
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภค
ในอําเภอเมืองนครสวรรค สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล นําเสนอขอคนพบและ
ขอเสนอแนะไดดังนี้ 
  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบถาม พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 55.50 และเพศชาย
รอยละ 44.50ใกลเคียงกัน มีอายุระหวาง 25-35 ป รอยละ 41.00 รองลงมาคือ อายุตํ่ากวา 25 ป รอย
ละ 24.75 และ มีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 23.75 สถานภาพโสด รอยละ 55.75 และ สมรส รอย
ละ 38.00 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 48.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. รอยละ 17.25 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย รอยละ 24.00 รองลงมาคือ ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 23.00 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 20.50 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท/เดือน รอยละ 39.00 รองลงมาคือ รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน รอยละ 37.00 
 
 สวนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด พบวาผูตอบแบบสอบถามจะเลือกซ้ือ
กาแฟสดประเภทเอสเปรสโซ รอยละ 38.25 รองลงมาคือ คาปูชิโน รอยละ 33.50 โดยจะเลือกซ้ือ
กาแฟสดแบบเย็น รอยละ 76.25 เลือกดื่มกาแฟสด เพราะ รสชาติดี รอยละ 64.80 รองลงมาคือ ลด
อาการงวงนอน รอยละ 50.30 โดยลักษณะการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถามจะเปล่ียน
ชนิดกาแฟสดเปนบางคร้ัง รอยละ 53.00 รองลงมาคือ ซ้ือกาแฟสดชนิดเดิมตลอด รอยละ 39.25 จะ
เปนการซ้ือเพื่อดื่มเอง รอยละ 88.75 รองลงมาคือ ซ้ือฝากบุคคลอ่ืน รอยละ 6.75 
 ชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมบริโภคกาแฟสดคือ ชวงเวลา 09.00-11.59 น. รอยละ 
44.00 รองลงมาคือ ชวงเวลา 12.00-14.59 น. รอยละ 33.50 โดยช่ือเสียงของรานมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 60.80 และช่ือเสียงของรานไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 39.20 
 รานกาแฟสด เปนสถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือกาแฟสด รอยละ 64.50 รองลงมาคือ เคานเตอรขาย
กาแฟสด รอยละ 15.50 ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสด ของผูตอบแบบสอบถามคือ แลวแตโอกาส 
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รอยละ 26.75 รองลงมาคือ บริโภคทุกวัน รอยละ 25.25 โดยจํานวนถวยในการซ้ือกาแฟสดตอวัน
ของผูตอบแบบสอบถามคือ บริโภค 1 แกว รอยละ 80.75 รองลงมา คือ บริโภค 2 แกว รอยละ 17.25 
 คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือกาแฟสดตอคร้ังคือ ราคา 30-50 บาท รอยละ 53.75 รองลงมา
คือ ราคาตํ่ากวา 30 บาท รอยละ 37.75 ดื่มกาแฟสดเพียงอยางเดียวโดยไมซ้ือสินคาอ่ืนควบคู รอยละ 
53.00 รองลงมาคือ ขนมหวาน เชน เคก รอยละ 35.00 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 
 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ
ตามคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.84) โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับไดดังนี้ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี 
(ระดับคาเฉล่ีย 4.44) Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ (ระดับคาเฉล่ีย 4.23) Food Safety  
:  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด (ระดับคาเฉล่ีย 4.11) สูตรท่ีใชในการทํา
กาแฟสด (ระดับคาเฉล่ีย 3.86) เคร่ืองมือทํากาแฟสดมีความทันสมัย (ระดับคาเฉล่ีย 3.80) มี
หลากหลายรสชาติ (ระดับคาเฉล่ีย 3.67) ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง สตารบัคส  
(ระดับคาเฉล่ีย 3.56) มีใหเลือกหลายขนาด (ระดับคาเฉล่ีย) และมีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนายภายในราน 
เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน (ระดับคาเฉล่ีย 3.38) 
 
