
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 
 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองนครสวรรคคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามจาก
ผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมืองนครสวรรค จํานวนท้ังหมด 400 คน และไดนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหและนําเสนอในรูปของความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และนําขอมูลท่ีไดมาทําการแปรความหมาย
ขอมูล โดยแบงผลการศึกษาออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.1) 
 สวนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด (ตารางท่ี 4.2 – 4.13) 
 สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด (ตาราง
   ท่ี 4.14 – 4.20) 

สวนท่ี 4 การวเิคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดจําแนกตามขอมูลท่ัวไป 
  ของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.21 – 4.44) 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 ราย พบวาเปนเพศชายรอยละ 44.50 และเปนเพศหญิง
รอยละ 55.50 สวนใหญมีอายุระหวาง 25-35 ป รอยละ 41.00 รองลงมาคือ อายุตํ่ากวา 25 ป รอยละ 
24.75 อายุ 36-45 ป รอยละ 23.75 อายุ 46-55 ป รอยละ 7.00 และอายุมากกวา 55 ป รอยละ 3.50 
ตามลําดับ มีสถานภาพโสด รอยละ 55.75 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส รอยละ 38.00 และ
สถานภาพหยาราง/หมาย รอยละ 6.25 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.1)  
 โดยอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรคและไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค รอยละ 
50.00 เทากัน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 48.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. รอยละ 17.25 ระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 13.25 ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 
13.00 และระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 8.50 ตามลําดับ ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/
คาขาย รอยละ 24.00 รองลงมาคือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 23.00 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 
20.50 พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 17.75 รับจาง รอยละ 9.00 วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ รอยละ 
4.25 และอ่ืนๆ (เชน วิศวกร ครูโรงเรียนเอกชน)  รอยละ1.50 ตามลําดับ  
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 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกนิ 10,000 บาท/เดือน รอยละ 39.00 รองลงมาคือ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน รอยละ 37.00 รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,000 บาท/เดือน รอย
ละ 15.75 และรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท/เดือน รอยละ 8.25 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
178 
222 

 
44.50 
55.50 

อายุ 
   - ตํ่ากวา 25 ป 
   - 25-35 ป 
   - 36-45 ป 
   - 46-55 ป 
   - มากกวา 55 ป 

 
99 

164 

95 

28 

14 

 
24.75 

41.00 

23.75 

7.00 

3.50 

สถานภาพ 
   - โสด 

   - สมรส 

   - หยาราง/หมาย 

 
223 

152 
25 

 
55.75 
38.00 
6.25 

ภูมิลําเนา 
   - ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค 
   - ไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

 
200 
200 

 
50.00 
50.00 

ระดับการศึกษา 
   - ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   - อนุปริญญา/ปวส. 
   - ปริญญาตรี 
   - สูงกวาปริญญาตรี 

 
34 
69 
53 
192 
52 

 
8.50 
17.25 
13.25 
48.00 
13.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพ 
   - นักเรียน/นักศึกษา 
   - ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   -  พนักงานบริษัทเอกชน 
   - ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
   - รับจาง 
   - วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ 
   - อ่ืนๆ ไดแก วิศวกร และครูโรงเรียน
เอกชน 

 
82 
92 
71 
96 
36 
17 
6 

 
20.50 
23.00 
17.75 
24.00 
9.00 
4.25 
1.50 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
   - ไมเกนิ 10,000 บาท/เดือน 
   - 10,000-20,000 บาท/เดือน 
   - 20,001-30,000 บาท/เดือน 
   - มากกวา 30,000 บาท/เดอืน 

 
156 
148 
33 
63 

 
39.00 
37.00 
8.25 
15.75 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด 
 
 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 ราย พบวาเหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกดื่มกาแฟ
สด 3 อันดับแรก คือ รสชาติดี รอยละ 64.80 รองลงมาคือ ลดอาการงวงนอน รอยละ 50.30 และดับ
กระหาย รอยละ 16.00 (ตารางท่ี 4.2)  โดยจะเลือกซ้ือกาแฟสดแบบเย็น รอยละ 76.25 รองลงมาคือ 
แบบรอน รอยละ 23.75 (ตารางท่ี 4.3) สวนใหญ 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามจะเลือกซ้ือคือ
กาแฟสดประเภทเอสเปรสโซ รอยละ 38.25 รองลงมาคือ คาปูชิโน รอยละ 33.50 และมอคคา รอย
ละ 12.00 (ตารางท่ี 4.4) ซ่ึงลักษณะการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถามจะเปล่ียนชนิด
กาแฟสดเปนบางคร้ัง รอยละ 53.00 รองลงมาคือ ซ้ือกาแฟสดชนิดเดิมตลอด รอยละ 39.25 และ
เปล่ียนชนิดกาแฟสดทุกคร้ัง รอยละ 7.75 (ตารางท่ี 4.5)  การซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม
นั้นจะเปนการซ้ือเพื่อดื่มเอง รอยละ 88.75 รองลงมาคือ ซ้ือฝากบุคคลอ่ืน รอยละ 6.75 และซ้ือให
สมาชิกในครอบครัว รอยละ 4.50 (ตารางที่ 4.6)  สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามไปซ้ือกาแฟสด 3 



 21

อันดับแรก คือ รานกาแฟสด รอยละ 64.50 รองลงมาคือ เคานเตอรขายกาแฟสด รอยละ 15.50 และ
รานสะดวกซ้ือ รอยละ 12.00 (ตารางท่ี 4.7)  
ตารางท่ี 4.2 เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกดื่มกาแฟสด 

เหตุผล จํานวน (คน) รอยละ 
รสชาติดี 259 64.80 
เพื่อสุขภาพ  34 8.50 
ลดอาการงวงนอน 201 50.30 
ดับกระหาย  64 16.00 
อยากทดลองดืม่  41 10.30 
มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย  58 14.50 
แสดงรสนิยมการบริโภค  17 4.30 
อ่ืนๆ ไดแก กล่ินหอม บริการดีแกปวดหวั  14 3.50 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 ราย 

 
 
ตารางท่ี 4.3 ลักษณะของกาแฟสดท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือบอยท่ีสุด  

ลักษณะของกาแฟสด จํานวน (คน) รอยละ 
แบบรอน  95 23.75 
แบบเยน็ 305 76.25 

รวม 400 100.00 

 
ตารางท่ี 4.4 ประเภทของกาแฟสดท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือบอยท่ีสุด  

ประเภทของกาแฟสด จํานวน (คน) รอยละ 
เอสเปรสโซ (Espresso) 153 38.25 
คาปูชิโน (Cappucino) 134 33.50 
ลาเต (Latte)   45 11.25 
มอคคา (Mocha)   48 12.00 
อเมริกาโน (Americano)    6 1.50 
อ่ืนๆ ไดแก บลูเมาเทนส (Blue Mountain) 14 3.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.5 ลักษณะการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการเลือกซ้ือกาแฟสด จํานวน (คน) รอยละ 
ซ้ือกาแฟสดชนิดเดิมตลอด 157 39.25 
เปล่ียนชนิดกาแฟสดเปนบางคร้ัง 212 53.00 
เปล่ียนชนิดกาแฟสดทุกคร้ัง   31 7.75 

รวม 400 100.00 

 
 
ตารางท่ี 4.6 จดุประสงคของการซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 

 การเลือกซ้ือกาแฟสด จํานวน (คน) รอยละ 
ซ้ือเพื่อดื่มเอง 355 88.75 
ซ้ือใหสมาชิกในครอบครัว   18 4.50 
ซ้ือฝากบุคคลอ่ืน   27 6.75 

รวม 400 100.00 

 
 
ตารางท่ี 4.7 สถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามไปซ้ือกาแฟสดเปนประจําท่ีสุด 

สถานท่ี จํานวน (คน) รอยละ 
รานกาแฟสด 258 64.50 
เคานเตอรขายกาแฟสด   62 15.50 
รานสะดวกซ้ือ   48 12.00 
รานขายอาหารและเคร่ืองดืม่   28 7.00 
อ่ืนๆ ไดแก ทําเอง    4 1.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ราย พบวา ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสด 3 อันดับ
แรกของผูตอบแบบสอบถามคือ แลวแตโอกาส รอยละ 26.75 รองลงมาคือ บริโภคทุกวัน รอยละ 
25.25 และ บริโภค 3-4 วัน/สัปดาห รอยละ 20.25 (ตารางท่ี 4.8) โดยจํานวนถวยในการซ้ือกาแฟสด
ตอวันของผูตอบแบบสอบถาม 3 อันดับแรกคือ บริโภค 1 แกว รอยละ 80.75 รองลงมา คือ บริโภค 



