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          บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสด
ในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในการศึกษาได้แก่
ผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีซ้ือ
กาแฟสดเพื่อการบริโภค โดยก าหนดตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร ท่ีจ  านวน 400 ราย  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และและการทดสอบตวัแปรดว้ยวิธีค่าแจกแจงแบบที (Independent Sample T-
test) 
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1,500,001-4,000,000 กีบ วฒิุการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 ผลการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามด่ืมกาแฟทุกวนั โดยด่ืมวนัละ 1 คร้ัง ตอน
เชา้ ด่ืมกาแฟสดแบบคัว่บดตราดาวท่ีท างานและมีเคร่ืองท ากาแฟท่ีท างาน วิธีชงกาแฟจะใช ้เคร่ืองชง
กาแฟ มากกว่าการชงด้วยท่ีกรอง(หรือกระดาษกรอง) เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสดเพื่อคลายง่วงมากท่ีสุด 
รองลงมาคือรสชาติมีความสดช่ืน พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืมคืออาราบิกาและโรบสัตา้ในร้อยละใกลเ้คียง
กนั  คุณสมบติัพื้นฐานของกาแฟสดท่ีชอบคือ หอมกว่ากาแฟส าเร็จรูป กลุ่มท่ีซ้ือกาแฟออแกนิกส์ 
ระบุวา่ซ้ือเพราะกาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ  
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 กลุ่มผูต้อบกลุ่มแรกท่ีเลือกซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด สาเหตุส าคญัท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟคัว่บด
ของลาว เน่ืองจาก เป็นผลิตภณัฑ์ในประเทศ ในการซ้ือจะเลือกซ้ือรสชาติแบบกลางมากท่ีสุด ความถ่ี
ในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ถุง จากร้านคา้ปลีกทัว่ไป ตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ 
ส่วนผูต้อบกลุ่มท่ีสองเลือกซ้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด สาเหตุส าคญัท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟคัว่เมล็ดของลาว 
เน่ืองจาก รสชาติอร่อย และ เลือกซ้ือรสชาติแบบกลางมากท่ีสุด ความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง คร้ัง
ละ 1 ถุง จากร้านมินิมาร์ต เพื่อนเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ ส่วนกลุ่มท่ีสามซ้ือทั้งกาแฟสดแบบ
คัว่บดและ แบบคัว่เมล็ด เน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวมีความชอบต่างกนัและตอ้งการทดลองหลายๆ
แบบ ร้อยละเท่ากนั  

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ 
กาแฟสดโดยรวมใน “ระดบัมาก” เรียงล าดบัค่าเฉล่ียคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นราคา ตามล าดบัส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลใน “ระดบัปานกลาง”  
 ส าหรับปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัแรก ตามล าดบัค่าเฉล่ีย ท่ีมีผลต่อการซ้ือกาแฟสด มีดงัน้ี เป็น
กาแฟของประเทศลาว  กล่ินของกาแฟ  ความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) รสชาติของกาแฟอร่อย 4) หา
ซ้ือสินคา้ไดง่้าย ช่ือเสียงของตรายีห่้อของกาแฟ  กาแฟมีหลายรสชาติ และหลายระดบัความเขม้ขน้ให้
เลือก  มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั มีป้ายบอกราคาชดัเจน  ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก 
สินคา้ไม่ขาดตลาด  มีเคร่ืองหมายรับรองจากหน่วยงาน และ มีราคาหลายระดบัราคาเลือกตามขนาด
บรรจุภณัฑ ์
 ผลการศึกษาพบว่าเม่ือจ าแนกตามเพศและจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่าปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด ส่วนมากไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือจ าแนก
ตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 
แตกต่างกนัในหลายๆดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั  
เป็นกาแฟของประเทศลาว   ดา้นการจดัจ าหน่ายในเร่ือง ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก   หาซ้ือสินคา้ได้
ง่าย   การจดัวางสินคา้ให้เลือกครบถ้วน(หลายยี่ห้อ)  และดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง มีการ
โฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์มีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์  มีการแจกสินคา้ให้
ทดลองชิม   มีพนกังานแนะน าให้รายละเอียด  มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้  มีการลดราคาสินคา้  มี
การชิงโชค แจกรางวลั มีของแถม และมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed to study marketing mix affecting consumers towards 
purchasing fresh roasted coffee in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic. Sample of the 
study was identified to 400 consumers. Questionnaires were used as the tool to collect data. Data 
were, then, analyzed by the use of descriptive statistic, consisting of frequency, percentage and 
mean, as well as the Independent Sample T-test.  

The findings presented that most respondents were female in the age of 30 – 39 years 
old. They worked as a state enterprise employee and earned average monthly income at the amount 
of 1,500,001 – 4,000,000 Lao Kip. Their education background was in the bachelor’s degree or 
equivalence.  

The results of the study revealed that the majority drank coffee at once in a morning of 
every day. They drank fresh roasted coffee in Dao Coffee brand at their workplace, where the coffee 
machine was provided. They made a cup of coffee by using the coffee machine rather than coffee 
dripper (or paper filter). Reasons of drinking fresh roasted coffee were to awake themselves and to 
freshen themselves, accordingly. Arabica and Robusta were their favorite coffee varieties which 
were ranked in similar percentages. Basic qualification of the fresh roasted coffee that they 
preferred was to have better smell than instant coffee. For those who purchased organic coffee, they 
stated that they purchased it because it was good for health.  
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For the first group of respondents who purchased fresh roasted coffee, their main 
reason of specifically purchasing Lao fresh roasted coffee was to consume domestic product. Most 
of them preferred to purchase the medium blended favor at the frequency of once in a month. In 
each time, they purchased 1 packet from general retail stores. Person influencing purchasing 
decision was the respondents themselves. For the second group of respondents who purchased fresh 
roasted coffee bean, their main reason of specially purchasing Lao fresh roasted coffee bean was to 
have good taste. Most of them preferred to purchase the medium blended favor at the frequency of 
once in a month. In each time, they purchased 1 packet from minimarts. Person influencing 
purchasing decision was friends. For the third group of respondents who purchased both fresh 
roasted coffee and fresh roasted coffee bean, their main reasons were to serve different satisfaction 
of family members and to be able to taste variety of coffees, which were ranked in equal 
percentages.  

The results of the study on marketing mix factors affecting the consumers towards 
purchasing fresh roasted coffee presented that according to the mean rates, the respondents, in an 
overview, respectively ranked the product, place and price factors at high level. In the meanwhile, 
the promotion factor was ranked at moderate level. 

Hereafter were shown the top ten elements, ranking by means values,  that affected the 
consumers towards purchasing fresh roasted coffee:  being a production from Lao PDR., smell of 
the coffee,  coffee freshness (new) and good taste, being easy-to-purchased product, fame of the 
coffee brand, varieties of coffee favors and coffee intensity scales, clean and safe production process 
and clear price tag, convenient location of product distribution stores, no problem on being short 
supply of the products, and having an official mark to certify product safety from the Office of Food 
and Drug Administration and having wide range of prices according to product packages. 

The findings indicated that according to the classification on gender and average monthly 
income, all marketing mix factors affected the purchase of fresh roasted coffee indifferently. 
However, according to the classification on frequency of drinking coffee, the marketing mix factors 
differently affected the purchased of fresh roasted coffee in many elements, at statistical 
significance, as follows. In product factor, the differences were found in clean and safe 
manufacturing processes and to be the coffee of Lao PDR.  In place factor, the differences were 
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found in convenient transportation to distribution stores, ease of finding products, and full 
arrangement of all products (with brand varieties). In promotion factor, the differences were found 
in advertisement on printed media, radio, and television, free trail product, availability of product 
consultant, product discount, availability of lucky-draw, rewards, and premiums, and arrangement 
of social-engaged activities.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

1.1  หลกักำรและเหตุผล       
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นหน่ึงใน 50 ประเทศ ท่ีผลิตกาแฟส่งออกมี

มูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบัท่ี20 ของโลก  และ เป็นอนัดบัท่ี 3 ของอาเซียน ส่วนแบ่งการตลาดของ
กาแฟลาวในระดบัโลก ร้อยละ 22 กาแฟลาวมีคุณภาพดีกลายเป็นผลิตภณัฑช์ั้นแนวหนา้ของสปป.ลาว 
กาฟลาวเป็นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัถึงรสชาติกลมกล่อมหอมละมุน ในช่วง 5 ปี นบัตั้งแต่ 2552-2556   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการผลิตกาแฟเพิ่มข้ึนโดยปี 2552 ผลิตได ้37,249 ตนั ถึงปี 
2556 ผลิตได้ 50,508 ตนั หรือเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียต่อปี ร้อยละ 7.10  (ศูนยศึ์กษาการคา้ระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2557) การส่งออกกาแฟของสปป.ลาว เป็นรูปของเมล็ดกาแฟดิบ 
เมล็ดกาแฟคัว่ และกาแฟสด โดยมีตลาดท่ีส าคญัไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ และสหภาพ
ยโุรป ซ่ึงมีบริษทัดาวเรือง และบริษทัสีนุกเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ ของสปป.ลาว (กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา, 2556)   ใน สปป.ลาว มีกาแฟสดอยูห่้ายีห่อ้คือ กาแฟดาวเรือง กาแฟสีนุก  กาแฟพูเพียงบ่
ละเวน กาแฟพูเขาลาว และกาแฟปากช่อง ในอดีตมีเพียงสองยี่หอ้เท่านั้นคือกาแฟดาวเรือง และกาแฟ
สีนุก ซ่ึงจ าหน่ายกาแฟสดมานานกวา่ 15 ปีและมีส่วนแบ่งตลาดมากเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ  แต่
ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา รัฐบาล สปป.ลาว ไดส่้งเสริมให้มีการแปรรูปกาแฟ กาแฟดิบ กาแฟเมล็ด และ
กาแฟผง มาเป็นกาแฟน ามาคัว่ (สีนุก สีสมบดั สัมภาษณ์. 14 ตุลาคม 2557) โดยมีการส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนใหก้บัประชากรภายในประเทศ  และไดมุ้่งเนน้
การพฒันาส่งเสริมผลิตภณัฑ์กาแฟลาวให้มีจุดเด่นภายในประเทศ ให้เป็นท่ีรู้จกัให้ของผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุด 

ประชากรสปป. ลาว ในนครหลวงเวยีงจนัทน์มีรายได ้4,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหวัคน 
ต่อปี (ศูนยส์ถิติแห่งชาติลาว, 2557) และแนวโน้มเศรษฐกิจของ สปป.ลาวมีการขยายตวัอย่างมาก  
และพฤติกรรมของคนสปป. ลาว ในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจนัท์ม าจนวน 
เพิ่มข้ึนอย่างมาก   โดยได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศท่ีมีค่านิยมในการด่ืมกาแฟสดแทนอาหารเช้า   
และการคุน้เคยกบัรสชาติการด่ืมกาแฟมาจากต่างประเทศ และถา้หากเป็นคอกาแฟท่ีมีรสนิยมแลว้ จะ
ด่ืมแต่กาแฟสดเท่านั้น (สีนุก สีสมบดั สัมภาษณ์.14 ตุลาคม 2557) เน่ืองจากปัจจุบนัตลาดกาแฟสดใน 
สปป. ลาว มีการแข่งขนักนัเพิ่มมากข้ึน โดยมียี่ห้อกาแฟสดท่ีเขา้มาในตลาดใหม่เพิ่มอีกสองยี่ห้อคือ 
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กาแฟพเูพียงบ่ละเวน และกาแฟพูเขาลาว และเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก ท าให้กาแฟแต่ละยีห่้อมีการแข่งขนั
กนั ทางกลยุทธ์ ดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  การโฆษณา คุณภาพ เช่นกาแฟดาวมีการโฆษณาผลิตภณัฑ ์
กาแฟ แจกรางวนัมูลค่ามากกว่า 400 ลา้นกีบ (1,600,000 บาท) โดยการซ้ือกาแฟชนิดใดก็ได ้แลว้ชิง
รางวลัใตถุ้ง นอกจากน้ีการน าเขา้ของกาแฟจากต่างประเทศยงัมีจ านวนมาก ซ่ึงท าใหก้าแฟลาวมีความ
ทา้ทา้ย ในการแข่งขนัตลาดภายใน  (บริษทัดาวเรืองกรุ๊บ, 2557)   
 ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟลาว ของทั้ งห้ายีห้อท่ีจะเป็นขอมูลเบ้ืองต้นในการน าเอาข้อมูลพร้อมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปปรับใช้กบักลยุทธ์ของบริษทัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
และสภาพการแข่งขนัของธุรกิจประเภทน้ีในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ของบริษทัและดึงดูดลูกคา้ใหม่ของบริษทัไดใ้นอนาคตอีกเช่นกนั 
   

1.2  วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนครหลวง 

เวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดใน 

นครหลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2. เพื่อใหท้ราบถึง ขอ้มูล และ แนวทางส าหรับผูป้ระกอบการ ในการวางแผนพฒันา  

และน าไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
และท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
1.4 นิยำมศัพท์ในกำรศึกษำ 

ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง กระบวนการเก่ียวกบัการวางแผนสินคา้และบริการเพื่อ 
ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกท่ีมีต่อกาแฟสดลาวโดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด   
 ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนลาวท่ีอาศัยอยู่ใน นครหลวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและซ้ือกาแฟสดเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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กำแฟสด หมายถึง กาแฟท่ีใชเ้มล็ดกาแฟแท้ๆ  100 % ท่ีผา่นการคัว่โดยไม่มีวตัถุใดๆ เจือ 
ปนอยู่ โดยผูค้ ัว่กาแฟ จะเป็นผูน้ าสารกาแฟ หรือเม็ดกาแฟดิบท่ีเก็บจากไร่ น ามาตากให้แห้ง แล้ว
น าเขา้สู่กระบวนการคัว่ตามสูตรของแต่ละคน จนได้กาแฟสดแท้ๆ  ในท่ีน้ีจะศึกษาเฉพาะกาแฟสด    
จ  าหน่ายในประเทศลาว ไดแ้ก่หา้ยีห่้อดงัต่อไปน้ี กาแฟดาว  กาแฟสีนุก  กาแฟพเูพียงบ่ละเวน กาแฟพู
เขาลาว และกาแฟปากช่อง ของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนคร
หลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

1) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ โดยอา้งถึง 4 P (Service  
Marketing Mix)  Phillip Kotler (อ้างใน อดุลย์ จาตุรงคกุล 2542:312-314) ได้กล่าวถึงส่วนประการ
ตลาดบริการประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูข้ายเสนอขายต่อตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ 
อยากไดเ้ป็นเจา้ของ และซ้ือมาเพื่ออุปโภค อนัเป็นการตอบสนองความตอ้งการ ค าวา่ผลิตภณัฑ์มิไดมี้
ความหมายจ ากัดเพียงวตัถุท่ีมีรูปร่างจบัตอ้งได้เท่านั้น แต่ยงัหมายถึง บริการ สถานท่ี บุคคล และ
แนวความคิด เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มีความหมายกล่าวรวมไปถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีเสนอขาย หรือ
ผลประโยชน์ท่ีสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product component) 
ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ส่วน อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) ผลิตภณัฑ์
ทั่วไป  (Generic Product) ผลิตภัณฑ์คาดหวัง (Expected Product) ผลิตภัณฑ์ควบ  (Augmented 
Product) และ ผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพในอนาคต (Potential Product) 
 ราคา (Price) หมายถึงมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแสดงออกมาในรูปจ านวนเงินหรือเป็น 
ส่ือกลางการแลกเปล่ียนในรูปเงินตรา ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าผลิตภณัฑ์กบัราคาของ
ผลิตภณัฑ์นั้น ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือมูลค่าสูงกวา่ราคาไดแ้ก่ ราคาท่ีเหมาะสม 
การมีอาหารชุดในราคาพิเศษ การรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต การก าหนดราคาพิเศษส าหรับสมาชิก 
เป็นตน้  

  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑแ์ละ (หรือ) กรรมสิทธ์ิของ 
ผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาด หรือหมายถึง กลุ่มบุคคล และ องค์กรซ่ึงอ านวยการเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ และรวมถึงสถานท่ีตั้งด้วย อาจตอ้งพิจารณาถึงการตกแต่งสถานท่ี 
การรักษาความสะอาด และความสะดวกในการเดินทางไปถึงดว้ย  
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผู ้
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ซ้ือ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือหมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจ 
และ เตือนความทรงจ าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ บริการขององคก์าร ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  
  การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) การส่งเสริมการ
ขาย (Sales Promotion) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) และ
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรม ในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์าร และ  
ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณาและยทุธวธีิการโฆษณา และกลยทุธ์ส่ือ 
 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญ 
หนา้ระหวา่งผูข้ายกบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั การขายโดยพนกังานขายมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  1. เป็นการเผชิญหนา้ระหวา่งบุคคลสองคนข้ึนไป  
  2. เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

 3. การใชพ้นกังานขายจะมีการตอบสนอง โดยจะตอ้งตอบรับหรือปฏิเสธ 
  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมท่ีนอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และ การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจการ
ทดลองใช้ หรือการซ้ือลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง เคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย
สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภท คือ 

1. การกระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจ การทดลองใช ้หรือเกิดการซ้ือเป็นการ 
ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  

2. การกระตุน้คนกลางใหใ้ชค้วามพยายามในการขายสินคา้ของผูผ้ลิตใหม้ากข้ึน  
เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง  

3. การกระตุน้พนกังานขายหรือหน่วยงานขายใหใ้ชค้วามพยายามในการขายเป็น 
การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย  

การใหข้่าว และ การประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relations) การใหข้่าวเป็นการ 
เสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึงความ
พยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์  
 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) และการตลาด
เช่ือมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูใ้ชบ้ริการและท า
ให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบด้วย การขายทางโทรศพัท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง การ
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ขายโดยใช้แคตตาล็อค การขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรมการ
ตอบสนองเช่นการใชคู้ปองเป็นส่วนลดในการใชบ้ริการ 

  

2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง   
 สุรินทร์ วัชรปรีชา (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัศึกษา  ในการเลือกใช้  บริการร้านกาแฟ ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยเก็บตวัอย่าง
จากนักศึกษาจ านวน 400 ตวัอย่าง ท่ีบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 5 
ร้าน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 19 ปี ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญา
ตรีอยูช่ั้นปีท่ี 2 มีรายไดไ้ม่เกิน 2,001 – 4,000 บาทต่อเดือน เหตุผลท่ีเลือกใช ้บริการร้านกาแฟท่ีสุด คือ 
สะดวกในการใชบ้ริการ มีความถ่ีในการใชบ้ริการร้านกาแฟใน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มากกวา่ 4 คร้ัง
ต่อเดือน ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านกาแฟคือ เพื่อน รสชาติด่ืมเป็นประจ าคือ คาปูชิโน การส่งเสริมการการ
ขายท่ีชอบมากท่ีสุด คือมีคูปองส่วนลด ปัจจยัส่วนประส่วนการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจของ
นกัศึกษาในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟใน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในระดบัส าคญัมากทุกปัจจยั ซ่ึง
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษะทางกายภาพ และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัดา้นการผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบั
ส าคญัมากคือ ความสะอาดของ ผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รสชาติของกาแฟ ภาชนะบรรจุสะอาด 
ความใหม่ของผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รสของชาติของขนม กล่ินของกาแฟ ส่วนผสมของกาแฟ 
ความหลากหายของชนิดกาแฟ ความหลากหลายของขนมท่ีจ าหน่าย การมีขนมจ าหน่าย การมีเคร่ือง 
ด่ืมชนิดพิเศษท่ีไม่ค่อยจะมีจ าหน่ายในร้านอ่ืน ภาชนะท่ีบรรจุกาแฟมีหลายขนาดให้เลือก การมีสินคา้ 
ชนิดใหม่น าเสนอ และซ่ือเสียงของยี่ห้อกาแฟในร้าน ตามล าดับ ปัจจัยด้านราคาท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในระดบัส าคญัมากคือ มีป้ายบอกราคาชดัเจน (เมนู) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัอยูท่ี่ให้ความส าคญัเป็นอนัดบั
แรกคือ ท่ีตั้ งของร้านอยู่ใกล้กับคณะ หรือสถานท่ีเรียน ปัจจัยด้านการ ส่งเสริมการตลาดผูต้อบ
แบบสอบถามให้ ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัอยูท่ี่ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก
คือ มารยาท และมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานความเตม็ใจในการให้บริการของพนกังาน 
 สุภารัตน์ พุทธวงศ์ (2551) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด บริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง จงัหัวเชียงใหม่ โดยเก็บ
ตวัอยา่งจากนกัศึกษาจ านวน 200 ตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นชาย และหญิงเท่ากนั มีอายุ
เฉล่ีย  27 ปีเป็นผูใ้ช้ร้านกาแฟอยู่แล้วมากกว่าคร่ึง จบการศึกษาระดบั ปริญญาตรี อาชีพพะนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000 บาทต่อเดือน ส าหลบัปัจจยัทางดา้นการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจใช้การบริการร้านกาแฟในระดบัมากล าดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ทางกายภาพของดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ มีรายระเอียด
ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัความสะอาดทาง รสชาติ
กาแฟ และคุณภาพของส่วนประผสมของกาแฟ ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
กบัเร่ืองป้ายบอกราคาท่ีชัดเจนและความเหมาะสมของราคา และคุณภาพ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้งของ
ร้านผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัสถานท่ีตั้งหาง่าย และมีท่ีนัง่เพียงพอ มีความเป็นส่วนตวั 
ปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลางล าดบัแรกคือมี
การจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลพิ เศษท่ี น่าสนใจ ปัจจัยด้านบุคลากร ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อความเต็มใจในการให้บริการ และการมีมารยาทของพะนกังาน ปัจจยั
ทางดา้นลกัษณะทางกายภาพของร้านผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัความสะอาดภายใน
ร้าน บรรยากาศเป็นกันเอง มีท่ีนั่งสะดวกสบาย ปัจจัยทางด้านกระบวนการให้บริการผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระบบการช าระเงินท่ีถูกตอ้ง และรวดเร็ว ความถูกตอ้งในการส่งมอบ
สินคา้ และความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
 วราวุฒิ  ตรีเวชวินิจ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ โดยเก็บตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จ านวน 400 ตัวอย่างพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี 
สถานภาพโสด วฒิุการศึกษาระดบั ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย มีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท
ต่อเดือน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือกาแฟสดประเภทเอสเปรสโซ โดยจะเลือกซ้ือกาแฟสดแบบ
เยน็ และเลือกด่ืมกาแฟสด เพราะรสชาติดี และซ้ือเพื่อด่ืมเองมากท่ีสุด โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณภาพและความปลอดภยัของกาแฟสด เช่นใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีค่าเฉล่ีสูงสุด คือ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ความสะอาดภายในบริเวณร้านดี  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ
ใหบ้ริการของพนกังาน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนคร
หลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาถึง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ 

ผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนครหลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดย 
ส่วนประสมการตลาด คือผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด   
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีซ้ือกาแฟสด ตรายี่ห้อของ ส ป ป ลาว ขอ ง  

ผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 ราย การค านวณหาจ านวน 

ตวัอย่างของลูกคา้เพื่อใช้ประเมินความปัจจยัส่วนประสมของการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟสด  เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ค านวณ ของ Ken black ดงัน้ี (กลัยา, 2544: 72) 
   

 
 

เม่ือ   :     จ  านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
  :  ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงแบบ ปกติ มาตรฐานท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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:        แทน ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ 
(ในท่ีน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05)  

แทนค่าในสูตร   
 

 = 384.16 ตวัอยา่ง 

 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคจ านวน 400 คนโดย 

วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง จะใชก้ารสุ่มแบบสะดวก กบัลูกคา้ท่ีบริโภคกาแฟลาว ในพื้นท่ีของนคร
หลวงเวยีงจนัทน์เท่านั้น   
 
3.2 วธีิการศึกษา 
 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยวิธี
สุ่มแบบสะดวก จากผูบ้ริโภคกาแฟลาว (กาแฟสด) ตรายี่ห้อของ ส ป ป ลาว ของผูบ้ริโภคในนคร
หลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ทั้งเพศชายและหญิง เพื่อบริโภคในครัวเรือนจ านวน 400 ราย 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากรายงาน บทความ หนงัสือ  
วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสารฐานขอ้มูล และ เวบ็ไช ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือใช้แบบสอบถามในการเก็บ และรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษา ซ่ึงประกอบมีค าถามปลายเปิด และปลายปิด โดยแบบสอบถามได ้           
แบ่งออกเป็นสามส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ 
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ไดน้ ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการด่ืมกาแฟ 

โดยการทดสอบใช้ค่าสถิติทดสอบที (Independent Sample t-test)  ในส่วนข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลนั้น ใชม้าตราวดัของ Rating scale ท่ีมี 5 ระดบั 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2546:75)  

 คะแนน  ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
    5  มากท่ีสุด 
     4  มาก 
      3  ปานกลาง 
     2  นอ้ย 
     1  นอ้ยท่ีสุด  
 

ผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และก าหนดเกณฑก์าร 
แปลความหมายแต่ละระดบัตามช่วงคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่   จัดอยู่ในระดับ 
4.50 - 5.00  มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก  
2.50 – 3.49  มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
1.00 – 1.49  มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

 ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม ก็จะใช้
ค่าสถิติแบบ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละในการน าเสนอแบบค าบรรยาย  
 
3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นสถานท่ีในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ในส่วน 
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ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะไดล้งศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ี บริโภค กาแฟลาว 
ภายในเขตพื้นท่ีนครหลวงเวยีงจนัทน์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการประมวลผล
ขอ้มูล และน าเสนอการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี 

 

3.6 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2558  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล
เดือนเมษายน 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนคร
หลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น  9 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.2 พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
  4.3  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกช้ือกาแฟสด 
  4.4 พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์  จ าแนกตามเพศ 
  4.5 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกช้ือกาแฟสด จ าแนกตามเพศ 
 4.6 พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์   
                           จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
  4.7 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกช้ือกาแฟสด  
                           จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 4.8 พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์   
                           จ  าแนกตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ 
  4.9 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกช้ือกาแฟสด  

      จ  าแนกตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ 
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4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 164 41.0 
หญิง 236 59.0 

รวม 400 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0  
รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.0 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-29 ปี 168 42.0 
30-39 ปี 213 53.2 
50 ปีข้ึนไป 19 4.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ30-39 ปี ร้อยละ 53.2 
รองลงมาคือ อาย ุ20-29 ปี ร้อยละ 42.0 และอาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั 28 7.0 
ขา้ราชการ 149 37.1 
พนกังานโครงการ/เอกชน 51 12.8 
รัฐวสิาหกิจ 171 42.8 
 รับจา้ง 1 0.3 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 42.8 
รองลงมาคือ ขา้ราชการ ร้อยละ 37.1  พนกังานโครงการ/เอกชน ร้อยละ  12.8  ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 
7.0 และรับจา้ง ร้อยละ 0.3 
 
 
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 1,500,000 กีบ   (6,000 บาท) 52 13.0 
1,500,001-4,000,000 กีบ ( 6,0001-16,000บาท) 222 55.4 
4,000,001-6,500,000 กีบ ( 16,001-26,000บาท) 99 24.8 
6,500,001 กีบข้ึนไป (26,000 บาทข้ึนไป) 27 6.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1,500,001-
4,000,000 กีบ ร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ 4,001,001-6,500,000 กีบ ร้อยละ 24.8 ไม่เกิน 1,500,000 กีบ 
ร้อยละ 13.0 และ 6,500,001 กีบข้ึนไป ร้อยละ 6.8 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 55 13.8 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 286 71.4 
สูงกวา่ปริญญาตรี 59 14.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 14.8 และต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 13.8 
 
 

4.2 พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวยีงจันทน์ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ 

ความถี่ในการดื่มกาแฟ จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 269 67.2 
ไม่ใช่ 131 32.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟทุกวนั ร้อยละ 67.2  และ
ไม่ไดด่ื้มทุกวนั ร้อยละ 32.8 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการด่ืมกาแฟต่อวนั 
การดื่มกาแฟต่อวนั จ านวน ร้อยละ 

วนัละ 1 คร้ัง 282 70.5 
วนัละ 2 คร้ัง 102 25.5 
วนัละ 3 คร้ัง 9 2.2 
มากกวา่วนัละ 3 คร้ัง 7 1.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การด่ืมกาแฟต่อวนั คือ วนัละ 1 
คร้ัง ร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 25.5  วนัละ 3 คร้ัง ร้อยละ  2.2 และมากกวา่วนัละ 
3 คร้ัง ร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ 

ยีห้่อกาแฟสดแบบคั่วบดซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
กาแฟสีหนุก 83 20.8 
กาแฟพเูพียงบ่ละเวน 46 11.5 
กาแฟพเูขาลาว 85 21.3 
กาแฟดาว 156 39.0 
กาแฟปากช่อง 24 6.0 
อ่ืนๆ 6 1.5 

รวม 400 100.0 
หมายเหต:ุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แชฟรอน (4 ราย) le trio coffee (2 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยีห่้อกาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ คือ 
กาแฟดาว ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ กาแฟพเูขาลาว ร้อยละ 21.3   กาแฟสีหนุก ร้อยละ 20.8         
กาแฟพเูพียงบล่ะเวน ร้อยละ 11.5  กาแฟปากช่อง ร้อยละ 6.0 และอ่ืนๆ ร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีด่ืมกาแฟ 
สถานทีด่ื่มกาแฟ จ านวน ร้อยละ 

ด่ืมท่ีบา้น 64 16.0 
ด่ืมท่ีท างาน 249 62.2 
ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) 87 21.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีด่ืมกาแฟ คือ ด่ืมท่ีท างาน 
ร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) ร้อยละ 21.8 และด่ืมท่ีบา้น ร้อยละ 16.0 
ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการมีเคร่ืองท ากาแฟ 
การมีเคร่ืองท ากาแฟ จ านวน ร้อยละ 

ท่ีบา้น 75 18.8 
ท่ีท างาน 241 60.2 
ทั้ง 2ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) 84 21.0 

รวม 400 100.0 
 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเคร่ืองท ากาแฟ คือ ท่ีท างาน   
ร้อยละ 60.2รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) ร้อยละ 21.0 และท่ีบา้น ร้อยละ 18.8  
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิชงกาแฟสด 
วธีิชงกาแฟสด จ านวน ร้อยละ 

เคร่ืองชงกาแฟ 250 62.4 
ท่ีกรอง (กระดาษชง) 135 33.8 
ชงดว้ยถว้ยกาแฟ 15 3.8 

รวม 400 100.0 
 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วธีิชงกาแฟสด คือ เคร่ืองชงกาแฟ 

ร้อยละ 62.4 รองลงมาคือ ท่ีกรอง (กระดาษชง) ร้อยละ 33.8 และชงดว้ยถว้ยกาแฟ ร้อยละ 3.8 
ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด 
เหตุผลทีด่ื่มกาแฟสด จ านวน ร้อยละ 

หายง่วง 204 51.0 
สดช่ืน 123 30.8 
อร่อย 140 35.0 
คา่นิยม 31 7.8 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด คือ หายง่วง 
ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ อร่อย ร้อยละ 35.0   สดช่ืน ร้อยละ 30.8 และ ค่านิยม ร้อยละ 7.8 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีด่ืม 
ช่วงเวลาทีด่ื่ม จ านวน ร้อยละ 

ตอนเชา้ 214 53.5 
ตอนเท่ียง 107 26.8 
ตอนบ่าย 143 35.8 
ตอนเยน็ 22 5.5 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   
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 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีด่ืม คือ ตอนเชา้ ร้อยละ 
53.5  รองลงมาคือ ตอนบ่าย ร้อยละ 35.8  ตอนเท่ียง ร้อยละ 26.8 และตอนเยน็ ร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 

 
 

ตารางท่ี 4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามพนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม 
พนัธ์ุกาแฟทีช่อบดื่ม จ านวน ร้อยละ 

โรบสัตา้ 182 45.5 
อาราบิกา 218 54.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.14  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม คือ อาราบิกา 
ร้อยละ 54.5   และ โรบสัตา้ ร้อยละ 45.5  ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติัพื้นฐานของ
กาแฟสดท่ีชอบ 

คุณสมบัติพืน้ฐานของกาแฟสดทีช่อบ จ านวน ร้อยละ 
รสชาติอร่อย 121 30.2 
หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป 169 42.3 
รสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป 104 26.0 
ทานแลว้หายง่วง 6 1.5 

รวม 400 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คุณสมบติัพื้นฐานของกาแฟสดท่ี
ชอบคือ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 42.3  รองลงมาคือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 30.2 รสชาติดีกวา่
กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 26.0 และทานแลว้หายง่วง ร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลของการมีกาแฟออแก
นิกส์ต่อการเลือกซ้ือกาแฟ 
ผลของการมีกาแฟออแกนิกส์ต่อการเลอืกซ้ือ

กาแฟ 
จ านวน ร้อยละ 

ไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ 95 23.8 
กาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ 119 29.8 
กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 96 24.0 
มีหลากหลายประเภทใหเ้ลือก 85 21.3 
ยงัไม่แน่ใจ 5 1.3 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผลของการมีกาแฟออแกนิกส์ต่อ
การเลือกซ้ือกาแฟ คือ เพราะกาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ กาแฟออแกนิกส์ 
ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 24.0  ไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ ร้อยละ 23.8  ดีเพราะมีหลากหลาย
ประเภทใหเ้ลือก  ร้อยละ 21.3 และยงัไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
 
ตารางท่ี 4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือ
มากท่ีสุด 

ประเภทกาแฟสดทีซ้ื่อมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 
กาแฟคัว่บด 246 61.5 
กาแฟคัว่เมล็ด 154 38.5 

รวม 400 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด 
คือ กาแฟคัว่บด ร้อยละ 61.5  รองลงมาคือ กาแฟคัว่เมล็ด ร้อยละ 38.5  ตามล าดบั 
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ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วบด ( จ านวน 246 ราย) 
 
ตารางท่ี 4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บดของลาว 

เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
ของลาว 

จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 82 33.3 
คุน้เคย 25 10.2 
รสชาติ 73 29.7 
คุณภาพดี 34 13.8 
หาซ้ือง่ายกวา่ 23 9.3 
ราคาถูกกวา่น าเขา้ 9 3.7 

รวม 246 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.18  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บดของลาวคือ เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 33.3  รองลงมาคือ รสชาติ ร้อยละ 29.7  คุณภาพดี    
ร้อยละ 13.8  คุน้เคย ร้อยละ 10.2  หาซ้ือง่ายกวา่ ร้อยละ 9.3  และราคาถูกกวา่นาเขา้ ร้อยละ 3.7 
ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วบดทีซ้ื่อมากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
แบบเขม้ขน้ 62 25.2 
แบบกลาง 88 35.8 
แบบอ่อน 34 13.8 
แบบผสม 62 25.2 

รวม 246 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.19  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่บดท่ี
ซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบกลาง ร้อยละ 35.8  รองลงมาคือ แบบเขม้ขน้ และแบบผสม เท่ากนั ร้อยละ 25.2 
และแบบอ่อน ร้อยละ 13.8 ตามล าดบั 



 

 22 

ตารางท่ี 4.20  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บด 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วบด จ านวน ร้อยละ 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 60 24.4 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 38 15.4 
เดือนละ 1 คร้ัง 101 41.1 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 47 19.1 

รวม 246 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.20  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บด คือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 41.1 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 24.4  2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 
ร้อยละ 19.1 และ เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 15.4 ตามล าดบั 
 
 
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดต่อคร้ัง 

การช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
คร้ังละ 1 ถุง 175 71.0 
คร้ังละ 2 ถุง 54 22.0 
คร้ังละ 3 ถุง 9 3.7 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 8 3.3 

รวม 246 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.21  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อ
คร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 22.0  คร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 3.7   
และมากกวา่คร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด 

สถานทีช้ื่อกาแฟสดแบบคั่วบด จ านวน ร้อยละ 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 68 27.6 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 59 24.0 
ตลาด 39 15.9 
ร้านกาแฟ 28 11.4 
ร้านมินิมาร์ท 52 21.1 

รวม 246 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.22  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด 
คือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ 27.6  รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 24.0  ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 
21.1  ตลาด ร้อยละ 15.9 และร้านกาแฟ ร้อยละ 11.4 ตามล าดบั 
 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
แบบคัว่บด 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคั่วบด จ านวน ร้อยละ 
รสชาติอร่อย 109 44.3 
ความสะดวกในการบริโภค 53 21.5 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 42 17.2 
ทดลองชิม 37 15.0 
ประหยดักวา่ 5 2.0 

รวม 246 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.23  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บด
คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ ความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 21.5 มีรสชาติใหเ้ลือก
หลากหลาย ร้อยละ 17.2   ทดลองชิม ร้อยละ 15.0  และประหยดักวา่ ร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.24  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด

แบบคั่วบดมากทีสุ่ด 
จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 117 47.6 
สมาชิกในครอบครัว 48 19.5 
เพื่อน 46 18.7 
ส่ือโฆษณา 29 11.8 
พนกังานขาย 6 2.4 

รวม 246 100.0 
 

   จากตารางท่ี 4.24  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 47.6 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 
19.5 เพื่อน ร้อยละ 18.7  ส่ือโฆษณา ร้อยละ 11.8  และพนกังานขาย ร้อยละ 2.4 ตามล าดบั 
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ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็  (จ านวน 154 ราย) 
 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ดของลาว 

เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ 
ของลาว 

จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 39 25.3 
คุน้เคย 24 15.6 
รสชาติ 55 35.7 
คุณภาพดี 30 19.5 
หาซ้ือง่ายกวา่ 4 2.6 
ราคาถูกกวา่น าเขา้ 1 0.6 
อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 154 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.25  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบ
คัว่เมล็ดของลาว  คือ รสชาติ ร้อยละ 35.7  รองลงมาคือ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ ร้อยละ 25.3  
คุณภาพดี   ร้อยละ 19.5  คุน้เคย ร้อยละ 15.6  หาซ้ือง่ายกว่า ร้อยละ 2.6  และราคาถูกกว่าน าเขา้และ 
อ่ืนๆ เท่ากนั  ร้อยละ  0.6  ตามล าดบั 
 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่เมล็ดท่ีซ้ือ 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ทีซ้ื่อ จ านวน ร้อยละ 
แบบเขม้ขน้ 35 22.7 
แบบกลาง 60 39.0 
แบบอ่อน 9 5.8 
แบบผสม 50 32.5 

รวม 154 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.26  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด
ท่ีซ้ือ คือ แบบกลาง  ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ แบบผสม ร้อยละ 32.5  แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 22.7  และ
แบบอ่อน ร้อยละ  5.8 ตามล าดบั 
 
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ด 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ จ านวน ร้อยละ 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 27 17.5 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 35 22.7 
เดือนละ 1 คร้ัง 70 45.5 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 22 14.3 

รวม 154 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.27  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบ
คัว่เมล็ด คือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 22.7  สัปดาห์ละ 1 
คร้ัง ร้อยละ 17.5 และ 2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง  ร้อยละ 14.3 ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามปริมาณการช้ือกาแฟสด
แบบคัว่เมล็ดต่อคร้ัง 
ปริมาณการช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 ถุง 85 55.2 
คร้ังละ 2 ถุง 59 38.3 
คร้ังละ 3 ถุง 6 3.9 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 4 2.6 

รวม 154 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.28  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปริมาณการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดต่อคร้ัง คือ  คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 55.2 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 38.3  คร้ังละ 3 ถุง      
ร้อยละ 3.9 และ มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 2.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด 

สถานทีซ้ื่อกาแฟสดแบบคั่วคั่วเมลด็ จ านวน ร้อยละ 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 20 13.0 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 35 22.7 
ตลาด 12 7.8 
ร้านกาแฟ 18 11.7 
ร้านมินิมาร์ท 68 44.2 
อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 154 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ โรงงานคัว่กาแฟ 

 

  จากตารางท่ี 4.29  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด 
คือ ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 44.2  รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 22.7  ร้านคา้ปลีกทัว่ไป         
ร้อยละ 13.0  ร้านกาแฟ ร้อยละ 11.7  ตลาด ร้อยละ 7.8 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
  

 

ตารางท่ี 4.30  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ด 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ จ านวน ร้อยละ 
รสชาติอร่อย 72 46.8 
ความสะดวกในการบริโภค 26 16.9 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 34 22.1 
ทดลองชิม 17 11.0 
ประหยดักวา่  4 2.6 
อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 154 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชอบทาน 

 

  จากตารางท่ี 4.30  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบ  
คัว่เมล็ด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย ร้อยละ 22.1 ความ
สะดวกในการบริโภค ร้อยละ 16.9  ทดลองชิม ร้อยละ 11.0  ประหยดักวา่ ร้อยละ 2.6 และอ่ืนๆ     
ร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด

แบบคั่วเมลด็มากทีสุ่ด 
จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 46 29.9 
สมาชิกในครอบครัว 36 23.4 
เพื่อน 58 37.7 
ส่ือโฆษณา 13 8.4 
อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 154 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ เจา้นาย 
 

  จากตารางท่ี 4.31  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ตวัเอง ร้อยละ 29.9  สมาชิกใน
ครอบครัว ร้อยละ 23.4  ส่ือโฆษณา ร้อยละ 8.4 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.32  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบ
คัว่เมล็ดและแบบคัว่บด 
เหตุผลทีซ้ื่อทั้งกาแฟทั้งแบบคั่วเมลด็และแบบ 

คั่วบด 
จ านวน ร้อยละ 

ลองชิม 122 30.5 
ชอบต่างกนัในครอบครัว 122 30.5 
ชอบทั้งสองแบบ 94 23.5 
ซ้ือเป็นของฝาก 60 15.0 
อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 
หมายเหต:ุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชอบทาน 

 

  จากตารางท่ี 4.32  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบคัว่เมล็ด
และแบบคัว่บด คือ ลองชิมและชอบต่างกนัในครอบครัว เท่ากนั ร้อยละ 30.5  รองลงมาคือ อบทั้งสอง
แบบ ร้อยละ 23.5  ซ้ือเป็นของฝาก ร้อยละ 15.0  และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั 
ลกัษณะการใช้ทีต่่างกนั จ านวน ร้อยละ 

ความสะดวกในการชง 134 33.5 
สถานท่ีในการใชต่้างกนั 173 43.2 
อายกุารเก็บรักษา 89 22.3 
อ่ืนๆ 4 1.0 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุอ่ืน ๆไดแ้ก่ สะดวกในการพกพา 
 

 จากตารางท่ี 4.33   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั คือ 
สถานท่ีในการใชต่้างกนั ร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ ความสะดวกในการชง ร้อยละ 33.5  อายกุารเก็บ
รักษา ร้อยละ 22.3  และอ่ืนๆ ร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
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4.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด 
 

ตารางท่ี  4.34   แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการมผีลต่อการเลอืกซ้ือ 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที ่มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ความสดของผ ลิตภัณฑ ์
(ใหม่) 

58 
(14.5) 

248 
(62.0) 

91 
(22.8) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

3.90 
(มาก) 

3 

กาแฟมีหลายรสชาติ และ
หลายระดบัความเขม้ขน้ให้
เลือก 

41 
(10.3) 

225 
(56.3) 

126 
(31.5) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.75 
(มาก) 5 

มี ก ร ะ บ วน ก าร ผ ลิ ต ท่ี
สะอาดและปลอดภยั 

62 
(15.5) 

177 
(44.3) 

156 
(39.0) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

3.74 
(มาก) 

6 

รสชาติของกาแฟอร่อย 81 
(20.3) 

202 
(50.5) 

113 
(28.3) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.90 
(มาก) 

3 

กล่ินของกาแฟ 81 
(20.3) 

219 
(54.8) 

95 
(23.8) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

3.94 
(มาก) 

2 

เป็นกาแฟของประเทศลาว 127 
(31.8) 

171 
(42.8) 

93 
(23.3) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

4.03 
(มาก) 

1 

ความสวยงามของบรรจุ
ภณัฑ ์

35 
(8.8) 

176 
(44.0) 

174 
(43.5) 

14 
(3.5) 

1 
(0.3) 

3.58 
(มาก) 

10 

มีหลายขนาดบรรจุใหเ้ลือก 28 
(7.0) 

173 
(43.3) 

180 
(45.0) 

18 
(4.5) 

1 
(0.3) 

3.52 
(มาก) 

11 

มีเคร่ืองหมายรับรองจาก 
อย. 

