอยดาน 

การสงเสริมการตลาด 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

(n=46) 

5,001-
10,000 บาท 

(n=94) 

10,001- 
15,000 บาท 

(n=67) 

15,001-
20,000 บาท 

(n=29) 

20,001-
25,000 บาท 

(n=25) 

25,001-
30,000 บาท 

(n=11) 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 
(n=28) 

จัดบูทหรือซุมแสดง
สินคา 

3.54 3.41 3.40 3.31 3.04 3.27 3.18 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

พนักงานขายสุภาพ 
อัธยาศัยดี 

3.78 3.66 3.66 3.62 3.36 3.55 3.57 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

พนักงานขายมี
บุคลิกภาพดี 

3.87 3.73 3.57 3.55 3.20 3.55 3.46 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ภาพลักษณที่ดีตอ
สังคม เชน บริษัทมีการ
จัดกิจกรรมชวยเหลือ
สังคม 

3.83 3.70 3.67 3.76 3.36 3.82 3.75 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 42 พบวาดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการขายทุกปจจัยในระดับมาก 
ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ต การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอ
ผานส่ือวิทยุ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอย
เร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี การแจกสินคาให
ทดลองชิมภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม พนักงานขายสุภาพ 
อัธยาศัยดี การโฆษณาอยางสม่ําเสมอผานส่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ พรีเซนเตอรหรือบุคคลใน
การโฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโฆษณากลางแจง (ปาย
โฆษณานอกอาคาร) และการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทยุในระดับมาก และใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยเร่ืองจัดบูทหรือซุมแสดงสินคา มีการลดราคา การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
อินเทอรเน็ต การแจกของแถม การลุนรางวัลหรือชิงโชคในระดับปานกลาง 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสม่ําเสมอผานส่ือโทรทัศน มีการลดราคา ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน 
บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี การแจกสินคาใหทดลองชิม 
พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการโฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ การแจกของแถม และพนักงาน
ขายมีบุคลิกภาพดีในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ือง การลุนรางวัลหรือชิงโชค การ
โฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโฆษณากลางแจง (ปายโฆษณานอกอาคาร) จัดบูทหรือซุมแสดง
สินคา การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพการโฆษณาอยางสม่ําเสมอผาน
ส่ืออินเทอรเน็ต และการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทยุในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัด
กิจกรรมชวยเหลือสังคม พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี พรีเซนเตอรหรือบุคคลในการโฆษณามี
ช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ มีการลดราคา พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี  และการแจกสินคาใหทดลอง
ชิมในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโฆษณา
กลางแจง (ปายโฆษณานอกอาคาร) การแจกของแถม การลุนรางวัลหรือชิงโชค จัดบูทหรือซุม
แสดงสินคา การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอ
ผานส่ือวิทยุ และการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ืออินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการตลาดทุกปจจัยในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยยอยเรื่องการโฆษณาอยาง
สมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการตลาดทุกปจจัยในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองภาพลักษณท่ีดีตอ
สังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน 
พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี และพนักงานขายมีบุคลิกภาพดี ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการตลาดทุกปจจัยในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองภาพลักษณท่ีดีตอ
สังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี และการโฆษณา
อยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
 
 


