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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

 ปจัจุบนัธุรกิจ ประเภทเครื�องดื�มทั �งกาแฟสําเรจ็รูปและกาแฟสด มมีูลค่าทางการตลาด

เพิ�มขึ�นทุกปี ธุรกจิรา้นกาแฟสดเริ�มขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง และมโีอกาสเตบิโตขึ�นอย่างเหน็ได้ชดั

เนื�องจากการเขา้มาลงทุนของธุรกจิร้านกาแฟรายใหญ่ๆจากต่างประเทศ ทําให้ธุรกจิร้านกาแฟ

ตื�นตวัเป็นอยา่งมาก และในขณะเดยีวกนักระแสการบรโิภคกาแฟสดของคนไทยกเ็ริ�มเปลี�ยนแปลง

ไป จากแต่เดมิคนไทยบรโิภคกาแฟสาํเรจ็รูปเป็นส่วนใหญ่แต่ในปจัจุบนันิยมบรโิภคกาแฟคั �วบด 

(สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม,2550:ออนไลน์)โดยเหน็ได้จากการเพิ�มขึ�น

ของแบรนด์กาแฟสําเรจ็รูปจํานวนมากขึ�นในแต่ละปี ทําให้เกดิการแข่งขนัเพื�อแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาดใหส้งูขึ�น สาํหรบัร้านกาแฟสดเองกเ็ช่นเดยีวกนั ได้มกีารขยายตวัออกไปทั �วทุกหนทุก

แห่งอย่างรวดเรว็ จากในตวัจงัหวดัไปสู่ตวัอําเภอ จนในปจัจุบนัได้ขยายไปสู่สถาบนัการศกึษา 

รวมทั �งแหล่งท่องเที�ยวต่างๆ โดยลกัษณะของร้านกาแฟมเีครื�องดื�มกาแฟคั �วบดทั �งร้อนและเยน็

หลายประเภทให้เลือกบางร้านมเีบเกอรรี� หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร รวมไปถึงไวไฟไวเ้ป็นบรกิาร

เสรมิใหก้บัลกูคา้ มกีารตกแต่งรา้นใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื�อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกค้าได้กวา้งมาก

ขึ�น 

ศนูยก์สกิรไทย จาํกดั ไดค้าดการณ์ว่ามูลค่าผลติภณัฑ์กาแฟในปี2548 เท่ากบั 21,000 ล้านบาท 

ซึ�งเป็นปรมิาณที�เตบิโตกวา่ 100 เปอร์เซน็ต์จากปี 2545 และมอีตัราการขยายตวัร้อยละ 10 โดย

แยกเป็นกาแฟสาํเรจ็รปู 9,300 ลา้นบาท กาแฟกระป๋อง 7,000 ลา้นบาท และร้านกาแฟสด 4,700 

ลา้นบาท ตามสาํคญัและผูเ้ชี�ยวชาญในธุรกจิกาแฟสดคาดการณ์ว่าถ้าภาพรวมเศรษฐกจิประเทศ

ไทยยงัสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง มูลค่าตลาดจะทะลุระดบั 7,000 ล้านบาท ภายในเวลาไม่

เกนิ 5 ปีขา้งหน้าอยา่งแน่นอนเนื�องดว้ยสภาพการดาํเนินชวิติในปจัจุบนัของสงัคมที�เปลี�ยนไป ทํา

ให้ผู้คนในสงัคมต้องมีการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมตลอดเวลา รวมถึงพฤติกรรมการ

บรโิภคภายใต ้



 

ระบบทุนนิยม และบรโิภคนิยมนั �นสิ�งที�คนต้องการไม่ใช่เพยีงแค่การบรโิภคเพื�อให้อิ�มเท่านั �น  

แต่อาจเป็นการบรโิภคเพื�อเพิ�มความพงึพอใจ หรอืเพื�อเป็นการแสดงถึงสถานะของตนเอง หรอื

เพื�อตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล ผู้บรโิภคในปจัจุบนัไม่นิยมรบัประทานอาหารเช้าแบบ

ไทย แต่หนัมานิยมรบัประทานอาหารเชา้แบบตะวนัตก คอืการดื�มกาแฟ เนื�องจากการดื�มกาแฟ

สดกลายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนไทยจึงเป็นเหตุผลที�ทําให้มีธุรกิจร้านกาแฟสดเกิดขึ�น

มากมายในเขตอําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดั ชยัภูมเิองกเ็ช่นกนั เริ�มมรี้านกาแฟสดเปิดเพิ�ม

มากขึ�น โดยรา้นกาแฟส่วนใหญ่ตั �งอยูใ่นเขต สถานบนัการศกึษา สถานีโรงพกั โรงพยาบาล และ

ผูป้ระกอบการธุรกจิร้านกาแฟสด จําเป็นต้องมกีารปรบักลยุทธ์ให้ทนักบัการเข่งขนัที�เพิ�มมาก

ขึ�น และใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

 โดยการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในครั �งนี� จะทําการศกึษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟ

สดธุรกจิรา้นกาแฟสดในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดั ชยัภมู ิในการวเิคราะห์ความเป็นไป

ไดใ้นการเปิดกจิการรา้นกาแฟสดในอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมู ิจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล

ในเชงิลกึเพื�อประกอบการตดัสนิใจ ทั �งในเรื�องของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�มตี่อการบรโิภคกาแฟสด 

และระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�ผู้บรโิภคมตี่อการบรโิภคกาแฟสดเพื�อนํา

ผลที�ไดม้าใชใ้นการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดวา่สามารถแบ่งอออกไดเ้ป็นกี�กลุ่ม และแต่ละกลุ่ม

มลีกัษณะอยา่งไร ซึ�งสามารถนําผลการศกึษาค้นควา้จะเป็นประโยชน์อย่างมากทําให้ผู้ที�สนใจ

ในธุรกจิรา้นกาแฟสดสามารถนําผลการศกึษาคน้ควา้ไปประกอบการกาํหนดแผนการตลาดและ

ยงัสามารถนําไปใชใ้นพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑก์าแฟสด เพื�อใหต้รงกบักลุ่มผู้บรโิภคที�ผู้ศกีษา

ไดท้าํการแบ่งกลุ่มไว ้รวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภค ประเภทกาแฟที�

นิยมบริโภค ตรงกบัราคาที�ต้องการ ตรงกบัสถานที�ที�ต้องการ ตรงกบัโปรโมชั �นที�ต้องการ 

รวมถงึ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บรกิาร 

อกีทั �งยงัช่วยประเมนิทางเลอืกใหก้บัผูท้ ี�สนใจที�จะประกอบธุรกจิประเภทนี�ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 
1.เพื�อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขตอําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิ

โดยใชป้จัจยัดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 



 
 

2.เพื�อศึกษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมูทิี�แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื�อง “การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสด โดยใช้ปจัจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ในเขตอําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูม”ิ โดยมขีอบเขตในการศกึษา 

ดงันี�  

ขอบเขตในการศึกษาด้านประชากร คอื ประชากรที�ผู้วจิยัจะศกึษาค้นควา้ในครั �งนี�

ได้แก่ประชากรที�มีอายุ 15 ปีขึ�นไป ทั �งเพศชายและเพศ หญิง ในเขตอําเภอ เกษตรสมบรูณ์ 

จงัหวดัชยัภมู ิมจีาํนวนประชากรรวมทั �งสิ�น 100,365 คน แบ่งเป็นเพศชายจํานวน 50,148 คน 

และเพศหญิงจํานวน 50,217 คน (จากข้อมูลการสํารวจของสํานักทะเบียนกลางกรมการ

ปกครอง เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม 2556) 

 ขอบเขตในการศึกษาด้านพื�นที� เขตพื�นที�ที�จะใช้ในการศึกษา ได้แก่ เขตอําเภอ

เกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมู ิโดยใชว้ธิกีารจดักลุ่มแบบพื�นที� (Area Cluster Analysis) และใช้

วธิกีารสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 ขอบเขตในด้านเนื�อหาม ี2 ปจัจยัคอื 

 1.ปจัจยัดา้นพฤตกิรรม ประกอบดว้ย 6Ws และ 1H โดย 6Ws คอืWho What When 

Where  Why  Who participate และ 1H คอื How  

2.ปจัจยัด้านความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย1. ผลิตภณัฑ ์          

2. ราคา 3. ช่องทางการจดัจําหน่าย 4. กจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาด 5.กระบวนการ

ใหบ้รกิาร 6.พนกังาน 7.ลกัษณะทางกายภาพ 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

 

 1. ผูป้ระกอบการ หมายถงึ ผูป้ระกอบธุรกจิคา้ขายกาแฟสด ที�ประกอบธุรกจิโดยมหีน้า

รา้น อาคาร หรอืสถานที� มกีารตกแต่งประดบัรา้น ที�จดัไวเ้พื�อจาํหน่ายกาแฟใหแ้ก่ผูซ้ ื�อ 

ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูท้ ี�บรโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมู ิ



 
 

 2. พฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถึง พฤตกิรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลอืกและการตดัสนิใจ

บรโิภคกาแฟสดในรา้นกาแฟสดในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมู ิ

 3. รา้นกาแฟสด หมายถงึ อาคาร สถานที� หรอืบรเิวณใดๆที�ไม่ใช้ที�สาธารณะ มไีวเ้พื�อ

จดัจําหน่ายกาแฟให้แก่ผู้ซื�อ และขายผลติภณัฑ์หลกัคอื กาแฟสดโดยใช้เมลด็กาแฟแท้เป็น

วตัถุดบิ และอุปกรณ์การชงโดยเฉพาะสําหรบักาแฟคั �วบด พร้อมทั �งมีกระบวนการชงอย่าง

ถูกต้อง โดยพนักงานที�ได้รบัการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และ ที�ตั �งอยู่ในเขต อําเภอเกษตร

สมบรณ์ู จงัหวดั ชยัภมู ิ 

 4. กาแฟสด หมายถึง เมลด็กาแฟที�ผ่านการคั �วบดสดๆ และชงกบันํ�าร้อนไวส้ําหรบั

รบัประทาน 

 5.ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การใช้ส่วนประสมทางการตลาด เพื�อ

กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการเขา้ใช้บรกิาร โดยพจิารณาส่วนประสมทางการตลาดของ

สนิคา้เครื�องดื�มประเภท กาแฟสด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านพนักงาน และด้าน

กระบวนการ  

          6.วยัรุ่น คอื วยัที�มอีาย ุตั �งแต่ 15 ปีขึ�นไป จนถงึ อาย ุ22 ปี  

  

 นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ          

 1. พฤตกิรรมผู้บรโิภคหมายถึง การกระทําส่วนในส่วนใดๆ ของผู้บรโิภคที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการเลอืกสรร การซื�อ การใช้สนิค้าและบรกิาร รวมทั �งกระบวนการตดัสนิใจซื�อ ซึ�ง

เป็นตวัการกําหนดการกระทําดงักล่าว เพื�อที�จะตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของ

ผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความพอใจ (ดารา ทปีะปาล,2542,4) 

 2.ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและปฏบิตัติามแผน ตาม
แนวความคดิผลิตภณัฑ์ที�ได้กําหนดขึ�น การกําหนดราคา การส่งเสริมการตลาด และการจดั

จาํหน่าย ผลติภณัฑอ์าจจะเป็นตวัในรปูแบบสนิคา้และบรกิาร ที�มุ่งตอบสนองความต้องการและ
ความจาํเป็นใหก้บับุคคล (Philip Kotler 1997)      
           

 

 



 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั         

 1.แบ่งกลุ่มย่อยของผู้บรโิภคกาแฟสด ในเขตอําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูม ิจะ

เป็นประโยชน์ในการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที�เหมาะสมสําหรบัธุรกจิร้านกาแฟสดในเขต

อาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดั ชยัภมู ิ

 2. ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดสามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

การตลาด กาํหนดกลยทุธท์างดา้นการตลาดเพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้

         3. ขอ้มูลที�ได้จากผลการศกึษาที�ได้ใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสนิใจในการ

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการเปิดกจิการรา้นกาแฟสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที� � 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

 ในการศกึษาค้นควา้อสิระครั �งนี� ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟสดในเขตอําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมโิดยใช้

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยมแีนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

 

 ส่วนที� 1 ความรูท้ ั �วไปในธุรกจิรา้นกาแฟสด  

 ส่วนที� 2 ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 ส่วนที� 3 ทฤษฎปีระชากรศาสตร ์      

 ส่วนที� 4 ทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด  

 ส่วนที� 5 ทฤษฎกีลยทุธต์ลาดเป้าหมาย 

 ส่วนที� 6 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที� 1 ความรู้ทั �วไปในธรุกิจร้านกาแฟสด       

 ในช่วงหลายปีที�ผ่านมานี�ได้มอีตัราการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟสดเพิ�มขึ�นอย่าง

ต่อเนื�อง สาเหตุหลกัๆอาจสบืเนื�องมาจากธุรกจิร้านกาแฟรายใหญ่ๆจากต่างประเทศได้เขา้มา

ลงทุนในธุรกจินี� จงึสรา้งความตื�นตวัใหแ้ก่วงการธุรกจินี� พร้อมทั �งกระแสการบรโิภคกาแฟของ

คนไทยกเ็ปลี�ยนไป จากเดมิคนไทยนิยมบรโิภคกาแฟชนิดสําเรจ็รูปเป็นส่วนใหญ่ ปจัจุบนัคน

ไทยได้นิยมหนัมาเขา้ร้านกาแฟสด ที�มกีารตกแต่งร้านในรูปแบบทนัสมยั บรรยากาศรื�นรมย์

เหมาะสาํหรบัผูบ้รโิภคที�ชื�นชอบการบรโิภคกาแฟ   สาเหตุนี�ทาํใหน้กัลงทุน หรอืผู้ประกอบการ

สนใจเขา้มาลงทุนจาํนวนมาก เนื�องจากธุรกจิรา้นกาแฟสดยงัเป็นธุรกจิที�เปิดกวา้งอยู ่การลงทุน

สรา้งแบรนด์ใหม่ขึ�นมาเองนั �นในปจัจุบนัถือว่าไม่ใช่เรื�อง่ายในการเริ�มต้น เพราะการแข่งขนัที�

ค่อนข้างรุนแรง ผู้ประกอบการจะต้องเน้นสร้างแบรนด์ของตนเอง ให้แข็งแกร่งในตลาด

กลุ่มเป้าหมายก่อน เพราะในตลาดผูบ้รโิภคกาแฟยงัสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้อกีมาก ทั �งนี� 

ก่อนเริ�มทาํธุรกจิผูป้ระกอบการควรเลอืกทําเลที�ตั �งที�เหมาะสม ศกึษาว่ากลุ่มลูกค้ามพีฤตกิรรม

ชอบดื�มกาแฟมากน้อยแค่ไหน และในบรเิวรนั �นมคีู่แขง่หรอืไม่ หรอืหาจุดเด่นไวค้อยดงึดดูลกูค้า

ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งรูปแบบร้าน การมีกลยุทธ์ประชาสมัพนัธ์ และโปรโมชั �นที�น่าดึงดูดใจ  

แต่เนื�องจากการลงทุนไม่วา่จะเป็นธุรกจิใดกย็อ่มมคีวามเสี�ยงตามมาเสมอ ผูป้ระกอบการที�สนใจ

จะเขา้มาลงทุนในธุรกจินี�ควรจะศกึษาข้อมูล และตดิตามสถานการณ์อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้

แน่ใจวา่ผูบ้รโิภคที�ตอ้งการบรโิภคกาแฟสดมอียู่ในระดบัที�สมควรแก่การลงทุน ไม่ใช่เป็นเพยีง

แค่กระแสช่วงใดช่วงหนึ�งเท่านั �น (ศนูยว์จิยักสกิรไทยสงิหาคม 2556) 

 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (����: ��) ไดเ้สนอแนะปจัจยัที�ทาํให้

การลงทุนทาํธุรกจิรา้นกาแฟประสบความสาํเรจ็ มดีงันี�  

1. ผูบ้รหิารรา้นที�จะประสบความสาํเรจ็จะตอ้งไม่ละเลยกบัการดแูลธุรกจิดว้ยตนเอง 

2. การมทีําเลที�ตั �งที�ด ีและการออกแบบตกแต่งร้านให้ตรงกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และในการ

ผลติทุกขั �นตอนตอ้งควบคุมใหส้ะอาด ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค วตัถุดบิและอุปกรณ์การผลติต้องได้

มาตรฐาน  

3. มกีารพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารอยา่งต่อเนื�อง 

 

 

 



 
 

ส่วนที� 2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค        

           

 ทฤษฎเีกี�ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�ได้ศกึษานั �นครอบคลุมความหมายของพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคและการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดงัต่อไปนี� 

 1. ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภคสําหรบัคําว่า “พฤตกิรรมผู้บรโิภค” มผีู้ให้

ความหมายไวด้งันี�         

สุดาพรกุณฑลบุตร (2549 )ได้ให้ความหมายไวว้่า “พฤตกิรรมการซื�อ(Consumer Buying 

Behavior) ของผู้บริโภคที�บรโิภคขั �นสุดท้ายซึ�งได้แก่ผู้บริโภคที�ซื�อสินค้าไปเพื�อใช้ส่วนตวั

ลกัษณะของผูบ้รโิภคประเภทนี�ความหลากหลายในหลายๆดา้นไม่วา่อายรุายไดร้ะดบัการศกึษา

วฒันธรรมรสนิยมและอื�นๆผลจากความหลากหลายเหล่านี�ส่งผลไปยงัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

เลอืกซื�อสนิคา้แมช้นิดเดยีวกนัแต่อาจตอ้งการรปูแบบที�แตกต่างกนัหรอืแมก้ระทั �งดว้ยเหตุผลใน

การซื�อที�ต่างกนัออกไป”  

ดํารงศกัดิ�  ชยัสนิทและก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา(2538)ได้ให้ความหมายไว้ว่า การแสดงออก

ของแตล่ะบคุคลที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ   รวมทั �งกระบวนการ

ในการตดัสินใจที�มีผลตอ่การแสดงออกของผู้บริโภค 

2. ปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื�อของผูบ้รโิภค                              

 จากการศกึษารปูแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการซื�อ

วา่สิ�งกระตุน้ใดบา้งและการตอบสนองของผูบ้รโิภคเป็นอยา่งไร โดยอดุลย ์ จาตุรงคกุล(2543)ได้