69 
(17.3) 

159 
(39.8) 

159 
(39.8) 

12 
(3.0) 

1 
(0.3) 

3.71 
(มาก) 

7 

บรรจุภัณฑ์เก็บรักษากล่ิน
ไดดี้ 

49 
(12.3) 

180 
(45.0) 

154 
(38.5) 

16 
(4.0) 

1 
(0.3) 

3.65 
(มาก) 

9 

ช่ือเสียงของตรายี่ห้อของ
กาแฟ 

73 
(18.3) 

178 
(44.5) 

130 
(32.5) 

17 
(4.3) 

23 
(0.5) 

3.76 
(มาก) 

4 

ระบุวนัหมดอาย ุ 60 
(15.0) 

165 
(41.3) 

156 
(39.0) 

16 
(4.0) 

3 
(0.8) 

3.66 
(มาก) 

8 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.76 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.34  พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ี
มีผลในระดบัมากเรียงล าดบัคือ เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ กล่ินของ
กาแฟ(ค่าเฉล่ีย 3.94) ความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่)  (ค่าเฉล่ีย 3.90) รสชาติของกาแฟอร่อย (ค่าเฉล่ีย 
3.90) ช่ือเสียงของตรายี่ห้อของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 3.76) กาแฟมีหลายรสชาติ และหลายระดับความ
เขม้ขน้ใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.75) มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.74)มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. (ค่าเฉล่ีย 3.71) ระบุวนัหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 3.66) บรรจุภัณฑ์เก็บรักษากล่ินได้ดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.65)ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.58) และมีหลายขนาดบรรจุให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 
3.52) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  4.35  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัการมผีลต่อการเลอืกซ้ือ 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที ่มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มีป้ายบอกราคาชดัเจน 56 
(14.0) 

215 
(53.8) 

105 
(26.3) 

17 
(4.3) 

7 
(1.8) 

3.74 
(มาก) 

1 

มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด 40 
(10.0) 

224 
(56.0) 

118 
(29.5) 

14 
(3.5) 

4 
(1.0) 

3.71 
(มาก) 

2 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 47 
(11.8) 

142 
(35.5) 

179 
(44.8) 

31 
(7.8) 

1 
(0.3) 

3.51 
(มาก) 

3 

มีราคาต ่ ากว่ากาแฟยี่ห้อ
อ่ืน 

23 
(5.8) 

126 
(31.5) 

203 
(50.8) 

41 
(10.3) 

7 
(1.8) 

3.29 
(ปานกลาง) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.56 

(มาก) 
 

 

 จากตารางท่ี 4.35  พบว่าปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัท่ีมีผล
ในระดบัมากเรียงล าดบัคือมีป้ายบอกราคาชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.74) รองลงมาคือ  มีราคาให้เลือกตาม
ขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.71)ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  (ค่าเฉล่ีย 3.51) และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัปาน
กลางไดแ้ก่ มีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน  (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.36  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย  

ระดบัการมผีลต่อการเลอืกซ้ือ 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที ่มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ร้ าน ท่ี จ าห น่ าย ไ ป ม า
สะดวก 

45 
(11.3) 

218 
(54.5) 

123 
(30.8) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

3.73 
(มาก) 

2 

สินคา้ไม่ขาดตลาด 43 
(10.8) 

213 
(53.3) 

133 
(33.3) 

10 
(2.5) 

1 
(0.3) 

3.72 
(มาก) 

3 

หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย 69 
(17.3) 

221 
(55.3) 

97 
(24.3) 

12 
(3.0) 

1 
(0.3) 

3.86 
(มาก) 

1 

การจดัวางสินคา้ให้เลือก
ครบถว้น(หลายยีห่อ้) 

35 
(8.8) 

190 
(47.5) 

153 
(38.3) 

21 
(5.3) 

1 
(0.3) 

3.59 
(มาก) 

5 

การจัดวางสินค้ามีสินค้า
ในต าแหน่งมองไดช้ดั 

35 
(8.8) 

184 
(46.0) 

165 
(41.3) 

16 
(4.0) 

0 
(0.0) 

3.60 
(มาก) 

4 

ความสะอาดของชั้ นวาง
สินคา้ 

44 
(11.0) 

155 
(38.8) 

173 
(43.3) 

26 
(6.5) 

2 
(0.5) 

3.53 
(มาก) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.67 

(มาก) 
 

 

 จากตารางท่ี 4.36  พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ในปัจจยัยอ่ย
ให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัคือ หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.86) ร้านท่ีจ าหน่ายไปมา
สะดวก  (ค่าเฉล่ีย 3.73) สินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.72) การจดัวางสินคา้มีสินคา้ในต าแหน่งมองได้
ชดั (ค่าเฉล่ีย 3.60) การจดัวางสินคา้ให้เลือกครบถว้น(หลายยี่ห้อ) (ค่าเฉล่ีย 3.59) และให้ระดบัท่ีมีผล
ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ความสะอาดของชั้นวางสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.33) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.37  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัการมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  

ระดบัการมผีลต่อการเลอืกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย
พบเห็น
กจิกรรม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการโฆษณาผ่าน ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

33 
(8.3) 

114 
(28.5) 

167 
(41.8) 

76 
(19.0) 

10 
(2.5) 

0 
(0.0) 

3.21 
(ปานกลาง) 

1 

มีการโฆษณาผ่าน ส่ือ
วทิย ุ

32 
(8.0) 

98 
(24.5) 

142 
(35.5) 

102 
(25.5) 

26 
(6.5) 

0 
(0.0) 

3.02 
(ปานกลาง) 

2 

มีการโฆษณาผ่าน ส่ือ
โทรทศัน์ 

38 
(9.5) 

109 
(27.3) 

129 
(32.3) 

101 
(25.3) 

23 
(5.8) 

0 
(0.0) 

3.09 
(ปานกลาง) 

 
3 

มี ก าร แ จ ก สิ น ค้ า ใ ห้
ทดลองชิม 

32 
(8.0) 

93 
(23.3) 

129 
(32.3) 

112 
(28.0) 

33 
(8.3) 

1 
(0.3) 

2.95 
(ปานกลาง) 

4 

มีพนักงานแนะน าให้
รายละเอียด 

32 
(8.0) 

77 
(19.3) 

134 
(33.5) 

118 
(29.5) 

37 
(9.3) 

2 
(0.5) 

2.87 
(ปานกลาง) 

5 

มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
สินคา้ 

23 
(5.8) 

85 
(21.3) 

135 
(33.8) 

107 
(26.8) 

48 
(12.0) 

2 
(0.5) 

2.82 
(ปานกลาง) 

6 

มีการลดราคาสินคา้ 38 
(9.5) 

72 
(18.0) 

97 
(24.3) 

122 
(30.5) 

68 
(17.0) 

3 
(0.8) 

2.72 
(ปานกลาง) 

8 

มีการชิงโชค แจกรางวลั 42 
(10.5) 

74 
(18.5) 

99 
(24.8) 

101 
(25.3) 

80 
(20.0) 

4 
(1.0) 

2.73 
(ปานกลาง) 

7 

มีของแถม 40 
(10.0) 

72 
(18.0) 

89 
(22.3) 

104 
(26.0) 

87 
(21.8) 

8 
(2.0) 

2.67 
(ปานกลาง) 

6 

มี กิ จกรรม ช่ วย เห ลื อ
สงัคม 

37 
(9.3) 

82 
(20.5) 

79 
(19.8) 

91 
(22.8) 

105 
(26.3) 

6 
(1.5) 

2.62 
(ปานกลาง) 

10 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.87 

(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.37  พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 2.87) ในปัจจยั
ย่อยให้ระดบัท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงล าดบัคือมีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ (ค่าเฉล่ีย 3.21) 
รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.09) มีการโฆษณาผา่นส่ือวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 3.02) 
มีการแจกสินคา้ให้ทดลองชิม (ค่าเฉล่ีย 2.95) มีพนกังานแนะน าให้รายละเอียด (ค่าเฉล่ีย 2.87) มีการ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.82) มีการชิงโชค แจกรางวลั (ค่าเฉล่ีย 2.73) มีการลดราคาสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 2.72) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 2.67) และมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ค่าเฉล่ีย 2.62) ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ต่อการซ้ือกาแฟสดในนครเวยีงจนัทน์ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผล ล าดับที ่
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.76 มาก 1 
ดา้นราคา 3.56 มาก 3 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.67 มาก 2 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.87 ปานกลาง 4 

 
 จากตารางท่ี 4.38  พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือต่อการซ้ือกาแฟสดในนครเวียงจนัทน์ โดยรวมในระดับมากเรียงล าดับคือ ผลิตภัณฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.67) และด้านราคา (ค่าเฉล่ีย  3.56) และให้
ระดบัท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (ค่าเฉล่ีย 2.87) 
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4.4  พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวยีงจันทน์  จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 4.39  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ 
และจ าแนกตามเพศ 

ความถี่ในการดื่มกาแฟ 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ใช่ 115 70.1 154 65.3 
ไม่ใช่ 49 29.9 82 34.7 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟทุกวนั ร้อยละ 
70.1 และไม่ด่ืมทุกวนั ร้อยละ 29.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟทุกวนั ร้อยละ 65.3  และไม่ด่ืมทุกวนั 
ร้อยละ 34.7 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการด่ืมกาแฟต่อวนั และ
จ าแนกตามเพศ 

การดื่มกาแฟต่อวนั 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัละ 1 คร้ัง 108 65.9 174 73.7 
วนัละ 2 คร้ัง 48 29.3 54 22.9 
วนัละ 3 คร้ัง 4 2.4 5 2.1 
มากกวา่วนัละ 3 คร้ัง 4 2.4 3 1.3 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่การด่ืมกาแฟต่อวนั คือ   
วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 65.9 รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 29.3 และวนัละ 3 คร้ัง และมากกวา่วนัละ 
3 คร้ัง เท่ากนั ร้อยละ 2.4 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การด่ืมกาแฟต่อวนั คือ วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 73.7  
รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 22.9 และวนัละ 3 คร้ัง ร้อยละ 2.1 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บด
ซ้ือ และจ าแนกตามเพศ 

ยีห้่อกาแฟสดแบบคั่วบดซ้ือ 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กาแฟสีหนุก 39 23.8 44 18.6 
กาแฟพเูพียงบอละเวน 13 7.9 33 14.0 
กาแฟพเูขาลาว 37 22.6 48 20.3 
กาแฟดาว 61 37.2 95 40.3 
กาแฟปากช่อง 9 5.5 15 6.4 
อ่ืนๆ 5 3.0 1 0.4 

รวม 164 100.0 236 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ กาแฟแชฟรอน (4 ราย) กาแฟ le trio coffee (2 ราย) 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บด
ซ้ือ คือ กาแฟดาว ร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ กาแฟสีหนุก ร้อยละ 23.8  และกาแฟพเูขาลาว ร้อยละ 
22.6   
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ คือ กาแฟดาว      
ร้อยละ 40.3 รองลงมาคือกาแฟพเูขาลาว ร้อยละ 20.3 และกาแฟสีหนุก ร้อยละ 18.6  
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ตารางท่ี 4.42  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีด่ืมกาแฟ และ
จ าแนกตามเพศ 

สถานทีด่ื่มกาแฟ 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด่ืมท่ีบา้น 29 17.7 35 14.8 
ด่ืมท่ีท างาน 95 57.9 154 65.3 
ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) 40 24.4 47 19.9 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่สถานท่ีด่ืมกาแฟ คือ ด่ืมท่ี
ท างาน ร้อยละ 57.9  รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) ร้อยละ 24.4 และด่ืมท่ีบา้น ร้อยละ 
17.7 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่สถานท่ีด่ืมกาแฟ คือ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 65.3  
รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และท่ีท างาน) ร้อยละ 19.9 และด่ืมท่ีบา้น ร้อยละ 14.8 
 
ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการมีเคร่ืองท ากาแฟ และ
จ าแนกตามเพศ 

การมีเคร่ืองท ากาแฟ 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ท่ีบา้น 34 20.7 41 17.4 
ท่ีท างาน 93 56.7 148 62.7 
ทั้ง 2ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) 37 22.6 47 49.9 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มีเคร่ืองท ากาแฟ คือ ท่ี
ท างาน ร้อยละ 56.7  รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) ร้อย 22.6  และท่ีบา้น ร้อยละ 20.7   
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่มีเคร่ืองท ากาแฟ คือ ท่ีท างาน ร้อยละ  62.7 

รองลงมาคือ ทั้ง 2ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) ร้อยละ 49.9  และท่ีบา้น ร้อยละ 17.4 
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ตารางท่ี 4.44  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิชงกาแฟสด และ
จ าแนกตามเพศ 

วธีิชงกาแฟสด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เคร่ืองชงกาแฟ 109 66.5 141 59.7 
ท่ีกรอง (กระดาษชง) 49 29.9 86 36.4 
ชงดว้ยแกว้กาแฟ 6 3.7 9 3.8 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่วธีิชงกาแฟสด คือ เคร่ือง
ชงกาแฟ ร้อยละ  66.5  รองลงมาคือท่ีกรอง (กระดาษชง) ร้อยละ 29.9 และชงดว้ยแกว้กาแฟ ร้อยละ 
3.7 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่วธีิชงกาแฟสด คือ เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 59.7 
รองลงมาคือท่ีกรอง (กระดาษชง) ร้อยละ 36.4   และชงดว้ยแกว้กาแฟ ร้อยละ 3.8 
 
ตารางท่ี 4.45  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด 
และจ าแนกตามเพศ 

เหตุผลทีด่ื่มกาแฟสด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หายง่วง 74 45.1 130 55.1 
สดช่ืน 55 33.5 68 28.8 
อร่อย 63 38.4 77 32.6 
คา่นิยม 13 7.9 18 7.6 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด คือ 
หายง่วง ร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ อร่อย ร้อยละ 38.4 และสดช่ืน ร้อยละ 33.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด คือ หายง่วง ร้อยละ 55.1 
รองลงมาคือ อร่อย ร้อยละ 32.6  และสดช่ืน ร้อยละ 28.8 
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ตารางท่ี 4.46  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีด่ืม และจ าแนก
ตามเพศ 

ช่วงเวลาทีด่ื่ม 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตอนเชา้ 96 58.5 117 49.6 
ตอนเท่ียง 37 22.6 70 29.7 
ตอนบ่าย 58 35.4 85 36.0 
ตอนเยน็ 10 6.1 12 5.1 

 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีด่ืม คือ ตอนเชา้ 
ร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ ตอนบ่าย ร้อยละ 35.4 และ ตอนเท่ียง ร้อยละ 22.6  
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีด่ืม คือ ตอนเชา้ ร้อยละ 49.6  
รองลงมาคือ ตอนบ่าย ร้อยละ 36.0  และ ตอนเท่ียง ร้อยละ  29.7  
 
ตารางท่ี 4.47  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามพนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม และ
จ าแนกตามเพศ 

พนัธ์ุกาแฟทีช่อบดื่ม 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรบสัตา้ 72 43.9 110 46.6 
อาราบิกา 92 56.1 126 53.4 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม คือ 
โรบสัตา้ ร้อยละ 56.1  รองลงมาคือ อาราบิกา ร้อยละ 43.9 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม คือ อาราบิกา ร้อยละ 53.4 
รองลงมาคือ โรบสัตา้ ร้อยละ 46.6 
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ตารางท่ี 4.48  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติัพื้นฐานของ
กาแฟสดท่ีชอบ และจ าแนกตามเพศ 

คุณสมบัติพืน้ฐานของกาแฟสดทีช่อบ 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 47 28.7 74 31.4 
หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป 69 42.1 100 42.4 
รสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป 45 27.4 59 25.0 
ทานแลว้หายง่วง 3 1.8 3 1.3 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.48  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่คุณสมบติัพื้นฐานของ
กาแฟสดท่ีชอบ คือ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 42.1  รองลงมาคือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 28.7 และ
รสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 27.4 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่คุณสมบติัพื้นฐานของกาแฟสดท่ีชอบ คือ หอม
กวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 42.4  รองลงมาคือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 31.4 และ รสชาติดีกวา่กาแฟ
ส าเร็จรูป ร้อยละ 25.0  
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ตารางท่ี 4.49  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผลของการมีกาแฟออแก
นิกส์ต่อการเลือกซ้ือกาแฟ  และจ าแนกตามเพศ 

 
ผลของการมีกาแฟออแกนิกส์ต่อการเลอืกซ้ือ

กาแฟ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ 45 27.4 50 21.2 
กาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ 50 30.5 69 29.2 
กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 42 25.6 54 22.9 
มีหลากหลายประเภทใหเ้ลือก 25 15.2 60 25.4 
ยงัไม่แน่ใจ 2 1.2 3 1.3 

รวม 164 100.0 236 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ  

 
  จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่ผลของการมีกาแฟออแก
นิกส์ต่อการเลือกซ้ือกาแฟ คือ กาแฟลาวดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 30.5  รองลงมาคือ กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 27.4  และไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ ร้อยละ 25.6 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ผลของการมีกาแฟออแกนิกส์ต่อการเลือกซ้ือกาแฟ 
คือ กาแฟลาวดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 29.2  รองลงมาคือ มีหลากหลายประเภทใหเ้ลือก  ร้อยละ 25.4 และ
กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 22.9 
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ตารางท่ี 4.50  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือ
มากท่ีสุด และจ าแนกตามเพศ 

ประเภทกาแฟสดทีซ้ื่อมากที่สุด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กาแฟคัว่บด 94 57.3 152 64.4 
กาแฟคัว่เมล็ด 70 42.7 84 35.6 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือ
มากท่ีสุด คือ กาแฟคัว่บด ร้อยละ 63.1 รองลงมาคือ กาแฟคัว่เมล็ด ร้อยละ 36.9 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ กาแฟคัว่บด 
ร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ กาแฟคัว่เมล็ด ร้อยละ 42.1 
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ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วบด 

 
ตารางท่ี 4.51  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บดของลาว และจ าแนกตามเพศ 

เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
ของลาว 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 36 38.3 45 30.3 
คุน้เคย 8 8.5 17 11.2 
รสชาติ 32 34.0 41 27.0 
คุณภาพดี 12 12.8 22 14.5 
หาซ้ือง่ายกวา่ 4 4.3 19 12.5 
ราคาถูกกวา่น าเขา้ 2 2.1 7 4.6 

รวม 94 100.0 152 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บดของลาว คือ  เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ  ร้อยละ  38.3  รองลงมาคือ รสชาติ ร้อยละ 34.0 
และคุณภาพดี ร้อยละ 12.8 
   ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บดของลาว 
คือ  เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ  ร้อยละ 30.3   รองลงมาคือ รสชาติ ร้อยละ 27.0  และคุณภาพดี ร้อยละ 
14.5 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด และจ าแนกตามเพศ 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วบดทีซ้ื่อมากทีสุ่ด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบเขม้ขน้ 25 26.6 37 24.3 
แบบกลาง 33 35.1 55 36.2 
แบบอ่อน 9 9.6 25 16.4 
แบบผสม 27 28.7 35 23.0 

รวม 94 100.0 152 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบกลาง ร้อยละ 35.1 รองลงมาคือ แบบผสม ร้อยละ 28.7 และ แบบเขม้ขน้ 
ร้อยละ 26.6 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ
แบบกลาง  ร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 24.3 และแบบผสม ร้อยละ 23.0 
 
ตารางท่ี 4.53  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บด  และจ าแนกตามเพศ 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 24 25.5 36 23.7 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 17 18.1 21 13.8 
เดือนละ 1 คร้ัง 38 40.4 63 41.4 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 15 16.0 32 21.1 

รวม 94 100.0 152 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสด
แบบคัว่บดคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 40.4 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 25.5 และ  2 – 3 
เดือนต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 18.1 
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  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดคือ เดือนละ 
1 คร้ัง ร้อยละ 41.4 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 23.7 และเดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 21.1 
 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดต่อคร้ัง และจ าแนกตามเพศ 

การช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดต่อคร้ัง 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 ถุง 65 69.1 110 72.4 
คร้ังละ 2 ถุง 25 26.6 29 19.1 
คร้ังละ 3 ถุง 2 2.1 7 4.6 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 2 2.1 6 3.9 

รวม 94 100.0 152 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 69.1 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 26.6 และคร้ังละ 3 ถุง และ
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง เท่ากนั ร้อยละ 2.1 
   ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 
ถุง ร้อยละ 72.4 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 19.1   และคร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 4.6 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

ตารางท่ี 4.55  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด และจ าแนกตามเพศ 

สถานทีช้ื่อกาแฟสดแบบคั่วบด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 25 26.6 43 28.3 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 23 24.5 36 23.7 
ตลาด 12 12.8 27 17.8 
ร้านกาแฟ 13 13.8 15 9.9 
ร้านมินิมาร์ท 21 22.3 31 20.4 

รวม 94 100.0 152 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด คือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ 26.6 รองลงมาคือร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 24.5 และร้านมินิมาร์ท 
ร้อยละ 22.3 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านคา้ปลีก
ทัว่ไป ร้อยละ 28.3  รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 23.7 และร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 20.4 
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ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
แบบคัว่บด  และจ าแนกตามเพศ 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคั่วบด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 39 41.5 70 46.1 
ความสะดวกในการบริโภค 24 25.5 29 19.1 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 15 16.0 27 17.8 
ทดลองชิม 15 16.0 22 4.5 
ประหยดักวา่ 1 1.1 4 2.6 

รวม 94 100.0 152 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.56 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟ
แบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 41.5  รองลงมาคือ ความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 25.5 และ
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย และทดลองชิม เท่ากนั ร้อยละ 16.0 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บด คือ รสชาติ
อร่อย ร้อยละ 46.1  รองลงมาคือ ความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 19.1  และมีรสชาติใหเ้ลือก
หลากหลาย ร้อยละ 17.8 
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ตารางท่ี 4.57  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด  และจ าแนกตามเพศ 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด

แบบคั่วบดมากทีสุ่ด 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 49 52.1 68 44.7 
สมาชิกในครอบครัว 12 12.8 36 23.7 
เพื่อน 22 23.4 24 15.8 
ส่ือโฆษณา 9 9.6 20 13.2 
พนกังานขาย 2 2.1 4 2.6 

รวม 94 100.0 152 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ เพื่อน ร้อยละ 23.4
และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 12.8  
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือกาแฟสด
แบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 44.7  รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว  ร้อยละ 23.7 และ
เพื่อน ร้อยละ 15.8 
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ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็ 

 

ตารางท่ี 4.58  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบเมล็ดของลาว   และจ าแนกตามเพศ 
เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ของ

ลาว 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 19 27.1 20 23.8 
คุน้เคย 6 8.6 18 21.4 
รสชาติ 26 37.1 29 34.5 
คุณภาพดี 15 21.4 15 17.9 
หาซ้ือง่ายกวา่ 3 4.3 1 1.2 
ราคาถูกกวา่น าเขา้ 0 0.0 1 1.2 
อ่ืนๆ 1 1.4 0 0.0 

รวม 70 100.0 84 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่ เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ดของลาว คือ รสชาติ ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือ เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 27.1  
และคุณภาพดี ร้อยละ 21.4 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดของลาว 
คือ รสชาติ ร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 23.8 และคุน้เคย ร้อยละ 21.4 
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ตารางท่ี 4.59  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่เมล็ดท่ีซ้ือ และจ าแนกตามเพศ 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ทีซ้ื่อ 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบเขม้ขน้ 23 32.9 12 14.3 
แบบกลาง 21 30.0 39 46.4 
แบบอ่อน 6 8.6 3 3.6 
แบบผสม 20 28.6 30 35.7 

