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

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

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

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

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

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

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