ศกึษาถงึเหตุจงูใจที�ทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจซื�อผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยมจีุดเริ�มต้นจากการเกดิ

สิ�งกระตุน้ (Buyer’s Black Box) 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที� 1 ปจัจยัหลกัที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อ 

วฒันธรรม สงัคม ส่วนบุคคล จติวทิยา  

- วฒันธรรมหลกั 

-วฒันธรรมรอง 

-ชั �นทางสงัคม 

-กลุ่มอา้งองิ 

-ครอบครวั 

-บทบาทและสถานะ 

-ครอบครวั 

-อาชพี 

-เศรษฐกจิ 

-บุคลกิภาพ 

-รู ป แ บ บ ใ น ก า ร

ดาํเนินชวีติ 

-การจงูใจ 

-การรบัรู ้

-การเรยีนรู ้

-ความ

ซื�อสตัยแ์ละ

ทศันคต ิ

 

 

 

ผูซ้ ื�อ 

 

ที�มา:อดุลย ์ จาตุรงคกุล(2543) 

 1.ปจัจยัด้านวฒันธรรม (Cultural Factor) หมายถึง ค่านิยมที�รบัรู้ภายในกลุ่มคนนั �นๆ 

รวมถงึพฤตกิรรมต่างๆ วฒันธรรมของกลุ่มแต่ละกลุ่มกจ็ะแตกต่างกนัไป ร้านกาแฟสดจงึต้อง

เลง็เหน็ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค ซึ�งมคีวามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล โดยสามารถ

แบ่งวฒันธรรมออกไดเ้ป็นดงันี�                                                  

1.1วฒันธรรมหลกั(Cultural) ด้านวฒันธรรมพื�นฐานจะเป็นตวัที�กําหนดความต้องการซื�อ เช่น 

ลกัษณะนิสยัคนไทย ซึ�งเกดิจากการหล่อหลอมพฤตกิรรมจากสงัคมไทย ทาํใหม้ลีกัษณะเป็นคน

มนํี�าใจเอื�อเฟื�อเผื�อแผ่ต่อบุคคลทั �วไป ชอบความสนุกสนาน เผ่าพนัธ์มนุษยท์ี�ต่างกนัย่อมส่งผล

ให ้เรื�องความเป็นอยู ่ความตอ้งการ แบบแผนการดาํรงชวีติแตกต่างกนัไปด้วย พร้อมทั �งยงัทํา

ใหพ้ฤตกิรรมการซื�อแตกต่างกนั และภายในกลุ่มเดยีวกนัจะมพีฤตกิรรมที�คลา้ยคลงึกนั    

�.� วฒันธรรมรอง (Subculture) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม จะมพีฤตกิรรมการซื�อ หรอืการ

บรโิภคสนิคา้ที�แตกต่างกนัและในกลุ่มเดยีวกนัจะมพีฤตกิรรมคลา้ยกนั 1.3ชั �น ท า ง สั ง ค ม 

(Social class) เป็นการแบ่งสมาชกิออกเป็นระดบัฐานที�แตกต่างกนั หรอืเป็นการจดัลาํดบับุคคล

ในสงัคม โดยใชล้กัษณะที�คลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก่ อาชพี รายได้ การศกึษา ค่านิยม พื�นที�อยู่อาศยั 

ฐานะ ชาติตระกูล ตําแหน่งหน้าที�การงาน โดยบุคคลที�อยู่ในชั �น ของสงัคมที�แตกต่างกนัจะมี

พฤตกิรรมที�แตกต่างกนั ซึ�งการศกึษาถงึลกัษณะบุคคลนี�เพื�อที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการแบ่งส่วน

ตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย ตําแหน่งผลติภณัฑ์ รวมถึงการจดัส่วนผสมทางการตลาด 



 
 

การกาํหนดตลาดเป้าหมายและตาํแหน่งผลติภณัฑ ์ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของชน

ชั �นในสงัคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.ปจัจยัทางดา้นสงัคม (Social factors) เกี�ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนั สามารถแบ่งไดด้งันี�     

2.1 กลุ่มอ้างองิ (Reference Group) คอืกลุ่มคนที�เขา้ไปเกี�ยวข้องและมีอทิธพิลต่อทศันคต ิ

ความคดิเหน็ และค่านิยมของบุคคล                                    

2.2 บทบาทและสถานะทางสงัคม (Roles and status) บุคคลจะมบีทบาทและสถานะทางสงัคม

ที�แตกต่างกนั ซึ�งจะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื�อผลติภณัฑ์ที�แสดงถึงสถานะในสงัคมของเขา 

ดงันั �นสิ�งที�ควรพจิารณาถึงกค็อืบทบาทของแต่ละบุคคลที�มสี่วนในการตดัสนิใจ เพี�อที�นักการ

ตลาด จะไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ที�จะแสดงถึงตราญี�ห้อ และสถานะสําหรบัผลติภณัฑ์ของตนเอง 

           

 3.ปจัจยัส่วนบุคคล(Personal Factor) ไดแ้ก่                           

 3.1 อายแุละข ั �นตอนในวฏัจกัรของชวีติ (Age and Stage in the Life Cycle) บุคคลที�มี

อายทุี�ต่างกนัจะตอ้งการผลติภณัฑท์ี�แตกต่างกนัไปดว้ย และสถานภาพทางการเงนิขณะนั �นด้วย 

นักการตลาดจะระบุตลาด เป้าหมายตามวงจรชวีติครอบครวัครวัปรบัปรุงสนิค้ากบัแผนการ

ตลาดใหเ้หมาะสมกนั                                 

 3.2 อาชพี (occupation) อาชพีมผีลต่อการเลอืกรูปแบบในการบรโิภค เช่น พนักงาน

ปฏบิตักิารเลอืกรบัประทานอาหารกล่อง ในขณะที�ผู้บรหิารจะรบัประทานอาหารใน ภตัตาคาร

 3.3 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ (Economic Circumstance) ได้แก่รายได้ (ระดบั

ความมั �นคง ระยะเวลา) เงนิออม และทรพัยส์นิ หนี�สนิ ความสามารถในการยมื และทศันคตกิาร

ใชจ้่ายและการออมเงนิ สิ�งที�กล่าวมานี�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื�อสนิคา้ค่อนขา้งมาก   

 3.4 รูปแบบการดําเนินชวีติ (Lifestyle) ได้แก่การแสดงออกในกจิกรรมต่างๆ ความ

สนใจและความคดิเหน็ในการดาํเนินชวีติในโลกปจัจุบนัของผูบ้รโิภค   

 3.5 บุคลกิภาพและแนวคดิของตนเอง (Personality and Self-Concept) ผู้บรโิภคจะ

เลอืกซื�อสนิคา้ตามบุคลกิภาพและแนวคดิของตนเอง 

 4. ปจัจยัทางดา้นจติวทิยา (Psychological Factors) ไดแ้ก่    

 4.1 การจงูใจ (Motivation) เป็นสิ�งที�เกดิภายในตวับุคคล และอาจเกดิจากผลกระทบจาก

ปจัจยัภายนอกที�เกดิจากสิ�งกระตุน้ทางการตลาด เพื�อทําให้ผู้บรโิภคเกดิความต้องการ (Need)

 4.2 การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการซึ�งบุคคลไดค้ดัเลอืกจดัระเบยีบและแปลผล

ขอ้มูลออกมาเป็นภาพที�มคีวามหมาย เป็นกระบวนการซึ�งขึ�นกบัปจัจยัภายใน เช่น ความเชื�อ 



 
 

ประสบการณ์ ความตอ้งการ เป็นตน้ และยงัขึ�นกบัปจัจยัภายนอกที�มากระตุ้นการรบัรู้ซึ�งเป็นสิ�ง

ที�ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละใชต้ดัสนิใจซื�อสนิคา้  

 4.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมผู้บรโิภคอนัเนื�องมาจาก

ประสบการณ์ ซึ�งบุคคลไดเ้รยีนรู ้โดยผ่านสิ�งที�มากระตุน้ผลที�ไดร้บัและสิ�งที�มอีทิธพิล เสรมิ อื�นๆ

 4.4 ความเชื�อและทศันคต ิ(Beliefs and Attitudes) ความเชื�อของผูบ้รโิภคเป็นความคดิ

ส่วนบุคคลที�ยดึถอืสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ�งเป็นผลจากประสบการณ์ในอดตี ส่วนทศันคตเิป็นความรู้สกึ

นึกคดิที�มตี่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง  

 ที�กล่าวมาขา้งต้นทําให้สรุปได้ว่าพฤตกิรรมการบรโิภคหมายถึง จากปจัจยัที�กล่าวมา
ขา้งต้นไม่ว่าจะเป็นปจัจยัด้านวฒันธรรม ปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัด้านจิตวทิยา และทางด้าน

ความเชื�อและทัศนคติ ล้วนเป็นปจัจัยที�มีความสําคัญและมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
กระบวนการตดัสนิใจเป็นตวักําหนดการกระทําดงักล่าวเพื�อตอบสนองความจําเป็นและความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ�งผู้ประกอบการจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องมีความเข้าใจเกี�ยวกับ
องคป์ระกอบดงักล่าวใหม้ากที�สุด เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคมากยิ�งขึ�น 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) 

 เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื�อ และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื�อทราบถึง

ลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื�อและการใช้ของผู้บริโภค คําตอบที�ได้จะช่วยให้

นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Market Strategies) ที�สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสมที�สุด 

 คาํถามที�ใชเ้พื�อคน้หาลกัษณะผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึ�งปะกอบไปดว้ย  

WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY, WHOM, และ HOW เพื�อใชค้น้หาคําตอบ 7 ประการ 

หรือ 7Os ซึ�งประกอบไปด้วย Occupants , Object, Occasions, Outlets, Objectives, 

Organizations และ Operations  

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที� 2แสดงคาํถาม คาํตอบทั �ง 7 ประเดน็ 

คาํถาม  6W1H คาํตอบ 7O’s Framework 

1.กลุ่มเป้าหมายคอืใคร (WHO) - เพศ อาย ุอาชพี รายไดข้องผูบ้รโิภค             

Occupants 

2.ผูบ้รโิภคซื�ออะไร (WHAT) -สิ�งที�ผูบ้รโิภคคาดหวงัจากการใช้

ผลติภณัฑ ์ Object 

3.ซื�อเมื�อไหร่ (WHEN) -ช่วงเวลาใด เดอืนใด โอกาสพเิศษ 

เทศกาล  Occasions 

4. ซื�อไดท้ี�ไหน (WHERE) -ช่องทางการจดัจาํหน่าย ความ

สะดวกสบาย Outlets 

5. ทาํไมผูบ้รโิภคตอ้งซื�อ (WHY) -ตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและ

จติใจ Objectives 

6. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื�อ (WHOM) -ผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื�อ                         

Organizations 

7. ซื�ออยา่งไร (HOW)  -ข ั �นตอนการตดัสนิใจซื�อ                          

Operations-รบัรูป้ญัหา                                              

-คน้หาขอ้มลู-ประเมนิทางเลอืก-ตดัสนิใจ

ซื�อ-ความรูส้กึหลงัจากการใชส้นิคา้ 

ที�มา : เสร ีวงษ์มณฑา (2542 ) 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที� 3 ทฤษฎีประชากรศาสตร ์ 

 ฉลองศร ีพมิลสมพงศ์ (����) ได้กล่าวถึงความหมายของปจัจยัทางประชากรศาสตร์

(Demographic Factor) หมายถึงลกัษณะของประชากรได้แก่ขนาดขององค์ประกอบของ

ครอบครวัเพศ อาย ุการศกึษา ประสบการณ์ รายไดอ้าชพี เชื�อชาต ิสญัชาตซิึ�งโดยรวมแล้วจะมี

ผลต่อรปูแบบของอุปสงคแ์ละปรมิาณการซื�อผลติภณัฑท์างการท่องเที�ยว 

 สุวสา ชยัสุรตัน์ (2537)กล่าววา่ ประชากรศาสตร(์Demographic) หมายถงึ ปจัจยัต่างๆ 

ที�เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรที�อยู่ในตวับุคคลนั �นๆ  ได้แก่อายุเพศ 

ขนาดครอบครวั รายได้ การศึกษาอาชพี วฏัจกัรชวีติ ครอบครวัศาสนา เชื�อชาติสญัชาตแิละ

สถานภาพทางสงัคม (Social class) 

 ยบุล  เบญ็จรงคก์จิ(2542,หน้า44-52)ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากร เป็นทฤษฎี

ที�ใช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื พฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กดิขึ�นตามแรง

บงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื�อที�ว่า คนที�มคีุณสมบตัทิางประชากรที�แตกต่างกนั 

จะมพีฤตกิรรมที�แตกต่างกนั ไปดว้ย 

 ปรมะ สตะเวทนิ (2546)ได้อธบิายถึงคุณสมบตัเิฉพาะของตน ซึ�งแตกต่างกนัในแต่ละ

คน คุณสมบตัิเหล่านี�จะมีอิทธิพลต่อผู้ร ับสารในการทําการสื�อสาร ในสถานการณ์ต่างๆที�

แตกต่างกนันั �น จาํนวนของผูร้บัสารกม็ปีรมิารแตกต่างกนัดว้ย การวเิคราะห์สารในจํานวนคนที�

น้อย จะสามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารทกุคนได ้แต่ในกรณีการวเิคราะหส์ารในจาํนวนคนมาก เราไม่

สามารถวเิคราะหส์ารแต่ละคนได ้ดงันั �นวธิกีารที�ดทีี�สุดในการวเิคราะห์ในกรณีผู้รบัสารจํานวน

มาก คือ การจําแนกผู้ร ับสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะประชากร (Demographic 

Characteristics)  

 ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย 

คนที�มลีกัษณะประชากรศาสตรต์่างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนัโดยวเิคราะห์จากปจัจยั

ดงันี�           

 1. เพศ เพศที�แตกต่างกนั ส่งผลให้บุคคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื�อสารต่างกนัคอื

เพศหญงิมคีวามต้องการที�จะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย นอกจากนี�เพศหญิงและเพศ

ชายมคีวามแตกต่างกนั อยา่งมากในเรื�องความคดิ ค่านิยมและทศันคตทิั �งนี�เพราะวฒันธรรมและ

สงัคมกาํหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั    

 2. อาย ุอายกุเ็ป็นอกีปจัจยัหนึ�งที�ทาํให้บุคคลมคีวามแตกต่างกนั คนที�อายุน้อยมกัจะมี



 
 

ความคดิเสรีนิยม มากกว่าคนที�อายุมาก ในขณะที�คนอายมากก็จะมคีวามคดิที�อนุรกัษ์นิยม 

ยดึถือการปฏิบตัิระมดัระวงั เนื�องมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติที�แตกต่างกนัลกัษณะการใช้

สื�อมวลชนกต็่างกนั คนที�มอีายมุากมกัจะใชส้ื�อเพื�อแสวงหาขา่วสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทงิ

 3. การศกึษา เป็นปจัจยัที�ทาํใหค้นมคีวามคดิค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั

คนที�มกีารศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอยา่งมากในการเป็นผู้รบัสารที�ดเีพราะเป็นผู้มคีวามกวา้งขวาง

และเขา้ใจสารไดด้ ี         

 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึอาชพี รายได้และสถานภาพทางสงัคมของ

บุคคล มอีทิธพิลอยา่งสาํคญั ต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารที�มตี่อผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม

ประสบการณ์ทศันคตคิ่านิยมและเป้าหมายที�ต่างกนัสรุปได้ว่า ปจัจยัทางด้านประชากรศาสตร์

เป็นสิ�งที�ทาํใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัซึ�งสิ�งแวดลอ้มทางประชากรศาสตร์

ประกอบกบัการเพิ�มขึ�นและการลดลงของประชากรโครงสรา้งอายขุองประชากรการยา้ยถิ�นถาน 

รปูแบบของครอบครวั รายไดเ้ชื�อชาตแิละวฒันธรรมแตกต่างกนัออกไปทําให้ผู้พูดสามารถแยก

ความเหมาะสมของเนื�อหาและตวัอย่างที�จะยกมากล่าวได้ การศกึษานอกจากจะทําให้บุคคลมี

ศกัยภาพเพิ�มขึ�นแล้วการศกึษายงัทําให้เกดิความแตกต่างทางทศันคตคิ่านิยม และคุณธรรม

ความคดิอกีเช่นกนั      

                                          

 ส่วนที� 4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

 Philip Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวว่า การตลาด (Marketing) คอื กระบวนการ

วางแผนและปฏบิตัติามแผน ตามแนวความคดิผลติภณัฑท์ี�ไดก้าํหนดขึ�น การกําหนดราคา การ

ส่งเสรมิการตลาด และการจดัจาํหน่าย ผลติภณัฑอ์าจจะเป็นตวัในรปูแบบสนิคา้และบรกิาร ที�มุ่ง

ตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นให้กบับุคคล และกลุ่มต่างๆ โดยอาศยัการสร้างสรรค์

เพื�อใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนผลติภณัฑแ์ละคุณค่ากบัผูอ้ื�น ซึ�งจะทําให้วตัถุประสงค์ของปจัเจกชน

และองคก์รไดร้บัความพงึพอใจ        

 ดลนภา หวงสุวรรณณากร (2544) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่ม

ของเครื�องมือการตลาดซึ�งธุรกจิใช้ร่วมกนัเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด ในตลาด

เป้าหมายเครื�องมอืทางการตลาด 4 ประการไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายหรอืสถานที� 

และกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดในขั �นนี�จะเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันากลยุทธ์การตลาด ซึ�งหมายถึง

โปรแกรมของบรษิทัในการเลอืกเป้าหมายเฉพาะอยา่ง และสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภคใน

เป้าหมายนั �น          



 
 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542,หน้า11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การมีสินค้าที�ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที�

ผู้บริโภคยอมรบัได้ และผู้บริโภคยนิดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุ้ม รวมถึงมกีารจดัจําหน่ายกระจาย

สนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซื�อหาเพื�อความสะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความพยายามจงูใจให้

เกดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอยา่งถูกตอ้ง     

 สุวฒันาวงษ์กะพนัธ ์(2530 )กล่าวว่ากระบวนการสื�อสารที�เป็นการสื�อความหมายจาก

แหล่งขา่วสารผ่านสื�อต่างๆไปยงัผู้รบัสารซึ�งเป็นบุคคลเป้าหมายในการสื�อสารนั �นและเมื�อผู้รบั