รวม 70 100.0 84 100.0 
  
  จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่เมล็ดท่ีซ้ือ คือ แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ แบบกลาง ร้อยละ 30.0 และแบบผสม ร้อยละ 
28.6 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ีซ้ือ คือ แบบ
กลาง ร้อยละ 46.4  รองลงมาคือแบบผสม ร้อยละ 35.7  และแบบเขม้ขน้ ร้อยละ 14.3  
 
ตารางท่ี 4.60  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ด  และจ าแนกตามเพศ 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 17 24.3 10 11.9 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 14 20.0 21 25.0 
เดือนละ 1 คร้ัง 31 44.3 39 46.4 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 8 11.4 14 16.7 

รวม 70 100.0 84 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสด
แบบคัว่เมล็ด  คือ เดือนละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 24.3 และ    
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 20.0  
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  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด คือ   

เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 46.4  รองลงมาคือ เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 25.0  และ2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 
ร้อยละ 16.7 
 
ตารางท่ี 4.61  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดต่อคร้ัง และจ าแนกตามเพศ 

การช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ต่อคร้ัง 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 ถุง 38 54.3 47 56.0 
คร้ังละ 2 ถุง 28 40.0 31 36.9 
คร้ังละ 3 ถุง 2 2.9 4 4.8 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 2 2.9 2 2.4 

รวม 70 100.0 84 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 54.3  รองลงมาคือคร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 40.0 และ  คร้ังละ 3 ถุง  
และ มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง เท่ากนั ร้อยละ 2.9  
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 
1 ถุง ร้อยละ 56.0  รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 36.9 และมากกวา่คร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 4.8 
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ตารางท่ี 4.62  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด และจ าแนกตามเพศ 

สถานทีซ้ื่อกาแฟสดแบบคั่วบด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 13 18.6 7 8.3 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 13 18.6 22 26.2 
ตลาด 3 4.3 9 10.7 
ร้านกาแฟ 8 11.4 10 11.9 
ร้านมินิมาร์ท 32 45.7 36 42.9 
อ่ืนๆ 1 1.4 0 0.0 

รวม 70 100.0 84 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืน ๆไดแ้ก่ โรงงานคัว่กาแฟ 

 
  จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด คือ ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ และร้านคา้ปลีกทัว่ไป เท่ากนั 
ร้อยละ 18.6  และร้านกาแฟ ร้อยละ 11.4  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านมินิมาร์ท  
ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 26.2 และร้านกาแฟ ร้อยละ  11.9 
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ตารางท่ี 4.63  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บด และจ าแนกตามเพศ 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 36 51.4 36 42.9 
ความสะดวกในการบริโภค 10 14.3 16 19.0 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 15 21.4 19 22.6 
ทดลองชิม 6 8.6 11 13.1 
ประหยดักวา่  2 2.9 2 2.4 
อ่ืนๆ 1 1.4 0 0.0 

รวม 70 100.0 84 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟสด
แบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 51.4  รองลงมาคือ มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย ร้อยละ 21.4 และ
ความสะดวกในการบริโภค  ร้อยละ 114.3 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ รสชาติ
อร่อย ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ มีรสชาติให้เลือกหลากหลาย ร้อยละ 22.6 และความสะดวกในการ
บริโภค ร้อยละ 19.0 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด และจ าแนกตามเพศ 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด
แบบคั่วเมลด็มากทีสุ่ด และจ าแนกตามรายได้

เฉลีย่ต่อเดือน 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 21 30.0 25 29.8 
สมาชิกในครอบครัว 17 24.3 19 22.6 
เพื่อน 26 37.1 32 38.1 
ส่ือโฆษณา 5 7.1 8 9.5 
อ่ืนๆ 1 1.4 0 0.0 

รวม 70 100.0 84 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้นาย 

 
  จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือ ตวัเอง ร้อยละ 
30.07 และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 24.3 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือกาแฟสด
แบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 38.1 รองลงมาคือ ตวัเอง ร้อยละ 29.8 และสมาชิกใน
ครอบครัว ร้อยละ 22.6 
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ตารางท่ี 4.65  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบ
คัว่เมล็ดและแบบคัว่บด และจ าแนกตามเพศ 
เหตุผลทีซ้ื่อกาแฟทั้งแบบคั่วเมลด็และแบบคั่ว

บด 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ลองชิม 40 24.4 82 34.7 
ชอบต่างกนัในครอบครัว 56 34.1 66 28.0 
ชอบทั้งสองแบบ 47 28.7 47 19.9 
ซ้ือเป็นของฝาก 20 12.2 40 16.9 
อ่ืนๆ 1 0.6 1 0.4 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.65  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย   ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้ง
แบบคัว่เมล็ดและแบบคัว่บด คือ ชอบต่างกนัในครอบครัว  ร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ ชอบทั้งสองแบบ   
ร้อยละ 28.7 และลองชิม ร้อยละ 24.4  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบคัว่เมล็ดและแบบคัว่บด 
คือ ลองชิม ร้อยละ 34.7 ลงมาคือ ชอบต่างกนัในครอบครัว ร้อยละ 28.0 รอง และชอบทั้งสองแบบ 
ร้อยละ 19.9 
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ตารางท่ี 4.66  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั 
และจ าแนกตามเพศ 

ลกัษณะการใช้ทีต่่างกนั 
เพศ 

ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความสะดวกในการชง 52 31.7 82 34.7 
สถานท่ีในการใชต่้างกนั 72 43.9 101 42.8 
อายกุารเก็บรักษา 37 22.6 52 22.0 
อ่ืนๆ 3 1.8 1 0.4 

รวม 164 100.0 236 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.66 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั 
คือ สถานท่ีในการใชต่้างกนั ร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ ความสะดวกในการชง ร้อยละ 31.7 และอายุ
การเก็บรักษา ร้อยละ 22.6 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั คือ  สถานท่ีในการใช้
ต่างกนั  ร้อยละ 42.8 รองลงมาคือ ความสะดวกในการชง ร้อยละ 34.7 และอายกุารเก็บรักษา ร้อยละ 
22.0 
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4.5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี  4.67   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนก
ตามเพศ 

 
ด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 
t-test 

Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) 3.87 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

-.973 0.33 

กาแฟมีหลายรสชาติ และหลายระดบัความเขม้ขน้
ใหเ้ลือก 

3.75 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

.125 0.90 

มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั 3.74 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

.089 0.93 

รสชาติของกาแฟอร่อย 3.90 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

.057 0.96 

กล่ินของกาแฟ 3.90 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

-.971 0.33 

เป็นกาแฟของประเทศลาว 3.98 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

-1.028 0.03* 

ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 3.58 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

.100 0.92 

มีหลายขนาดบรรจุใหเ้ลือก 3.52 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

-.100 0.92 

มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 3.63 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

-1.675 0.10 

บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษากล่ินไดดี้ 3.64 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

-.215 0.83 

ช่ือเสียงของตรายีห่อ้ของกาแฟ 3.74 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

-.402 0.69 

ระบุวนัหมดอาย ุ 3.61 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

-.986 0.33 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.74 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

-.780 0.44 
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 จากตารางท่ี 4.67 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศ
หญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือ  เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 3.98) รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟอร่อย และกล่ินของ
กาแฟ เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.90) และความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ เป็น
กาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ กล่ินของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และความสดของ
ผลิตภณัฑ์ (ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 3.93)  

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ  t-test  ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี  95% พบวา่การให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ จ าแนก
ตามเพศ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในเร่ือง เป็นกาแฟของประเทศลาว  โดย
เพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลมากกวา่เพศชาย 
 
ตารางท่ี  4.68   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตาม
เพศ 

 
ด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญิง 
t-test 

Sig. 

(2-tailed) 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีป้ายบอกราคาชดัเจน 3.75 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

.204 0.84 

มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด 3.71 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

.191 0.85 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.54 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

.723 0.47 

มีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน 3.21 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

-1.660 0.10 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.55 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

-.542 0.59 

 
 จากตารางท่ี 4.68 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกเพศใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
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 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือมีป้ายบอกราคาชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือ มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.71) และ
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีป้าย
บอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.73) รองลงมาคือ ราคาใหเ้ลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.70) และราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.48)  

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test     ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา  
จ  าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ตารางท่ี  4.69  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญิง 
t-test 

Sig. 

(2-tailed) 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก 3.70 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

-.879 0.38 

สินคา้ไม่ขาดตลาด 3.68 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

-.828 0.41 

หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย 3.85 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

-.339 0.74 

การจัดวางสินค้าให้เลือกครบถ้วน(หลาย
ยีห่อ้) 

3.59 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

-.024 0.98 

การจดัวางสินคา้มีสินคา้ในต าแหน่งมองได้
ชดั 

3.55 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

-1.093 0.28 

ความสะอาดของชั้นวางสินคา้ 3.51 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

-.426 0.67 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.65 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

-.753 0.45 
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 จากตารางท่ี  4.69 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทุกเพศ
ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.85)  รองลงมาคือร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.70) และ
สินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือ
สินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.87)  รองลงมาคือ ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.76) และสินคา้ไม่
ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.74) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวิธีการ   t-test  ณ ระดับความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบว่าการให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี  4.70   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญิง 
t-test 

Sig. 

(2-tailed) 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ 3.15 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

-1.143 0.25 

มีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ 2.93 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

-1.397 0.16 

มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 3.01 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

-1.397 0.16 

มีการแจกสินคา้ใหท้ดลองชิม 2.85 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

-1.545 0.12 

มีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียด 2.82 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

-.859 0.39 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 2.83 
(ปานกลาง) 

2.81 
(ปานกลาง) 

.140 0.89 

มีการลดราคาสินคา้ 2.75 
(ปานกลาง) 

2.71 
(ปานกลาง) 

.348 0.73 

มีการชิงโชค แจกรางวลั 2.67 
(ปานกลาง) 

2.79 
(ปานกลาง) 

-.853 0.39 

มีของแถม 2.63 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

-.687 0.49 

มีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 2.55 
(ปานกลาง) 

2.69 
(ปานกลาง) 

-1.006 0.32 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.82 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) -1.162 0.25 

 
 จากตารางท่ี 4.70 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชาย
และเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัปานกลาง 
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 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ (ค่าเฉล่ีย 3.15) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 
3.01) และมีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 2.93) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีการ
โฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ (ค่าเฉล่ีย 3.25) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.16) 
และมีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.08) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวิธีการ   t-test ณ ระดับความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบว่าการให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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4.6  พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวยีงจันทน์  จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

ตารางท่ี 4.71  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ 
และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความถี่ในการดื่มกาแฟ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ใช่ 181 66.1 88 69.8 
ไม่ใช่ 93 33.9 38 30.2 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.71 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟทุกวนั ร้อยละ 66.1 และไม่ด่ืมทุกวนั ร้อยละ 33.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟทุกวนั 
ร้อยละ 69.8  และไม่ด่ืมทุกวนั ร้อยละ 30.2 
 
ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการด่ืมกาแฟต่อวนั และ
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การดื่มกาแฟต่อวนั 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัละ 1 คร้ัง 205 74.8 77 61.1 
วนัละ 2 คร้ัง 60 21.9 42 33.3 
วนัละ 3 คร้ัง 6 2.2 3 2.4 
มากกวา่วนัละ 3 คร้ัง 3 1.1 4 3.2 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่การด่ืมกาแฟต่อวนั คือ วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 74.8 รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 21.9 
และวนัละ 3 คร้ัง ร้อยละ 2.2 
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 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่การด่ืมกาแฟต่อ
วนั คือ วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 61.1  รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 33.3 และมากกวา่วนัละ 3 คร้ัง 
ร้อยละ 3.2 
 
ตารางท่ี 4.73  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บด
ซ้ือ และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ยีห้่อกาแฟสดแบบคั่วบดซ้ือ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กาแฟสีหนุก 56 20.4 27 21.4 
กาแฟพเูพียงบอละเวน 31 11.3 15 11.9 
กาแฟพเูขาลาว 60 21.9 25 19.8 
กาแฟดาว 104 38.0 52 41.3 
กาแฟปากช่อง 19 6.9 5 4.0 
อ่ืนๆ 4 1.5 2 1.6 

รวม 274 100.0 126 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ กาแฟแชฟรอน (4 ราย) กาแฟ le trio coffee (2 ราย) 

 
 จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่ยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ คือ กาแฟดาว ร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ กาแฟพูเขาลาว ร้อยละ 
21.9 และ กาแฟสีหนุก ร้อยละ 20.4   
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ยีห่อ้กาแฟสด
แบบคัว่บดซ้ือ คือ กาแฟดาว ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือกาแฟสีหนุก  ร้อยละ 21.4 และกาแฟพเูขาลาว 
ร้อยละ 19.8 
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ตารางท่ี 4.74  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีด่ืมกาแฟ และ
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สถานทีด่ื่มกาแฟ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด่ืมท่ีบา้น 47 17.2 17 13.5 
ด่ืมท่ีท างาน 177 64.6 72 57.1 
ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) 50 18.2 37 29.4 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.74 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่สถานท่ีด่ืมกาแฟ คือ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 64.6  รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) 
ร้อยละ 18.2 และด่ืมท่ีบา้น ร้อยละ 17.2 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่สถานท่ีด่ืม
กาแฟ คือ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 57.1  รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) ร้อยละ 29.4 และด่ืมท่ี
บา้น ร้อยละ 13.5 
 
ตารางท่ี 4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการมีเคร่ืองท ากาแฟ และ
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การมีเคร่ืองท ากาแฟ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ท่ีบา้น 54 19.7 21 16.7 
ท่ีท างาน 171 62.4 70 55.6 
ทั้ง 2ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) 49 17.9 35 27.8 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.75 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่มีเคร่ืองท ากาแฟ คือ ท่ีท างาน ร้อยละ 62.4 รองลงมาคือ ท่ีบา้น ร้อยละ 19.7 และทั้ง 2ท่ี (ท่ี
บา้นและท่ีท างาน) ร้อยละ 17.9 
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  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่มีเคร่ืองท า
กาแฟ คือ ท่ีท างาน ร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ ทั้ง 2ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) ร้อยละ 27.8 และท่ีบา้น 
ร้อยละ 16.7 
 
ตารางท่ี 4.76  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิชงกาแฟสด และ
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

วธีิชงกาแฟสด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เคร่ืองชงกาแฟ 169 61.7 81 64.3 
ท่ีกรอง (กระดาษชง) 94 34.3 41 32.5 
ชงดว้ยแกว้กาแฟ 11 4.0 4 3.2 

รวม 274 100.0 126 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนไดแ้ก่  

 จากตารางท่ี 4.76 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่วธีิชงกาแฟสด คือ เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 61.7 รองลงมาคือท่ีกรอง (กระดาษชง) ร้อยละ 
34.3  และชงดว้ยแกว้กาแฟ ร้อยละ 4.0  
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่วธีิชงกาแฟสด 
คือ เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 64.3 รองลงมาคือท่ีกรอง (กระดาษชง) ร้อยละ 32.5  และชงดว้ยแกว้กาแฟ 
ร้อยละ 3.2  
 
ตารางท่ี 4.77  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด 
และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เหตุผลทีด่ื่มกาแฟสด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หายง่วง 147 53.6 57 45.2 
สดช่ืน 80 29.2 43 34.1 
อร่อย 96 35.0 44 34.9 
คา่นิยม 17 6.2 14 11.1 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
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 จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด คือ หายง่วง ร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ อร่อย ร้อยละ 35.0 และสดช่ืน 
ร้อยละ 29.2 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีด่ืม
กาแฟสด คือ หายง่วง ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ อร่อย ร้อยละ 34.9  และสดช่ืน ร้อยละ 34.1 
 

ตารางท่ี 4.78  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีด่ืม และจ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ช่วงเวลาทีด่ื่ม 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตอนเชา้ 143 52.2 71 56.3 
ตอนเท่ียง 73 26.6 34 27.0 
ตอนบ่าย 96 35.0 47 37.3 
ตอนเยน็ 12 4.4 10 7.9 

 
 จากตารางท่ี 4.78 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีด่ืม คือ ตอนเชา้ ร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ตอนบ่าย ร้อยละ 35.0 และ ตอนเท่ียง 
ร้อยละ 26.6  
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีด่ืม 
คือ ตอนเชา้ ร้อยละ 56.3  รองลงมาคือ ตอนบ่าย ร้อยละ 37.3และ ตอนเท่ียง ร้อยละ 27.0  
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ตารางท่ี 4.79  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามพนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม และ
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พนัธ์ุกาแฟทีช่อบดื่ม 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรบสัตา้ 130 47.4 52 41.3 
อาราบิกา 144 52.6 74 58.7 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.79 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม คือ โรบสัตา้ ร้อยละ 47.4 รองลงมาคือ อาราบิกา ร้อยละ 52.6 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่พนัธ์ุกาแฟท่ี
ชอบด่ืม คือ อาราบิกา ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ โรบสัตา้ ร้อยละ 41.3 
 
ตารางท่ี 4.80  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติัพื้นฐานของ
กาแฟสดท่ีชอบ และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณสมบัติพืน้ฐานของกาแฟสดทีช่อบ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 93 33.9 28 22.2 
หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป 118 43.1 51 40.5 
รสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป 60 21.9 44 34.9 
อ่ืนๆ 3 1.1 3 2.4 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.80 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ
ส่วนใหญ่คุณสมบติัพื้นฐานของกาแฟสดท่ีชอบ คือ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ 
รสชาติอร่อย ร้อยละ 33.9 และรสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 21.9 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่คุณสมบติั
พื้นฐานของกาแฟสดท่ีชอบ คือ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ รสชาติดีกวา่กาแฟ
ส าเร็จรูป ร้อยละ 34.9 และรสชาติอร่อย ร้อยละ 22.2 
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ตารางท่ี 4.81  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผลของการมีกาแฟออแก
นิกส์ต่อการเลือกซ้ือกาแฟ และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ผลของการมีกาแฟออแกนิกส์ต่อการเลอืกซ้ือ
กาแฟ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ 61 22.3 34 27.0 
กาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ 86 31.4 33 26.2 
กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 70 25.5 26 20.6 
มีหลากหลายประเภทใหเ้ลือก 54 19.7 31 24.6 
ยงัไม่แน่ใจ 3 1.1 2 1.6 

รวม 274 100.0 126 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่  

 
  จากตารางท่ี 4.81 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่การเลือกกาแฟออแกนิกส์ คือ กาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ กาแฟ
ออแกนิกส์ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 25.5 และไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ ร้อยละ 22.3 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่การเลือกกาแฟ
ออแกนิกส์ คือไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ ร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ กาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ 
ร้อยละ 26.2 และมีหลากหลายประเภทใหเ้ลือก  ร้อยละ 24.6 
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ตารางท่ี 4.82  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือ
มากท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ประเภทกาแฟสดทีซ้ื่อมากที่สุด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กาแฟคัว่บด 173 63.1 73 57.9 
กาแฟคัว่เมล็ด 101 36.9 53 42.1 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.82 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ กาแฟคัว่บด ร้อยละ 63.1 รองลงมาคือ กาแฟคัว่เมล็ด 
ร้อยละ 36.9 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ประเภทกาแฟ
สดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ กาแฟคัว่บด ร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ กาแฟคัว่เมล็ด ร้อยละ 42.1 

 

ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วบด 

ตารางท่ี 4.83  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บดของลาว และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
ของลาว 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 58 33.5 24 32.9 
คุน้เคย 16 9.2 9 12.3 
รสชาติ 50 28.9 23 31.5 
คุณภาพดี 24 13.9 10 13.7 
หาซ้ือง่ายกวา่ 16 9.2 7 9.6 
ราคาถูกกวา่นาเขา้ 9 5.2 0 0.0 

รวม 173 100.0 73 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.83 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บดของลาว คือ  เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ  ร้อยละ 33.5 
รองลงมาคือ รสชาติ ร้อยละ 28.9 และคุณภาพดี ร้อยละ 13.9 
   ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจง
ซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บดของลาว คือ  เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ  ร้อยละ 32.9  รองลงมาคือ รสชาติ ร้อย
ละ 31.5 และคุณภาพดี ร้อยละ 13.7 
 

ตารางท่ี 4.84 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วบดทีซ้ื่อมากทีสุ่ด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบเขม้ขน้ 39 22.5 23 31.5 
แบบกลาง 63 36.4 25 34.2 
แบบอ่อน 23 13.3 11 15.1 
แบบผสม 48 27.7 14 19.2 

รวม 173 100.0 73 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.84 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบกลาง ร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ แบบ
ผสม ร้อยละ 27.7 และ แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 22.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่รสชาติของ
กาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือแบบกลาง  ร้อยละ 34.2 รองลงมาคือ แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 31.5 
และแบบผสม ร้อยละ 19.2 
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ตารางท่ี 4.85  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บด  และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 41 23.7 19 26.0 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 22 12.7 16 21.9 
เดือนละ 1 คร้ัง 77 44.5 24 32.9 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 33 19.1 14 19.2 

รวม 173 100.0 73 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.85 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 23.7 และ  2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 19.1 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ความถ่ีในการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 26.0 
และเดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 21.9 
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ตารางท่ี 4.86 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดต่อคร้ัง และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดต่อคร้ัง 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 ถุง 126 72.8 49 67.1 
คร้ังละ 2 ถุง 39 22.5 15 20.5 
คร้ังละ 3 ถุง 4 2.3 5 6.8 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 4 2.3 4 5.5 

รวม 173 100.0 73 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.86 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 72.8 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง 
ร้อยละ 22.5 และคร้ังละ 3 ถุง และมากกวา่คร้ังละ 3 ถุง เท่ากนั ร้อยละ 2.3 
   ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสด
แบบคัว่บดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 20.5 และคร้ังละ     
3 ถุง ร้อยละ 5.5 
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ตารางท่ี 4.87  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สถานทีช้ื่อกาแฟสดแบบคั่วบด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 50 28.9 18 24.7 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 42 24.3 17 23.3 
ตลาด 25 14.5 14 19.2 
ร้านกาแฟ 20 11.6 8 11.0 
ร้านมินิมาร์ท 36 20.8 16 21.9 

รวม 173 100.0 73 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.87 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ ร้านคา้
สะดวกช้ือ ร้อยละ 24.3 และร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 20.8 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือ

กาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป  ร้อยละ 24.7   รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 23.3 

และร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 21.9 
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ตารางท่ี 4.88 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
แบบคัว่บด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคั่วบด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 75 43.4 34 46.6 
ความสะดวกในการบริโภค 34 19.7 19 26.0 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 32 18.5 10 13.7 
ทดลองชิม 28 16.2 9 12.3 
ประหยดักวา่ 4 2.3 1 1.4 

