
 
บทที่  5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ 
และขอเสนอแนะ ดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.33 มีอายุในชวง 
21-30 ป มากท่ีสุด รอยละ 42.67 สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 51.33 
มีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 30.33 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนจํานวน            
5,001-10,000  บาท มากท่ีสุด รอยละ 31.34 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันยี่หอ       
เนสกาแฟบอยท่ีสุด รอยละ 64.34 โดยซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ังเปนแบบแพค 5-10 
ซอง มากท่ีสุด รอยละ 32.33 สวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน เดือนละ 1-3 คร้ัง 
รอยละ 53.67 จํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันรสชาติดั้งเดิมบอยท่ีสุด รอยละ 43.33 

สวนใหญซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันโดยการตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ 66.34 และจํานวนมากท่ีสุด
ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจากไฮเปอรมารเก็ตบอยท่ีสุด รอยละ 37.00 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
ตารางท่ี 43 สรุปขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถาม   
สวนใหญจําแนกตามเพศ  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
(n=128) 

หญิง 
(n=172) 

ยี่หอ เนสกาแฟ เนสกาแฟ 
ปริมาณที่ซื้อ 5-10 ซอง 5-10 ซอง 
รสชาติ ด้ังเดิม ด้ังเดิม 
บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ ตนเอง ตนเอง 
สถานที่ซื้อ ไฮเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต 

 
ตารางท่ี 44 สรุปขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจําแนกตามอาย ุ
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาด 

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) 

ยี่หอ 
 

เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ 

ปริมาณที่ซื้อ 
1 ซอง  5-10 ซอง 5-10 ซอง 15-20 ซอง 

 
แพค 26-30 ซอง 

รสชาติ 
คาปูชิโน ด้ังเดิม ด้ังเดิม ด้ังเดิม 

 
ด้ังเดิม 

 
บุคคลที่มีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 

ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

สถานที่ซื้อ 
รานโชวหวย สะดวกซื้อ ไฮเปอร 

มารเก็ต 
ไฮเปอร 
มารเก็ต 

ไฮเปอร 
มารเก็ต 
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ตารางท่ี 45 สรุปขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยสวนประสม

การตลาด 

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) 

ยี่หอ เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ เนสกาแฟ 
ปริมาณที่ซื้อ 1 ซอง 5-10 ซอง 5-10 ซอง 5-10 ซอง 26-30ซอง 5-10 ซอง 5-10 ซอง 
รสชาติ ด้ังเดิม ด้ังเดิม ด้ังเดิม ด้ังเดิม ด้ังเดิม เอสเปรสโซ ด้ังเดิม 
บุคคลที่มีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 

ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

สถานที่ซื้อ 
ราน 

สะดวกซื้อ 
ราน 

สะดวกซื้อ 
ไฮเปอร 
มารเก็ต 

ไฮเปอร 
มารเก็ต 

ไฮเปอร 
มารเก็ต 

ราน 
สะดวกซื้อ 

ไฮเปอร 
มารเก็ต 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการ
ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมากเรียงลําดับ คือ สินคามี

เคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย (อย.) รองลงมา คือ สินคามีฉลากระบุวันเดือนปผลิตและ
หมดอายุ รสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืน กล่ินหอมของสินคา ระดับความเขมขนของสินคา (กาแฟ) 
ช่ือเสียงของตรายี่หอ สินคามีฉลากระบุสวนผสม วิธีบริโภค สวนผสมของสินคา ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ และมีรสชาติใหเลือกหลากหลาย สวนปจจัยยอยอ่ืนผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ีย
ความสําคัญในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานราคา  

ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมากเรียงลําดับ คือ ราคา
เหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ รองลงมา คือ มีปายบอกราคาชัดเจน         
ท่ีบรรจุภัณฑ สวนปจจัยยอยอ่ืนผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับปานกลาง  
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ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมากเรียงลําดับ คือ              

มีจําหนายอยูท่ัวไปหาซ้ือไดงาย รองลงมาคือ สถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคา 
สถานท่ีจําหนายมีการจัดวางสินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน สถานท่ีจําหนายมีสินคาเพียงพอกับ
ความตองการ และสถานท่ีจําหนายมีสินคาใหเลือกหลากหลายตรายี่หอ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมากเรียงลําดับ คือ การ

โฆษณาอยางสม่ําเสมอผานส่ือโทรทัศน รองลงมาคือ ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม พนักงานขายสุภาพ 
อัธยาศัยดี พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี มีการลดราคา การแจกสินคาใหทดลองชิม และพรีเซนเตอร
หรือบุคคลในการโฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ สวนปจจัยยอยอ่ืนผูตอบแบบสอบถามให
คาเฉล่ียความสําคัญในระดับปานกลาง  
  
สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูป 
ทรีอินวัน จําแนกตามเพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 46 สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
(n=128) 

หญิง 
(n=172) 

ดานผลิตภัณฑ 
สินคามีเครื่องหมายรับรอง 

ความปลอดภัย (อย.) 
สินคามีเครื่องหมายรับรอง 

ความปลอดภัย (อย.) 