สารไดร้บัขา่วสารนั �นถ้าหากผูส้่งสารสามารถสื�อความหมายได้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ร ับสารโดยอาจจะใช้วิธีการโน้มน้าวกระตุ้นความต้องการเพื�อให้ผู้ร ับข่าวสารได้ร ับรู้

เปลี�ยนแปลงทศันคตแิละมผีลถงึการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมจะมปีฏกิริยิาตอบสนองกลบั 

 ศริิวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2546, หน้า 53)ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทาง

การตลาดวา่ เป็นตวัแปรทางการตลาดที�ควบคุมได ้ซึ�งบรษิทัใชร้่วมกนั เพื�อตอบสนองความพงึ

พอใจแก่กลุ่มเป้าหมายมอียู ่ 4 ประเภทด้วยกนัหรอืเรียกว่า 4P ประกอบด้วยผลติภณัฑ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด

(Promotion) ดงัต่อไปนี�         

 �. ผลติภณัฑ ์(Product) สิ�งที�เสนอขายโดยธุรกจิ เพื�อตอบสนองความจําเป็นหรอืความ

ตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ ประกอบด้วย สิ�งที�สมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ เช่นบรรจุ

ภณัฑ์สีราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการการกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องพยายาม

คาํนึงถงึปจัจยัดงัต่อไปนี�         

 �.� ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์หรอื ความแตกต่างทางการแขง่ขนั  

 �.� องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ เช่นประโยชน์พื�นฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุ

ภฑัณ์ ตราสนิคา้เป็นตน้         

 �.� การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ์ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ของบรษิทัเพื�อแสดง

ตาํแหน่งที�แตกต่าง และมคีุณค่าทางจติใจขงลกูคา้     

 �.� การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื�อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่ และปรบัปรุงให้ดีขึ�น ซึ�ง

จะตอ้งคาํนึงถงึความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยี ิ�งข ึ�น  

 2. ราคา (Price)ที�ต้องมกีารกําหนดให้ถูกต้องเหมาะสมในเรื�องของราคานี�จะเป็นใจ

กลางของส่วนประสมทางการตลาดทั �งหมดและเป็นตวักลไกที�สามารถดงึดูดความสนใจให้เกดิ

ขึ�นมาได้ในการกําหนดราคานี�จะต้องมีการพิจารณาทั �งลักษณะของการแข่งขนัในตลาด

เป้าหมายและปฏกิริยิาของลกูคา้ต่อราคาที�แตกต่างกนัวธิกีารที�เกี�ยวขอ้งในการกําหนดส่วนเพิ�ม 



 
 

(Markups)ส่วนลด(Discounts) และเงื�อนไขการขาย(Terms of Sale) จะตอ้งพจิารณากาํหนดให้

ถูกตอ้งหากลกูคา้ไม่ยอมรบัในเรื�องราคาเมื�อใดปญัหากจ็ะเกดิขึ�นโดยแผนงานต่างๆที�กําหนดไว้

แลว้จะเสยีหายหมดนําไปใชป้ฏบิตัไิม่ไดถ้งึแมว้า่ราคาจะเป็นเพยีงส่วนเดยีวของส่วนประสมทาง

การตลาดกต็ามแต่กเ็ป็นส่วนสําคญัที�ลูกค้าจะจ่ายออกมาเมื�อลูกค้าได้พอใจในส่วนประสมทาง

การตลาดของบรษิทัแล้วราคาจงึเป็นตวัตดัสนิใจที�สําคญัซึ�งทําให้ผู้บรหิารการตลาดต้องสนใจ

เป็นพเิศษ 

กล่าวโดยสรุปแล้วเรื�องราคาจะเกี�ยวข้องกับการกําหนดราคาให้เหมาะสมที�จะใช้ผลักดัน
ผลิตภณัฑ์ที�มีอยู่แล้วให้ออกไปสู่ตลาดโดยวธิีการส่งเสริมการจําหน่ายที�ดีเหมาะกับตลาด
เป้าหมาย 
 3. สถานที�หรอืช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) ช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of 

Distribution) เป็นกระบวนการทํางานที�จะทําให้สินค้าหรือบรกิารไปสู่ตลาดเพื�อให้ผู้บริโภค

สนิคา้หรอืบรกิารตามตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็และมตีน้ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตํ�า

ช่องทางการจดัจาํหน่ายมหีลายรปูแบบเช่นการตดิต่อทางโทรศพัทก์ารตดิต่อสถานที�ที�ผูค้นนิยม

การตดิต่อโดยไม่จาํกดัเวลาเป็นตน้       

 4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการสื�อสารการตลาดเพื�อใหแ้น่ใจวา่ผู้บรโิภค

ที�เป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของสนิค้าที�เสนอขายเป็นความพยายามจูงใจให้

เกดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอยา่งถูกตอ้งการส่งเสรมิการตลาดควรประกอบไปดว้ย

การโฆษณาการประชาสมัพนัธแ์ละการลดแลกแจกแถม  

 
 แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

 

 Woodruff (1997) ได้มกีารนําเสนอส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิเพิ�มจาก (4p) 
เป็น (7P) ซึ�งได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา การส่งเสรมิทางการตลาด สถานที�หรอืช่องทางการจดั

จาํหน่าย บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และสิ�งเสนอทางกายภาพซึ�งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
 1. บุคลากร (People) หมายถึง ผู้ใหบ้รกิารซึ�งคุณภาพในการให้บรกิารต้องอาศยัการ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การจงูใจ เพื�อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนอื

ผู้อื�นในการทําธุรกจิ พนักงานต้องมคีวามสามารถ มทีศันคติที�ด ีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า 
ความรเิริ�ม มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 2. กระบวนการ (Process) หมายถงึ ขึ�นตอนในการให้บรกิารเพื�อส่งมอบคุณภาพ การ

ใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจลกูคา้ ซึ�งจะพจิารณาใน 2 ดา้น คอื 



 
 

 2.1 ความซบัซอ้น (Complexity) จะตอ้งพจิารณาถึงข ั �นตอนและความต่อเนื�องของงาน
ในกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อขอรบับรกิาร ระยะเวลาในการให้บรกิาร 

รวมถงึข ั �นตอนต่างๆ ในการใหบ้รกิาร 
 2.2 ความหลากหลาย (Divergence) ต้องพจิารณาถึงความมีอสิระ ความยดืหยุ่น
ความสามารถที�จะเปลี�ยนแปลงข ั �นตอนหรอืลาํดบัการทาํงานได ้

 
 3. ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง การสร้างรูปลกัษณะทาง
ภาพให้เป็นที�โดนตาโดนใจ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที�ให้บรกิาร การออกแบบตกแต่ง
และแบ่งส่วนหรอืแผนกของพื�นที�ในอาคาร และลกัษณะทางกายภาพอื�นๆ ที�สามารถดงึดูดใจ

ลกูคา้และทาํใหม้องเหน็ภาพลกัษณ์ของการบรกิารไดอ้ยา่งชดัเจน 
 จะเหน็ได้ว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสําคญัอย่างมากต่อความสําเรจ็ใน
ธุรกิจ หากมีการวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพก็จะนํามาซึ�ง

ความสาํเรจ็ และนําธุรกจิไปยงัเป้าหมายขององคก์รที�กาํหนดไว ้
 
ส่วนที� 5 ทฤษฎีกลยทุธต์ลาดเป้าหมาย  

 

 เอกชยัอภศิกัดิ �กุลและทรรศนะบุญขวญั(2549) ได้อธบิายว่า STP Marketing หมายถึง 
การจดัการผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดที�แตกต่างกนั เพื�อสนองความต้องการของ

ตลาดที�มลีกัษณะและความตอ้งการที�แตกต่างกนั ซึ�งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกนั คอื การแบ่ง
ส่วนตลาด (Market Segmentation) การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) และ การ
กาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑ ์(Market Positioning)  

กลยทุธ ์STP เป็นการกาํหนดตลาดเป้าหมายของกจิการซึ�งจะประกอบไปด้วยขั �นตอนสําคญั 3 
ข ั �นตอนดงันี� 
 1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) – S  

 2. การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) – T  
 3. การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Position) – P 
ซึ�งจะนํากระบวนการทั �ง 3 นี�มาวเิคราะห์ตลาดของผลติภณัฑ์เพื�อกําหนดตลาดเป้าหมาย
ผลติภณัฑ์การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)หมายถึง การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม

ยอ่ยที�แตกต่างกนั เช่น แบ่งตามการเลอืกตลาดที�องค์กรสามารถเขา้ไปทําตลาดได้ง่าย โดยใช้
เกณฑค์วามตอ้งการ บุคลกิลกัษณะ หรอืพฤตกิรรม ซึ�งตวัแปรสําคญัที�ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
ไดแ้ก ่



 
 

 1. ภมูศิาสตร ์(Geographic) ภมูภิาค ในเมอืงหรอืชนบท อตัราการเตบิโตของประชากร 

ลกัษณะทางภมูศิาสตรใ์นดา้นความหนาแน่นของประชากร    

 2. ประชากรศาสตร ์(Demographip) เพศ อายุ ศาสนา การศกึษา เชื�อชาต ิรายได้ วฎั

จกัรชวีติครอบครวั         

 3. จติวทิยา (Psychographic) ชั �นทางสงัคม บุคลกิภาพ ทศันคต ิรูปแบบการดําเนิน

ชวีติ           

 4. พฤตกิรรม (Behavioral) ความจงรกัภกัดตี่อแบรนดห์รอื องคก์ร และความพงึพอใจ 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting)หมายถึง กระบวนการในการประเมนิความ

น่าสนใจของแต่ละส่วนตลาดและเลือกเข้าสู่ตลาดเพียงหนึ�งหรือหลายส่วนตลาดส่วนตลาด

เป้าหมาย (Target Market หรอื Target Group) หมายถงึ กลุ่มผูบ้รโิภคหรอืส่วนตลาดที�นักการ

ตลาดสนใจและเลอืกที�จะเขา้ไปดาํเนินกจิกรรมทางการตลาด เพื�อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคกลุ่มนั �นๆ          

 การประเมนิส่วนตลาดเป็นการประเมนิความแตกต่างของส่วนตลาด โดยพจิารณาถึง

ปจัจยัต่างๆ 3 ปจัจยั คอื         

 1.ขนาดและการเจรญิเตบิโตของส่วนตลาด      

 2.ความน่าสนใจของส่วนตลาด        

 3.วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั                   

กลยทุธก์ารเลือกส่วนตลาด มี 3 กลยทุธ ์คือ      

 1. ตลาดรวมหรอืตลาดไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) การเลอืกตลาดรวม

เป็นตลาดเป้าหมายเพยีงตลาดเดยีว โดยถือว่าตลาดมคีวามต้องการคล้ายกนัหรอืไม่แตกต่าง

กนั ใชส้่วนประสมทางการตลาดเพยีง 1 ชุด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจํานวน

มากมุ่งความสาํคญัที�การผลติ ทาํใหเ้กดิการประหยดัจากขนาดของการผลติ นิยมใช้ในการแบ่ง

ส่วนตลาดสาํหรบัสนิคา้ หรอืบรกิารข ั �นพื�นฐานสําหรบัการครองชพีของผู้บรโิภค เช่น ขา้วสาร 

เกลอื นํ�าตาล เป็นตน้                                 

 2. การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) เป็นการเลอืกตลาดเป้าหมาย

เพยีงส่วนเดยีวจากตลาดรวม ใชส้่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด ที�สามารถสนองความต้องการ

ในส่วนตลาดที�เลอืก                                 

 3. การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) หรอืกลยุทธ์ตลาดมุ่งหลายส่วน เป็น

การเลือกกลุ่มลูกค้าที�มีความต้องการที�แตกต่างกนัสองกลุ่มขึ�นไป พฒันาส่วนประสมทาง

การตลาดที�แตกต่างกนั เพื�อสนองความตอ้งการในแต่ละส่วนตลาดที�เลอืกเป็นเป้าหมาย 



 
 

การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑเ์ป็นข ั �นตอนที�ดาํเนินการต่อจากการเลอืกตลาดเป้าหมาย 

ตาํแหน่งผลติภณัฑท์ี�ถูกกาํหนดขึ�นมาจะตอ้งมลีกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย  

การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ(์Market Positioning)เป็นข ั �นตอนที�ดาํเนินการต่อจาก

การเลอืกตลาดเป้าหมาย ตาํแหน่งผลติภณัฑท์ี�ถูกกาํหนดขึ�นมาจะตอ้งมลีกัษณะสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย        

 ความหมายของการกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑก์ารกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑ ์หมายถงึ 

การสรา้งลกัษณะเด่นของผลติภณัฑท์ี�คาดวา่จะตรงตามความตอ้งการของตลาดบรษิทั

จาํเป็นตอ้งนําเสนอใหต้ลาดไดร้บัรู ้และจดจาํตาํแหน่งผลติภณัฑข์องตนทั �งนี� เพื�อเป็นการตอก

ยํ�าการนําเสนอคุณสมบตัทิี�สามารถครองใจลกูคา้ได ้      

กลยทุธก์ารกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  

การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑส์ามารถเลอืกใชก้ลยทุธก์ารกาํหนดตาํแหน่งไดห้ลายวธิ ี

1. การกําหนดตําแหน่งตามราคาและคุณภาพ เช่น กาแฟสตาร์บคั กําหนดตําแหน่ง

ผลติภณัฑว์า่ คุณภาพด ีราคาสงู 

2. การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑ์ตามลกัษณะผู้ใช้ผลติภณัฑ์เป็นการกําหนดตําแหน่งที�

แสดงใหเ้หน็วา่ผลติภณัฑด์งักล่าวเหมาะกบัผูใ้ชก้ลุ่มใด 

3. การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑต์ามคุณสมบตั ิหรอืประโยชน์ของ ผลติภณัฑ์ เป็นการ

กาํหนดตาํแหน่งโดยนําเอาคุณสมบตั ิหรอืประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มาเป็นตวักาํหนด 

4. การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ์ตามการใช้หรอืการนําไปใช้ เป็นการแสดงให้เหน็ว่า

ผลติภณัฑน์ั �นนําไปใชอ้ยา่งไร 

5. การกําหนดตําแหน่งผลิตภณัฑ์ตามระดบัชั �นผลิตภัณฑ์ เป็นการแสดงให้เห็นว่า

ผลติภณัฑย์ี�หอ้นั �นเป็นผลติภณัฑท์ี�อยูใ่นระดบัใด เช่น การกาํหนดตาํแหน่งวา่ผลติภณัฑ์ของตน

เป็นผลติภณัฑส์าํหรบัผูนํ้า ซึ�งแสดงวา่เป็นผลติภณัฑช์ั �นด ี

6. การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑเ์พื�อแสดงการแขง่ขนั เป็นความพยายามบอกกบัตลาด

วา่ผลติภณัฑข์องตนดกีวา่คู่แขง่ขนั เช่น ผงซกัฟอกบางยี�หอ้ระบุวา่ จ่ายแพงกวา่ทาํไม 

   



 
 

 การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภณัฑ์ ( Product Differentiation) 

เป็นการนําเสนอผลติภณัฑท์ี�แตกต่างจากผลติภณัฑท์ี�จาํหน่ายในตลาด ความแตกต่างที�ถูก

นําเสนอมหีลายรปูแบบ ไม่วา่จะเป็นคุณภาพ ราคา รสชาต ิรปูแบบ หรอืคุณสมบตัอิื�น ที�

สามารถจงูใจผูซ้ ื�อไดก้ารสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่ผลติภณัฑเ์ป็นกลยทุธท์ี�ผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่าย

ตอ้งการเรยีกรอ้งความสนใจจากตลาด กล่าวคอืเป็นความพยายามในการนําเสนอใหต้ลาดรบัรู้

วา่ผลติภณัฑข์องตนมลีกัษณะที�แตกต่างจากรายอื�น เพื�อตลาดจะไดห้นัมาสนใจ และพจิารณา

ในการเลอืกซื�อในโอกาสต่อไป 

ตารางที� 3 สรุปสิ�งที�คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชื�อผูแ้ต่ง ชื�อผลงานหนงัสอื 

(ระบปีุที�พมิพ์) 

ผลงานนี�เกี�ยวขอ้งกบั

ตวัแปรที�จะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิ�งที�เรยีนรูเ้กี�ยวกบัตวัแปร

จากผลงานนี� 

สถาบนัพฒันา

วสิาหกจิขนาด

กลางและขนาด

ย่อม 

ธุรกจิรา้นกาแฟสด 

(2551) 

ผูป้ระกอบการ ปจัจยัที�ทําใหก้ารลงทุนทํา

ธุรกจิรา้นกาแฟประสบ

ความสาํเรจ็3ประการ  

ดารา ทปีะปาล พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

(2542) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื�อประโยชน์ในการแบง่

สว่นตลาด เพื�อการ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค ใหต้รงกบัชนิดของ

สนิคา้ที�ตอ้งการ 

 

ยุบล  เบญ็จรงค์

กจิ 

 

 

แนวความคดิดา้น

ประชากรศาสตร์

(2542) 

 

ลกัษณะทางประชากร

ของผูร้บัสาร 

พฤตกิรรมของบคุคลที�

แตกต่างกนัจะมคีวาม

ตอ้งการในสนิคา้และบรกิาร

ที�แตกต่างกนั ดงันั �นทฤษฎี

ประชากรศาสตร ์ชว่ยให้

แบง่กลุ่มผู ้บรโิภคที�มคีวาม

แตกต่างกนัทั �งทางดา้น อายุ 

เพศ ครอบครวั รายได ้เพื�อ

การกําหนดกลยุทธ์

การตลาดใหต้รงกบั



 
 

ชื�อผูแ้ต่ง ชื�อผลงานหนงัสอื 

(ระบปีุที�พมิพ์) 

ผลงานนี�เกี�ยวขอ้งกบั

ตวัแปรที�จะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิ�งที�เรยีนรูเ้กี�ยวกบัตวัแปร

จากผลงานนี� 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

ตารางที� 3 สรุปสิ�งที�คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื�อผูแ้ต่ง ชื�อผลงานหนงัสอื 

(ระบปีุที�พมิพ์) 

ผลงานนี�เกี�ยวขอ้งกบั

ตวัแปรที�จะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิ�งที�เรยีนรูเ้กี�ยวกบัตวัแปร

