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 งานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบั

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด       

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภค   

กาแฟสด  ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊อม และต าบล              

สันทรายน้อย เขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ใชส้ถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานโดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ท่ีระดบั            

นยัส าคญั 0.05  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ          

อยู่ระหว่าง 21 - 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ระหว่าง        

5,001 - 15,000 บาท ส่วนใหญ่บริโภคกาแฟสด 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ บริโภคกาแฟช่วงเวลา             

9.00 - 12.00 น. ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุดคือ คาปูชิโน ให้เหตุผลในการเลือกบริโภค    

กาแฟสดดา้นรสชาติของผลิตภณัฑ์  มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ัง 26 - 50 บาท และมีการ

ตดัสินใจดว้ยตวัเอง ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 



ค 
 

 

สูงสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นบุคคล ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั   

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัเพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค     

ในด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้านอ่ืน ๆ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กัน ปัจจัยอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผู ้บริโภคในด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช ้           

ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้านอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กนั ปัจจยัระดบั

การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้านช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด       

ส่วนพฤติกรรมผู ้บริโภคในด้านอ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์กัน ปัจจัยอาชีพ และปัจจัยรายได ้                  

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในทุกด้าน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง     

7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผู ้บริโภค ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ ์                   

มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้านช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด ค่าใช้จ่ายท่ีใช ้        

ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด และเหตุผลส าคญั      

ในการเลือกซ้ือกาแฟสด ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์

กับพฤติกรรมผู ้บริโภคในด้านความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย์ ช่วงเวลา            

ในการบริโภคกาแฟสดและค่าใชจ่้ายท่ีใช้ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง ดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้านความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตยแ์ละช่วงเวลา       

ในการบริโภคกาแฟสด ดา้นกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้น

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย์และช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด              

ด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้านช่วงเวลาในการบริโภค  

กาแฟสด ประเภทของกาแฟสดและค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 
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ABSTRACT 

 

 

The objectives of this independent study were 1) to examine the relationship between 

the demographic factors and consumer behavior on fresh coffee consumption in Sansai district, 

Chiang Mai province, and 2) to examine the relationship between the service marketing mix 

factors and consumer behavior on fresh coffee consumption in the study area. The sample group 

was composed of 400 respondents who lived in 3 sub districts, including NongHan, NongJom and 

Sansainoi sub districts. The questionnaire was used as the instrument to collect the data. The data 

were statistically analyzed for percentage, mean, and standard deviation.The hypothesis testing 

was conducted through Chi-Square at the statistical significance level of 0.05. 

Regarding the study findings, the majority of the participants were females  

aged between 21 and 40 years, whose educational background wes at the undergraduate level. 

Their occupations were students/college students with an average income between 5,001 and 

15,000 baht. They consumed fresh coffee 2 - 3 times a week in the morning between 9.00 – 12.00 

a.m. The most commonly consumed coffee was Cappuccino. The reason for choosing fresh coffee 

was the taste of the coffee (product). The cost of the service was 26 and 50 baht and decision 

making by themselves. As for the service marketing mix factors affecting consumer behavior on 

fresh coffee consumption, it was found that the product factor was the most important factor, 

followed by physical evidence factor, people factor, price factor, place factor, process factor, and 

promotion factor respectively. 
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The results of hypothesis testing indicated that gender factor was related to consumer 

behavior in terms of cost on fresh coffee, while other aspects of consumer behavior were not 

related. Age factor was not related to consumer behavior in terms of cost on fresh coffee, whereas 

other aspects of consumer behavior were related. Educational factor was not related to consumer 

behavior in terms of spending time on fresh coffee consumption, while other aspects of consumer 

behavior were related. Occupational factor and income factor were related to consumer behavior 

in all aspects. The seven service marketing mix factors were related to consumers’ behavior on 

fresh coffee consumption as follows: Product factor was related to consumer behavior in terms of 

spending time on fresh coffee consumption, the cost of buying fresh coffee for a time, people and 

reason were involved to decision making on fresh coffee consumption. Price factor and place 

factor were related to consumer behavior in terms of cost of buying fresh coffee for a time. 

Promotion factor was related to consumer behavior in terms of the frequency on fresh coffee 

consumption at an average time per week, duration of fresh coffee consumption and cost of 

buying fresh coffee for a time. People factor was related to consumer behavior in terms of the 

frequency on fresh coffee consumption at an average time per week and duration of fresh coffee 

consumption. Process factor was correlated to consumer behavior in terms of the frequency on 

fresh coffee consumption at an average time per week and duration of fresh coffee consumption. 

Physical evidence factor was related to consumer behavior in terms of duration on fresh coffee 

consumption, type of fresh coffee, and cost of buying fresh coffee for a time. 

 
Keywords: Service Marketing Mix, Purchase Fresh Coffee 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จเป็นอย่างดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.ปะราสี 

เอนก อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระหลัก ท่ีได้ให้ค  าปรึกษาพร้อมทั้งแนะแนวทางในการ

ด าเนินงานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ใหค้วามรู้และประสบการณ์ท่ี

ดีมาโดยตลอด ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ศรีสุดา แซ่ล้ี ประธานสอบการคน้ควา้อิสระ ท่ีให้ค  าปรึกษา 

ค าแนะน าตรวจสอบและแก้ไข และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ ค  าใจ      

ผูช่้วยศาสตราจารย ์มานพ ชุ่มอุ่น และผูช่้วยศาสตราจารย ์ศิริจนัทร์ เช้ือสุวรรณ ท่ีกรุณาช่วยเหลือ
ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจนให้ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท าให้เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั 

รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน รวมถึง ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม ท่ีให้ความ

ร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

 ประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ขอใหเ้ป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 

ตลอดจนผูเ้ขียนหนงัสือและบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถท าให้วิจยัน้ีส าเร็จได้

ดว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยรู้จกัและบริโภคมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัคนไทยนิยม

บริโภคกาแฟสดเพิ่มมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากธุรกิจร้านกาแฟสดท่ีเติบโตข้ึน ทั้งน้ี จากผลการส ารวจ
พฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทย ในปี พ.ศ. 2553 โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย พบวา่ คนไทยยงัมี
อตัราการด่ืมกาแฟต่อคนต ่ามากเฉล่ีย 200 แกว้/คน/ปี เม่ือเทียบกบัคนในแถบเอเชีย เช่น ชาวญ่ีปุ่น 
ด่ืมกาแฟเฉล่ีย 500 แกว้/คน/ ปี ในขณะท่ีชาวอเมริกนัด่ืมกาแฟเฉล่ีย 700 แกว้/คน/ปี ดงันั้น การด่ืม
กาแฟของคนไทยในอนาคตจึงยงัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน เหตุน้ีท าให้นกัลงทุนจ านวนมากทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ สภาพการแข่งขนัในตลาดโดยรวมมีแนวโนม้
รุนแรงข้ึน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งสร้างมาตรฐานให้กบัสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2550) 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแต่เดิมนิยมด่ืมกาแฟส าเร็จรูป แต่ปัจจุบนันั้น
ไดห้ันมาบริโภคกาแฟคัว่บด หรือกาแฟสดกนัมากข้ึนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ วยัท างาน และผูค้นท่ี
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง เหตุผลหน่ึงมาจากร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่งให้มีความหรูหรา ทนัสมยั 
สร้างบรรยากาศร่ืนรมยเ์หมาะส าหรับการนัง่ด่ืมกาแฟ จึงท าให้ธุรกิจร้านกาแฟ เติบโตข้ึนอยา่งมาก 
พร้อมกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟประเภทคอฟฟ่ีช็อป ท่ีมีการด าเนิน
กิจการในรูปแบบเครือข่าย ซ่ึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 75.0 ของมูลค่าตลาดคอฟฟ่ีช็อป
ทั้งหมด มีมูลค่าประมาณ 17,397 ลา้นบาท (ธนาคารกรุงเทพ, 2559)  เน่ืองจากกระแสของการด่ืม
กาแฟในช่วงท่ีผ่านมาได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยมีการ
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตามย่านออฟฟิศ สถานท่ีท่องเท่ียว ห้างร้าน จนถึงตามทอ้งถนน
ทัว่ไป แต่การท าธุรกิจร้านกาแฟไม่ได้ราบร่ืนมากนักเพราะพบว่าตน้ทุนของการท าร้านกาแฟมี
แนวโน้มท่ีสูงข้ึน ทั้งค่าวตัถุดิบ ค่าสถานท่ี ค่าด าเนินการต่าง ๆ ขณะท่ีตอ้งขายกาแฟในราคาท่ีไม่



 

 

สามารถจะขยบัข้ึนสูงได้ เน่ืองจากตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการร้านกาแฟด้วยกนัเอง ทั้งน้ีจาก
ขอ้มูลของศูนยว์ิจยักสิกรไทยได้ประเมินตลาดธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ ทั้งในมุมมองดา้นสภาพ
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการ และมุมมองด้านพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป พบว่ามี
ผูป้ระกอบการร้านกาแฟขนาดกลางและขนาดเล็กรายใหม่ เกิดข้ึนจ านวนมาก ในส่วนร้านกาแฟท่ี
เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่หรือแฟรนไชส์ มีการขยายสาขามากข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงไม่เพียงแต่ตอ้งเจอ
ผลกระทบจากการแข่งขนัตลาดกาแฟกนัเองแลว้ ในตอนน้ียงัไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัใน
กลุ่มเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ อีก เช่น เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม ชาเขียว ชานมไข่มุก น ้ าผกัและผลไม ้เป็น
ตน้ รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป เพราะมีทางเลือกในการซ้ือมากข้ึน ท าให้
ผูป้ระกอบการท่ีท าร้านกาแฟขนาดกลางและขนาดเล็กต้องเ ร่งปรับตวัเพื่อความอยู่รอดต่อไป
(ประชาชาติธุรกิจ, 2556) 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีผูบ้ริโภคกาแฟเพิ่มมากข้ึน     
ทั้งในกลุ่มวยัรุ่น วยัท างาน รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก จนท าให้มีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจได้ตอบสนองแนวโน้มการบริโภคกาแฟดังกล่าว โดยมีธุรกิจร้านกาแฟใหม่ๆเกิดข้ึนเป็น
จ านวนมาก อีกทั้งจงัหวดัเชียงใหม่มีนโยบายเร่งผลกัดนัยุทธศาสตร์เมืองกาแฟ มุ่งเป็นศูนยก์ลาง
นวตักรรมการผลิตและบริโภคกาแฟคุณภาพดีเยี่ยม ให้ไดข้ึ้นชั้นเป็น เมืองกาแฟ จึงท าให้ธุรกิจร้าน
กาแฟมีอตัราการเติบโตมากข้ึน ภายในระยะเวลา 5 ปี (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู ้บริโภคท าให้ผู ้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค และสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด
อ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ดงันั้นการศึกษาให้เขา้ใจถึงพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงเป็น     
ส่ิงส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดในปัจจุบนั 

จากข้อความข้างต้นท าให้ผูว้ิจ ัยสนใจศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภค ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ รวมไปถึงปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผูท่ี้คิดจะเร่ิมตน้ประกอบ
ธุรกิจร้านกาแฟสดหรือผูท่ี้ประกอบกิจการอยู่ก่อนแลว้ ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
และเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  
ท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคได ้และเป็นการสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 

 

 



 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรม

การซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. เป็นแนวทางส าหรับผูผ้ลิต และผูจ้  าหน่ายกาแฟสดในการพฒันาส่วนประสมทาง

การตลาด และวางแผนปรับ กลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทรายจังหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาในเขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่เฉพาะ

พื้นท่ี 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊อม และต าบลสันทรายนอ้ย เขตอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นต าบลท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ของเขตอ าเภอ   
สันทราย จะเห็นไดจ้ากจ านวนประชากรของอ าเภอสันทราย แยกตามต าบล ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 
ประกอบกบัในเขตต าบลหนองหาร มีสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ตั้งอยู ่ซ่ึงจากงานวิจยัของ 
สุพรรณี วิต่า (2554) พบวา่ผูบ้ริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่มีอายุ 20-24 ปี ซ่ึงกลุ่มประชากรในช่วงอายุ
ดงักล่าว ส่วนใหญ่จะอยูใ่นวยัก าลงัศึกษา 

 
 



 

 

 
ตารางที ่1.1 แสดงจ านวนประชากรแยกตามต าบล ในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ต าบล 
จ านวนประชากร

(คน) 
หนองหาร 23,569 
หนองจ๊อม 18,034 
สันทรายนอ้ย 17,875 

ป่าไผ ่ 16,276 
สันนาเมง็ 11,209 
แม่แฝก 9,129 

แม่แฝกใหม่ 7,909 
สันทรายหลวง 7,191 
สันพระเนตร 7,110 
หนองแหยง่ 5,554 
สันป่าเปา 4,471 
เมืองเล็น 3,087 
รวม 131,414 

  ทีม่า: สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน, 2559 
 

2. ขอบเขตประชากร 
กลุ่มประชากรท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา คือ ประชากรทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ี

อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊อม และต าบลสันทรายนอ้ย ในเขต
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 59,478 คน (สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน, 2559) 

3. ขอบเขตเน้ือหา 
3.1   ตวัแปรตน้ 

3.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1) เพศ 
     2) อาย ุ
     3) ระดบัการศึกษาสูงสุด 



 

 

     4) อาชีพ 
     5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  3.1.2 ส่วนประสมทางดา้นการตลาด (7P’s) 
       1) ผลิตภณัฑ ์
       2) ราคา 
       3) สถานท่ี 
       4) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
       5) บุคลากร 
       6) ลกัษณะทางกายภาพ 
       7) กระบวนการใหบ้ริการ 

    3.2  ตวัแปรตาม 
    พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สมมุติฐานการวจัิย 

 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถ่ีในการซ้ือ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือ ชนิดของกาแฟสดท่ีเลือกบริโภค  เหตุผลท่ีเลือกด่ืมกาแฟสด ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ    
ต่อแกว้ รูปแบบร้านคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการ  ส่ือท่ีท าให้รู้จกัผลิตภณัฑ์ และบุคคลท่ีมีส่วนในพฤติกรรม
การซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยั      
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 



 

 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง ลกัษณะต่าง ๆ ของเมล็ดกาแฟ เช่น ความสดใหม่ รสชาติ 
ความหลากหลายของรสชาติ สีสันของภาชนะ ความเขม้ของกาแฟ สีสันตราสินคา้ รวมทั้งช่ือเสียง
และภาพพจน ์เป็นตน้ 

2. ดา้นราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคากาแฟสดต่อหน่วย วิธีการก าหนด
ราคา นโยบายและกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาของการจ าหน่ายกาแฟสด 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ท าเลท่ีตั้ง สถานท่ีจอดรถของร้านท่ีด าเนิน
กิจการเก่ียวกบักาแฟสด และการส่งผา่นสินคา้และบริการไปยงัลูกคา้ไดโ้ดยง่ายและสะดวก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อแจง้ข่าวสารของกาแฟและ
สินคา้ชนิดต่าง ๆ เพื่อจูงใจ และเพื่อเตือนความทรงจ าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการออกกาแฟชนิดใหม่ ๆ พนกังานให้ค าแนะน าเก่ียวกบักาแฟ และสินคา้
ชนิดอ่ืน ๆ ของร้าน 

5. ดา้นบุคลากร หมายถึง พนกังานแคชเชียร์ พนกังานตอ้นรับ และพนกังานท่ีคอย
ให้บริการจดัท ากาแฟ และสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ เพื่อส่งมอบให้กบัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยพนกังาน  
ท่ีคดัเลือกและฝึกอบรมมาอยา่งดีช่วยในการแนะน าสินคา้และบริการ 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ หมายถึง การจดัหาเมล็ดกาแฟ การให้บริการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการท่ีมีความแปลกใหม่แตกต่างจากคู่แข่งขนั เพื่อส่งมอบคุณภาพในการ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประทบัใจ ซ่ึงจะช่วยดึงดูดผูใ้ชบ้ริการได ้

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพ และรูปแบบการบริการ 
เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไดแ้ก่ บรรยากาศ ความสะอาด และการตกแต่งภายในร้านกาแฟ       
เพื่อท าใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกสบายและไดรั้บประสบการณ์การบริการท่ีดีท่ีสุด 

กาแฟสด หมายถึง เคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีมีกระบวนการผลิตโดยการน าเมล็ดกาแฟมาคัว่จน
ไดท่ี้เม่ือลูกคา้สั่งก็จะบดและชงบริการใหก้บัลูกคา้ในทนัที อาจเป็นการบริการในแบบร้อนและเยน็ 

ผู้บริโภค หมายถึง ประชากรทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 3 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊อม และต าบลสันทรายน้อย ในเขตอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
 



 
 
 
 

 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้
เอกสารแนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาปรับใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

3. ความรู้เก่ียวกบักาแฟ 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 124) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของ
บุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ รวมถึง เสรี วงคม์ณฑา (2542) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
คือการศึกษาเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็น (Need) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจ 
(Satisfaction) ซ่ึงนักการตลาดจะตอบสนองความต้องการผู ้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจนั้ น               
จึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจว่าผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจว่าเขาตอ้งการอะไร 
ชอบส่ิงใดไม่ชอบส่ิงใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ นอกจากน้ี                  
ทศันา หงษ์มา (2553, น. 22) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
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ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจัดหา และการใช้ผลิตภณัฑ์ทั้ งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึง
เกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการก าหนดให้มี การกระท า ในขณะท่ี ธงชยั สันติวงษ ์ (2540, น. 29)    
กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัให้ไดม้า 
และการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ตลอดจนรวมถึงกระบวนการตดัสินใจและท าให้เป็นส่วนร่วม     
ในการก าหนดให้มีการกระท า เช่นเดียวกบั ดารา ทีปะปาล (2542, น. 4) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าใด ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซ้ือ การใช้
สินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัน าหรือตวักระท าดงักล่าว เพื่อสนอง
ความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ได้รับความพอใจ  และ ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์  
(2548, น. 33) ไดส้รุปดงัน้ี การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาเพื่อทราบถึงความ
ต้องการความจ าเป็นของผู ้บริโภคท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย  เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด              
ใหต้อบสนองความตอ้งการบริโภคนั้น ๆ และเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด  

จากความหมายขา้งตน้ท่ีกล่าวมา สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาให้ได้มา และการใช้สินคา้และบริการ     
โดยผูบ้ริโภคนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ เป็นผูมี้อ  านาจซ้ือ เป็นผูมี้พฤติกรรมการซ้ือ และเป็น
ผูท่ี้มีพฤติกรรมการบริโภค  

 
การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น. 126) กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
ว่าเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะทราบถึงลักษณะความต้องการของ
ผูบ้ริโภค โดยการตั้งค  าถามและค าตอบท่ีได ้จะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดัภาพลกัษณ์ท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
Who?, What?, Why?, Whom?, When, Where?, How?, เพื่อหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os 
ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets, Operations      
ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1  แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม  
ผู้บริโภค (7O’s) 

ค าถาม (6Ws และ 1H)  ค าตอบ (7Os)  กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง  
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the Target 
Market?)  
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants)  
1. ดา้นประชากรศาสตร์  
2. ภูมิศาสตร์  
3. จิตวทิยาหรือจิตวิเคราะห์  
4. พฤติกรรมศาสตร์  

กลยทุธ์การตลาด (4P’s) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมกบั     
การตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายได ้ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 
does the Consumer Buy?)  

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objects) หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ ก็คือ 
 
1. คุณสมบติัหรือองค ์
ประกอบของผลิตภณัฑ์
(Product Component)  
 
2. ความแตกต่างเหนือกวา่
คู่แข่งขนั(Competitive 
Differentiation)  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ย  
1. ผลิตภณัฑห์ลกั  
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ย การบรรจุหีบห่อ 
ตราสินคา้ รูปแบบสินคา้
บริการ คุณภาพ ลกัษณะ 
นวตักรรม ฯลฯ  
3. ผลิตภณัฑค์วบ  
4. ผลิตภณัฑค์าดหวงั  
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม
แตกต่างทางการแข่งขนั
ประกอบดว้ยความแตกต่าง
ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 
พนกังาน และภาพพจน์  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

ค าถาม (6 Ws และ 1 H)  ค าตอบ (7Os)  กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง  
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why 
does the Consumer Buy?)  

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกาย
และจิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือ คือ  
1. ปัจจยัภายนอกหรือปัจจยั
ดา้นจิตวทิยา  
2. ปัจจยัทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรม  
3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล  

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ  
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นการ
โฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข้่าวและการ
ประชาสัมพนัธ์  
3. กลยทุธ์ดา้นราคา  
4. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย  

4.  ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
 (Who Participates in the 
Buying?)  

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 
(Organization) และมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ย (1) ผูริ้เร่ิม (2) ผู้
มีอิทธิพล (3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ  
(4) ผูซ้ื้อและ (5) ผูใ้ช ้ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือกลยทุธ์
การโฆษณาและ (หรือ)        
การส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล  

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  
(When does the Consumer 
Buy?)  

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือ
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั 
โอกาสพิเศษหรือเทศบาลวนั
ส าคญัต่าง ๆ  

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) เช่นท า
การส่งเสริมการตลาดเม่ือใด 
จึงสอดคลอ้งกบัโอกาสในการ
ซ้ือ  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

ค าถาม (6 Ws และ 1 H)  ค าตอบ (7Os)  กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  
(Where does the Consumer 
Buy?)  

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets)  
ท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์  
มาร์เก็ต ร้านขายของช า  
เป็นตน้  

กลยทุธ์ช่องทางการจ าหน่าย      
(Distribution Channel 
Strategies) บริษทัน าผลิตภณัฑ์
สู่เป้าหมายในการพิจารณาวา่
จะผา่นคนกลางอยา่งไร  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How 
does the Consumer Buy?)  

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operations) ประกอบดว้ย  
1. การรับรู้ปัญหา  
2. การคน้หาขอ้มูล  
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตดัสินใจซ้ือ  
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ  
 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบดว้ยการขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข้่าวและการประสา
สัมพนัธ์ การตลาดทางตรง  

ทีม่า : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, น. 126 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  
เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงในท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมตน้จากการเกิด

ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการ จากนั้นส่ิงกระตุน้จะผา่นเขา้มาในความรู้สึกของ   
ผูซ้ื้อ (Buyers Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนองของ
ผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ดงัภาพท่ี 2.1 โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,       
ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลกัษิตานนท,์ 2546, น. 198) ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Model of Buyer Behavior)  
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลกัษิตานนท์, 

2546, น. 198 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ก็เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่าง ๆ  และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม สนอง
ความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั
ทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัทางดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา จุดเร่ิมตน้
ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการก่อน แลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง 
(Response) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงัน้ี  

 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก 

ส่ิงกระตุน้ 

ทางการตลาด 

ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 

ผลิตภณัฑ์ 
ราคา 
ช่องการการจดั
จ าหน่าย 
การส่งเสริม
การตลาด 
 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง 

วฒันธรรม 
ฯลฯ 

กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณในการซ้ือ 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

การรับรู้ปัญหา 
การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นสังคม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
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1. ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Stimulus) ส่ิงกระตุน้เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์      
ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกาย แต่ในการศึกษาของนกัการตลาด
จะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ โดยส่ิงกระตุน้
ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) ไดแ้ก่ ส่วนประสมทาง
การตลาด หรือ 4P’s ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีสามารถควบคุมได ้มีดงัน้ี  

1.1.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบให้สวยงามเพื่อกระตุน้ความ
ตอ้งการขยายผลิตภณัฑ์  

1.1.2 ราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์     
โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย การมีนโยบายทางดา้นราคาต่าง ๆ  

1.1.3 การจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel) คือ การจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึง เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  

1.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา การลดแลก 
แจกแถม การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ  

1.2 ส่ิงกระตุน้ภายนอกอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีไม่สามารถ 
ควบคุมได ้ อนัไดแ้ก่ ปัจจยั เหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ไดแ้ก่  

1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภค 
ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  

1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นฝาก-ถอนเงิน
อตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน  

1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง เช่น กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษี
สินคา้ใด สินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ เป็นตน้ 

1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย         
ในเทศกาลต่าง ๆ จะกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น  

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyers Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกบักล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ โดยไดรั้บอิทธิพลจาก 2 ส่วนคือ ลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ  
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2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่าง ๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา  

2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย
ขั้นตอน คือ การรับรู้ ความตอ้งการหรือปัญหา คน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyers Response)  
การตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคนั้น จะมีการตดัสินใจ  

ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์คือ การเลือกประเภทของสินคา้ และบริการท่ีตอ้งการ  
3.2 การเลือกตราสินคา้ คือ เลือกตราสินคา้ของประเภทสินคา้นั้น ๆ  
3.3 การเลือกผูข้าย คือ สถานท่ีท่ีจะซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น เลือกใกลบ้า้นหรือไม่  
3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ คือ เวลาท่ีซ้ือสินคา้อยูใ่นช่วงเวลาใด เช่น เชา้หรือ เยน็  
3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ คือจ านวนท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง หรือจ านวนคร้ังท่ีท าการ

ซ้ือบ่อยแค่ไหนก่ีคร้ังต่อสัปดาห์  
4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคก็เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่าง ๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและ
ความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมี
ประโยชน์ส าหรับผูข้าย คือ ท าให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วน
ประสมทางการตลาดต่าง ๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายได ้และสนอง
ความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Buyer’s Characteristics) 
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factor) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
เป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม
หน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึง
จากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการพฤติกรรมของบุคคล วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 
วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย และชั้นของสังคมโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  



15 

 

 

4.1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น 
ลกัษณะนิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มีลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั  

4.1.2 วฒันธรรมกลุ่มย่อย หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั ซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น วฒันธรรมยอ่ยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย  

(1) กลุ่มเช้ือชาติ ไดแ้ก่ ไทย จีน องักฤษ อเมริกนั แต่ละเช้ือชาติ
มีการบริโภคสินคา้ ท่ีแตกต่างกนั  

(2) กลุ่มศาสนา ไดแ้ก่ ชาวพุทธ ชาวคริสต ์ ชาวอิสลาม ฯลฯ    
แต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้หา้มท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

(3) กลุ่มสีผิว เช่น ผิวด า ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มจะมี
ค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

(4) พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์และทอ้งถ่ิน ท าให้มีลักษณะการ
ด ารงชีวติท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ีแตกต่างกนั  

(5) กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ช้แรงงาน              
กลุ่มพนกังาน กลุ่มนกัธุรกิจและเจา้ของกิจการ กลุ่มวชิาชีพอ่ืน ๆ เช่น แพทย ์นกักฎหมาย ครู  

(6) กลุ่มยอ่ยดา้นอายุ เช่น ทารก เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่วยัท างาน 
และผูสู้งอาย ุ 

(7) กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ ไดแ้ก่ เพศหญิง และเพศชาย  
4.1.3 ชั้นของสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบั

ฐานะท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกนั และสมาชิกในชั้นสังคม    
ท่ีแตกต่างกนัการแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปถือเกณฑ์รายได ้ ทรัพยสิ์น หรืออาชีพ ชนชั้นทาง
สังคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และชั้นของสังคมมีประโยชน์
มากส าหรับการแบ่งส่วนตลาดสินคา้ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ การโฆษณาการให้บริการ 
และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ แต่ละชั้นของสังคมจะแสดงความแตกต่างกนัในดา้นตดัใจสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละการบริโภคผลิตภณัฑ ์

4.2 ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซ้ื้อ  
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4.2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ีจะมีอิทธิพล
ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั  

(1) กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น  
(2) กลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วม

อาชีพ และร่วมสถาบนั บุคคล กลุ่มต่าง ๆ สังคม  
กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้นการเลือกพฤติกรรมและการด ารงชีวิต 

รวมทั้งทศันคติและแนวคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึงต้อง
ปฏิบติัตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล  

4.2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุด ทศันคติ 
ความคิดเห็นและค่านิยมของแต่ละบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของคนในครอบครัว 
การขายสินคา้อุปโภคจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือยุโรป 
ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั  

4.2.3 บทบาทและสถานะบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว 
กลุ่มอา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม  

4.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได ้ และ
รูปแบบการด ารงชีวติ  

4.3.1 อายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ต่างกนั  

4.3.2 วงจรชีวติครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะ              
ของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ 
และค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  

4.3.3 อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการ
บริการท่ีแตกต่างกนั  

4.3.4 รายไดมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
อ านาจการซ้ือทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

4.3.5 รูปแบบการด ารงชีวิต ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่ม
อาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลข้ึนอยู่กบัค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต 
โดยรูปแบบการด ารงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น  
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4.4 ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ และการใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวทิยาประกอบดว้ย  

4.4.1 การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ให้บุคคล
ปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม  

4.4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บเลือกสรรจดัระเบียบ
และตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเขา้ใจของ
บุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่กบัความเช่ือ 
ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ และส่ิงกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลัน่กรอง                 
การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การเห็น ไดก้ล่ิน ไดย้ิน ไดร้สชาติ 
และรู้สึก  

4.4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความโนม้เอียง
ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้
แล้วเกิดการตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ทศันคติ ความเช่ือ                   
และประสบการณ์ในอดีต อยา่งไรก็ตามส่ิงกระตุน้นั้นจะตอ้งมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ไดโ้ดย
ตอ้งมีคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค  

4.4.4 ความน่าเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง    
ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  

4.4.5 ทศันคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
บุคคล หรือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

4.4.6 บุคลิกภาพ หรือ ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล       
ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั  

4.4.7 แนวคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 
หรือ ความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร  

5. ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผ่าน
กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง ๆ และมี
ผลกระทบถึงหลงัจากการซ้ือ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  

5.1 การรับรู้ปัญหา เป็นการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนเอง หรือจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บปวด  
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ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกายและความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการ
ดา้นจิตวิทยา ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะ
จดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตท าใหเ้ขารู้วา่ตอบสนองส่ิงกระตุน้นั้นอยา่งไร  

5.2 การคน้หาขอ้มูล ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ ส่ิงท่ีสามารถสนองความ
ตอ้งการอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทนัที เช่น บุคคลท่ีเกิด
ความหิวมองเห็นร้านอาหารและเขา้ไปซ้ืออาหารบริโภคทนัที      แต่ในบางคร้ังความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ทนัที ความตอ้งการนั้นจะถูกจดจ าไว ้เพื่อหาทาง
สนองความตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ได้สะสมไวม้ากๆจะท าให้เกิดการ
ปฏิวติัในภาวะอย่างหน่ึง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความตอ้งการ ด้วยการพยายาม
คน้หาขอ้มูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งให้ความสนใจ
เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูบ้ริโภคแสวงหา และอิทธิพลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก แหล่งขอ้มูล
ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 กลุ่ม คือ  