 23

2 แกว  รอยละ  17.25 และบริโภค 3 แกว รอยละ  1.50 (ตารางท่ี 4.9) ซ่ึงชวงเวลาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามนิยมบริโภคกาแฟสด 3 อันดับแรกคือ ชวงเวลา 09.00-11.59 น. รอยละ 44.00 
รองลงมาคือ ชวงเวลา 12.00-14.59 น. รอยละ 33.50 และชวงเวลา 06.00-08.59 น. รอยละ 14.50 
(ตารางท่ี 4.10) ช่ือเสียงของรานมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 
60.80 และช่ือเสียงของรานไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 
39.20 (ตารางที่ 4.11) คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือกาแฟสดตอคร้ังของผูตอบแบบสอบถาม 3 
อันดับแรกคือ ราคา 30-50 บาท รอยละ 53.75 รองลงมาคือ ราคาตํ่ากวา 30 บาท รอยละ 37.75 และ
ราคา 51-70 บาท รอยละ 5.75 (ตารางที่ 4.12)  และการซ้ือสินคาควบคูกับการซ้ือกาแฟสด 3 อันดับ
แรกคือ ไมซ้ืออะไร รอยละ 53.00 รองลงมาคือ ขนมหวาน เชน เคก รอยละ 35.00 และอาหาร รอย
ละ 6.25 (ตารางท่ี4.13) 
 
 
ตารางท่ี 4.8 ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี จํานวน (คน) รอยละ 
1-2 วัน/สัปดาห   80 20.00 
3-4 วัน/สัปดาห   81 20.25 
5-6 วัน/สัปดาห   31 7.75 
ทุกวัน 101 25.25 
แลวแตโอกาส 107 26.75 

รวม 400 100.00 
 
 
ตารางท่ี 4.9 จาํนวนแกวในหนึ่งวนัท่ีผูตอบแบบสอบถามบริโภคกาแฟสด 

 

จํานวน จํานวน (คน) รอยละ 
1 แกว 323 80.75 
2 แกว   69 17.25 
3 แกว    6 1.50 
4 แกว    2 0.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.10 ชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมดื่มกาแฟสดมากท่ีสุด 

ชวงเวลา จํานวน (คน) รอยละ 
06.00-08.59 น.   58 14.50 
09.00-11.59 น. 176 44.00 
12.00-14.59 น. 134 33.50 
15.00 น. เปนตนไป 32 8.00 

รวม 400 100.00 

 
 
ตารางท่ี 4.11 ช่ือเสียงของรานกาแฟสดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 

ชื่อเสียงของรานกาแฟสด จํานวน (คน) รอยละ 
มีผล 243 60.80 
ไมมีผล 157 39.20 

รวม 400 100.00 
 
 
ตารางท่ี 4.12 คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถามตอคร้ัง  

คาใชจายโดยเฉล่ีย จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 30 บาท 151 37.75 
30-50 บาท 215 53.75 
51-70 บาท   23 5.75 
71-90 บาท    4 1.00 
มากกวา 90 บาท    7 1.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.13 ลักษณะการซ้ือสินคาควบคูกับการซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม  
การซ้ือสินคาควบคูกับการซ้ือกาแฟสด จํานวน (คน) รอยละ 

อาหาร   25 6.25 
เคร่ืองดื่มชนิดอ่ืน   23 5.75 
ขนมหวาน เชน เคก 140 35.00 
ไมซ้ืออะไร 212 53.00 

รวม 400 100.00 
 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 
  
 จากเกณฑการแปรผลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑตาม
คาเฉล่ีย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภณัฑรายการตางๆ แตกตางกนั
ตามระดับความสําคัญ (ตารางท่ี 4.14) โดยท่ีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดบัความสําคัญ
มาก ไดแก รสชาติและกล่ินของกาแฟด ีFood Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ Food Safety  :  
ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภณัฑกาแฟสด สูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด เคร่ืองมือทํา
กาแฟสดมีความทันสมัย มีหลากหลายรสชาติ ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง 
สตารบัคส  และมีใหเลือกหลายขนาด ตามลําดับ ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดบั
ความสําคัญปานกลาง ไดแก มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี ้ เคก น้ําผลไมปน  จาก
ขอมูลการแปรผลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑตามคาเฉล่ีย
รวมอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ียรวม 3.84)    

ในสวนของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาตามคาเฉล่ียพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานราคารายการตางๆ แตกตางกันตามระดับความสําคัญ (ตารางท่ี 4.15) เห็น
วาปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ และ มีความหลากหลายของราคา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสําคัญปานกลาง ไดแก ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ จากขอมูลการแปรผลระดับความสําคัญของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาตามคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.76)    
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ตารางท่ี 4.14 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จํานวนคนและรอยละในแตละระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย 
(การแปรผล

ระดับ
ความสําคัญ) 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รสชาติและกล่ินของกาแฟดี 
1 

(0.3) 
0 

(0.0) 
28 

(7.0) 
163 

(40.8) 
208 

(52.0) 
4.44 

(มาก) 

Food Quality : ความสมํ่าเสมอของ
คุณภาพ 

1 
(0.3) 

2 
0.5) 

54 
(13.5) 

191 
(47.8) 

152 
(38.0) 

4.23 
(มาก) 

มีหลากหลายรสชาติ 
7 

(1.8) 
22 

(5.5) 
128 

(32.0) 
182 

(45.5) 
61 

(15.3) 
3.67 

(มาก) 

มีใหเลือกหลายขนาด 
13 

(3.3) 
22 

(5.5) 
152 

(38.0) 
167 

(41.8) 
46 

(11.5) 
3.53 

(มาก) 

มีผลิตภัณฑอื่นจําหนายภายในราน 
เชน คุกก้ี เคก นํ้าผลไมปน เปนตน 

18 
(4.5) 

57 
(14.3) 

137 
(34.3) 

131 
(32.8) 

57 
(14.3) 

3.38 
(ปานกลาง) 

ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงที่มีช่ือเสียง 
เชน ดอยตุง สตารบัคส เปนตน 

6 
(1.5) 

31 
(7.8) 

152 
(38.0) 

154 
(38.5) 

57 
(14.3) 

3.56 
(มาก) 

Food Safety   :  ความสะอาดและ
ความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟ
สด 

4 
(1.0) 

8 
(2.0) 

71 
(17.8) 

173 
(43.3) 

144 
(36.0) 

4.11 
(มาก) 

เครื่องมือทํากาแฟสดมีความ
ทันสมัย 

10 
(2.5) 

19 
(4.8) 

121 
(30.3) 

142 
(35.5) 

108 
(27.0) 

3.80 
(มาก) 

สูตรที่ใชในการทํากาแฟสด 
1 

(0.3) 
14 

(3.5) 
113 

(28.3) 
184 

(46.0) 
88 

(22.0) 
3.86 

(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.84 

(มาก) 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.15 ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานราคา 

จํานวนคนและรอยละในแตละระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย 
(การแปรผล

ระดับ
ความสําคัญ) 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ราคาถูกกวารานอื่นๆ 
8 

(2.0) 
33 

(8.3) 
188 

(47.0) 
119 

(29.8) 
52 

(13.0) 
3.43 

(ปานกลาง) 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
4 

(1.0) 
1 

(0.3) 
80 

(20.0) 
177 

(44.3) 
138 

(34.5) 
4.11 

(มาก) 

ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
5 

(1.3) 
3 

(0.8) 
110 

(27.5) 
185 

(46.3) 
97 

(24.3) 
3.91 

(มาก) 

มีความหลากหลายของราคา 
8 

(2.0) 
25 

(6.3) 
142 

(35.5) 
176 

(44.0) 
49 

(12.3) 
3.58 

(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.76 

(มาก) 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 

 
 

 จากเกณฑการแปรผลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัด
จําหนายตามคาเฉล่ีย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายรายการ
ตางๆ แตกตางกันตามระดับความสําคัญ (ตารางท่ี 4.16) โดยท่ี ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสําคัญมาก ไดแก ความสะอาดภายในบริเวณรานดี รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน 
สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล  มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี และมีท่ีจอดรถสะดวก 
เพียงพอ ตามลําดับ โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญปานกลาง ไดแก เปนรานท่ี
มีช่ือเสียง และมีหลายสาขา จากขอมูลการแปรผลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานการจัดจําหนายตามคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.64)   