จากผลงานนี� 

ศริวิรรณ  เสรี

รตัน์ 

 

การแบง่สว่นตลาด

ตามตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร ์

(2542) 

สว่นประสมทาง

การตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบง่สว่นตลาดตามตวั

แปรดา้นประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพ ครอบครวั 

จํานวนสมาชกิในครอบครวั 

ระดบัการศกึษาอาชพี และ

รายไดต้่อเดอืน ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตรเ์ป็น

ลกัษณะที�สาํคญัและสถติทิี�

วดัไดข้องประชากร ชว่ยใน

การกําหนดตลาดเป้าหมาย 

ดลนภา หวง

สวุรรณณากร 

 

ปจัจยัดา้นสว่นประสม

การตลาดบรกิารที�มี

อทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิาร

สนิเชื�อเคหะของลูกคา้

ธนาคารออมสนิใน

ความหมายของสว่น

ประสมทางการตลาด 

สว่นประสมทางการตลาด 

หมายถงึ เครื�องมอืการตลาด

ซึ�งธุรกจิใชเ้พื�อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท์างการตลาด 

ในตลาดเป้าหมายเครื�องมอื

ทางการตลาด 4 ประการ



 
 

เขตอําเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม่

(2544) 

ไดแ้ก ่ผลติภณัฑ ์ราคา การ

จดัจําหน่ายหรอืสถานที� และ

กจิกรรมสง่เสรมิ โดย

เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันากล

ยุทธ์การตลาด ซึ�งหมายถงึ

โปรแกรมของบรษิทัในการ

เลอืกเป้าหมายเฉพาะอย่าง 

และสนองความพงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคในเป้าหมายนั �น 



 
 

ส่วนที� 6งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง  

  

 อภิญญาศักยาภินันท์(2548) ได้ศึกษาเกี�ยวกับ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
เครื�องดื�มกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปจัจยัทางการตลาดที�มีผลต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคเครื�องดื�มกาแฟสดและการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของผูบ้รโิภคที�มตี่อเครื�องดื�ม
กาแฟสดโดยกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัคอืจํานวน 400 คนประกอบด้วยผู้บรโิภคที�นิยมดื�ม
กาแฟสดเฉพาะกลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานครเครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น

แบบสอบถามการวเิคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเรจ็รูปสถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์
ไดแ้ก่ค่าความถี�รอ้ยละค่าเฉลี�ยส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและไค-สแควร ์
 ผลการวจิยั พบว่า (1) ผู้บรโิภคเครื�องดื�มกาแฟสดในกลุ่มตวัอย่างนิยมดื�มกาแฟสด

เพราะชอบรสชาตมิกัเลอืกดื�มเฉพาะที�มตีราผลติภณัฑ์ในประเทศไทยและเป็นที�รู้จกัช่วงเวลาที�
ดื�มไม่แน่นอนส่วนใหญ่นิยมซื�อตามศูนยก์ารค้าและร้านทั �วๆไปเช่นร้านค้าในสถานที�ทํางาน
ร้านค้าในป ั �มนํ�ามนัเป็นต้น (2) ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที�มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคขึ�นอยู่กบั
เพศและรายได้ปจัจยัด้านราคาและด้านการส่งเสรมิการตลาดที�ผลต่อพฤติกรรมการบรโิภค

ขึ�นอยูก่บัเพศอายแุละรายไดป้จัจยัด้านสถานที�ที�มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคขึ�นอยู่กบัรายได ้
(3) ดา้นการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารการบรโิภคเครื�องดื�มกาแฟสดส่วนใหญ่รบัรู้จากการบอกต่อและ
คดิว่าการบอกต่อมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื�อกาแฟสดมากที�สุดการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารในการ

บรโิภคเครื�องดื�มกาแฟสดแตกต่างกนัตามเพศอายุและรายได้และพบว่ารายได้มผีลต่อประเภท
ของสื�อที�มอีิทธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกซื�อกาแฟสดในขณะที�เพศและอายุไม่มีผลต่อสื�อที�มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื�อกาแฟสด 
 ปิยะพรรณผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ได้ศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการใช้บรกิารร้าน

กาแฟสดในอําเภอเมืองลําปางโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร (7Ps) ผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีายุ

ระหว่าง 21-30 ปีส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรปีระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัและมี

รายได้เฉลี�ยต่อเดอืน 5,000-10,000 บาทเครื�องดื�มที�ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกซื�อมากที�สุดคอื

เอสเปรสโซส่วนขนม/อาหารว่างผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกซื�อเค้กมากที�สุดโดยเหตุผลในการ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดคอืเพื�อดื�มกาแฟรองลงมาคอืนัดพบปะพูดคุยกบัเพื�อนและพกัผ่อน

หยอ่นใจโดยผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจคอืตนเองส่วนใหญ่มกีารบรโิภคกาแฟมากกว่า 4 ครั �งต่อ

เดอืนโดยมชี่วงเวลาที�นิยมคอื 12.01-15.00 น. ค่าใช้จ่ายในการบรโิภคต่อครั �ง 31-50 บาท

ลกัษณะการบรโิภคมทีั �งที�รา้นและซื�อกลบับา้นในส่วนปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที�มผีล

ต่อการตดัสนิใจมากที�สุดเรยีงตามลาดบัจากมากไปน้อยได้แก่ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ปจัจยัด้าน



 

บุคลากรปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพปจัจยัดา้นกระบวนการให้บรกิารปจัจยัด้านราคาปจัจยั

ดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายและปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

 อจัฉรยีาเทศสหีา (2551) ได้ทําการศกึษาวจิยัโดยมวีตัถุประสงค ์ 1. เพื�อศกึษาการ

ตดัสนิใจของผู้บริโภคต่อการซื�อกาแฟสดของร้านคอฟฟี�โรดโฮมโปรสาขาประชาชื�นจงัหวดั

นนทบุรแีละ 2. เพื�อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อการซื�อกาแฟสดของร้านคอฟฟี�โร

ดโฮมโปรสาขาประชาชื�นจงัหวดันนทบุรจีําแนกตามปจัจยัพื�นฐานส่วนบุคคลการวจิยัครั �งนี�คอื

ผูบ้รโิภคที�ตดัสนิใจซื�อกาแฟสดของรา้นคอฟฟี�โรดโฮมโปรสาขาประชาชื�นจงัหวดันนทบุรจีาํนวน 

373 คนซึ�งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบเครื�องมือที� ใช้เ ป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําเรจ็รูปทางสถิตสิถิตทิี�ใช้

ในการวเิคราะหข์อ้มลูคอืค่ารอ้ยละ(Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และในการทดสอบสมมตฐิานใช้ค่าสถิต ิt-test และค่าสถิต ิF-test หรอื

ความแปรปรวนชนิดทางเดยีว (One-Way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี�ยความแตกต่างรายคู่

โดยวธิขีอง LSD 

 ผลการวจิยั พบว่า 1) การตดัสนิใจของผู้บรโิภคต่อการซื�อกาแฟสดของร้านคอฟฟี�โร

ดโฮมโปรสาขาประชาชื�นจงัหวดันนทบุรใีนภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและเมื�อพจิารณาราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากโดยดา้นที�มคี่าเฉลี�ยสูงสุดคอืด้านกระบวนการให้บรกิารรองลงมาคอื
ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิารและดา้นที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอืดา้นการส่งเสรมิการตลาดอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 2) ผูบ้รโิภคที�มเีพศอายรุะดบัการศกึษาอาชพีและรายได้ต่างกนัการตดัสนิใจซื�อกาแฟสด
ของรา้นคอฟฟี�โรดโฮมโปรสาขาประชาชื�นจงัหวดันนทบุรไีม่แตกต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที�4สรุปสิ�งที�คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื�อผูแ้ต่ง ชื�อ

งานวจิยั

หรอืชื�อ

บทความ 

วตัถุประสงคข์องการ

ศกึษาวจิยั 

ขอบเขตของการ

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยันี� 

อภญิญาศกั

ยาภนินัท์ 

(2548) 

 

 

 

 

 

 

  

เพื�อศกึษา

พฤตกิรรม

การ

บรโิภค

เครื�องดื�ม

กาแฟสด

ของ

ผูบ้รโิภค

ในเขต

กรงุเทพม

หานคร 

1. เพื�อศกึษา

พฤตกิรรมการ

บรโิภคเครื�องดื�ม

กาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

2. เพื�อศกึษาถงึ

ปจัจยัทางการตลาด

ที�มผีลต่อพฤตกิรรม

การบรโิภคเครื�องดื�ม

กาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

3. เพื�อศกึษาการรบัรู้

ขอ้มลูขา่วสารของ

ผูบ้รโิภคเครื�องดื�ม

กาแฟสดในเขต

กรงุเทพมหานคร 

ผูศ้กึษาได้

กาํหนดขอบเขต

การศกึษาไวด้งันี� 

1. ศกึษาถงึ

พฤตกิรรมการ

บรโิภคเครื�องดื�ม

กาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

2. ศกึษาปจัจยั

สว่นบคุคล

ทางดา้นเพศอายุ

รายไดข้อง

ผูบ้รโิภคและ

ปจัจยัทางการ

ตลาดไดแ้ก่

ผลติภณัฑร์าคา

สถานที�/ชอ่ง

ทางการจดั

จําหน่ายและการ

สง่เสรมิการตลาด 

3. ศกึษาการรบัรู้

ขอ้มลูขา่วสาร

ของผูบ้รโิภคที�มี

ต่อเครื�องดื�ม

กาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคในเขต

ประชากรที�ใชใ้น

การวจิยัในครั �งนี�

คอืประชากรที�

เป็นประชาชนใน

กลุ่มวยัทํางานที�

ปฏบิตังิานอยู่ใน

เขต

กรงุเทพมหานคร

และเป็นผูท้ี�มี

พฤตกิรรมการดื�ม

กาแฟสด 

กลุ่มตวัอย่างที�

ผูว้จิยัจะใชใ้น

การศกึษาวจิยันั �น

เพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง

กลุ่มตวัอย่างที�มี

คณุสมบตัแิละ

คณุลกัษณะที�

สามารถเป็น

ตวัแทนของ

ประชากรได้

ผูว้จิยัจงึใช้

รปูแบบการสุม่

ตวัอย่างโดยไมใ่ช้

หลกัทฤษฎคีวาม

น่าจะเป็น 

 จากการศกึษา

พฤตกิรรมการ

บรโิภค

เครื�องดื�มกาแฟ

สดของ

ผูบ้รโิภคที�ดื�ม

กาแฟสดพบวา่

ในชว่งอายุ 36-

43 ปีการศกึษา

ระดบัปรญิญา

ตรหีรอื

เทยีบเท่ามกีาร

ดื�มกาแฟสด

มากที�สุด

พฤตกิรรมการ

บรโิภค

เครื�องดื�มกาแฟ

สดจะชอบที�

รสชาตแิละ

พบวา่ปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑ์

กลุ่มลูกคา้ให้

ความสาํคญักบั

รสชาตกิาแฟ

สดมากที�สดุ 



 
 

 

 

ตารางที� 4สรุปสิ�งที�คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

กรงุเทพมหานคร 

4. กลุ่มตวัอย่าง 

ชื�อผูแ้ต่ง ชื�อ

งานวจิยั

หรอืชื�อ

วตัถุประสงคข์องการ

ศกึษาวจิยั 

ขอบเขตของการ

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยันี� 



 
 

บทความ 

   เป็นผูท้ี�ดื�มกาแฟสด

และอยู่ในกลุ่ม 

วยัทํางานซึ�ง

ปฏบิตังิานในอาคาร

สาํนกังานต่างๆ 

(office building) ใน

เขตพื�นที�

กรงุเทพมหานครที�มี

อายุตั �งแต่ 20 ปีขึ�น

ไป 

5. ระยะเวลาใน

การศกึษา 1 

มถิุนายน - 30 

พฤศจกิายน 2548

โดยกลุ่มตวัอย่างที�ใช้

ในการศกึษาครั �งนี�มี

จํานวน 400 ตวัอย่าง 

  

ปิยะพรรณ

ผวิเหลอืง

สวสัดิ �(2553) 

พฤตกิรร

มผูบ้รโิภค

ในการใช้

บรกิาร

รา้นกาแฟ

สดใน

อําเภอ

เมอืง

ลําปาง 

เพื�อศกึษาพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคใชบ้รกิาร

รา้นกาแฟในอําเภอ

เมอืงลําปาง 

ประชากรที�อาศยัอยู่

ในจงัหวดัลําปางและ

ใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

ในเขตอําเภอเมอืง

ลําปาง 

นําขอ้มลูที�ได้

จาก

แบบสอบถาม

มาวเิคราะห์

โดยใชส้ถติเิชงิ

พรรณนา 

ประกอบดว้ย 

ความถี� รอ้ยละ 

และคา่เฉลี�ย 

และการวดั

ระดบั

ความสาํคญั

ผลการศกึษา

พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถาม

สว่นใหญ่เป็น

เพศ หญงิ มี

อายุอยู่ระหวา่ง 

21-30ปี สว่น

ใหญ่มี

การศกึษา

ระดบัปรญิญา

ตร ีประกอบ

อาชพีพนกังาน



 
 

ตารางที� 4สรุปสิ�งที�คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ของปจัจยั จะ บรษิทั และม ี

ชื�อผูแ้ต่ง ชื�อ

งานวจิยั

หรอืชื�อ

บทความ 

วตัถุประสงคข์องการ

ศกึษาวจิยั 

ขอบเขตของการ

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยันี� 

    ใชม้าตรวดัของ 

Rating Scale 

รายไดเ้ฉลี�ย 

5,000-10,000 

บาท 



 
 

 

 

 

 

 

 

อจัฉรยีาเทศ

สหีา(2551) 

การ

ตดัสนิใจ

ของ

ผูบ้รโิภค

ต่อการซื�อ

กาแฟสด

ของรา้น

คอฟฟี�โรด 

โฮมโปร

สาขา

ประชาชื�น

จงัหวดั

นนทบรุ ี

1. เพื�อศกึษาการ

ตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคต่อการซื�อ

กาแฟสดของรา้น

คอฟฟี�โรดโฮมโปร 

สาขาประชาชื�น

จงัหวดันนทบรุ ี

2. เพื�อเปรยีบเทยีบ

การตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคต่อการซื�อ

กาแฟสดของรา้น

คอฟฟี�โรด 

โฮมโปรสาขาประชา

ชื�นจงัหวดันนทบรุี

จําแนกตาม

ปจัจยัพื�นฐานสว่น

บคุคล 

ประชากรที�ใชใ้น

การศกึษาครั �งนี�ไดแ้ก่

ผูบ้รโิภคที�ตดัสนิใจ

ซื�อกาแฟสดของ 

รา้นคอฟฟี�โรดโฮม

โปรสาขาประชาชื�น

จงัหวดันนทบรุี

จํานวน 373 คน 

1. วเิคราะห์

ขอ้มลู

ปจัจยัพื�นฐาน

สว่นบคุคลของ

กลุ่มตวัอย่าง

โดยใชส้ถติเิชงิ

พรรณนา 

(Descriptive 

Statistic) ไดแ้ก่

จํานวนและรอ้ย

ละ 

(Percentage) 

2. วเิคราะห์

ขอ้มลูการ

ตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคต่อการ

ซื�อกาแฟสด

ของรา้นคอฟฟี�

โรด 

โฮมโปรสาขา

ประชาชื�น

จงัหวดันนทบรุี

โดยใชค้่า

คะแนนเฉลี�ย 

1. การตดัสนิใจ

ของผูบ้รโิภค

ต่อการซื�อ

กาแฟสดของ

รา้นคอฟฟี�โร

ดโฮมโปรสาขา 

ประชาชื�น

จงัหวดันนทบรุี

ในภาพรวมอยู่

ในระดบัปาน

กลางและเมื�อ

พจิารณาราย

ดา้นพบวา่อยู่

ใน 

ระดบัมากโดย

ดา้นที�มี

คา่เฉลี�ยสงูสดุ

คอืดา้น

กระบวนการ

ใหบ้รกิาร

รองลงมาคอื

ดา้นพนกังาน 

ผูใ้หบ้รกิารและ

ดา้นที�ม ี

 



 
 

ตารางที� 4สรุปสิ�งที�คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

 

 

 

 

 

ชื�อผูแ้ต่ง ชื�อ

งานวจิยั

หรอืชื�อ

บทความ 

วตัถุประสงคข์องการ

ศกึษาวจิยั 

ขอบเขตของการ

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยันี� 

    (Mean) และคา่

เบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

3. วเิคราะห์

การ

เปรยีบเทยีบ

การตดัสนิใจ

ของผูบ้รโิภค

ต่อการซื�อ

กาแฟสดของ

รา้น 

คอฟฟี�โรดโฮม

โปรสาขา

ประชาชื�น

จงัหวดันนทบรุี

โดยใช ้t-test 

และ F-test 

ชนิดทางเดยีว 

(One-Way  

คา่เฉลี�ยตํ�าสุด

คอืดา้นการ

สง่เสรมิ

การตลาดอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

2. ผูบ้รโิภคที�มี

เพศอายุระดบั

การศกึษา

อาชพีและ

รายไดต้่างกนั

การตดัสนิใจซื�อ 

กาแฟสดของ

รา้นคอฟฟี�โร

ดโฮมโปรสาขา

ประชาชื�น

จงัหวดันนทบรุี

ไมแ่ตกต่างกนั 



 
 

 

 

ตารางที� 4สรุปสิ�งที�คน้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

 

 

ชื�อผู้แต่ง ชื�อ

งานวิจยั

หรือชื�อ

บทความ 

วตัถปุระสงค์ของการ

ศกึษาวิจยั 

ขอบเขตของการ

ศกึษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจาก

งานวิจยันี � 

    ANOVA) เพื�อ

ทราบผลความ

แตกต่างจะ

ทดสอบรายคู่

โดยใชว้ธิขีอง 

LSD 

4. ความคดิเหน็

และ

ขอ้เสนอแนะ

วเิคราะห์

เนื�อหา 

(Content 

Analysis) โดย

สรปุประเดน็ 

และแจกแจง

ความถี�เป็นค่า

รอ้ยละ 

 



 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 ในการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดั

ชยัภมู ิคร ั �งนี� ไดม้กีารกาํหนดกรอบแนวความคดิสาํหรบัการศกึษา ไวด้งันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที� 3 