 ปจจัยทางดานราคา ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาตาม
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.76) โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับได ดังนี้ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ระดับคาเฉล่ีย 4.11) 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ (ระดับคาเฉล่ีย 3.91) มีความหลากหลายของราคา (ระดับคาเฉล่ีย 3.58) 
และราคาถูกกวารานอ่ืนๆ (ระดับคาเฉล่ีย 3.43) 
 
 ปจจัยทางดานการจัดจําหนาย ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
จัดจําหนายตามคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.64) โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับไดดังนี้ ความสะอาดภายในบริเวณ
รานดี (ระดับคาเฉล่ีย 4.13) รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล 
(ระดับคาเฉล่ีย 4.03) มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี (ระดับคาเฉล่ีย 3.69) มีท่ีจอดรถสะดวก
เพียงพอ (ระดับคาเฉล่ีย 3.63) เปนรานท่ีมีช่ือเสียง (ระดับคาเฉล่ีย 3.29) และมีหลายสาขา (ระดับ
คาเฉล่ีย 3.08) 
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 ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดตามคาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ียรวม 3.27) โดยปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับไดดังนี้ 
การใหบริการของพนักงาน (ระดับคาเฉล่ีย 4.02) การแตงกายของพนักงาน (ระดับคาเฉลี่ย 3.71) มี
รสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ (ระดับคาเฉล่ีย 3.56) มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด (ระดับ
คาเฉล่ีย 3.46) มีการลดราคาสินคา(ระดับคาเฉล่ีย 3.41) มีการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล (ระดับ
คาเฉล่ีย 3.36) มีของแถม เชน เคก บราวนี่ (ระดับคาเฉล่ีย 3.23) มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด 
(ระดับคาเฉล่ีย 3.12) บริการสงถึงบาน (ระดับคาเฉล่ีย 2.91) มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน 
(ระดับคาเฉล่ีย 2.84) มีการโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ (ระดับคาเฉล่ีย 2.83) และมีการโฆษณาผาน
ส่ือทางวิทยุ (ระดับคาเฉล่ีย2.80) 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสมการตลาด
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภค ในอําเภอเมืองนครสวรรค ใหระดับความสําคัญ
เรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.84) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.76) ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.64) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.27) เปนลําดับสุดทาย 
 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 ราย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดมาก
ท่ีสุดคือปจจัยดานผลิตภัณฑ รอยละ 66.00 และปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดนอยท่ีสุดคือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด รอยละ 58.00 
 
สวนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  
 จําแนกตามเพศ เพศชาย และ เพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด ใน
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังเพศชาย 
และ หญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานรสชาติและกล่ินของกาแฟดี เปนอันดับแรก รองลงมาคือ
Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ และมีหลากหลายรสชาติ ปจจัยยอยทางดานราคาท่ีมีผล
ในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณ ปจจัยยอยทางดานการจัด
จําหนายท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน 
โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ยกเวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของ
พนักงาน การแตงกายของพนักงาน และมีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ   
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 จําแนกตามอายุ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูท่ีอายุตํ่ากวา 25 ป เห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผล
อยูในระดับมากทุกปจจัยผูท่ีอายุ 25-35 ป  เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ิน
ของกาแฟดี Food Quality : ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ ผูท่ีมีอายุ 36-45 ป 
และอายุ 46-55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food 
Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ ผูท่ีมีอายุมากกวา 55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก
คือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีผลิตภัณฑอ่ืนจําหนาย
ภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน 

 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  
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 25 ป อายุ 25-35 ป อายุ 36-45 ป และอายุ 46-55 
ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ี
ทํางาน โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานที่ดี ความสะอาดภายในบริเวณรานดี  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามอายุ มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 25 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ี
มีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิม
อยางสม่ําเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด ผูท่ีมีอายุ 25-35 ป  เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยาง
สมํ่าเสมอ ผูท่ีมีอายุ 36-45 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน 
และการแตงกายของพนักงาน ผูท่ีมีอายุ 46-55 ป เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน และมีการลดราคาสินคา ผูท่ีมีอายุมากกวา 55 ป 
เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มี
รสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ และมีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด  
 