ซ่ึงการแปรผลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
ตามคาเฉล่ีย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดรายการ
ตางๆ แตกตางกันตามระดับความสําคัญ (ตารางท่ี 4.17) โดยท่ี ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสําคัญมาก ไดแก การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน และมีรสชาติใหมให
ชิมอยางสมํ่าเสมอ โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญปานกลาง ไดแก มีพนักงาน
แนะนําใหรายละเอียด มีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก 
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บราวนี่ มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีบริการสงถึงบาน มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน 
มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ และมีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ ตามลําดับ จากขอมูลการแปร
ผลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดตามคาเฉล่ียรวมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉล่ียรวม 3.27) 
 
ตารางท่ี 4.16 ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

จํานวนคนและรอยละในแตละระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย 
(การแปรผล

ระดับ
ความสําคัญ) 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รานที่จําหนายไปมาสะดวก ใกล
บาน สถานศึกษา ที่ทํางาน 
โรงพยาบาล เปนตน 

0 
(0.0) 

5 
(1.3) 

98 
(24.5) 

176 
(44.0) 

121 
(30.3) 

4.03 
(มาก) 

เปนรานที่มีช่ือเสียง 
7 

(1.8) 
40 

(10.0) 
209 

(52.3) 
116 

(29.0) 
28 

(7.0) 
3.29 

(ปานกลาง) 

มีบรรยากาศและการตกแตงรานที่ดี 
4 

(1.0) 
21 

(5.3) 
138 

(34.5) 
167 

(41.8) 
70 

(17.5) 
3.69 

(มาก) 

ความสะอาดภายในบริเวณรานดี 
0 

(0.0) 
11 

(2.8) 
73 

(18.3) 
169 

(42.3) 
147 

(36.8) 
4.13 

(มาก) 

มีที่จอดรถสะดวก เพียงพอ 
3 

(0.8) 
31 

(7.8) 
141 

(35.5) 
160 

(40.0) 
65 

(16.3) 
3.63 

(มาก) 

มีหลายสาขา 
17 

(4.3) 
81 

(20.3) 
182 

(45.5) 
94 

(23.5) 
26 

(6.5) 
3.08 

(ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.64 

(มาก) 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 

 
 
 
 
 
 



 29

ตารางท่ี 4.17 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 

จํานวนคนและรอยละในแตละระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย 
(การแปรผล

ระดับ
ความสําคัญ) 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ 
43 

(10.8) 
110 

(27.5) 
146 

(36.5) 
76 

(19.0) 
25 

(6.3) 
2.83 

(ปานกลาง) 

มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทย ุ
39 

(9.8) 
106 

(26.5) 
169 

(42.3) 
67 

(16.8) 
19 

(4.8) 
2.80 

(ปานกลาง) 

มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน 
49 

(12.3) 
103 

(25.8) 
141 

(35.3) 
79 

(19.8) 
28 

(7.0) 
2.84 

(ปานกลาง) 

การใหบริการของพนักงาน 
2 

(0.5) 
22 

(5.5) 
78 

(19.5) 
161 

(40.3) 
137 

(34.3) 
4.02 

(มาก) 

การแตงกายของพนักงาน 
9 

(2.3) 
18 

(4.5) 
113 

(28.3) 
201 

(50.3) 
59 

(14.8) 
3.71 

(มาก) 

มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ 
1 

(0.3) 
41 

(10.3) 
153 

(38.3) 
143 

(35.8) 
62 

(15.5) 
3.56 

(มาก) 

มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด 
10 

(2.5) 
44 

(11.0) 
153 

(38.3) 
139 

(34.8) 
54 

(13.5) 
3.46 

(ปานกลาง) 

มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด 
19 

(4.8) 
68 

(17.0) 
183 

(45.8) 
105 

(26.3) 
25 

(6.3) 
3.12 

(ปานกลาง) 

มีการลดราคาสินคา 
18 

(4.5) 
61 

(15.3) 
141 

(35.3) 
101 

(25.3) 
79 

(19.8) 
3.41 

(ปานกลาง) 

มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล 
30 

(7.5) 
63 

(15.8) 
116 

(29.0) 
117 

(29.3) 
74 

(18.5) 
3.36 

(ปานกลาง) 

มีของแถม เชน เคก บราวน่ี 
44 

(11.0) 
68 

(17.0) 
110 

(27.5) 
108 

(27.0) 
70 

(17.5) 
3.23 

(ปานกลาง) 

มีบริการสงถึงบาน 
65 

(16.3) 
90 

(22.5) 
111 

(27.8) 
84 

(21.0) 
50 

(12.5) 
2.91 

(ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.27 

(ปานกลาง) 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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จากเกณฑการแปรผลระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.18) พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 รองลงมาไดแก ปจจัย
ดานราคา ซ่ึงจะมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 และ ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.27  

เม่ือทําการศึกษาเชิงลึกพบวา จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 ราย ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดมากที่สุดคือปจจัยดานผลิตภัณฑ รอยละ 66.00 รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ราคา รอยละ 23.25 ปจจัยดานการจัดจําหนาย รอยละ 8.50 และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด รอย
ละ 2.25 (ตารางท่ี 4.19) ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบบอยท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ กาแฟสดรสชาติ
ไมดี รอยละ 58.50 รองลงมาคือ กาแฟสดมีราคาแพง รอยละ 44.80 และราคาไมเหมาะสมกับ
คุณภาพ รอยละ 35.80 (ตารางท่ี 4.20) 
 
 
ตารางท่ี 4.18 ระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉล่ีย แปลผล เรียงลําดับความสําคัญ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.84 มาก 1 
ปจจัยดานราคา 3.76 มาก 2 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 3.64 มาก 3 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.27 ปานกลาง 4 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.19 ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือมากท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 264 66.00 
ปจจัยดานราคา   93 23.25 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย   34 8.50 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    9 2.25 

รวม 400 100.00 
 
 
ตารางท่ี 4.20 ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบบอยท่ีสุดในการซ้ือกาแฟสด 

ปญหา จํานวน (คน) รอยละ 
กาแฟสดรสชาติไมด ี 234 58.50 
ภาชนะบรรจุไมสะอาด   72 18.00 
กาแฟสดมีราคาแพง 179 44.80 
ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ 143 35.80 
การบริการของพนักงานไมดี 113 28.30 
สถานท่ีจําหนายสกปรก   75 18.80 
บรรยากาศภายในรานไมด ี   68 17.00 
มีท่ีจอดรถไมเพียงพอ 112 28.00 
ไมมีการจัดโปรโมช่ันใหแกลูกคา 106 26.50 
ไมมีการประชาสัมพันธราน   58 14.50 
ข้ันตอนทํากาแฟสดไมมีมาตรฐาน   54 13.50 
ไมมีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนาย   33 8.30 
เปนรานท่ีไมมีช่ือเสียง   36 9.00 
พนักงานแตงกายไมเรียบรอย   44 11.00 
อ่ืนๆ ไดแก ท่ีนั่งไมเพยีงพอ รสชาติไมสมํ่าเสมอ     8 2.00 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 ราย 
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4.21, 4.22, 4.23) โดยจะพิจารณา
แบงเปนเพศชาย และเพศหญิง 

เพศชาย เห็นวา ปจจัยยอยทางดานผลิตภัณฑท่ีมีผลอยูในระดับมากคือ รสชาติและกล่ิน
ของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ ใชเมล็ดกาแฟจาก
แหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดยปจจัยยอย
ท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีใหเลือกหลายขนาด และมีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุก
กี้ เคก น้ําผลไมปน (ตารางท่ี 4.21) 

ปจจัยยอยทางดานราคาท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคา
เหมาะสมกับปริมาณ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ และมีความ
หลากหลายของราคา(ตารางท่ี 4.22) 

ปจจัยยอยทางดานการจัดจําหนายท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกล
บาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายใน
บริเวณรานดี และมีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมี
ช่ือเสียง และมีหลายสาขา (ตารางท่ี 4.23) 

เพศหญิง เห็นวา ปจจัยยอยทางดานผลิตภัณฑท่ีมีผลในระดับมาก คือ รสชาติและกล่ินของ
กาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด ใช
เมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส Food Safety  :  ความสะอาดและความ
สวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟ
สด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ํา
ผลไมปน (ตารางท่ี 4.21) 