ดานราคา 
ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขน

หรือสวนผสมของกาแฟ 
ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขน

หรือสวนผสมของกาแฟ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย มีจําหนายอยูทั่วไป หาซื้อไดงาย มีจําหนายอยูทั่วไป หาซื้อไดงาย 

ดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานสื่อ
โทรทัศน 

การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานสื่อ
โทรทัศน 
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ตารางท่ี 47 สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
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) 

ดานผลิตภัณฑ สินคามีฉลาก
ระบุวันเดือนป

ผลิตและ
หมดอายุ 

สินคามี
เครื่องหมาย
รับรองความ
ปลอดภัย 

 (อย.) 

สินคามี
เครื่องหมาย
รับรองความ
ปลอดภัย  

(อย.) 

สินคามี
เครื่องหมาย
รับรองความ
ปลอดภัย 

 (อย.) 

รสชาติ 
ดีกวา 

ตรายี่หออื่น 

ดานราคา ราคาเหมาะสม
กับระดับ 

ความเขมขน
หรือสวนผสม
ของกาแฟ 

ราคาเหมาะสม
กับระดับ 

ความเขมขน
หรือสวนผสม
ของกาแฟ 

ราคาเหมาะสม
กับระดับ 

ความเขมขน
หรือสวนผสม
ของกาแฟ 

ราคาเหมาะสม
กับระดับ 

ความเขมขน
หรือสวนผสม
ของกาแฟ 

ราคาเหมาะสม
กับระดับ 

ความเขมขน
หรือสวนผสม
ของกาแฟ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย มีจําหนาย 
 อยูทั่วไป    
หาซื้อ 
ไดงาย 

มีจําหนาย  
อยูทั่วไป    
หาซื้อไ 
ดงาย 

มีจําหนาย  
อยูทั่วไป    
หาซื้อ 
ไดงาย 

มีจําหนาย  
อยูทั่วไป    
หาซื้อ 
ไดงาย 

มีจําหนาย  
อยูทั่วไป    
หาซื้อ 
ไดงาย 

ดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณา
สม่ําเสมอ 
ผาน 

สื่อโทรทัศน 

การโฆษณา
สม่ําเสมอ 
ผาน 

สื่อโทรทัศน 

การโฆษณา
สม่ําเสมอ 
ผาน 

สื่อโทรทัศน 

การโฆษณา
สม่ําเสมอ 
ผาน 

สื่อโทรทัศน 

การโฆษณา
สม่ําเสมอ 
ผาน 

สื่อโทรทัศน 
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ตารางท่ี 48 สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสม

การตลาด 

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) 

ดานผลิตภัณฑ สินคามี
ฉลากระบุ
วันเดือนป
ผลิตและ
หมดอายุ 

สินคามี
เครื่องหมาย
รับรองความ
ปลอดภัย

(อย.) 

สินคามี
ฉลากระบุ
วันเดือนป
ผลิตและ
หมดอายุ 

รสชาติ
ดีกวาตรา
ยี่หออื่น, 

ช่ือเสียงของ
ตรายี่หอ 

สินคามี
เครื่องหมาย
รับรองความ
ปลอดภัย 

(อย.) 

สินคามี
เครื่องหมาย
รับรองความ
ปลอดภัย 

(อย.) 

รสชาติ
ดีกวาตรา
ยี่หออื่น 

ดานราคา ราคา
เหมาะสม
กับระดับ
ความ

เขมขนหรือ
สวนผสม
ของกาแฟ 

ราคา
เหมาะสม
กับระดับ
ความ

เขมขนหรือ
สวนผสม
ของกาแฟ 

ราคา
เหมาะสม
กับระดับ
ความ

เขมขนหรือ
สวนผสม
ของกาแฟ 

ราคา
เหมาะสม
กับระดับ
ความ

เขมขนหรือ
สวนผสม
ของกาแฟ 

ราคา
เหมาะสม
กับระดับ
ความ

เขมขนหรือ
สวนผสม
ของกาแฟ 

ราคา
เหมาะสม
กับระดับ
ความ

เขมขนหรือ
สวนผสม
ของกาแฟ, 
มีปายบอก
ราคาชัดเจน
ที่บรรจุ
ภัณฑ 

ราคา
เหมาะสม
กับระดับ
ความ

เขมขนหรือ
สวนผสม
ของกาแฟ 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

มีจําหนาย
อยูทั่วไป  
หาซื้อ 
ไดงาย 

มีจําหนาย
อยูทั่วไป  
หาซื้อ 
ไดงาย 

มีจําหนาย
อยูทั่วไป  
หาซื้อ 
ไดงาย 

มีจําหนาย
อยูทั่วไป  
หาซื้อ 
ไดงาย 

สถานท่ี
จําหนาย 
มีความ
สะดวก  
ในการหา
ซื้อสินคา 

มีจําหนาย
อยูทั่วไป  
หาซื้อ 
ไดงาย 

มีจําหนาย
อยูทั่วไป 
หาซื้อได
งาย, 
สถานท่ี
จําหนาย 
มีความ
สะดวก 
ในการหา
ซื้อสินคา 
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ตารางท่ี 48 (ตอ) สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสม

การตลาด 

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) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

การโฆษณา
อยาง

สม่ําเสมอ
ผานสื่อ
โทรทัศน 

การโฆษณา
อยาง

สม่ําเสมอ
ผานสื่อ
โทรทัศน 

การโฆษณา
อยาง

สม่ําเสมอ
ผานสื่อ
โทรทัศน 

การโฆษณา
อยาง

สม่ําเสมอ
ผานสื่อ
โทรทัศน 

การโฆษณา
อยาง

สม่ําเสมอ
ผานสื่อ
โทรทัศน 

ภาพลักษณ
ที่ดีตอ
สังคม 

ภาพลักษณ
ที่ดีตอ
สังคม 

 
อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ในคร้ังนี้ไดใชแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด (Marketing 
mix หรือ 4 Ps)  ซ่ึงประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจะนํามาอภิปรายเปรียบเทียบกับ
ผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ พบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมากเปน 

ลําดับแรก คือ สินคามีเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย (อย.) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ      
สุภชัย เจริญกิจ (2549) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุกระปองของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ีย
ความสําคัญในระดับมากเปนลําดับแรก คือ การมีเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัยจาก (อย.) และ
การระบุวันหมดอายุ  ในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญใน
ลําดับแรกๆ รองลงมา คือ สินคามีฉลากระบุวันเดือนปผลิตและหมดอายุ (คาเฉล่ีย 4.21) และรสชาติ
ดีกวาตรายี่หออ่ืน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ท่ีไดศึกษา
เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการราน
กาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในลําดับแรกๆ 
ในปจจัยยอยเร่ือง รสชาติของกาแฟ และสอดคลองกับการศึกษาของ วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ท่ี
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ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองนครสวรรค พบวาผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในลําดับแรกๆ ในปจจัยยอยเร่ือง
รสชาติและกล่ินของกาแฟดี เชนกัน  

ปจจัยดานราคา 
ในปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมากเปนลําดับ

แรก คือ ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ สุภชัย เจริญกิจ (2549)  ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
กาแฟพรอมดื่มบรรจุกระปองของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความเฉล่ียสําคัญเปนลําดับแรก คือ ราคาตอกระปอง โดยผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียสําคัญใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้ความแตกตางอาจเกิดข้ึนเพราะ การศึกษาของ สุภชัย เจริญกิจ (2549) ไมได   
มีการสอบถามถึงระดับความสําคัญในปจจัยยอยเร่ือง ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือ
สวนผสมของกาแฟในแบบสอบถาม  แตมีเพียงปจจัยยอยเร่ืองราคาตอกระปอง และปจจัยยอยเร่ือง
ขายสินคาถูกเม่ือเทียบกับรานอ่ืนเทานั้น แตสอดคลองกับการศึกษาของ วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) 
ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองนครสวรรค พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความเฉล่ียสําคัญเปนลําดับแรกในปจจัยยอย
เร่ืองราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ ในปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ีย
ความสําคัญในลําดับแรกๆ รองลงมา คือ มีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหคาเฉลี่ยความสําคัญในลําดับแรกๆ ในปจจัยยอยเร่ือง  มีปายบอกราคาชัดเจน 
เชนกัน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ในปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากเปน

ลําดับแรก คือ มีจําหนายอยูท่ัวไปหาซ้ือไดงาย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุภชัย เจริญกิจ 
(2549)  ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟพรอมดื่มบรรจุ
กระปองของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับ
แรก คือ ความสะดวกในการหาซ้ือ โดยตางกันตรงท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียสําคัญในระดับ
ปานกลาง ในปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญใน
ลําดับแรกๆ รองลงมา คือ สถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคา และ สถานท่ีจําหนายมี
การจัดวางสินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุรินทร       
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วัชรปรีชา (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา  ผูตอบแบบสอบถามให
คาเฉล่ียความสําคัญในลําดับแรกๆ ในปจจัยยอยเร่ือง ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ และสอดคลอง
กับการศึกษาของ วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค พบวาผูตอบแบบสอบถามให
คาเฉล่ียความสําคัญในลําดับแรกๆ ในปจจัยยอยเร่ือง รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ซ่ึงหมายถึง
สถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคา เชนกัน  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ในปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากเปนลําดับ

แรก คือ การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุภชัย เจริญ
กิจ (2549)  ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟพรอมดื่มบรรจุ
กระปองของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับ
แรก คือ การเพิ่มปริมาณ และการชิงโชค แจกรางวัล โดยผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียสําคัญใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้ความแตกตางอาจเกิดข้ึนเพราะการศึกษาของ สุภชัย เจริญกิจ (2549) มีผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญซ่ึงรายได ไมเกิน 10,000 บาท อยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงคิดเปนรอยละ 62.75 
ในขณะท่ีการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมใน
การซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ในคร้ังนี้ มีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่มีรายไดไมเกิน 10,000 
บาท เพียงแครอยละ 31.34  ซ่ึงอาจมีผลใหผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นในปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาดไมสอดคลองกัน ในปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
คาเฉล่ียความสําคัญในลําดับแรกๆ รองลงมา คือ ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัด
กิจกรรมชวยเหลือสังคม และพนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี ตามลําดับ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในลําดับแรกๆ ในปจจัยยอยเร่ือง ใหสวนลดแกสมาชิก ให
สวนลดตามเทศกาล และมีโปรแกรมสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ แตสอดคลองกับการศึกษาของ  
วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค พบวาผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญ
ในลําดับแรกๆ ในปจจัยยอยเร่ือง พนักงานขายเชนกัน 
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ขอคนพบ  
จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมือง

เชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน มีขอคนพบบางประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. ผูตอบแบบสอบถามซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละครั้งเปนแบบแพค 5-10 ซอง 
มากท่ีสุด แตเม่ือจําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ป ซ้ือจํานวน 1 ซอง 
มากท่ีสุด อายุ 41-50 ป ซ้ือแบบแพค 15-20 ซอง มากท่ีสุด อายุ 51 ปข้ึนไป ซ้ือแบบแพค 26-30 ซอง 
มากท่ีสุด และเม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 5,000 
บาท ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ังจํานวน 1 ซอง มากท่ีสุดและรายได 20,001-25,000 
บาท ซ้ือแบบแพค 26-30 ซอง มากท่ีสุด 
 2. ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันรสชาติดั้งเดิมบอยท่ีสุด 
แตเม่ือจําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ป จํานวนมากท่ีสุดซ้ือรสชาติ  
คาปูชิโนบอยท่ีสุด และเม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวารายได 25,001-30,000 บาท สวน
ใหญซ้ือรสชาติเอสเปรสโซบอยที่สุด  
 3. ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันจากไฮเปอรมารเก็ตบอย
ท่ีสุด แตเม่ือจําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป จํานวนมากท่ีสุดซ้ือจาก
รานโชวหวยบอยท่ีสุด อายุ 21-30 ป จํานวนมากที่สุดซ้ือจากรานสะดวกซ้ือบอยท่ีสุด และเม่ือ
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท และ   
25,001-30,000 บาท จํานวนมากท่ีสุดซ้ือจากรานสะดวกซ้ือบอยท่ีสุด 

4. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานสินคามี
เคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย (อย.) มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ สินคามีฉลากระบุวันเดือนป
ผลิตและหมดอายุ และรสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืน แตเม่ือจําแนกตามอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ ไมเกิน 20 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองรสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืนมาก
เปนอันดับแรก และเม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 5,000 บาท และ10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานสินคามีฉลากระบุ
วันเดือนปผลิตและหมดอายุมากเปนอันดับแรก และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 15,001-20,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานรสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืนและช่ือเสียงของตรายี่หอมากเทากันเปน
อันดับแรก และรายได 30,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานรสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืน
มากเปนอันดับแรก  
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5. ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา
เหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟมากเปนอันดับแรก รองลงมา คือ มีปาย
บอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ แตเม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายได 25,001-30,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขน
หรือสวนผสมของกาแฟ และมีปายบอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑมากเทากันเปนอันดับแรก 

6. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงายมากเปนอันดับแรก รองลงมา คือ สถานท่ีจําหนายมีความ
สะดวกในการหาซ้ือสินคา และสถานท่ีจําหนายมีการจัดวางสินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน แตเม่ือ
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 
บาทใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานสถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคามากเปน
อันดับแรก และรายได 30,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานมีจําหนายอยูท่ัวไปหาซ้ือ
ไดงาย และสถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคามากเทากันเปนอันดับแรก 

7. ปจจัยดานชองทางการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยดานการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศนมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม และพนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี แตเม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน
พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ดานภาพลักษณท่ีดีตอสังคมมากเปนอันดับแรก 
  8. จากการศึกษาสามารถเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 49 แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการ
ซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย
(แปลผล) 

ปจจัยหลัก 

1 มีจําหนายอยูท่ัวไปหาซ้ือไดงาย 
4.35 

(มาก) 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

2 
สินคามีเคร่ืองหมายรับรองความ
ปลอดภัย (อย.) 