5.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั  
5.2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย 

ตวัแทนการคา้ การบรรจุภณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้  
5.2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค      

เป็นตน้  
5.2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experimental Sources)  
5.2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีส ารวจ

คุณภาพผลิตภณัฑ์ หรือหน่วยวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์โดยตรงของผูบ้ริโภคใน
การทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์  

5.3 การประเมินทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความ
เขา้ใจและประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดงันั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการ
ประมวลผลทางเลือก โดยกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี  

5.3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงผลิตภณัฑ์วา่มี
คุณสมบติัอะไรบา้ง ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกของผูซ้ื้อมีความแตกต่างกนั 

5.3.2 ผูบ้ริโภคนั้นจะให้น ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์
แตกต่างกนั ดงันั้นจ าเป็นจะตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัของผลิตภณัฑ ์ 



19 

 

 

5.3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้เน่ืองจากความ
เช่ือถือของผู ้บริโภคข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู ้บริโภคและความน่าเช่ือถือของตราสินค้า
ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  

5.3.4 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้  โดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผล เร่ิมต้นด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ท่ีเขาต้องการแล้วเปรียบเทียบ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ราสินคา้ต่าง ๆ  

5.4 การตดัสินใจซ้ือ การประเมินผลทางเลือกในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภค
ก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทัว่ ๆไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด  

5.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หลงัจากการซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้ 
ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนกัการตลาด
ตอ้งพยายามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ เพื่อท่ีจะน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน  

สรุปไดว้า่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นขั้นตอนท่ีผูใ้ชบ้ริการ ท าการเปรียบเทียบส่ิง
กระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ กบัลกัษณะของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ลกัษณะวฒันธรรม สังคม 
ลกัษณะส่วนบุคคล วา่ส่ิงท่ีผูผ้ลิตสามารถตอบสนองความตอ้งการและอยูใ่นอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค
หรือไม่ หากมีการซ้ือสินคา้เกิดข้ึน ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมตอบสนองการซ้ือนั้นอยา่งไร 

ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกาแฟสด จะท าให้ทราบถึงลกัษณะและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงส่ิงกระตุน้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด เพื่อน าไป
พฒันาผลิตภณัฑ์กาแฟให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม และตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดและทฤษฎี ท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทางการตลาด   

โดยนักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการพฒันากลยุทธ์การทาง
การตลาดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจากการศึกษาค้นควา้ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวด้งัน้ี  

คอทเลอร์ (Kotler, 2000, น. 14) ให้ความหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือต่าง ๆทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือทางการตลาด ส่ีประการ 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเรียกสั้นๆวา่ 4Ps โดยจะเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองของการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ซ่ึงหมายถึงโปรแกรมของ
บริษทัในการเลือกตลาดเป้าหมายเฉพาะอยา่ง และสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมาย
นั้น โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด ในขณะท่ี ธงชยั สันติวงษ ์ (2540, น. 34) ให้ความหมายของ
ส่วนประสมทางการตลาดวา่ หมายถึง การผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการ
ก าหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจดัจ าหน่ายซ่ึงไดมี้การจดั
ออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 
(2546, น. 53) ท่ีใหค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดวา่ เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม
ได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และ เสรี วงษ์มณฑา      
(2542, น. 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ไวว้า่
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนั          
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ 
วตัถุประสงค์ทางการติดต่อส่ือสารขององค์การ  รวมไปถึง มทัวนั กุศลอภิบาล (2555, น. 9)          
ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ไวว้า่ ส่วนประสม         
ทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาด  
ท่ีองคก์รใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความ ตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุม ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแกไ้ข โดยจะ
เก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือทางดา้น ผลิตภณัฑ์ (Product)  
ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ก่อใหเ้กิด การแลกเปล่ียน การรับรู้ และการจดจ า ต่อกลุ่มตลาดเป้าหมาย  
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แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ  
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการตามแนวคิด

ของคอทเลอร์ ( Kotler, 2000, น.14) อธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสามารถควบคุม
ไดซ่ึ้งใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกบัผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคคือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ใน
รูปตวัเงินก็คือราคา (Value) ของสินคา้ ผูข้ายจะเป็นผูก้  าหนดราคาผลิตภณัฑ์ ผูซ้ื้อจะเกิดการ
ตดัสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือมีการยอมรับในตวัสินคา้ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษยเ์ป็นคุณสมบติัท่ีสัมผสัไดแ้ละไม่ได ้ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีคาดหวงั ผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยสินคา้บริการ สินคา้ (Goods) เป็นส่ิงท่ีสัมผสัได ้แต่บริการ (Services) สัมผสัไม่ไดเ้กิด
จากการใชค้วามพยายามของมนุษย์ ส่วนความคิด (Idea) อาจจะเป็นระหวา่งมูลค่า (Philosophies) 
บทเรียน (Lessons) แนวคิด (Concepts) และขอ้เสนอ (Advice) ในขณะท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) 
ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ ฟิลลิป         
คอตเลอร์ (Philip Kotler) ไวว้า่ ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย์
ไดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ ์  
นั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้ และ ผลิตภณัฑ์ท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้

สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นสินคา้ (Goods) และบริการ (Service)     
ท่ีตอบสนองต่อความจ าเป็นและความตอ้งการของผูซ้ื้อกาแฟสด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูข้ายท าการมอบให้กบั
ลูกคา้รวมถึงประโยชน์และคุณค่าของกาแฟสดและการบริการ โดยคุณค่าของกาแฟสดอาจอยูใ่นรูป
ตวัเงิน คือ ราคา โดยผูข้ายจะเป็นผูก้  าหนดราคาและ ลูกคา้จะเกิดการตดัสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือมีการ
ยอมรับในตวัสินคา้กาแฟสด ด้วยการประเมินคุณค่าของกาแฟสด (Goods) และการบริการ 
(Service) วา่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัตนไดห้รือไม่  

2. ราคา (Price) ราคา หมายถึง ราคาทุน (Cost) ท่ีลูกคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์มา 
ต้นทุนอยู่ในรูปของตัวเงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่า (Value)                 
ของผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถ้ามูลค่าสูงกว่าตน้ทุนก็ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ี        
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าววา่ ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ
ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
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สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่า (Value) ของสินคา้ (Goods)           
และบริการ (Service) ท่ีผูข้ายก าหนดมูลค่า (Cost) ให้อยู่ในรูปแบบของตวัเงิน ซ่ึงผูข้ายจะเป็นผู ้
ก  าหนดมูลค่า (Cost) ในตวัสินคา้กาแฟสด และบริการเอง และลูกคา้จะเป็นผูท้  าการเปรียบเทียบ
ระหว่าง คุณค่า ท่ีไดรั้บ กบัมูลค่าท่ีตอ้งจ่าย ในการซ้ือกาแฟสด ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งท าคุณค่า 
(Value) ของสินคา้ (Goods) และบริการ (Service) ใหมี้ มูลค่า มากกวา่ มูลค่า (Cost) ของเงินท่ีลูกคา้
ตอ้งจ่าย เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 

3. สถานที่ (Place) สถานท่ี หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนั
และกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการจากองค์การหรือผูผ้ลิตไปยงัตลาด ในขณะท่ี          
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels)  

สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น ช่องทาง (Channels)          
และ ท าเลท่ีตั้ง (Location) ในการน าเสนอสินคา้ (Goods) และบริการ (Service) ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงมีผล
ต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ด้วยการรับรู้ถึง คุณค่ากาแฟสดและบริการบนพื้นฐานของความ
สะดวกสบาย (Convenience) ซ่ึงเป็นการใชช่้องทาง หรือท าเลท่ีตั้งเป็นแรงกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจ
ไดง่้ายข้ึน 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไดอ้ธิบายวา่ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง   
การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ      
การติดต่อส่ือสารอาจจะใชบุ้คคลหรือไม่ใช ้ก็ได ้โดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการท่ีเรียกวา่ 
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือ ส่วนประสมติดต่อส่ือสาร (Promotion Mix or 
Communication Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์าร
หรือผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ  

4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสาร
และการจูงใจโดยบุคคล  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขายและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้
ความสนใจใหเ้กิดการทดลองใชห้รือการซ้ือ การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ  
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4.3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งผูบ้ริโภค 
(Consumer Promotion)  

4.3.2 การขายโดยใชค้นกลางเรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเนน้คนกลาง 
(Trade Promotion)  

4.3.3 กระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งพนกังาน (Sales 
Force Promotion)  

4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Relations) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งการเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การ  เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรให้เกิดข้ึนกับ
กลุ่มเป้าหมาย การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย
เพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวธีิการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริม
ผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าให้เกิดการตอบสนองทนัที ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท์ 
(Telesales) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (Direct mail) การขายโดยใชแ้คตตาล็อค (Sale Catalog) 
และการขายทางโทรทศัน์ วทิย ุ 

ในขณะท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าววา่ การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึง  
ท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้
เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

สรุปได้ว่า ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารใหผู้บ้ริโภคทราบถึง ขอ้มูลข่าวสารของ กาแฟสด และการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัร้าน 
ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ 
(Public Relation) โปรโมชัน่การขาย (Sale Promotion) การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการแจง้ข่าวสารขอ้มูลหรือชกัจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมในการซ้ือกาแฟสด และเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

5. บุคลากร (People) ไดอ้ธิบายวา่ บุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ บุคคลท่ี
ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดต่อแสวงหาลูกคา้ การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตั้งใจ
และตดัสินใจซ้ือโดยจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
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5.1 บทบาทของบุคลากรส าหรับธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการ
ให้บริการแลว้ยงัตอ้งท าหน้าท่ีขายผลิตภณัฑ์บริการไปพร้อมๆกนัดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ซ่ึงมีส่วนจ าเป็นอยา่งมากส าหรับการบริการ  

5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพการบริการของลูกคา้รายหน่ึง
อาจจะมีผลมาจากลูกคา้อ่ืน ๆ แนะน ามา 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าววา่ บุคลากรตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูง
ใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์
ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ          
มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการติดต่อแสวงหาลูกคา้ การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตั้งใจและ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงหมายถึงพนกังาน (Employees) โดยมีบทบาทในเร่ืองของการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ ทั้งในการให้บริการท่ีดี และบทบาทในการเสนอขายกาแฟสด เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการและท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการใหบ้ริการ  

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงท่ี
ปรากฏต่อสายตาลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจและลกัษณะกายภาพน้ีลูกคา้สามารถจบัตอ้งไดโ้ดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม การสร้างบรรยากาศ โดยใชแ้สงสี และเสียง ซ่ึงจะเป็นตวั
ช่วยให้ลูกคา้เกิดความสนใจ และท าให้มีความแตกต่างจากการบริการของท่ีอ่ืน ๆ รวมถึงเป็นการ
กระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการในการใช้บริการมากข้ึน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า       
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม      
ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

สรุปได้ว่า ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นลกัษณะทาง
กายภาพท่ีปรากฏต่อสายตาลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวสามารถจบัตอ้งหรือ
สัมผสัไดโ้ดยส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม การสร้างบรรยากาศ โดยใช ้ แสง สี และ
เสียง เป็นตวักระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความสนใจ และท าให้มีความแตกต่างจากการบริการของท่ีอ่ืน ๆ
โดยพยายามเพิ่มคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่า
ใหก้บัลูกคา้ 
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7. กระบวนการ (Process) กระบวนการ หมายถึง วิธีหรือขั้นตอนในการทางานซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการลูกคา้ ซ่ึงครอบคลุมไปถึง นโยบาย กระบวนการ และเคร่ืองมือท่ี
น ามาใช ้ในการใหบ้ริการเช่น ระบบการจดัส่งสินคา้ วธีิการ และขั้นตอนในการชาระเงิน ซ่ึงนกัการ
ตลาดจะต้องออกแบบกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีให้มีข้ึนตอนท่ีกระชับและซับซ้อนน้อยท่ีสุด
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการรับบริการของผูบ้ริโภค ในขณะท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) 
กล่าวว่า เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอ
ให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ 

สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) เป็นรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมของ
ทางร้าน ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั นโยบาย แบบแผน ขั้นตอนและกระบวนการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูซ้ื้อ 
โดยจะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการซ่ึงนกัการตลาด
จะตอ้งท าการออกแบบกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีให้มีข้ึนตอนท่ีกระชับและซับซ้อนน้อยท่ีสุด
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 
และท าใหผู้ซ้ื้อเกิดความประทบัใจ 

 
ความรู้เกีย่วกบักาแฟ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักาแฟ จากตน้ก าเนิดของกาแฟ ชนิดของ
กาแฟ การผลิตเมล็ดกาแฟ จนน ามาสู่กาแฟท่ีน ามาชงเพื่อบริโภคในปัจจุบนั เพื่อประกอบการ
ศึกษาวจิยัดงัน้ี  

กาแฟ เป็นค าเรียกในภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2559) ส่วนค าใน
ภาษาองักฤษคือ คอฟฟ่ี (Coffee) นั้น เช่ือกนัวา่ออกเสียงมาจากค าวา่ คฟัฟา (Kaffa) อนัเป็นช่ือเขต
บนท่ีราบสูงทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเอธิโอเปียท่ีไดมี้การคน้พบตน้กาแฟเป็นคร้ังแรก และ
ต่อมาเม่ือกาแฟถูกน าจากเอธิโอเปียออกไปยงัประเทศเยเมนในคาบสมุทรอาระเบียไดมี้การเรียก
เป็นภาษาอาหรับว่า คาห์เวห์ (Qahweh) และยงัมีการเรียกกาแฟกนัอีกหลายช่ือ เช่น คาเฟ่ (Café) 
คอฟเย (Kofye) คาฮาวา (Kahawa) คาฟ (Kave)  เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่มาจากค าวา่ คฟัฟา (Kaffa) 
นัน่เอง ส่วนชาวเอธิโอเปีย เรียกกาแฟวา่ บูนา (Buna) ส าหรับโลกตะวนัตกแลว้เพิ่งรู้จกักาแฟกนั
เม่ือประมาณ 300 กวา่ปีมาน้ีเอง  

กาแฟ (Coffee)  เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีท าจากเมล็ดกาแฟคัว่ซ่ึงไดจ้ากตน้กาแฟ นิยมด่ืมร้อนๆ 
แต่สามารถด่ืมแบบเย็นได้ดว้ย บางคร้ังนิยมใส่นมหรือครีมลงในกาแฟด้วย ในกาแฟหน่ึงถ้วยมี
คาเฟอีนอยูป่ระมาณ 80-140 มิลลิกรัม กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลกชนิด
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หน่ึงเช่นเดียวกับชาและน ้ า นอกจากน้ี กาแฟยงัเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีการส่งออกมาก      
เป็นอนัดบัท่ีหกของโลก  

ชนิดของเมลด็กาแฟ 
 ตน้กาแฟอาราบิกา้ - บราซิลกาแฟมีมากกวา่ 6,000 พนัธ์ุ แต่พนัธ์ุหลกัๆ ท่ีไดรั้บความ

นิยมมี 2 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ อาราบิกา้ (Arabica) ซ่ึงเป็นกาแฟแบบดั้งเดิม และมีรสชาติดี และ โรบสัตา้ 
(Robusta) ซ่ึงมีปริมาณกาเฟอีนสูง และสามารถปลูกในท่ีท่ีปลูกอาราบิก้าไม่ได้ (ค  าว่า robust        
ในภาษาองักฤษ แปลวา่ ทนทาน) ดว้ยความท่ีมีความทนทานมากกวา่น้ีเอง จึงท าให้กาแฟโรบสัตา้มี
ราคาถูกกวา่ แต่ผูค้นนิยมด่ืมไม่มากนกัเน่ืองจากมีรสขมและเปร้ียว ส่วนโรบสัตา้ท่ีมีคุณภาพดีมกัถูก
น าไปใช้เป็นส่วนผสมของเอสเพรสโซ่ แบบผสม เอสเพรสโซ่มีสองแบบใหญ่ๆ คือแบบท่ีเป็น     
อาราบิกา้แท ้ๆ กบัแบบท่ีผสมกาแฟชนิดอ่ืน ๆ 

กาแฟอาราบิกา้มกัจะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามช่ือท่าเรือท่ีใชส่้งออก ท่าเรือท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดสองท่ีไดแ้ก่ มอ็คค่า (Mocha) และ ชวา (Java) กาแฟในปัจจุบนัยิ่งมีความเจาะจงในท่ีปลูกมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ตอ้งมีการระบุถึงประเทศ ภูมิภาค และบางคร้ังตอ้งบอกว่าปลูกท่ีพื้นท่ีบริเวณไหนเลย
ทีเดียว ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองกาแฟอาจจะถึงกบัตอ้งประมูลกาแฟกนั โดยดูว่าเป็นล็อตหมายเลขเท่าใด 
กาแฟชนิดโรบสัตา้ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดชนิดหน่ึงไดแ้ก่ โกปิ ลูวคั (Kopi Luwak) ของอินโดนีเซีย เมล็ด
ของกาแฟชนิดน้ีถูกเก็บข้ึนมาจากมูลของชะมด (Common Palm Civet) ซ่ึงกระบวนการยอ่ยภายใน
ร่างกายชะมดท าใหไ้ดร้สชาติท่ีดีเป็นพิเศษ เรียกเป็นภาษาไทยวา่ กาแฟข้ีชะมด 

การผลติเมลด็กาแฟ  
ผลกาแฟและเมล็ดกาแฟตอ้งผา่นกระบวนการมากมายก่อนท่ีจะกลายมาเป็นเมล็ดกาแฟ

คัว่ ซ่ึงในการผลิตกาแฟประกอบไปด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน โดยมีรายละเอียดและวิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. การบ่ม การบ่ม (Aging) กาแฟหลาย ๆ ประเภทจะมีคุณภาพดีข้ึนเม่ือผ่านการบ่ม   
รสเปร้ียวของมนัจะลดลง ในขณะท่ีความกลมกลืนของรสชาติโดยรวมก็จะเพิ่มข้ึน ผูผ้ลิตหลาย ๆ 
รายมกัจะขายเมล็ดกาแฟออกไปหลงัจากไดบ้่มเอาไวแ้ลว้ถึง 3 ปี และร้านท่ีข้ึนช่ือเป็นพิเศษบางร้าน 
เช่น Toko Aroma ในเมืองบนัดุง ประเทศอินโดนีเซีย ถึงกบับ่มเมล็ดท่ียงัไม่ไดค้ัว่ไวถึ้ง 8 ปีทีเดียว 

2. การคั่ว กระบวนการคัว่เป็นขั้นตอนท่ีขาดไม่ไดใ้นการท่ีจะไดก้าแฟรสชาติดีสักถว้ย
หน่ึง เม่ือถูกคัว่ เมล็ดกาแฟสีเขียวก็จะพองออกจนเกือบจะมีขนาดเป็นสองเท่าของของเดิม พร้อมทั้ง
เปล่ียนสีและความหนาแน่นไป เม่ือเมล็ดไดรั้บความร้อน มนัจะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีเหลืองและ   
ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นสีน ้ าตาลอ่อน ๆ แบบสีของผลอบเชย (Cinnamon) และมนัก็จะมีสีเขม้ข้ึน 
เร่ือย ๆ จนกว่าจะถูกยกออกจากความร้อน พร้อมกนัน้ี เราก็จะเห็นน ้ ามนัออกมาตามผิวของเมล็ด 
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ในการคัว่แบบอ่อน ๆ กาแฟจะเก็บรสชาติดั้งเดิมไวไ้ด้ดีกว่า รสชาติดั้ งเดิมน้ีจะข้ึนอยู่กบัดินและ
สภาพอากาศในท่ีท่ีตน้กาแฟไดเ้ติบโตข้ึนมา เมล็ดกาแฟจากพื้นท่ีท่ีมีช่ือเสียง เช่น เกาะชวา และ
ประเทศเคนยา จะถูกคัว่เพียงอ่อน ๆ เท่านั้นเพื่อให้ยงัคงรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์อยู่ให้มากท่ีสุด   
ยิ่งเมล็ดกาแฟถูกคัว่ให้เขม้มากข้ึนเท่าไหร่ รสชาติดั้งเดิมของมนัก็จะยิ่งถูกบดบงัดว้ยรสท่ีเกิดจาก
การคัว่มากข้ึนเท่านั้น กาแฟบางประเภทท่ีถูกคัว่ จนรสชาติแทบจะไม่ไดบ้่งบอกถึงสถานท่ีปลูกเลย 
จะถูกขายโดยใชร้ะดบัของการคัว่เป็นหลกั โดยเร่ิมตั้งแต่ อบเชยคัว่อ่อน ๆ (Light Cinnamon Roast) 
ไปจนถึง การคัว่แบบเวยีนนา (Vienna Roast) และ การคัว่แบบฝร่ังเศส (French Roast) และอ่ืน ๆ 

ในศตวรรษท่ี 19 เมล็ดกาแฟมกัจะถูกซ้ือขายขณะท่ียงัเป็นเมล็ดเขียว ๆ อยู ่และก็มกัจะ
น าไปคัว่ในกระทะส าหรับทอด การคัว่ในลกัษณะน้ีตอ้งใชค้วามช านาญสูงมาก ส าหรับการสูญเสีย
รสชาติของเมล็ดท่ียงัไม่ไดค้ัว่นั้น สามารถป้องกนัไดโ้ดยการบรรจุในห่อสูญญากาศ แต่ปัญหาก็คือ
การท่ีเมล็ดกาแฟจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวนั ๆ หลงัจากท่ีถูกคัว่เสร็จใหม่ ๆ ผูผ้ลิต   
จึงต้องปล่อยให้กาแฟท่ีคั่วแล้วค้างไว้ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุลงห่อสูญญากาศได้ ด้วยเหตุน้ี 
เทคโนโลยีสองชนิดจึงได้ถูกพัฒนาข้ึนมา บริษัทอิลลี (Illy) ได้ใช้กระป๋องอัดความดัน     
(Pressurized Can) ส่วนผูผ้ลิตกาแฟคัว่รายอ่ืน ๆ ใชว้ิธีการบรรจุเมล็ดทั้งอนัลงในถุงทนัทีท่ีคัว่เสร็จ
โดยใชว้าลว์ปล่อยความดนั (Pressure Release Valves) ในทุกวนัน้ีการคัว่เองตามบา้นไดก้ลบัมาเป็น
ท่ีนิยมอีกคร้ัง เคร่ืองคัว่กาแฟท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ช่วยให้การคัว่กาแฟเองในบา้นง่ายข้ึนมาก 
และบางครัวเรือนก็ใชว้ธีิการคัว่ในเตาอบหรือเคร่ืองท าขา้วโพดคัว่ หลงัจากคัว่แลว้ กาแฟจะสูญเสีย
รสชาติอยา่งรวดเร็ว ถึงแมจ้ะมีบางคนชอบทิ้งกาแฟไว ้24 ชัว่โมงก่อนจะน าไปชงถว้ยแรกแต่ทุก ๆ 
คนก็เห็นดว้ยว่ามนัจะเร่ิมสูญเสียรสชาติและความขม หลงัจากเก็บไวป้ระมาณ1สัปดาห์ ถึงแมจ้ะ
เก็บอยูใ่นท่ีท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็ตาม 

3. การบด ความละเอียดของกากท่ีไดจ้ากการบดมีผลอย่างมากต่อรสชาติ ยิ่งบดกาแฟ
ละเอียดเท่าไร ก็จะยิง่ไดร้สชาติท่ีเขม้ขน้และครบบริบูรณ์มากข้ึนเท่านั้น เหตุผลหลกัท่ีบางคนไม่บด      
ละเอียดมากนกั คือเพื่อไม่ให้กากสามารถผา่นตวักรองชนิดหยาบ ๆ ออกไปได ้การผลิตกากกาแฟ
พร้อมชงมี 3 วธีิ ดงัน้ี  

3.1  การโม่ กดเมล็ดโดยใชอุ้ปกรณ์หมุนสองตวั ใชก้ารหมุนเพื่อให้เมล็ดแตก วิธีน้ี
มีความเส่ียงนอ้ยท่ีเมล็ดจะไหม ้เคร่ืองบดอาจมีลกัษณะเป็นแบบลอ้หรือแบบกรวย โดยท่ีแบบกรวย
จะท างานไดเ้งียบกวา่และมีโอกาสเกิดการอุดตนันอ้ยกวา่ แบบกรวย ช่วยรักษากล่ินส่วนใหญ่ไวไ้ด ้
และสามารถบดไดล้ะเอียดมาก อีกทั้งกากท่ีไดก้็จะมีความละเอียดสม ่าเสมอกนัอีกดว้ย โม่ท่ีท  าจาก
เหล็กซ่ึงมีการออกแบบท่ียุง่ยากซบัซอ้น อาจท าใหล้ดประสิทธิภาพของเฟืองลง ส่งผลให้การบดท า
ได้ช้าลง ยิ่งการบดช้าลงเท่าไร ก็ยิ่งมีความร้อนเข้าไปในกากกาแฟน้อยลงเท่านั้น ด้วยเหตุน้ีจึง
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สามารถรักษากล่ินไวไ้ดอ้ยา่งดี เน่ืองจากสามารถปรับความละเอียดไดห้ลายระดบัมา การบดวิธีน้ีจึง
เหมาะกบักาแฟทุกประเภท ทั้งแบบท่ีท าดว้ยเคร่ืองชงเอสเพรสโซ (Espresso) แบบหยด (Drip) 
แบบใช้เคร่ืองตม้ให้น ้ าซึมเขา้ (Percolator) และแบบเฟรนช์เพรส (French Press) เคร่ืองโม่แบบ
กรวยท่ีคุณภาพดียงัสามารถบดใหล้ะเอียดเป็นพิเศษส าหรับใชใ้นการท ากาแฟแบบตุรกี ความเร็วใน
การบดโดยทัว่ไปไม่เกิน 500 รอบต่อนาที เคร่ืองโม่ประเภทจานหมุน สามารถบดไดร้วดเร็วกว่า
แบบกรวย คือ 10,000 ถึง 20,000 รอบต่อนาที และจะส่งผลให้มีความร้อนเขา้ไปในกาแฟเล็กนอ้ย 
เคร่ืองแบบน้ีเป็นวธีิท่ีประหยดัท่ีสุดในการผลิตกากละเอียดสม ่าเสมอ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดห้ลายแบบ กากแบบน้ีเหมาะสมมากกบัเคร่ืองชงเอสเพรสโซ่แบบปัมป์ตามบา้น อยา่งไรก็ตาม
มนัไม่สามารถบดใหล้ะเอียดไดเ้ท่ากบัเคร่ืองแบบกรวย 

3.2  การสับ เคร่ืองบด สมยัใหม่มกัใชว้ธีิการหัน่เมล็ดกาแฟออกเป็นช้ิน ๆ ถึงแมจ้ะ
ใหผ้ลเหมือนกบัการบดดี ๆ โดยทัว่ไป คนท่ีพิถีพิถนัมกัต าหนิวา่วิธีน้ีให้กาแฟคุณภาพสู้วิธีแบบเก่า
ไม่ได ้เคร่ืองบดแบบใบมีด “ป่ัน” เมล็ดให้ละเอียดโดยใชใ้บมีดหมุนดว้ยความเร็วสูง 20,000 ถึง 
30,000 รอบต่อนาที กากกาแฟท่ีไดจ้ะไม่ละเอียดสม ่าเสมอ และจะไดรั้บความร้อนมากกวา่การใช้
เคร่ืองโม่ เคร่ืองบดใบมีดจะก่อให้เกิด “ฝุ่ นกาแฟ” ซ่ึงอาจท าให้ตะแกรงร่อนของเคร่ืองชงเอสเพรส
โซและเคร่ืองชงเฟรนช์เพรสเกิดการอุดตนัได ้ดงันั้นเคร่ืองบดแบบน้ี จึงเหมาะสมกบัเฉพาะเคร่ือง
ชงแบบหยด และมนัยงัสามารถใชบ้ดเคร่ืองเทศและสมุนไพรไดเ้ป็นอยา่งดี เคร่ืองชนิดน้ีไม่ควรใช้
กบัเคร่ืองชงเอสเพรสโซแบบปัมป์ 

3.3 การบดเป็นผง กาแฟตุรกีหรือ เตอร์กิส คอฟฟ่ี เป็นการตม้ทั้งกากท่ีไดจ้ากการ
บด โดยวิธีการด่ืมจะเทด่ืมเลยและต่อมาจึงเร่ิมมีการกรองด่ืมเฉพาะน ้ า วิธีการน้ีให้กากซ่ึงละเอียด
เกินไปและเหมาะส าหรับการชงแบบน้ีเท่านั้น 

4. การชง การชงกาแฟมีหลากหลายวิธี ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเภทตามการให้น ้ ากบั
กากกาแฟ ได ้4ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี 

 4.1 การต้มเดือด กาแฟตุรกี วิธีการดั้ งเดิมในการชงกาแฟ ซ่ึงยงัคงใช้อยู่ใน
ตะวนัออกกลาง แอฟริกาเหนือ ตุรกี และกรีซ ไดแ้ก่การตม้ผงกาแฟละเอียดเขา้กบัน ้ าในหมอ้คอ
คอด ซ่ึงเรียกวา่ไอบริก (Ibrik) ในภาษาอารบิก, เซสฟ์ (Cezve) ในภาษาตุรกี, และเซสวา (Dzezva) 
ในภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียน และปล่อยให้เดือดเล็กนอ้ย บางคร้ังก็จะเติมน ้ าตาลเขา้ไปในหมอ้ดว้ย
เพื่อเพิ่มรสหวาน และยงัเพิ่มรสและกล่ินดว้ยกระวาน (Cardamom) ผลท่ีไดคื้อกาแฟเขม้ขน้ถว้ย
เล็กๆ มีฟองอยูข่า้งบน และกากกาแฟกองหนาเหมือนโคลนอยูท่ี่กน้  