ปจจัยยอยทางดานราคาท่ีมีผลในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสม
กับปริมาณ และมีความหลากหลายของราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ราคาถูก
กวารานอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4.22) 

ปจจัยยอยทางดานการจัดจําหนายท่ีมีผลในระดับมาก คือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกล
บาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายใน
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บริเวณรานดี และมีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมี
ช่ือเสียง และมีหลายสาขา (ตารางท่ี 4.23) 

 
ตารางท่ี 4.21 ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยจําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

รสชาติและกล่ินของกาแฟด ี 4.44 มาก 4.45 มาก 
Food Quality : ความสม่ําเสมอ
ของคุณภาพ 

4.17 มาก 4.27 มาก 

มีหลากหลายรสชาติ 3.53 มาก 3.78 มาก 
มีใหเลือกหลายขนาด 3.46 ปานกลาง 3.59 มาก 
มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายใน
ราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 
เปนตน 

3.30 ปานกลาง 3.45 ปานกลาง 

ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมี
ช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส 
เปนตน 

3.54 มาก 3.58 มาก 

Food Safety  :  ความสะอาด
และความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑกาแฟสด 

4.13 มาก 4.10 มาก 

เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความ
ทันสมัย 

3.80 มาก 3.79 มาก 

สูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด 3.86 มาก 3.86 มาก 
รวม 3.80 มาก 3.87 มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.22 ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาโดยจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานราคา 
 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ 3.39 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.06 มาก 4.15 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 3.83 มาก 3.98 มาก 
มีความหลากหลายของราคา 3.47 ปานกลาง 3.68 มาก 

รวม 3.69 มาก 3.82 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 

 
ตารางท่ี 4.23 ระดับความสําคัญของปจจัยดานการจดัจําหนาย โดยจําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก 
ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน 
โรงพยาบาล เปนตน 

3.98 มาก 4.07 มาก 

เปนรานท่ีมีช่ือเสียง 3.19 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 
มีบรรยากาศและการตกแตง
รานท่ีด ี

3.62 มาก 3.75 มาก 

ความสะอาดภายในบริเวณราน
ดี 

4.07 มาก 4.18 มาก 

มีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 3.60 มาก 3.66 มาก 
มีหลายสาขา 2.98 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 

รวม 3.57 มาก 3.70 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศ มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 4.24) พบวา 

เพศชาย เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกาย
ของพนักงาน และมีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มี
การโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มี
พนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีการ
สะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล  มีของแถม เชน เคก บราวนี่  และมีบริการสงถึงบาน 

เพศหญิง เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก คือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกาย
ของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ และมีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล โดย
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทาง
วิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับให
ขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีของแถม เชน เคก บราวนี่  และมีบริการสงถึงบาน 
 
ตารางท่ี 4.24 ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยจําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ 
มีการโฆษณาผานสื่อทางสิ่งพิมพ 2.68 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 
มีการโฆษณาผานสื่อทางวิทยุ 2.67 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง 
มีการโฆษณาผานสื่อทางโทรทัศน 2.69 ปานกลาง 2.95 ปานกลาง 
การใหบริการของพนักงาน 3.96 มาก 4.08 มาก 
การแตงกายของพนักงาน 3.60 มาก 3.79 มาก 
มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ 3.53 มาก 3.58 มาก 
มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด 3.42 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 
มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด 3.03 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 
มีการลดราคาสินคา 3.30 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 
มีการสะสมแตมเพ่ือแลกของรางวัล 3.15 ปานกลาง 3.52 มาก 
มีของแถม เชน เคก บราวน่ี 2.98 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 
มีบริการสงถึงบาน 2.81 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 

รวม 3.15 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอย
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โดยคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดเม่ือจําแนกตามอายุ แสดง
ใหเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4.25, 4.26, 4.27) โดยจะพิจารณาแยกเปน
ชวงอายุ ตามปจจัยทางดานตางๆ ดังนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูท่ีอายุตํ่ากวา 25 ป เห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลอยูในระดับมาก
ทุกปจจัย (ตารางท่ี 4.25) 
 ผูท่ีอายุ 25-35 ป  เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี 
Food Quality : ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด ใชเมล็ด
กาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑ
กาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดยปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางคือ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน  
 ผูท่ีมีอายุ 36-45 ป และอายุ 46-55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและ
กล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ ใชเมล็ดกาแฟ
จากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟ
สด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับปานกลางคือ มีใหเลือกหลายขนาด และมีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ํา
ผลไมปน  
 ผูท่ีมีอายุมากกวา 55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟ
ดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ํา
ผลไมปน เมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส ความสะอาดและความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดย
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีหลากหลายรสชาติ และมีใหเลือกหลายขนาด 
 ปจจัยดานราคา ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 25 ป เห็นวาปจจัยยอยดานราคามีผลอยูในระดับมากทุก
ปจจัย โดยท่ีผูท่ีมีอายุ 25-35 ป อายุ 36-45 ป อายุ 46-55 ป และอายุมากกวา 55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ี
มีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีความหลากหลาย
ของราคา (ตารางท่ี 4.26)  โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ 

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 25 ป อายุ 25-35 ป อายุ 36-45 ป และอายุ 46-55 
ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ี
ทํางาน โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายในบริเวณรานดี และมีท่ี
จอดรถสะดวกเพียงพอ (ตารางท่ี 4.27) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมี
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ช่ือเสียง และมีหลายสาขา โดยท่ีผูท่ีมีอายุมากกวา 55 ป เห็นวาปจจัยยอยดานการจัดจําหนายมีผลอยู
ในระดับมากทุกปจจัย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามอายุ มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 25 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ี
มีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิม
อยางสมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด และมีการลดราคาสินคา(ตารางท่ี 4.28)  โดยปจจัย
ยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มี
การโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการสะสมแตมเพื่อแลกของ
รางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 

 ผูท่ีมีอายุ 25-35 ป  เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน 
การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปาน
กลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทาง
โทรทัศน มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคา
สินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 
 ผูท่ีมีอายุ 36-45 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน และ
การแตงกายของพนักงาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ คือ มีการโฆษณาผานส่ือทาง
ส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีรสชาติใหมใหชิมอยาง
สมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคา
สินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีอายุ 46-55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การ
แตงกายของพนักงาน และมีการลดราคาสินคา โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการ
โฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มี
รสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูล
กาแฟสด มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีอายุมากกวา 55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน 
การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ และมีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด 
โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ คือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผาน
ส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคา
สินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 
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ตารางที่ 4.25 ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

อายุ 

ต่ํากวา 25 ป 25-35 ป 36-45 ป 46-55 ป มากกวา 55 ป 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
รสชาติและกลิ่น
ของกาแฟดี 

4.40 มาก 4.49 มาก 4.44 มาก 4.32 มาก 4.43 มาก 

Food Quality : 
ความสม่ําเสมอ
ของคุณภาพ 

4.13 มาก 4.26 มาก 4.35 มาก 4.21 มาก 3.79 
 

มาก 

มีหลากหลาย
รสชาติ 

3.83 มาก 3.70 มาก 3.54 มาก 3.68 มาก 3.14 
ปานกลาง 

มีใหเลือกหลาย
ขนาด 

3.72 มาก 3.51 มาก 3.46 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 

มีผลิตภัณฑอื่น
จําหนายภายใน
ราน เชน คุกกี้ เคก 
น้ําผลไมปน  

3.66 มาก 3.25 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.57 มาก 
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ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

อายุ 

ต่ํากวา 25 ป 25-35 ป 36-45 ป 46-55 ป มากกวา 55 ป 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
ใชเมล็ดกาแฟจาก
แหลงที่มีชื่อเสียง 
เชน ดอยตุง สตาร
บัคส เปนตน 

3.51 มาก 3.52 มาก 3.68 มาก 3.50 มาก 3.79 มาก 

Food Safety  :  
ความสะอาดและ
ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑกาแฟ
สด 

4.16 มาก 4.10 มาก 4.12 มาก 3.89 มาก 4.29 

 
 