 จําแนกตามภมิูลําเนา ปจจยัดานผลิตภัณฑ ผูท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา 
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food Quality : ความสม่ําเสมอของ
คุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ ผูท่ีไมอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา ปจจยัยอยท่ีมีผลใน
ระดับมากท่ีสุดคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี  โดยปจจยัยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ Food Quality 
: ความสม่ําเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ 
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 ปจจัยดานราคา  ผูท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค และท่ีไมอาศัยในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ และมีความหลากหลายของราคา  
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค และท่ีไมอาศัยในเขต
อําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกล
บาน สถานศึกษา ท่ีทํางานโรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี ความสะอาดภายใน
บริเวณรานดี 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามภูมิลําเนาท่ีอาศัย มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผู ท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของ
พนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด สวนผูท่ีไมอาศัยใน
เขตอําเภอเมืองนครสวรรค เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือใหบริการของพนักงาน และการ
แตงกายของพนักงาน  
 
 จําแนกตามระดับการศึกษา ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ือ
กาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี 
สวนระดับการศึกษาตางๆ เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากอันดับแรกคือ รสชาติและกล่ินของ
กาแฟดี รองลงมาคือ Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพมีหลากหลายรสชาติ Food Safety  
:  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด  

ปจจัยดานราคา ทุกระดับการศึกษา เห็นวา ปจจัยดานราคา มีความสําคัญโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีความ
หลากหลายของราคา 
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญา
ตรี และสูงกวาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกล
บาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี   ผูท่ีมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ รานท่ี
จําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล และความสะอาดภายในบริเวณ
รานดี 



 73

  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวามีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของ
พนักงาน การแตงกายของพนักงาน และมีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ ผูท่ีมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน ผู
ท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การใหบริการของ
พนักงาน และการแตงกายของพนักงาน ผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับมากคือ การใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยาง
สมํ่าเสมอ ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากคือ การ
ใหบริการของพนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ  
 
 จําแนกตามอาชีพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือก
ซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับมากคือ รสชาติและกล่ินของกาแฟดี ทุกระดับอาชีพ 

 ปจจัยดานราคา พบวา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เปนปจจัยยอยท่ีทุกอาชีพใหความสําคัญ
เปนอันดับแรก 
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ี
ทํางาน โรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี เปนปจจัยยอยท่ีทุกอาชีพใหความสําคัญ
เปนอันดับแรก 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวามีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยการ
ใหบริการของพนักงาน เปนปจจัยยอยท่ีทุกอาชีพใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
 

จําแนกตามรายได ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย มีผลตอการ
เลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูท่ี
มีรายได 10,000-20,000 บาท/เดือน เห็นวา ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือ รสชาติและกล่ิน
ของกาแฟดีรสชาติและกล่ินของกาแฟดี แตผูท่ีรายไดในระดับอ่ืนๆใหความสําคัญในระดับมาก
รองลงมา คือFood Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ Food Safety  :  ความสะอาดและความ
สวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสดมีหลากหลายรสชาติ และใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน 
ดอยตุง สตารบัคส   
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ปจจัยดานราคา พบวา ทุกระดับรายไดใหความสําคัญกับปจจัยยอยในเร่ือง ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมี
ความหลากหลายของราคา  