รวม 173 100.0 73 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.88 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 43.4  รองลงมาคือ ความสะดวก
ในการบริโภค ร้อยละ 19.7 และมีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย ร้อยละ 18.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่เหตุผลในการ
ซ้ือกาแฟแบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ ความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 
26.0 และมีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย ร้อยละ 13.7 
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ตารางท่ี 4.89  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด

แบบคั่วบดมากทีสุ่ด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 78 45.1 39 53.4 
สมาชิกในครอบครัว 42 24.3 6 8.2 
เพื่อน 32 18.5 14 19.2 
ส่ือโฆษณา 17 9.8 12 16.4 
พนกังานขาย 4 2.3 2 2.7 

รวม 173 100.0 73 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.89 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 45.1 
รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 24.3 และเพื่อน ร้อยละ 18.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 53.4 รองลงมาคือ เพื่อน     ร้อย
ละ 19.2 และส่ือโฆษณา ร้อยละ 19.2 
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ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็ 

 

ตารางท่ี 4.90  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ดของลาว และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ 

ของลาว 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 25 24.8 14 26.4 
คุน้เคย 13 12.9 11 20.8 
รสชาติ 38 37.6 17 32.1 
คุณภาพดี 21 20.8 9 17.0 
หาซ้ือง่ายกวา่ 3 3.0 1 1.9 
ราคาถูกกวา่น าเขา้ 1 1.0 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 1.9 

รวม 101 100.0 53 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.90 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่ เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดของลาว คือ รสชาติ ร้อยละ 37.6 รองลงมาคือ เป็น
ผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 24.8 และคุณภาพดี ร้อยละ 20.8 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจง
ซ้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดของลาว คือ รสชาติ ร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ เป็นผลิตภณัฑ์ในประเทศ 
ร้อยละ 26.4 และคุน้เคย ร้อยละ 20.8 
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ตารางท่ี 4.91  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสดแบบ
คัว่เมล็ดท่ีซ้ือ และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ทีซ้ื่อ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบเขม้ขน้ 21 20.8 14 26.4 
แบบกลาง 41 40.6 19 35.8 
แบบอ่อน 7 6.9 2 3.8 
แบบผสม 32 31.7 18 34.0 

รวม 101 100.0 53 100.0 
  
  จากตารางท่ี 4.91 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ีซ้ือ คือ แบบกลาง ร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ แบบผสม 
ร้อยละ 31.7  และแบบเขม้ขน้ ร้อยละ 20.8  
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่รสชาติของ

กาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ีซ้ือ คือ แบบกลาง ร้อยละ 35.8 รองลงมาคือแบบผสม ร้อยละ 34.0 และแบบ

เขม้ขน้ ร้อยละ 26.4  
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ตารางท่ี 4.92  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ด   และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 19 18.8 8 15.1 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 20 19.8 15 28.3 
เดือนละ 1 คร้ัง 49 48.5 21 39.6 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 13 12.9 9 17.0 

รวม 101 100.0 53 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.92 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด คือ เดือนละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ    
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 19.8 และสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 18.8  
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ความถ่ีในการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด คือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 39.6 รองลงมาคือ เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 
28.3 และ2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 17.0 
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ตารางท่ี 4.93  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดต่อคร้ัง และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ต่อคร้ัง 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 ถุง 60 59.4 25 47.2 
คร้ังละ 2 ถุง 34 33.7 25 47.2 
คร้ังละ 3 ถุง 4 4.0 2 3.8 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 3 3.0 1 1.9 

รวม 101 100.0 53 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.93 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 59.4 รองลงมาคือคร้ังละ 2 ถุง 
ร้อยละ 33.7 และ  คร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 4.0  
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสด
แบบคัว่เมล็ดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง และคร้ังละ 2 ถุง เท่ากนั ร้อยละ 47.2  รองลงมาคือ คร้ังละ 3 ถุง 
ร้อยละ 3.8 และ มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 1.9 
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ตารางท่ี 4.94  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สถานทีซ้ื่อกาแฟสดแบบคั่วบด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 11 10.9 9 17.0 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 25 24.8 10 18.9 
ตลาด 9 8.9 3 5.7 
ร้านกาแฟ 10 9.9 8 15.1 
ร้านมินิมาร์ท 46 45.5 22 41.5 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 1.9 

รวม 101 100.0 53 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.94 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวก
ช้ือ ร้อยละ 24.8 และร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ 10.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านมินิมาร์ท  ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 18.9 และ 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ  17.0  
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ตารางท่ี 4.95  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 47 46.5 25 47.2 
ความสะดวกในการบริโภค 17 16.8 9 17.0 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 23 22.8 11 20.8 
ทดลองชิม 11 10.9 6 11.3 
ประหยดักวา่  3 3.0 1 1.9 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 1.9 

รวม 101 100.0 53 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.95 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 46.5  รองลงมาคือ มีรสชาติ
ใหเ้ลือกหลากหลาย ร้อยละ 22.8 และความสะดวกในการบริโภค  ร้อยละ 16.8 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ มีรสชาติให้เลือกหลากหลาย ร้อยละ 
20.8 และความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 17.0 
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ตารางท่ี 4.96 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด
แบบคั่วเมลด็มากทีสุ่ด และจ าแนกตามรายได้

เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 31 30.7 15 28.3 
สมาชิกในครอบครัว 22 21.8 14 26.4 
เพื่อน 39 38.6 19 35.8 
ส่ือโฆษณา 9 8.9 4 7.5 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 1.9 

รวม 101 100.0 53 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.96 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 38.6 
รองลงมาคือ ตวัเอง ร้อยละ 30.7 และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 21.8 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ ตวัเอง ร้อยละ 
28.3 และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 26.4 
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ตารางท่ี 4.97  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบ
คัว่เมล็ดและแบบคัว่บด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
เหตุผลทีซ้ื่อกาแฟทั้งแบบคั่วเมลด็และแบบคั่ว

บด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ลองชิม 87 31.8 35 27.8 
ชอบต่างกนัในครอบครัว 79 28.8 43 34.1 
ชอบทั้งสองแบบ 64 23.4 30 23.8 
ซ้ือเป็นของฝาก 43 15.7 17 13.5 
อ่ืนๆ 1 0.4 1 0.8 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.97  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบคัว่เมล็ดและแบบคัว่บด คือ ลองชิม ร้อยละ 31.8 รองลงมาคือ ชอบ
ต่างกนัในครอบครัว ร้อยละ 28.8 และชอบทั้งสองแบบ ร้อยละ 23.4 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือ
กาแฟทั้งแบบคัว่เมล็ดและแบบคัว่บด คือ ชอบต่างกนัในครอบครัว ร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ ลองชิม 
ร้อยละ 27.8 และชอบทั้งสองแบบ ร้อยละ 23.8 
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ตารางท่ี 4.98  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั 
และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ลกัษณะการใช้ทีต่่างกนั 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 กบีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความสะดวกในการชง 90 32.8 44 34.9 
สถานท่ีในการใชต่้างกนั 119 43.4 54 42.9 
อายกุารเก็บรักษา 63 23.0 26 20.6 
อ่ืนๆ 2 0.7 2 1.6 

รวม 274 100.0 126 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.98 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ       
ส่วนใหญ่ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั คือ สถานท่ีในการใชต่้างกนั ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ความสะดวก
ในการชง ร้อยละ 32.8 และอายกุารเก็บรักษา ร้อยละ 23.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ส่วนใหญ่ลกัษณะการใช้
ท่ีต่างกนั คือ  สถานท่ีในการใชต่้างกนั  ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ความสะดวกในการชง ร้อยละ 34.9 
และอายกุารเก็บรักษา ร้อยละ 20.6 
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4.7 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อดือน 
 
ตารางท่ี  4.99  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 

4,000,000 กบี 
4,000,001 กบี

ขึน้ไป t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) 3.88 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

-1.078 0.28 

กาแฟมีหลายรสชาติ และหลายระดับความ
เขม้ขน้ใหเ้ลือก 

3.74 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

-.021 0.98 

มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั 3.74 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

-.112 0.91 

รสชาติของกาแฟอร่อย 3.88 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

-.989 0.32 

กล่ินของกาแฟ 3.92 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

-.742 0.46 

เป็นกาแฟของประเทศลาว 4.04 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

.274 0.79 

ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 3.54 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

-1.295 0.20 

มีหลายขนาดบรรจุใหเ้ลือก 3.51 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

-.483 0.63 

มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 3.70 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

-.387 0.70 

บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษากล่ินไดดี้ 3.61 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

-1.443 0.15 

ช่ือเสียงของตรายีห่อ้ของกาแฟ 3.72 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

-1.262 0.21 

ระบุวนัหมดอาย ุ 3.62 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

-1.221 0.22  
 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.74 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

-1.103 0.27 
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 จากตารางท่ี 4.99 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ใหร้ะดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ  เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ กล่ิน
ของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 4.92) และความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) และรสชาติของกาแฟอร่อย เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.02) รองลงมาคือ กล่ินของกาแฟ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) และความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) และรสชาติของกาแฟอร่อย เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.95) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test     ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้น
ผลิตภณัฑ ์ จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ตารางท่ี  4.100   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
4,000,000 กบี 

4,000,001 กบี
ขึน้ไป t-test 

Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีป้ายบอกราคาชดัเจน 3.72 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

-.893 0.37 

มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด 3.68 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

-.904 0.37 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.44 
(ปานกลาง) 

3.65 
(มาก) 

-.2413 0.02* 

มีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน 3.21 
(ปานกลาง) 

3.47 
(ปานกลาง) 

-3.025 0.00* 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.51 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

-1.560 0.12 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 
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 จากตารางท่ี 4.100 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนให้
ระดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ใหร้ะดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ มีราคาให้
เลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.68) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือ ราคาใหเ้ลือกตาม
ขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.75) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.65)  

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test     ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา  
จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในเร่ือง ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ และมีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน  โดยพบวา่กลุ่มรายไดต่้อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลมากกวา่กลุ่มรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ 
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ตารางท่ี  4.101   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 

4,000,000 กบี 
4,000,001 กบี

ขึน้ไป t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก 3.70 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

-1.323 0.19 

สินคา้ไม่ขาดตลาด 3.73 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

.526 0.60 

หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย 3.85 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

-.633 0.53 

การจดัวางสินคา้ใหเ้ลือกครบถว้น(หลายยีห่อ้) 3.58 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

-.344 0.73 

การจดัวางสินคา้มีสินคา้ในต าแหน่งมองไดช้ดั 3.58 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

-.767 0.44 

ความสะอาดของชั้นวางสินคา้ 3.50 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

-.758 0.45 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.66 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

-.847 0.40 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี  4.101 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทุก
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนให้ระดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ใหร้ะดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.85)  รองลงมาคือ สินคา้ไม่ขาด
ตลาด  (ค่าเฉล่ีย 3.73) และร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.70)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.90)  รองลงมาคือ ร้านท่ีจ าหน่ายไปมา
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.80) และสินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.60) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test     ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี  4.102   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
4,000,000 กบี 

4,000,001  กบี
ขึน้ไป t-test 

Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ 3.19 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

-.526 0.60 

มีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ 3.01 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

-.360 0.72 

มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 3.06 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

-.915 0.36 

มีการแจกสินคา้ใหท้ดลองชิม 2.90 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

-1.261 0.21 

มีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียด 2.83 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

-1.090 0.28 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 2.78 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

-1.146 0.25 

มีการลดราคาสินคา้ 2.66 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

-1.567 0.12 

มีการชิงโชค แจกรางวลั 2.70 
(ปานกลาง) 

2.82 
(ปานกลาง) 

-.895 0.37 

มีของแถม 2.59 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

-2.005 0.05* 

มีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 2.57 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

-1.366 0.17 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.83 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) -1.310 0.91 

 
 จากตารางท่ี 4.102 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายได้
เฉล่ียต่อเดือนใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัปานกลาง 
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 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ให้ระดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ (ค่าเฉล่ีย 3.19) รองลงมาคือ มี
การโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.06) และมีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.01) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 กีบข้ึนไป  ให้ระดับท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือมีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์  (ค่าเฉล่ีย 3.25) รองลงมาคือ มีการ
โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.17) และมีการโฆษณาผา่นส่ือวทิยุ และมีการแจกสินคา้ใหท้ดลอง
ชิม เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.05) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวิธีการ   t-test  ณ ระดับความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบว่าการให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ใน
เร่ือง มีของแถม  โดยพบว่าค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามรายได ้4,000,001 กีบข้ึนไป 
มากกวา่รายไดไ้ม่เกิน 4,000,000 กีบ 
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4.8  พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวยีงจันทน์  จ าแนกตามการดื่มกาแฟทุกวนั 
 

ตารางท่ี 4.103  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการด่ืมกาแฟต่อวนั และ
จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

การดื่มกาแฟต่อวนั 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัละ 1 คร้ัง 206 76.6 76 58.0 
วนัละ 2 คร้ัง 56 20.8 46 35.1 
วนัละ 3 คร้ัง 5 1.9 4 3.1 
มากกวา่วนัละ 3 คร้ัง 2 0.7 5 3.8 

รวม 269 100.0 131 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.103 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่การด่ืมกาแฟต่อ
วนั คือ วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 20.8 และวนัละ 3 คร้ัง ร้อยละ 1.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่การด่ืมกาแฟต่อวนั คือ วนัละ 1 
คร้ัง ร้อยละ 58.0  รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 35.1 และมากกวา่วนัละ 3 คร้ัง ร้อยละ 3.8 
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ตารางท่ี 4.104 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามยีห่้อกาแฟสดแบบคัว่บด
ซ้ือ และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

ยีห้่อกาแฟสดแบบคั่วบดซ้ือ 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กาแฟสีหนุก 60 22.3 23 17.6 
กาแฟพเูพียงบ่ละเวน 27 10.0 19 14.5 
กาแฟพเูขาลาว 74 27.5 11 8.4 
กาแฟดาว 92 34.2 64 48.9 
กาแฟปากช่อง 13 4.8 11 8.4 
อ่ืนๆ 3 1.1 3 2.3 

รวม 269 100.0 131 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ กาแฟแชฟรอน (4 ราย) กาแฟ le trio coffee (2 ราย) 

 
 จากตารางท่ี 4.104 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ยีห่้อกาแฟสด
แบบคัว่บดซ้ือ คือ กาแฟดาว ร้อยละ 34.2 รองลงมาคือ กาแฟพเูขาลาว ร้อยละ 27.5 และกาแฟสีหนุก 
ร้อยละ 22.3 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ยีห่้อกาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ คือ 
กาแฟดาว ร้อยละ 48.9 รองลงมาคือกาแฟสีหนุก  ร้อยละ 17.6  และกาแฟพเูพียงบ่ละเวน ร้อยละ 14.5 
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ตารางท่ี 4.105  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีด่ืมกาแฟ และ
จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

สถานทีด่ื่มกาแฟ 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด่ืมท่ีบา้น 35 13.0 29 22.1 
ด่ืมท่ีท างาน 176 65.4 73 55.8 
ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) 58 21.6 29 22.1 

รวม 269 100.0 131 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.105 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่สถานท่ีด่ืม
กาแฟ คือ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) ร้อยละ 21.6 และด่ืมท่ี
บา้น ร้อยละ 13.0 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่สถานท่ีด่ืมกาแฟ คือ ด่ืมท่ีท างาน 
ร้อยละ 55.8  รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน)  และด่ืมท่ีบา้น เท่ากนั ร้อยละ 22.1 
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ตารางท่ี 4.106 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการมีเคร่ืองท ากาแฟ 
และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

การมีเคร่ืองท ากาแฟ 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ท่ีบา้น 38 14.1 37 28.2 
ท่ีท างาน 175 65.1 66 50.4 
ทั้ง 2ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) 56 20.8 28 21.4 

รวม 269 100.0 131 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.106 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่การมีเคร่ืองท า
กาแฟ คือ ท่ีท างาน ร้อยละ 65.1  รองลงมาคือ ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) ร้อย20.8 และท่ีบา้น     
ร้อยละ 14.1   
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่การมีเคร่ืองท ากาแฟ คือ ท่ีท างาน 
ร้อยละ  50.4 รองลงมาคือ ทั้ง 2ท่ี (ท่ีบา้นและท่ีท างาน) ร้อยละ 28.2   และท่ีบา้น ร้อยละ 21.4 
 
ตารางท่ี 4.107  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิชงกาแฟสด และ
จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

วธีิชงกาแฟสด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เคร่ืองชงกาแฟ 178 66.2 72 55.0 
ท่ีกรอง (กระดาษชง) 81 30.1 54 41.2 
ชงดว้ยแกว้กาแฟ 10 3.7 5 3.8 

รวม 269 100.0 131 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนไดแ้ก่  

 จากตารางท่ี 4.107 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่วธีิชงกาแฟสด 
คือ เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ  66.2  รองลงมาคือท่ีกรอง (กระดาษชง) ร้อยละ 30.1 และชงดว้ยแกว้กาแฟ 
ร้อยละ 3.7 



 

 96 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่วธีิชงกาแฟสด คือ เคร่ืองชงกาแฟ 
ร้อยละ 55.0 รองลงมาคือท่ีกรอง (กระดาษชง) ร้อยละ 41.2   และชงดว้ยแกว้กาแฟ  ร้อยละ 3.8 
 
ตารางท่ี 4.108  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด 
และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

เหตุผลทีด่ื่มกาแฟสด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หายง่วง 132 49.1 72 55.0 
สดช่ืน 84 31.2 39 29.8 
อร่อย 103 38.3 37 28.2 
คา่นิยม 24 8.9 7 5.3 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

 จากตารางท่ี 4.108 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลท่ีด่ืม
กาแฟสด คือ หายง่วง ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ อร่อย ร้อยละ 38.3 และสดช่ืน ร้อยละ 31.2 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด คือ หายง่วง 
ร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ สดช่ืน ร้อยละ 29.8   และอร่อย ร้อยละ 28.2   
 

ตารางท่ี 4.109  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีด่ืม และ
จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

ช่วงเวลาทีด่ื่ม 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตอนเชา้ 147 54.6 66 50.4 
ตอนเท่ียง 64 23.8 43 32.8 
ตอนบ่าย 111 41.3 32 24.4 
ตอนเยน็ 13 4.8 9 6.9 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
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 จากตารางท่ี 4.109 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีด่ืม 
คือ ตอนเชา้ ร้อยละ 54.6 รองลงมาคือ ตอนบ่าย ร้อยละ 41.3 และ ตอนเท่ียง ร้อยละ 23.8  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีด่ืม คือ ตอนเชา้ ร้อยละ 
50.4  รองลงมาคือ ตอนเท่ียง ร้อยละ  32.8  และ ตอนบ่าย ร้อยละ 24.4  
 
ตารางท่ี 4.110  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามพนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม 
และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

พนัธ์ุกาแฟทีช่อบดื่ม 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรบสัตา้ 111 41.3 71 54.2 
อาราบิกา 158 58.7 60 45.8 

รวม 269 100.0 131 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.110 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่พนัธ์ุกาแฟท่ี
ชอบด่ืม คือ อาราบิกา ร้อยละ 58.7  รองลงมาคือ โรบสัตา้ ร้อยละ 41.3   
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม คือ โรบสัตา้ 
ร้อยละ 54.2  รองลงมาคือ อาราบิกา ร้อยละ 45.8  
 
ตารางท่ี 4.111  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติัพื้นฐานของ
กาแฟสดท่ีชอบ และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

คุณสมบัติพืน้ฐานของกาแฟสดทีช่อบ 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 74 27.5 47 35.9 
หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป 117 43.5 52 39.7 
รสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป 77 28.6 27 20.6 
อ่ืนๆ 1 0.4 5 3.8 

รวม 269 100.0 131 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.111 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่คุณสมบติั
พื้นฐานของกาแฟสดท่ีชอบ คือ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 43.5  รองลงมาคือ รสชาติดีกวา่กาแฟ
ส าเร็จรูป ร้อยละ 28.6  และรสชาติอร่อย ร้อยละ 27.5  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่คุณสมบติัพื้นฐานของกาแฟสดท่ี
ชอบ คือ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 39.7  รองลงมาคือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 35.9 และ รสชาติ
ดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 20.6  
 
ตารางท่ี 4.112 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผลของการมีกาแฟออแก
นิกส์ต่อการเลือกซ้ือกาแฟ  และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

ผลของการมีกาแฟออแกนิกส์ต่อการเลอืกซ้ือ
กาแฟ 

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ 60 22.3 35 26.7 
กาแฟออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ 76 28.3 43 32.8 
กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 73 27.1 23 17.6 
มีหลากหลายประเภทใหเ้ลือก 59 21.9 26 19.8 
อ่ืนๆ 1 0.4 4 3.1 

รวม 269 100.0 131 100.0 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยงัไม่แน่ใจ 

 
 จากตารางท่ี 4.112 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ส่วนใหญ่การการเลือก 
กาแฟออแกนิกส์ คือ กาแฟลาวดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 27.1  และไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ ร้อยละ 22.3 
   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่กาการเลือกกาแฟออแกนิกส์ 
คือกาแฟลาวดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 32.8  รองลงมาคือ ไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์ ร้อยละ 26.7 และมี
หลากหลายประเภทใหเ้ลือก ร้อยละ 19.8 
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ตารางท่ี 4.113  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือ
มากท่ีสุด และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

ประเภทกาแฟสดทีซ้ื่อมากที่สุด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กาแฟคัว่บด 153 56.9 93 71.0 
กาแฟคัว่เมล็ด 116 43.1 38 29.0 

รวม 269 100.0 131 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.113 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่ประเภทกาแฟ
สดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ กาแฟคัว่บด ร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ กาแฟคัว่เมล็ด ร้อยละ 56.9 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ 
กาแฟคัว่บด ร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ กาแฟคัว่เมล็ด ร้อยละ 29.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 100 

ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วบด 

 
ตารางท่ี 4.114  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บดของลาว 

เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
ของลาว 

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 47 30.7 35 37.6 
คุน้เคย 18 11.8 7 7.5 
รสชาติ 48 31.4 25 26.9 
คุณภาพดี 23 15.0 11 11.8 
หาซ้ือง่ายกวา่ 14 9.2 9 9.7 
ราคาถูกกวา่นาเขา้ 3 2.0 6 6.5 

รวม 153 100.0 93 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.114 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจง
ซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บดของลาว คือ  รสชาติ ร้อยละ 31.4  รองลงมาคือเป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ     
ร้อยละ  30.7  และคุณภาพดี ร้อยละ 15.0 
   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บดของลาว คือ  เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ  ร้อยละ 37.6   รองลงมาคือ รสชาติ ร้อยละ 26.9  และ
คุณภาพดี ร้อยละ 11.8 
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ตารางท่ี 4.115  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสด
แบบคัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วบดทีซ้ื่อมากทีสุ่ด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบเขม้ขน้ 37 24.2 25 26.9 
แบบกลาง 55 35.9 33 35.5 
แบบอ่อน 19 12.4 15 16.1 
แบบผสม 42 27.5 20 21.5 