มาก 

เครื่องมือทํากาแฟ
สดมีความ
ทันสมัย 

3.84 มาก 3.72 มาก 3.93 มาก 3.57 มาก 4.00 มาก 

สูตรที่ใชในการ
ทํากาแฟสด 

3.88 มาก 3.84 มาก 4.00 มาก 3.50 มาก 3.79 มาก 

รวม 3.90 มาก 3.82 มาก 3.87 มาก 3.70 มาก 3.77 มาก 

ตารางที่ 4.25 (ตอ) 
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หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอย



 40 

ตารางที่ 4.26 ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา โดยจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดาน
ราคา 

 

อายุ 

ต่ํากวา 25 ป 25-35 ป 36-45 ป 46-55 ป มากกวา 55 ป 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
ราคาถูกกวา
รานอื่นๆ 

3.60 มาก 3.40 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 

ราคา
เหมาะสมกับ
คุณภาพ 

4.26 มาก 4.12 มาก 3.95 มาก 4.29 มาก 3.71 
 

มาก 

ราคา
เหมาะสมกับ
ปริมาณ 

3.92 มาก 4.02 มาก 3.80 มาก 3.89 มาก 3.50 มาก 

มีความ
หลากหลาย
ของราคา 

3.65 มาก 3.57 มาก 3.56 มาก 3.57 มาก 3.50 มาก 

รวม 3.86 มาก 3.78 มาก 3.67 มาก 3.77 มาก 3.54 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.27 ระดับความสําคัญของปจจัยดานการจดัจําหนาย โดยจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดาน 
การจัดจําหนาย 

 

อายุ 

ต่ํากวา 25 ป 25-35 ป 36-45 ป 46-55 ป มากกวา 55 ป 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
รานที่จําหนายไปมา
สะดวก ใกลบาน 
สถานศึกษา ที่ทาํงาน 
โรงพยาบาล เปนตน 

4.00 มาก 3.99 มาก 4.08 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก 

เปนรานทีม่ีชื่อเสียง 3.40 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 3.64 มาก 
มีบรรยากาศและการ
ตกแตงรานที่ด ี

3.81 มาก 3.59 มาก 3.67 มาก 3.89 มาก 3.86 

 
 
 
 
 
 
 

          มาก 

ความสะอาดภายใน
บริเวณรานด ี

4.20 มาก 4.08 มาก 4.15 มาก 4.11 มาก 4.14 มาก 

มีที่จอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

3.71 มาก 3.56 มาก 3.59 มาก 3.96 มาก 3.57 มาก 

มีหลายสาขา 3.36 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 3.50 มาก 

รวม 3.75 มาก 3.55 มาก 3.65 มาก 3.72 มาก 3.78 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.28 ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

 

อาย ุ

ต่ํากวา 25 ป 25-35 ป 36-45 ป 46-55 ป มากกวา 55 ป 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
มีการโฆษณาผานสื่อทาง
สิ่งพิมพ 

2.97 ปานกลาง 2.74 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 2.39 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 

มีการโฆษณาผานสื่อทางวิทย ุ 2.99 ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 2.78 ปานกลาง 2.54 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 
มีการโฆษณาผานสื่อทาง
โทรทัศน 

2.88 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 2.57 ปานกลาง 3.57 มาก 

การใหบริการของพนักงาน 4.08 มาก 4.02 มาก 4.00 มาก 4.07 มาก 3.71 มาก 
การแตงกายของพนักงาน 3.77 มาก 3.64 มาก 3.75 มาก 3.79 มาก 3.64 มาก 
มีรสชาติใหมใหชิมอยาง
สม่ําเสมอ 

3.74 มาก 3.53 มาก 3.42 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 3.86 มาก 

มีพนักงานแนะนําให
รายละเอียด 

3.76 มาก 3.36 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 3.50 มาก 

มีการแจกแผนพับใหขอมูล
กาแฟสด 

3.40 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 

มีการลดราคาสินคา 3.66 มาก 3.37 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 3.75 มาก 3.29 ปานกลาง 
มีการสะสมแตมเพื่อแลกของ
รางวัล 

3.46 ปานกลาง 3.48 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 

มีของแถม เชน เคก บราวนี่ 3.37 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 
  มีบริการสงถึงบาน 3.01 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 2.74 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 

รวม 3.42 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 
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หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตามภูมิลําเนาท่ีอาศัย 
แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟ
สดของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4.29, 4.30, 4.31) โดยจะพิจารณา
แยกภูมิลําเนาท่ีอาศัย ตามปจจัยทางดานตางๆ ดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลาย
รสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส Food 
Safety : ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑ กาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความ
ทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด (ตารางท่ี 4.29)โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ  
มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน  

ผูท่ีไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ 
รสชาติและกล่ินของกาแฟดี  โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ Food Quality : ความสม่ําเสมอ
ของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน 
ดอยตุง สตารบัคส Food Safety : ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑ กาแฟสด เคร่ืองมือ
ทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด และปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปาน
กลางคือ คือ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 

ปจจัยดานราคา  ผูท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค และท่ีไมอาศัยในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค เห็นวา ปจจยัยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ และมีความหลากหลายของราคา (ตารางท่ี 4.30)โดยปจจยัยอยท่ีมีผลในระดบัปานกลางคือ 
ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค และที่ไมอาศัยในเขต
อําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกล
บาน สถานศึกษา ท่ีทํางานโรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายใน
บริเวณรานดี และมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ (ตารางท่ี 4.31) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปาน
กลางคือ เปนรานท่ีมีช่ือเสียง และมีหลายสาขา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามภูมิลําเนาท่ีอาศัย มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผู ท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของ
พนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด และมีการลดราคา
สินคา (ตารางท่ี 4.32) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ 
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มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟ
สด มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน สวนผู
ท่ีไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือใหบริการของ
พนักงาน และการแตงกายของพนักงาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณา
ผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีรสชาติใหม
ใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการ
ลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึง
บาน 

 
ตารางท่ี 4.29 ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยจําแนกตามภูมิลําเนาท่ีอาศัย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

ภูมิลําเนาท่ีอาศัย 
เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

คาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ คาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ 
รสชาติและกลิ่นของกาแฟดี 4.39 มาก 4.50 มากท่ีสุด 
Food Quality : ความ
สมํ่าเสมอของคุณภาพ 

4.22 มาก 4.24 มาก 

มีหลากหลายรสชาติ 3.69 มาก 3.65 มาก 
มีใหเลือกหลายขนาด 3.56 มาก 3.50 มาก 
มีผลิตภัณฑอื่นจําหนาย
ภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ํา
ผลไมปน เปนตน 

3.43 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 

ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมี
ช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตาร
บัคส เปนตน 

3.60 มาก 3.53 มาก 

Food Safety  :  ความสะอาด
และความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑกาแฟสด 

4.16 มาก 4.07 มาก 

เครื่องมือทํากาแฟสดมีความ
ทันสมัย 

3.88 มาก 3.72 มาก 

สูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด 3.94 มาก 3.79 มาก 

รวม 3.87 มาก 3.82 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.30 ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา โดยจําแนกตามภูมิลําเนาท่ีอาศัย 

 
ปจจัยดานราคา 

 

ภูมิลําเนาท่ีอาศัย 
เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ 3.49 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.10 มาก 4.13 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 3.95 มาก 3.89 มาก 
มีความหลากหลายของราคา 3.61 มาก 3.56 มาก 

รวม 3.79 มาก 3.74 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 

 
ตารางท่ี 4.31 ระดับความสําคัญของปจจัยดานการจดัจําหนาย โดยจําแนกตามภมิูลําเนาท่ีอาศัย 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 

ภูมิลําเนาท่ีอาศัย 
เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก 
ใกลบาน สถานศึกษา ท่ี
ทํางาน โรงพยาบาล เปนตน 

4.05 มาก 4.01 มาก 

เปนรานท่ีมีช่ือเสียง 3.36 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 
มีบรรยากาศและการตกแตง
รานท่ีด ี

3.76 มาก 3.64 มาก 

ความสะอาดภายในบริเวณ
รานด ี

4.20 มาก 4.06 มาก 

มีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 3.61 มาก 3.66 มาก 
มีหลายสาขา 3.15 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 
รวม 3.69 มาก 3.60 มาก 
 
 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.32 ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตามภูมิลําเนาท่ี
อาศัย 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

 

ภูมิลําเนาท่ีอาศัย 
เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
ความสําคัญ 

มีการโฆษณาผานส่ือทาง
ส่ิงพิมพ 

3.05 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง 

มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทย ุ 2.96 ปานกลาง 2.65 ปานกลาง 
มีการโฆษณาผานส่ือทาง
โทรทัศน 