 

 

 

 

ประชากรใน เขตอํา เภอเกษตร

สมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมู ิทั �งเพศ ชาย

และเพศหญงิ จาํนวนทั �งสิ�น 200 คน  

กลุ่มที�  1            กลุ่มที�  2 

กลุ่มที�   3 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

�.Product 

2.Price 

3.Place 

4.Promotion 

5.People 

6.Process 

7.Physical Evidence 



 

 

 

บทที� 3 

ระเบียบวิธีวิจยั (วิธีดาํเนินการวิจยั) 
 

จากการศกึษาคน้ควา้อสิระเรื�อง “การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู 

จงัหวดัชยัภมูโิดยใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด” ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการตามขั �นตอน 

ดงันี�   

1. ประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรในการศกึษา 

3. เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที�ศกึษาในครั �งนี�ไดแ้ก่ ประชากรในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดั ชยัภูมทิี�
เคยบรโิภคกาแฟสด ทั �งเพศชายและเพศหญงิ ที�มอีายตุั �งแต่ 15 ปีขึ�นไป  (ขอ้มูลจากการสํารวจ

ของสํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ธนัวาคม 2556) พบว่าเขตอําเภอเกษตรสมบรูณ์
ประชากรที�อาศยัอยู่จํานวน 100,365 คน แบ่งเป็นเพศชาย 50,148 คน และเพศหญิง 50,217
คนประกอบดว้ย �� ตาํบลดงันี� 



 

 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวนประชากรในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ 

ตาํบล จาํนวนประชากร 

1.บา้นยาง 8,846 

2.บา้นหนั 13,600 

3.บา้นเดื�อ 15,187 

4.บา้นเป้า 2,930 

5.กุดเลาะ 7,337 

6.โนนกอก 10,355 

7.สระโพนทอง 8,442 

8.หนองขา่ 8,448 

9.หนองโพนงาม 12,915 

10.บา้นบวั 4,865 

11.โนนทอง 7,440 

รวม 100,365 

ที�มา:สาํนกัทะเบยีนกลางกรมการปกครอง ธนัวาคม 2556 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาไดแ้ก่ ประชาชนทั �วไปที�มอีายุตั �งแต่ �� ปีขึ�นไป ทั �งเพศชาย

และเพศหญงิที�เคยบรโิภคกาแฟสด อาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภูม(ิ ขอ้มูล
จากการสาํรวจของสาํนกัทะเบยีนกลางกรมการปกครอง ธนัวาคม 2556)พบวา่ประชากรที�อาศยั
อยูเ่ขตอาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมจิํานวน 100,365 คน แบ่งเป็นเพศชาย 50,148 คน 

และเพศหญิง 50,217ซึ�งจํานวนประชากรตั �งแต่ 100,000 คนขึ�นไปโดยกําหนดขนาดของของ
กลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางของ Krejcie& Morgan (1970) ได้ระบุว่า ที�ระดบัความเชื�อมั �น 
95% และระดบัความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ต้องใช้กลุ่มตวัอย่างมาทําการศกึษาจํานวน 384 คน

แต่เนื�องดว้ยมขีอ้จาํกดัในเรื�องระยะเวลา จงึไดท้าํการลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลง เหลอื 200 คน 



 

 

 
 
 ภาพที� � ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie& Morgan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ตวัแปรในการศึกษา 

ตารางที� 6 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

เพศ เพศของท่าน เลอืกตอบได้
หนึ�งตวัเลอืก 

1)ชาย 

2) หญงิ 

อาย ุ อายขุองท่าน เลอืกตอบได้
หนึ�งตวัเลอืก 

1) 15-20 ปี 

2) 21-25 ปี 

3) 26-30 ปี  

4) 31-35 ปี 

5) สงูกวา่36 ปีขึ�นไป 

การศกึษา ระดบัการศกึษาของ
ท่าน 

เลอืกตอบได้
หนึ�งตวัเลอืก 

1) ประถมศกึษา 

2)มธัยมศกึษา 

3) ปรญิญาตร ี

4) สงูกวา่ปรญิญาตร ี

อาชพี อาชพีหลกัของท่าน เลอืกตอบได้
หนึ�งตวัเลอืก 

1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 

2) ขา้ราชการ/

รฐัวสิาหกจิ 

3) พนกังาน

บรษิทัเอกชน 

4)ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

5) อื�นๆ (โปรด
ระบุ)_________ 

สถานภาพ สถานภาพของท่าน เลอืกตอบได้
หนึ�งตวัเลอืก 

1) โสด 2) สมรส 

 3) หยา่รา้ง  

4) หมา้ย 
 

 

 
 



 

 

ตารางที� 6 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

รายได ้ รายไดต้่อเดอืนของ

ท่าน 

เลอืกตอบไดห้นึ�ง

ตวัเลอืก 
1) ตํ�ากวา่หรอื

เทยีบเท่า 10,000 บาท 

2) 10,001–��,��� 

บาท 

3) ��,��� - ��,��� 

บาท 

4) ��,��� - ��,��� 

บาท 

5) ��,��� บาทขึ�นไป

  

 
 

ตารางที� 7 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

ประเภทเครื�องดื�มที�
นิยมบรโิภค 

ประเภทเครื�องดื�มที�
นิยมบรโิภค 

เลอืกตอบไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 

1)กาแฟแบบรอ้น

2)กาแฟแบบเยน็ 

3)เครื�องดื�ม

ประเภทอื�นๆ(โปรด
ระบุ)_____ 

ความถี�ในการใช้

บรกิาร 

ความถี�ในการใช้

บรกิารรา้นกาแฟสด 

เลอืกตอบไดห้นึ�ง

ตวัเลอืก 
1) 1ครั �ง/สปัดาห์

2)2-3ครั �ง/สปัดาห์

3)4-5ครั �ง/สปัดาห์

4) มากกวา่5ครั �ง/

สปัดาห ์
 

 

 

 



 

 

ตารางที� 7 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

ค่าใชจ้่ายต่อครั �ง ค่าใชจ้่ายต่อการใช้

บรกิารรา้นกาแฟสด/1
ครั �ง  

เลอืกตอบไดห้นึ�ง

ตวัเลอืก 
1) ตํ�ากวา่ 50/ครั �ง 

2) 51-100 บาท/

ครั �ง 

3) 101-150 บาท/
ครั �ง 

4) 151-200 บาท/
ครั �ง 

5) 201-250 บาท/
ครั �ง 

6) 251-300 บาท/
ครั �ง 

ผูท้ ี�มสี่วนร่วมในการ
ใชบ้รกิาร 

ผูท้ ี�มสี่วนร่วมในการ
ใชบ้รกิาร 

เลอืกตอบไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 

1) เพื�อน2) คู่รกั  

3)ครอบครวั  

4) อื�นๆ(โปรด

ระบุ)_____ 

ท่านมาใชบ้รกิารรา้น
กาแฟกี�คน 

ท่านมาใชบ้รกิารรา้น
กาแฟกี�คน 

เลอืกตอบไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 

1) ทานคนเดยีว

2) 2-3 คน 

3) 4-5 คน 

4) มากกวา่5คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 7 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

ท่านตอ้งการใหร้า้น

กาแฟสดมบีรกิาร
อื�นๆแบบไหนมาก

ที�สุด 

ท่านตอ้งการใหร้า้น

กาแฟสดมบีรกิารอื�นๆ
แบบไหนมากที�สุด 

เลอืกตอบไดม้ากกวา่

หนึ�งตวัเลอืก 
1)หนงัสอืพมิพ/์

นิตยสาร  

2)มเีพลงฟงั 

3)มบีรกิารFree wi-
fi 

4)มหีนงัสอืใหอ้่าน
ฟร ี

5)บรรยากาศและ
การตกเต่งรา้นให้

สวยงาม 

ประเภทกาแฟสดที�
ท่านชอบบรโิภค 

ประเภทกาแฟสดที�
ท่านชอบบรโิภค 

ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ 1)เอสเพรสโซ 

2)มอคค่า 

3)คาปชูโิน่ 

4)อื�นๆ(โปรด
ระบุ)_____ 

ช่วงเวลาที�บรโิภค

กาแฟ 

ช่วงเวลาที�บรโิภค

กาแฟ 

เลอืกตอบไดห้นึ�ง
ตวัเลอืก 

1)ช่วงเชา้(9.00-
11.00น.) 

2)ช่วงเที�ยง(11.00-
13.00น.) 

3)ช่วงบ่าย(13.00-

16.00น.) 

4)ช่วงเยน็(16.00-

19.00น.) 

5)ช่วงคํ�า(ตั �งแต่

19.00น. เป็นตน้ไป) 

 
 

 
 



 

 

ตารางที� 8 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ

ของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[ผลติภณัฑ]์ 

 
Norminal 

1. รสชาตขิองกาแฟ 

2. ความหอมของกาแฟ 
3. ความหลากหลายของประเภท
กาแฟ 

4.ความสวยงามทนัสมยัของบรรจุ
ภณัฑ ์
5.การแต่งหน้ากาแฟที�หลากสไตล ์
6.ตรายี�หอ้หรอืความมชีื�อเสยีงของ

กาแฟ 

มาตราวดั

แบบ 
Likert - 
Scale 

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปาน
กลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่ง

ยิ�ง 

[ราคา] 
 

Norminal 

1.ราคาต่อแก้วเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

2.ราคาต่อแก้วเหมาะสมกบัปรมิาณ 
3. ราคาเหมาะสมกบัสถานที� 
4.มรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตาม

ขนาดของบรรจุภณัฑ ์
 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปาน

กลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่ง
ยิ�ง 

[ช่องทางจาํหน่าย] 
 

Norminal 

1. มบีรกิารจดัส่งกาแฟสดใหท้่าน 
2. ความสะอาดของรา้นจาํหน่าย 
�. สามารถคน้หาสถานที�ของรา้น

ไดง้่าย 
4.รา้นตั �งอยูใ่นสถานที�ที�สะดวกแก่
การซื�อ 

5.รา้นมทีี�จอดรถสะดวก 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 

Scale 

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปาน

กลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่ง
ยิ�ง 

 

 

 

 
 



 

 

ตารางที� 8 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ

ของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[กจิกรรมสง่เสรมิ

ทางการตลาด] 
 

Norminal 

1. มกีารจดัโปรโมชั �นประจาํเดอืน 

เช่นการลดราคา  
2.การจดัโปรโมชั�นในช่วงเทศกาลต่างๆ

เช่น แลกซื �อของที�ระลกึ 
3.การแจกคปูองส่วนลด 

4. มกีารโฆษณา และ

ประชาสมัพนัธผ์่านส่อต่างๆ อยา่ง
ต่อเนื�อง เช่นสื�อใบปลวิ ป้ายหน้า
รา้น สื�อวทิยขุองชุมชน 

5.บตัรสมาชกิสะสมแตม้เพื�อแลก
เครื�องดื�มฟร ี
6.มกีารคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�

เป็นสมาชกิ 

มาตราวดั

แบบ 
Likert - 
Scale 

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปาน
กลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่ง

ยิ�ง 

[ดา้นพนกังานผู้
ใหบ้รกิาร] 

 
Norminal 

1. พนกังานมคีวามสุภาพอ่อนน้อม
และใหบ้รกิารด ี

2. พนกังานมกีารแต่งการที�สะอาด
และเหมาะสม 
3. พนกังานมคีวามรูค้วาม
เชี�ยวชาญเละใหค้าํแนะนําไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปาน

กลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่ง
ยิ�ง 

[ดา้น
สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ 

 
Norminal 

1.ความพรอ้มของสิ�งอาํนวยความ
สะดวก 
 2. เครื�องมอื/อุปกรณ์สะอาดและ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
3. การตกแต่งในรา้นสวยงาม 

4.ความสะอาดภายในรา้น 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 

Scale 

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปาน

กลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่ง

ยิ�ง 
 

 



 

 

ตารางที� 8 ตารางแจกแจงตวัแปรที�เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ชื�อตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

คาํถามที�จะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ

ของ

คาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[ดา้นกระบวนการ

ใหบ้รกิาร] 
 

Norminal 

1.ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

2.ความซื�อสตัยแ์ละยตุธิรรม 
3.การดแูลเอาใจใส่ลกูคา้ 
4. ความถูกตอ้งรวดเรว็ในการชาํระ

เงนิ 

มาตราวดั

แบบ 
Likert - 
Scale 

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปาน
กลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่ง

ยิ�ง 

ที�มา :โดยปรบัจากงานวจิยัของ ปิยะพรรณผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) เรื�องพฤตกิรรมผู้บรโิภคใน

การใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปาง 

3. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั     

 การศกึษาในครั �งนี�เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ มเีครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม
เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึ�งผูศ้กึษาไดอ้อกแบบคาํถาม และพจิารณาจากตวัแปรตามแนวคดิและ
ทฤษฎีที�มคีวามเหมาะสมกบัหวัขอ้ที�ได้ศกึษา สามารถจําแนกตวัแปรหลกัออกเป็น 3 ตวัแปร 

ได้แก่ ขอ้มูลทั �วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤตกิรรมผู้บรโิภค และขอ้มูลสิ�งกระตุ้นจากส่วน
ประสมทางการตลาด 

 

ส่วนที�  1 เป็นคําถามเกี�ยวกบัข้อมูลทั �วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมี

ลกัษณะเป็นการเลือกคําตอบให้ตรงตามจริงสําหรบัผู้ตอบ โดยจะถามเกี�ยวกบั เพศ อาย ุ
การศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพ ทั �งหมด 6 ขอ้ สามารถเลอืกตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว 

ส่วนที� 2 ข้อมลูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคเครื�องดื�มกาแฟสด 

โดยแบบสอบถามส่วนนี�จะมลีกัษณะเป็นการเลอืกคําตอบให้ตรงตามจรงิสําหรบัผู้ตอบ โดยจะ

ถามเกี�ยวกบั ประเภทเครื�องดื�มที�นิยมบรโิภค ความถี�ในการใช้บรกิาร ค่าใช้จ่ายต่อครั �ง ผู้ที�มี

ส่วนร่วมในการใชบ้รกิารท่านมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟกี�คน ท่านต้องการให้ร้านกาแฟสดมบีรกิาร

อื�นๆแบบไหนมากที�สุด ประเภทกาแฟสดที�ท่านชอบบรโิภค ช่วงเวลาที�บรโิภคกาแฟ 

  
 



 

 

 ส่วนที� 3 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัด้านส่วนประสมทางการตลาด ที�มีอิทธิพลต่อการ

บริโภคกาแฟสด ของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ�งมลีกัษณะแบบประมาณค่าหรอืการใหค้ะแนน (Rating 

Scale) หรอืเป็นคาํถามแบบ Likert scale มใีหต้อบ 5 ระดบั ซึ�งเป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรยีง

ลาํด ั(Ordianal Scale) คอื  

สาํคญัอยา่งยิ�ง 

สาํคญัมาก 

สาํคญัปานกลาง 

สาํคญัน้อย 

ไม่สาํคญัอยา่งยิ�ง 
แบบสอบถามส่วนนี�แบ่งออกเป็น 7 ขอ้ใหญ่ ไดแ้ก่  

ดา้นผลติภณัฑ ์6 ขอ้ ดา้นราคา 4 ขอ้ ช่องทางจาํหน่าย 5 ขอ้  ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 6 
ขอ้ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 3 ขอ้ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 4 ขอ้ และดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิาร 4 ขอ้  โดยมจีาํนวนรวม 26 ขอ้ 
 

4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การวางแผนการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครั �งนี�อาศยัวธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง โดยใช้วธิกีารสุ่ม

ตวัอย่าง โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั �นตอน (Multi Stage Sampling) ซึ�งเดมิที�ได้

วางแผนเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี� 

 1. ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling)โดยอาศยัวธิกีารจบั

ฉลากเลอืกกลุ่มการปกครองที�จะนํามาใชเ้ป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู จากกลุ่มปกครองทั �งหมด 

4 ตาํบล จาก 11 ตาํบลดงันี� 

 

ตารางที� 9 รายชื�อตาํบลในอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู 

ตาํบล จาํนวนประชากร 

1.บา้นยาง 8,846 

2.บา้นหนั 13,600 

3.บา้นเดื�อ 15,187 

4.บา้นเป้า 2,930 

5.กุดเลาะ 7,337 

6.โนนกอก 10,355 



 

 

ตาํบล จาํนวนประชากร 

7.สระโพนทอง 8,442 

8.หนองขา่ 8,448 

9.หนองโพนงาม 12,915 

10.บา้นบวั 4,865 

11.โนนทอง 7,440 

รวม 100,365 

   ที�มา:สาํนกัทะเบยีนกลางกรมการปกครอง ,2556 

 

จากการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธิจีบัฉลากแบบไดแ้ลว้ไมใ่ส่กระดาษกลบัคนื เพื�อเลอืกเขตที�

เป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มตวัอยา่งในครั �งนี�ผลที�ไดค้อื 

 

ตารางที� 10 เขตที�เป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ชื�อตาํบล จาํนวนประชากร 

1.บา้นยาง 8,846 

2.สะโพนทอง 8,442 

3.หนองขา่ 8,448 

4.บา้นบวั 4,865 

   ที�มา:สาํนกัทะเบยีนกลางกรมการปกครอง ,2556 
 
 ข ั �นตอนที�  2การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบจัดกลุ่ มพื�นที�

(AreaCluster Sampling)โดยจะทําการใช้สูตรคํานวณการจดัพื�นที� โดย จํานวนประชากรใน

ตาํบลคณูดว้ยจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหารดว้ยจาํนวนประชากรทั �งหมดของทุกตาํบลรวมกนั กจ็ะได้

จาํนวนประชากรที�เหมาะสมจากสดัส่วนพื�นที� 
 

โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างทั �ง 11 ตาํบล ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี�  

ตาํบลบา้นยาง  =  (8,846/30,601) * ��� =58  คน 

ตาํบลสระโพนทอง =  (8,442/30,601) * ��� =55 คน 

ตาํบลหนองขา่  =  (8,448/30,601) * ��� =55 คน 

ตาํบลบา้นบวั  =  (4,865/30,601) * ��� =32 คน 

 
กลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 



 

 

ขั �นตอนที�  3 การสุ่มแบบตามความสะดวกหรือแบบบังเอิญ (accidental 

sampling) และ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ซึ�งจะดําเนินการแจก