4.2 การใช้ความดัน เอสเพรสโซ ถูกชงด้วยน ้ าเดือดอดัความดัน และมกัเป็น
พื้นฐานน าไปผสมกาแฟหลาย ๆ ชนิด หรือไม่ก็เสิร์ฟเปล่า ๆ ก็ได ้มกัจะเป็นหลงัจากม้ือค ่า กาแฟ
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ชนิดน้ีเป็นหน่ึงในประเภทท่ีแรงท่ีสุดท่ีด่ืมกนัโดยทัว่ไป และมีรสชาติและความมนั (Crema) ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ เคร่ืองชงกาแฟแบบใชน้ ้าร้อนซึม หรือหมอ้มอ็คค่า มีลกัษณะแบ่งออกเป็นสามส่วน โดย
ส่วนล่างใชส้ าหรับตม้น ้า เพื่อใหไ้อลอยข้ึนไปยงักากกาแฟซ่ึงอยูใ่นส่วนตรงกลาง น ้ ากาแฟท่ีได ้ซ่ึง
มกัมีความเขม้ขน้ระดบัเดียวกบัเอสเพรสโซ จะถูกเก็บอยูใ่นส่วนบนสุด ส่วนท่ีมกัวางติดกบัเคร่ือง
อุ่นหรือเตา เคร่ืองบางแบบยงัอาจมีฝา 5 แกว้หรือพลาสติกใสเพื่อเอาไวดู้กาแฟตอนท่ีมนัลอยข้ึน
ขา้งบน 

4.3 การใช้แรงโน้มถ่วง การชงแบบหยด หรือแบบกรอง เป็นการหยดน ้ าร้อนผา่น
กากกาแฟท่ีวางอยูใ่นท่ีกรอง อาจเป็นกระดาษหรือโลหะเจาะรู ความเขม้ข้ึนอยูก่บัสัดส่วนระหวา่ง
น ้ากบักาแฟ แต่โดยปกติแลว้จะไม่เขม้ขน้เท่าเอสเพรสโซ เคร่ืองชงกาแฟแบบใชน้ ้าร้อนซึมประเภท
ท่ีสอง ก็เป็นแบบท่ีใชแ้รงโนม้ถ่วงดึงใหน้ ้าไหลผา่นกากกาแฟ แต่ใหค้วามเขม้มากกวา่ 

4.4 การจุ่ม เฟรนช์เพรส (Cafetiere) เป็นกระบอกแกว้ท่ีสูงและแคบ ประกอบดว้ย
ลูกสูบท่ีมีตวักรอง กาแฟและน ้ าร้อนจะถูกผสมกนัในกระบอก ประมาณ 2-3 นาที ก่อนท่ีตวัลูกสูบ 
ซ่ึงอยู่ในรูปฟอยล์โลหะ จะถูกกดลง เพื่อให้เหลือแต่น ้ ากาแฟอยู่ข้างบนพร้อมเสิร์ฟ ถุงกาแฟ 
ลกัษณะเดียวกบัถุงชา เป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมน้อยกว่าการใช้ถุงชงชามาก เน่ืองจากมนัมีขนาด
ใหญ่กวา่มาก ปริมาณกาแฟท่ีตอ้งใส่เขา้ไปในถุงมากกวา่ปริมาณชามาก กาแฟทุกแบบท่ีไดก้ล่าวมา
น้ีต่างใช้กากกาแฟชงกบัน ้ าร้อน กาแฟอาจถูกปล่อยคา้งอยู่หรือไม่ก็ถูกกรองออกไป แต่ละวิธีต่าง
ตอ้งการความละเอียดของการบดแตกต่างกนัไป เคร่ืองท ากาแฟแบบไฟฟ้าสามารถตม้น ้ าและชงผง
ท่ีละลายได้ โดยไม่ตอ้งพึ่งคนมากนัก และบางประเภทก็มีตวัตั้งเวลาด้วย พวกท่ีด่ืมกาแฟอย่าง
จริงจงัมกัจะรังเกียจวิธีการท่ีสะดวกสบายแบบน้ี ซ่ึงมกัจะท าให้สูญเสียรสชาติและกล่ินท่ีดีไป คน
กลุ่มน้ีมกัจะโปรดปรานกาแฟท่ีเพิ่งบดใหม่ ๆ และวธีิการชงแบบดั้งเดิมมากกวา่   

ชนิดของกาแฟ 
กาแฟมีการน ามาชงไดห้ลายแบบ นอกจากจะเป็นกาแฟท่ีกลัน่ออกมาจากเมล็ดกาแฟ

เขม้ขน้แลว้ ยงัมีการเพิ่มเติมรสชาติดว้ยนม น ้ าเช่ือมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตและโกโก ้เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละ
แบบก็ให้รสชาติท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งได้ตามประเภทของกาแฟท่ีนิยมด่ืมใน
ปัจจุบนัดงัน้ี 

1. กาแฟด า   ชงด้วยวิธีการหยดน ้ า อาจเป็นแบบให้น ้ าซึมหรือแบบเฟรนช์เพรส      
เสิร์ฟโดยไม่ใส่นม อาจเติมน ้ าตาลได ้ผูค้นมกัเขา้ใจผิดวา่กาแฟด ากบัเอสเพรสโซเป็นอยา่งเดียวกนั 
แต่ท่ีจริงแลว้กาแฟทั้งสองชนิดมีขอ้แตกต่างกนัหลายขอ้ ขอ้ท่ีส าคญัคือ ถว้ยเสิร์ฟของเอสเพรสโซมี
ขนาดเล็กกวา่ เพราะนิยมด่ืมให้หมดในอึกเดียว ปกติแลว้เอสเพรสโซจะไม่ใส่น ้ าตาลหรือนม และ
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คนไม่นิยม เอสเพรสโซท่ีชงถูกวธีิจะตอ้งมีฟองสีทองลอยอยูด่า้นบน รสชาติของเอสเพรสโซจะติด
ปากหลงัจากด่ืมนานกวา่ 15-30 นาที 

2. เอสเพรสโซ (Espresso) คือกาแฟท่ีมีรสแก่และเข้ม ซ่ึงมีวิธีการชงโดยใช้แรงอดั    
ไอน ้ าหรือน ้ าร้อนผ่านเมล็ดกาแฟคัว่ท่ีบดละเอียด ท่ีมาของช่ือ เอสเพรสโซ มาจากค าภาษาอิตาลี 
"Espresso" แปลว่า เร่งด่วน เอสเพรสโซเป็นกาแฟท่ีนิยมมากท่ีสุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต ้
โดยเฉพาะประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส การสั่งกาแฟ "Caffe" ในร้านโดยทัว่ไปก็คือสั่งเอสเพรสโซ 
ดว้ยวิธีการชงแบบใช้แรงอดั ท าให้เอสเพรสโซมีรสชาติกาแฟซ่ึงเขม้ขน้และหนักแน่น ต่างจาก
กาแฟทัว่ ๆ ไปซ่ึงชงแบบผ่านน ้ าหยด และเพราะรสชาติเขม้ขน้และหนกัแน่นอนัเป็นเอกลกัษณ์น้ี
เอง ท าให้คอกาแฟด่ืมเอสเพรสโซโดยไม่ปรุงด้วยน ้ าตาลหรือนม และมักจะเสิร์ฟเป็นชอต         
(แกว้แบบจอก) เพื่อใหป้ริมาณไม่มากจนเกินไปประมาณ 1-2 ออนซ์ หรือ 30-60 มิลลิลิตร แตกต่าง
ตาม พฤติกรรมการด่ืม ของแต่ละประเทศ  

การสั่งเอสเพรสโซตามร้านกาแฟทัว่ไป มกัสั่งตามปริมาณเป็น ซิงเก้ิล หรือ ดบัเบิ้ล คือ
แบบ ชอตเดียว หรือ สองชอต เอสเพรสโซมีความไวสูงในการท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน เพื่อไม่ให้
เสียรสชาติจึงควรด่ืมตอนชงเสร็จใหม่ ๆ ผงกาแฟท่ีใช้ ข้ึนอยู่กบัแต่ละระบบการชง ระบบการชง
แบบแรงดนัน ้ าหรือแรงอดั จะตอ้งใชผ้งละเอียด แต่ไม่ถึงกบัเป็นแป้ง ขนาดของไซด์ผงกาแฟท่ีบด 
จะแปรผนัตาม ระยะเวลาท่ีท ากาแฟ อาทิ เคร่ืองชงแบบ เอสเพรสโซ่ เวลามาตรฐานอยู่ท่ี 18-30 
วินาที ก็ต้องใช้ผงละเอียด แต่หากเป็นการชง ลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ชงโดยท่ีชงแบบเฟรนช์เพรส 
(French Press) ก็ตอ้งบดให้หยาบข้ึนและระยะเวลาท่ีชงก็จะเพิ่มข้ึนตามล าดบั ยิ่งหยาบยิ่งตอ้งใช้
เวลานานข้ึนในการชง 

ในการชงเอสเพรสโซ จะตอ้งควบคุมปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีมีผลต่อรสชาติ อาทิ เมล็ดกาแฟ    
ท่ีใช้ สมควรเป็นเมล็ดกาแฟท่ีคัว่ เก็บมาไม่เกิน 1 เดือน การบดกาแฟ ขนาดของผงกาแฟท่ีบด     
ตอ้งสัมพนัธ์ กบัเคร่ืองชงและระยะเวลาการไหล ของกาแฟ ขณะชง น ้าท่ีใชช้งกาแฟ คุณภาพเป็นน ้ า
ท่ีใช ้บริโภค ไม่ควรใชน้ ้าสะอาดบริสุทธ์ิ จนเกินไป เพราะ นอกจากไม่ไดรั้บ สารอาหารท่ีมากบัน ้ า 
แลว้ยงัมีผลกระทบ ต่อรสชาติ ดว้ย ระยะเวลาในการชง ดงัท่ีกล่าวไว ้ในขา้งตน้ หากใชเ้วลา การชง
เอสเพรสโซ่ต ่ากวา่ 18 วินาที หรือ Underextract แสดงวา่ การแพคกาแฟ ต่อชอต ไม่แน่นพอ หรือ 
ปริมาณผงกาแฟในชอต มีนอ้ยเกินไป หรือ ขนาดผงกาแฟหยาบเกินไป หากการชงกาแฟเอสเพรส
โซ่ นานเกินกวา่ 30 วินาที จะมีผลท าให้เอสเพรสโซ่ท่ีได ้มีรสขม ไม่เขม้ มีกล่ินไหม ้จากการชง
แบบเคร่ืองอดั  

3. คาปูชิโน(Cappuccino)  เป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาจาก
ประเทศอิตาลี คาปูชิโน มีส่วน  ประกอบหลกัคือ เอสเพรสโซ และ นม การชงคาปูชิโนโดยส่วน
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ใหญ่มกัมีอตัราส่วนของเอสเพรสโซ 1/3 ส่วน ผสมกบันมสตีม หรือนมร้อนผา่นไอน ้ า 1/3 ส่วน 
และนมตีเป็นโฟมละเอียด 1/3 ส่วนลอยอยู่ดา้นบน นอกจากนั้นอาจโรยหน้าด้วยผงซินนามอน   
หรือ ผงโกโก้เล็กน้อยตามความชอบ ส่วนผสมของคาปู ชิโนต่างจากของลาเต้ มาเกียโต ้                   
(Latte Macchiato) ซ่ึงประกอบไปดว้ยนมเป็นส่วนใหญ่และนมตีโฟมเพียงเล็กน้อย ในประเทศ
อิตาลี ผูค้นมกัด่ืมคาปูชิโนเป็นอาหารเชา้โดยเฉพาะ โดยอาจมีขนมปังแผน่หรือคุกก้ีประกอบ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวอิตาลีมักไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้าแบบเป็นกิจลักษณะ           
คาปูชิโนและขนมปังเบา ๆ จึงเหมาะเป็นอาหารรองทอ้งส าหรับยามเชา้ และดว้ยเหตุน้ีท าให้ไม่ด่ืม
คาปูชิโนในช่วงอ่ืนของวนั แต่ส าหรับต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย การด่ืมคาปูชิโน ด่ืมไดทุ้ก
เวลาโดยไม่ถือวา่เป็นเร่ืองแปลก 

4. ลาเต้ (ภาษาอิตาลี: Latte)  เป็นภาษาอิตาลีแปลว่านม ส่วนในประเทศอ่ืน จะ
หมายถึง กาแฟลาเต ้หรือเคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีเตรียมดว้ยนมร้อน โดยการเทเอสเพรสโซ 1/3 ส่วน และ
นมร้อนอีก 2/3 ส่วน ลงในถว้ยพร้อม ๆ กนั และจะหยอดโฟมนมหนาประมาณ 1 ซม. ทบัขา้งบน 
ในประเทศอิตาลี กาแฟลาเตน้ี้รู้จกักนัในช่ือของ Caffe e Latte ซ่ึงหมายถึง กาแฟกบันม ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัในภาษาฝร่ังเศส ค าว่า Cafe au Lait กาแฟลาเตเ้ร่ิมเป็นท่ีนิยมนอกประเทศอิตาลีในช่วงตน้
ทศวรรษท่ี 1980 ในการชงกาแฟลาเต ้บาริสตา้ (หรือผูช้งกาแฟท่ีช านาญงาน) จะใชว้ิธีขยบัขอ้มือ
เล็กน้อยขณะท่ีรินนมและโฟมนมลงบนกาแฟ ท าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ เรียกว่า ลาเต้อาร์ต       
(Latte Art) หรือศิลปะฟองนมในถว้ยกาแฟ 

5. มอคค่า (Mocha)  ในน้ีหมายถึงกาแฟมอคค่า เป็นกาแฟอราบิกา้ชนิดหน่ึง ซ่ึงปลูก
อยูบ่ริเวณท่าเรือมอคค่าในประเทศเยเมน กาแฟมอคค่ามีสีและกล่ินคลา้ยชอคโกแลต แมว้า่จะไม่มี
ส่วนประกอบของชอคโกแลตในมอคค่าเลยก็ตาม อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีท าให้กาแฟมอคค่าเป็นท่ีรู้จกั
อย่างแพร่หลายนอกจากน้ี มอคค่า ยงัหมายถึงเคร่ืองด่ืมกาแฟซ่ึงมี เอสเพรสโซ่ และ โกโก ้         
เป็นส่วนประกอบ เสิร์ฟทั้งแบบร้อนและแบบเยน็ใส่น ้าแขง็ 

6. อเมริกาโน หรือ คาเฟ่ อเมริกาโน (Cafe Americano)  คือเคร่ืองด่ืมกาแฟชนิดหน่ึง 
ซ่ึงมีวธีิการชงโดยเติมน ้าร้อนผสมลงไปในเอสเพรสโซ การเจือจางเอสเพรสโซซ่ึงเป็นกาแฟเขม้ขน้
ดว้ยน ้ าร้อน ท าให้อเมริกาโนมีความแก่พอ ๆ กบักาแฟธรรมดา แต่มีกล่ินและรสชาติท่ีเขม้อนัมา
จากเอสเพรสโซ อเมริกาโนเหมาะส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบกาแฟด า แต่ไม่แก่และหนกัถึงขั้นเอสเพรสโซ 
คอกาแฟส่วนใหญ่นิยมด่ืมอเมริกาโนโดยไม่ปรุงดว้ยนมหรือน ้ าตาล เพื่อด่ืมด ่ากบัรสชาติกาแฟของ
อเมริกาโนซ่ึงแตกต่างจากกาแฟธรรมดา ส าหรับท่ีมาของช่ืออเมริกาโนซ่ึงหมายถึงสหรัฐอเมริกา
นั้น วา่กนัวา่เอสเพรสโซเพียว ๆ นั้น เขม้ขน้เกินไปส าหรับคอกาแฟชาวอเมริกา จึงมีการเสิร์ฟกาแฟ
เอสเพรสโซซ่ึงท าให้เจือจางดว้ยน ้ าร้อน แมท่ี้มาของช่ือจะหมายถึงกาแฟสไตล์อเมริกาแต่อเมริกา
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โนก็มิไดเ้ป็นกาแฟท่ีชาวอเมริกานิยมด่ืมจนกระทัง่ยุครุ่งเรืองของร้านกาแฟแฟรนไชส์ สตาร์บคัส์ 
ในปี พ.ศ. 2533 แต่ถึงกระนั้นอเมริกาโนก็ไม่จดัเป็นกาแฟท่ีไดรั้บความนิยมมากนกั 

7. กาแฟขาว (White Coffee) เป็นชาสมุนไพรชนิดหน่ึง คน้พบท่ีเมืองเบรุต นิยมด่ืมกนั
มากในประเทศเลบานอนและซีเรีย และนิยมทานคู่กบั ขนมหวาน ในประเทศทางยุโรปบางประเทศ 
จะกล่าวถึง ไวตค์อฟฟี (White Coffee) ในลกัษณะของกาแฟใส่นม ในขณะเดียวกนัไวตค์อฟฟีใน
สหรัฐอเมริกาจะหมายถึง กาแฟท่ีกลัน่ไวน้านจนมีสีคลา้ยกบัสีเหลือง 

แหล่งผลติกาแฟทีม่ีช่ือเสียง 
จาไมกา เป็นแหล่งผลิตกาแฟท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของโลก บลูเมาน์เทน ซ่ึงปลูกบนยอดเขา

สูง ผลผลิตเกือบทั้งหมดถูกส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่น และท่ีเหลืออีกเล็กนอ้ยถูกส่งไป สหรัฐอเมริกา, 
สหราชอาณาจกัร, และเยอรมนี ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงคือ ไฮเมาน์เทนซูพรีม (High Mountain 
Supreme) และ ไพรมว์อชทจ์าไมกนั (Prime Washed Jamaican) 

 บราซิล ผลิตกาแฟเป็นอนัดบั 1 ของโลก ตราสินค้ามีช่ือคือ บราซิเลียน ซ ้ านโตส 
(Brazillian Santos) 

โคลมัเบีย ผลิตกาแฟเป็นอนัดบั 2 ของโลก กาแฟท่ีมีช่ือคือ ซูรีโม (Suremo)  
ฮาวาย กาแฟข้ึนช่ือคือ โคน่า (Kona) 
อินโดนีเซีย ชวา วิธีการเฉพาะของท่ีน่ีคือ การบ่มในโกดังพิเศษเพื่อให้เมล็ดกาแฟ

เปล่ียนสี และมีรสชาติท่ีดี สุมาตรา ผูเ้ช่ียวชาญบางคนกล่าววา่ กาแฟแมนเฮลิงและอนัโกลาของชวา 
มีรสชาติดีกวา่บลูเมาน์เทนและโคน่าเสียอีก  

อินเดีย มีกาแฟรสชาติเฉพาะตวั ช่ือมอนซูน มาลาบาร์ (Monsooned Malabar) 
เอธิโอเปีย ประชากร 1 ใน 4 ของประเทศมีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมกาแฟ กาแฟท่ีน่ีมี

ลกัษณะเฉพาะเน่ืองจากมีกาแฟป่าปะปนอยู่ แต่น่ีก็เป็นสาเหตุให้รสชาติมีความไม่แน่นอนสูงดว้ย
เช่นกนั กาแฟท่ีมีช่ือเสียงคือ ฮารา ลองเบอร่ี (Harrar Longberry) ซีดาโม (Sidamo) และคาฟฟา 
(Kaffa)  

เคนยา พิถีพิถนัเร่ืองคุณภาพมาก กาแฟท่ีมีคุณภาพท่ีสุดคือ เคนยา AA 
เวยีดนาม ส่งออกกาแฟไดเ้ป็นอนัดบั 3 ของโลก  
ส าหรับประเทศไทยปลูกกาแฟโรบสัตา้ ร้อยละ 98 โดยมากปลูกทางภาคใตเ้ช่น กระบ่ี 

และชุมพร อีกประมาณร้อยละ 2 เป็นกาแฟอราบิกา้ซ่ึงปลูกมากตามดอยต่าง ๆ ทางภาคเหนือ กาแฟ
ท่ีมีช่ือเสียงของไทยไดแ้ก่ กาแฟดอยช้าง ซ่ึงปลูกบนดอยช้าง จงัหวดัเชียงราย ถือว่าเป็นกาแฟได้
จากกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากลและรสชาติดีเทียบเคียงกบักาแฟท่ีมีช่ือเสียงของ
โลก  
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ผลติภัณฑ์กาแฟ 
ปัจจุบนัความตอ้งการในการบริโภคกาแฟภายในประเทศ มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนสูง      

ท าให้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงเพื่อท าการผลิต ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบักาแฟออกมาวางจ าหน่ายใน
ตลาดมากมาย เพื่อเป็นการเลือกบริโภคกาแฟให้ถูกตอ้งตามความตอ้งการจึงขอแนะน าลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์กาแฟประเภทใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ีลกัษณะของผลิตภณัฑ์กาแฟแบ่งเป็น 3 ประเภท         
(ศุภนารถ เกตุเจริญ, 2553) คือ  

1. กาแฟคัว่บด (Roast and Ground Coffee) หมายถึง การน าสารกาแฟ หรือเมล็ดกาแฟ 
มาคัว่ใหสุ้ก ไดสี้น ้ าตาล มีกล่ินหอมและรสชาติท่ีตอ้งการ ต่อจากนั้นน ามาบดให้เป็นผง แลว้น าไป
ตม้หรือผา่นความร้อนดว้ยอุปกรณ์การเตรียมกาแฟชนิดต่าง ๆ โดยตอ้งมีการก าจดักากกาแฟออก
ด้วยการกรอง คุณสมบติัของกาแฟคัว่บดท่ีดีควรมี สี กล่ิน รส เป็นกาแฟแท้ และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกาแฟได้รับ เช่น ลักษณะภูมิศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 
สภาพแวดลอ้ม กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การใช้ความร้อนและเวลาในการคัว่ นอกจากน้ี
อุปกรณ์และวธีิในการชงในขั้นตอนสุดทา้ยก็เป็นส่ิงส าคญัยิ่ง เพื่อให้ไดคุ้ณภาพตามชนิดของกาแฟ
นั้น กาแฟคัว่บด มกัท ามาจากกาแฟ  อราบิกา้เป็นส่วนประกอบหลกั ซ่ึงผูผ้ลิตจะใช้อตัราส่วนการ
ผสมระหวา่งกาแฟอราบิกา้กบัโรบสัตา้ ต่าง ๆกนัไป ตามจุดประสงคข์องผลิตภณัฑข์องตนเป็นหลกั 
อย่างไรก็ตาม ตลาดกาแฟคัว่บดจดัเป็นตลาดขนาดเล็ก ยงัไม่แพร่หลายเหมือนอย่างต่างประเทศ 
เน่ืองจากตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองตม้และกรอง กาแฟท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงและมีกรรมวิธีหลายขั้นตอน
ท าให้ยุ่งยากต่อการบริโภค กลุ่มผูบ้ริโภคจะตอ้งการกล่ินและรสชาติของกาแฟพนัธ์ุดี แมร้าคาต่อ
ถว้ยจะสูงกวา่กาแฟส าเร็จรูป ประมาณ 25-60 บาท ต่อถว้ย แต่ตลาดของกาแฟประเภทน้ียงัคงมีการ
ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของร้านกาแฟตามสถานีน ้ ามนั ห้างสรรพสินคา้และ
กิจการในลกัษณะของเฟรนไชส์ เป็นตน้ 

2. กาแฟส าเร็จรูป (Instant Coffee , Soluble Coffee) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากผล
กาแฟท่ีสุกแก่เตม็ท่ีตากใหแ้หง้สนิทมีความช้ืนท่ีเหมาะสม น ามาคัว่จนไดท่ี้ มิไดมี้การผสมส่ิงอ่ืนใด 
แล้วน ามาสกัดด้วนน ้ าเท่านั้น จากนั้นน าไประเหยน ้ าออกมาจนแห้งด้วยกรรมวิธีท่ีเหมาะสม           
มีลกัษณะเป็นผง หรือเกล็ด สามารถละลายน ้าไดห้มดทนัที กาแฟผงส าเร็จรูปท่ีผลิตในประเทศไทย 
มกัท ามาจากกาแฟโรบสัตา้เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากกาแฟโรบสัตา้นั้นมีเน้ือกาแฟ (Body) มากกว่า 
และมีราคาถูกกว่ากาแฟอราบิก้า ประเภทของผลิตภณัฑ์กาแฟผงส าเร็จรูปท่ีมีอยู่ในตลาดปัจจุบนั    
มีดงัต่อไปน้ี คือ 
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2.1 กาแฟผงส าเร็จรูปท่ีผลิตจากเมล็ดกาแฟ โดยไม่มีการปรุงแต่งดว้ยส่วนผสม
ประกอบอ่ืน ๆ แต่ผลิตภณัฑ ์อาจมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากส่วนผสมของกาแฟท่ีใช ้อุณหภูมิ และ
เวลาในการคัว่ 

2.2 กาแฟผงส าเร็จรูปท่ีผลิตจากเมล็ดกาแฟและมีการปรุงแต่งดว้ยสารอ่ืน ๆ เพื่อให้
ไดร้สชาติตามความตอ้งการของ ผูบ้ริโภค เช่น การผสมดว้ยน ้ าตาลเค่ียวขน้ (Caramel) เพื่อปรุงแต่ง
สี และกล่ินของกาแฟใหน่้าด่ืมยิง่ข้ึน 

2.3 กาแฟผงส าเร็จรูปชนิดท่ีผสม ครีมเทียมและน ้ าตาล หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไป 
วา่ กาแฟ ทรี อิน วนั (Three in One) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผสมครีมเทียมและน ้ าตาลไวเ้รียบร้อยแลว้   
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภคยิ่งข้ึน เพียงแต่เทน ้ าร้อนลงไป คนให้ละลายก็ด่ืมกาแฟ 
ท่ีมีรสชาติหวาน หอม มนัไดท้นัที 

2.4 กาแฟผงส าเร็จรูปท่ีสกดัคาเฟอีน (Decaffeinated Coffee) ผลิตจากเมล็ดกาแฟ 
ท่ีสกดัสารคาเฟอีนออกไปแลว้ น ามาผา่นขบวนการท าเป็นกาแฟผงส าเร็จรูป กาแฟประเภทน้ีเหมาะ
กบัผูท่ี้ไม่ตอ้งการ หรือไม่สามารสด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีสารคาเฟอีนได ้ซ่ึงแน่นอนวา่ราคาจะตอ้งสูงกวา่
กาแฟผงส าเร็จรูป แบบปรกติ 

2.5 กาแฟผงส าเร็จรูปชนิดแต่งกล่ิน (Flavored Coffee) เป็นผลิตภณัฑ์ทางเลือกท่ีมี
ไวส้ าหรับผูบ้ริโภคท่ีชอบความแปลกใหม่ หรือชอบกล่ินของพืชบางชนิด ประกอบกบักล่ินของ
กาแฟ เช่นกล่ินวานิลา กล่ินโสม  

3. กาแฟพร้อมด่ืม (Ready to Drink Coffee) หมายถึง ผลิตภณัฑ์กาแฟท่ีบรรจุอยูใ่น
กระป๋อง หรือกล่อง สามารถด่ืมไดท้นัที เพื่อตอบสนองความต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้น
ความสะดวกในการหาซ้ือ และวิธีด่ืมไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ตลาดกาแฟประเภทน้ีมีการเติบโตและ     
มีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลายรสชาติ 
ตามความนิยมของบุคคล  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์ (2558) ศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชร้้านกาแฟสด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชร้้านกาแฟสด ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชร้้านกาแฟสด และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบั
การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง  จงัหวดั สุราษฎร์ธานี         
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ จ านวน 384 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.90 ผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ด่ืมกาแฟสดเฉล่ีย 3 - 4 วนัต่อสัปดาห์ ช่วงเวลา
ท่ีใชบ้ริการไม่แน่นอน ด่ืมในช่วงเชา้ ใชบ้ริการ 10 - 20 นาที ซ้ือไปด่ืมนอกร้าน ชอบด่ืมแบบร้อน 
ชนิดมอคค่า รสชาติท่ีอ่อน ด่ืมช่วยแกง่้วง ปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด         
คือ ความสะดวก ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี    
การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา       
และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลางความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยรวมเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

หน่ึงฤทัย เซ่ียงฉิน (2558) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของผูบ้ริโภคร้าน
กาแฟสตาร์บัคส์ และร้านกาแฟทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟ่ี สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ และศึกษา  
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และร้านกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี 
สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ และ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟระหว่าง ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ กบัผูบ้ริโภคกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขา
วคิตอเรีย การ์เดน้ส์ ผลการศึกษาจากร้านสตาร์บคัส์ พบวา่ 1) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
ในการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟ มีความส าคญัใน ระดบัมาก 3) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ
ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเห็นดว้ย ผลการศึกษาจากร้านทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี พบว่า 1) ผูบ้ริโภค    
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
เจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ มีความส าคญัในระดับมาก            
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3) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเห็นดว้ย  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ กบัผูบ้ริโภคกาแฟ      
ทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์แตกต่างกนั 2) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ระหวา่ง
ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ กบัผูบ้ริโภคกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

นงนุช  อุณอนันต์  (2557) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มประชากร ได้แก่ 
ผูบ้ริโภคกาแฟสดท่ีอยูอ่าศยัและท างานในพื้นท่ีเขตธนบุรี ก าหนดขนาดตวัอยา่งจากการ ประมาณ
ค่าร้อยละ ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร หาขนาดตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่ง โดยการ สุ่มตวัอยา่ง
ตามความสะดวก เคร่ืองมือท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 
ผู ้บ ริโภคส่วนใหญ่เลือก ด่ืมกาแฟสดจากรสชาติของกาแฟ ตราผลิตภัณฑ์ ท่ี เ ป็น ท่ี รู้จัก                       
มีตราผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย ด่ืมกาแฟสดจากร้านท่ีรู้จกั ซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟสดจากสถานท่ี
ท างานหรือสถานศึกษา ชอบด่ืมกาแฟรสชาติคาปูชิโน่ ซ้ือกาแฟสดในราคาแกว้ละ 30-39 บาท        
มีการด่ืมกาแฟสดทุกวนั ด่ืมกาแฟสดในระหวา่งเวลา 6.00-9.00 น. ชอบแนวการตกแต่งร้านกาแฟ
สด แบบธรรมชาติ นอกจากน้ีเห็นวา่ควรเนน้การให้บริการในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ความเป็นกนัเอง 
กบัลูกคา้ และผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น   
และ ในระดบัมากตามล าดบัคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

ณฐัวรรณ   ธ์พริิยะนิริพนั (2556) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ จากปัจจยัในด้านคุณภาพการสินค้า คุณภาพ
บริการ  คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ และความพึงพอใจของลูกคา้ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ และคุณค่าท่ีลูกค้าได้รับ        
มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และคุณภาพสินคา้ คุณภาพบริการ  คุณค่าท่ีลูกคา้
ไดรั้บ และความพึงพอใจของลูกคา้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ 