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 โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ เปนรานท่ีมีช่ือเสียง และมีหลายสาขา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  มีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกรายไดเฉล่ีย มีผลโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดย ทุกระดับรายไดให
ความสําคัญกับ การใหบริการของพนักงาน เปนอันดับแรก รองลงมาเปน การแตงกายของพนักงาน 
แตจะใหความสําคัญนอยกับการ มีของแถม เชน เคก บราวนี่  มีบริการสงถึงบาน และ มีการโฆษณา
ผานส่ือทางส่ิงพิมพ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภค 
ในอําเภอเมืองนครสวรรค ผูศึกษาไดนําแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผล 
เม่ือจากการพิจารณาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภค 
ในอําเภอเมืองนครสวรรค พบวา ปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย  มี
ระดับความสําคัญในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญในระดับปาน
กลาง ตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของกลุมผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ
สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ทุกปจจัยสวนประสม
การตลาด มีระดับความสําคัญมากทุกปจจัย รวมไปถึงการศึกษาของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล 
(2549) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการรานบานไรกาแฟ
ในกรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑและปจจัยดานการจัดจําหนาย  มีระดับ
ความสําคัญในระดับมาก แตปจจัยดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถอภิปรายปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดไดดังนี้ 
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 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
 กลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในระดับมากท่ีสุด คือ 
รสชาติและกล่ินของกาแฟดี ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลธิรา อินทรเทพ (2546) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในรานกาแฟของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
จุฑาภรณ ยาชะวะนา (2549) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคกาแฟสดใน
รานกาแฟของผูบริโภคในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ 
คือรสชาติของกาแฟ รวมไปถึงการศึกษาของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการรานบานใรกาแฟในกรุงเทพมหานครพบวา 
ปจจัยผลิตภัณฑมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในระดับมากคือ รสชาติของผลิตภัณฑจึงทําให
ทราบวากลุมของผูบริโภคกาแฟสดจะใหความสําคัญในเร่ืองของรสชาติและกล่ินของกาแฟดี 
มากกวาขอมูลของผลิตภัณฑ รองลงมาจะเปนเร่ืองของ Food Quality : ความสม่ําเสมอของคุณภาพ 
เพราะผลิตภัณฑกาแฟสดเปนผลิตภัณฑท่ีจะทําก็ตอเม่ือผูบริโภคส่ังโดยจะเนนท่ีความสด  
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
 กลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยยอยดานราคาในระดับมากท่ีสุด คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ  มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลธิรา อินทรเทพ (2546) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในรานกาแฟของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
การศึกษาของ จุฑาภรณ ยาชะวะนา (2549) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภค
กาแฟสดในรานกาแฟของผูบริโภคในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม พบวา ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ 
จึงทําใหทราบวากลุมของผูท่ีบริโภคกาแฟสด จะดูในเร่ืองของคุณภาพของกาแฟเม่ือเทียบกับราคาท่ี
ผูบริโภคตองจายไป แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ท่ีศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการรานบานใรกาแฟใน
กรุงเทพมหานครท่ีพบวาปจจัยราคามีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในระดับปานกลางคือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ และสุรินทร วัชรปรีชา (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีให
ความสําคัญในเร่ือง มีปายบอกราคาชัดเจน (เมนู) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 
 กลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยยอยดานการจัดจําหนายในระดับมากท่ีสุด 
คือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ซ่ึงจะสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ได
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ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใช
บริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจุฑาภรณ ยาชะวะนา (2549) ไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคกาแฟสดในรานกาแฟของผูบริโภคในเขต อ.เมือง จ.
เชียงใหม รวมถึง พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการรานบานใรกาแฟในกรุงเทพมหานครท่ีใหความสําคัญในเร่ือง รานท่ี
จําหนายไปมาสะดวก จึงทําใหทราบวากลุมของผูบริโภคกาแฟสด จะใหความสําคัญในเร่ืองปจจัย
ดานการจัดจําหนาย ซ่ึงจะมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือของผูบริโภค เพราะปจจัยดานการจัด
จําหนายนั้นเปนการเนนในเร่ืองของการอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค ท้ังในเร่ืองของความ
สะดวกในการหาซ้ือ โดยรานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลสถานท่ีทํางาน ความเพียงพอของที่จอด
รถ ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนปจจัยสําคัญเนื่องมากจากสภาวะราคานํ้ามันในปจจุบันยังคงสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่องทําใหผูบริโภคลดการใชน้ํามันลง ถารานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน สถานศึกษา ท่ี
ทํางาน โรงพยาบาล ก็จะทําใหเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคได  
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 กลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในระดับ
มากท่ีสุด คือ การใหบริการของพนักงาน แตผูบริโภคเห็นวาความสําคัญของการโฆษณาผานส่ือ
ส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศนมีความสําคัญนอยท่ีสุด จะมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลธิรา 
อินทรเทพ (2546) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในรานกาแฟของผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาผูบริโภคเห็นวาการสงเสริมการตลาด และการโฆษณา ไมมีผลสําคัญใน
การเลือกใชบริการมากท่ีสุด และการศึกษาของ สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ มารยาทและมนุษยสัมพันธของพนักงาน 
ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 
 