แบบสอบถามโดยเลอืกในสถานที�ที�มคีนในตําบลนั �นอาศยัจรงิ เช่น ตลาด แหล่งชุมชน สถานี

ตํารวจ โรงพยาบาล ตลาดสดอําเภอเกษตรสมบรูณ์ สถาบนัการศึกษา เป็นต้น โดยการเก็บ

แบบสอบถามเป็นการเกบ็ดว้ยตวัเอง จากนั �นกจ็ะใชใ้นส่วนเจาะจงเพื�อคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างที�มี

คุณสมบตัติรงตามเรื�องที�ศกึษา โดยทาํการสอบถามวา่ท่านเคยบรโิภคกาแฟสดหรอืไม่ 

หลงัจากเกบ็รวบรวมแบบสอบถามได้ครบทั �ง 200ชุดแล้ว ผู้ศกึษาจะนําแบบสอบถาม 

มาทําการบนัทกึและวเิคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิตใินการ
วเิคราะห ์

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูจริง 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจรงิในการศกึษาครั �งนี� ไดม้ขีอ้จาํกดัในการเกบ็ขอ้มลู คอื เรื�อง

ระยะเวลาที�จํากดั และสถานที� ที�ใช้ระยะเวลามากหากเก็บในทุกพื�นที� ในการแก้ไขปญัหา

ดงักล่าว จงึใชก้ารเกบ็แค่เพยีงบางพื�นที� ของในแต่ละเขตการปกครอง จงึต้องทําการคดัเลอืก

เพื�อสุ่มตวัอยา่งการศกึษาการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอเกษตรสมบรูณ์ 

จงัหวดัชยัภูมคิร ั �งนี� มาจากขอ้มูลสํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ดงันั �นเพื�อให้ได้กลุ่ม

ตวัอยา่งซึ�งเป็นตวัแทนที�ดขีองประชากร ผูศ้กึษาจงึใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งดงันี� 

ขั �นตอนที� 1  การสุ่มอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling)  

 โดยผลการจบัสลากได้ 4 เขต จากจํานวนเขตทั �งหมด 11 เขต ได้แก่ ตําบลบ้านยาง

ตาํบลสระโพนทองตาํบลหนองขา่ตาํบลบา้นบวัโดยเกบ็ขอ้มลู ที�กลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 

ขั �นตอนที� 2  การสุ่มอย่างแบบจดัพื�นที� (Area Cluster Sampling) 

 

ตารางที� 11ชื�อเขต และจาํนวนประชากรที�มาจากการใชส้ตูรแบบจดัพื�นที� 

ตาํบล จาํนวนข้อมลูที�จะใช้ 

บา้นยาง 58 

สะโพนทอง 55 

หนองขา่ 55 

บา้นบวั 32 



 

 

รวม 200 

 

ข ั �นตอนที� 3  การสุ่มแบบตามความสะดวกหรือแบบบงัเอิญ (accidental 

sampling) และ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผู้ศกึษาจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที�อาศยัอยู่ตามเขตต่างๆ ที�ได้จบัสลาก

ขึ�นมาใหค้รบจาํนวนและใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกหรอืแบบบงัเอญิ ตามสถานที�เช่น ตลาด 

สถานตีาํรวจ โรงเรยีน รา้นอาหาร สวนสาธารณะที�เลอืกเกบ็ขอ้มลูตามสถานที�ดงักล่าวเพื�อเป็น

การกระจายที�ดขีองกลุ่มตวัอย่าง และจะได้กลุ่มตวัอย่างที�หลากหลายจากนั �นก็จะใช้ในส่วน

เจาะจงเพื�อคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งที�มคีุณสมบตัติรงตามเรื�องที�ศกึษา โดยการสอบถามในเบื�องตน้

ก่อนตอบแบบสอบถามวา่ท่านเคยบรโิภคกาแฟสดหรอืไม่ จนไดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามจํานวนที�

ตอ้งการตามที�กาํหนดไวใ้นข ั �นตอนที� 1 

 

ตารางที� 12 ผลการสุ่มและแผนการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละกลุ่มเขต 

เขตที�สุ่มได ้ สถานที� จาํนวน

ตวัอยา่ง 

วนัที�เกบ็ขอ้มลู 

ตาํบลบา้นยาง 1.สถานีตาํรวจ อาํเภอเกษตร

สมบรณ์ู                                       

2.โรงพยาบาล เกษตรสมบรณ์ู  

3.เทศบาล เกษตรสมบรณ์ู 

4.สวนสาธารณะ เกษตร

สมบรณ์ู 

58  25 ธนัวาคม 2557 

ตาํบลสระโพน

ทอง 

1.โรงเรยีนสระโพนทอง  

2.เทศบาลตาํบลสระโพนทอง  

3.ตลาดสระโพนทอง 

55 20 ธนัวาคม 2557 

ตาํบลหนองขา่ 1.โรงเรยีนบา้นหนองขา่ 55 22 ธนัวาคม 2557 

ตาํบลบา้นบวั 1.ตลาดเทศบาลบา้นบวั 32 27 ธนัวาคม 2557 

 



 

 

5. การวิเคราะหผ์ลข้อมลู 

 เมื�อได้เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล
เรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากนั �นจงึจะทําการให้คะแนนและลงรหสั (Coding) พร้อมกบัวเิคราะห์และ

ประมวลผลขอ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรมทางสถติทิี�เหมาะสมโดยใช้เครื�องมอืทางสถิตทิี�เหมาะสม 
ดงันี� 
 ส่วนที�  1 ข้อมูลเกี�ยวกับประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) หาค่าทางสถิตดิ้วยการแจกแจงความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

 ส่วนที� 2 เป็นขอ้มลูเกี�ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ใชส้ถติคิ่าความถี�ค่ารอ้ยละ 

 ส่วนที� 3 ขอ้มูลเกี�ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด7p สถิตทิี�ใช้วเิคราะห์ ได้แก่ 

ค่าเฉลี�ยเลขคณิตและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ขอ้มูลระดบัความต้องการต่อการตดัสนิใจในส่วนประสมทางการตลาดเป็นมาตราประเมนิค่า 
(Rating Scale) โดยกาํหนดนําหนกัของแบบสอบถามแต่ละขอ้ไว ้5 ระดบั ดงันี� 
  

ตาราง 13 ตารางกาํหนดนํ�าหนกัของแบบสอบถาม 

ระดบัความสาํคญัน้อยที�สุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัน้อย ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง ใหค้ะแนน � คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมาก ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมากที�สุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

 
 ส่วนที� 4 การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสด 

โดยใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P ใชส้ถติ ิCluster Analysis ซึ�งเป็นการแบ่งสิ�งที�มี

ความคล้ายคลงึกนั ให้อยู่กลุ่มเดยีวกนั และจะแยกสิ�งที�แตกต่างออกไปอกีกลุ่ม โดยมขี ั �นตอน
การวเิคราะหแ์บ่งออกเป็นทั �งหมด 3 ข ั �นตอน คอื 

 

ข ั �นตอนที� 1 การวเิคราะหข์อ้มลูตวัแปรเชงิลกัษณะ เป็นการนําขอ้มลูทั �งหมดมาแปรผล

โดยสถิติการแจกแจงความถี� (Frequency) เพื�อตรวจสอบว่าค่าของกลุ่มผู้ตอบคําถามเป็น

อยา่งไร เช่น เพศ จะใชแ้จกวา่ผูต้อบเป็นเพศชายกี�คน เพศหญิงกี�คนจากจํานวนทั �งหมดจะอยู่

ในส่วนคาํถามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์กบัส่วนดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์  

 



 

 

ขั �นตอนที� 2 การวเิคราะหต์วัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูเชงิปรมิาณถูกใชต้วัแปรที�ใชต้่อการ

แบ่งกลุ่ม เป็นคาํถามเกี�ยวกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาด คอืคาํถามแบบ Likert Scale นําผล

ที�ไดม้าหาค่าเฉลี�ย(Mean)ของค่าระดบัคะแนน จากนั �นทําการพจิารณาเพื�อหาค่าส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standarn Deviation) โดยจะมคี่ากําหนดว่าคําถามนี�สามารถนํามาใช้วดัได้จริง

หรอืไม่ 

ขั �นตอนที� 3 วเิคราะห์การแบ่งกลุ่ม เป็นการขอ้มูลทั �งหมดของส่วน Likert Scale ที�ได้

จากการวเิคราะห์มาก่อนหน้านี� มาใช้สถิติ Cluster Analysis ใช้วธิ ีHierarchical Cluster 

Analysis และวธิ ีK-Means Cluster Analysis เพื�อหาจํานวนกลุ่มย่อยที�เหมาะสมจากการ

แบ่งกลุ่ม เมื�อจดักลุ่มไดแ้ลว้ จะทาํการตั �งชื�อกลุ่มตามความแตกต่าง ซึ�งจะทดสอบความต่างด้วย

การใชส้ถติ ิANOVA หรอื F-Test 

ขั �นตอนที� 4จากนั �นนําขอ้คําถามจากขอ้ 5 ที�มรีะดบันัยสําคญั Sig < 0.05 มาสร้าง

แผนภาพ เพื�อดคูวามแตกต่างของแต่ละ Segment  

ข ั �นตอนที� 5 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสด 

โดยการแจกแจงความถี�แบบ 2 ทาง (Crosstabs) และ Chi-square ที�ระดบันัยสําคญั Sig < 

0.05 

 ขั �นตอนที� 5วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้มลูส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการบรโิภค

กาแฟสด โดยการแจกแจงความถี�แบบ 2 ทาง (Crosstab)และ chi-square ที�ระดบันยัสาํคญั 

sig<0.05



 

 

บทที� 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะหข์อ้มลูในการศกึษาในครั �งมจีุดประสงค์เพื�อแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟสดใน

เขตอาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิโดยใชป้จัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยอาศยั

เครื�องมอืที�ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม คอื Cluster Analysis ซึ�งไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี�  

1. ข้อมลูทั �วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลทั �วไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยปรากฏผลตามตารางดงัต่อไปนี�

ตารางที� 14 เพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 94 47 

หญงิ 106 53 

รวม 200 100 

จากขอ้มลูในตารางที� 14  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น53% 

รองลงมาคอืเพศชาย คดิเป็น47%      ตารางที�  15 

อายุ 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

15-20 ปี �� ��.� 

21-25 ปี 59 29.5 

26-30 ปี 44 22 

31-35 ปี 32 16 

36 ปีขึ�นไป 26 13 

รวม ��� 100 

จากขอ้มลูในตารางที� 15  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีาย ุ��-�� ปีมากที�สุด คดิเป็น29.5%

รองลงมาคอื ��-�� ปี คดิเป็น 22%,��-�� ปี คดิเป็น 19.5%,��-�� ปี คดิเป็น 16%,และสงูกวา่ 

�� ปี ขึ�นไป คดิเป็น 13% ตามลาํดบั



 

 

ตารางที� 16 ระดบัการศกึษา 

การศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศกึษา 12 6 

มธัยมศกึษา 75 37.5 

ปรญิญาตร ี 96 48 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 17 8.5 

รวม 200 100 

         จากขอ้มลูในตารางที� 16 พบวา่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากที�สุด คดิเป็น 48%

รองลงมาคอืมธัยมศกึษา คดิเป็น 37.5%,สงูกวา่ปรญิญาตร ีคดิเป็น 8.5% ประถมศกึษา คดิ

เป็น 6%ตามลาํดบั 

ตารางที� 17 อาชพี 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

นกัเรยีน นกัศกึษา �� �� 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ �� �� 

พนกังานบรษิทัเอกชน 41 20.5 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 39 19.5 

อื�นๆ �� 5 

รวม ��� 100 

จากขอ้มลูในตารางที� 17  มอีาชพีหลกัเป็น ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิมากที�สุด

คดิเป็น31%รองลงมาคอืนกัเรยีน/นกัศกึษา คดิเป็น 24% พนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็น 

20.5% ประกอบธุรกจิส่วนตวั คดิเป็น 19.5% และอื�นๆเช่น แม่บา้น เป็นตน้ ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 18 สถานภาพ 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 

โสด ��� ��.� 

สมรส �� 28.5 

หยา่รา้ง � 3 

หมา้ย � 1 

รวม ��� 100 

จากขอ้มลูในตารางที� 18 สถานภาพโสดมากที�สุด คดิเป็น 67.5% รองลงมาคอื สมรส 

คดิเป็น 28.5% หยา่รา้ง คดิเป็น 3% หมา้ย คดิเป็น 1% ตามลาํดบั 

ตารางที� 19 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่หรอืเทยีบเท่า��,��� บาท 27 13.5 

10,001 -15,000 บาท 38 19 

����� – ��,��� บาท 55 27.5 

��,��� – ��,��� บาท 38 19 

��,��� บาท ขึ�นไป 42 21 

รวม ��� 100 

จากตารางที� 19 พบวา่จาํนวนผูม้รีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมากที�สุด ��,001 – 20,000 

บาทคดิเป็น 27.5% รองลงมาคอื ��,��� บาทขึ�นไป คดิเป็น 19% และ 10,001 – ��,000 

บาทมสีดัส่วนเท่ากนักบั ��,001 – 25,��� บาทคดิเป็น 19%, ตํ�ากวา่หรอืเทยีบเท่า ��,���

บาทคดิเป็น13.5% ตามลาํดบั 

ตาราง 20 ประเภทเครื�องดื�มที�ท่านนิยมบรโิภค 

ประเภทเครื�องดื�มที�ท่านนิยมบริโภค จาํนวน ร้อยละ 

กาแฟแบบรอ้น �� �� 

กาแฟแบบเยน็ ��� ��.� 

เครื�องดื�มประเภทอื�นๆ(โปรดระบ)ุ_ � �.� 

รวม ��� 100 



 

 

จากตารางที� 20 พบวา่จาํนวนผูบ้รโิภคนิยมเครื�องดื�มเป็นกาแฟแบบเยน็มากที�สุด ��� 

คน คดิเป็น 75.5% รองลงมาคอืกาแฟแบบรอ้น คดิเป็น 24% และเครื�องดื�มประเภทอื�นๆ 

ไดแ้ก่ ชาเขยีว ชานมเยน็ ชามะนาว คดิเป็น 0.5% ตามลาํดบั 

ตารางที� 21 ความถี�ในการใชบ้รกิาร 

ความถี�ในการใช้บริการ จาํนวน ร้อยละ 

1ครั �ง/สปัดาห ์ �� ��.� 

2-3ครั �ง/สปัดาห ์ ��� �� 

3-5ครั �ง/สปัดาห ์ �� ��.� 

มากกวา่5ครั �ง/สปัดาห ์ �� �� 

รวม ��� 100 

จากตารางที� 21 พบวา่ความถี�ในการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค 2-3ครั �ง/สปัดาหม์ากที�สุด 

คดิเป็น ��% รองลงมาคอื 3-5ครั �ง/สปัดาห ์คดิเป็น ��.�%1ครั �ง/สปัดาห ์คดิเป็น ��.�% และ

มากกวา่5ครั �ง/สปัดาหค์ดิเป็น ��% ตามลาํดบั 

ตารางที� 22 ค่าใชจ้่ายที�ท่านใชบ้รกิารต่อครั �ง 

ค่าใช้จ่ายที�ท่านใช้บริการต่อคร ั �ง จาํนวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 50 บาท/ครั �ง 35 17.5 

51-100 บาท/ครั �ง 104 52 

101-150 บาท/ครั �ง 40 20 

151-200 บาท/ครั �ง 19 9.5 

201-250 บาท/ครั �ง 1 0.5 

151-300 บาท/ครั �ง 1 0.5 

รวม 200 100 

จากตารางที� 22 พบวา่จาํนวนผูม้คี่าใชจ้่าย51-100 บาท/ครั �ง มากที�สุด คดิเป็น ��% 

รองลงมา 101-150 บาท/ครั �ง คดิเป็น �� % ตํ�ากวา่ 50 บาท/ครั �งคดิเป็น ��.�% 151-200 

บาท/ครั �งคดิเป็น �.�% และ 201-250 บาท/ครั �ง 151-300 บาท/ครั �ง มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็น 

�.�% ตามลาํดบั 

 

 



 

 

ตารางที� 23ผูท้ ี�มสี่วนร่วมในการใชบ้รกิาร 

ผู้ที�มีส่วนร่วมในการใช้บริการ จาํนวน ร้อยละ 

เพื�อน �� 46.5 

คู่รกั �� 23.5 

ครอบครวั �� 6 

อื�นๆโปรดระบ ุ__ �� 24 

รวม ��� 100 

จากตารางที� 23 พบวา่จาํนวนผูท้ี�มสี่วนร่วมในการใชบ้รกิาร คอืเพื�อนมากที�สุด คดิเป็น 

��.�% รองลงมาคอื  ไดแ้ก่ ตนเองคดิเป็น ��% คู่รกั คดิเป็น ��.�% และครอบครวั คดิเป็น 

�%  ตามลาํดบั 

ตารางที� 24 ท่านมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟกี�คน 

ท่านมาใช้บริการร้านกาแฟกี�คน จาํนวน ร้อยละ 

ทานคนเดยีว �� �� 

2-3 คน ��� ��.� 

4-5 คน �� � 

มากกวา่ 5 คน � �.� 

รวม ��� 100 

จากตารางที� 24 พบวา่จาํนวนผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มาใชบ้รกิาร �-� คนมากที�สุด คดิเป็น 

��.�% รองลงมาคอืทานคนเดยีว คดิเป็น ��% �-� คน คดิเป็น �% และมากกวา่ � คน คดิ

เป็น �.� % 

ตารางที� 25 ท่านตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารอื�นๆแบบไหนมากที�สุด 

ท่านต้องการให้ร้านกาแฟสดมีบริการอื�นๆแบบ

ไหนมากที�สดุ จาํนวน ร้อยละ 

หนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร 50 �� 

มเีพลงฟงั 29 ��.� 

มบีรกิาร Free wi-fi 70 �� 

มหีนงัสอืใหอ้่านฟร ี 24 �� 

บรรยากาศและการตกแต่งรา้นใหส้วยงาม 27 ��.� 

รวม ��� 100 



 

 

จากตารางที� 25 พบวา่จาํนวนผูบ้รโิภคตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิาร Free wi-fi 

มากที�สุด คดิเป็น ��% รองลงมาคอืหนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร คดิเป็น ��% มเีพลงฟงัคดิเป็น 