กานดา  เสือจ านิล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือ 
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัประทุมธานีท่ีเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
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Independent Samples t-test, One-way ANOVA (F-test) และ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร           
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด คือ 
คาปูชิโน่ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เพราะติดใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืม        
ใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วง 12.01-15.00 น. โดยตนเองเป็น          
ผูต้ดัสินใจเขา้ใชบ้ริการและลกัษณะการใชบ้ริการ คือ ซ้ือกลบับา้น และพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมทางการตลาด และกระบวนการให้บริการ ต่างกนั และ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้า       
ใชบ้ริการ ดา้นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค จ านวนคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 

มัทวัน    กุนลอภิบาล  (2555) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 18 - 28 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 12,001 - 19,000 บาท 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคกาแฟสดระหวา่ง 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 
9.00 - 12.00 น. โดยจะบริโภคกาแฟประเภท Capucino และ Espresso ในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดเน่ืองจากรสชาติของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังมากท่ีสุดอยู่
ระหวา่ง 26 - 45 บาท และระหวา่ง 46 - 65 บาท ในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนสถานท่ีท่ีใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ ร้านกาแฟในห้างสรรพสินคา้ โดยบริโภคกาแฟสดท่ีร้านกาแฟโอ่งมงักรมากท่ีสุด 
ส าหรับบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดมากท่ีสุดคือ ตนเอง และยงัพบวา่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชร้้านกาแฟเป็นสถานท่ีนดัพบมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสด พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด
ในดา้นราคา รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั และให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยั
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุพรรณี วิต่า (2554) ไดท้  าการศึกษา การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภคกาแฟใน
เขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
20-24 ปี อายเุฉล่ีย 25 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ รายไดต่้อ
เดือน 5,001-10,000 บาท รายไดเ้ฉล่ีย 11,445 บาท และผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการเลือกซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภคกาแฟในระดบัมาก 
และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือกาแฟเย็น รสชาติคาปูชิโน่ ประเภทของสถานท่ีซ้ือคือ ร้านค้า
สะดวกซ้ือ ซ้ือตอนเช้า โดยเลือกซ้ือกาแฟแก้วขนาดกลาง ปัจจยัดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟด้านชนิด และสถานท่ี ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟดา้นรสชาติ ประเภทสถานท่ีซ้ือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟดา้นรสชาติ ประเภทสถานท่ีซ้ือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
อาชีพมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟด้านชนิด รสชาติ และประเภทสถานท่ีซ้ือ 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟดา้นรสชาติ 
และประเภทสถานท่ีซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กาแฟดา้นชนิด รสชาติ และประเภทสถานท่ีซ้ือ ส่วนปัจจยัอ่ืน พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค์  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก แต่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณภาพและความปลอดภยัของกาแฟสด เช่นใช้
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดภายในบริเวณร้านดี ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใหบ้ริการของพนกังาน 

ชนัญญา นรีลลิตา (2551) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อการ
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ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ผูบ้ริโภคมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ โดยภาพรวม ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปหานอ้ย
ท่ีสุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิดกาแฟช่ือเสียงหรือยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ และการ
ให้ส่วนลดแก่สมาชิก ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น พบว่า โดยภาพรวม     
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาปานกลาง คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอ่ืน มีความคิดเห็นในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด โดยดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการส่งเสริม
การตลาด และช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคและมี
รายไดม้ากราคา จึงไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ แต่ผูบ้ริโภคจะหันไปให้
ความส าคญัในเร่ือง คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย การส่งเสริม
การตลาดอยา่งต่อเน่ือง 

ยุวธนา ท้าวแก่น (2550) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีร้านกาแฟท่ีใช้บริการ
เป็นประจ า ส่วนใหญ่นิยมด่ืมกาแฟประเภทกาแฟสดและชนิดคาปูชิโน่ ซ่ึงประมาณ ร้อยละ 34.4 
ของกลุ่มตวัอยา่งบริโภคกาแฟทุกวนั และนิยมด่ืมในช่วงบ่าย โดยซ้ือมาด่ืมท่ีมหาวิทยาลยั ในกลุ่มท่ี
นิยมนัง่ด่ืมในร้านกาแฟนิยมไปกบัเพื่อนสนิท โดยมีเหตุผล 3 เหตุผลคือ เพื่อด่ืมกาแฟและทานของ
ว่าง พกัผ่อนหย่อนใจ และพบปะทกัทายเพื่อนฝูง ตามล าดบั  ผูท่ี้บริโภคกาแฟสดท่ีร้านประจ า
เน่ืองจากรสชาติกาแฟ บรรยากาศในร้านกาแฟ และการตกแต่งของร้านกาแฟ ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บส่ือ
จากบุคคลใกล้ชิดแนะน า และแผ่นป้ายโฆษณา ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค
กาแฟสด พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ กลุ่ม
สาขาวิชา ระดบัการศึกษา รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติต่อพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสด
ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค
กาแฟสดของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กบัปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ความส าคญัของปัจจยัท่ี   
มีผลต่อการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างใน เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายได ้แต่จะพบความแตกต่างกนัในปัจจยัของกลุ่มสาขาวชิา 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
กรอบแนวคิดในการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยัดงัภาพท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้

 



 
 

 

บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 
 

รูปแบบการวจัิย 
การวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือกาแฟสดและอาศยัอยู่ใน
พื้นท่ี 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊อม และต าบลสันทรายนอ้ย ในเขตอ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 59,478 คน ซ่ึงเป็นต าบลท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ของเขตอ าเภอสันทราย (ส านกัปลดัเทศบาลนครเชียงใหม่ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง, 2559) 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยั
อยู่ในพื้นท่ี 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊อม และต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และก าหนด
กลุ่มตวัอยา่ง จากการค านวณ โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (1967) ดงัน้ี  

 

จากสูตร    
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โดยท่ี     แทน  จ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง   

    แทน  59,478 

            แทน ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้(0.05) 

 

แทนค่า     
       

  (       )     
  

   

            

จากสูตรการค านวณ ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 397 ตวัอย่าง ดงันั้นผูว้ิจยัจะเก็บ
ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) คือการเลือกเก็บขอ้มูล
จากผูท่ี้บริโภคกาแฟสด จากนั้นจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของจ านวนประชากร ใน
แต่ละต าบล โดยการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)  ตามตาราง 

ตารางที ่3.1 จ านวนประชากร และจ านวนตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยจ าแนกตามต าบล 

ต าบล จ านวนประชากร(คน) สัดส่วน(ร้อยละ) จ านวนตัวอย่าง 

ต าบลหนองหาร 23,569 40 160 

ต าบลหนองจอ๊ม 18,034 30 120 

ต าบลสันทรายนอ้ย 17,875 30 120 

รวม 59,478 100 400 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด โดยแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือกาแฟสด ช่วงเวลาท่ีซ้ือกาแฟสด 
ประเภทของกาแฟท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือกาแฟสด ค่าใช้จ่ายในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 
รูปแบบร้านท่ีซ้ือกาแฟสด ร้านคา้ท่ีเลือกซ้ือกาแฟสดบ่อยท่ีสุด และบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือกาแฟสด 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการเลือกซ้ือกาแฟสด ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้น
กระบวนการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตาม
มาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปัจจัยส่วนประสม             
ทางการตลาดบริการในแต่ละดา้น เป็นการตั้งคาถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ โดยพิจารณาค าถามแต่ละ
ขอ้แลว้ใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ใหค้ะแนน  +1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์
  ใหค้ะแนน   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์   
  ใหค้ะแนน  -1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 จากนั้นท าการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งและความ
เท่ียงตรง(Item Objective Congruence Index : IOC)  ความสอดคลอ้งท่ี 0.5 ข้ึนไป จึงมีความ
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สอดคลอ้งและเท่ียงตรงท่ีจะยอมรับได ้และถา้ขอ้ค าถามใดมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรจะปรับปรุงขอ้
ค าถามใหม่ โดยค านวณไดจ้ากสูตร (ปราณี หล าเบญ็สะ, 2559) 

 

  ดชันีความสอดคลอ้ง = ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

          จ  านวนขอ้ทั้งหมด 

ผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.94 จึงมีความ
สอดคลอ้งและเท่ียงตรงท่ีสามารถยอมรับได ้จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและท าการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์มากข้ึน 

3. จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ความเช่ือมัน่ท่ี 0.7 
ข้ึนไป โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 30 ราย และใช้วิธี
ค  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ซ่ึงเรียกว่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(Cronbach, 1974) ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.82 แสดงว่า
แบบสอบถามนั้นสามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลได ้

4. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวบรวมจากแหล่งของขอ้มูล

โดยตรง ซ่ึงไดม้าจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดม้าจากการส ารวจ โดยจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม
ไวแ้ลว้ เช่น บทความ วารสาร หนงัสือ เอกสาร สถิติ หรือทะเบียนของหน่วยงานต่าง ๆ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยแสดงค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผู ้บริโภคในอ าเภอสันทราย       
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ
ความส าคัญและค่าเฉล่ียของปัจจัยทั้ ง 7 ด้านท่ี โดยแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ             
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(Rating Scale) ตามมาตรวดั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนตาม
ระดบัความส าคญั (บุรินทร์ รุจนพนัธ์ุ, 2556) ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  ก าหนดให ้  5  คะแนน 
ระดบัความส าคญัมาก  ก าหนดให ้  4  คะแนน 
ระดบัความส าคญัปานกลาง ก าหนดให ้  3  คะแนน 
ระดบัความส าคญันอ้ย  ก าหนดให ้  2 คะแนน 
ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  ก าหนดให ้  1  คะแนน 

เกณฑก์ารแปลความหมายเพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง  มีความส าคญัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง  มีความส าคญันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง  มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียท่ีมีค่าเท่ากบั 0.8 ซ่ึงไดค้่ามาจากการค านวณ
โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตร์ (Fisher อา้งถึงใน บุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ, 2556) ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
            จ านวนชั้น 

แทนค่าดงัน้ี        0.80  = 5 – 1 

  5 

3. ทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เพื่อ
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อย
กวา่ 0.05  



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  ไดท้  าการศึกษาในเชิงปริมาณ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน สามารถแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของกลุ่มผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ 
ตอนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
ตอนท่ี 4 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ            

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 
ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 149 37.25 
หญิง 251 62.75 

อายุ   
ไม่เกิน 20 ปี 116 29.00 
21 - 40 ปี 226 56.50 
มากกวา่ 60 ปี 6 1.50 



47 
 

 

ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 129 32.25 
ปริญญาตรี 238 59.50 
ปริญญาโท 30 7.50 
สูงกวา่ปริญญาโท 3 0.75 

อาชีพ   
ขา้ราชการ/พนกังานหน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ 62 15.50 
พนกังานบริษทัเอกชน 59 14.75 
นกัเรียน/นกัศึกษา 177 44.25 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 102 25.50 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 125 31.25 
5,001 – 15,000 บาท 140 35.00 
15,001 – 25,000 บาท 92 23.00 
มากกวา่ 25,000 บาท ข้ึนไป 43 10.75 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.1  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 251 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.75 มีอาย ุ21-40 ปี จ  านวน 226 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.50  มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50  เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 177 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.25  และมีรายได ้5,001 – 15,000 บาท จ านวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.00 
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ตอนที ่2  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของกลุ่มผู้บริโภคในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
ตารางที ่4.2  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของกลุ่มผู้บริโภค 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉลีย่ต่ออาทติย์   
1 คร้ัง 127 31.75 
2 – 3 คร้ัง 192 48.00 
4 – 5 คร้ัง 51 12.75 
มากกวา่ 5 คร้ัง 30 7.50 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด   
ก่อนเวลา 9.00 น. 108 27.00 
9.00 น. – 12.00 น. 131 32.75 
12.01 น. - 15.00 น. 121 30.25 
15.01 น. – 18.00 น. 26 6.50 
หลงัเวลา 18.00 น. 14 3.50 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภคบ่อยทีสุ่ด   
เอสเพรสโซ 95 23.75 
คาปูชิโน 116 29.00 
มอคคา 62 15.50 
ลาเต ้ 90 22.50 
อเมริกาโน 37 9.25 

เหตุผลส าคัญในการเลอืกซ้ือกาแฟสดมากทีสุ่ด   
ราคาของผลิตภณัฑ์ 67 16.75 
การบริการ 36 9.00 
รสชาติของผลิตภณัฑ์ 245 61.25 
การตกแต่งร้าน 22 5.50 
ท าเลดีไปมาสะดวก 30 7.50 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง   
ไม่เกิน 25 บาท 70 17.50 
26 – 50 บาท 204 51.00 
51 – 75 บาท 106 26.50 
มากกวา่ 75 บาท 20 5.00 

บุคคลทีม่ีส่วนในการตัดสินใจซ้ือกาแฟสด   
ตวัท่านเอง 298 74.50 
คนรัก 25 6.25 
ครอบครัว 20 5.00 
ผูร่้วมงาน 15 3.75 
เพื่อน 42 10.50 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
บริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียอาทิตยล์ะ 2 – 3 คร้ัง จ านวน 192 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.00 ปกติบริโภค
กาแฟสดช่วงเวลา 9.00 น. – 12.00 น. จ านวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.75  ประเภทกาแฟท่ี
บริโภคบ่อยท่ีสุดคือ คาปูชิโน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00  เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือ
กาแฟสดมากท่ีสุด คือ รสชาติของผลิตภณัฑ ์จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25  ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้น
การซ้ือกาแฟสดต่อคร้ังอยูท่ี่ 26 – 50 บาท จ านวน 204 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.00 และบุคคลท่ีมีส่วน
ในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดดว้ยตวัเอง จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 
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ตอนที ่3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
ตารางที ่4.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด   
 

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

ด้านผลติภัณฑ์     
 1. รสชาติของกาแฟ 4.29 0.59 มากท่ีสุด 
 2. ความหอมของกาแฟ 4.11 0.66 มาก 
 3. คุณภาพของเมล็ดกาแฟ 3.94 0.77 มาก 

รวม 4.11 0.53 มาก 

ด้านราคา     
 1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 4.01 0.72 มาก 
 2. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 3.86 0.75 มาก 
 3. มีป้ายแจง้ราคาสินคา้ท่ีชดัเจน 3.78 0.79 มาก 

รวม 3.88 0.62 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
 1. อยูใ่กลบ้า้นหรือสถานท่ีท างาน 3.99 0.75 มาก 
 2. สถานท่ีตั้งติดถนน หาพบไดโ้ดยง่าย 3.97 0.77 มาก 
 3. มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 3.66 0.83 มาก 

รวม 3.87 0.62 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด     
 1. การใชคู้ปองสะสมเพื่อแลกสินคา้หรือลดราคา 3.63 0.84 มาก 
 2. การใชส่ื้อโฆษณามีความน่าดึงดูดใจ 3.56 0.92 มาก 
 3. การแจกของแถมหรือของท่ีระลึกต่าง ๆ 3.40 1.03 มาก 

รวม 3.53 0.79 มาก 

ด้านบุคคล    
 1. การตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน 4.12 0.68 มาก 
 2. พนกังานสามารถใหข้อ้มูลค าแนะน าเก่ียวกบักาแฟสด 3.86 0.78 มาก 
 3. ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน 4.02 0.62 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)   
 

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 
 4. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน 3.95 0.73 มาก 

รวม 3.99 0.52 มาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ    
 1. ความรวดเร็วในกรรมวธีิการชงกาแฟ 3.97 0.75 มาก 
 2. เวลาเปิด-ปิดร้าน 3.83 0.69 มาก 
 3. มีบริการจดัส่ง 3.57 0.84 มาก 

รวม 3.79 0.60 มาก 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ    
 1. บรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 4.08 0.69 มาก 
 2. ความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 4.09 0.74 มาก 
 3. มีท่ีนัง่ส าหรับรอ และด่ืมกาแฟสด 3.90 0.79 มาก 

รวม 4.02 0.60 มาก 

ในภาพรวม 3.89 0.42 มาก 

จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ในภาพรวม ผูว้จิยัเห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด  ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) 

ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด สูงสุด คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.02)  
ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.99) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.88) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.87)  
ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.53)  
ตามล าดบั        
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ตอนที่ 4   การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ
ผู้บริโภคในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

ตารางที ่4.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

เพศ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ชาย 
n 

(%) 

หญิง  
n 

(%) 

ความถี่ในการบริโภคกาแฟสดโดย
เฉลีย่ต่ออาทติย์ 

   

2.280 0.516 

1 คร้ัง 41 86 127 

 (32.3) (67.7) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 78 114 192 

 (40.6) (59.4) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 19 32 51 

 (37.3) (62.7) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 11 19 30 

 (36.7) (63.3) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด    

7.983 0.092 

ก่อนเวลา 9.00 น. 38 70 108 
 (35.2) (64.8) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 59 72 131 
 (45.0) (55.0) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 41 80 121 
 (33.9) (66.1) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 5 21 26 
 (19.2) (80.8) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 6 8 14 
 (42.9) (57.1) 100.0 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

เพศ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ชาย 
n 

(%) 

หญิง 
n 

(%) 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภคบ่อยทีสุ่ด    

2.669 0.615 

เอสเพรสโซ 32 63 95 
 (33.7) (66.3) 100.0 

คาปูชิโน 45 71 116 
 (38.8) (61.2) 100.0 

มอคคา 28 34 62 
 (45.2) (54.8) 100.0 

ลาเต ้ 31 59 90 
 (34.4 (65.6) 100.0 

อเมริกาโน 13 24 37 
 (35.1 (64.9) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการเลอืกซ้ือกาแฟสด
มากทีสุ่ด 

   

2.986 0.560 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 23 44 67 
 (34.3 (65.7) 100.0 

การบริการ 16 20 36 
 (44.4 (55.6) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 87 158 245 
 (35.5 (64.5) 100.0 

การตกแต่งร้าน 11 11 22 
 (50.0 (50.0) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 12 18 30 
 (40.0 (60.0) 100.0   
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

เพศ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ชาย  
n 

(%) 

หญิง 
n 

(%) 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือกาแฟสดต่อ
คร้ัง 

   

10.803 0.013* 

ไม่เกิน 25 บาท 20 50 70 
 (28.6) (71.4) 100.0 

26 – 50 บาท 86 118 204 
 (42.2) (57.8) 100.0 

51 – 75 บาท 41 65 106 
 (38.7) (61.3) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 2 18 20 
 (10.0) (90.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการตัดสินใจซ้ือ
กาแฟสด 

   

1.422 0.840 

ตวัท่านเอง 110 188 298 
 (36.9) (63.1) 100.0 

คนรัก 10 15 25 
 (40.0) (60.0) 100.0 

ครอบครัว 7 13 20 
 (35.0) (65.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 4 11 15 
 (26.7) (73.3) 100.0 

เพื่อน 18 24 42 
 (42.9) (57.1) 100.0 
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จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟสดในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.013) คือ บุคคลท่ีเป็นเพศหญิงจะมี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือกาแฟสด 26-50 บาท ต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที ่4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

อายุ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ไม่เกนิ 
20ปี
(%) 

21-40
ปี  

(%) 

41-60
ปี  

(%) 

มากกว่า 
60 ปี
(%) 

ความถี่ในการบริโภคกาแฟสด
โดยเฉลีย่ต่อสัปดาห์ 

     

51.107 0.000* 

1 คร้ัง 63 56 5 3 127 

 (49.6) (44.1) (3.9) (2.4) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 42 117 31 2 192 

 (21.9) (60.9) (16.1) (1.0) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 9 34 8 0 51 

 (17.6) (66.7) (15.7) (0.0) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 2 19 8 1 30 

 (6.7) (63.3) (26.7) (3.3) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด      

38.740 0.000* 

ก่อนเวลา 9.00 น. 50 45 12 1 108 
 (46.3) (41.7) (11.1) (0.9) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 24 91 14 2 131 
 (18.3) (69.5) (10.7) (1.5) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 27 72 21 1 121 
 (22.3) (59.5) (17.4) (0.8) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 9 12 3 2 26 
 (34.6) (46.2) (11.5) (7.7) 100.0 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

อายุ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ไม่เกนิ 
20ปี
(%) 

21-40
ปี  

(%) 

41-60
ปี  

(%) 

มากกว่า 
60 ปี
(%) 

หลงัเวลา 18.00 น. 6 6 2 0 14   
 (42.9) (42.9) (14.3) (0.0) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภคบ่อย
ทีสุ่ด 

     

19.829 0.070 

เอสเพรสโซ 26 51 17 1 95 
 (27.4) (53.7) (17.9) (1.1) 100.0 

คาปูชิโน 41 60 14 1 116 
 (35.3) (51.7) (12.1) (0.9) 100.0 

มอคคา 14 40 7 1 62 
 (22.6) (64.5) (11.3) (1.6) 100.0 

ลาเต ้ 32 49 8 1 90 
 (35.6) (54.4) (8.9) (1.1) 100.0 

อเมริกาโน 3 26 6 2 37 
 (8.1) (70.3) (16.2) (5.4) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการเลอืกซ้ือ
กาแฟสดมากทีสุ่ด 

     

35.086 0.000* 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 19 34 13 1 67 
 (28.4) (50.7) (19.4) (1.5) 100.0 

การบริการ 6 21 5 4 36 
 (16.7) (58.3) (13.9) (11.1) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 81 136 27 1 245 
 (33.1) (55.5) (11.0) (0.4) 100.0 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

อายุ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ไม่เกนิ 
20ปี
(%) 

21-40
ปี  

(%) 

41-60
ปี  

(%) 

มากกว่า 
60 ปี
(%) 

การตกแต่งร้าน 4 16 2 0 22   
 (18.2) (72.7) (9.1) (0.0) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 6 19 5 0 30   
 (20.0) (63.3) (16.7) (0.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือกาแฟ
สดต่อคร้ัง 

     

39.318 0.000* 

ไม่เกิน 25 บาท 37 27 5 1 70 
 (52.9) (38.6) (7.1) (1.4) 100.0 

26 – 50 บาท 59 123 20 2 204 
 (28.9) (60.3) (9.8) (1.0) 100.0 

51 – 75 บาท 16 66 22 2 106 
 (15.1) (62.3) (20.8) (1.9) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 4 10 5 1 20 
 (20.0) (50.0) (25.0) (5.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการตัดสินใจ
ซ้ือกาแฟสด 

     

28.229 0.005* 

ตวัท่านเอง 91 163 41 3 298 

 (30.5) (54.7) (13.8) (1.0) 100.0 

คนรัก 4 17 3 1 25 

 (16.0) (68.0) (12.0) (4.0) 100.0 

ครอบครัว 10 8 0 2 20 

 (50.0) (40.0) (0.0) (10.0) 100.0 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

อายุ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ไม่เกนิ 
20ปี
(%) 

21-40
ปี  

(%) 

41-60
ปี  

(%) 

มากกว่า 
60 ปี
(%) 

ผูร่้วมงาน 0 13 2 0 15   
 (0.0) (86.7) (13.3) (0.0) 100.0   

เพื่อน 11 25 6 0 42 
  

 (26.2) (59.5) (14.3) (0.0) 100.0 

จากตารางท่ี 4.5  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟสดในเร่ืองความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์(Sig=0.000) ช่วงเวลาในการ
บริโภคกาแฟสด (Sig=0.000) เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด  (Sig=0.000)  ค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.000)  บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด  (Sig=0.005) 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ ผูท่ี้มีอายุ 21-40 ปี จะมีความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดเฉล่ีย 2-3 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ บริโภคกาแฟสดในช่วง  9.00-12.00 น. ให้ความส าคญักบัรสชาติของผลิตภณัฑ์  มีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือกาแฟสด 26-50 บาท ต่อคร้ัง และมีการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดดว้ยตวัเอง 
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ตารางที ่4.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า
ปริญญา
ตรี (%) 

ปริญญา
ตรี   
(%) 

ปริญญา
โท   

(%) 

สูงกว่า
ปริญญา
โท (%) 

ความถี่ในการบริโภคกาแฟ
สดโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

     

35.047 0.000* 

1 คร้ัง 39 87 1 0 127 

 (30.7) (68.5) (0.8) (0.0) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 71 106 13 2 192 

 (37.0) (55.2) (6.8) (1.0) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 13 27 11 0 51 

 (25.5) (52.9) (21.6) (0.0) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 6 18 5 1 30 

 (20.0) (60.0) (16.7) (3.3) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

     

7.140 0.848 
ก่อนเวลา 9.00 น. 35 68 4 1 108 
 (32.4) (63.0) (3.7) (0.9) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 38 79 13 1 131 
 (29.0) (60.3) (9.9) (0.8) 100.0 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า
ปริญญา
ตรี (%) 

ปริญญา
ตรี   
(%) 

ปริญญา
โท   

(%) 

สูงกว่า
ปริญญา
โท (%) 

12.01 น. - 15.00 น. 44 66 10 1 121   
 (36.4) (54.5) (8.3) (0.8) 100.0   

15.01 น. – 18.00 น. 6 18 2 0 26   
 (23.1) (69.2) (7.7) (0.0) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 6 7 1 0 14 
 (42.9) (50.0) (7.1) (0.0) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

     

22.678 0.031* 

เอสเพรสโซ 33 49 13 0 95 
 (34.7) (51.6) (13.7) (0.0) 100.0 

คาปูชิโน 36 75 4 1 116 
 (31.0) (64.7) (3.4) (0.9) 100.0 

มอคคา 24 36 1 1 62 
 (38.7) (58.1) (1.6) (1.6) 100.0 

ลาเต ้ 26 58 5 1 90 
 (28.9) (64.4) (5.6) (1.1) 100.0 

อเมริกาโน 10 20 7 0 37 
 (27.0) (54.1) (18.9) (0.0) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสดมาก
ทีสุ่ด 

     

33.287 0.001* 
ราคาของผลิตภณัฑ์ 39 26 2 0 67 
 (58.2) (38.8) (3.0) (0.0) 100.0 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า
ปริญญา
ตรี (%) 

ปริญญา
ตรี   
(%) 

ปริญญา
โท   

(%) 

สูงกว่า
ปริญญา
โท (%) 

การบริการ 14 19 3 0 36   
 (38.9) (52.8) (8.3) (0.0) 100.0   
รสชาติของ
ผลิตภณัฑ์ 

61 158 23 3 245   

 (24.9) (64.5) (9.4) (1.2) 100.0   

การตกแต่งร้าน 4 17 1 0 22   
 (18.2) (77.3) (4.5) (0.0) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 11 18 1 0 30 
 (36.7) (60.0) (3.3) (0.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

     

53.458 0.000* 

ไม่เกิน 25 บาท 25 44 1 0 70 
 (35.7) (62.9) (1.4) (0.0) 100.0 

26 – 50 บาท 77 121 4 2 204 
 (37.7) (59.3) (2.0) (1.0) 100.0 

51 – 75 บาท 25 62 18 1 106 
 (23.6) (58.5) (17.0) (0.9) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 2 11 7 0 20 
 (10.0) (55.0) (35.0) (0.0) 100.0 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า
ปริญญา
ตรี (%) 

ปริญญา
ตรี   
(%) 

ปริญญา
โท   

(%) 

สูงกว่า
ปริญญา
โท (%) 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือกาแฟสด 

       

ตวัท่านเอง 48 38 136 76 298   
 (16.1) (12.8) (45.6) (25.5) 100.0   
คนรัก 4 6 6 9 25   
 (16.0) (24.0) (24.0) (36.0) 100.0   

ครอบครัว 1 2 11 6 20 26.709 0.009* 
 (5.0) (10.0) (55.0) (30.0) 100.0   

ผูร่้วมงาน 6 5 1 3 15   
 (40.0) (33.3) (6.7) (20.0) 100.0 

เพื่อน 3 8 23 8 42 
 (7.1) (19.0) (54.8) (19.0) 100.0 

จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟ
สดในเร่ืองความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์(Sig=0.000) ประเภทกาแฟท่ีบริโภค
บ่อยท่ีสุด (Sig=0.031) เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด (Sig=0.001) ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้น
การซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.000) บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด  (Sig=0.009) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจะบริโภคกาแฟสดเฉล่ีย 2-3 คร้ังต่อ
สัปดาห์  จะเลือกบริโภคกาแฟประเภท คาปูชิโน บ่อยท่ีสุด  ให้ความส าคญักบัรสชาติของกาแฟสด  มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือกาแฟสด 26-50 บาทต่อคร้ัง และมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดดว้ยตวัเอง 
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ตารางที ่4.7 ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

อาชีพ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ข้าราช
การ
(%) 

พนัก 
งาน
บริษัท 
เอกชน

(%) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

 
(%) 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตัว

(%) 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

     

80.348 0.000* 

1 คร้ัง 6 10 92 19 127 

 (4.7) (7.9) (72.4) (15.0) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 28 34 68 62 192 

 (14.6) (17.7) (35.4) (32.3) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 18 9 12 12 51 

 (35.3) (17.6) (23.5) (23.5) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 10 6 5 9 30 

 (33.3) (20.0) (16.7) (30.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

     

39.529 0.000* 

ก่อนเวลา 9.00 น. 7 11 69 21 108 
 (6.5) (10.2) (63.9) (19.4) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 31 19 50 31 131 
 (23.7) (14.5) (38.2) (23.7) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 19 21 38 43 121 
 (15.7) (17.4) (31.4) (35.5) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 4 5 11 6 26 
 (15.4) (19.2) (42.3) (23.1) 100.0 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

อาชีพ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ข้าราช 
การ 
(%) 

พนัก 
งาน
บริษัท 
เอกชน 

(%) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

 
(%) 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตัว

(%) 

หลงัเวลา 18.00 น. 1 3 9 1 14   
 (7.1) (21.4) (64.3) (7.1) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

     

40.605 0.000* 

เอสเพรสโซ 18 14 39 24 95 

 (18.9) (14.7) (41.1) (25.3) 100.0 

คาปูชิโน 15 9 69 23 116 

 (12.9) (7.8) (59.5) (19.8) 100.0 

มอคคา 11 16 20 15 62 

 (17.7) (25.8) (32.3) (24.2) 100.0 

ลาเต ้ 8 15 44 23 90 

 (8.9) (16.7) (48.9) (25.6) 100.0 

อเมริกาโน 10 5 5 17 37 

 (27.0) (13.5) (13.5) (45.9) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 
มากทีสุ่ด 

     

26.707 0.009* ราคาของผลิตภณัฑ์ 7 16 24 20 67 
 (10.4) (23.9) (35.8) (29.9) 100.0 

การบริการ 6 9 10 11 36 
 (16.7) (25.0) (27.8) (30.6) 100.0 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