2.99 ปานกลาง 2.68 ปานกลาง 

การใหบริการของพนักงาน 4.05 มาก 4.00 มาก 
การแตงกายของพนักงาน 3.85 มาก 3.57 มาก 
มีรสชาติใหมใหชิมอยาง
สมํ่าเสมอ 

3.66 มาก 3.46 ปานกลาง 

มีพนักงานแนะนําให
รายละเอียด 

3.55 มาก 3.37 ปานกลาง 

มีการแจกแผนพับใหขอมูล
กาแฟสด 

3.24 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 

มีการลดราคาสินคา 3.51 มาก 3.31 ปานกลาง 
มีการสะสมแตมเพื่อแลกของ
รางวัล 

3.41 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 

มีของแถม เชน เคก บราวนี ่ 3.36 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง 
มีบริการสงถึงบาน 3.00 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง 

รวม 3.39 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 = มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตามระดับการศึกษา 
แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4.33, 4.34) โดยจะพิจารณาจําแนกระดับการศึกษา 
ตามปจจัยทางดานตางๆ ดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย เห็นวา ปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑ มีผลอยูในระดับมากทุกปจจัย  

ผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ Food Safety  :  ความ
สะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ี
ใชในการทํากาแฟสด (ตารางท่ี 4.33) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีหลากหลาย
รสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน  และ
ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส  

ผูท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและ
กล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ Food Safety  :  
ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และ
สูตรท่ีใชในการทํากาแฟสดโดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีใหเลือกหลายขนาด มี
ผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน  และใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมี
ช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส 

ผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ิน
ของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด 
ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส ความสะอาดและความสวยงามของ
บรรจุ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก 
น้ําผลไมปน   

ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ รสชาติ
และกล่ินของกาแฟดี โดยปจจัยท่ีมีผลในระดับมากคือ Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ 
มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตาร
บัคส Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสด
มีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดยปจจัยที่มีผลในระดับปานกลางคือ มีผลิตภัณฑ
อ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 
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ปจจัยดานราคา ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. เห็นวา ปจจัยยอยดานราคามีผลในระดับมากทุกปจจัย  

ผูท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.และปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก
คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีความหลากหลายของราคา โดย
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4.34)   

ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ 
ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ และมีความหลากหลายของราคา  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับการศึกษา (ตารางท่ี 4.35) มีผลดังนี้ คือ  

ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี เห็น
วา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน 
โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายในบริเวณรานดี และมีท่ีจอดรถ
สะดวก เพียงพอ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมีช่ือเสียง และมีหลายสาขา 

ผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. เห็นวา ปจจัยยอยท่ี
มีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล และ
ความสะอาดภายในบริเวณรานดี โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมีช่ือเสียง มี
บรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี มีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ และมีหลายสาขา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 

ผูท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน และมีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ 
(ตารางท่ี 4.36) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการ
โฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการ
แจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม 
เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
การใหบริการของพนักงาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทาง
ส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน การแตงกายของพนักงาน 
มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูล
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กาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และ
มีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ 
คือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทาง
โทรทัศน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับให
ขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราว
นี่ และมีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของ
พนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีการลดราคาสินคา และมี
การสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือ
ทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีพนักงานแนะนําให
รายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ และมี
พนักงานแนะนําใหรายละเอียด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือ
ทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีการแจกแผนพับให
ขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราว
นี่ และมีบริการสงถึงบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 50 

ตารางที่ 4.33 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานผลิตภัณฑ โดยจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานผลิตภณัฑ 
 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
รสชาติและกลิ่นของกาแฟดี 4.29 มาก 4.32 มาก 4.28 มาก 4.49 มาก 4.67 มากที่สุด 
Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ 4.29 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.28 มาก 4.29 มาก 
มีหลากหลายรสชาติ 3.85 มาก 3.42 ปานกลาง 3.57 มาก 3.80 มาก 3.50 มาก 
มีใหเลือกหลายขนาด 3.82 มาก 3.29 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 3.60 มาก 3.52 มาก 
มีผลิตภัณฑอื่นจําหนายภายในราน เชน คุกกี ้เคก 
น้ําผลไมปน เปนตน 

3.74 มาก 3.03 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 3.38 
 

ปานกลาง 

ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงที่มีชือ่เสียง เชน ดอยตุง 
สตารบัคส เปนตน 

3.68 มาก 3.41 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 3.69 มาก 3.50 มาก 

Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑกาแฟสด 

3.91 มาก 4.06 มาก 4.09 มาก 4.20 มาก 4.02 มาก 

เครื่องมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย 4.06 มาก 3.61 มาก 3.74 มาก 3.92 มาก 3.50 มาก 

สูตรที่ใชในการทาํกาแฟสด 3.97 มาก 3.75 มาก 3.64 มาก 3.95 มาก 3.81 มาก 

รวม 3.96 มาก 3.67 มาก 3.70 มาก 3.93 มาก 3.80 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.34 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานราคา โดยจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดาน
ราคา 

 
 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
ราคาถูกกวา
รานอื่นๆ 

3.56 มาก 3.61 มาก 3.26 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 

ราคา
เหมาะสมกับ
คุณภาพ 

4.35 มาก 3.87 มาก 3.91 มาก 4.13 มาก 4.42 
 

มาก 

ราคา
เหมาะสมกับ
ปริมาณ 

3.82 มาก 3.74 มาก 3.92 มาก 3.96 มาก 4.04 มาก 

มีความ
หลากหลาย
ของราคา 

3.53 มาก 3.58 มาก 3.79 มาก 3.58 มาก 3.42 ปานกลาง 

รวม 3.82 มาก 3.70 มาก 3.72 มาก 3.79 มาก 3.74 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.35 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานการจดัจําหนาย โดยจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ปจจัยดานการจัด

จําหนาย 
 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
รานที่จําหนายไปมา
สะดวก ใกลบาน 
สถานศึกษา ที่ทํางาน 
โรงพยาบาล เปนตน 

4.18 มาก 3.80 มาก 3.85 มาก 4.07 มาก 4.29 มาก 

เปนรานที่มีชื่อเสียง 3.47 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 
มีบรรยากาศและการ
ตกแตงรานที่ดี 

3.71 มาก 3.35 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 3.81 มาก 3.96 มาก 

ความสะอาดภายใน
บริเวณรานดี 

4.09 มาก 4.04 มาก 3.77 มาก 4.22 มาก 4.29 มาก 

มีที่จอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

4.06 มาก 3.38 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.70 มาก 3.73 มาก 

มีหลายสาขา 3.44 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 

รวม 3.82 มาก 3.44 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 3.71 มาก 3.80 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.36 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
มีการโฆษณาผานสื่อทาง
สิ่งพิมพ 

3.06 ปานกลาง 2.46 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 

มีการโฆษณาผานสื่อทางวิทย ุ 3.03 ปานกลาง 2.52 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 2.58 ปานกลาง 
มีการโฆษณาผานสื่อทาง
โทรทัศน 

2.82 ปานกลาง 2.45 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 2.62 ปานกลาง 

การใหบริการของพนักงาน 4.29 มาก 3.74 มาก 3.60 มาก 4.10 มาก 4.35 มาก 
การแตงกายของพนักงาน 3.85 มาก 3.38 ปานกลาง 3.66 มาก 3.78 มาก 3.83 มาก 
มีรสชาติใหมใหชิมอยาง
สม่ําเสมอ 

3.53 มาก 3.46 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.64 มาก 3.85 
 

มาก 

มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด 3.26 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 3.83 มาก 
มีการแจกแผนพับใหขอมูล
กาแฟสด 

3.03 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 

มีการลดราคาสินคา 3.18 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.55 มาก 3.29 ปานกลาง 
มีการสะสมแตมเพื่อแลกของ
รางวัล 

2.88 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 3.57 มาก 3.38 ปานกลาง 

มีของแถม เชน เคก บราวนี่ 2.79 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 
มีบริการสงถึงบาน 2.65 ปานกลาง 2.51 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 