5.3 ขอคนพบ 
 จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของ
ผูบริโภค ในอําเภอเมืองนครสวรรค มีขอคนพบบางประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1. ผูบริโภคที่อาศัยในเขตอําเภอเมืองนครสวรรคและผูบริโภคท่ีไมอาศัยในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง 4  ปจจัยไมแตกตางกัน โดยให
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ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก อันดับตอมาคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซ้ือกาแฟสดประเภท เอสเปรสโซ และ    
คาปูชิโน มากท่ีสุด จะนิยมซ้ือกาแฟสดในแบบเย็น ชวงเวลาท่ีนิยมดื่ม คือ 09.00-11.59 น. และ
ชวงเวลาท่ีไมนิยมดื่มคือ 15.00 น. เปนตนไป โดยลักษณะการดื่มกาแฟสดของผูบริโภคนั้นจะมีการ
เปล่ียนชนิดของกาแฟสดเปนบางคร้ัง และ จะซ้ือกาแฟสดชนิดเดิมตลอด สวนใหญจะซ้ือเพื่อดื่มเอง 
ไมนิยมซ้ือสินคาอ่ืนควบคูกับการซ้ือกาแฟสด 

3. ปจจัยดานราคา ผูบริโภคจะซ้ือกาแฟสดที่มีราคา 30-50 บาท โดยผูบริโภคกลุมท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญกับความหลากหลายของราคามากกวาผู
ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอ่ืนๆ และ ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 25 ป ใหความสําคัญกับราคาของกาแฟสด โดย
จะตองมีราคาถูกกวารานอ่ืนมากกวาชวงอายุอ่ืนๆ 

4. ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคนิยมซ้ือกาแฟสดที่รานกาแฟสด ซ่ึงผูท่ีมีอาชีพ วางงาน 
แมบานและเกษียณอายุ ใหความสําคัญกับท่ีจอดรถนอยกวาผูท่ีทําอาชีพอ่ืนๆ 

5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดผูท่ีมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ผูท่ีมีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน  วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ ให
ความสําคัญกับการสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัล อยูในระดับมาก 

6. ปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรก
ตามลําดับดังนี้  

6.1 ปจจัยยอยเร่ือง รสชาติและกล่ินของกาแฟ คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
6.2 ปจจัยยอยเร่ือง Food Quality :ความสม่ําเสมอของคุณภาพ คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
6.3 ปจจัยยอยเร่ือง ความสะอาดภายในบริเวณรานดี  คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
6.4 ปจจัยยอยเร่ือง Food Safety : ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด 

คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
6.5 ปจจัยยอยเร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คือ ปจจยัดานราคา และปจจัยยอยเร่ือง รานท่ี

จําหนายไปมาสะดวก คือ ปจจัยดานการจดัจําหนาย 

7. ปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด 5 อันดับแรก
ตามลําดับดังนี้ 

7.1 ปจจัยยอยเร่ือง การโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
7.2 ปจจัยยอยเร่ือง การโฆษณาผานส่ือทางส่ิงพิมพ คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
7.3 ปจจัยยอยเร่ือง การโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
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7.4 ปจจัยยอยเร่ือง มีบริการสงถึงบาน คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
7.5 ปจจัยยอยเร่ือง มีหลายสาขา คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

  
5.4 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของ
ผูบริโภค ในอําเภอเมืองนครสวรรค มีเสนอแนะดังนี้ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการจะตองเนนเมนูกาแฟสดแบบเย็น ประเภทเอสเปรสโซ
และคาปูชิโน ทําใหลูกคาเห็นภาพลักษณของผูประกอบการในดานของคุณภาพและความสะอาด
ปลอดภัย ดังนี้ 

-  กาแฟสดตองมีความสดใหม มีความสม่ําเสมอของคุณภาพ โดยจะตองทํากาแฟสด
เม่ือลูกคาส่ังเทานั้น  

-  ความสะอาดในกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑมีความสะอาด สวยงาม และมีใหเลือก
หลากหลายขนาด 