อาชีพ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ข้าราช 
การ 
(%) 

พนัก 
งาน
บริษัท 
เอกชน

(%) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

 
(%) 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตัว

(%) 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 44 25 122 54 245   
 (18.0) (10.2) (49.8) (22.0) 100.0   

การตกแต่งร้าน 2 1 11 8 22   
 (9.1) (4.5) (50.0) (36.4) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 3 8 10 9 30   
 (10.0) (26.7) (33.3) (30.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      
 
 
 
 

52.138 

 
 
 
 
 

0.000* 

ไม่เกิน 25 บาท 4 10 44 12 70 

 (5.7) (14.3) (62.9) (17.1) 100.0 

26 – 50 บาท 28 24 108 44 204 

 (13.7) (11.8) (52.9) (21.6) 100.0 

51 – 75 บาท 26 19 20 41 106 

 (24.5) (17.9) (18.9) (38.7) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 4 6 5 5 20 

 (20.0) (30.0) (25.0) (25.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือ 

     

26.709 0.009* 
ตวัท่านเอง 48 38 136 76 298 
 (16.1) (12.8) (45.6) (25.5) 100.0 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

อาชีพ 

รวม X2 
 

Sig 
 

ข้าราช 
การ 
(%) 

พนัก 
งาน
บริษัท 
เอกชน

(%) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

(%) 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตัว

(%) 

คนรัก 4 6 6 9 25   
 (16.0) (24.0) (24.0) (36.0) 100.0   

ครอบครัว 1 2 11 6 20 

  

 (5.0) (10.0) (55.0) (30.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 6 5 1 3 15 
 (40.0) (33.3) (6.7) (20.0) 100.0 

เพื่อน 3 8 23 8 42 
 (7.1) (19.0) (54.8) (19.0) 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสดในทุกประเด็น คือ ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์(Sig=0.000)   
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด (Sig=0.000)  ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด (Sig=0.000)   เหตุผล
ส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด  (Sig=0.009)  ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 
(Sig=0.000)  บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด  (Sig=0.009) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
คือ  ผูท่ี้เป็นนกัเรียน/นกัศึกษามีความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดเฉล่ีย 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ บริโภคกาแฟ
สดในช่วง 9.00-12.00 น. เลือกบริโภคกาแฟประเภท คาปูชิโน บ่อยท่ีสุด  เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือ
กาแฟสดคือด้านรสชาติผลิตภณัฑ์ มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือกาแฟสด 26-50 บาทต่อคร้ัง และมีการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดดว้ยตวัเอง 
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ตารางที ่4.8  ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉลีย่ต่อเดือนกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า 
5,000 
บาท 

5,001 
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท
ขึน้ไป 

ความถี่ในการบริโภคกาแฟ
สดโดยเฉลีย่ต่อสัปดาห์ 

     

90.654 0.000* 

1 คร้ัง 71 41 13 2 127 

 (55.9) (32.3) (10.2) 1.6) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 46 68 57 21 192 

 (24.0) (35.4) (29.7) (10.9) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 5 22 16 8 51 

 (9.8) (43.1) (31.4) (15.7) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 3 9 6 12 30 

 (10.0) (30.0) (20.0) (40.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟ
สด 

     

37.038 0.000* 

ก่อนเวลา 9.00 น. 56 32 13 7 108 
 (51.9) (29.6) (12.0) (6.5) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 31 49 34 17 131 
 (23.7) (37.4) (26.0) (13.0) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 26 46 32 17 121 
 (21.5) (38.0) (26.4) (14.0) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 7 8 10 1 26 
 (26.9) (30.8) (38.5) (3.8) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 5 5 3 1 14 
 (35.7) (35.7) (21.4) (7.1) 100.0 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า 
5,000 
บาท 

5,001 
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท
ขึน้ไป 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค 
บ่อยทีสุ่ด 

     

36.846 0.000* 

เอสเพรสโซ 30 28 23 14 95 
 (31.6) (29.5) (24.2) (14.7) 100.0 

คาปูชิโน 48 42 16 10 116 
 (41.4) (36.2) (13.8) (8.6) 100.0 

มอคคา 9 31 19 3 62 
 (14.5) (50.0) (30.6) (4.8) 100.0 

ลาเต ้ 34 27 20 9 90 
 (37.8) (30.0) (22.2) (10.0) 100.0 

อเมริกาโน 4 12 14 7 37 
 (10.8) (32.4) (37.8) (18.9) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการเลอืกซ้ือ
กาแฟสดมากทีสุ่ด 

     

22.960 0.028* 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 14 34 16 3 67 
 (20.9) (50.7) (23.9) (4.5) 100.0 

การบริการ 9 13 12 2 36 
 (25.0) (36.1) (33.3) (5.6) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 86 81 47 31 245 
 (35.1) (33.1) (19.2) (12.7) 100.0 

การตกแต่งร้าน 9 4 6 3 22 
 (40.9) (18.2) (27.3) (13.6) 100.0 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า 
5,000 
บาท 

5,001 
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท
ขึน้ไป 

ท าเลดีไปมาสะดวก 7 8 11 4 30   
 (23.3) (26.7) (36.7) (13.3) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือกาแฟ
สดต่อคร้ัง 

     

109.967 0.000* 

ไม่เกิน 25 บาท 39 23 8 0 70 
 (55.7) ( 32.9) (11.4) (0.0) 100.0 

26 – 50 บาท 74 87 31 12 204 
 (36.3) (42.6) (15.2) (5.9) 100.0 

51 – 75 บาท 8 29 44 25 106 
 (7.5) (27.4) (41.5) (23.6) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 4 1 9 6 20 
 (20.0) (5.0) (45.0) (30.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการตัดสินใจ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

     

30.993 0.002* 

ตวัท่านเอง 93 107 58 40 298 

 (31.2) (35.9) (19.5) (13.4) 100.0 

คนรัก 4 11 10 0 25 

 (16.0) (44.0) (40.0) (0.0) 100.0 

ครอบครัว 6 8 5 1 20 

 (30.0) (40.0) (25.0) (5.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 1 7 6 1 15 

 (6.7) (46.7) (40.0) (6.7) 100.0 



70 
 

 

ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม X2 
 

Sig 
 

ต ่ากว่า 
5,000 
บาท 

5,001 
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท
ขึน้ไป 

เพื่อน 21 7 13 1 42 
  

 (50.0) (16.7) (31.0) (2.4) 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดในทุกประเด็น คือ เร่ืองความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
สัปดาห์(Sig=0.000)   ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด (Sig=0.000)  ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 
(Sig=0.000)  เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด  (Sig=0.028)  ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.000)  บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด (Sig=0.002) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001-15,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการบริโภคกาแฟ
สดเฉล่ีย 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ บริโภคกาแฟสดในช่วง 9.00-12.00 น. เลือกบริโภคกาแฟประเภท คาปูชิโน 
บ่อยท่ีสุด  เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดคือดา้นรสชาติผลิตภณัฑ์ มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือกาแฟ
สด 26-50 บาทต่อคร้ัง และมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดดว้ยตวัเอง 
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ตอนที่ 5  การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการ
ซ้ือกาแฟสด 

 
ตารางที่ 4.9   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านผลิตภัณฑ์ : รสชาติของ

กาแฟ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : รสชาติของกาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสด 

      

12.114 0.207 

1 คร้ัง 0 0 13 66 48 127 

 (0.0) (0.0) (10.2) (52.0) (37.8) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 1 7 121 63 192 

 (0.0) (0.5) (3.6) (63.0) (32.8) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 0 4 29 18 51 

 (0.0) (0.0) (7.8) (56.9) (35.3) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 0 0 16 14 30 

 (0.0) (0.0) (0.0) (53.3) (46.7) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

        

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 11 51 46 108   
 (0.0) (0.0) (10.2) (47.2) (42.6) 100.0   

9.00 น. – 12.00 น. 0 1 4 87 39 131 24.290 0.019* 
 (0.0) (0.8) (3.1) (66.4) (29.8) 100.0   

12.01 น. - 15.00 น. 0 0 3 71 47 121   
 (0.0) (0.0) (2.5) (58.7) (38.8) 100.0   

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 3 15 8 26   
 (0.0) (0.0) (11.5) (57.7) (30.8) 100.0   
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : รสชาติของกาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 3 8 3 14   
 (0.0) (0.0) (21.4) (57.1) (21.4) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

14.754 0.255 

เอสเพรสโซ 0 0 6 51 38 95 

 (0.0) (0.0) (6.3) (53.7) (40.0) 100.0 

คาปูชิโน 0 0 11 65 40 116 

 (0.0) (0.0) (9.5) (56.0) (34.5) 100.0 

มอคคา 0 0 3 40 19 62 

 (0.0) (0.0) (4.8) (64.5) (30.6) 100.0 

ลาเต ้ 0 1 4 48 37 90 

 (0.0) (1.1) (4.4) (53.3) (41.1) 100.0 

อเมริกาโน 0 0 0 28 9 37 

 (0.0) (0.0) (0.0) (75.7) (24.3) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

        

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 5 47 15 67   
 (0.0) (0.0) (7.5) (70.1) (22.4) 100.0   

การบริการ 0 0 4 23 9 36   
 (0.0) (0.0) (11.1) (63.9) (25.0) 100.0 13.000 0.369 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 0 1 13 132 99 245   
 (0.0) (0.4) (5.3) (53.9) (40.4) 100.0   

การตกแต่งร้าน 0 0 0 14 8 22   
 (0.0) (0.0) (0.0) (63.6) (36.4) 100.0   
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : รสชาติของกาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 2 16 12 30   
 (0.0) (0.0) (6.7) (53.3) (40.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

55.176 0.000* 
ไม่เกิน 25 บาท 0 0 14 37 19 70 
 (0.0) (0.0) (20.0) (52.9) (27.1) 100.0 

26 – 50 บาท 0 0 5 113 86 204 
 (0.0) (0.0) (2.5) (55.4) (42.2) 100.0 

51 – 75 บาท 0 0 4 72 30 106   
 (0.0) (0.0) (3.8) (67.9) (28.3) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 1 1 10 8 20   
 (0.0) (5.0) (5.0) (50.0) (40.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

        

ตวัท่านเอง 0 0 15 175 108 298   
 (0.0) (0.0) (5.0) (58.7) (36.2) 100.0   

คนรัก 0 0 2 16 7 25   
 (0.0) (0.0) (8.0) (64.0) (28.0) 100.0   

ครอบครัว 0 0 4 10 6 20 18.431 0.103 
 (0.0) (0.0) (20.0) (50.0) (30.0) 100.0   

ผูร่้วมงาน 0 0 1 10 4 15   
 (0.0) (0.0) (6.7) (66.7) (26.7) 100.0   

เพื่อน 0 1 2 21 18 42   
 (0.0) (2.4) (4.8) (50.0) (42.9) 100.0   
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จากตารางท่ี 4.9  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ : รสชาติของกาแฟ มีความสัมพันธ์กันในเร่ืองช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 
(Sig=0.019)  และค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.000)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
 
ตารางที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านผลิตภัณฑ์ : ความหอมของ

กาแฟ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : ความหอมของกาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

12.782 0.173 

1 คร้ัง 0 0 12 73 42 127 

 (0.0) (0.0) (9.4) (57.5) (33.1) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 2 31 111 48 192 

 (0.0) (1.0) (16.1) (57.8) (25.0) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 0 14 25 12 51 

 (0.0) (0.0) (27.5) (49.0) (23.5) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 0 5 16 9 30 

 (0.0) (0.0) (16.7) (53.3) (30.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

24.569 0.017* 
ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 9 62 37 108 
 (0.0) (0.0) (8.3) (57.4) (34.3) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 1 32 64 34 131 
 (0.0) (0.8) (24.4) (48.9) (26.0) 100.0 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : ความหอมของกาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

12.01 น. - 15.00 น. 0 0 15 76 30 121   
 (0.0) (0.0) (12.4) (62.8) (24.8) 100.0   

15.01 น. – 18.00 น. 0 1 5 15 5 26   
 (0.0) (3.8) (19.2) (57.7) (19.2) 100.0   

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 1 8 5 14   
 (0.0) (0.0) (7.1) (57.1) (35.7) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

20.298 0.062 

เอสเพรสโซ 0 0 12 51 32 95 
 (0.0) (0.0) (12.6) (53.7) (33.7) 100.0 

คาปูชิโน 0 1 19 61 35 116 
 (0.0) (0.9) (16.4) (52.6) (30.2) 100.0 

มอคคา 0 0 11 39 12 62 
 (0.0) (0.0) (17.7) (62.9) (19.4) 100.0 

ลาเต ้ 0 1 8 53 28 90 
 (0.0) (1.1) (8.9) (58.9) (31.1) 100.0 

อเมริกาโน 0 0 12 21 4 37 
 (0.0) (0.0) (32.4) (56.8) (10.8) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด       

      

10.491 0.573 
ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 1 11 43 12 67 
 (0.0) (1.5) (16.4) (64.2) (17.9) 100.0 

การบริการ 0 0 9 18 9 36 
 (0.0) (0.0) (25.0) (50.0) (25.0) 100.0 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : ความหอมของกาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 0 1 37 134 73 245   
 (0.0) (0.4) (15.1) (54.7) (29.8) 100.0   

การตกแต่งร้าน 0 0 3 11 8 22   
 (0.0) (0.0) (13.6) (50.0) (36.4) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 2 19 9 30   
 (0.0) (0.0) (6.7) (63.3) (30.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

32.193 0.000* 

ไม่เกิน 25 บาท 0 1 12 44 13 70 
 (0.0) (1.4) (17.1) (62.9) (18.6) 100.0 

26 – 50 บาท 0 0 18 118 68 204 
 (0.0) (0.0) (8.8) (57.8) (33.3) 100.0 

51 – 75 บาท 0 0 27 55 24 106 
 (0.0) (0.0) (25.5) (51.9) (22.6) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 1 5 8 6 20 
 (0.0) (5.0) (25.0) (40.0) (30.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

27.780 0.006* 

ตวัท่านเอง 0 0 48 165 85 298 
 (0.0) (0.0) (16.1) (55.4) (28.5) 100.0 

คนรัก 0 0 2 18 5 25 
 (0.0) (0.0) (8.0) (72.0) (20.0) 100.0 

ครอบครัว 0 1 2 14 3 20 
 (0.0) (5.0) (10.0) (70.0) (15.0) 100.0 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : ความหอมของกาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ผูร่้วมงาน 0 0 6 7 2 15   
 (0.0) (0.0) (40.0) (46.7) (13.3) 100.0  

เพื่อน 0 1 4 21 16 42  
 (0.0) (2.4) (9.5) (50.0) (38.1) 100.0 

จากตารางท่ี 4.10  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
ผลิตภณัฑ์ : ความหอมของกาแฟ  มีความสัมพนัธ์กันในเร่ืองช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 
(Sig=0.017)  ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.000)  บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟสด (Sig=0.006)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านผลิตภัณฑ์ : คุณภาพของ
เมลด็กาแฟ 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : คุณภาพของเมลด็กาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

9.138 0.691 

1 คร้ัง 1 1 28 60 37 127 

 (0.8) (0.8) (22.0) (47.2) (29.1) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 6 49 95 42 192 

 (0.0) (3.1) (25.5) (49.5) (21.9) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 1 13 27 10 51 

 (0.0) (2.0) (25.5) (52.9) (19.6) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 2 7 15 6 30 

 (0.0) (6.7) (23.3) (50.0) (20.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

17.487 0.355 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 26 50 32 108 
 (0.0) (0.0) (24.1) (46.3) (29.6) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 1 5 28 65 32 131 
 (0.8) (3.8) (21.4) (49.6) (24.4) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 5 35 58 23 121 
 (0.0) (4.1) (28.9) (47.9) (19.0) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 5 18 3 26   
 (0.0) (0.0) (19.2) (69.2) (11.5) 100.0   

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 3 6 5 14   
 (0.0) (0.0) (21.4) (42.9) (35.7) 100.0   
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : คุณภาพของเมลด็กาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

16.790 0.399 

เอสเพรสโซ 0 4 25 42 24 95 
 (0.0) (4.2) (26.3) (44.2) (25.3) 100.0 

คาปูชิโน 1 4 26 62 23 116 
 (0.9) (3.4) (22.4) (53.4) (19.8) 100.0 

มอคคา 0 0 22 26 14 62 
 (0.0) (0.0) (35.5) (41.9) (22.6) 100.0 

ลาเต ้ 0 2 16 45 27 90 
 (0.0) (2.2) (17.8) (50.0) (30.0) 100.0 

อเมริกาโน 0 0 8 22 7 37 
 (0.0) (0.0) (21.6) (59.5) (18.9) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 
มากทีสุ่ด 

      

30.234 0.017* 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 4 26 23 14 67 
 (0.0) (6.0) (38.8) (34.3) (20.9) 100.0 

การบริการ 1 1 5 21 8 36 
 (2.8) (2.8) (13.9) (58.3) (22.2) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 5 56 126 58 245 
 (0.0) (2.0) (22.9) (51.4) (23.7) 100.0 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : คุณภาพของเมลด็กาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

การตกแต่งร้าน 0 0 5 13 4 22   
 (0.0) (0.0) (22.7) (59.1) (18.2) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 5 14 11 30 
 (0.0) (0.0) (16.7) (46.7) (36.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

19.181 0.084 

ไม่เกิน 25 บาท 1 3 25 28 13 70 
 (1.4) (4.3) (35.7) (40.0) (18.6) 100.0 

26 – 50 บาท 0 2 47 101 54 204 
 (0.0) (1.0) (23.0) (49.5) (26.5) 100.0 

51 – 75 บาท 0 5 22 57 22 106 
 (0.0) (4.7) (20.8) (53.8) (20.8) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 3 11 6 20 
 (0.0) (0.0) (15.0) (55.0) (30.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

34.110 0.005* 

ตวัท่านเอง 0 7 75 147 69 298 
 (0.0) (2.3) (25.2) (49.3) (23.2) 100.0 

คนรัก 0 1 6 11 7 25 
 (0.0) (4.0) (24.0) (44.0) (28.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 4 8 8 20 
 (0.0) (0.0) (20.0) (40.0) (40.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 1 1 5 6 2 15 
 (6.7) (6.7) (33.3) (40.0) (13.3) 100.0 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านผลติภัณฑ์ : คุณภาพของเมลด็กาแฟ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

เพื่อน 0 1 7 25 9 42   
 (0.0) (2.4) (16.7) (59.5) (21.4) 100.0 

จากตารางท่ี 4.11  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
ผลิตภณัฑ์ : คุณภาพของเมล็ดกาแฟ  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองเหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟ
สดมากท่ีสุด (Sig=0.017)  ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.000)  และบุคคลท่ีมีส่วน
ในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด (Sig=0.005)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพทีไ่ด้รับ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่
ได้รับ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

10.225 0.333 

1 คร้ัง 0 1 31 57 38 127 

 (0.0) (0.8) (24.4) (44.9) (29.9) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 1 40 107 44 192 

 (0.0) (0.5) (20.8) (55.7) (22.9) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 0 14 28 9 51 

 (0.0) (0.0) (27.5) (54.9) (17.6) 100.0 
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ตารางที ่4.12   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่
ได้รับ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 1 7 12 10 30   
 (0.0) (3.3) (23.3) (40.0) (33.3) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

12.335 0.419 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 1 18 55 34 108 
 (0.0) (0.9) (16.7) (50.9) (31.5) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 2 36 63 30 131 
 (0.0) (1.5) (27.5) (48.1) (22.9) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 0 33 60 28 121 
 (0.0) (0.0) (27.3) (49.6) (23.1) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 3 17 6 26 
 (0.0) (0.0) (11.5) (65.4) (23.1) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 2 9 3 14 
 (0.0) (0.0) (14.3) (64.3) (21.4) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

17.123 0.145 

เอสเพรสโซ 0 1 18 50 26 95 
 (0.0) (1.1) (18.9) (52.6) (27.4) 100.0 

คาปูชิโน 0 0 22 67 27 116 
 (0.0) (0.0) (19.0) (57.8) (23.3) 100.0 

มอคคา 0 0 13 33 16 62 
 (0.0) (0.0) (21.0) (53.2) (25.8) 100.0 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่
ได้รับ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ลาเต ้ 0 2 23 40 25 90   
 (0.0) (2.2) (25.6) (44.4) (27.8) 100.0   

อเมริกาโน 0 0 16 14 7 37   
 (0.0) (0.0) (43.2) (37.8) (18.9) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 
มากทีสุ่ด 

      

10.264 0.593 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 17 38 12 67 
 (0.0) (0.0) (25.4) (56.7) (17.9) 100.0 

การบริการ 0 0 10 21 5 36 
 (0.0) (0.0) (27.8) (58.3) (13.9) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 0 3 52 123 67 245 
 (0.0) (1.2) (21.2) (50.2) (27.3) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 0 5 11 6 22 
 (0.0) (0.0) (22.7) (50.0) (27.3) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 8 11 11 30 
 (0.0) (0.0) (26.7) (36.7) (36.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

18.812 0.027* 
ไม่เกิน 25 บาท 0 0 18 33 19 70 
 (0.0) (0.0) (25.7) (47.1) (27.1) 100.0 

26 – 50 บาท 0 2 33 112 57 204 
 (0.0) (1.0) (16.2) (54.9) (27.9) 100.0 
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ตารางที ่4.12   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

ด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่
ได้รับ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

51 – 75 บาท 0 1 35 53 17 106   
 (0.0) (0.9) (33.0) (50.0) (16.0) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 0 6 6 8 20   
 (0.0) (0.0) (30.0) (30.0) (40.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือร้าน 
กาแฟสด 

      

10.006 0.615 

ตวัท่านเอง 0 3 63 153 79 298 
 (0.0) (1.0) (21.1) (51.3) (26.5) 100.0 

คนรัก 0 0 6 11 8 25 
 (0.0) (0.0) (24.0) (44.0) (32.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 8 9 3 20 
 (0.0) (0.0) (40.0) (45.0) (15.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 0 6 8 1 15 
 (0.0) (0.0) (40.0) (53.3) (6.7) 100.0 

เพื่อน 0 0 9 23 10 42 
 (0.0) (0.0) (21.4) (54.8) (23.8) 100.0 

จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้นราคา : 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อ
คร้ัง  (Sig=0.027)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

10.298 0.590 

1 คร้ัง 1 1 33 63 29 127 

 (0.8) (0.8) (26.0) (49.6) (22.8) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 3 62 87 40 192 

 (0.0) (1.6) (32.3) (45.3) (20.8) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 2 15 29 5 51 

 (0.0) (3.9) (29.4) (56.9) (9.8) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 1 9 15 5 30 

 (0.0) (3.3) (30.0) (50.0) (16.7) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

21.238 0.170 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 31 55 22 108 
 (0.0) (0.0) (28.7) (50.9) (20.4) 100.0 
9.00 น. – 12.00 น. 0 5 44 55 27 131 
 (0.0) (3.8) (33.6) (42.0) (20.6) 100.0 
12.01 น. - 15.00 น. 1 1 37 56 26 121 
 (0.8) (0.8) (30.6) (46.3) (21.5) 100.0 
15.01 น. – 18.00 น. 0 0 4 19 3 26 
 (0.0) (0.0) (15.4) (73.1) (11.5) 100.0 
หลงัเวลา 18.00 น. 0 1 3 9 1 14 
 (0.0) (7.1) (21.4) (64.3) (7.1) 100.0 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

9.127 0.908 

เอสเพรสโซ 0 1 28 47 19 95 
 (0.0) (1.1) (29.5) (49.5) (20.0) 100.0 

คาปูชิโน 1 1 33 57 24 116 
 (0.9) (0.9) (28.4) (49.1) (20.7) 100.0 

มอคคา 0 1 17 29 15 62 
 (0.0) (1.6) (27.4) (46.8) (24.2) 100.0 

ลาเต ้ 0 3 27 42 18 90 
 (0.0) (3.3) (30.0) (46.7) (20.0) 100.0 

อเมริกาโน 0 1 14 19 3 37 
 (0.0) (2.7) (37.8) (51.4) (8.1) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

      

23.423 0.103 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 30 25 12 67 
 (0.0) (0.0) (44.8) (37.3) (17.9) 100.0 

การบริการ 0 2 7 24 3 36 
 (0.0) (5.6) (19.4) (66.7) (8.3) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 1 5 66 123 50 245 
 (0.4) (2.0) (26.9) (50.2) (20.4) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 0 9 8 5 22 
 (0.0) (0.0) (40.9) (36.4) (22.7) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 7 14 9 30 
 (0.0) (0.0) (23.3) (46.7) (30.0) 100.0   
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

23.489 0.024* 

ไม่เกิน 25 บาท 0 0 24 28 18 70 
 (0.0) (0.0) (34.3) (40.0) (25.7) 100.0 

26 – 50 บาท 1 2 48 113 40 204 
 (0.5) (1.0) (23.5) (55.4) (19.6) 100.0 

51 – 75 บาท 0 5 42 44 15 106 
 (0.0) (4.7) (39.6) (41.5) (14.2) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 5 9 6 20 
 (0.0) (0.0) (25.0) (45.0) (30.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

15.849 0.464 

ตวัท่านเอง 0 5 88 140 65 298 
 (0.0) (1.7) (29.5) (47.0) (21.8) 100.0 

คนรัก 0 0 9 12 4 25 
 (0.0) (0.0) (36.0) (48.0) (16.0) 100.0 

ครอบครัว 0 1 7 9 3 20 
 (0.0) (5.0) (35.0) (45.0) (15.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 0 5 9 1 15 
 (0.0) (0.0) (33.3) (60.0) (6.7) 100.0 

เพื่อน 1 1 10 24 6 42 
 (2.4) (2.4) (23.8) (57.1) (14.3) 100.0 
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จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้นราคา : 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  
(Sig=0.024)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที ่4.14 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านราคา : มีป้ายแจ้งราคาสินค้า

ทีชั่ดเจน 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : มีป้ายแจ้งราคาสินค้าทีชั่ดเจน 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

16.928 0.152 

1 คร้ัง 1 4 33 56 33 127 

 (0.8) (3.1) (26.0) (44.1) (26.0) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 5 68 90 29 192 

 (0.0) (2.6) (35.4) (46.9) (15.1) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 1 19 24 7 51 

 (0.0) (2.0) (37.3) (47.1) (13.7) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 1 2 11 11 5 30 

 (3.3) (6.7) (36.7) (36.7) (16.7) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

12.380 0.717 

ก่อนเวลา 9.00 น. 1 3 30 55 19 108 
 (0.9) (2.8) (27.8) (50.9) (17.6) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 1 6 38 59 27 131 
 (0.8) (4.6) (29.0) (45.0) (20.6) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 2 50 47 22 121 
 (0.0) (1.7) (41.3) (38.8) (18.2) 100.0 
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ตารางที ่4.14   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : มีป้ายแจ้งราคาสินค้าทีชั่ดเจน 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 8 13 5 26   
 (0.0) (0.0) (30.8) (50.0) (19.2) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 1 5 7 1 14 
 (0.0) (7.1) (35.7) (50.0) (7.1) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

17.382 0.361 

เอสเพรสโซ 0 2 36 40 17 95 
 (0.0) (2.1) (37.9) (42.1) (17.9) 100.0 

คาปูชิโน 1 2 39 53 21 116 
 (0.9) (1.7) (33.6) (45.7) (18.1) 100.0 

มอคคา 0 3 14 35 10 62 
 (0.0) (4.8) (22.6) (56.5) (16.1) 100.0 

ลาเต ้ 1 2 29 35 23 90 
 (1.1) (2.2) (32.2) (38.9) (25.6) 100.0 

อเมริกาโน 0 3 13 18 3 37 
 (0.0) (8.1) (35.1) (48.6) (8.1) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 
มากทีสุ่ด 

      

24.486 0.079 ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 4 28 26 9 67 
 (0.0) (6.0) (41.8) (38.8) (13.4) 100.0 

การบริการ 1 1 11 18 5 36 
 (2.8) (2.8) (30.6) (50.0) (13.9) 100.0 
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ตารางที ่4.14   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : มีป้ายแจ้งราคาสินค้าทีชั่ดเจน 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 0 5 70 121 49 245   
 (0.0) (2.0) (28.6) (49.4) (20.0) 100.0   

การตกแต่งร้าน 0 1 9 6 6 22   
 (0.0) (4.5) (40.9) (27.3) (27.3) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 1 1 13 10 5 30 
 (3.3) (3.3) (43.3) (33.3) (16.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

25.831 0.011* 

ไม่เกิน 25 บาท 1 3 25 28 13 70 
 (1.4) (4.3) (35.7) (40.0) (18.6) 100.0 

26 – 50 บาท 0 5 56 101 42 204 
 (0.0) (2.5) (27.5) (49.5) (20.6) 100.0 

51 – 75 บาท 0 3 47 43 13 106 
 (0.0) (2.8) (44.3) (40.6) (12.3) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 1 1 3 9 6 20 
 (5.0) (5.0) (15.0) (45.0) (30.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

24.748 0.074 

ตวัท่านเอง 1 7 98 133 59 298 
 (0.3) (2.3) (32.9) (44.6) (19.8) 100.0 

คนรัก 0 0 11 9 5 25 
 (0.0) (0.0) (44.0) (36.0) (20.0) 100.0 

ครอบครัว 0 1 5 10 4 20 
 (0.0) (5.0) (25.0) (50.0) (20.0) 100.0 
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ตารางที ่4.14   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านราคา : มีป้ายแจ้งราคาสินค้าทีชั่ดเจน 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ผูร่้วมงาน 1 2 3 7 2 15   
 (6.7) (13.3) (20.0) (46.7) (13.3) 100.0   

เพื่อน 0 2 14 22 4 42   
 (0.0) (4.8) (33.3) (52.4) (9.5) 100.0 

จากตารางท่ี 4.14  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้นราคา : 
มีป้ายแจง้ราคาสินคา้ท่ีชดัเจน  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีใช้ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  
(Sig=0.011)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย         

: อยู่ใกล้บ้านหรือสถานทีท่ างาน 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: อยู่ใกล้บ้าน
หรือสถานที่ท างาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

12.909 0.167 1 คร้ัง 0 3 39 55 30 127 

 (0.0) (2.4) (30.7) (43.3) (23.6) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 0 48 95 49 192 

 (0.0) (0.0) (25.0) ( 49.5) (25.5) 100.0 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: อยู่ใกล้บ้าน
หรือสถานที่ท างาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

4 – 5 คร้ัง 0 1 11 25 14 51   
 (0.0) (2.0) (21.6) (49.0) (27.5) 100.0   

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 0 4 13 13 30   
 (0.0) (0.0) (13.3) (43.3) (43.3) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