��.�% บรรยากาศและการตกแต่งรา้นใหส้วยงามคดิเป็น ��.�% และมหีนงัสอืใหอ้่านฟร ีคดิ

เป็น ��% ตามลาํดบั 

ตารางที� 26 ประเภทกาแฟที�ท่านชอบบรโิภค 

ประเภทกาแฟที�ท่านชอบบริโภค จาํนวน ร้อยละ 

เอสเพรสโซ �� �� 

มอคค่า �� ��.� 

คาปชูโิน่ �� ��.� 

อื�นๆ(โปรดระบุ)__ �� � 

รวม ��� 100 

จากตารางที� 26 พบวา่จาํนวนผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ชอบดื�มกาแฟประเภท มอคค่า คดิ

เป็น ��.�% รองลงมาคอื คาปชูโิน่ คดิเป็น ��.�% เอสเพรสโซ ่คดิเป็น ��% และอื�นๆ ไดแ้ก่ 

อเมรกิาโน ลาเต ้คดิเป็น �% ตามลาํดบั 

ตารางที� 27 ช่วงเวลาที�ท่านบรโิภคกาแฟ 

ช่วงเวลาที�ท่านบริโภคกาแฟ 
จาํนวน ร้อยละ 

ช่วงเชา้ (9.00-11.00น.) �� ��.� 

ช่วงเที�ยง (11.00-13.00น.) �� �� 

ช่วงบ่าย (13.00-16.00น.) �� �.� 

ช่วงเยน็ (16.00-19.00น.) �� ��.� 

ช่วงคํ�า (ตั �งแต่ 19.00น. เป็นตน้ไป) � �.� 

รวม ��� 100 

จากตารางที� 27 พบวา่จาํนวนผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารในช่วงเวลา ช่วงเที�ยง 

(11.00-13.00น.) มากที�สุดคดิเป็น �� % รองลงมาคอื ชว่งเชา้ (9.00-11.00น.) คดิเป็น ��.�% 

ช่วงเยน็ (16.00-19.00น.) คดิเป็น ��.�%ช่วงบ่าย (13.00-16.00น.)คดิเป็น �.�% และช่วงคํ�า 

(ตั �งแต ่19.00น. เป็นตน้ไป) คดิเป็น �.�% ตามลาํดบั 

 

 



 

 

2. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของคาํถาม 

 การวเิคราะหข์อ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม ��� ชุด พบวา่คาํถามที�ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม

แต่ละขอ้มคี่า  S.D. (Standard Deviation) หรอืส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ซึ�งจะบอกถึงการเกาะ

กลุ่มกนัของขอ้มลู ดงันี� 

ตารางที� 28ตารางแสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของคาํถามที�ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 

 คาํถาม จาํนวน 
น้อย
สุด มากสุด ค่าเฉลี�ย 

ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

รสชาตขิองกาแฟ 200 1 5 4 1.037 

ความหอมของกาแฟ 200 1 5 3.94 0.911 

ความหลากหลายของประเภทกาแฟ 200 1 5 3.7 1.008 

ความสวยงามทนัสมยั ของบรรจุภณัฑ ์ 200 1 5 3.57 0.970 

การแต่งหน้ากาแฟที�หลากสไตล ์ 200 1 5 3.36 0.873 

ตรายี�หอ้หรอืความมชีื�อเสยีงของเมลด็

กาแฟ 200 1 5 3.39 0.912 

ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพ 200 1 5 4.22 1.022 

ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณ 200 1 5 4.08 0.951 

ราคาเหมาะสมกบัสถานที� 200 1 5 4.03 0.984 

มรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตามขนาด

ของบรรจุภณัฑ ์ 200 1 5 3.83 0.948 

มบีรกิารจดัส่งกาแฟใหท้่าน 200 1 5 3.24 1.116 

ความสะอาดของรา้นจาํหน่าย 200 1 5 3.93 1.012 

สามารถคน้หาสถานที�ของรา้นไดง้่าย 200 1 5 3.61 0.923 

รา้นตั �งอยูใ่นสถานที�ที�สะดวกแก่การซื�อ 200 1 5 3.71 0.996 

รา้นมทีี�จอดรถสะดวก 200 1 5 3.91 1.132 

มกีารจดัโปรโมชั �นประจาํเดอืนเช่นการ
ลดราคา 200 1 5 3.95 1.065 

การจดัโปรโมชั �นในช่วงเทศกาลต่างๆ  
เช่น แลกซื�อของที�ระลกึ 200 1 5 3.93 0.935 

การแจกคปูองส่วนลด 200 2 5 4.04 1.017 
 



 

 

ตารางที� 28 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

 คาํถาม จาํนวน 
น้อย
สุด มากสุด ค่าเฉลี�ย 

ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มกีารโฆษณา และประชาสมัพนัธผ์่าน

ส่อต่างๆ อยา่งต่อเนื�องเช่นสื�อใบปลวิ 
ป้ายหน้ารา้น สื�อวทิยขุองชุมชน 200 2 5 3.96 0.931 

บตัรสมาชกิสะสมแตม้เพื�อแลก

เครื�องดื�มฟร ี 200 1 5 3.88 0.916 

มกีารคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็น
สมาชกิ 200 2 5 3.89 0.869 

พนกังานมคีวามสุภาพอ่อนน้อมและ
ใหบ้รกิารด ี 200 1 5 3.56 1.030 

พนกังานมกีารแต่งการที�สะอาดและ

เหมาะสม 200 1 5 3.67 0.919 

พนกังานมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเละ
ใหค้าํแนะนําไดอ้ยา่งเหมาะสม 200 1 5 3.56 0.872 

ความพรอ้มของสิ�งอาํนวยความสะดวก 200 1 5 3.57 0.905 

เครื�องมอื/อุปกรณ์ดสูะอาดและเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย 200 1 5 3.57 0.786 

การตกแต่งในรา้นสวยงาม 200 1 5 4.1 1.030 

ความสะอาดภายในรา้น 200 1 5 3.81 0.917 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 200 1 5 3.92 0.994 

ความซื�อสตัยแ์ละยตุธิรรม 200 1 5 3.76 0.780 

การดแูลเอาใจใสล่กูคา้ 200 1 5 3.68 0.838 

ความถูกตอ้งรวดเรว็ในการชาํระเงนิ 200 2 5 3.7 0.717 

Valid N (listwise) 200         

  

จากตารางที� 28 พบว่า ค่าส่วนเบี�บงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียง � ซึ�ง
หมายความวา่ การแจกแจงขอ้มลูมลีกัษณะการนําเสนอตวัแทนที�ดขีองแต่ละคําถาม เพื�อใช้ใน
การแบ่งกลุ่มในครั �งนี� จะค่ามตีั �งแต0่.717 – 1.132 



 

 

3. จาํนวนกลุ่มที�เหมาะสม 

 ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขต อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั

ชยัภมู ิโดยใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด สามารถกําหนดจํานวนกลุ่มที�เหมาะสมได้

จากการวเิคราะหผ์ลดงันี� 

ตารางที� 29 สรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method) 

จาํนวน 

Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยบุ

รวม (Coefficient) 

% ความแตกต่างก่อนการยบุรวมใน

ลาํดบัถดัไปเทยีบกบัในลาํดบัปจัจุบนั 

7                    2720.67 3% 

6 2803.709 3% 

5                    2898.7 4% 

4                    3020.184 6% 

3                    3196.02 8% 

2                    3449.214 67% 

 

จากตารางที� 29 สรุปผลการทํา Cluster Analysis ด้วยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method)ซึ�งเป็น

การคํานวณระยะห่างระหว่างกลุ่มและรวบกลุ่มย่อยที�มีข้องมูลหลายรายการเข้าเป็นกลุ่ม

เดยีวกนั โดยใช้ระยะห่างเป็นเกณฑ์ ซึ�งพบว่ามคี่าเปอร์เซน็ต์การเปลี�ยนแปลงในอนัดบัแรก

เท่ากบั 67เปอรเ์ซน็ตแ์ละอนัดบัถดัมาเท่ากบั 8เปอรเ์ซน็ตด์งันั �นเมื�อพจิารณาจาํนวนกลุ่มในข ั �น

ที�มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก จะไดจ้าํนวนกลุ่มที�เหมาะสมในการศกึษาครั �งนี�คอื 3 กลุ่ม 

 



 

 

 

ภาพที� 2กราฟแสดงกลุ่มที�เหมาะสมในการศึกษาคร ั �งนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ชื�อแผนภูมิ



 

 

 

ภาพที� 3Dendrogram 

จากภาพที� 3Dendrogram ซึ�งแสดงการยุบรวมของขอ้มูลทุกรายการที�มกีลุ่มเป็นของ

ตวัเอง และยบุรวมจากกลุ่มขอ้มลูที�เป็น 3 รายการที�มรีะยะห่างจากกนัน้อยที�สุดให้เหลอืเพยีง

กลุ่มเดยีวแต่เปลี�ยนเป็นม ี� รายการอยูภ่ายในก่อน และทาํซํ�าเรื�อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไว้

ในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีว พบว่ามคี่า Agglomeration Coefficient อยู่ระหว่าง �-�� ดงัแสดงใน

ตาราง 

 



 

 

ตารางที� 30Number of Case in each Cluster 

 กลุ่ม จาํนวน เปอรเ์ซน็ 

รายการ 1 128.000 64% 

2 43.000 21.5% 

3 29.000 14.5% 

รวม 200.000 100% 

ส่วนที�พลาด 0.000  

 

 จากตารางที� 30Number of Case in each Cluster ซึ�งแสดงการทํา Cluster Analysis 

ด้วยวธิี Hierarchical จํานวนกลุ่มที�เหมาะสมควรเป็น � กลุ่ม ซึ�งดูได้จากค่าระยะห่างเป็น

เกณฑใ์นการรวบรวมกลุ่มยอ่ยหลายรายการรวมเขา้อยูก่ลุ่มเดยีวกนัโดยมเีครื�องมอืที�ใช้ในการ

คาํนวณ คอื Dendrogramโดย กลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญั

กบัปจัจยัทางการตลาดทุกดา้นมจีาํนวนสมาชกิทั �งหมด ��� คน คดิเป็น 64% จากจาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั �งหมด และกลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและ

สภาพแวดล้อมเป็นสําคญั มจีํานวนสมาชกิทั �งหมด �� คน คดิเป็น ��.�% จากจํานวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั �งหมดกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีล

ต่อการบรโิภคมจีาํนวนสมาชกิทั �งหมด �� คน คดิเป็น ��.�% จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั �งหมด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที� 31Final Cluster Centers 

   กลุ่ม  Sig 

 ดา้นผลติภณัฑ ์ 1 2 3   

1 รสชาตขิองกาแฟ 4.496 3.783 2.207  .000 

2 ความหอมของกาแฟ 4.376 3.717 2.414  .000 

3 ความหลากหลายของประเภทกาแฟ 4.040 3.543 2.448  .000 

4 ความสวยงามทนัสมยั ของบรรจุภณัฑ ์ 3.824 3.565 2.448  .000 

5 การแต่งหน้ากาแฟที�หลากสไตล ์ 3.568 3.348 2.448  .000 

6 ตรายี�หอ้หรอืความมชีื�อเสยีงของเมลด็กาแฟ 3.704 3.261 2.241  .000 

 ดา้นราคา 1 2 3 
 7 ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพ 4.664 4.239 2.241  .000 

8 ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณ 4.432 4.196 2.345  .000 

9 ราคาเหมาะสมกบัสถานที� 4.400 4.065 2.345  .000 

10 มรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตามขนาดของ
บรรจุภณัฑ ์ 4.168 3.870 2.276  .000 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 1 2 3   

11 มบีรกิารจดัส่งกาแฟใหท้่าน 3.696 2.457 2.483  .000 

12 ความสะอาดของรา้นจาํหน่าย 4.352 3.783 2.310  .000 

13 สามารถคน้หาสถานที�ของรา้นไดง้่าย 4.024 3.283 2.345  .000 

14 รา้นตั �งอยูใ่นสถานที�ที�สะดวกแก่การซื�อ 4.160 3.348 2.310  .000 

15 รา้นมทีี�จอดรถสะดวก 4.464 3.326 2.414  .000 

 ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาด 1 2 3   

16 มกีารจดัโปรโมชั �นประจาํเดอืนเช่นการลด
ราคา 4.464 3.761 2.138  .000 

17 การจดัโปรโมชั �นในช่วงเทศกาลต่างๆเชน่ 
แลกซื�อของที�ระลกึ 4.328 3.739 2.483  .000 

18 การแจกคปูองส่วนลด 4.472 3.870 2.448  .000 

19 มกีารโฆษณา และประชาสมัพนัธผ์่านส่อ
ต่างๆ อยา่งต่อเนื�องเช่นสื�อใบปลวิ ป้ายหน้า

รา้น สื�อวทิยขุองชุมชน 

 

4.336 3.891 2.414  .000 



 

 

   กลุ่ม  Sig 

20 บตัรสมาชกิสะสมแตม้เพื�อแลกเครื�องดื�มฟร ี 4.272 3.717 2.448  .000 
 

ตารางที� 31Final Cluster Centers(ต่อ) 

   กลุ่ม  Sig 

21 มกีารคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ 4.272 3.652 2.586  .000 

 ดา้นพนกังาน 1 2 3   

22 พนกังานมคีวามสุภาพอ่อนน้อมและ

ใหบ้รกิารด ี 4.016 3.370 1.897  .000 

23 พนกังานมกีารแต่งการที�สะอาดและ
เหมาะสม 4.112 3.370 2.241  .000 

24 พนกังานมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเละให้
คาํแนะนําไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.896 3.413 2.345  .000 

 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 1 2 3 
 25 ความพรอ้มของสิ�งอาํนวยความสะดวก 3.984 3.370 2.069  .000 

26 เครื�องมอื/อุปกรณ์ดสูะอาดและเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 3.920 3.261 2.552  .000 

27 การตกแต่งในรา้นสวยงาม 4.464 4.261 2.241  .000 

28 ความสะอาดภายในรา้น 4.208 3.630 2.345  .000 

 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 1 2 3   

29 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 4.368 3.761 2.241  .000 

30 ความซื�อสตัยแ์ละยตุธิรรม 4.040 3.696 2.621  .000 

31 การดแูลเอาใจใสล่กูคา้ 4.016 3.587 2.345  .000 

32 ความถูกตอ้งรวดเรว็ในการชาํระเงนิ 3.984 3.565 2.655  .000 

 

จากตารางที� 31Final Cluster Centers ซึ�งเป็นค่าเฉลี�ยตวัแปร ของแต่ละกลุ่ม โดยขอ้
ที� �-�� เป็นขอ้มลูปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด เมื�อพจิารณาจากค่าเฉลี�ยของตวัแปรที�เป็น
คาํถาม ซึ�งแสดงค่าเฉลี�ยที�สงูสุดในแต่ละกลุ่มในรปูแบบกราฟดงัต่อไปนี� 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 ภาพที�4ค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของกลุ่มที� 1 

จากภาพที� 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที� 1 กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกดา้น ค่าเฉลี�ยสงูสุดของระดบัความสําคญัของกลุ่มนี� คอื 
ขอ้ 7 ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพ มคี่าเฉลี�ย 4.664  รองลงมาให้ความสําคญักบัคอื ขอ้ 

1 รสชาตขิองกาแฟ มคี่าเฉลี�ย 4.496 และในดา้นการตลาดคอื ขอ้ 18 มกีารแจกคูปองส่วนลด
ใหก้บัลกูคา้ มคี่าเฉลี�ย 4.472 
 

 
 ภาพที�5  ค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของกลุ่มที� 2 



 

 

จากภาพที� 5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสาํคญักบัราคาและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัค่าเฉลี�ยสงูสุดของกลุ่มนี�ไดแ้ก่ ขอ้ 27คอืการ

ตกแต่งในร้านให้สวยงาม มีค่าเฉลี�ย 4.261  รองลงมาคือด้านราคาคือ ขอ้ 7 ราคาต่อแก้ว
เหมาะกบัคุณภาพ มคี่าเฉลี�ยคอื 4.239 รวมทั �งขอ้ 8 ราคาต่อแก้วเหมาะสมกบัปรมิาณ มี
ค่าเฉลี�ย 4.196 และขอ้ 9 ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัสถานที� 

 ภาพที�  6ค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของกลุ่มที� 3    

 จากภาพที� 6 แสดงใหเ้หน็วา่ กลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยั

ทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคค่าเฉลี�ยสงูสุดในขอ้นี� คอื ดา้นการบรกิาร คอืขอ้ 32 ความ

ถูกตอ้งรวดเรว็ในการชาํระเงนิ ค่าเฉลี�ย 2.655 รองลงมาคอื ขอ้ 30 ความซื�อสตัยแ์ละยตุธิรรม 

ค่าเฉลี�ย 2.621 ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดคอื ขอ้ 21 การคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็น

สมาชคิ มคี่าเฉลี�ย 2.586 และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คอืขอ้ 26 โดยตอ้งการใหร้า้นมี

เครื�องมอืและอุปกรณ์ดสูะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มคี่าเฉลี�ย 2.552  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางที� 32 ค่าคะแนนเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จากทั �งสามกลุม่ตวัอยา่ง 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

Std. 

Error 

รสชาตขิองกาแฟ 1 128 4.50 0.53 0.05 

2 43 3.72 0.80 0.12 

3 29 2.21 0.90 0.17 

รวม 200 4.00 1.04 0.07 

ความหอมของกาแฟ 1 128 4.38 0.53 0.05 

2 43 3.67 0.72 0.11 

3 29 2.41 0.68 0.13 

รวม 200 3.94 0.91 0.06 

ความหลากหลายของ
ประเภทกาแฟ 

1 128 4.04 0.85 0.08 

2 43 3.51 0.96 0.15 

3 29 2.45 0.63 0.12 

รวม 200 3.70 1.01 0.07 

ความสวยงามทนัสมยั 
ของบรรจุภณัฑ ์

1 128 3.83 0.85 0.08 

2 43 3.53 0.94 0.14 

3 29 2.45 0.69 0.13 

รวม 200 3.57 0.97 0.07 

การแต่งหน้ากาแฟที�
หลากสไตล ์

1 128 3.58 0.78 0.07 

2 43 3.30 0.94 0.14 

3 29 2.45 0.51 0.09 

รวม 200 3.36 0.87 0.06 

ตรายี�หอ้หรอืความมี
ชื�อเสยีงของเมลด็กาแฟ 

1 128 3.69 0.78 0.07 

2 43 3.28 0.77 0.12 

3 29 2.24 0.69 0.13 

รวม 200 3.39 0.91 0.07 
 



 

 

 

 

 

ตารางที� 32 ค่าคะแนนเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จากทั �งสามกลุม่ตวัอยา่ง(ต่อ) 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

Std. 