รวม 3.20 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 
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หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตามอาชีพ แสดงใหเห็น
วา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4.37, 4.38, 4.39) โดยจะพิจารณาแยกอาชีพ ตาม
ปจจัยทางดานตางๆ ดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวา ผูท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับมากท่ีสุดคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี (ตารางท่ี 4.37) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติมีใหเลือกหลายขนาด มีผลิตภัณฑ
อ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง 
สตารบัคส Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสดเคร่ืองมือทํา
กาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด 
 ผูท่ีมีอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลาย
รสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส Food 
Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความ
ทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีผลิตภัณฑอ่ืน
จําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 
 ผูท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ิน
ของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ Food Safety  :  ความสะอาดและความ
สวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสดเคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟ
สด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด มี
ผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน และใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมี
ช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส 
 ผูท่ีมีอาชีพ รับจาง เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี 
Food Quality : ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมี
ช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑ
กาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดยปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางคือ มีใหเลือกหลายขนาด และมีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ 
เคก น้ําผลไมปน 
 ผูท่ีมีอาชีพ วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติ
และกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือก
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หลายขนาด Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํา
กาแฟสดมีความทันสมัย โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายใน
ราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส และ
สูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด 

ปจจัยดานราคา พบวา ผูท่ีมีอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว/คาขาย เห็นวา 
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีความ
หลากหลายของราคา (ตารางที่ 4.38) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ ราคาถูกกวาราน
อ่ืนๆ 

ผูท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และวางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณ โดยปจจัยยอยท่ีมีผล
ในระดับปานกลางคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ และมีความหลากหลายของราคา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา ผูท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว/คาขาย และรับจาง เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ 
รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการ
ตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายในบริเวณรานดี และมีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ (ตารางท่ี 4.39) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมีช่ือเสียง และมีหลายสาขา 

ผูท่ีมีอาชีพ วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ี
จําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล เปนรานท่ีมีช่ือเสียง มีบรรยากาศ
และการตกแตงรานท่ีดี และความสะอาดภายในบริเวณรานดี โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปาน
กลางคือ มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ และมีหลายสาขา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 

ผูท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของ
พนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ มีพนักงานแนะนําให
รายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา และมีการสะสมแตมเพื่อแลก
ของรางวัล (ตารางท่ี 4.40) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทาง
ส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีของแถม เชน เคก บราว
นี่ และมีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการ
ของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ มีพนักงานแนะนําให
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รายละเอียด มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล และมีของแถม เชน เคก บราวนี่ โดยปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการ
โฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา และมี
บริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการ
ของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ มีการลดราคาสินคา 
และมีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณา
ผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีพนักงาน
แนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมี
บริการสงถึงบาน 

 ผูท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการ
ของพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการ
โฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มี
รสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ พนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟ
สดมีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมี
บริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีอาชีพรับจาง ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ คือ การใหบริการของพนักงาน และการ
แตงกายของพนักงาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือมีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ 
พนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีการ
สะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน และปจจัยยอยท่ี
มีผลในระดับนอย คือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ และมีการ
โฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน 

ผูท่ีมีอาชีพ วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตม
เพื่อแลกของรางวัล และมีบริการสงถึงบาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการ
โฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน การ
แตงกายของพนักงาน พนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด และมี
ของแถม เชน เคก บราวนี่ 
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ตารางที่ 4.37 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานผลิตภัณฑ โดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศกึษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว/คาขาย รับจาง วางงาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ 

รสชาติและกลิ่นของ
กาแฟด ี

4.50 มากที่สุด 4.48 มาก 4.44 มาก 4.44 มาก 4.44 มาก 4.12 มาก 

Food Quality : ความ
สม่ําเสมอของคุณภาพ 

4.15 มาก 4.17 มาก 4.39 มาก 4.30 มาก 4.06 มาก 4.24 มาก 

มีหลากหลายรสชาต ิ 3.91 มาก 3.65 มาก 3.79 มาก 3.43 ปานกลาง 3.69 มาก 3.65 มาก 
มีใหเลือกหลายขนาด 3.72 มาก 3.53 มาก 3.73 มาก 3.38 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 3.59 มาก 
มีผลิตภัณฑอื่นจําหนาย
ภายในราน เชน คุกกี้ 
เคก น้ําผลไมปน เปนตน 

3.63 มาก 3.22 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 2.71 
 

ปานกลาง 

ใชเมล็ดกาแฟจากแหลง
ที่มีชื่อเสียง เชน ดอยตุง 
สตารบัคส เปนตน 

3.56 มาก 3.76 มาก 3.73 มาก 3.33 ปานกลาง 3.58 มาก 3.35 ปานกลาง 

Food Safety  :  ความ
สะอาดและความ
สวยงามของบรรจุภัณฑ
กาแฟสด 

4.07 มาก 4.22 มาก 4.21 มาก 4.14 มาก 4.03 มาก 3.53 มาก 

เครื่องมือทํากาแฟสดมี
ความทันสมัย 

3.74 มาก 3.70 มาก 3.96 มาก 3.88 มาก 3.92 มาก 3.53 มาก 

สูตรที่ใชในการทํากาแฟ
สด 

3.95 มาก 3.89 มาก 3.97 มาก 3.75 มาก 3.97 มาก 3.18 ปานกลาง 

รวม 3.91 มาก 3.85 มาก 3.96 มาก 3.79 มาก 3.81 มาก 3.54 มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.38 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานราคา โดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดาน
ราคา 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว/คาขาย รับจาง วางงาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
ราคาถูกกวา
รานอื่นๆ 

3.56 มาก 3.32 ปานกลาง 3.44 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 3.53 มาก 3.29 ปานกลาง 

ราคา
เหมาะสมกับ
คุณภาพ 

4.30 มาก 4.04 มาก 3.97 มาก 4.15 มาก 4.00 มาก 4.24 
 

มาก 

ราคา
เหมาะสมกับ
ปริมาณ 

3.98 มาก 3.98 มาก 3.90 มาก 3.97 มาก 3.67 มาก 3.76 มาก 

มีความ
หลากหลาย
ของราคา 

3.76 มาก 3.64 มาก 3.48 ปานกลาง 3.58 มาก 3.53 มาก 3.29 ปานกลาง 

รวม 3.90 มาก 3.74 มาก 3.70 มาก 3.79 มาก 3.68 มาก 3.64 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.39 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานการจดัจําหนาย โดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว/คาขาย รับจาง วางงาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

รานที่จําหนายไปมา
สะดวก ใกลบาน 
สถานศึกษา ที่ทํางาน 
โรงพยาบาล เปนตน 

4.17 มาก 4.16 มาก 3.86 มาก 3.92 มาก 3.97 มาก 4.35 มาก 

เปนรานที่มีชื่อเสียง 3.46 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 3.10 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.53 มาก 
มีบรรยากาศและการ
ตกแตงรานที่ดี 

3.88 มาก 3.79 มาก 3.54 มาก 3.65 มาก 3.56 มาก 3.88 
 

มาก 

ความสะอาดภายใน
บริเวณรานดี 

4.18 มาก 4.18 มาก 4.18 มาก 4.11 มาก 4.11 มาก 3.82 มาก 

มีที่จอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

3.72 มาก 3.90 มาก 3.52 มาก 3.54 มาก 3.50 มาก 3.35 ปานกลาง 

มีหลายสาขา 3.35 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 

รวม 3.79 มาก 3.77 มาก 3.56 มาก 3.53 มาก 3.56 มาก 3.66 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.40 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว/คาขาย รับจาง วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

มีการโฆษณาผานสื่อทาง
สิ่งพิมพ 

3.05 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 2.77 ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 2.42 นอย 2.65 ปานกลาง 

มีการโฆษณาผานสื่อทางวิทยุ 3.06 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 2.75 ปานกลาง 2.75 ปานกลาง 2.39 นอย 2.76 ปานกลาง 
มีการโฆษณาผานสื่อทาง
โทรทัศน 

2.96 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 2.79 ปานกลาง 2.60 ปานกลาง 2.25 นอย 2.71 ปานกลาง 

การใหบริการของพนักงาน 3.99 มาก 4.11 มาก 4.00 มาก 3.97 มาก 4.14 มาก 4.12 มาก 
การแตงกายของพนักงาน 3.68 มาก 3.78 มาก 3.72 มาก 3.77 มาก 3.67 มาก 3.35 ปานกลาง 
มีรสชาติใหมใหชิมอยาง
สม่ําเสมอ 