12.061 0.441 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 2 30 44 32 108 
 (0.0) (1.9) (27.8) (40.7) (29.6) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 1 39 62 29 131 
 (0.0) (0.8) (29.8) (47.3) (22.1) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 1 23 65 32 121 
 (0.0) (0.8) (19.0) (53.7) (26.4) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 7 13 6 26 
 (0.0) (0.0) (26.9) (50.0) (23.1) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 3 4 7 14 
 (0.0) (0.0) (21.4) (28.6) (50.0) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

11.093 0.521 
เอสเพรสโซ 0 0 19 53 23 95 
 (0.0) (0.0) (20.0) (55.8) (24.2) 100.0 

คาปูชิโน 0 1 32 58 25 116 
 (0.0) (0.9) (27.6) (50.0) (21.6) 100.0 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: อยู่ใกล้บ้าน
หรือสถานที่ท างาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

มอคคา 0 1 18 23 20 62   
 (0.0) (1.6) (29.0) (37.1) (32.3) 100.0   

ลาเต ้ 0 2 23 37 28 90   
 (0.0) (2.2) (25.6) (41.1) (31.1) 100.0   

อเมริกาโน 0 0 10 17 10 37   
 (0.0) (0.0) (27.0) (45.9) (27.0) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการเลอืก
ซ้ือกาแฟสดมากทีสุ่ด 

      

9.283 0.679 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 11 37 19 67 
 (0.0) (0.0) (16.4) (55.2) (28.4) 100.0 

การบริการ 0 0 10 17 9 36 
 (0.0) (0.0) (27.8) (47.2) (25.0) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 4 70 109 62 245 
 (0.0) (1.6) (28.6) (44.5) (25.3) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 0 5 12 5 22 
 (0.0) (0.0) (22.7) (54.5) (22.7) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 6 13 11 30 
 (0.0) (0.0) (20.0) (43.3) (36.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

7.025 0.635 
ไม่เกิน 25 บาท 0 1 21 36 12 70 
 (0.0) (1.4) (30.0) (51.4) (17.1) 100.0 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: อยู่ใกล้บ้าน
หรือสถานที่ท างาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

26 – 50 บาท 0 2 46 94 62 204   
 (0.0) (1.0) (22.5) (46.1) (30.4) 100.0   

51 – 75 บาท 0 1 28 51 26 106   
 (0.0) (0.9) (26.4) (48.1) (24.5) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 0 7 7 6 20   
 (0.0) (0.0) (35.0) (35.0) (30.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

6.246 0.903 

ตวัท่านเอง 0 4 71 143 80 298 
 (0.0) (1.3) (23.8) (48.0) (26.8) 100.0 

คนรัก 0 0 7 11 7 25 
 (0.0) (0.0) (28.0) (44.0) (28.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 6 11 3 20 
 (0.0) (0.0) (30.0) (55.0) (15.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 0 4 5 6 15 
 (0.0) (0.0) (26.7) (33.3) (40.0) 100.0 

เพื่อน 0 0 14 18 10 42 
 (0.0) (0.0) (33.3) (42.9) (23.8) 100.0 

จากตารางท่ี 4.15  พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย: อยูใ่กลบ้า้นหรือสถานท่ีท างาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.16   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: 
สถานทีต่ั้งติดถนน หาพบได้โดยง่าย 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง
ติดถนน หาพบได้โดยง่าย 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

3.386 0.947 

1 คร้ัง 0 4 34 57 32 127 

 (0.0) (3.1) (26.8) (44.9) (25.2) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 3 47 92 50 192 

 (0.0) (1.6) (24.5) (47.9) (26.0) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 0 15 22 14 51 

 (0.0) (0.0) (29.4) (43.1) (27.5) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 1 7 13 9 30 

 (0.0) (3.3) (23.3) (43.3) (30.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

7.090 0.852 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 1 28 52 27 108 
 (0.0) (0.9) (25.9) (48.1) (25.0) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 2 38 59 32 131 
 (0.0) (1.5) (29.0) (45.0) (24.4) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 4 29 52 36 121 
 (0.0) (3.3) (24.0) (43.0) (29.8) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 5 14 7 26 
 (0.0) (0.0) (19.2) (53.8) (26.9) 100.0 
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ตารางที ่4.16   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง
ติดถนน หาพบได้โดยง่าย 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 
   

หลงัเวลา 18.00 น. 0 1 3 7 3 14   
 (0.0) (7.1) (21.4) (50.0) (21.4) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

5.009 0.958 

เอสเพรสโซ 0 2 18 45 30 95 
 (0.0) (2.1) (18.9) (47.4) (31.6) 100.0 

คาปูชิโน 0 2 34 53 27 116 
 (0.0) (1.7) (29.3) (45.7) (23.3) 100.0 

มอคคา 0 1 16 30 15 62 
 (0.0) (1.6) (25.8) (48.4) (24.2) 100.0 

ลาเต ้ 0 2 25 38 25 90 
 (0.0) (2.2) (27.8) (42.2) (27.8) 100.0 

อเมริกาโน 0 1 10 18 8 37 
 (0.0) (2.7) (27.0) (48.6) (21.6) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการเลอืก
ซ้ือกาแฟสดมากทีสุ่ด 

      

8.763 0.723 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 1 19 30 17 67 
 (0.0) (1.5) (28.4) (44.8) (25.4) 100.0 

การบริการ 0 1 10 19 6 36 
 (0.0) (2.8) (27.8) (52.8) (16.7) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 5 60 114 66 245 
 (0.0) (2.0) (24.5) (46.5) (26.9) 100.0 
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ตารางที ่4.16   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง
ติดถนน หาพบได้โดยง่าย 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

การตกแต่งร้าน 0 1 8 5 8 22   
 (0.0) (4.5) (36.4) (22.7) (36.4) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 6 16 8 30   
 (0.0) (0.0) (20.0) (53.3) (26.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

12.159 0.204 

ไม่เกิน 25 บาท 0 3 21 34 12 70 
 (0.0) (4.3) (30.0) (48.6) (17.1) 100.0 

26 – 50 บาท 0 2 43 97 62 204 
 (0.0) (1.0) (21.1) (47.5) (30.4) 100.0 

51 – 75 บาท 0 3 34 43 26 106 
 (0.0) (2.8) (32.1) (40.6) (24.5) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 5 10 5 20 
 (0.0) (0.0) (25.0) (50.0) (25.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

16.752 0.159 

ตวัท่านเอง 0 6 68 139 85 298 
 (0.0) (2.0) (22.8) (46.6) (28.5) 100.0 

คนรัก 0 1 9 9 6 25 
 (0.0) (4.0) (36.0) (36.0) (24.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 10 9 1 20 
 (0.0) (0.0) (50.0) (45.0) (5.0) 100.0 
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ตารางที ่4.16   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง
ติดถนน หาพบได้โดยง่าย 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ผูร่้วมงาน 0 1 4 5 5 15   
 (0.0) (6.7) (26.7) (33.3) (33.3) 100.0 

เพื่อน 0 0 12 22 8 42   
 (0.0) (0.0) (28.6) (52.4) (19.0) 100.0 

จากตารางท่ี 4.16  พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย: สถานท่ีตั้งติดถนน หาพบไดโ้ดยง่าย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที ่4.17   ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: มี

สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: มีสถานที่
จอดรถเพยีงพอ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

13.313 0.347 1 คร้ัง 0 7 51 50 19 127 

 (0.0) (5.5) (40.2) (39.4) (15.0) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 1 11 63 87 30 192 

 (0.5) (5.7) (32.8) (45.3) (15.6) 100.0 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: มีสถานที่
จอดรถเพยีงพอ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

4 – 5 คร้ัง 0 5 20 20 6 51   
 (0.0) (9.8) (39.2) (39.2) (11.8) 100.0   

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 5 7 10 8 30   
 (0.0) (16.7) (23.3) (33.3) (26.7) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

18.145 0.315 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 6 36 51 15 108 
 (0.0) (5.6) (33.3) (47.2) (13.9) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 1 6 39 62 23 131 
 (0.8) (4.6) (29.8) (47.3) (17.6) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 11 53 39 18 121 
 (0.0) (9.1) (43.8) (32.2) (14.9) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 2 9 11 4 26 
 (0.0) (7.7) (34.6) (42.3) (15.4) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 3 4 4 3 14 
 (0.0) (21.4) (28.6) (28.6) (21.4) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

18.173 0.314 
เอสเพรสโซ 0 5 38 44 8 95 
 (0.0) (5.3) (40.0) (46.3) (8.4) 100.0 

คาปูชิโน 1 5 38 51 21 116 
 (0.9) (4.3) (32.8) (44.0) (18.1) 100.0 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: มีสถานที่
จอดรถเพยีงพอ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

มอคคา 0 5 16 29 12 62   
 (0.0) (8.1) (25.8) (46.8) (19.4) 100.0   

ลาเต ้ 0 9 33 34 14 90   
 (0.0) (10.0) (36.7) (37.8) (15.6) 100.0   

อเมริกาโน 0 4 16 9 8 37   
 (0.0) (10.8) (43.2) (24.3) (21.6) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

      

11.426 0.782 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 4 24 29 10 67 
 (0.0) (6.0) (35.8) (43.3) (14.9) 100.0 

การบริการ 0 5 14 11 6 36 
 (0.0) (13.9) (38.9) (30.6) (16.7) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 1 12 86 105 41 245 
 (0.4) (4.9) (35.1) (42.9) (16.7) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 4 7 9 2 22 
 (0.0) (18.2) (31.8) (40.9) (9.1) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 3 10 13 4 30 
 (0.0) (10.0) (33.3) (43.3) (13.3) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

21.500 0.044* 
ไม่เกิน 25 บาท 0 3 27 34 6 70 
 (0.0) (4.3) (38.6) (48.6) (8.6) 100.0 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: มีสถานที่
จอดรถเพยีงพอ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

26 – 50 บาท 0 11 64 92 37 204   
 (0.0) (5.4) (31.4) (45.1) (18.1) 100.0   

51 – 75 บาท 1 14 42 34 15 106   
 (0.9) (13.2) (39.6) (32.1) (14.2) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 0 8 7 5 20   
 (0.0) (0.0) (40.0) (35.0) (25.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

8.671 0.926 

ตวัท่านเอง 1 20 105 127 45 298 
 (0.3) (6.7) (35.2) (42.6) (15.1) 100.0 

คนรัก 0 1 9 11 4 25 
 (0.0) (4.0) (36.0) (44.0) (16.0) 100.0 

ครอบครัว 0 2 9 6 3 20 
 (0.0) (10.0) (45.0) (30.0) (15.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 3 3 5 4 15 
 (0.0) (20.0) (20.0) (33.3) (26.7) 100.0 

เพื่อน 0 2 15 18 7 42 
 (0.0) (4.8) (35.7) (42.9) (16.7) 100.0 

จากตารางท่ี 4.17  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย: มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการ
ซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  (Sig=0.044)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านการส่งเสริมการตลาด: การ
ใช้คูปองสะสมเพือ่แลกสินค้าหรือลดราคา 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้คูปอง
สะสมเพือ่แลกสินค้าหรือลดราคา 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
สัปดาห์ 

      

52.205 0.000* 

1 คร้ัง 0 3 46 51 27 127 

 (0.0) (2.4) (36.2) (40.2) (21.3) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 10 81 76 25 192 

 (0.0) (5.2) (42.2) (39.6) (13.0) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 7 16 24 4 51 

 (0.0) (13.7) (31.4) (47.1) (7.8) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 2 6 10 6 6 30 

 (6.7) (20.0) (33.3) (20.0) (20.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

12.158 0.733 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 6 47 36 19 108 
 (0.0) (5.6) (43.5) (33.3) (17.6) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 1 8 45 58 19 131 
 (0.8) (6.1) (34.4) (44.3) (14.5) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 1 11 49 43 17 121 
 (0.8) (9.1) (40.5) (35.5) (14.0) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 1 9 13 3 26 
 (0.0) (3.8) (34.6) (50.0) (11.5) 100.0 
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ตารางที ่4.18   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้คูปอง
สะสมเพือ่แลกสินค้าหรือลดราคา 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 3 7 4 14   
 (0.0) (0.0) (21.4) (50.0) (28.6) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

6.739 0.978 

เอสเพรสโซ 0 7 36 40 12 95 
 (0.0) (7.4) (37.9) (42.1) (12.6) 100.0 

คาปูชิโน 1 8 48 43 16 116 
 (0.9) (6.9) (41.4) (37.1) (13.8) 100.0 

มอคคา 1 3 21 25 12 62 
 (1.6) (4.8) (33.9) (40.3) (19.4) 100.0 

ลาเต ้ 0 5 34 34 17 90 
 (0.0) (5.6) (37.8) (37.8) (18.9) 100.0 

อเมริกาโน 0 3 14 15 5 37 
 (0.0) (8.1) (37.8) (40.5) (13.5) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสดมาก
ทีสุ่ด 

      

11.595 0.771 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 4 23 33 7 67 
 (0.0) (6.0) (34.3) (49.3) (10.4) 100.0 

การบริการ 0 2 13 16 5 36 
 (0.0) (5.6) (36.1) (44.4) (13.9) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 2 14 94 91 44 245 
 (0.8) (5.7) (38.4) (37.1) (18.0) 100.0 



104 
 

 

ตารางที ่4.18   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้คูปอง
สะสมเพือ่แลกสินค้าหรือลดราคา 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

การตกแต่งร้าน 0 3 9 6 4 22   
 (0.0) (13.6) (40.9) (27.3) (18.2) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 3 14 11 2 30   
 (0.0) (10.0) (46.7) (36.7) (6.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

16.278 0.179 

ไม่เกิน 25 บาท 0 2 29 25 14 70 
 (0.0) (2.9) (41.4) (35.7) (20.0) 100.0 

26 – 50 บาท 1 11 70 88 34 204 
 (0.5) (5.4) (34.3) (43.1) (16.7) 100.0 

51 – 75 บาท 1 13 46 35 11 106 
 (0.9) (12.3) (43.4) (33.0) (10.4) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 8 9 3 20 
 (0.0) (0.0) (40.0) (45.0) (15.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

10.724 0.826 

ตวัท่านเอง 2 22 118 112 44 298 
 (0.7) (7.4) (39.6) (37.6) (14.8) 100.0 

คนรัก 0 2 10 10 3 25 
 (0.0) (8.0) (40.0) (40.0) (12.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 3 12 5 20 
 (0.0) (0.0) (15.0) (60.0) (25.0) 100.0 
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ตารางที ่4.18   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้คูปอง
สะสมเพือ่แลกสินค้าหรือลดราคา 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ผูร่้วมงาน 0 0 6 6 3 15   
 (0.0) (0.0) (40.0) (40.0) (20.0) 100.0 

เพื่อน 0 2 16 17 7 42   
 (0.0) (4.8) (38.1) (40.5) (16.7) 100.0 

จากตารางท่ี 4.18  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด: การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกสินคา้หรือลดราคา  มีความสัมพนัธ์กันในเร่ือง
ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์(Sig=0.000)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที ่4.19   ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านการส่งเสริมการตลาด: การ

ใช้ส่ือโฆษณามีความน่าดึงดูดใจ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้ส่ือ
โฆษณามีความน่าดึงดูดใจ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภคกาแฟ
สดโดยเฉลีย่ต่ออาทติย์ 

      

19.543 0.076 
1 คร้ัง 1 10 43 49 24 127 

 (0.8) (7.9) (33.9) (38.6) (18.9) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 1 23 60 82 26 192 

 (0.5) (12.0) (31.3) (42.7) (13.5) 100.0 
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ตารางที ่4.19   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้ส่ือ
โฆษณามีความน่าดึงดูดใจ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

4 – 5 คร้ัง 0 9 18 17 7 51   
 (0.0) (17.6) (35.3) (33.3) (13.7) 100.0   

มากกวา่ 5 คร้ัง 2 6 7 12 3 30   
 (6.7) (20.0) (23.3) (40.0) (10.0) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

        

ก่อนเวลา 9.00 น. 2 6 39 44 17 108   
 (1.9) (5.6) (36.1) (40.7) (15.7) 100.0   

9.00 น. – 12.00 น. 2 13 43 52 21 131 19.698 0.234 
 (1.5) (9.9) (32.8) (39.7) (16.0) 100.0   

12.01 น. - 15.00 น. 0 24 35 44 18 121   
 (0.0) (19.8) (28.9) (36.4) (14.9) 100.0   

15.01 น. – 18.00 น. 0 3 9 13 1 26   
 (0.0) (11.5) (34.6) (50.0) (3.8) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 2 2 7 3 14 
 (0.0) (14.3) (14.3) (50.0) (21.4) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

12.781 0.689 
เอสเพรสโซ 0 12 31 41 11 95 

 (0.0) (12.6) (32.6) (43.2) (11.6) 100.0 

คาปูชิโน 1 14 36 43 22 116 

 (0.9) (12.1) (31.0) (37.1) (19.0) 100.0 
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ตารางที ่4.19   (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้ส่ือ
โฆษณามีความน่าดึงดูดใจ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

มอคคา 2 9 14 29 8 62   
 (3.2) (14.5) (22.6) (46.8) (12.9) 100.0   

ลาเต ้ 1 8 34 32 15 90   
 (1.1) (8.9) (37.8) (35.6) (16.7) 100.0   

อเมริกาโน 0 5 13 15 4 37   
 (0.0) (13.5) (35.1) (40.5) (10.8) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

        

ราคาของผลิตภณัฑ์ 1 12 20 20 14 67   
 (1.5) (17.9) (29.9) (29.9) (20.9) 100.0   

การบริการ 0 5 11 17 3 36   
 (0.0) (13.9) (30.6) (47.2) (8.3) 100.0   

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 2 25 81 102 35 245 12.384 0.717 
 (0.8) (10.2) (33.1) (41.6) (14.3) 100.0   

การตกแต่งร้าน 0 4 6 8 4 22   
 (0.0) (18.2) (27.3) (36.4) (18.2) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 1 2 10 13 4 30   
 (3.3) (6.7) (33.3) (43.3) (13.3) 100.0   
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การใช้ส่ือ
โฆษณามีความน่าดึงดูดใจ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

        

ไม่เกิน 25 บาท 1 7 29 20 13 70   
 (1.4) (10.0) (41.4) (28.6) (18.6) 100.0   

26 – 50 บาท 1 27 58 87 31 204 18.517 0.101 
 (0.5) (13.2) (28.4) (42.6) (15.2) 100.0   

51 – 75 บาท 1 14 38 41 12 106   
 (0.9) (13.2) (35.8) (38.7) (11.3) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 1 0 3 12 4 20   
 (5.0) (0.0) (15.0) (60.0) (20.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

        

ตวัท่านเอง 4 39 95 113 47 298   
 (1.3) (13.1) (31.9) (37.9) (15.8) 100.0   

คนรัก 0 3 10 8 4 25 14.487 0.563 
 (0.0) (12.0) (40.0) (32.0) (16.0) 100.0   

ครอบครัว 0 1 8 7 4 20   
 (0.0) (5.0) (40.0) (35.0) (20.0) 100.0   

ผูร่้วมงาน 0 3 2 8 2 15   
 (0.0) (20.0) (13.3) (53.3) (13.3) 100.0   

เพื่อน 0 2 13 24 3 42   
 (0.0) (4.8) (31.0) (57.1) (7.1) 100.0   
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จากตารางท่ี 4.19  พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้น
การส่งเสริมการตลาด: การใชส่ื้อโฆษณามีความน่าดึงดูดใจ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 
ตารางที ่4.20   ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านการส่งเสริมการตลาด: การ

แจกของแถมหรือของทีร่ะลกึต่าง ๆ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การแจกของแถม
หรือของที่ระลกึต่าง ๆ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

26.739 0.008* 

1 คร้ัง 1 15 50 39 22 127 

 (0.8) (11.8) (39.4) (30.7) (17.3) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 6 31 65 63 27 192 

 (3.1) (16.1) (33.9) (32.8) (14.1) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 1 11 15 16 8 51 

 (2.0) (21.6) (29.4) (31.4) (15.7) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 5 7 6 8 4 30 

 (16.7) (23.3) (20.0) (26.7) (13.3) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

30.182 0.017* 

ก่อนเวลา 9.00 น. 1 15 41 29 22 108 
 (0.9) (13.9) (38.0) (26.9) (20.4) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 8 16 39 49 19 131 
 (6.1) (12.2) (29.8) (37.4) (14.5) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 4 28 47 29 13 121 
 (3.3) (23.1) (38.8) (24.0) (10.7) 100.0 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การแจกของแถม
หรือของที่ระลกึต่าง ๆ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

15.01 น. – 18.00 น. 0 3 8 12 3 26   
 (0.0) (11.5) (30.8) (46.2) (11.5) 100.0   

หลงัเวลา 18.00 น. 0 2 1 7 4 14   
 (0.0) (14.3) (7.1) (50.0) (28.6) 100.0   

ประเภทกาแฟที่
บริโภคบ่อยทีสุ่ด 

      

12.529 0.707 

เอสเพรสโซ 3 22 29 30 11 95 
 (3.2) (23.2) (30.5) (31.6) (11.6) 100.0 

คาปูชิโน 5 11 45 34 21 116 
 (4.3) (9.5) (38.8) (29.3) (18.1) 100.0 

มอคคา 3 10 21 19 9 62 
 (4.8) (16.1) (33.9) (30.6) (14.5) 100.0 

ลาเต ้ 1 16 28 32 13 90 
 (1.1) (17.8) (31.1) (35.6) (14.4) 100.0 

อเมริกาโน 1 5 13 11 7 37 
 (2.7) (13.5) (35.1) (29.7) (18.9) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

      

19.403 0.248 
ราคาของผลิตภณัฑ ์ 2 14 18 20 13 67 
 (3.0) (20.9) (26.9) (29.9) (19.4) 100.0 

การบริการ 0 7 12 15 2 36 
 (0.0) (19.4) (33.3) (41.7) (5.6) 100.0 

 



111 
 

 

ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การแจกของแถม
หรือของที่ระลกึต่าง ๆ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

รสชาติขอผลิตภณัฑ์ 10 30 88 76 41 245   
 (4.1) (12.2) (35.9) (31.0) (16.7) 100.0   

การตกแต่งร้าน 1 4 6 9 2 22   
 (4.5) (18.2) (27.3) (40.9) (9.1) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 9 12 6 3 30   
 (0.0) (30.0) (40.0) (20.0) (10.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการ
ซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 

      

28.961 0.004* 

ไม่เกิน 25 บาท 1 9 26 19 15 70 
 (1.4) (12.9) (37.1) (27.1) (21.4) 100.0 

26 – 50 บาท 8 33 58 74 31 204 
 (3.9) (16.2) (28.4) (36.3) (15.2) 100.0 

51 – 75 บาท 4 21 48 20 13 106 
 (3.8) (19.8) (45.3) (18.9) (12.3) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 1 4 13 2 20 
 (0.0) (5.0) (20.0) (65.0) (10.0) 100.0 

บุคคลทีม่ส่ีวนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

23.676 0.097 
ตวัท่านเอง 11 51 99 94 43 298 
 (3.7) (17.1) (33.2) (31.5) (14.4) 100.0 

คนรัก 0 6 14 2 3 25 
 (0.0) (24.0) (56.0) (8.0) (12.0) 100.0 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟสด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: การแจกของแถม
หรือของที่ระลกึต่าง ๆ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ครอบครัว 0 1 4 12 3 20   
 (0.0) (5.0) (20.0) (60.0) (15.0) 100.0   

ผูร่้วมงาน 1 0 6 5 3 15   
 (6.7) (0.0) (40.0) (33.3) (20.0) 100.0   

เพื่อน 1 6 13 13 9 42   
 (2.4) (14.3) (31.0) (31.0) (21.4) 100.0   

จากตารางท่ี 4.20  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด: การแจกของแถมหรือของท่ีระลึกต่าง ๆ  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองความถ่ีใน
การบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์(Sig=0.008)  ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด (Sig=0.017)  
และค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.004) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านบุคลากร: การต้อนรับและ
อธัยาศัยของพนักงาน 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: การต้อนรับและอธัยาศัย
ของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

11.014 0.275 

1 คร้ัง 0 0 21 61 45 127 

 (0.0) (0.0) (16.5) (48.0) (35.4) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 2 23 117 50 192 

 (0.0) (1.0) (12.0) (60.9) (26.0) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 1 8 29 13 51 

 (0.0) (2.0) (15.7) (56.9) (25.5) 100.0 
มากกวา่ 5 คร้ัง 0 1 6 17 6 30   
 (0.0) (3.3) (20.0) (56.7) (20.0) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

31.314 0.002* 
ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 14 55 39 108 

 (0.0) (0.0) (13.0) (50.9) (36.1) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 0 26 70 35 131 

 (0.0) (0.0) (19.8) (53.4) (26.7) 100.0 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: การต้อนรับและอธัยาศัย
ของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

12.01 น. - 15.00 น. 0 3 12 82 24 121   
 (0.0) (2.5) (9.9) (67.8) (19.8) 100.0   

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 5 13 8 26   
 (0.0) (0.0) (19.2) (50.0) (30.8) 100.0   

หลงัเวลา 18.00 น. 0 1 1 4 8 14   
 (0.0) (7.1) (7.1) (28.6) (57.1) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

18.019 0.115 

เอสเพรสโซ 0 1 10 59 25 95 
 (0.0) (1.1) (10.5) (62.1) (26.3) 100.0 

คาปูชิโน 0 1 15 64 36 116 
 (0.0) (0.9) (12.9) (55.2) (31.0) 100.0 

มอคคา 0 2 4 35 21 62 
 (0.0) (3.2) (6.5) (56.5) (33.9) 100.0 

ลาเต ้ 0 0 20 45 25 90 
 (0.0) (0.0) (22.2) (50.0) (27.8) 100.0 
อเมริกาโน 0 0 9 21 7 37 
 (0.0) (0.0) (24.3) (56.8) (18.9) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

        

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 1 8 46 12 67   
 (0.0) (1.5) (11.9) (68.7) (17.9) 100.0   
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: การต้อนรับและอธัยาศัย
ของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

การบริการ 0 1 8 14 13 36  
 
 
 

13.003 

 
 
 
 

0.369 

 (0.0) (2.8) (22.2) (38.9) (36.1) 100.0 
รสชาติของ
ผลิตภณัฑ์ 

0 2 37 132 74 245 

 (0.0) (0.8) (15.1) (53.9) (30.2) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 0 3 13 6 22 
 (0.0) (0.0) (13.6) (59.1) (27.3) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 2 19 9 30 
 (0.0) (0.0) (6.7) (63.3) (30.0) 100.0 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

16.013 0.067 

ไม่เกิน 25 บาท 0 1 12 36 21 70 
 (0.0) (1.4) (17.1) (51.4) (30.0) 100.0 

26 – 50 บาท 0 2 21 120 61 204 
 (0.0) (1.0) (10.3) (58.8) (29.9) 100.0 

51 – 75 บาท 0 1 18 63 24 106 
 (0.0) (0.9) (17.0) (59.4) (22.6) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 7 5 8 20 
 (0.0) (0.0) (35.0) (25.0) (40.0) 100.0 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: การต้อนรับและอธัยาศัย
ของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

12.393 0.415 

ตวัท่านเอง 0 3 39 167 89 298 
 (0.0) (1.0) (13.1) (56.0) (29.9) 100.0 

คนรัก 0 1 3 14 7 25 
 (0.0) (4.0) (12.0) (56.0) (28.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 7 9 4 20 
 (0.0) (0.0) (35.0) (45.0) (20.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 0 3 7 5 15 
 (0.0) (0.0) (20.0) (46.7) (33.3) 100.0 

เพื่อน 0 0 6 27 9 42 
 (0.0) (0.0) (14.3) (64.3) (21.4) 100.0 

จากตารางท่ี 4.21  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
บุคลากร: การตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด (Sig=0.002)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.22 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านบุคลากร: พนักงานสามารถ
ให้ข้อมูลค าแนะน าเกีย่วกบักาแฟสด 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: พนักงานสามารถให้ข้อมูล
ค าแนะน าเกีย่วกบักาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

15.314 0.225 

1 คร้ัง 0 0 36 64 27 127 

 (0.0) (0.0) (28.3) (50.4) (21.3) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 1 9 46 102 34 192 

 (0.5) (4.7) (24.0) (53.1) (17.7) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 1 15 23 12 51 

 (0.0) (2.0) (29.4) (45.1) (23.5) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 1 2 7 14 6 30 

 (3.3) (6.7) (23.3) (46.7) (20.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

9.121 0.908 

ก่อนเวลา 9.00 น. 1 1 28 58 20 108 
 (0.9) (0.9) (25.9) (53.7) (18.5) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 1 6 36 59 29 131 
 (0.8) (4.6) (27.5) (45.0) (22.1) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 4 31 66 20 121 
 (0.0) (3.3) (25.6) (54.5) (16.5) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 6 13 7 26 
 (0.0) (0.0) (23.1) (50.0) (26.9) 100.0 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: พนักงานสามารถให้ข้อมูล
ค าแนะน าเกีย่วกบักาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 1 3 7 3 14   
 (0.0) (7.1) (21.4) (50.0) (21.4) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

21.241 0.169 

เอสเพรสโซ 0 3 21 56 15 95 
 (0.0) (3.2) (22.1) (58.9) (15.8) 100.0 

คาปูชิโน 0 6 29 55 26 116 
 (0.0) (5.2) (25.0) (47.4) (22.4) 100.0 

มอคคา 0 1 21 24 16 62 
 (0.0) (1.6) (33.9) (38.7) (25.8) 100.0 

ลาเต ้ 2 0 25 48 15 90 
 (2.2) (0.0) (27.8) (53.3) (16.7) 100.0 

อเมริกาโน 0 2 8 20 7 37 
 (0.0) (5.4) (21.6) (54.1) (18.9) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการเลอืก
ซ้ือกาแฟสดมากทีสุ่ด 

      

17.280 0.368 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 3 21 33 10 67 
 (0.0) (4.5) (31.3) (49.3) (14.9) 100.0 

การบริการ 0 3 9 16 8 36 
 (0.0) (8.3) (25.0) (44.4) (22.2) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 1 4 66 124 50 245 
 (0.4) (1.6) (26.9) (50.6) (20.4) 100.0 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: พนักงานสามารถให้ข้อมูล
ค าแนะน าเกีย่วกบักาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

การตกแต่งร้าน 0 1 5 11 5 22   
 (0.0) (4.5) (22.7) (50.0) (22.7) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 1 1 3 19 6 30   
 (3.3) (3.3) (10.0) (63.3) (20.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