4.30 
(มาก) 

ดานผลิตภัณฑ 

3 
สินคามีฉลากระบุวันเดือนปผลิตและ
หมดอาย ุ

4.21 
(มาก) 

ดานผลิตภัณฑ 

4 
สถานท่ีจําหนายมีความสะดวกในการ
หาซ้ือสินคา 

4.20 
(มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

5 รสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืน 
4.12 

(มาก) 
ดานผลิตภัณฑ 

6 
สถานท่ีจําหนายมีการจดัวางสินคาสะดุด
ตามองเห็นชัดเจน 

4.09 
(มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

7 
สถานท่ีจําหนายมีสินคาเพยีงพอกับ
ความตองการ 

4.05 
(มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

8 กล่ินหอมของสินคา 
4.02 

(มาก) 
ดานผลิตภัณฑ 

9 
สินคาท่ีจําหนายมีสินคาใหเลือก
หลากหลายตรายี่หอ 

4.01 
(มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

10 
ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขน
หรือสวนผสมของกาแฟ 

3.98 
(มาก) 

ดานราคา 

11 ระดับความเขมขนของสินคา (กาแฟ) 
3.96 

(มาก) 
ดานผลิตภัณฑ 

12 
การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
โทรทัศน 

3.94 
(มาก) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
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ตารางท่ี 49 (ตอ) แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย
(แปลผล) 

ปจจัยหลัก 

13 ช่ือเสียงของตรายี่หอ 
3.93 

(มาก) 
ดานผลิตภัณฑ 

14 
สินคามีฉลากระบุสวนผสม, วิธีการ
บริโภค 

3.91 
(มาก) 

ดานผลิตภัณฑ 

15 สวนผสมของสินคา 
3.80 

(มาก) 
ดานผลิตภัณฑ 

16 มีปายบอกราคาชัดเจนที่บรรจุภณัฑ 
3.72 

(มาก) 
ดานราคา 

17 ภาพลักษณท่ีดตีอสังคม 
3.70 

(มาก) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

18 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 
3.67 

(มาก) 
ดานผลิตภัณฑ 

19 มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย 
3.64 

(มาก) 
ดานผลิตภัณฑ 

20 พนักงานขายสุภาพอัธยาศัยดี 
3.64 

(มาก) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

21 พนักงานขายมีบุคลิกภาพด ี
3.62 

(มาก) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

22 มีการลดราคา 
3.60 

(มาก) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

23 การแจกสินคาใหทดลองชิม 
3.57 

(มาก) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

24 
พรีเซนเตอรหรือบุคคลในโฆษณามี
ช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ 

3.54 
(มาก) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
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ตารางท่ี 49 (ตอ) แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 

ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย
(แปลผล) 

ปจจัยหลัก 

25 
การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
โฆษณากลางแจง  

3.46 
 (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 

26 มีรสชาติใหมออกจําหนายเสมอ 
3.45 

 (ปานกลาง) 
ดานผลิตภัณฑ 

27 
ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวันตรา
ยี่หออ่ืน 

3. 45 
 (ปานกลาง) 

ดานราคา 

28 การแจกของแถม 
3.54 

 (ปานกลาง) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

29 
การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
นิตยสารหรือหนังสือพิมพ 

3.41 
 (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 

30 การลุนรางวัลหรือชิงโชค 
3.40 

 (ปานกลาง) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

31 
ราคาถูกเม่ือเทียบกับกาแฟท่ีไมใชทรีอิน
วัน 

3.38 
(ปานกลาง) 

ดานราคา 

32 การจัดบูธหรือซุมแสดงสินคา 
3.36 

 (ปานกลาง) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

33 การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือวิทย ุ
3.29 

 (ปานกลาง) 
ดานการสงเสริมการตลาด 

34 
การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือ
อินเทอรเน็ต 

3.26 
 (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 

35 
ราคาแพงเม่ือเทียบกับกาแฟทรีอินวัน
ตรายี่หออ่ืนๆ 

3.22 
 (ปานกลาง) 

ดานราคา 
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จากตารางท่ี 49 พบวา ปจจัยยอยท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวัน 10 อันดับแรก สวนใหญเปนปจจัยดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ผลิตภัณฑ ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอปจจัย 2 ดานนี้เปนพิเศษ  
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ผูประกอบการควรใหความสําคัญเรียงลําดับ คือ ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญ
ในระดับมากทุกปจจัย เรียงลําดับ คือ มีจําหนายอยูท่ัวไปหาซ้ือไดงาย รองลงมาคือ สถานท่ีจําหนาย
มีความสะดวกในการหาซ้ือสินคา สถานท่ีจําหนายมีการจัดวางสินคาสะดุดตามองเห็นชัดเจน 
สถานท่ีจําหนายมีสินคาเพียงพอกับความตองการ และสถานท่ีจําหนายมีสินคาใหเลือกหลากหลาย
ตรายี่หอ ดังนั้น มีขอเสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 

ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเปนสําคัญ โดยเรง
เพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหกระจายอยูท่ัวไปตามสถานท่ีตางๆ เพื่อใหผูบริโภคสามารถหาซ้ือ
กาแฟทรีอินวันไดงาย โดยควรขยายชองทางการจัดจําหนายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   

ผูประกอบการควรกระจายสินคาไปยังสถานท่ีจําหนายท่ีมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคา 
เชน  สถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก หรือ สามารถหาซ้ือสินคาไดงายและรวดเร็ว  

ผูประกอบการควรมีการจัดวางสินคาใหผูบริโภคสะดุดตา มองเห็นชัดเจนโดยอาจมีการ
สนับสนุนอุปกรณท่ีชวยใหการจัดวางสินคาโดดเดน สะดุดตา และดึงดูดความสนใจผูบริโภคให
มากข้ึน  

ผูประกอบการควรมีการควมคุมสินคาใหมีปริมาณท่ีเหมาะสม เพียงพอกับความตองการ
ของลูกคา และมีใหเลือกหลากหลายตรายี่หอเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีหลากหลาย
ได  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมาก
เรียงลําดับ คือ สินคามีเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย (อย.) รองลงมา คือ สินคามีฉลากระบุวัน
เดือนปผลิตและหมดอายุ  รสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืน กล่ินหอมของสินคา ระดับความเขมขนของ
สินคา (กาแฟ) ช่ือเสียงของตรายี่หอ สินคามีฉลากระบุสวนผสมของสินคา วิธีบริโภค ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ และมีรสชาติใหเลือกหลากหลาย  ดังนั้น มีขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑ  ดังนี้ 
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ผูประกอบการควรหันมาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองการรับรองคุณภาพและความ
ปลอดภัยของกาแฟทรีอินวันมากข้ึน โดยสินคาตองมีเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย (อย.) 
สําหรับผูบริโภค  เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคเล็งเห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการบริโภค
มากข้ึน  

ผูประกอบการควรมีการทําฉลากซ่ึงระบุวันเดือนปท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีชัดเจนท่ีตัว
บรรจุภัณฑ  ตลอดจนตองมีการระบุสวนผสมของสินคา และวิธีบริโภค ท้ังนี้ เพื่อใหผูบริโภคมี
ความม่ันใจในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูประกอบการมากยิ่งข้ึน  

ผูประกอบการยังคงใหความสําคัญในปจจัยยอยเร่ืองของรสชาติและกล่ินหอมของกาแฟ 
ทรีอินวันท่ีดีกวาตรายี่หออ่ืนๆ อยูเสมอ โดยควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหรสชาติและกล่ินของกาแฟ
เปนท่ีถูกใจกลุมลูกคาเปาหมาย และเปนท่ียอมรับวากาแฟทรีอินวันของผูประกอบการมีรสชาติท่ี
ดีกวาตรายี่หออ่ืน ซ่ึงอาจใชวิธีทดสอบรสชาติ โดยใหลูกคากลุมเปาหมายไดทดลองชิม และ
สอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงท้ังรสชาติและกล่ินหอมของกาแฟทรีอินวันใหดียิ่งข้ึน 

ผูประกอบการตองสรางช่ือเสียงของตราสินคา ใหเปนท่ีรูจัก ใหผูบริโภคยอมรับในตรา
สินคาใหมากยิ่งข้ึน  

ผูประกอบการควรมีการออกแบบพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑใหมีความ
สวยงามดึงดูดใจมากยิ่งข้ึน  

ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉลี่ยความสําคัญในระดับมาก
เรียงลําดับ คือ ราคาเหมาะสมกับระดับความเขมขนหรือสวนผสมของกาแฟ รองลงมา คือ มีปาย
บอกราคาชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ ดังน้ัน มีขอเสนอแนะดานราคา ดังนี้ 

 ผูประกอบการควรกําหนดราคาขายใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนและระดับความ
เขมขนหรือสวนผสมของกาแฟเปนหลัก   

ผูประกอบการควรทําปายบอกราคาใหชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑเพื่อใหผูบริโภคไดทราบราคา
เพื่อตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน 

ปจจัยดานชองทางการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ีย
ความสําคัญมากเรียงลําดับ คือ การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผานส่ือโทรทัศน รองลงมาคือ ภาพลักษณ
ท่ีดีตอสังคม เชน บริษัทมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม พนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดี พนักงาน
ขายมีบุคลิกภาพดี  มีการลดราคา การแจกสินคาใหทดลองชิม และพรีเซนเตอรหรือบุคคลในการ
โฆษณามีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบ ดังนั้น มีขอเสนอแนะดานชองทางการสงเสริมการตลาด ดังนี้  
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ผูประกอบการควรมีการทําโฆษณาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอผาน
ส่ือโทรทัศน เนื่องจากมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูบริโภคสูง และ
การโฆษณาผานส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีสามารถใชในการส่ือสารกับกลุมผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก  

ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณท่ีดีใหผูบริโภคไดรับรู ไมวาจะ
เปนภาพลักษณท่ีดีตอสังคมหรือส่ิงแวดลอม โดยผูประกอบการควรจัดใหมีการทํากิจกรรม
ชวยเหลือสังคมหรือการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาส่ิงแวดลอมในรูปแบบตางๆ ใหมากข้ึน  

ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอพนักงานขาย  ซ่ึงผูประกอบการควรมีการอบรม
พนักงานขายใหพนักงานขายมีความสุภาพ อัธยาศัยดี บุคลิกภาพดี ซ่ึงพนักงานขายจะมีสวนสําคัญ
ในการสรางความประทับใจและชวยในการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ ณ จุดขายไดทันที  ซ่ึง
อาจมีการแจกสินคาใหทดลองชิมควบคูไปดวย 

ผูประกอบการควรจัดโปรโมช่ันการสงเสริมการขายโดยเฉพาะการใชวิธีลดราคา  เพ่ือให
เปนส่ิงจูงใจพิเศษสําหรับผูบริโภคใหตัดสินใจซ้ือกาแฟทรีอินวันของผูประกอบการตางๆ ไดมาก
ข้ึน   

ผูประกอบการอาจใชบุคคลทีมีช่ือเสียงและเปนท่ีช่ืนชอบของกลุมลูกคาเปาหมายมาเปน 
พรีเซนเตอรหรือมาชวยในการประชาสัมพันธและการทําการตลาดควบคูไปดวย 
 

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการทําการตลาดไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อให
สอดคลองกับความตองการตามกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม ดังนี้ 

1. กลุมลูกคาเปาหมายที่มีอายุนอย ซ่ึงอยูในชวงอายุไมเกิน 20 ป ผูประกอบการควรเพิ่ม
การกระจายสินคาใหมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะตามรานโชว
หวยใหมากท่ีสุด โดยเนนการขายในปริมาณท่ีไมมาก เพราะผูบริโภคกลุมนี้สวนใหญซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันในแตละคร้ัง จํานวนคร้ังละ 1 ซอง    

2. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีอยูในชวงอายุ 21-30 ป ผูประกอบการควรเพ่ิมชองทางการจัด
จําหนายใหกระจายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะเนนการกระจายสินคาไป
ยังรานสะดวกซ้ือมากท่ีสุด โดยเนนปริมาณขายแพค 5-10 ซอง เปนหลัก  

3. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีอยูในชวงอายุ 31-50 ผูประกอบการควรใหเนนการกระจายสินคา
ไปยังไฮเปอรมาเก็ตโดยเนนปริมาณขายท้ัง 5-10 ซอง และ15-20 ซอง เปนหลัก 

4. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีอยูในชวงอายุ 51 ปข้ึนไป ผูประกอบการควรเนนการกระจาย
สินคาใหมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงาย โดยเฉพาะชองทางการจัดจําหนายผานไฮเปอรมาเก็ตให
มากท่ีสุด โดยเนนปริมาณขายแพค 26-30 ซอง เปนหลัก สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑใหเนนใน
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เร่ืองรสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืนเปนหลัก โดยผูประกอบการควรมีการพัฒนารสชาติของกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันใหดีกวาตรายี่หออ่ืน โดยมีสวนผสมท่ีลงตัว ท้ังในสวนของความเขมของกาแฟ 
ครีมเทียม น้ําตาล กล่ิน หรือรส  ท่ีใสเพิ่มเติมเขาไปใหตรงตามความนิยมของผูบริโภคมากท่ีสุด ซ่ึง
อาจใชวิธีทดสอบรสชาติ โดยใหลูกคาไดทดลองชิม และสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ตอไป 

5. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท ผูประกอบการควรเนน
เร่ืองการกระจายสินคาใหมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงายตามรานสะดวกซ้ือ โดยเนนขายใน
ปริมาณนอย คือ จํานวน 1 ซอง เปนหลัก สวนปจจัยสวนประสมการตลาด ผูประกอบการสามารถ 
เพิ่มกลยุทธในสวนของการสงเสริมการขาย คือ จัดโปรโมช่ันการสงเสริมการขายท้ังลด แลก แจก แถม 
และลุนรางวัลชิงโชคกับกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดนอยกลุมนี้ เนื่องจากการสงเสริมการขายทุกรูปแบบมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมลูกคากลุมนี้ในระดับมาก  

6. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท ผูประกอบการควรเนน
เร่ืองการกระจายสินคาใหมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงาย โดยเฉพาะตามรานสะดวกซ้ือ โดยเนน
ขายในปริมาณแพค 5-10 ซอง เปนหลัก   

7. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท ผูประกอบการควรเนน
เร่ืองการกระจายสินคาใหมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงาย โดยเฉพาะไฮเปอรมาเก็ต โดยเนนขายใน
ปริมาณแพค 5-10 ซอง เปนหลัก  

8. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท ผูประกอบการควรเนน
เร่ืองการกระจายสินคาใหมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงาย โดยเฉพาะไฮเปอรมาเก็ตใหมากท่ีสุด  
โดยเนนขายในปริมาณแพค 5-10 ซอง เปนหลัก สวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ
ผูประกอบการควรเนนเร่ืองรสชาติดีกวาตรายี่หออ่ืน โดยผูประกอบการควรพัฒนารสชาติของ
กาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ใหดีกวาตรายี่หออ่ืน โดยมีสวนผสมท่ีลงตัว ท้ังในสวนของความเขมของ
กาแฟ ครีมเทียม น้ําตาล กล่ิน หรือรส  ท่ีใสเพิ่มเติมเขาไปตรงใหตามความนิยมของผูบริโภคมาก
ท่ีสุด ซ่ึงอาจใชวิธีทดสอบรสชาติ โดยใหลูกคาไดทดลองชิม และสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงตอไป และการสรางช่ือเสียงของตรายี่หอเปนหลัก 

9. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท ผูประกอบการควรเนน
เร่ืองการกระจายสินคาไปยังสถานท่ีจําหนายท่ีมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคา โดยเฉพาะไฮเปอร
มาเก็ต โดยเนนขายในปริมาณแพค 26-30 ซอง เปนหลัก สวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในเร่ืองการสงเสริมการขายนั้น ผูประกอบการไมตองใหความสําคัญมากเน่ืองจาก
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การสงเสริมการขาย ซ่ึงไดแก ลด แลก แจก แถม มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือกับผูบริโภคกลุมนี้
ในระดับปานกลาง  
 10. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-30,000  บาท ผูประกอบการตองเนน
การกระจายสินคาใหแพรหลายตามรานสะดวกซ้ือใหมากท่ีสุด โดยเนนขายในปริมาณแพค 5-10 
ซอง เปนหลัก สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดใหมาเนนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอสังคมเปน
ลําดับแรก นอกจากนั้นควรใสใจในคุณสมบัติในการรับพนักงานขาย และเพิ่มการฝกอบรมพนักงาน
ขายใหมีทักษะในการขายเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากกลุมผูมีรายไดสูง จะใหความสําคัญกับการสราง
ภาพลักษณท่ีดีตอสังคม และใหความสําคัญพนักงานขายสุภาพ อัธยาศัยดีในระดับมาก เปนลําดับแรกๆ 

11. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีรายไดสูง คือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 บาทข้ึน
ไป ผูประกอบการตองเนนการกระจายสินคาใหแพรหลายมีจําหนายอยูท่ัวไป หาซ้ือไดงาย และควร
เพิ่มชองทางการจําหนายไปยังสถานท่ีจําหนายท่ีมีความสะดวกในการหาซ้ือสินคาใหมากข้ึน โดย
เฉพาะไฮเปอรมาเก็ตมากท่ีสุด โดยเนนขายในปริมาณแพค 5-10 ซองสวนดานผลิตภัณฑเนนเร่ือง
รสชาติท่ีดีกวาตรายี่หออ่ืน โดยผูประกอบการควรพัฒนารสชาติใหดีกวาตรายี่หออ่ืน ท้ังในสวน
ความเขมของกาแฟ ครีมเทียม น้ําตาล กล่ิน หรือรส  ท่ีใสเพิ่มเติมเขาไปใหตรงตามความนิยมของ
ผูบริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงอาจใชวิธีทดสอบรสชาติ โดยใหลูกคาไดทดลองชิม และสอบถามความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตอไป เนื่องจาก รสชาติท่ีดีกวาตรายี่หออ่ืนมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ือกับผูบริโภคกลุมนี้ในระดับแรก สวนดานการสงเสริมการตลาดใหเนนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอ
สังคม และใสใจในคุณสมบัติในการรับพนักงานขาย และเพิ่มการฝกอบรมพนักงานขายใหมีทักษะใน
การขายใหเพิ่มมากข้ึนเปนหลัก 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 
จากการศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน

อําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน พบวา การศึกษาดังกลาว ยังมีขอจํากัดใน
เร่ือง ขาดหัวขอท่ีนาสนใจในบางประเด็นเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟทรีอินวันของ
ผูบริโภคในเร่ืองวัตถุประสงคและโอกาสในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันของผูบริโภค ซ่ึงหากมี
การศึกษาเพิ่มเติมหรือเจาะลึกในรายละเอียดในเรื่องวัตถุประสงคและโอกาสในการซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปทรีอินวันของผูบริโภค ก็จะทําใหเขาใจความตองการของผูบริโภคไดชัดเจนข้ึนซ่ึงจะเกิด
ประโยชนแกผูประกอบการที่จะไดนําขอมูลมาพัฒนาปจจัยสวนประสมการตลาดใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากท่ีสุดตอไป 