รวม 153 100.0 93 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.115 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่รสชาติของ
กาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบกลาง ร้อยละ 35.9 รองลงมาคือ แบบผสม ร้อยละ 27.5 
และ แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 24.2 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่บดท่ี
ซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบกลาง  ร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 26.9 และแบบผสม ร้อยละ 
21.5 
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ตารางท่ี 4.116  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บด  และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
การดื่มกาแฟทุกวัน 

ใช่ ไม่ใช่ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 32 20.9 28 30.1 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 23 15.0 15 16.1 
เดือนละ 1 คร้ัง 74 48.4 27 29.0 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 24 15.7 23 24.7 

รวม 153 100.0 93 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.116 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่ความถ่ีในการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 48.4 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 20.9 
และ  2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 15.7 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 30.1 รองลงมาคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 29.0 และ 2 – 3 เดือนต่อ 1 
คร้ัง ร้อยละ 24.7 
 
ตารางท่ี 4.117 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดต่อคร้ัง และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

การช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดต่อคร้ัง 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 ถุง 102 66.7 73 78.5 
คร้ังละ 2 ถุง 39 25.5 15 16.1 
คร้ังละ 3 ถุง 4 2.6 5 5.4 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 8 5.2 0 0.0 

รวม 153 100.0 93 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.117 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 66.7  รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 25.5  และ
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง  ร้อยละ 5.2 
   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อคร้ัง 
คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 78.5 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 16.1 และคร้ังละ 3 ถุง ร้อยละ 5.4 
 

ตารางท่ี 4.118  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีช้ือกาแฟสด
แบบคัว่บด  และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

สถานทีช้ื่อกาแฟสดแบบคั่วบด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 45 29.4 23 24.7 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 36 23.5 23 24.7 
ตลาด 21 13.7 18 19.4 
ร้านกาแฟ 14 9.2 14 15.1 
ร้านมินิมาร์ท 37 24.2 15 16.1 

รวม 153 100.0 93 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.118 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ 29.4  รองลงมาคือ ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 24.2 และ
ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 23.5  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป  และ ร้านคา้สะดวกช้ือ เท่ากนั ร้อยละ 24.7 รองลงมาคือ ตลาด ร้อยละ 19.4  และ
ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 16.1 
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ตารางท่ี 4.119  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
แบบคัว่บด และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคั่วบด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 75 49.0 34 36.6 
ความสะดวกในการบริโภค 32 20.9 21 22.6 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 25 16.3 17 18.3 
ทดลองชิม 20 13.1 17 18.3 
ประหยดักวา่ 1 0.7 4 4.3 

รวม 153 100.0 93 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.119 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่เหตุผลในการ
ซ้ือกาแฟแบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ ความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 
20.9 และมีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย ร้อยละ 16.3 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บด 
คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 36.6  รองลงมาคือ ความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 22.6  และมีรสชาติให้
เลือกหลากหลาย และทดลองชิม  เท่ากนั ร้อยละ 18.3 
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ตารางท่ี 4.120 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด

แบบคั่วบดมากทีสุ่ด 

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 78 51.0 39 41.9 
สมาชิกในครอบครัว 27 17.6 21 22.6 
เพื่อน 30 19.6 16 17.2 
ส่ือโฆษณา 15 9.8 14 15.1 
พนกังานขาย 3 2.0 3 3.2 

รวม 153 100.0 93 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.120 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ เพื่อน ร้อยละ 
19.6  และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 17.6  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 41.9  รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว  ร้อยละ 
22.6 และเพื่อน ร้อยละ 17.2 
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ส าหรับผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็ 

 

ตารางท่ี 4.121 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟ
สดแบบเมล็ดของลาว และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

เหตุผลที่เจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบเมลด็ของลาว 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 28 24.1 11 28.9 
คุน้เคย 14 12.1 10 26.3 
รสชาติ 46 39.7 9 23.7 
คุณภาพดี 27 23.3 3 7.9 
หาซ้ือง่ายกวา่ 0 0.0 4 10.5 
ราคาถูกกวา่น าเขา้ 1 0.9 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 2.6 

รวม 116 100.0 38 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.121 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจง
ซ้ือกาแฟสดแบบเมล็ดของลาว คือ รสชาติ ร้อยละ 39.7 รองลงมาคือ เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 
24.1  และคุณภาพดี ร้อยละ 23.3 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบ
เมล็ดของลาว คือ เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 28.9  รองลงมาคือ คุน้เคย ร้อยละ 26.3 และ
รสชาติ ร้อยละ 23.7 
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ตารางท่ี 4.122  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรสชาติของกาแฟสด
แบบคัว่เมล็ดท่ีซ้ือ และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ทีซ้ื่อ 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบเขม้ขน้ 23 19.8 12 31.6 
แบบกลาง 44 37.9 16 42.1 
แบบอ่อน 4 3.4 5 13.2 
แบบผสม 45 38.8 5 13.2 

รวม 116 100.0 38 100.0 
  
  จากตารางท่ี 4.122 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่รสชาติของ
กาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ีซ้ือ คือ แบบผสม ร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ  แบบกลาง ร้อยละ 37.9  และ 
แบบเขม้ขน้ ร้อยละ 19.8  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ี
ซ้ือ คือ แบบกลาง ร้อยละ 42.1  รองลงมาคือแบบเขม้ขน้ ร้อยละ 31.6 และแบบอ่อนและ แบบผสม 
เท่ากนั ร้อยละ 13.2  
 
ตารางท่ี 4.123  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความถ่ีในการช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ด   และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

ความถี่ในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 16 13.8 11 28.9 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง 25 21.6 10 26.3 
เดือนละ 1 คร้ัง 64 55.2 6 15.8 
2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 11 9.5 11 28.9 

รวม 116 100.0 38 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.123 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ความถ่ีในการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด คือ เดือนละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 55.2  รองลงมาคือ เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 
21.6 และ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 13.8 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ด  คือ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง และ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ร้อยละ 
26.3 และเดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 15.8 
 
ตารางท่ี 4.124  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดต่อคร้ัง และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

การช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ต่อคร้ัง 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คร้ังละ 1 ถุง 65 56.0 20 52.6 
คร้ังละ 2 ถุง 44 37.9 15 39.5 
คร้ังละ 3 ถุง 6 5.2 0 0.0 
มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 1 0.9 3 7.9 

รวม 116 100.0 38 100.0 

 

  จากตารางท่ี 4.124 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่การช้ือกาแฟ
สดแบบคัว่เมล็ดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 56.0  รองลงมาคือคร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 37.9  และ  
คร้ังละ 3 ถุง  ร้อยละ 5.2  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดต่อ
คร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง  ร้อยละ 52.6   รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ถุง ร้อยละ 39.5 และ มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 
ร้อยละ 7.9 
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ตารางท่ี 4.125  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ือกาแฟสด
แบบคัว่บด และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

สถานทีซ้ื่อกาแฟสดแบบคั่วบด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 11 9.5 9 23.7 
ร้านคา้สะดวกช้ือ 23 19.8 12 31.6 
ตลาด 10 8.6 2 5.3 
ร้านกาแฟ 13 11.2 5 13.2 
ร้านมินิมาร์ท 59 50.9 9 23.7 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 2.6 

รวม 116 100.0 38 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.125 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 50.9  รองลงมาคือ ร้านคา้สะดวกช้ือ  ร้อยละ 19.8 และ
ร้านกาแฟ ร้อยละ 11.2 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ 

ร้านคา้สะดวกช้ือ ร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป และร้านมินิมาร์ท เท่ากนั ร้อยละ 23.7  
และ ร้านกาแฟ ร้อยละ  13.2 
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ตารางท่ี 4.126  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการซ้ือกาแฟ
สดแบบคัว่บด และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 60 51.7 12 31.6 
ความสะดวกในการบริโภค 13 11.2 13 34.2 
มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย 31 26.7 3 7.9 
ทดลองชิม 10 8.6 7 18.4 
ประหยดักวา่  2 1.7 2 5.3 
อ่ืนๆ 0 0. 1 2.6 

รวม 116 100.0 38 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.126 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่เหตุผลในการ
ซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 51.7  รองลงมาคือ มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย    
ร้อยละ 26.7 และความสะดวกในการบริโภค  ร้อยละ 11.2 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
บด คือ ความสะดวกในการบริโภค ร้อยละ 34.2  รองลงมาคือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 31.6 และทดลอง
ชิม ร้อยละ 18.4 
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ตารางท่ี 4.127 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสด

แบบคั่วเมลด็มากทีสุ่ด และจ าแนกตามการดื่ม

กาแฟทุกวนั 

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 35 30.2 11 28.9 
สมาชิกในครอบครัว 20 17.2 16 42.1 
เพื่อน 50 43.1 8 21.1 
ส่ือโฆษณา 11 9.5 2 5.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 2.6 

รวม 116 100.0 38 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.127 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ ตวัเอง  
ร้อยละ 30.2  และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 17.2 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการ
ช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 42.1 รองลงมาคือ ตวัเอง ร้อยละ 
28.9 และเพื่อน ร้อยละ 21.1 
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ตารางท่ี 4.128  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้ง
แบบคัว่เมล็ดและแบบคัว่บด  

เหตุผลทีซ้ื่อกาแฟทั้งแบบคั่วเมลด็และแบบคั่ว
บด  

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ลองชิม 78 29.0 44 33.6 
ชอบต่างกนัในครอบครัว 80 29.7 42 32.1 
ชอบทั้งสองแบบ 74 27.5 20 15.3 
ซ้ือเป็นของฝาก 37 13.8 23 17.6 
อ่ืนๆ 0 0.0 2 1.5 

รวม 116 100.0 38 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.128  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั   ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือ
กาแฟทั้งแบบคัว่เมล็ดและแบบคัว่บด คือ ชอบต่างกนัในครอบครัว  ร้อยละ 29.7  รองลงมาคือ ลองชิม 
ร้อยละ  29.0 และชอบทั้งสองแบบ ร้อยละ 27.5  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบคัว่เมล็ด
และแบบคัว่บด คือ ลองชิม ร้อยละ 33.6 รองลงมาคือ ชอบต่างกนัในครอบครัว ร้อยละ 32.1 และซ้ือ
เป็นของฝาก ร้อยละ 17.6 
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ตารางท่ี 4.129  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั 
และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

ลกัษณะการใช้ทีต่่างกนั 
การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความสะดวกในการชง 83 30.9 51 38.9 
สถานท่ีในการใชต่้างกนั 118 43.9 55 42.0 
อายกุารเก็บรักษา 66 24.5 23 17.6 
อ่ืนๆ 2 0.7 2 1.5 

รวม 116 100.0 38 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.129  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ลกัษณะการใช้
ท่ีต่างกนั คือ  สถานท่ีในการใชต่้างกนั ร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ ความสะดวกในการชง ร้อยละ 30.9 
และอายกุารเก็บรักษา ร้อยละ 24.5 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัส่วนใหญ่ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั คือ  
สถานท่ีในการใชต่้างกนั  ร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ ความสะดวกในการชง ร้อยละ 38.9 และอายกุาร
เก็บรักษา ร้อยละ 17.6 
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4.9 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด จ าแนกตามการดื่มกาแฟทุกวัน 
 
ตารางท่ี  4.130   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์ 
จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

 
ด้านผลติภัณฑ์ 

การดืม่กาแฟทุกวนั 
ใช่ ไม่ใช่ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) 3.88 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

-.810 0.42 

กาแฟมีหลายรสชาติ และหลายระดับความ
เขม้ขน้ใหเ้ลือก 

3.72 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

-1.182 0.24 

มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั 3.69 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

-1.830 0.05* 

รสชาติของกาแฟอร่อย 3.87 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

-1.351 0.18 

กล่ินของกาแฟ 3.95 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

.574 0.57 

เป็นกาแฟของประเทศลาว 4.10 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

2.408 0.02* 

ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 3.60 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

.948 0.34 

มีหลายขนาดบรรจุใหเ้ลือก 3.57 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

1.737 0.08 

มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 3.71 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

.092 0.93 

บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษากล่ินไดดี้ 3.70 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

1.863 0.06 

ช่ือเสียงของตรายีห่อ้ของกาแฟ 3.77 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

.552 0.58 

ระบุวนัหมดอาย ุ 3.62 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

-1.303 0.19 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.77 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

.267 0.79 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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 จากตารางท่ี 4.130 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั
และท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือ เป็นกาแฟของประเทศลาว  (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ กล่ินของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
และความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 3.88)  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีไม่ได้ด่ืมกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือ รสชาติของกาแฟอร่อย  (ค่าเฉล่ีย 3.97) รองลงมาคือ ความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 
3.94) และล่ินของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวิธีการ t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี  95%  พบว่าการให้ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านผลิตภณัฑ์  
จ  าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในเร่ืองมี
กระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั  พบว่ากลุ่มท่ีไม่ได้ด่ืมกาแฟทุกวนัมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
มากกวา่กลุ่มท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั    และในเร่ือง เป็นกาแฟของประเทศลาว  พบวา่กลุ่มท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั
มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนั 
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ตารางท่ี  4.131 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตาม
การด่ืมกาแฟทุกวนั 

 
ด้านราคา 

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 
t-test 

Sig. 

(2-tailed) 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีป้ายบอกราคาชดัเจน 3.76 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

.776 0.44 

มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด 3.75 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

1.797 0.07 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.46 
(ปานกลาง) 

3.61 
(มาก) 

-1.782 0.08 

มีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน 3.26 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

-1.028 0.30 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.56 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

.893 0.37 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
 จากตารางท่ี 4.131 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกการด่ืมกาแฟทุกวนัให้
ระดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือ มีราคาให้เลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 
3.75) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือ ราคาใหเ้ลือกตามขนาด  และราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.61) และมีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test  ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี  4.132   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 
t-test 

Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก 3.78 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

2.107 0.04* 

สินคา้ไม่ขาดตลาด 3.73 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

.458 0.65 

หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย 3.92 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

2.071 0.04* 

การจัดวางสินค้าให้เลือกครบถ้วน(หลาย
ยีห่อ้) 

3.64 
(มาก) 

3.49 
(ปานกลาง) 

1.934 0.05* 

การจดัวางสินคา้มีสินคา้ในต าแหน่งมองได้
ชดั 

3.61 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

.445 0.66 

ความสะอาดของชั้นวางสินคา้ 3.54 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

.102 0.92 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.70 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

1.538 0.13 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
 จากตารางท่ี  4.132 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทุกการ
ด่ืมกาแฟทุกวนัใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.92)  รองลงมาคือร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 
3.78) และสินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีไม่ได้ด่ืมกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.75)  รองลงมาคือ สินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.69) และร้านท่ี
จ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.63)  

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวิธีการ   t-test  ณ ระดับความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบว่าการให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ในเร่ืองร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก  หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย  และการจดัวางสินคา้ให้เลือกครบถว้น(หลาย
ยีห่อ้)  พบวา่กลุ่มท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนั 
 
ตารางท่ี  4.133  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 
t-test 

Sig. 

(2-tailed) 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ 3.13 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

-2.560 0.01* 

มีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ 2.90 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

-3.453 0.01* 

มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 2.96 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

-3.802 0.00* 

มีการแจกสินคา้ใหท้ดลองชิม 2.80 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

-3.937 0.00* 

มีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียด 2.77 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

-2.780 0.00* 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 2.71 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

-0.932 0.00* 

มีการลดราคาสินคา้ 2.55 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

-4.157 0.00* 

มีการชิงโชค แจกรางวลั 2.55 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

-4.602 0.00* 

มีของแถม 2.50 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

-4.177 0.00* 

มีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 2.43 
(นอ้ย) 

3.05 
(ปานกลาง) 

-4.528 0.00* 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.73 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) -4.160 0.00* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 



 

 119 

 จากตารางท่ี 4.133 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีด่ืม
กาแฟทุกวนัและท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมใน
ระดบัปานกลาง 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ (ค่าเฉล่ีย 3.13) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผา่นส่ือ
โทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 2.96) และมีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 2.90) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ (ค่าเฉล่ีย 3.38) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) และมีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.26) 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test     ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี  95%  พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ทุกปัจจยัยอ่ย  โดยพบวา่กลุ่มท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลมากกวา่กลุ่มท่ีด่ืมกาแฟทุก
วนั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนครหลวง
เวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีซ้ือ  โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ราย  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบตวัแปรดว้ยวิธีค่า
แจกแจงแบบที (Independent Sample T-test)   สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบและ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0  มีอาย ุ    
30-39 ปี ร้อยละ 53.2 มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 42.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1,500,001-4,000,000 กีบ 
ร้อยละ 55.4 วฒิุการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 71.5  
 

 ส่วนที ่2  พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวยีงจันทน์ 
  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟทุกวนั ร้อยละ 67.2  ความถ่ี
ในการด่ืมกาแฟต่อวนั คือ วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 70.5  ยี่ห้อกาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ คือ กาแฟดาว ร้อย
ละ 39.0  สถานท่ีด่ืมกาแฟ คือ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 62.2 และการมีเคร่ืองท ากาแฟ คือ ท่ีท างาน ร้อยละ 
60.2    วิธีชงกาแฟสด คือ เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 62.4  เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด คือ หายง่วง ร้อยละ 51.0  
พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม คือ อาราบิกา ร้อยละ 54.5   และโรบสัตา้ ร้อยละ 45.5  คุณสมบติัพื้นฐานของ
กาแฟสดท่ีชอบคือ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป ร้อยละ 42.3  ส าหรับการเลือกกาแฟออแกนิกส์ คือ กาแฟ
ออแกนิกส์ดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 29.8 และประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ กาแฟคัว่บด ร้อยละ 61.5   
 ข้อมูลผู้ทีบ่ริโภคกาแฟแบบคั่วบด 

  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดของลาว คือ เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 33.3   รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุด 

คือ แบบกลาง ร้อยละ 35.8  ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 41.1  
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การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 71.0  ส่วนใหญ่สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบ
คัว่บด คือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ 27.6  เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บดคือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 
44.3 โดยผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 47.6  
 ข้อมูลผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็ 

 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดของลาว  คือ รสชาติ ร้อยละ 35.7 และรสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ีซ้ือ คือ แบบกลาง    
ร้อยละ 39.0  การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด คือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 45.5 และการช้ือกาแฟสดแบบ
คัว่เมล็ดต่อคร้ัง คือ คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 55.2 สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด คือ ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 
44.2  เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบด คือ รสชาติอร่อย ร้อยละ 46.8 ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 37.7     
 ส าหรับเหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้งแบบคัว่เมล็ดและแบบคัว่บด คือ ลองชิมและชอบต่างกนัใน
ครอบครัว เท่ากนั ร้อยละ 30.5   ส าหรับลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั คือ สถานท่ีในการใชต่้างกนั ร้อยละ 
43.2  
 
  ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ
สด โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ในปัจจยัย่อยให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ กล่ินของกาแฟ(ค่าเฉล่ีย 3.94) 
และความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่)  (ค่าเฉล่ีย 3.90)  
 ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด  
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั 
แรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.74) รองลงมาคือ  มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.71)  
และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  (ค่าเฉล่ีย 3.51)  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ในปัจจยัย่อยให้ระดับท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ  ร้านท่ีจ าหน่ายไปมา
สะดวก  (ค่าเฉล่ีย 3.73) และสินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.72)  
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 2.87) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.21) รองลงมาคือ มีการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.09) และมีการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.02) 
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือต่อการซ้ือ
กาแฟสดในนครเวียงจนัทน์ โดยรวมในระดับมากเรียงล าดับคือ ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.67) และด้านราคา (ค่าเฉล่ีย  3.56) และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบั
ปานกลางไดแ้ก่  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (ค่าเฉล่ีย 2.87) 
 

 ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทน์  จ าแนกตาม
เพศ 
ตารางท่ี 5.1  สรุปพฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน ์  จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมการช้ือกาแฟสด 
เพศ 

ชาย หญิง 
ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ ทุกวนั ร้อยละ 70.1 ทุกวนั ร้อยละ 65.3   
การด่ืมกาแฟต่อวนั วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 65.9 วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 73.7   
ยี่หอ้กาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ กาแฟดาว ร้อยละ 37.2 กาแฟดาว      ร้อยละ 40.3 
สถานท่ีด่ืมกาแฟ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 57.9 ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 65.3   
เคร่ืองท ากาแฟท่ีทาน ท่ีท างาน ร้อยละ 56.7   ท่ีท างาน ร้อยละ  62.7 
วิธีชงกาแฟสด เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ  66.5 เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 59.7 
เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด หายง่วง ร้อยละ 45.1 หายง่วง ร้อยละ 55.1 
ช่วงเวลาท่ีด่ืม ตอนเชา้ ร้อยละ 58.5 ตอนเชา้ ร้อยละ 49.6   
พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม โรบัสต้า ร้อยละ 56.1   อาราบิกา ร้อยละ 53.4 
คุณสมบติัพ้ืนฐานของกาแฟสดท่ีชอบ หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป  

ร้อยละ 42.1   
หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป  
ร้อยละ 42.4 

การมีกาแฟออแกนิกส์ ให้เลือกมีผล
ต่อการเลือก 

เพราะกาแฟออแกนิกส์ ดีต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 30.5   

เพราะกาแฟออแกนิกส์ดีต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 29.2   

ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด กาแฟคัว่บด ร้อยละ 63.1 กาแฟคัว่บด ร้อยละ 57.9 
ข้อมูลผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วบด   
เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่ว
บดของลาว 

เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ  
ร้อยละ  38.3   

เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ  
ร้อยละ 30.3    

รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือ
มากท่ีสุด 

แบบกลาง ร้อยละ 35.1 แบบกลาง  ร้อยละ 36.2 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) สรุปพฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ จ าแนกตาม
เพศ 

พฤตกิรรมการช้ือกาแฟสด เพศ 

ชาย หญิง 
ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 40.4 เดือนละ 1 คร้ัง  

ร้อยละ 41.4 
การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อคร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 69.1 คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 72.4 
สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้อยละ 26.6 ร้านคา้ปลีกทัว่ไป   

ร้อยละ 28.3 
เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บด รสชาติอร่อย ร้อยละ 41.5   รสชาติอร่อย ร้อยละ 46.1   
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด 