16.418 0.173 

ไม่เกิน 25 บาท 0 1 23 33 13 70 
 (0.0) (1.4) (32.9) (47.1) (18.6) 100.0 

26 – 50 บาท 1 6 52 99 46 204 
 (0.5) (2.9) (25.5) (48.5) (22.5) 100.0 

51 – 75 บาท 0 4 25 62 15 106 
 (0.0) (3.8) (23.6) (58.5) (14.2) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 1 1 4 9 5 20 
 (5.0) (5.0) (20.0) (45.0) (25.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

17.109 0.379 

ตวัท่านเอง 2 6 74 151 65 298 
 (0.7) (2.0) (24.8) (50.7) (21.8) 100.0 

คนรัก 0 2 4 15 4 25 
 (0.0) (8.0) (16.0) (60.0) (16.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 9 9 2 20 
 (0.0) (0.0) (45.0) (45.0) (10.0) 100.0 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: พนักงานสามารถให้ข้อมูล
ค าแนะน าเกีย่วกบักาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ผูร่้วมงาน 0 1 6 5 3 15   
 (0.0) (6.7) (40.0) (33.3) (20.0) 100.0 

เพื่อน 0 3 11 23 5 42   
 (0.0) (7.1) (26.2) (54.8) (11.9) 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.22  พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้น
บุคลากร: : พนกังานสามารถใหข้อ้มูลค าแนะน าเก่ียวกบักาแฟสด ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่4.23 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านบุคลากร: ความเหมาะสมใน

การแต่งกายของพนักงาน 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความเหมาะสมในการแต่ง
กายของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

24.506 0.017* 1 คร้ัง 0 0 19 80 28 127 

 (0.0) (0.0) (15.0) (63.0) (22.0) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 1 0 21 133 37 192 

 (0.5) (0.0) (10.9) (69.3) (19.3) 100.0 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความเหมาะสมในการแต่ง
กายของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

4 – 5 คร้ัง 0 2 8 33 8 51   
 (0.0) (3.9) (15.7) (64.7) (15.7) 100.0   

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 2 7 18 3 30   
 (0.0) (6.7) (23.3) (60.0) (10.0) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

        

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 20 71 17 108   
 (0.0) (0.0) (18.5) (65.7) (15.7) 100.0   

9.00 น. – 12.00 น. 1 0 16 87 27 131   
 (0.8) (0.0) (12.2) (66.4) (20.6) 100.0 17.125 0.378 

12.01 น. - 15.00 น. 0 2 15 82 22 121   
 (0.0) (1.7) (12.4) (67.8) (18.2) 100.0   

15.01 น. – 18.00 น. 0 1 3 15 7 26   
 (0.0) (3.8) (11.5) (57.7) (26.9) 100.0   

หลงัเวลา 18.00 น. 0 1 1 9 3 14   
 (0.0) (7.1) (7.1) (64.3) (21.4) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

15.435 0.493 
เอสเพรสโซ 0 1 13 68 13 95 

 (0.0) (1.1) (13.7) (71.6) (13.7) 100.0 

คาปูชิโน 0 1 19 71 25 116 

 (0.0) (0.9) (16.4) (61.2) (21.6) 100.0 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความเหมาะสมในการแต่ง
กายของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

มอคคา 0 0 10 36 16 62   
 (0.0) (0.0) (16.1) (58.1) (25.8) 100.0   

ลาเต ้ 1 1 11 59 18 90   
 (1.1) (1.1) (12.2) (65.6) (20.0) 100.0   

อเมริกาโน 0 1 2 30 4 37   
 (0.0) (2.7) (5.4) (81.1) (10.8) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

        

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 6 49 12 67   
 (0.0) (0.0) (9.0) (73.1) (17.9) 100.0   

การบริการ 0 0 5 21 10 36   
 (0.0) (0.0) (13.9) (58.3) (27.8) 100.0   

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 1 4 40 159 41 245 12.056 0.740 
 (0.4) (1.6) (16.3) (64.9) (16.7) 100.0   

การตกแต่งร้าน 0 0 2 16 4 22   
 (0.0) (0.0) (9.1) (72.7) (18.2) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 2 19 9 30   
 (0.0) (0.0) (6.7) (63.3) (30.0) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

  
ไม่เกิน 25 บาท 0 0 10 49 11 70 
 (0.0) (0.0) (14.3) (70.0) (15.7) 100.0 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความเหมาะสมในการแต่ง
กายของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

26 – 50 บาท 1 2 33 127 41 204   
 (0.5) (1.0) (16.2) (62.3) (20.1) 100.0   

51 – 75 บาท 0 2 12 75 17 106 11.469 0.489 
 (0.0) (1.9) (1.3) (70.8) (16.0) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 0 0 13 7 20   
 (0.0) (0.0) (0.0) (65.0) (35.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

        

ตวัท่านเอง 1 2 41 203 51 298   
 (0.3) (0.7) (13.8) (68.1) (17.1) 100.0   

คนรัก 0 0 4 15 6 25   
 (0.0) (0.0) (16.0) (60.0) (24.0) 100.0   

ครอบครัว 0 0 4 13 3 20 18.892 0.274 
 (0.0) (0.0) (20.0) (65.0) (15.0) 100.0   

ผูร่้วมงาน 0 1 1 12 1 15   
 (0.0) (6.7) (6.7) (80.0) (6.7) 100.0   

เพื่อน 0 1 5 21 15 42   
 (0.0) (2.4) (11.9) (50.0) (35.7) 100.0   

จากตารางท่ี 4.23  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
บุคลากร:  ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองความถ่ีในการ
บริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ (Sig=0.017)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.24 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัด้านบุคลากร: ความกระตือรือร้น
ในการให้บริการของพนักงาน 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

14.583 0.103 

1 คร้ัง 0 1 25 64 37 127 

 (0.0) (0.8) (19.7) (0.4) (29.1) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 1 58 95 38 192 

 (0.0) (0.5) (30.2) (49.5) (19.8) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 2 15 26 8 51 

 (0.0) (3.9) (29.4) (51.0) (15.7) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 0 6 14 10 30 

 (0.0) (0.0) (20.0) (46.7) (33.3) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

11.483 0.488 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 27 53 28 108 
 (0.0) (0.0) (25.0) (49.1) (25.9) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 3 41 56 31 131 
 (0.0) (2.3) (31.3) (42.7) (23.7) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 1 28 68 24 121 
 (0.0) (0.8) (23.1) (56.2) (19.8) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 7 13 6 26 
 (0.0) (0.0) (26.9) (50.0) (23.1) 100.0 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 1 9 4 14   
 (0.0) (0.0) (7.1) (64.3) (28.6) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

12.592 0.399 

เอสเพรสโซ 0 0 23 55 17 95 
 (0.0) (0.0) (24.2) (57.9) (17.9) 100.0 

คาปูชิโน 0 1 29 57 29 116 
 (0.0) (0.9) (25.0) (49.1) (25.0) 100.0 

มอคคา 0 0 14 33 15 62 
 (0.0) (0.0) (22.6) (53.2) (24.2) 100.0 

ลาเต ้ 0 2 24 38 26 90 
 (0.0) (2.2) (26.7) (42.2) (28.9) 100.0 

อเมริกาโน 0 1 14 16 6 37 
 (0.0) (2.7) (37.8) (43.2) (16.2) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการเลอืก
ซ้ือกาแฟสดมากทีสุ่ด 

      

18.664 0.097 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 22 32 13 67 
 (0.0) (0.0) (32.8) (47.8) (19.4) 100.0 

การบริการ 0 2 13 14 7 36 
 (0.0) (5.6) (36.1) (38.9) (19.4) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 2 61 125 57 245 
 (0.0) (0.8) (24.9) (51.0) (23.3) 100.0 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

การตกแต่งร้าน 0 0 5 12 5 22   
 (0.0) (0.0) (22.7) (54.5) (22.7) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 3 16 11 30   
 (0.0) (.0) (10.0) (53.3) (36.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

3.727 0.928 

ไม่เกิน 25 บาท 0 1 21 32 16 70 
 (0.0) (1.4) (30.0) (45.7) (22.9) 100.0 

26 – 50 บาท 0 1 49 105 49 204 
 (0.0) (0.5) (24.0) (51.5) (24.0) 100.0 

51 – 75 บาท 0 2 28 51 25 106 
 (0.0) (1.9) (6.4) (48.1) (23.6) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 6 11 3 20 
 (0.0) (0.0) (30.0) (55.0) (15.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

13.338 0.345 

ตวัท่านเอง 0 3 67 155 73 298 
 (0.0) (1.0) (22.5) (52.0) (24.5) 100.0 

คนรัก 0 0 11 10 4 25 
 (0.0) (0.0) (44.0) (40.0) (16.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 8 7 5 20 
 (0.0) (0.0) (40.0) (35.0) (25.0) 100.0 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านบุคลากร: ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการของพนักงาน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ผูร่้วมงาน 0 0 7 6 2 15   
 (0.0) (0.0) (46.7) (40.0) (13.3) 100.0   

เพื่อน 0 1 11 21 9 42   
 (0.0) (2.4) (26.2) (50.0) (21.4) 100.0   

จากตารางท่ี 4.24  พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้น
บุคลากร:  ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านกระบวนการให้บริการ             

: ความรวดเร็วในกรรมวธีิการชงกาแฟ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : ความรวดเร็ว
ในกรรมวิธีการชงกาแฟ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

13.155 0.156 1 คร้ัง 0 1 36 56 34 127 

 (0.0) (0.8) (28.3) (44.1) (26.8) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 8 34 105 45 192 

 (0.0) (4.2) (17.7) (54.7) (23.4) 100.0 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : ความรวดเร็ว
ในกรรมวิธีการชงกาแฟ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

4 – 5 คร้ัง 0 0 13 26 12 51   
 (0.0) (0.0) (25.5) (51.0) (23.5) 100.0 

  มากกวา่ 5 คร้ัง 0 0 6 18 6 30 

 (0.0) (0.0) (20.0) (60.0) (20.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

16.170 0.184 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 30 50 28 108 

 (0.0) (0.0) (27.8) (46.3) (25.9) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 7 20 71 33 131 

 (0.0) (5.3) (15.3) (54.2) (25.2) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 1 29 65 26 121 

 (0.0) (0.8) (24.0) (53.7) (21.5) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 1 6 12 7 26 

 (0.0) (3.8) (23.1) (46.2) (26.9) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 4 7 3 14 

 (0.0) (0.0) (28.6) (50.0) (21.4) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

        

เอสเพรสโซ 0 1 16 52 26 95   
 (0.0) (1.1) (16.8) (54.7) (27.4) 100.0   

คาปูชิโน 0 2 28 60 26 116 11.533 0.484 
 (0.0) (1.7) (24.1) (51.7) (22.4) 100.0   
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : ความรวดเร็ว
ในกรรมวิธีการชงกาแฟ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

มอคคา 0 1 17 29 15 62   
 (0.0) (1.6) (27.4) (46.8) (24.2) 100.0   

ลาเต ้ 0 2 18 46 24 90   
 (0.0) (2.2) (20.0) (51.1) (26.7) 100.0   

อเมริกาโน 0 3 10 18 6 37   
 (0.0) (8.1) (27.0) (48.6) (16.2) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการเลอืก
ซ้ือกาแฟสดมากทีสุ่ด 

      

15.809 0.200 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 4 11 34 18 67 

 (0.0) (6.0) (16.4) (50.7) (26.9) 100.0 

การบริการ 0 1 12 14 9 36 

 (0.0) (2.8) (33.3) (38.9) (25.0) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ์ 0 3 53 132 57 245 

 (0.0) (1.2) (21.6) (53.9) (23.3) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 1 8 7 6 22 

 (0.0) (4.5) (36.4) (31.8) (27.3) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 5 18 7 30 

 (0.0) (0.0) (16.7) (60.0) (23.3) 100.0 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

        

ไม่เกิน 25 บาท 0 1 17 34 18 70   
 (0.0) (1.4) (24.3) (48.6) (25.7) 100.0   
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : ความรวดเร็ว
ในกรรมวิธีการชงกาแฟ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

26 – 50 บาท 0 3 42 103 56 204   
 (0.0) (1.5) (20.6) (50.5) (27.5) 100.0   

51 – 75 บาท 0 5 23 60 18 106 10.383 0.320 
 (0.0) (4.7) (21.7) (56.6) (17.0) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 0 7 8 5 20   
 (0.0) (0.0) (35.0) (40.0) (25.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

8.721 0.727 

ตวัท่านเอง 0 7 62 158 71 298 
 (0.0) (2.3) (20.8) (53.0) (23.8) 100.0 

คนรัก 0 0 6 14 5 25 
 (0.0) (0.0) (24.0) (56.0) (20.0) 100.0 

ครอบครัว 0 1 4 11 4 20 
 (0.0) (5.0) (20.0) (55.0) (20.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 1 4 6 4 15 
 (0.0) (6.7) (26.7) (40.0) (26.7) 100.0 

เพื่อน 0 0 13 16 13 42 
 (0.0) (0.0) (31.0) (38.1) (31.0) 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.25  พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ : ความรวดเร็วในกรรมวธีิการชงกาแฟ  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.26   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านกระบวนการให้บริการ : 
เวลาเปิด-ปิดร้าน 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : เวลาเปิด-ปิดร้าน 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

31.136 0.002* 

1 คร้ัง 1 0 31 74 21 127 

 (0.8) (0.0) (24.4) (58.3) (16.5) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 1 1 56 110 24 192 

 (0.5) (0.5) (29.2) (57.3) (12.5) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 0 14 29 8 51 

 (0.0) (0.0) (27.5) (56.9) (15.7) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 3 11 12 4 30 

 (0.0) (10.0) (36.7) (40.0) (13.3) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

27.988 0.032* 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 1 32 59 16 108 
 (0.0) (0.9) (29.6) (54.6) (14.8) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 1 2 39 66 23 131 
 (0.8) (1.5) (29.8) (50.4) (17.6) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 0 33 76 12 121 
 (0.0) (0.0) (27.3) (62.8) (9.9) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 7 15 4 26 
 (0.0) (0.0) (26.9) (57.7) (15.4) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 1 1 1 9 2 14 
 (7.1) (7.1) (7.1) (64.3) (14.3) 100.0 
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ตารางที ่4.26 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : เวลาเปิด-ปิดร้าน 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

7.577 0.960 

เอสเพรสโซ 0 1 23 58 13 95 
 (0.0) (1.1) (24.2) (61.1) (13.7) 100.0 

คาปูชิโน 1 1 32 66 16 116 
 (0.9) (0.9) (27.6) (56.9) (13.8) 100.0 

มอคคา 1 0 21 31 9 62 
 (1.6) (0.0) (33.9) (50.0) (14.5) 100.0 

ลาเต ้ 0 1 25 49 15 90 
 (0.0) (1.1) (27.8) (54.4) (16.7) 100.0 

อเมริกาโน 0 1 11 21 4 37 
 (0.0) (2.7) (29.7) (56.8) (10.8) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

      

25.874 0.056 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 22 37 8 67 
 (0.0) (0.0) (32.8) (55.2) (11.9) 100.0 

การบริการ 1 1 10 20 4 36 
 (2.8) (2.8) (27.8) (55.6) (11.1) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 3 66 144 32 245 
 (0.0) (1.2) (26.9) (58.8) (13.1) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 0 9 6 7 22 
 (0.0) (0.0) (40.9) (27.3) (31.8) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 1 0 5 18 6 30 
 (3.3) (0.0) (16.7) (60.0) (20.0) 100.0   
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ตารางที ่4.26 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : เวลาเปิด-ปิดร้าน 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      
15.000 0.241 

ไม่เกิน 25 บาท 2 0 21 37 10 70 
 (2.9) (0.0) (30.0) (52.9) (14.3) 100.0   

26 – 50 บาท 0 2 56 114 32 204   
 (0.0) (1.0) (27.5) (55.9) (15.7) 100.0   

51 – 75 บาท 0 2 32 61 11 106   
 (0.0) (1.9) (30.2) (57.5) (10.4) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 0 3 13 4 20   
 (0.0) (0.0) (15.0) (65.0) (20.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      
25.228 0.066 

ตวัท่านเอง 1 2 84 166 45 298 
 (0.3) (0.7) (28.2) (55.7) (15.1) 100.0   

คนรัก 0 0 7 14 4 25   
 (0.0) (0.0) (28.0) (56.0) (16.0) 100.0   

ครอบครัว 0 1 8 9 2 20   
 (0.0) (5.0) (40.0) (45.0) (10.0) 100.0   

ผูร่้วมงาน 1 1 4 8 1 15   
 (6.7) (6.7) (26.7) (53.3) (6.7) 100.0   

เพื่อน 0 0 9 28 5 42 
 (0.0) (0.0) (21.4) (66.7) (11.9) 100.0 
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จากตารางท่ี 4.26  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
กระบวนการให้บริการ : เวลาเปิด-ปิดร้าน  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองความถ่ีในการบริโภคกาแฟ
สดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์(Sig=0.002)  และช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด (Sig=0.032)  ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านกระบวนการให้บริการ :      

มีบริการจัดส่ง 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : มีบริการจัดส่ง 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

15.904 0.196 

1 คร้ัง 1 6 53 47 20 127 

 (0.8) (4.7) (41.7) (37.0) (15.7) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 2 10 75 82 23 192 

 (1.0) (5.2) (39.1) (42.7) (12.0) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 6 18 20 7 51 

 (0.0) (11.8) (35.3) (39.2) (13.7) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 2 3 14 9 2 30 

 (6.7) (10.0) (46.7 (30.0) (6.7) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

14.169 0.586 
ก่อนเวลา 9.00 น. 1 6 44 45 12 108 
 (0.9) (5.6) (40.7) (41.7) (11.1) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 3 10 46 55 17 131 
 (2.3) (7.6) (35.1) (42.0) (13.0) 100.0 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : มีบริการจัดส่ง 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

12.01 น. - 15.00 น. 0 7 55 43 16 121   
 (0.0) (5.8) (45.5) (35.5) (13.2) 100.0   

15.01 น. – 18.00 น. 0 1 11 11 3 26   
 (0.0) (3.8) (42.3) (42.3) (11.5) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 1 1 4 4 4 14 
 (7.1) (7.1) (28.6) (28.6) (28.6) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

8.174 0.944 

เอสเพรสโซ 1 4 37 43 10 95 
 (1.1) (4.2) (38.9) (45.3) (10.5) 100.0 

คาปูชิโน 1 10 43 45 17 116 
 (0.9) (8.6) (37.1) (38.8) (14.7) 100.0 

มอคคา 2 3 26 25 6 62 
 (3.2) (4.8) (41.9) (40.3) (9.7) 100.0 

ลาเต ้ 1 6 38 31 14 90 
 (1.1) (6.7) (42.2) (34.4) (15.6) 100.0 

อเมริกาโน 0 2 16 14 5 37 
 (0.0) (5.4) (43.2) (37.8) (13.5) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

      

6.839 0.976 
ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 3 27 27 10 67 
 (0.0) (4.5) (40.3) (40.3) (14.9) 100.0 

การบริการ 1 2 13 14 6 36 
 (2.8) (5.6) (36.1) (38.9) (16.7) 100.0 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : มีบริการจัดส่ง 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 3 17 96 97 32 245   
 (1.2) (6.9) (39.2) (39.6) (13.1) 100.0   

การตกแต่งร้าน 0 2 9 9 2 22   
 (0.0) (9.1) (40.9) (40.9) (9.1) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 1 1 15 11 2 30 
 (3.3) (3.3) (50.0) (36.7) (6.7) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

19.420 0.079 

ไม่เกิน 25 บาท 2 2 28 25 13 70 
 (2.9) (2.9) (40.0) (35.7) (18.6) 100.0 

26 – 50 บาท 3 16 71 87 27 204 
 (1.5) (7.8) (34.8) (42.6) (13.2) 100.0 

51 – 75 บาท 0 6 56 34 10 106 
 (0.0) (5.7) (52.8) (32.1) (9.4) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 1 5 12 2 20 
 (0.0) (5.0) (25.0) (60.0) (10.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือ 
กาแฟสด 

      

11.220 0.796 ตวัท่านเอง 4 18 125 112 39 298 
 (1.3) (6.0) (41.9) (37.6) (13.1) 100.0 

คนรัก 0 2 11 9 3 25 
 (0.0) (8.0) (44.0) (36.0) (12.0) 100.0 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านกระบวนการให้บริการ : มีบริการจัดส่ง 
รวม X2 

 
Sig 

 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ครอบครัว 0 1 7 9 3 20   
 (0.0) (5.0) (35.0) (45.0) (15.0) 100.0   

ผูร่้วมงาน 1 1 2 8 3 15   
 (6.7) (6.7) (13.3) (53.3) (20.0) 100.0   

เพื่อน 0 3 15 20 4 42   
 (0.0) (7.1) (35.7) (47.6) (9.5) 100.0 

จากตารางท่ี 4.27  พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกบัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ : มีบริการจดัส่ง  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านลักษณะทางกายภาพ :  

บรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : บรรยากาศและ
การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

17.352 0.043* 1 คร้ัง 0 0 20 63 44 127 

 (0.0) (0.0) (15.7) (49.6) (34.6) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 1 37 97 57 192 

 (0.0) (0.5) (19.3) (50.5) (29.7) 100.0 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : บรรยากาศและ
การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

4 – 5 คร้ัง 0 0 11 32 8 51   
 (0.0) (0.0) (21.6) (62.7) (15.7) 100.0   

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 1 7 19 3 30   
 (0.0) (3.3) (23.3) (63.3) (10.0) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

6.988 0.858 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 18 59 31 108 
 (0.0) (0.0) (16.7) (54.6) (28.7) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 1 22 70 38 131 
 (0.0) (0.8) (16.8) (53.4) (29.0) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 1 30 61 29 121 
 (0.0) (0.8) (24.8) (50.4) (24.0) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 4 13 9 26 
 (0.0) (0.0) (15.4) (50.0) (34.6) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 1 8 5 14 
 (0.0) (0.0) (7.1) (57.1) (35.7) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

17.045 0.148 
เอสเพรสโซ 0 0 9 58 28 95 
 (0.0) (0.0) (9.5) (61.1) (29.5) 100.0 

คาปูชิโน 0 1 29 48 38 116 
 (0.0) (0.9) (25.0) (41.4) (32.8) 100.0 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : บรรยากาศและ
การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

มอคคา 0 1 11 35 15 62   
 (0.0) (1.6) (17.7) (56.5) (24.2) 100.0   

ลาเต ้ 0 0 18 48 24 90   
 (0.0) (0.0) (20.0) (53.3) (26.7) 100.0   

อเมริกาโน 0 0 8 22 7 37   
 (0.0) (0.0) (21.6) (59.5) (18.9) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 
มากทีสุ่ด 

      

20.091 0.065 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 0 11 41 15 67 
 (0.0) (0.0) (16.4) (61.2) (22.4) 100.0 

การบริการ 0 1 12 11 12 36 
 (0.0) (2.8) (3.3) (30.6) (33.3) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 1 47 133 64 245 
 (0.0) (0.4) (19.2) (54.3) (26.1) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 0 2 12 8 22 
 (0.0) (0.0) (9.1) (54.5) (36.4) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 3 14 13 30 
 (0.0) (0.0) (10.0) (46.7) (43.3) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

  
ไม่เกิน 25 บาท 0 0 12 36 22 70 
 (0.0) (0.0) (17.1) (51.4) (31.4) 100.0 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : บรรยากาศและ
การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

26 – 50 บาท 0 1 37 108 58 204 

3.116 0.960 

 (0.0) (0.5) (18.1) (52.9) (28.4) 100.0 

51 – 75 บาท 0 1 23 57 25 106 
 (0.0) (0.9) (21.7) (53.8) (23.6) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 3 10 7 20 
 (0.0) (0.0) (15.0) (50.0) (35.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

17.604 0.128 

ตวัท่านเอง 0 2 44 169 83 298 
 (0.0) (0.7) (14.8) (56.7) (27.9) 100.0 

คนรัก 0 0 8 9 8 25 
 (0.0) (0.0) (32.0) (36.0) (32.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 4 11 5 20 
 (0.0) (0.0) (20.0) (55.0) (25.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 0 6 6 3 15 
 (0.0) (0.0) (40.0) (40.0) (20.0) 100.0 

เพื่อน 0 0 13 16 13 42 
 (0.0) (0.0) (31.0) (38.1) (31.0) 100.0 

จากตารางท่ี 4.28  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ : บรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน  มีความสัมพนัธ์กนัใน
เร่ืองความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ (Sig=0.043) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.29  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านลักษณะทางกายภาพ : 
ความสะอาดของสถานทีแ่ละเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : ความสะอาด
ของสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

14.060 0.120 

1 คร้ัง 0 1 22 57 47 127 

 (0.0) (0.8) (17.3) (44.9) (37.0) 100.0 

2 – 3 คร้ัง 0 2 45 85 60 192 

 (0.0) (1.0) (23.4) (44.3) (31.3) 100.0 

4 – 5 คร้ัง 0 0 12 30 9 51 

 (0.0) (0.0) (23.5) (58.8) (17.6) 100.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 1 2 18 9 30 

 (0.0) (3.3) (6.7) (60.0) (30.0) 100.0 

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

29.345 0.004* 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 17 53 38 108 
 (0.0) (0.0) (15.7) (49.1) (35.2) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 3 35 51 42 131 
 (0.0) (2.3) (26.7) (38.9) (32.1) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 0 24 69 28 121 
 (0.0) (0.0) (19.8) (57.0) (23.1) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 1 5 13 7 26 
 (0.0) (3.8) (19.2) (50.0) (26.9) 100.0 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : ความสะอาด
ของสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 0 0 4 10 14   
 (0.0) (0.0) (0.0) (28.6) (71.4) 100.0   

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

14.278 0.283 

เอสเพรสโซ 0 2 17 44 32 95 
 (0.0) (2.1) (17.9) (46.3) (33.7) 100.0 

คาปูชิโน 0 1 24 52 39 116 
 (0.0) (0.9) (20.7) (44.8) (33.6) 100.0 

มอคคา 0 0 16 32 14 62 
 (0.0) (0.0) (25.8) (51.6) (22.6) 100.0 

ลาเต ้ 0 1 11 47 31 90 
 (0.0) (1.1) (12.2) (52.2) (34.4) 100.0 

อเมริกาโน 0 0 13 15 9 37 
 (0.0) (0.0) (35.1) (40.5) (24.3) 100.0 

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 
มากทีสุ่ด 

      

12.897 0.377 

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 1 18 34 14 67 
 (0.0) (1.5) (26.9) (50.7) (20.9) 100.0 

การบริการ 0 1 10 15 10 36 
 (0.0) (2.8) (27.8) (41.7) (27.8) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 2 43 121 79 245 
 (0.0) (0.8) (17.6) (49.4) (32.2) 100.0 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : ความสะอาด
ของสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

การตกแต่งร้าน 0 0 6 7 9 22   
 (0.0) (0.0) (27.3) (31.8) (40.9) 100.0   

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 0 4 13 13 30   
 (0.0) (0.0) (13.3) (43.3) (43.3) 100.0   

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      

10.873 0.285 

ไม่เกิน 25 บาท 0 2 17 30 21 70 
 (0.0) (2.9) (24.3) (42.9) (30.0) 100.0 

26 – 50 บาท 0 0 38 95 71 204 
 (0.0) (0.0) (18.6) (46.6) (34.8) 100.0 

51 – 75 บาท 0 2 22 52 30 106 
 (0.0) (1.9) (20.8) (49.1) (28.3) 100.0 

มากกวา่ 75 บาท 0 0 4 13 3 20 
 (0.0) (0.0) (20.0) (65.0) (15.0) 100.0 

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

10.035 0.613 

ตวัท่านเอง 0 2 55 142 99 298 
 (0.0) (0.7) (18.5) (47.7) (33.2) 100.0 

คนรัก 0 0 6 14 5 25 
 (0.0) (0.0) (24.0) (56.0) (20.0) 100.0 

ครอบครัว 0 1 6 8 5 20 
 (0.0) (5.0) (30.0) (40.0) (25.0) 100.0 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : ความสะอาด
ของสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ผูร่้วมงาน 0 0 4 8 3 15   
 (0.0) (0.0) (26.7) (53.3) (20.0) 100.0   

เพื่อน 0 1 10 18 13 42   
 (0.0) (2.4) (23.8) (42.9) (31.0) 100.0   

 
จากตารางท่ี 4.29  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ : ความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ือง
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด (Sig=0.004)  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่4.30   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้านลักษณะทางกายภาพ : มีที่

น่ังส าหรับรอ และดื่มกาแฟสด 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : มีทีน่ั่งส าหรับรอ 
และดื่มกาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ความถี่ในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉลีย่ต่อ
อาทติย์ 

      

12.145 0.205 
1 คร้ัง 0 1 27 59 40 127 

 (0.0) (0.8) (21.3) (46.5) (31.5) 100.0 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : มีทีน่ั่งส าหรับรอ 
และดื่มกาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

2 – 3 คร้ัง 0 9 55 90 38 192   
 (0.0) (4.7) (28.6) (46.9) (19.8) 100.0   

4 – 5 คร้ัง 0 2 16 24 9 51   
 (0.0) (3.9) (31.4) (47.1) (17.6) 100.0   

มากกวา่ 5 คร้ัง 0 2 9 13 6 30   
 (0.0) (6.7) (30.0) (43.3) (20.0) 100.0   

ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด 

      

31.881 0.001* 

ก่อนเวลา 9.00 น. 0 0 26 57 25 108 
 (0.0) (0.0) (24.1) (52.8) (23.1) 100.0 

9.00 น. – 12.00 น. 0 8 24 66 33 131 
 (0.0) (6.1) (18.3) (50.4) (25.2) 100.0 

12.01 น. - 15.00 น. 0 4 48 47 22 121 
 (0.0) (3.3) (39.7) (38.8) (18.2) 100.0 

15.01 น. – 18.00 น. 0 0 7 12 7 26 
 (0.0) (0.0) (26.9) (46.2) (26.9) 100.0 

หลงัเวลา 18.00 น. 0 2 2 4 6 14 
 (0.0) (14.3) (14.3) (28.6) (42.9) 100.0 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค
บ่อยทีสุ่ด 

      

22.708 0.030* 
เอสเพรสโซ 0 2 23 50 20 95 
 (0.0) (2.1) (24.2) (52.6) (21.1) 100.0 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : มีทีน่ั่งส าหรับรอ 
และดื่มกาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