3.74 มาก 3.68 มาก 3.56 มาก 3.34 ปานกลาง 3.44 ปานกลาง 3.59 มาก 

มีพนักงานแนะนําให
รายละเอียด 

3.88 มาก 3.58 มาก 3.28 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 

มีการแจกแผนพับใหขอมูล
กาแฟสด 

3.54 มาก 3.08 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 2.97 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง 

มีการลดราคาสินคา 3.72 มาก 3.42 ปานกลาง 3.59 มาก 3.06 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 3.65 มาก 
มีการสะสมแตมเพื่อแลกของ
รางวัล 

3.50 มาก 3.60 มาก 3.54 มาก 2.99 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง 3.53 มาก 

มีของแถม เชน เคก บราวนี่ 3.38 ปานกลาง 3.62 มาก 3.25 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 
มีบริการสงถึงบาน 3.04 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 2.59 ปานกลาง 2.74 ปานกลาง 2.56 ปานกลาง 3.71 มาก 

รวม 3.46 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.09 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน
แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟ
สดของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4.41, 4.42, 4.43) โดยจะพิจารณา
แยกรายไดเฉล่ียตอเดือน ตามปจจัยทางดานตางๆ ดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูท่ีมีรายได ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผล
ในระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ มี
หลากหลายรสชาติ ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส  Food Safety  :  
ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และ
สูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด (ตารางท่ี 4.41) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีใหเลือก
หลายขนาด และมีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน  

ผูท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ 
รสชาติและกล่ินของกาแฟดี โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ Food Quality : ความสม่ําเสมอ
ของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน 
ดอยตุง สตารบัคส  Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด 
เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด และปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับ
ปานกลางคือ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 

ผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ Food 
Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก
คือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มี
ใหเลือกหลายขนาด ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส เคร่ืองมือทํากาแฟ
สดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด และปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มี
ผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 

ผูท่ีมีรายได มากกวา 30,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติ
และกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมี
ช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส  Food Safety  :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑ
กาแฟสด เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด โดยปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางคือ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด และมีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนาย
ภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 
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ปจจัยดานราคา พบวา ผูท่ีมีรายได ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน และมีรายได 20,001-30,000 
บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยดานราคามีผลในระดับมากทุกปจจัย 

ผูท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีความหลากหลายของราคา โดยปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4.42) 

ผูท่ีมีรายได มากกวา 30,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณ โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ 
ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ และมีความหลากหลายของราคา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา ผูท่ีมีรายได ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน  มีรายได 10,000-
20,000 บาท/เดือน  มีรายได  20,001-30,000 บาท/เดือน และมีรายไดมากกวา 30,000 บาท/เดือน 
เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน 
โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายในบริเวณรานดี และมีท่ีจอดรถ
สะดวกเพียงพอ (ตารางท่ี 4.43) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมีช่ือเสียง และ
มีหลายสาขา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกรายไดเฉล่ีย มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดย 

ผูท่ีมีรายได ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน  เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีพนักงาน
แนะนําใหรายละเอียด และมีการลดราคาสินคา (ตารางท่ี 4.44) โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปาน
กลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทาง
โทรทัศน มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล และมีของแถม 
เชน เคก บราวนี่ และปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับนอยคือ มีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท/เดือน  เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน และมีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ โดยปจจัย
ยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มี
การโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูล
กาแฟสดมีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมี
บริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ และมี
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พนักงานแนะนําใหรายละเอียด โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการโฆษณาผานส่ือ
ทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน  มีการแจกแผนพับ
ใหขอมูลกาแฟสดมีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของแถม เชน เคก 
บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 

ผูท่ีมีรายได มากกวา 30,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มี
การโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน  มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ 
มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสดมีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล มีของ
แถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน และปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับนอยคือ มีการโฆษณา
ผานส่ือทางส่ิงพิมพ 
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ตารางที่ 4.41 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานผลิตภัณฑ  โดยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน 20,001-30,000 บาท/เดือน มากกวา 30,000 บาท/เดือน 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

รสชาติและกลิ่นของกาแฟดี 4.41 มาก 4.53 มากที่สุด 4.33 มาก 4.38 มาก 
Food Quality : ความสม่ําเสมอของ
คุณภาพ 

4.17 มาก 4.27 มาก 4.27 มาก 4.25 มาก 

มีหลากหลายรสชาติ 3.72 มาก 3.70 มาก 3.73 มาก 3.44 
ปานกลาง 

 
มีใหเลือกหลายขนาด 3.49 ปานกลาง 3.64 มาก 3.70 มาก 3.27 ปานกลาง 

มีผลิตภัณฑอื่นจําหนายภายในราน 
เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน เปนตน 

3.43 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 3.33 
 

ปานกลาง 

ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงที่มีชื่อเสียง 
เชน ดอยตุง สตารบัคส เปนตน 

3.54 มาก 3.56 มาก 3.76 มาก 3.52 มาก 

Food Safety  :  ความสะอาดและความ
สวยงามของบรรจภุัณฑกาแฟสด 

4.07 มาก 4.17 มาก 4.61 มากที่สุด 3.83 มาก 

เครื่องมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย 3.76 มาก 3.85 มาก 4.03 มาก 3.65 มาก 

สูตรที่ใชในการทํากาแฟสด 3.90 มาก 3.85 มาก 4.03 มาก 3.68 มาก 
รวม 3.83 มาก 3.88 มาก 3.97 มาก 3.71 มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.42 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานราคา โดยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานราคา 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน 20,001-30,000 บาท/เดือน มากกวา 30,000 บาท/เดือน 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ราคาถูกกวารานอื่นๆ 3.58 มาก 3.37 ปานกลาง 3.61 มาก 3.14 ปานกลาง 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.23 มาก 4.01 มาก 4.15 มาก 4.02 มาก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 3.97 มาก 3.88 มาก 3.94 มาก 3.84 มาก 
มีความหลากหลายของราคา 3.69 มาก 3.53 มาก 3.82 มาก 3.32 ปานกลาง 

รวม 3.87 มาก 3.70 มาก 3.88 มาก 3.58 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.43 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานการจดัจําหนาย โดยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน 20,001-30,000 บาท/เดือน มากกวา 30,000 บาท/เดือน 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ คาเฉลี่ย 
ระดับ

ความสําคัญ 
รานที่จําหนายไปมาสะดวก 
ใกลบาน สถานศึกษา ที่
ทํางาน โรงพยาบาล เปนตน 

4.05 มาก 4.04 มาก 4.00 มาก 3.98 มาก 

เปนรานที่มีชื่อเสียง 3.33 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 
มีบรรยากาศและการตกแตง
รานที่ด ี

3.72 มาก 3.59 มาก 3.70 มาก 3.89 มาก 

ความสะอาดภายในบริเวณ
รานด ี

4.15 มาก 4.10 มาก 4.24 มาก 4.08 มาก 

มีที่จอดรถสะดวก เพียงพอ 3.51 มาก 3.64 มาก 3.82 มาก 3.81 มาก 
มีหลายสาขา 3.19 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 

รวม 3.66 มาก 3.61 มาก 3.70 มาก 3.66 มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.44 ระดับความสําคัญของปจจัยดานดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน 20,001-30,000 บาท/เดือน มากกวา 30,000 บาท/เดือน 

คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ 

มีการโฆษณาผานสื่อทางสิ่งพิมพ 2.88 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.46 นอย 

มีการโฆษณาผานสื่อทางวิทย ุ 2.87 ปานกลาง 2.84 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.51 ปานกลาง 

มีการโฆษณาผานสื่อทางโทรทัศน 2.81 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง 2.52 ปานกลาง 

การใหบริการของพนักงาน 3.98 มาก 4.04 มาก 4.12 มาก 4.03 มาก 
การแตงกายของพนักงาน 3.61 มาก 3.77 มาก 3.97 มาก 3.67 มาก 

มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ 3.60 มาก 3.53 มาก 3.67 มาก 3.49 ปานกลาง 

มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด 3.58 มาก 3.33 ปานกลาง 3.76 มาก 3.30 ปานกลาง 

มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด 3.30 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 

มีการลดราคาสินคา 3.64 มาก 3.22 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 

มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล 3.38 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.48 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 

มีของแถม เชน เคก บราวนี่ 3.30 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.45 ปานกลาง 2.84 ปานกลาง 
มีบริการสงถึงบาน 2.88 นอย 2.88 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 2.87 ปานกลาง 

รวม 3.32 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = นอย 1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 
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