ตวัเอง ร้อยละ 52.1 ตวัเอง ร้อยละ 44.7   

ข้อมูลผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็   
เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่ว
เมลด็ของลาว 

รสชาติ ร้อยละ 37.1 รสชาติ ร้อยละ 34.5 

รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมลด็ท่ีซ้ือ แบบเข้มข้น ร้อยละ 32.9 แบบกลาง ร้อยละ 46.4   
การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมลด็ เดือนละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 44.3 เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 46.4   
การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมลด็ต่อคร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 54.3   คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 56.0   
สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 45.7 ร้านมินิมาร์ท  ร้อยละ 42.9 
เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด รสชาติอร่อย ร้อยละ 51.4   รสชาติอร่อย ร้อยละ 42.9 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือ
กาแฟสดแบบคัว่เมลด็มากท่ีสุด    

เพ่ือน ร้อยละ 37.1 เพ่ือน ร้อยละ 38.1 

เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟแบบคั่วเมล็ดและ
แบบคัว่บด 

ชอบต่างกนัในครอบครัว  
 ร้อยละ 34.1 

ลองชิม ร้อยละ 34.7 

ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั สถานท่ีในการใช้ต่างกัน ร้อย
ละ 43.9 

สถานท่ีในการใช้ต่างกนั  ร้อย
ละ 42.8 
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  ส่วนที ่5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด จ าแนก 
ตามเพศ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือ  เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 3.98) รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟอร่อย และกล่ินของ
กาแฟ เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.90) และความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ เป็น
กาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ กล่ินของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และความสดของ
ผลิตภณัฑ ์(ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 3.93)  
 ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกเพศให้ระดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ
สด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือมีป้ายบอกราคาชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือ มีราคาให้เลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.71) และ
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีป้าย
บอกราคาชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.73) รองลงมาคือ ราคาให้เลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.70) และราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.48)  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   ผูต้อบแบบสอบถามทุกเพศให้ระดับท่ีมีผลต่อ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.85)  รองลงมาคือร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.70) และ
สินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือ
สินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.87)  รองลงมาคือ ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.76) และสินคา้ไม่
ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ระดบัท่ี
มีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัปานกลาง 
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 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศชาย  ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือมีการโฆษณาผ่านส่ือทางพิมพ์  (ค่าเฉล่ีย 3.15) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือทางโทรทศัน์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.01) และมีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 2.93) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีการ
โฆษณาผ่านส่ือทางพิมพ์  (ค่าเฉล่ีย 3.25) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือทางโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 
3.16) และมีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.08) 
 
ส่วนที่ 6  พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวยีงจันทน์  จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 
ตารางท่ี 5.2  สรุปพฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์  จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการช้ือกาแฟสด รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 บาทขึน้ไป 

ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ ด่ืมกาแฟทุกวนั ร้อยละ 66.1 ด่ืมกาแฟทุกวนั ร้อยละ 69.8   
การด่ืมกาแฟต่อวนั วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 74.8 วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 61.1 
ยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ กาแฟดาว ร้อยละ 38.0 กาแฟดาว ร้อยละ 41.3 
สถานท่ีด่ืมกาแฟ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 64.6   ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 57.1   
การมีเคร่ืองท ากาแฟ ท่ีท างาน ร้อยละ 62.4 ท่ีท างาน ร้อยละ 55.6 
วธีิชงกาแฟสด เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 61.7 เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 64.3 
เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด หายง่วง ร้อยละ 53.6 หายง่วง ร้อยละ 45.2 
ช่วงเวลาท่ีด่ืม ตอนเชา้ ร้อยละ 52.2 ตอนเชา้ ร้อยละ 56.3   
พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม โรบสัตา้ ร้อยละ 47.4 อาราบิกา ร้อยละ 58.7 
คุณสมบัติพื้นฐานของกาแฟสดท่ี
ชอบ 

หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป  
ร้อยละ 43.1 

หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป  
ร้อยละ 40.5 

การมีกาแฟออแกนิกส์ ให้เลือกมีผล
ต่อการเลือก 

เพราะกาแฟออแกนิกส์ ดีต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 31.4 

ไม่ สนใจ ด่ืมกาแฟออแก
นิกส์ ร้อยละ 27.0 

ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด กาแฟคัว่บด ร้อยละ 63.1 กาแฟคัว่บด ร้อยละ 57.9 
ข้อมูลผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วบด   
เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดของลาว 

เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ  
ร้อยละ 33.5 

เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ  
ร้อยละ 32.9   
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ)สรุปพฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการช้ือกาแฟสด รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 4,000,000 กบี 4,000,001 บาทขึน้ไป 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วบดท่ี
ซ้ือมากท่ีสุด 

แบบกลาง ร้อยละ 36.4 แบบกลาง  ร้อยละ 34.2 

ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บด 

เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 44.5 เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 32.9 

การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อคร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 72.8 คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 67.1 
สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด ร้านคา้ปลีกทัว่ไป  

ร้อยละ 28.9 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป   
ร้อยละ 24.7 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บด รสชาติอร่อย ร้อยละ 43.4   รสชาติอร่อย ร้อยละ 46.6 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด 

ตวัเอง ร้อยละ 45.1 ตวัเอง ร้อยละ 53.4 

ข้อมูลผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็   
เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดของลาว 

รสชาติ ร้อยละ 37.6 รสชาติ ร้อยละ 32.1 

รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ี
ซ้ือ 

แบบกลาง ร้อยละ 40.6 แบบกลาง ร้อยละ 35.8 

การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด เดือนละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 48.5 เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 39.6 
การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดต่อคร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 59.4 คร้ังละ 1 ถุง และคร้ังละ 2 

ถุง เท่ากนั ร้อยละ 47.2   
สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 45.5 ร้านมินิมาร์ท  ร้อยละ 41.5 
เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
บด 

รสชาติอร่อย ร้อยละ 46.5   รสชาติอร่อย ร้อยละ 47.2 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือ
กาแฟสดแบบคั่วเมล็ดมากท่ี สุด 
และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เพื่อน ร้อยละ 38.6 เพื่อน ร้อยละ 35.8 

เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้ งแบบคั่วเมล็ด
และแบบคัว่บด 

ลองชิม ร้อยละ 31.8 ชอบต่างกันในครอบครัว 
ร้อยละ 34.1 

ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั สถานท่ี ในการใช้ ต่ างกัน 
ร้อยละ 43.4 

สถานท่ี ในการใช้ ต่ างกัน  
ร้อยละ 42.9 
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  ส่วนที ่7 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด จ าแนก 
ตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือนให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ให้ระดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ  เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ กล่ิน
ของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 4.92) และความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) และรสชาติของกาแฟอร่อย เท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ เป็นกาแฟของประเทศลาว (ค่าเฉล่ีย 4.02) รองลงมาคือ กล่ินของกาแฟ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) และความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) และรสชาติของกาแฟอร่อย เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
 ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนให้ระดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจ
เลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ให้ระดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ มีราคาให้
เลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.68) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือ ราคาให้เลือกตาม
ขนาด  (ค่าเฉล่ีย 3.75) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.65)  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนใหร้ะดบั
ท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ให้ระดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.85)  รองลงมาคือ สินคา้ไม่ขาด
ตลาด  (ค่าเฉล่ีย 3.73) และร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.70)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.90)  รองลงมาคือ ร้านท่ีจ าหน่ายไปมา
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.80) และสินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.60) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนให้ระดบัท่ี
มีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัปานกลาง 
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 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 4,000,000 กีบ  ให้ระดบั
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีการโฆษณาผา่นส่ือทางพิมพ ์ (ค่าเฉล่ีย 3.19) รองลงมาคือ มี
การโฆษณาผา่นส่ือทางโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.06) และมีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.01) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 4,000,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรกคือมีการโฆษณาผ่านส่ือทางพิมพ์ (ค่าเฉล่ีย 3.25) รองลงมาคือ มีการ
โฆษณาผา่นส่ือทางโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.17) และมีการโฆษณาผา่นส่ือทางวิทยุ และมีการแจกสินคา้
ใหท้ดลองชิม เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.05) 
 
 ส่วนที่ 8 พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทน์ จ าแนกตาม
การดื่มกาแฟทุกวนั 
ตารางท่ี 5.3  สรุปพฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์   จ าแนกตามการ
ด่ืมกาแฟต่อวนั และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

พฤติกรรมการช้ือกาแฟสด การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 76.6 วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 58.0   
ยีห่อ้กาแฟสดแบบคัว่บดซ้ือ กาแฟดาว ร้อยละ 34.2 กาแฟดาว ร้อยละ 48.9 
สถานท่ีด่ืมกาแฟ ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 65.4 ด่ืมท่ีท างาน ร้อยละ 55.8   
การมีเคร่ืองท ากาแฟ ท่ีท างาน ร้อยละ 65.1   ท่ีท างาน ร้อยละ  50.4 
วธีิชงกาแฟสด เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ  66.2   เคร่ืองชงกาแฟ ร้อยละ 55.0 
เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟสด หายง่วง ร้อยละ 49.1 หายง่วง ร้อยละ 55.0 
ช่วงเวลาท่ีด่ืม ตอนเชา้ ร้อยละ 54.6 ตอนเชา้ ร้อยละ 50.4   
พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืม อาราบิกา ร้อยละ 58.7   โรบสัตา้ ร้อยละ 54.2 
คุณสมบัติพื้นฐานของกาแฟสดท่ี
ชอบ 

หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป  
ร้อยละ 43.5   

หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป  
ร้อยละ 39.7   

การมีกาแฟออแกนิกส์ ให้เลือกมีผล
ต่อการเลือก 

เพราะกาแฟออแกนิกส์ ดีต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 28.3 

เพราะกาแฟออแกนิกส์ ดีต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 32.8   

ประเภทกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุด กาแฟคัว่บด ร้อยละ 56.9  กาแฟคัว่บด ร้อยละ 71.0 
ข้อมูลผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วบด   
เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
บดของลาว 

รสชาติ ร้อยละ 31.4   เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ  
ร้อยละ 37.6    
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ)สรุปพฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์  จ  าแนกตาม
การด่ืมกาแฟต่อวนั และจ าแนกตามการด่ืมกาแฟทุกวนั 

พฤติกรรมการช้ือกาแฟสด การดืม่กาแฟทุกวนั 

ใช่ ไม่ใช่ 

รสชาติของกาแฟสดแบบคั่วบดท่ี
ซ้ือมากท่ีสุด 

แบบกลาง ร้อยละ 35.9 แบบกลาง  ร้อยละ 35.5 

ความถ่ีในการช้ือกาแฟสดแบบคัว่
บด 

เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 48.4 สัปดาห์ละ  1 คร้ัง ร้อยละ
30.1 

การช้ือกาแฟสดแบบคัว่บดต่อคร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 66.7   คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 78.5 
สถานท่ีช้ือกาแฟสดแบบคัว่บด ร้านค้าปลีกทั่วไป ร้อยละ 

29.4   
ร้ านค้าป ลีกทั่วไป   และ 
ร้านค้าสะดวก ช้ือ เท่ ากัน 
ร้อยละ 24.7 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บด รสชาติอร่อย ร้อยละ 49.0 รสชาติอร่อย ร้อยละ 36.6   
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือ
กาแฟสดแบบคัว่บดมากท่ีสุด 

ตวัเอง ร้อยละ 51.0 ตวัเอง ร้อยละ 41.9   

ข้อมูลผู้บริโภคกาแฟแบบคั่วเมลด็   
เหตุผลท่ีเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
เมล็ดของลาว 

รสชาติ ร้อยละ 39.7 เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ 
ร้อยละ 28.9   

รสชาติของกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดท่ี
ซ้ือ 

แบบผสม ร้อยละ 38.8 แบบกลาง ร้อยละ 42.1   

การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ด เดือนละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 55.2   สัปดาห์ละ 1 คร้ัง และ2 – 3 
เดือนต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 28.9   

การช้ือกาแฟสดแบบคัว่เมล็ดต่อคร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ร้อยละ 56.0   คร้ังละ 1 ถุง  ร้อยละ 52.6    
สถานท่ีซ้ือกาแฟสดแบบคัว่บด ร้านมินิมาร์ท ร้อยละ 50.9 ร้านค้าสะดวกช้ือ ร้อยละ 

31.6 
เหตุผลในการซ้ือกาแฟสดแบบคัว่
บด 

รสชาติอร่อย ร้อยละ 51.7   ความสะดวกในการบริโภค 
ร้อยละ 34.2   

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการช้ือ
กาแฟสดแบบคัว่เมล็ดมากท่ีสุด  

เพื่อน ร้อยละ 43.1 สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 
42.1 

เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟทั้ งแบบคั่วเมล็ด
และแบบคัว่บด  

ชอบต่างกันในครอบครัว  
ร้อยละ 29.7   

ลองชิม ร้อยละ 33.6 

ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนั สถานท่ี ในการใช้ ต่ างกัน 
ร้อยละ 43.9 

สถานท่ี ในการใช้ ต่ างกัน  
ร้อยละ 42.0 
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  ส่วนที ่9 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด จ าแนก 
ตามการดื่มกาแฟทุกวนั 
จากตารางท่ี 4.129 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัและท่ีไม่ไดด่ื้ม
กาแฟทุกวนัใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือ เป็นกาแฟของประเทศลาว  (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ กล่ินของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
และความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 3.88)  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีไม่ได้ด่ืมกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือ รสชาติของกาแฟอร่อย  (ค่าเฉล่ีย 3.97) รองลงมาคือ ความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) (ค่าเฉล่ีย 
3.94) และล่ินของกาแฟ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
จากตารางท่ี 4.130 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกการด่ืมกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือมีป้ายบอกราคาชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือ มีราคาให้เลือกตามขนาด  (ค่าเฉล่ีย 
3.75) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีไม่ได้ด่ืมกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือมีป้ายบอกราคาชัดเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือ ราคาให้เลือกตามขนาด   และราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.61) และมีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
จากตารางท่ี  4.131 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทุกการด่ืมกาแฟทุก
วนัใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.92)  รองลงมาคือร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
และสินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีไม่ได้ด่ืมกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.75)  รองลงมาคือ สินคา้ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.69) และร้านท่ี
จ าหน่ายไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.63)  
จากตารางท่ี 4.132 พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั
และท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัปานกลาง 
 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีด่ืมกาแฟทุกวนั  ให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือมีการโฆษณาผา่นส่ือทางพิมพ ์ (ค่าเฉล่ีย 3.13) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือทาง
โทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 2.96) และมีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 2.90) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนัให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือมีการโฆษณาผ่านส่ือทางพิมพ์  (ค่าเฉล่ีย 3.38) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือทางโทรทศัน์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) และมีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนคร
หลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนครหลวงเวยีงจนัทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือต่อการซ้ือ
กาแฟสดในนครเวียงจนัทน์ โดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัแรกคือ ผลิตภณัฑ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือดา้นผลิตภณัฑ์ เหมือนกนั 
  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ
สดโดยรวมในระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  วราวุฒิ  ตรีเวชวินิจ (2552)   ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมากเหมือนกนั 
 ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด  
โดยรวมในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552)    ท่ีผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลดา้นราคาโดยรวมในระดบัมากเหมือนกนั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกซ้ือกาแฟสดโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552)    
ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมในระดบั
มากเหมือนกนั 
   ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกซ้ือกาแฟสด โดยรวมในระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราวุฒิ ตรีเวชวินิจ 
(2552)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมใน
ระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางท่ี 5.4  แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งผลการศึกษาของมสร   สิมมะลยัวงศ ์กบั
ของวราวฒิุ  ตรีเวชวนิิจ 
 การศึกษาของมสร   สิมมะลยัวงศ์ การศึกษาของวราวุฒ ิ ตรีเวชวนิิจ 
หวัขอ้การศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค 

ใน ก าร ซ้ื อ ก าแฟ ส ด ใน น ค รห ล ว ง
เวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค ์

ผูต้อบ -จ านวน 400 ราย  
-เพศหญิง 
-30-39 ปี 
-วฒิุการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
-อาชีพรัฐวสิาหกิจ 
-รายไดต้่อเดือน 6,000-16,000 บาท 

-จ านวน 400 ราย 
-เพศหญิง 
-อายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี  
-วฒิุการศึกษาปริญญาตรี  
-อาชีพธุรกิจส่วนตวัคา้ขาย  
รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ี
มีความส าคญัเรียงตามค่าเฉล่ีย 

ผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัแรก ผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัแรก 

ระดับความส าคัญของปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  
ส าคญัในระดบัมาก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  
ส าคญัในระดบัมาก 

ด้ าน ผ ลิตภัณฑ์ ปั จ จัยย่อ ย
อนัดบัแรกตามค่าเฉล่ีย 

เป็นกาแฟของประเทศลาว คุณภาพและความปลอดภัยของ
กาแฟสดเช่นใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 

ระดับความส าคัญของปัจจัย
ด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือ 

ดา้นราคาส าคญัในระดบัมาก ดา้นราคาส าคญัในระดบัมาก 

ดา้นราคาปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรก
ตามค่าเฉล่ีย 

มีป้ายบอกราคาชดัเจน ราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ระดับความส าคัญของปัจจัย
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ระดบัมาก 

ดา้นช่องทางปัจจยัย่อยอนัดับ
แรกตามค่าเฉล่ีย 

หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย ความสะอาดภายในบริเวณร้านดี 

ระดับความส าคัญของปัจจัย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปาน
กลาง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบั
ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด
ปั จจัยย่อยอันดับ แรกตาม
ค่าเฉล่ีย 

มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ การใหบ้ริการของพนกังาน 
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5.3 ข้อค้นพบ 

 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนคร
หลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 ดา้นพฤติกรรม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟทุกวนั โดยจะด่ืมวนัละ 1 คร้ัง 
ในเวลาตอนเช้า ยี่ห้อกาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือคือกาแฟดาว  พนัธ์ุกาแฟท่ีชอบด่ืมคืออาราบิกา และ
คุณสมบติัพื้นฐานของกาแฟสดท่ีชอบเพราะหอมกว่ากาแฟส าเร็จรูป และรสชาติอร่อย รสชาติดีกว่า
กาแฟส าเร็จรูป โดยจะด่ืมท่ีท างาน วธีิการชงกาแฟสดจะใชเ้คร่ืองชงกาแฟ ประเภทของกาแฟสดท่ีซ้ือ
มากท่ีสุดคือกาแฟคัว่บด  เจาะจงซ้ือกาแฟกาแฟสดแบบคัว่บดของลาวเพราะเป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 
รองลงมาเพราะรสชาติของกาแฟ  โดยรสชาติท่ีกาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือมากท่ีสุดเป็นแบบกลาง  ซ้ือ
กาแฟแบบคัว่บดเดือนละ 1 คร้ัง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุง สถานท่ีซ้ือมากท่ีสุดเป็นร้านคา้ปลีกทัว่ไป โดยพบวา่
ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟแบบคัว่บดและแบบคัว่เมล็ดนอ้ย 

ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือกาแฟสดในระดบัมากทุกปัจจยั  และเม่ือพิจารณาตามการเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยทั้งหมดตามค่าเฉล่ีย 
พบว่าปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัใน 10 อนัดบัแรกถึง 8 ปัจจยัย่อย ไดแ้ก่ เป็นกาแฟของ
ประเทศลาว กล่ินของกาแฟ ความสดของผลิตภณัฑ์ (ใหม่) รสชาติของกาแฟอร่อย ช่ือเสียงของตรา
ยีห่อ้ของกาแฟ กาแฟมีหลายรสชาติหลายระดบัความเขม้ขน้ให้เลือก และ มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาด
ปลอดภยัและมีเคร่ืองหมายรับรอง  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกซ้ือโดยใหค้วามส าคญักบัดา้น
ผลิตภณัฑ์ค่อนขา้งมาก  เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ือง เป็นกาแฟของ
ประเทศลาว  โดยเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมากกว่าเพศชาย  และยงั พบว่ากลุ่มท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัมี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟทุกวนั เร่ืองเป็นกาแฟของประเทศลาว   
 อยา่งไรก็ตาม พบวา่ปัจจยัดา้นยอ่ยดา้นส่วนประสมทางการตลาดตวัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระดบั
ค่าเฉล่ีย 10 อันดับแรกยงัได้แก่ ด้านราคา มีป้ายบอกราคาชัดเจน มีราคาให้เลือกตามขนาด ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก และ สินคา้ไม่ขาดตลาด 
 นอกจากน้ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด
ปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลางทุกปัจจยัย่อย  นัน่
คือผูต้อบแบบสอบถามไม่ค่อยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
ในนครหลวงเวียงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยงัไม่ค่อยมีการแข่งขนักนัดา้นน้ี  
อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาพบวา่ เม่ือจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ในเร่ือง มี
ของแถม  โดยพบวา่ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามรายได ้4,000,001 กีบข้ึนไป มากกวา่
รายไดไ้ม่เกิน 4,000,000 กีบ   
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 ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่้ออ่ืนท่ี ให ้ระดบัท่ีมีผลในระดบัปานกลาง  กลุ่ม
ท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัให้ความส าคญักับปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจ าหน่ายด้านร้านท่ีจ าหน่ายไปมา
สะดวก  หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย  และการจดัวางสินคา้ให้เลือกครบถว้น(หลายยี่ห้อ)  มากกวา่กลุ่มท่ีไม่ได้
ด่ืมกาแฟทุกวนั ตารางแสดงผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 10 
อนัดบัแรกดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  5.5  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ล าดบัแรก 
ล าดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกัด้าน ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผล 

1  เป็นกาแฟของประเทศลาว ผลิตภณัฑ์ 4.03 มาก 
2 กล่ินของกาแฟ ผลิตภณัฑ์ 3.94 มาก 
3 ความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่) ผลิตภณัฑ์ 3.90 มาก 

3 รสชาติของกาแฟอร่อย ผลิตภณัฑ์ 3.90 มาก 

4 หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.86 มาก 

5 ช่ือเสียงของตรายีห่อ้ของกาแฟ ผลิตภณัฑ์ 3.76 มาก 

6 กาแฟมีหลายรสชาติ และหลายระดบั
ความเขม้ขน้ใหเ้ลือก ผลิตภณัฑ์ 

3.75 มาก 

7 มีกระบวนการผลิต ท่ีสะอาดและ
ปลอดภยั ผลิตภณัฑ์ 

3.74 มาก 

7 มีป้ายบอกราคาชดัเจน ราคา 3.74 มาก 

8 ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.73 มาก 

9 สินคา้ไม่ขาดตลาด ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.72 มาก 

10 มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. ผลิตภณัฑ์ 3.71 มาก 

10 มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด ราคา 3.71 มาก 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือกาแฟสดในนคร

หลวงเวียงจันทน์   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับ
ผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดกาแฟคัว่ดงัน้ี 

ด้านพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผู้บริโภค 

จากการศึกษา ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่ยี่ห้อกาแฟสดแบบคัว่บดท่ีซ้ือคือกาแฟดาว  พนัธ์ุกาแฟ
ท่ีชอบด่ืมคืออาราบิกา  และคุณสมบติัพื้นฐานของกาแฟสดท่ีชอบเพราะหอมกว่ากาแฟส าเร็จรูป  
รสชาติอร่อย รสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป  ดงันั้น  ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรพิจารณากาแฟสดแบบคัว่บดยี่ห้อ
กาแฟดาวมาจ าหน่าย  โดยเลือกกาแฟคัว่บดท่ีน ามาผลิตจากพนัธ์ุอาราบิกา  โดยพิจารณาคุณสมบติั
ของกาแฟท่ีมีกล่ิน  และรสชาติอร่อย จากการศึกษาท่ีพบว่าส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคนิยมด่ืมกาแฟสดท่ี
ท างาน  โดยใช้เคร่ืองชงกาแฟท่ีท างาน  ดงันั้น  ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรมีคู่มือแนะน าวิธีการชงกาแฟสด
ให้แก่ลูกค้า  และประเภทของกาแฟสดท่ีซ้ือมากท่ีสุดเป็นกาแฟแบบคั่วบด  โดยผู ้บริโภคให้
ความส าคญักบัรสชาติของกาแฟแบบคัว่บดเป็นแบบกลาง  ดงันั้น  ผูผ้ลิตควรให้ความส าคญักบัการ
ผลิตกาแฟแบบคัว่บด โดยเนน้การผลิตกาแฟแบบคัว่บดแบบกลางออกจ าหน่ายในสัดส่วนท่ีมากกวา่
แบบอ่ืนๆ นอกจากน้ีพบว่าส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือกาแฟแบบคัว่บทเดือนละ 1 คร้ัง โดยจะซ้ือ
คร้ังละ 1 ถุง และสถานท่ีท่ีซ้ือมากท่ีสุดเป็นร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้านสะดวกซ้ือและร้านมินิมาร์ท และยงั
พบว่ากลุ่มท่ีมีรายได ้4,000,001 กีบข้ึนไป นิยมไปซ้ือการแฟสดท่ีร้าน สะดวกซ้ือและร้านมินิมาร์ท 
มากกวา่กลุ่มรายได ้ไม่เกิน 4, 000,000 กีบ ดงันั้นผูผ้ลิตควรใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีจดัจ าหน่าย โดย
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้านสะดวกซ้ือและร้านมินิมาร์ท เพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนั้น  ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย  ควรให้ความส าคญักบัการปรับปรุงส่วนประสม
การตลาดดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นจุดแข็งของกาแฟ
สดทั้งแบบคัว่บดและคัว่เมล็ด ซ่ึงทางผูจ้  าหน่ายควรค านึงถึงเป็นส่ิงแรกและตอ้งรักษาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า ให้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากการการปรับผลิตภณัฑ์ให้มุ่งสู่
ความเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความรับผดิชอบต่อสังคม ดงัน้ี 

วตัถุดิบ ควรมาจากแหล่งหรือส่งเสริมการปลูกแบบปลอดสารพิษ มีการคดัสรรเมล็ด
ดว้ยมือ เพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ส่งผลต่อรสชาติ ความสด และใหม่เสมอ รวมถึงวิธีการจดัเก็บ
ใหค้งสภาพ ตามมาตรฐานสากล   

กระบวนการคัว่ ควรใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพ ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้ไดม้าตรฐานคัว่
กลางในระดบั Medium Roast ซ่ึงเป็นไปตามผลการศึกษา จะไดค้งรสชาติความอร่อยและกล่ินหอม
ได้นาน นอกจากนั้นแล้วผูป้กระกอบการควรมีการขออย. และพิจารณาการน าระบบ หรือท าตาม
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ระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO GMP HACCP เป็นตน้ มาใชใ้นสถานประกอบการ หรือกระบวนการ
ผลิต นอกจากนั้นควรมีบรรจุภณัฑ์ให้เลือกหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
เป็นตน้    

 
ปัจจัยด้านราคา  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นราคา เป็นจุดแขง็ของกาแฟสดทั้งแบบคัว่

บดและคัว่เมล็ด ในดา้นการบอกราคาชดัเจน และมีให้เลือกตามขนาด ผูจ้  าหน่ายควรพฒันาการจดัการ
ด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความแม่นย  า ถูกต้อง  และจากการศึกษาพบว่าผูมี้รายได้สูงยงั
ค านึงถึงราคาท่ีต ่ากวา่ ซ่ึงสวนทางกบัความตอ้งการคุณภาพท่ีดีของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นการสร้างคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์จะสามารถเพิ่มมูลค่าไดโ้ดยเปล่ียนความรู้สึกของผูบ้ริโภคเป็นความคุม้ค่าแทน เช่น 
ควรมีการสร้างเร่ืองราว (Story) ของการสร้างสรร ตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกแบบปลอดสารพิษกบั
ชาวลาว บนภูเขาสูง 1,200-1,400 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล มีการคดัเลือกดว้ยมือ เพื่อให้ไดคุ้ณภาพท่ี
ดีท่ีสุด ผ่านกระบวนการคัว่ในระดบั Premium Roast ดว้ยเคร่ืองจกัรจากบราซิล ฯลฯ โดยส่ือสารไป
ยงัส่ือท่ีเขา้ถึงทุกรูปแบบอยา่งบูรณาการ (IMC)  

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   จากการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย เป็นจุดแข็งของกาแฟสดทั้ งแบบคัว่บดและคัว่เมล็ดเช่นกัน ทั้งสถานท่ีซ้ือหาง่าย ไปมา
สะดวก และสินคา้ไม่ขาดตลาด ผูจ้  าหน่ายควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งความหลากหลายของสถานท่ีจ าหน่าย 
ขนาดของผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผลิตภณัฑ์   การเลือกใชภ้าษาให้ครบ(หลกัๆ) ไดแ้ก่ ภาษาลาว 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน เป็นตน้ และส่ือต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อให้การ
เข้าถึงท่ีง่ายข้ึน สะดวกมากข้ึน และบริโภคบ่อยข้ึน เช่น จุดซ้ือใหม่ท่ีไม่ใช่ร้านค้าปลีก มินิมาร์ท 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ อาจจะเป็นการน าไปตั้งจุดขายแบบตูห้ยอดเหรียญขนาดเล็ก/ใหญ่ยงัส านกังานของ
เอกชนและหน่วยราชการในนครเวียงจันทร์ หรือในป๊ัมน ้ ามัน  เป็นต้น   ควรพิจารณาขนาดท่ี
หลากหลายมากข้ึนเพื่อให้เกิดการซ้ือง่ายหมดไว เช่น เพิ่มขนาด 100 กรัม  เพิ่มรสชาติใหม่ๆ (สูตร 
Blend ต่างๆ) เป็นตน้ ควรให้มีสินคา้ในทุกจงัหวดั และวางขายตามสถานท่ีท่องเทียว และวางขายใน
สะหนามบินมีสินคา้ให้ลูกคา้เลือกหลายยี่ห้อ มีการจดัวางแสดงสินคา้ เขา้ร่วมงานวางแสดงต่างฯ ใน
ระดบัประเทศ และ ต่างประเทศเพื่อใหเ้ป็นท่ีรับรู้และขยายตลาดใหท้ัว่ถึง 

      
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

เป็นอ่อนของกาแฟสดทั้ งแบบคั่วบดและคั่วเมล็ด  ซ่ึงผูจ้  าหน่ายต้องพิจารณาอย่างมาก เพื่อเพิ่ม
ยอดขายภายในประเทศอยา่งย ัง่ยนื โดยท าใหค้รบตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
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การโฆษณา(Advertising) โดยเลือกใหต้รงตามท่ีผูบ้ริโภครับรู้ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่า ซ่ึง
ในผลการศึกษา ส่ือท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการรับรู้ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ ส่ือทางพิมพ ์ทั้งน้ีควรพิจารณาเร่ือง
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ดว้ย เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ย แต่ถึงกลุ่มมากท่ีสุด 

การขายโดยพนักงานขาย (Sales Represent) น่าจะเหมาะกับช่องทางใหม่ คือ การ
น าเสนอตูห้ยอดเหรียญ สามารถให้พนักงานขายอธิบายไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงพนกังานขายตอ้งผ่านการ
อบรมใหมี้ความรู้ และน่าเช่ือถือ 

การประชาสัมพันธ์(Public Relation) โดยส่ือสารให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเป็น
ระบบ  

การตลาดทางตรง(Direct Marketing) ณ จุดขาย ควรจะมีการให้ทดลองชิม การให้
ความรู้ผา่นแผน่พบั/การอธิบาย เสียงและภาพ  

การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน(Integrated Marketing Communication) 
เป็นการใชส่ื้อครบทุกประเภท โดยค านึงถึงการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

ทั้งน้ีการพิจารณาถึงการให้ส่วนลด ในวาระพิเศษ เช่น ลดประจ าปี ลดในวนัเกิดเม่ือ
แสดงบตัรประชาชน ลดเม่ือซ้ือเยอะ เป็นตน้  มีชิงโชคตามวาระ เช่น ด าเนินการมาครบ 10 ปี เป็นตน้ 
หรือถา้ไม่ตอ้งการให้เสียราคา/ลดราคา อาจจะใชเ้ป็นของแถม เช่น ซ้ือ 250 กรัม 2 ถุง แถม 50 กรัม 1 
ถุง(รสใหม่ท่ีตอ้งการออกตลาด) เป็นตน้ 

ท้ายสุดผูจ้  าหน่ายควรพิจารณาการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อให้ธุรกิจย ัง่ยืน คือ การค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของผูป้ระกอบการ ได้แก่ พนกังาน ชุมชน สังคม 
ซพัพลายเออร์ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เช่น การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสผา่นกิจกรรมการ
ขาย ทุกๆ 1 ถุง 5% ผูบ้ริโภคมีส่วนช่วยผูด้อ้ยโอกาส ส่งเสริมชาวบา้นใหป้ลูกกาแฟปลอดสารพิษและ
รับซ้ือในราคายติุธรรม เป็นตน้ 

 
ดงันั้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในคร้ังต่อไปผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ให้กบัผูท่ี้สนใจ

จะศึกษาต่อ ท าอยา่งไรให้คนท่ีด่ืมกาแฟทุกวนัหนัมาด่ืมกาแฟเพิ่มมากข้ึน และท าให้คนท่ีไม่ด่ืมกาแฟ
หนัมาด่ึมกาแฟทุกวนั เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระการ มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน   
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           เลขที่แบบสอบถาม 

 

 
 
 
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการซ้ือกาแฟสดในนครหลวงเวียงจนัทน์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งค าตอบท่ีท่านเลือกหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีถูกตอ้ง

ตรงกบัความเป็นจริงเพียงค าถามเดียว 

1. เพศ  
1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ  
1. 20 – 29 ปี   2.  30 – 39 ปี  
2.  40 – 49 ปี                            4.  50 ปี ข้ึนไป 

3. อาชีพปัจจุบัน 
          1.    ธุรกิจส่วนตวั   2.  ขา้ราชการ 

 3.    พนกังานโครงการ/เอกชน 4.  รัฐวสิาหกิจ 

 5.    อ่ืนฯ ระบุ.................     

4. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
         1. ไม่เกิน 1,500,000 กีบ             2.  1,500,001 – 4,000,000 กีบ   

 3.   4,000,001 – 6,500,000 กีบ 4.   6,500,001   กีบ ข้ึนไป 

5. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
         1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี              2.   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 3.   สูงกวา่ปริญญาตรี   

ส่วนที ่2  พฤติกรรมการช้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในนครหลวงเวยีงจันทน์ 

แบบสอบถาม 

 ส าหรับผู้ทีซ้ื่อกาแฟสดของลาวเพือ่บริโภค เฉพาะ 5 ยีห้่อ ได้แก่ กาแฟดาว กาแฟสีหนุก  

กาแฟพูเพยีงบอละเวน  กาแฟพูเขาลาว กาแฟปากช่อง 
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ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งค าตอบท่ีท่านเลือกหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีถูกตอ้ง

หรือตรงกบัความเป็นจริงเพียงค าถามเดียว 

1. ท่านดื่มกาแฟทุกวนัหรือไม่ 
1. ใช่                                            2. ไม่ 

2. ท่านดื่มกาแฟวนัละกีค่ร้ัง? 
1. วนัละ 1 คร้ัง   2. วนัละ 2 คร้ัง 
3. วนัละ 3 คร้ัง   4.  มากกวา่วนัละ 3 คร้ัง 

3. ปกติท่านซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบดยีห้่อใด? 
 1.  กาแฟสีหนุก                                  2.   กาแฟพเูพียงบอละเวน       

 3. กาแฟพเูขาลาว  4.   กาแฟดาว 

 5. กาแฟปากช่อง                                6.   อ่ืนฯ ระบุ................. 

4. ท่านดื่มกาแฟทีไ่หน? 
1. ด่ืมท่ีบา้น   2. ด่ืมท่ีท างาน 
3.  ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) 

5. ท่านมีเคร่ืองท ากาแฟทีไ่หน? 
1. ท่ีบา้น                                       2. ท่ีท างาน 
3.ทั้ง 2 ท่ี (ท่ีบา้น และ ท่ีท างาน) 

6. กาแฟสดชงแบบใด? 
        1. เคร่ืองชงกาแฟ               2.  ท่ีกรอง (กระดาษชง) 

         3.  อ่ืนฯ………….                                

7. เหตุผลทีด่ื่มกาแฟสด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        1. หายง่วง                2.  สดช่ืน  

         3.  อร่อย                            4.   ค่านิยม 

 5.    อ่ืนฯ…………. 

8. เวลาทีด่ื่มช่วงใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        1. ตอนเชา้                           2.   ตอนเท่ียง 

        3.  ตอนบ่าย                                        4.   ตอนเยน็ 
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9. กาแฟพนัธ์ทีช่อบดื่ม 

        1. โรบสัตา้                        2.   อาราบิกา 

10. คุณสมบัติพืน้ฐานของกาแฟสดทีท่่านชอบ 

 1. รสชาติอร่อย                                 2.   หอมกวา่กาแฟส าเร็จรูป 

 3. รสชาติดีกวา่กาแฟส าเร็จรูป      4.  อ่ืนฯ…………. 

11. การมีกาแฟ ออแกนิกส์ ให้เลือกมีผลต่อท่านในการเลอืกใช้หรือไม่เพราะอะไร? 
        1.  ไม่สนใจด่ืมกาแฟออแกนิกส์   2.  เพราะกาแฟลาวดีต่อสุขภาพ   

         3.  กาแฟออแกนิกส์ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม  4.  ดีเพราะมีหลากหลายประเภทใหเ้ลือก 
         5.    อ่ืนฯ…………. 

12. ปกติท่านซ้ือกาแฟสดประเภทใดมากทีสุ่ด 
      1.  กาแฟคัว่บด (ตอบข้อ 13 – 19)  2.  กาแฟคัว่เมล็ด (ข้ามไปตอบข้อ 20– 25) 

            
 กาแฟแบบคั่วบด 

13. ท่านเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบดของลาวเพราะอะไร? 
 1.  เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 2.   คุน้เคย   

 3. รสชาติ  4.   คุณภาพดี   

 5. หาซ้ือง่ายกวา่  6.   ราคาถูกกวา่น าเขา้ 

7.  อ่ืนฯ……….. 

14. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือกาแฟสดแบบคั่วบดรสชาติแบบใดมากทีสุ่ด? 
        1.   แบบเขม้ขน้               2.   แบบกลาง 

 3.   แบบอ่อน                                    4.   แบบผสม 

15. ท่านช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดบ่อยเพยีงใด? 
        1.  สัปดาห์ละ 1 คร้ัง   2. เดือนละ 2 – 3 คร้ัง                          

        3. เดือนละ 1 คร้ัง   4.  2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 

16. ท่านช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดเท่าไรต่อคร้ัง? 
 1.  คร้ังละ 1 ถุง     2.   คร้ังละ 2 ถุง 

 3.  คร้ังละ 3 ถุง                                    4.  มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 
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17. ท่านช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดจากทีไ่หน? 
 1. ร้านคา้ปลีกทัว่ไป                           2.  ร้านคา้สะดวกช้ือ  

 3.  ตลาด     4.   ร้านกาแฟ  

         5.    ร้านมินิมาร์ท   6.  อ่ืนฯระบุ........... 
18. เหตุผลในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วบด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. รสชาติอร่อย                                   2.   ความสะดวกในการบริโภค 

 3. มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย     4.  ทดลองชิม 

         5. ประหยดักวา่                                    6.  อ่ืนฯระบุ........... 
19. ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดของท่านมากทีสุ่ด 

 1.  ตวัเอง                                             2.  สมาชิกในครอบครัว 

 3.  เพื่อน     4.   ส่ือโฆษณา 

         5.  พนกังานขาย                                  6.  อ่ืนฯระบุ........... 
ท่านทีซ้ื่อกาแฟคั่วบดข้ามไปตอบข้อ 28 
กาแฟแบบคั่วเมลด็ 

20. ท่านเจาะจงซ้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ของลาวเพราะอะไร? 
 1.  เป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศ 2.   คุน้เคย   

 3. รสชาติ  4.   คุณภาพดี   

 5. หาซ้ือง่ายกวา่  6.   ราคาถูกกวา่น าเขา้ 

7.  อ่ืนฯ……….. 

21. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็รสชาติแบบใด?    

        1.   แบบเขม้ขน้              2.   แบบกลาง 

 3.   แบบอ่อน                                   4.   แบบผสม        

22. ท่านช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมล็ดบ่อยเพยีงใด? 
        1.  สัปดาห์ละ 1 คร้ัง   2. เดือนละ 2 – 3 คร้ัง                          

3. เดือนละ 1 คร้ัง   4.  2 – 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 

23. ท่านช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมล็ดเท่าไรต่อคร้ัง? 
 1.  คร้ังละ 1 ถุง     2.   คร้ังละ 2 ถุง 

        3.  คร้ังละ 3 ถุง                                   4.  มากกวา่คร้ังละ 3 ถุง 
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24. ท่านช้ือกาแฟสดแบบคั่วบดจากทีไ่หน? 
 1. ร้านคา้ปลีกทัว่ไป                           2.  ร้านคา้สะดวกช้ือ  

 3.  ตลาด     4.   ร้านกาแฟ  

         5.    ร้านมินิมาร์ท   6.  อ่ืนฯระบุ........... 
25. เหตุผลในการช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. รสชาติอร่อย                                   2.   ความสะดวกในการบริโภค 

 3. มีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย     4.  ทดลองชิม 

         5. ประหยดักวา่                                   6.  อ่ืนฯระบุ........... 
26. ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการช้ือกาแฟสดแบบคั่วเมลด็ ของท่านมากที่ทีสุ่ด 

 1.  ตวัเอง                                             2.  สมาชิกในครอบครัว 

 3.  เพื่อน     4.   ส่ือโฆษณา 

         5.  พนกังานขาย                                  6.  อ่ืนฯระบุ.......... 
ตอบทุกท่าน  

27. ถ้าซ้ือทั้งสองแบบคั่วเมลด็ และแบบคั่วบด เพราะอะไร ? 
        1.  ลองชิม                                            2.  ชอบต่างกนัในครอบครัว 

        3.  ชอบทั้งสองแบบ      4.  ซ้ือเป็นของฝาก 

        5.  อ่ืนฯระบุ..........                                              

28. ใช้ต่างกนัอย่างไร ? 
        1. ความสะดวกในการชง                   2.   สถานท่ีในการใชต่้างกนั 

        3.   อายกุารเก็บรักษา              4.   อ่ืนฯระบุ..........    
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ส่วนที3่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกช้ือกาแฟสด 

ปัจจัย 

ระดับการมีผลต่อการเลอืก 

มาก 
ทีสุ่ด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

 ด้านผลติภัณฑ์ ( product) 
1. ความสดของผลิตภณัฑ ์(ใหม่)      
2. กาแฟมีหลายรสชาติ และหลายระดบัความ

เขม้ขน้ใหเ้ลือก 
     

3. มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั      
4. รสชาติของกาแฟอร่อย      
5. กล่ินของกาแฟ      
6. เป็นกาแฟของประเทศลาว      
7. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์      
8. มีหลายขนาดบรรจุใหเ้ลือก      
9.  มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.      
10. บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษากล่ินไดดี้      
11. ช่ือเสียงของตรายีห่อ้ของกาแฟ      
12. ระบุวนัหมดอาย ุ      
13. อ่ืนฯ……………..      
 ด้านราคา ( Price) 
1. มีป้ายบอกราคาชดัเจน      
2. มีราคาใหเ้ลือกตามขนาด      
3. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
4. มีราคาต ่ากวา่กาแฟยีห่อ้อ่ืน      
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Place)  
1. ร้านท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก      
2. สินคา้ไม่ขาดตลาด      
3. หาซ้ือสินคา้ไดง่้าย      
4. การจดัวางสินคา้ให้เลือกครบถ้วน(หลาย

ยีห่อ้) 
     

5. การจดัวางสินคา้มีสินคา้ในต าแหน่งมอง
ไดช้ดั 

     

6. ความสะอาดของชั้นวางสินคา้      
7. อ่ืนฯ……………..      
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ปัจจัย 

ระดับความส าคัญ 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

ไ ม่ เ ค ย
พบ เห็ น
กจิกรรม 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
( promotion ) 

      

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือทางพิมพ ์       

2. มีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ       

3. มีการโฆษณาผา่นส่ือทางโทรทศัน์       

4. มีการแจกสินคา้ใหท้ดลองชิม       
5. มีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียด       
6. มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้       
7. มีการลดราคาสินคา้       
8. มีการชิงโชค แจกรางวลั       
9. มีของแถม       
10. มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม       
11. อ่ืนฯ……………..       

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

       ขอขอบคุณท่านทีต่อบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ - นามสกุล  นางสาว พิมสร สิมมะลยัวงค ์ 

 

วนั เดือน ปีเกดิ  10  เมษายม  2529 

 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา   2542 - 2544   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โพนสะวรรณ 

ปีการศึกษา  2544 - 2548   บริหารธุรกิจ บณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

  มหาวทิยาลยัแห่งชาตีลาว 

ทุนการศึกษา ระหวา่งปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 ไดรั้บทุน (TICA) กรมความร่วมมือ 

เพื่อพฒันาระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   

 

ประสบการณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม และการคา้ กรมส่งเสริม และพฒันาสินคา้  

 

 

 

 