คาปูชิโน 0 5 31 47 33 116   
 (0.0) (4.3) (26.7) (40.5) (28.4) 100.0   

มอคคา 0 1 18 33 10 62   
 (0.0) (1.6) (29.0) (53.2) (16.1) 100.0 22.708 0.030* 

ลาเต ้ 0 2 21 39 28 90   
 (0.0) (2.2) (23.3) (43.3) (31.1) 100.0   

อเมริกาโน 0 4 14 17 2 37   
 (0.0) (10.8) (37.8) (45.9) (5.4) 100.0   

เหตุผลส าคัญในการ
เลอืกซ้ือกาแฟสด 

        

ราคาของผลิตภณัฑ์ 0 3 22 28 14 67 
 (0.0) (4.5) (32.8) (41.8) (20.9) 100.0 

การบริการ 0 0 7 23 6 36 
 (0.0) (0.0) (19.4) (63.9) (16.7) 100.0 

รสชาติของผลิตภณัฑ ์ 0 9 63 117 56 245 
 (0.0) (3.7) (25.7) (47.8) (22.9) 100.0 

การตกแต่งร้าน 0 1 6 7 8 22 
 (0.0) (4.5) (27.3) (31.8) (36.4) 100.0 

ท าเลดีไปมาสะดวก 0 1 9 11 9 30 
 (0.0) (3.3) (30.0) (36.7) (30.0) 100.0   
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กาแฟสด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ : มีทีน่ั่งส าหรับรอ 
และดื่มกาแฟสด 

รวม X2 
 

Sig 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง 

      
  

ไม่เกิน 25 บาท 0 2 20 35 13 70   
 (0.0) (2.9) (28.6) (50.0) (18.6) 100.0   

26 – 50 บาท 0 4 41 103 56 204   
 (0.0) (2.0) (20.1) (50.5) (27.5) 100.0 27.959 0.001* 

51 – 75 บาท 0 8 43 36 19 106   
 (0.0) (7.5) (40.6) (34.0) (17.9) 100.0   

มากกวา่ 75 บาท 0 0 3 12 5 20   
 (0.0) (0.0) (15.0) (60.0) (25.0) 100.0   

บุคคลทีม่ีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสด 

      

13.369 0.343 

ตวัท่านเอง 0 11 80 132 75 298 
 (0.0) (3.7) (26.8) (44.3) (25.2) 100.0 

คนรัก 0 1 7 15 2 25 
 (0.0) (4.0) (28.0) (60.0) (8.0) 100.0 

ครอบครัว 0 0 5 9 6 20 
 (0.0) (0.0) (25.0) (45.0) (30.0) 100.0 

ผูร่้วมงาน 0 2 4 8 1 15 
 (0.0) (13.3) (26.7) (53.3) (6.7) 100.0 

เพื่อน 0 0 11 22 9 42 
 (0.0) (0.0) (26.2) (52.4) (21.4) 100.0 
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จากตารางท่ี 4.30  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดกับด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ : มีท่ีนัง่ส าหรับรอ และด่ืมกาแฟสด  มีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองช่วงเวลาใน
การบริโภคกาแฟสด (Sig=0.001)  ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด (Sig=0.030) และค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้น
การซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง (Sig=0.001)   ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



149 
 

 

ตารางที ่4.31 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

เพศ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์ 0.516 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.092 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.615 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.560 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.013* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.840 ไม่สัมพนัธ์กนั 

อายุ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์ 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.070 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.000* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.005* สัมพนัธ์กนั 

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์ 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.848 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.031* สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.001* สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.000* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.009* สัมพนัธ์กนั 

อาชีพ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์ 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.000* สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.009* สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.000* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.009* สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์ 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.000* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.000* สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.028* สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.000* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.002* สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรม  
การซ้ือกาแฟสด 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้าน
ผลติภัณฑ์ 

รสชาติ
ของ
กาแฟ 

 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.207 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.019* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.255 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.369 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.000* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.103 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ความ
หอมของ
กาแฟ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.173 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.017* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.062 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.573 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.000* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.006* สัมพนัธ์กนั 

คุณภาพ
ของ
เมลด็
กาแฟ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.691 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.355 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.399 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.017* สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.084 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.005* สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้าน
ราคา 

ราคา
เหมาะสม

กบั
คุณภาพที่
ได้รับ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.333 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.419 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.145 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.593 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.027* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.615 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ราคา
เหมาะสม

กบั
ปริมาณ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.590 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.170 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.908 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.103 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.024* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.464 ไม่สัมพนัธ์กนั 

มีป้ายแจ้ง
ราคา
สินค้าที่
ชัดเจน 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.152 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.717 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.361 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.079 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.011* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.074 ไม่สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้าน
ช่องทาง
การจัด
จ าหน่าย 

อยู่ใกล้
บ้านหรือ
สถานที่
ท างาน 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.167 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.441 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.521 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.679 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.635 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.903 ไม่สัมพนัธ์กนั 

สถานทีต่ั้ง
ติดถนน 
หาพบได้
โดยง่าย 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.947 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.852 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.958 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.723 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.204 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.159 ไม่สัมพนัธ์กนั 

มีสถานที่
จอดรถ
เพยีงพอ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.347 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.315 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.314 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.782 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.044* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.926 ไม่สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้านการ
ส่งเสริม
การ 
ตลาด 

การใช้
คูปอง

สะสมเพือ่
แลกสินค้า
หรือลด
ราคา 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.000* สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.733 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.978 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.771 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.179 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.826 ไม่สัมพนัธ์กนั 

การใช้ส่ือ
โฆษณามี
ความน่า
ดึงดูดใจ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.076 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.234 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.689 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.717 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.101 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.563 ไม่สัมพนัธ์กนั 

การแจก
ของแถม
หรือของที่
ระลกึต่างๆ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.008* สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.017* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.707 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.248 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.004* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.097 ไม่สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้าน
บุคลากร 

การ
ต้อนรับ
และ

อธัยาศัย
ของ

พนักงาน 
 
 
 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.275 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.002* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.115 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.369 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.067 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.415 ไม่สัมพนัธ์กนั 

พนักงาน
สามารถให้
ข้อมูล

ค าแนะน า
เกีย่วกบั
กาแฟสด 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.225 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.908 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.169 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.368 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.173 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.379 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ความ
เหมาะสม
ในการแต่ง
กายของ
พนักงาน 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.017* สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.378 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.493 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.740 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.489 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.274 ไม่สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้าน
บุคลากร 

ความ
กระตือรือ
ร้นในการ
ให้บริการ
ของ

พนักงาน 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.103 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.488 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.399 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.097 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.928 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.345 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ด้าน
กระบวน
การให้ 
บริการ 

ความ
รวดเร็วใน
กรรมวธีิ
การชง
กาแฟ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.156 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.184 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.484 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.200 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.320 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.727 ไม่สัมพนัธ์กนั 

เวลาเปิด-
ปิดร้าน 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.002* สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.032* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.960 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.056 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.241 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.066 ไม่สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้าน
กระบวน
การให้ 
บริการ 

มีบริการ
จัดส่ง 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.196 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.586 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.944 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.976 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.079 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.796 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ด้าน
ลกัษณะ
ทาง

กายภาพ 

บรรยากาศ
และการ
ตกแต่งทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
ร้าน 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.043* สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.858 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.148 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.065 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.960 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.128 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ความ
สะอาดของ
สถานทีแ่ละ
เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.120 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.004* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.283 ไม่สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.377 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.285 ไม่สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.613 ไม่สัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
 

Sig 
 

แปลผล 

ด้าน
ลกัษณะ
ทาง

กายภาพ 

มีทีน่ั่ง
ส าหรับรอ 
และดื่ม
กาแฟสด 

 

ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่อ
อาทิตย ์

0.205 ไม่สัมพนัธ์กนั 

ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด 0.001* สัมพนัธ์กนั 
ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 0.030* สัมพนัธ์กนั 
เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 0.542 ไม่สัมพนัธ์กนั 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง 0.001* สัมพนัธ์กนั 
บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 0.343 ไม่สัมพนัธ์กนั 

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 
การค้นควา้อิสระ เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ    
1. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภค          
ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการกบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 3 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊อม และต าบลสันทรายน้อย เขตอ าเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการวจัิย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการศึกษา  ดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายอุยูร่ะหวา่ง 21 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  มีรายไดร้ะหวา่ง 
5,001 – 15,000 บาท 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด  
 สรุปผลการศึกษา  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด พบว่า ส่วนใหญ่บริโภค    
กาแฟสด 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์  บริโภคกาแฟช่วงเวลา  9.00 – 12.00 น. ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อย
ท่ีสุดคือ คาปูชิโน ให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการด้านรสชาติของผลิตภณัฑ์  มีค่าใช้จ่ายในการ    
ใชบ้ริการต่อคร้ัง  26 – 50 บาท และมีการตดัสินใจดว้ยตวัเอง 
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ส่วนที่ 3 สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟ
สดของผู้บริโภคในเขต อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
 สรุปผลการศึกษา  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
มากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัดงัน้ี  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัรสชาติของกาแฟสด 
รองลงมาคือ ความหอมของกาแฟสด และ คุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบหลัก 
ตามล าดบั 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02  ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ รองลงมาคือ บรรยากาศและการ
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน มีท่ีนัง่ส าหรับรอ และด่ืมกาแฟสด ตามล าดบั 
 ดา้นบุคลากร พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นบุคลากรในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99  ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการตอ้นรับและ
อธัยาศยัของพนกังาน รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน ความกระตือรือร้น
ในการให้บริการของพนักงาน และพนักงานสามารถให้ข้อมูลค าแนะน าเก่ียวกับกาแฟสด 
ตามล าดบั 
 ดา้นราคา พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
ราคาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
ท่ีไดรั้บ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และมีป้ายแจง้ราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ตามล าดบั 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ส่วนใหญ่          
ให้ความส าคญักบัอยู่ใกลบ้า้นหรือสถานท่ีท างาน รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งติดถนนพบไดโ้ดยง่าย    
มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ตามล าดบั 
 ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับความรวดเร็วในกรรมวิธีการชงกาแฟสด รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดร้าน                
และมีบริการจดัส่ง ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ส่วนใหญ่             
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ให้ความส าคญักบัการใช้คูปองสะสมเพื่อแลกสินคา้หรือลดราคา รองลงมาคือ การใช้ส่ือโฆษณา    
มีความน่าดึงดูดใจ และการแจกของแถมหรือของท่ีระลึกต่าง ๆ ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 4 สรุปปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ
ผู้บริโภคในเขต อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 สรุปผลการศึกษา  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)        
ไดด้งัน้ี  

 ปัจจยัเพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟ
สดต่อคร้ัง ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ปัจจยัอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ้ือ
กาแฟสดต่อคร้ัง ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กนั 

 ปัจจยัระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นช่วงเวลาในการ
บริโภคกาแฟสด ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กนั 
 ปัจจยัอาชีพ และปัจจยัรายได ้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในทุกดา้น 
 ส่วนที่ 5 สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในเขต อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
 สรุปผลการศึกษา  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขต อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้สถิติการ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)ไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 

รสชาติของกาแฟ มีความสัมพนัธ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟ
สด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  

ความหอมของกาแฟ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง และพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดา้นบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด   

คุณภาพของเมล็ดกาแฟ  มีความสัมพนัธ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลส าคญัในการ
เลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด  
 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 
 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  



162 
 

 

 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช ้    
ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  

 มีป้ายแจง้ราคาสินคา้ท่ีชดัเจน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นค่าใชจ่้าย   
ท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 

 อยู่ใกล้บ้านหรือสถานท่ีท างาน  และสถานท่ีตั้ งติดถนน หาพบได้โดยง่าย ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในทุกดา้น 

 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช ้   
ในการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 
 การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกสินคา้หรือลดราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดา้นความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์  
 การใช้ส่ือโฆษณามีความน่าดึงดูดใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บริโภค            
ในทุกดา้น 

 การแจกของแถมหรือของท่ีระลึกต่าง ๆ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้าน
ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟสด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  
 ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 
 การตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน  พนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดา้นช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด  

 พนกังานสามารถให้ขอ้มูลค าแนะน าเก่ียวกบักาแฟสด  และความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในทุกดา้น 
 ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้น
ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์  
 ปัจจัยด้านกระบวนการ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 

ความรวดเร็วในกรรมวิธีการชงกาแฟ และมีบริการจัดส่ง  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในทุกดา้น 

 เวลาเปิด-ปิดร้าน  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านความถ่ีในการบริโภค
กาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด  
 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ   มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 
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 บรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคดา้นความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียต่ออาทิตย ์  

 ความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดา้นช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด  

 มีท่ีนัง่ส าหรับรอ และด่ืมกาแฟสด  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลา
ในการบริโภคกาแฟสด พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง   
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 ดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 21-40 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา  และมีรายได้ 5,001 – 15,000 บาท      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณี วิต่า ( 2554)  ศึกษา การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภค
กาแฟในเขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ   
20-24 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดต่้อเดือน 5,001-10,000 บาท รวมถึง
งานวิจยัของ หน่ึงฤทยั เซ่ียงฉิน (2558) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผูบ้ริโภค
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และร้านกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ และศึกษา  
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และร้านกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี 
สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ และ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟระหว่าง ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ กบัผูบ้ริโภคกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ 
คอฟฟ่ี สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21–30 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ดา้นขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉล่ียอาทิตยล์ะ 2 – 3 คร้ัง ปกติบริโภคกาแฟสดช่วงเวลา
9.00 น. – 12.00 น. ประเภทกาแฟท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุดคือ คาปูชิโน เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือ
กาแฟสดมากท่ีสุด คือ รสชาติของผลิตภณัฑ์ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ังอยูท่ี่ 26 – 50 
บาท และบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด คือ ตวัเอง ซ่ึงเม่ือศึกษาแนวความคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคจะมีขั้นตอนในการ เปรียบเทียบส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ กบัลกัษณะของผูบ้ริโภค และตอบสนองโดยแสดงออกมา     
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เป็นพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ มทัวนั  กุศลอภิบาล (2555) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคกาแฟสดระหว่าง 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา        
9.00 - 12.00 น. โดยจะบริโภคกาแฟประเภท CAPUCINO และ ESPRESSO ในจ านวนท่ี     
ใกลเ้คียงกนั เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดเน่ืองจากรสชาติของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง
มากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 26 - 45 บาท และระหวา่ง 46 - 65 บาท ในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั ส าหรับบุคคล
ท่ีมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดมากท่ีสุดคือ ตนเอง รวมถึงงานวิจัย             
ของ ยุวธนา ท้าวแก่น (2550) ศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่นิยมด่ืมกาแฟประเภทกาแฟสดชนิด 
คาปูชิโน่ รวมถึงงานวิจยัของ นงนุช  อุณอนนัต์  (2557) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการร้านกาแฟสด และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เลือกด่ืมกาแฟสดจากรสชาติของกาแฟ ชอบด่ืมกาแฟรสชาติคาปูชิโน่              
ซ้ือกาแฟสดในราคาแกว้ละ 30-39 บาท  
 จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย ์
(2558) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้ร้านกาแฟสด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด      
ในการตดัสินใจเลือกใช้ร้านกาแฟสด ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจ
เลือกใชร้้านกาแฟสด และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกบั สุพรรณี วิต่า (2554) ศึกษา การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภค
กาแฟในเขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟดา้นรสชาติ ประเภทสถานท่ีซ้ือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา
สูงสุดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟด้านรสชาติ ประเภทสถานท่ีซ้ือ ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟด้านชนิด รสชาติ และประเภท
สถานท่ีซ้ือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ
ดา้นรสชาติ และประเภทสถานท่ีซ้ือ ในท านองเดียวกนั ชนญัญา ศรีลลิตา (2551) ศึกษา ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
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พบวา่ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลยกเวน้ดา้นเพศ มีความคิดเห็นในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ
สด โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รวมถึง กานดา  เสือจ าศิล (2555) 
ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน และปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด
บริการต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน พบวา่ และ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ และการศึกษาของ มทัวนั            
กุศลอภิบาล (2555) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขต 
อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจยัส่วนประสม               
ทางการตลาดบริการ ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัดงัน้ี พบว่า ในภาพรวม 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด  ในระดบัมาก ซ่ึงปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด สูงสุด คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ซ่ึงโดยหลกัการ 
คอตเลอร์ (Kotler, 2006, 14) ให้ความหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดของ
เคร่ืองมือต่าง ๆทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือทางการตลาด ส่ีประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเรียกสั้นๆวา่ “4Ps” โดยจะเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ซ่ึงหมายถึงโปรแกรมของร้านกาแฟในการเลือก
ตลาดเป้าหมายเฉพาะอย่าง และสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายนั้น โดยใช ้       
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ นอกจากพื้นฐาน 4 ดา้นของส่วนประสมทางการตลาดแล้ว 
จะตอ้งมีการเนน้ถึง พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วน
นั้น เป็นปัจจยัในการส่งมอบบริการ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติยาภรณ์          
จิตราภิรมย ์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้ร้านกาแฟสด  ปัจจยัส่วนประสม       
ทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใชร้้านกาแฟสด ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
กบัการตดัสินใจเลือกใช้ร้านกาแฟสด และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกับการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 



166 
 

 

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด
อยู่ในระดบัมากและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รวมถึงงานวิจัยของ มัทวนั           
กุศลอภิบาล  (2555) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคกาแฟสด พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั สุพรรณี วิต่า (2554) ศึกษา 
การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภคกาแฟในเขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคล    
การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการเลือกซ้ือ
กาแฟของผูบ้ริโภคกาแฟในระดบัมาก และ ชนญัญา ศรีลลิตา (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด โดยดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการในการน าขอ้มูลปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง  พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของ            
ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัร้านกาแฟสดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากเป็นปัจจยัอนัดบัแรกท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
มากในการเลือกซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้รสชาติดีใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือ รักษามาตรฐานท่ีดีไว ้

2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรมีการพิจารณาก าหนดราคาให้เหมาะสมตามคุณภาพ
และปริมาณขอกาแฟสด เพราะมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัมาก รวมไปถึงควรมี   
การแสดงป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึงดว้ย 

3. ดา้นช่องทาการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรตั้งร้านให้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นแหล่ง    
ท่ีอยู่อาศยั ชุมชน หรือสถานท่ีท างาน หาพบได้ง่าย และค านึงถึงสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อ    
ความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อดึงดูดการใชบ้ริการของลูกคา้ใหม้ากข้ึน 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการใช้
คูปองสะสมเพื่อแลกสินคา้หรือลดราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ การใชส่ื้อโฆษณามีความน่าดึงดูดใจ
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และ การแจกของแถมหรือของท่ีระลึกต่าง ๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนดา้นการจดัการ
ส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสม จะสามารถช่วยกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคไดเ้พิ่มข้ึน เช่น 
จดัให้มีการสะสมแต้ม เพื่อลดราคาในการซ้ือคร้ังต่อไป หรือสะสมแต้มเพื่อแลกของท่ีระลึก       
เป็นตน้ 

5. ดา้นบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน ความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน และ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลค าแนะน าเก่ียวกบักาแฟสด ผูป้ระกอบการ
จึงควรให้ความส าคัญกับการอบรมพนักงานให้มีใจรักในการบริการอย่างสม ่าเสมอ รวมถึง
ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ใหมี้ความสะอาดเรียบร้อย ผูบ้ริโภคมองแลว้สบายตา จะสามารถดึงดูดการ
ใชบ้ริการของลูกคา้ใหม้ากข้ึน ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว             
ในกรรมวิธีการชงกาแฟ หรือกระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบการจึงควรจดัให้มีการจดัการอยา่ง
เป็นระบบ มีล าดบัการให้บริการท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค 
รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลาเปิด-ปิด ของร้าน ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภค และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผูบ้ริโภคโดยเพิ่มการบริการแบบจดัส่ง เพื่อให้ผูบ้ริโภค
สามารถบริโภคกาแฟไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางไปซ้ือท่ีร้านดว้ยตวัเอง 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองความสะอาดของ
สถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ รวมไปถึงบรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้านให้มี
ความสวยงาม สบายตา อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มีแสงสวา่งเพียงพอ จดัให้มีท่ีนัง่ส าหรับรอ และด่ืม
กาแฟสดไวบ้ริการอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย 

8. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือกาแฟสด ดงันั้น จึงควรมีการพิจารณาเลือกใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 

9. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเพิ่ม
ยอดขายใหก้บัธุรกิจได ้
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 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใชป้รับกลยุทธ์ใน
การวางแผนการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ และผูท่ี้สนใจศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปในระดบัหน่ึง    
แต่สามารถขยายผลการศึกษาวจิยัในดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ไดด้งัน้ี 

1. ควรพิจารณาศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีสัมพนัธ์กบั
ระดบัการศึกษาสูงสุดนอกเหนือจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

2. ควรศึกษาปัจจัยรายย่อยเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ริโภคได้
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เช่น ปัจจยัรายย่อยของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ควรมีความหลากหลายมากข้ึน
นอกเหนือจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

3. ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนนอกเหนือจากในเขตอ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ควรศึกษาธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
หลายๆกลุ่ม 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวศศิธร  พรมมาลา 

วนั เดือน ปีเกดิ  วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  200 หมู่ 4 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม  จงัหวดัล าปาง 

ประวตัิการศึกษา             พ.ศ. 2548  ส าเ ร็จการศึกษาชั้ นมัธยมศึกษา จากโรงเรียน    
เสริมงามวทิยาคม จงัหวดัล าปาง 

 พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
บัณฑิต ( จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่   
จงัหวดัเชียงใหม ่

 ปัจจุบนั ก าลัง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2553  โรงเรียนกวดวิชาสมองสมิทธ์  จังหวดัเชียงใหม่ 
ต าแหน่ง ประสานงานวชิาการและครูผูส้อน 

พ.ศ. 2555 บริษทัดีช๊อป ซับพลาย จงัหวดัเชียงใหม่  ต าแหน่ง
พนกังานทัว่ไป 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 ต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราว 
ปฏิบติังานเลขานุการผูอ้  านวยการแขวงทางหลวง 
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ภาคผนวก ก 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการค้นคว้าอสิระ 

 
เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรม 
การซ้ือกาแฟสด ของผู้บริโภคในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 4 หนา้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 
ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย  จงัหวดั

เชียงใหม่ 
ตอนที ่3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ซ้ือกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของท่านทุกขอ้มีค่าและเป็นประโยชน์

มากต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงขอความกรุณาใหท้่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

 

 

 

      ศศิธร   พรมมาลา 

     ผูว้จิยั 
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่านเพียงค าตอบเดียว 

1. เพศ 

(   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 

2. อาย ุ  

(   ) 1. ไม่เกิน  20 ปี  (   ) 2. 21-40 ปี    

(   ) 3. 41-60 ปี   (   ) 4. มากกวา่ 60 ปี 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(   ) 1.  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  (   ) 2. ปริญญาตรี 

(   ) 3.  ปริญญาโท  (   ) 4. สูงกวา่ปริญญาโท 

4. อาชีพ 

(   ) 1. ขา้ราชการ/พนกังานหน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ   

(   ) 2. พนกังานบริษทัเอกชน  (   ) 3. นกัเรียน/นกัศึกษา  

(   ) 4.ประกอบธุรกิจส่วนตวั (   ) 5.อ่ืนๆ ระบุ.....................  

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(   ) 1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท   (   ) 2. 5,001 – 15,000 บาท  

(   ) 3. 15,001 – 25,000 บาท  (   ) 4. 25,000 บาทข้ึนไป  
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ตอนนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของกลุ่มผูบ้ริโภคในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 

1. ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสด โดยเฉล่ียอาทิตยล์ะก่ีคร้ัง  
(   ) 1 คร้ัง   (   ) 2 – 3 คร้ัง 
(   ) 4 – 5 คร้ัง   (   ) มากกวา่ 5 คร้ัง 

2.  ปกติท่านบริโภคกาแฟสดช่วงเวลาใดมากท่ีสุด  
(   ) ก่อนเวลา 9.00  (   ) 9.00 – 12.00 
(   ) 12.01 - 15.00  (   ) 15.01 – 18.00 
(   ) หลงัเวลา 18.00 

3.  ประเภทกาแฟชนิดใดท่ีท่านบริโภคบ่อยท่ีสุด  
 (   ) เอสเพรสโซ   (   ) คาปูชิโน     

(   ) มอคคา   (   ) ลาเต ้    
(   ) อเมริกาโน   (   ) อ่ืนๆ ระบุ..................  

4.  เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด  
(   ) ราคาของผลิตภณัฑ ์  (   ) การบริการ  
(   ) รสชาติของผลิตภณัฑ์  (   ) การตกแต่งร้าน  
(   ) ท าเลดี ไปมาสะดวก   (   ) อ่ืนฯ ระบุ..................   

5. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือกาแฟสดต่อคร้ัง  
(   ) ไม่เกิน 25 บาท  (   ) 26 – 50 บาท  
(   ) 51 – 75 บาท   (   ) มากกวา่ 75 บาท  

6. บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด  
(   ) ตวัท่านเอง   (   ) คนรัก 
(   ) ครอบครัว   (   ) ผูร่้วมงาน 
(   ) เพื่อน 
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ตอนที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องท่ีท่านคิดวา่มีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือกาแฟสด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

ระดับความส าคัญ 
 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. รสชาติของกาแฟ       
2. ความหอมของกาแฟ       
3. คุณภาพของเมล็ดกาแฟ      
ด้านราคา 
4. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ      
5. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ       
6. มีป้ายแจง้ราคาสินคา้ท่ีชดัเจน       
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง 
7. อยูใ่กลบ้า้นหรือสถานท่ีท างาน      
8. สถานท่ีตั้งติดถนน หาพบไดโ้ดยง่าย      
9. มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
10. การใชคู้ปองสะสมเพื่อแลกสินคา้หรือลดราคา      
11. การใชส่ื้อโฆษณามีความน่าดึงดูดใจ       
12. การแจกของแถมหรือของท่ีระลึกต่างๆ      
ด้านบุคลากร 
13. การตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน      
14. พนกังานสามารถใหข้อ้มูลค าแนะน าเก่ียวกบั
กาแฟสด 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 

ระดับความส าคัญ 
 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านบุคลากร (ต่อ) 
15. ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน       
16. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของ
พนกังาน  

     

ด้านกระบวนการให้บริการ 
17. ความรวดเร็วในกรรมวธีิการชงกาแฟ       
18. เวลาเปิด-ปิดร้าน      
19. มีบริการจดัส่ง      
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
20. บรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกร้าน 

     

21. ความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์      
22. มีท่ีนัง่ส าหรับรอ และด่ืมกาแฟสด      
 

ตอนที่ 4  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดา้นผลิตภณัฑ…์……………………………………………………………….................... 

ดา้นราคา…………………………………………………………………………………… 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย………………………………………………………………... 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด………………………………………………………………….. 

 ดา้นบุคลากร………………………………………………………………………………... 

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ………………………………………………………………… 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ…………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเทีย่งตรง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของ

ผู้บริโภคในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
การประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (Content Validity) 

ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งก าหนดจากค่าตวัเลข ดงัน้ี 
ค่า +  1 หมายถึง   สอดคลอ้ง 
ค่า     0      หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
ค่า  - 1      หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ในการแปลงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence) พิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5  มีความสอดคลอ้งกนั 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง นอ้ยกวา่ 0.5 ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
2. อาย ุ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
4. อาชีพ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
5. รายไดต่้อเดือน 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ตอนที ่2  ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

ข้อมูลพฤติกรรมการการซ้ือกาแฟสด 
1. ความถ่ีในการบริโภคกาแฟ
สด โดยเฉล่ียอาทิตยล์ะก่ีคร้ัง 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ปกติท่านบริโภคกาแฟสด
ช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 

0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3. ประเภทกาแฟสดชนิดใดท่ี
ท่านบริโภคบ่อยท่ีสุด 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. เหตุผลส าคญัในการเลือก
ซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุด 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการ
บริโภคกาแฟสดต่อคร้ัง 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

6. บุคคลท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ตอนที ่3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด 
ของผู้บริโภคในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  
ด้านผลติภัณฑ์ 
1. รสชาติของกาแฟ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
2. ความหอมของกาแฟ  1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. คุณภาพของเมล็ดกาแฟ 1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 
ด้านราคา       
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
ท่ีไดรั้บ 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของผู้
เเช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านราคา (ต่อ) 
2. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. มีป้ายบอกราคาชดัเจน 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง 
1. อยูใ่กลบ้า้นหรือสถานท่ี
ท างาน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. สถานท่ีตั้งติดถนน หาพบ
ไดโ้ดยง่าย 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การใชคู้ปองสะสมเพื่อแลก
สินคา้หรือลดราคา 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ส่ือโฆษณามีความดึงดูดใจ 0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 
3. การแจกของแถมหรือของ
ท่ีระลึกต่างๆ 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านบุคลากร 
1. การตอ้นรับและอธัยาศยั
ของพนกังาน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. พนกังานสามารถใหข้อ้มูล
ค าแนะน าเก่ียวกบักาแฟสด 

0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3. ความเหมาะสมในการแต่ง
กายของพนกังาน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านบุคลากร (ต่อ) 
4. ความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
1. ความรวดเร็วในกรรมวธีิ
การชงกาแฟ 

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

2. เวลาเปิด-ปิดร้าน 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. มีบริการจดัส่ง 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
1. บรรยากาศและการตกแต่ง
ทั้งภายในและภายนอกร้าน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ความสะอาดของสถานท่ี
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3. มีท่ีนัง่ส าหรับรอ และด่ืม
กาแฟสด 

0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้
            จ  านวนขอ้ทั้งหมด 
 = 30.9 
    33 
 = 0.94 

 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า 

IOC เท่ากบั 0.94 
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ภาคผนวก ค 
 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมลทิพย ์ค าใจ  ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  คณะ

วิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่

 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์มานพ ชุ่มอุ่น  ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศิริจนัทร์ เช้ือสุวรรณ  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ง 
 

 

แบบทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability)  และการน าไปทดลองใช้ (Try  Out) 

 

 สูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ซ่ึงเรียกว่า  “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา”       

(-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1  

   จากสูตร   = ]1[
1 2

2

t

i

S

S

n

n 



 

 

   เม่ือ    = ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

      n  = จ านวนขอ้ของค าถาม 

       S2
I = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ค าถาม 

      S2
t  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  ผลความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัได้จากการทดสอบทั้งฉบบัมีค่า 0.827 แสดงว่ามีความ

น่าเช่ือถือ สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ริง 

 