-  รสชาติและกล่ินของกาแฟ มีการปรับเปลี่ยนสูตรการทําไดตามความตองการของ 
ผูบริโภค และมีใหเลือกหลากหลายรสชาติ  

-  ใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สามารถแสดงใหผูบริโภคทราบไดวาวัตถุดิบมาจากแหลงใด 
และการเก็บวัตถุดิบควรเก็บอยางเหมาะสม เชน วัตถุดิบท่ีเนาเสียไดงายท่ีอุณหภูมิสูงตองนําเขา
ตูเย็นเพื่อรักษาความสดและลดการเนาเสีย น้ําแข็งท่ีใชตองสะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอม และ
หลอดท่ีใช ตองสะอาดและบรรจุในภาชนะปดสนิท เชน หลอดบรรจุในซองกระดาษสําเร็จรูป 

-  อุปกรณการทํากาแฟสดตองสะอาด พรอมใชงาน 
-  ผูประกอบการรายใดท่ีมีสินคาอ่ืนนอกเหนือจากกาแฟสดอยูภายในรานมาก ตอง

ลดลงโดยมีสินคาท่ีโดดเดนอยูเพียงไมกี่ชนิด เชน เคก 
2. ปจจัยดานราคา โดยการตั้งราคาตองพิจารณาจากตนทุนวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิต ซ่ึงจะ

แตกตางกันไปตามตนทุนและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีนํามาใชบวกกับคาใชจายตางๆ ในการ
ดําเนินงาน ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมสูงมาก ราคาท่ีสามารถซ้ือไดอยูในชวงราคา 
30-50 บาท ดังนั้นผูประกอบการตองจําแนกราคาตามขนาดของบรรจุภัณฑ โดยบรรจุภัณฑขนาด
เล็ก ราคา 30 บาท บรรจุภัณฑขนาดกลาง ราคา 40 บาท และบรรจุภัณฑขนาดใหญ ราคา 50 บาท 

3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคสวนใหญนิยมเลือกซ้ือกาแฟสดจากรานกาแฟสดท่ี
ต้ังอยูในแหลงชุมชน ดังนั้นควรเพิ่มการจัดจําหนายกาแฟสดหรือทําการขยายสาขาไปยังแหลง
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ชุมชนเพื่อใหผูบริโภคเกิดความสะดวกในการหาซ้ือ เชน เปดสาขาในสถานท่ีราชการ โรงพยาบาล 
หรือบริเวณชุมชนท่ีสะดวกในการจอดรถ 

ผูจําหนายควรจัดตกแตงสถานท่ีภายในรานและบริเวณรานโดยรอบใหมีบรรยากาศท่ีผอน 
คลาย รมเย็น มีความสะอาดและสวยงาม โดยอาจจะมีท่ีนั่งพักสําหรับรอรับกาแฟสด นอกจากนั้น
ควรมีการปรับปรุงซอมแซมสถานท่ีไมใหทรุดโทรม ซ่ึงกําหนดเปนตารางการบํารุงรักษาประจําป
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสถานท่ีมีความสะอาดและสวยงามตลอดเวลา 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พนักงานขายควรมีการบริการที่ดีและมีมนุษยสัมพนัธดีโดยตองมี
การจัดการอบรมพนักงานเบ้ืองตนในเร่ืองของ การใหบริการ มารยาท อัธยาศัย ตลอดจนความ
สะอาดเรียบรอยของการแตงกาย บุคลิกภาพของพนักงานขาย และความรูเกี่ยวกับกาแฟสด เพื่อท่ี
พนักงานขายจะสามารถแนะนํา ตอบคําถามใหแกลูกคา และเปนตัวแทนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธแกผูบริโภคโดยตรง นอกจากนั้นควรจัดทําโปรโมช่ันในชวงเวลา 15.00น.เปนตน
ไป โดยการซ้ือ 1 แถม 1  เพื่อเปนการกระตุนยอดขายในชวงเวลานัน้ เพราะเปนชวงเวลาท่ีมีลูกคา
นอยรายและตองมีรสชาติใหมใหชิมอยางสมํ่าเสมอ 