Error 

ราคาต่อแกว้เหมาะสม

กบัคุณภาพ 

1 128 4.66 0.57 0.05 

2 43 4.23 0.68 0.10 

3 29 2.24 0.58 0.11 

รวม 200 4.22 1.02 0.07 

ราคาต่อแกว้เหมาะสม

กบัปรมิาณ 

1 128 4.42 0.65 0.06 

2 43 4.21 0.51 0.08 

3 29 2.34 0.67 0.12 

รวม 200 4.08 0.95 0.07 

ราคาเหมาะสมกบั
สถานที� 

1 128 4.38 0.68 0.06 

2 43 4.12 0.76 0.12 

3 29 2.34 0.67 0.12 

รวม 200 4.03 0.98 0.07 

มรีาคาหลากหลายให้
เลอืกตามขนาดของ

บรรจุภณัฑ ์

1 128 4.16 0.72 0.06 

2 43 3.88 0.70 0.11 

3 29 2.28 0.59 0.11 

รวม 200 3.83 0.95 0.07 

มบีรกิารจดัส่งกาแฟให้
ท่าน 

1 128 3.69 0.98 0.09 

2 43 2.40 0.98 0.15 

3 29 2.48 0.69 0.13 

รวม 200 3.24 1.12 0.08 

ความสะอาดของรา้น

จาํหน่าย 

1 128 4.33 0.68 0.06 

2 43 3.81 0.96 0.15 

3 29 2.31 0.60 0.11 

รวม 200 3.93 1.01 0.07 



 

 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

Std. 
Error 

สามารถคน้หาสถานที�
ของรา้นไดง้่าย 

1 128 4.02 0.68 0.06 

2 43 3.23 0.75 0.11 

3 29 2.34 0.67 0.12 
 

ตารางที� 32 ค่าคะแนนเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จากทั �งสามกลุม่ตวัอยา่ง(ต่อ) 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

Std. 

Error 

 
รวม 200 3.61 0.92 0.07 

รา้นตั �งอยูใ่นสถานที�ที� 
สะดวกแก่การซื�อ 

1 128 4.16 0.69 0.06 

2 43 3.30 0.89 0.14 

3 29 2.31 0.71 0.13 

รวม 200 3.71 1.00 0.07 

รา้นมทีี�จอดรถสะดวก 1 128 4.45 0.75 0.07 

2 43 3.28 1.12 0.17 

3 29 2.41 0.63 0.12 

รวม 200 3.91 1.13 0.08 

มกีารจดัโปรโมชั �น

ประจาํเดอืน เช่นการลด
ราคา 

1 128 4.46 0.65 0.06 

2 43 3.65 0.81 0.12 

3 29 2.14 0.64 0.12 

รวม 200 3.95 1.07 0.08 

การจดัโปรโมชั �นในช่วง

เทศกาลต่างๆเช่น แลก
ซื�อของที�ระลกึ 

1 128 4.33 0.64 0.06 

2 43 3.70 0.77 0.12 

3 29 2.48 0.69 0.13 

รวม 200 3.93 0.94 0.07 

การแจกคปูองส่วนลด 1 128 4.46 0.69 0.06 

2 43 3.86 0.97 0.15 

3 29 2.45 0.57 0.11 



 

 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

Std. 
Error 

รวม 200 4.04 1.02 0.07 

มกีารโฆษณา และ
ประชาสมัพนัธผ์่านสื�อ 
อยา่งต่อเนื�องเช่นสื�อ
ใบปลวิ ป้ายหน้ารา้น 

สื�อวทิยขุองชุมชน 

1 128 4.34 0.62 0.06 

2 43 3.86 0.83 0.13 

3 29 2.41 0.50 0.09 

รวม 200 3.96 0.93 0.07 

 

 

ตารางที� 32 ค่าคะแนนเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จากทั �งสามกลุม่ตวัอยา่ง(ต่อ) 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

Std. 
Error 

บตัรสมาชกิสะสมแตม้
เพื�อแลกเครื�องดื�มฟร ี

1 128 4.26 0.67 0.06 

2 43 3.72 0.73 0.11 

3 29 2.45 0.57 0.11 

รวม 200 3.88 0.92 0.07 

มกีารคดิราคาพเิศษกบั
ลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ 

1 128 4.26 0.64 0.06 

2 43 3.65 0.69 0.11 

3 29 2.59 0.57 0.11 

รวม 200 3.89 0.87 0.06 

พนกังานมคีวามสุภาพ

อ่อนน้อมและใหบ้รกิารด ี

1 128 4.01 0.72 0.06 

2 43 3.35 0.78 0.12 

3 29 1.90 0.67 0.13 

รวม 200 3.56 1.03 0.07 

พนกังานมกีารแต่งการ

ที�สะอาดและเหมาะสม 

1 128 4.09 0.68 0.06 

2 43 3.37 0.62 0.09 

3 29 2.24 0.51 0.10 

รวม 200 3.67 0.92 0.07 

พนกังานมคีวามรูค้วาม 1 128 3.88 0.68 0.06 



 

 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

Std. 
Error 

เชี�ยวชาญเละให้
คาํแนะนําไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

2 43 3.42 0.73 0.11 

3 29 2.34 0.67 0.12 

รวม 200 3.56 0.87 0.06 

ความพรอ้มของสิ�ง

อาํนวยความสะดวก 

1 128 3.97 0.64 0.06 

2 43 3.37 0.62 0.09 

3 29 2.07 0.53 0.10 

รวม 200 3.57 0.91 0.06 

เครื�องมอื/อุปกรณ์ดู

สะอาดและเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

1 128 3.90 0.63 0.06 

2 43 3.28 0.50 0.08 

3 29 2.55 0.74 0.14 
 

ตารางที� 32 ค่าคะแนนเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จากทั �งสามกลุม่ตวัอยา่ง(ต่อ) 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

Std. 

Error 

 
รวม 200 3.57 0.79 0.06 

การตกแต่งในรา้น
สวยงาม 

1 128 4.47 0.66 0.06 

2 43 4.23 0.72 0.11 

3 29 2.24 0.74 0.14 

รวม 200 4.10 1.03 0.07 

ความสะอาดภายในรา้น 1 128 4.20 0.62 0.05 

2 43 3.63 0.73 0.11 

3 29 2.34 0.72 0.13 

รวม 200 3.81 0.92 0.07 

ความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิาร 

1 128 4.35 0.66 0.06 

2 43 3.77 0.68 0.10 

3 29 2.24 0.74 0.14 

รวม 200 3.92 0.99 0.07 



 

 

คาํถาม และกลุ่ม จาํนวน ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

Std. 
Error 

ความซื�อสตัยแ์ละ
ยตุธิรรม 

1 128 4.05 0.59 0.05 

2 43 3.65 0.61 0.09 

3 29 2.62 0.68 0.13 

รวม 200 3.76 0.78 0.06 

การดแูลเอาใจใสล่กูคา้ 1 128 4.02 0.60 0.05 

2 43 3.56 0.55 0.08 

3 29 2.34 0.72 0.13 

รวม 200 3.68 0.84 0.06 

ความถูกตอ้งรวดเรว็ใน
การชาํระเงนิ 

1 128 3.98 0.57 0.05 

2 43 3.56 0.50 0.08 

3 29 2.66 0.55 0.10 

รวม 200 3.70 0.72 0.05 

 

จากตารางที� 32ค่าคะแนนเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จากทั �งสามกลุ่มตวัอย่าง

สรปุการแสดงชื�อและลกัษณะที�เหมาะสมสาํหรบัแต่ละ Cluster โดยแสดงเป็นตาราง ได้

ดงันี� 

ตารางที� 33 ระดบัคะแนนของทั �ง � กลุม่ เมื�อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี�ยรวม 

ขอ้
ที� คาํถาม กลุ่มที� � กลุ่มที� � กลุ่มที� � 

  ดา้นผลติภณัฑ ์

ค่าเฉลี�ย

กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย

กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย

กลุ่ม 

� รสชาตขิองกาแฟ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

� ความหอมของกาแฟ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

� ความหลากหลายของประเภทกาแฟ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

� ความสวยงามทนัสมยั ของบรรจุภณัฑ ์  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

� การแต่งหน้ากาแฟที�หลากสไตล ์  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

� ตรายี�หอ้หรอืความมชีื�อเสยีงของเมลด็กาแฟ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

  ดา้นราคา ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย



 

 

ขอ้
ที� คาํถาม กลุ่มที� � กลุ่มที� � กลุ่มที� � 

กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม 

� ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพ  สงูกวา่ สงูกวา่ ตํ�ากวา่ 

� ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณ  สงูกวา่ สงูกวา่ ตํ�ากวา่ 

� ราคาเหมาะสมกบัสถานที�  สงูกวา่ สงูกวา่ ตํ�ากวา่ 

�� 

มรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตามขนาดของบรรจุ

ภณัฑ ์  สงูกวา่ สงูกวา่ ตํ�ากวา่ 

  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

�� มบีรกิารจดัส่งกาแฟใหท้่าน  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� ความสะอาดของรา้นจาํหน่าย  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� สามารถคน้หาสถานที�ของรา้นไดง้่าย  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� รา้นตั �งอยูใ่นสถานที�ที�สะดวกแก่การซื�อ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� รา้นมทีี�จอดรถสะดวก  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

  ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาด 
ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

 

ตารางที� 33 ระดบัคะแนนของทั �ง � กลุม่ เมื�อวดัจากค่าเฉลี�ยรวม (ต่อ) 

ขอ้
ที� คาํถาม กลุ่มที� � กลุ่มที� � กลุ่มที� � 

�� มกีารจดัโปรโมชั �นประจาํเดอืนเช่นการลดราคา  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� 
การจดัโปรโมชั �นในช่วงเทศกาลต่างๆเชน่ แลก
ซื�อของที�ระลกึ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� การแจกคปูองส่วนลด  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� 

มกีารโฆษณา และประชาสมัพนัธผ์่านส่อต่างๆ 

อยา่งต่อเนื�องเช่นสื�อใบปลวิ ป้ายหน้ารา้น สื�อ
วทิยขุองชุมชน  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� บตัรสมาชกิสะสมแตม้เพื�อแลกเครื�องดื�มฟร ี  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� มกีารคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

  ดา้นพนกังาน 
ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 



 

 

ขอ้
ที� คาํถาม กลุ่มที� � กลุ่มที� � กลุ่มที� � 

�� พนกังานมคีวามสุภาพอ่อนน้อมและใหบ้รกิารด ี  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� พนกังานมกีารแต่งการที�สะอาดและเหมาะสม  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

�� 
พนกังานมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเละให้
คาํแนะนําไดอ้ยา่งเหมาะสม  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ค่าเฉลี�ย

กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย

กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย

กลุ่ม 

25 ความพรอ้มของสิ�งอาํนวยความสะดวก  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

26 

เครื�องมอื/อุปกรณ์ดสูะอาดและเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

27 การตกแต่งในรา้นสวยงาม  สงูกวา่  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ 

28 ความสะอาดภายในรา้น  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

ค่าเฉลี�ย
กลุ่ม 

29 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

30 ความซื�อสตัยแ์ละยตุธิรรม  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

31 การดแูลเอาใจใสล่กูคา้  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

32 ความถูกตอ้งรวดเรว็ในการชาํระเงนิ  สงูกวา่ ตํ�ากวา่ ตํ�ากวา่ 

 

จากตารางที� 33พบวา่ ระดบัคะแนนของทั �ง � กลุ่ม เมื�อวดัจากค่าเฉลี�ยรวม  

กลุ่ม1กลุ่มชื�นชอบการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุก

ดา้น มคี่าเฉลี�ยระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดสูงกว่าค่าเฉลี�ยรวม ทั �ง 7ของ

ส่วนประสมทางการตลาด จงึสรุปไดว้า่ประชากรใน     

 กลุ่มที� 1ใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกดา้น เมื�อพจิารณาค่าเฉลี�ยที�สูงที�สุด

ในแต่ละดา้นพบวา่ผูบ้รโิภคในกลุ่ม 1 ใหค้วามสาํคญัในแต่ละดงันี�  

1. ดา้นผลติภณัฑใ์หค้วามสาํคญักบั รสชาตขิองกาแฟมากที�สุด 

2. ดา้นราคาใหค้วามสาํคญักบั ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพมากที�สุด 

3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัรา้นมทีี�จอดรถสะดวกมากที�สุด 

4.ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาดใหค้วามสาํคญักบั การแจกคปูองส่วนลดมากที�สุด 

5.ดา้นพนกังาน ใหค้วามสาํคญักบั พนกังานมกีารแต่งการที�สะอาดและเหมาะสมมากที�สุด 



 

 

6.ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ใหค้วามสาํคญักบั การตกแต่งในรา้นสวยงามมากที�สุด 

7.ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ใหค้วามสาํคญักบั ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร มากที�สุด 

กลุ่มที� 2กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยใหค้วามสาํคญักบัราคาและสภาพแวดล้อม

เป็นสาํคญัมคี่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด สูงกว่าค่าเฉลี�ยรวมใน 2

ด้านคอื ด้านราคาได้แก่ 1. ราคาต่อแก้วเหมาะสมกบัคุณภาพ2. ราคาต่อแก้วเหมาะสมกบั

ปรมิาณ3.ราคาเหมาะสมกบัสถานที�4.มีราคาหลากหลายให้เลอืกตามขนาดของบรรจุภณัฑ ์

และ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 1.การตกแต่งในร้านสวยงามจึงสรุปได้ว่า

ประชากรในกลุ่มที�2สนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและสภาพแวดล้อม

เป็นสาํคญั 

 กลุ่มที�  3กลุ่มบริโภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มีผลต่อการ

บริโภคกาแฟสดมีค่าเฉลี�ยระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ตํ�ากว่าค่าเฉลี�ย

รวมทั �ง 7 ดา้นของส่วนประสมทางการตลาด และเมื�อพจิารณาจากค่าเฉลี�ยที�สูงที�สุดในแต่ละ

ดา้นพบวา่ประชากรกลุ่มนี�ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในส่วนประสมการตลาดดา้นใดเป็นพเิศษ จงึสรุป

ไดว้า่ประชากรในกลุ่มที� 3ปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภค แต่ค่าเฉลี�ยที�กลุ่ม 3 ให้

ความสนใจสงูสุดในดา้นมดีงันี� 

1. ดา้นผลติภณัฑใ์หค้วามสาํคญักบั ความหลากหลายของประเภทกาแฟความสวยงาม

ทนัสมยั ของบรรจุภณัฑ ์และการแต่งหน้ากาแฟที�หลากสไตลเ์ท่ากนั 

2. ดา้นราคา  ใหค้วามสาํคญักบั ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณ และราคาเหมาะสมกบั

สถานที�เท่ากนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัมบีรกิารจดัส่งกาแฟใหท้่านมากที�สุด 

4. ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาดใหค้วามสาํคญักบั มกีารคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็น

สมาชกิมากที�สุด 

5.ดา้นพนกังานใหค้วามสาํคญักบัพนกังานมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเละใหค้าํแนะนําไดอ้ยา่ง

เหมาะสมมากที�สุด 

6.ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหค้วามสาํคญักบัเครื�องมอื/อุปกรณ์ดสูะอาดและเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยมากที�สุด 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารใหค้วามสาํคญักบัความถูกตอ้งรวดเรว็ในการชาํระเงนิมากที�สุด 

ตารางที� 34ANOVA 



 

 

จากตารางที� 34 ANOVA เมื�อกาํหนดจาํนวนกลุ่มที�ตอ้งการไดเ้ป็น � กลุ่ม แลว้ทาํ Cluster 

Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means แต่ละกลุ่มมคี่าเฉลี�ยของคาํถามที�ใช ้ 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

รสชาตขิองกาแฟ Between 
Groups 

2 64.295 148.298 0.000 

Within Groups 197 0.434     

Total 199       

ความหอมของกาแฟ Between 
Groups 

2 47.402 132.501 0.000 

Within Groups 197 0.358     

Total 199       

ความหลากหลายของ

ประเภทกาแฟ 

Between 

Groups 

2 30.837 43.169 0.000 

Within Groups 197 0.714     

Total 199       

ตารางที� 34ANOVA(ต่อ) 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ความสวยงามทนัสมยัของ

บรรจุภณัฑ ์

Between 

Groups 

2 22.533 31.241 0.000 

Within Groups 197 0.721     

Total 199       

การแต่งหน้ากาแฟที�หลาก
สไตล ์

Between 
Groups 

2 15.167 24.6 0.000 

Within Groups 197 0.617     

Total 199       

ตรายี�หอ้หรอืความมชีื�อเสยีง

ของเมลด็กาแฟ 

Between 

Groups 

2 25.059 42.756 0.000 

Within Groups 197 0.586     

Total 199       



 

 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบั
คุณภาพ 

Between 2 68.948 194.428 0.000 

Within Groups 197 0.355     

Total 199       

ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบั

ปรมิาณ 

Between  2 51.494 131.939 0.000 

Within Groups 197 0.39     

Total 199       

ราคาเหมาะสมกบัสถานที� Between 
Groups 

2 48.952 101.543 0.000 

Within Groups 197 0.482     

Total 199       

มรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืก

ตามขนาดของบรรจุภณัฑ ์

Between 

Groups 

2 41.894 86.796 0.000 

Within Groups 197 0.483     

Total 199       
 

 

 

 

ตารางที� 34ANOVA(ต่อ) 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

มบีรกิารจดัส่งกาแฟใหท้่าน Between 
Groups 

2 36.467 41.047 0.000 

Within Groups 197 0.888     

Total 199       

ความสะอาดของรา้น
จาํหน่าย 

Between 
Groups 

2 48.469 89.289 0.000 

Within Groups 197 0.543     

Total 199       



 

 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

สามารถคน้หาสถานที�ของ
รา้นไดง้่าย 

Between 
Groups 

2 37.212 77.04 0.000 

Within Groups 197 0.483     

Total 199       

รา้นตั �งอยูใ่นสถานที�ที�
สะดวกแก่การซื�อ 

Between 
Groups 

2 44.722 81.461 0.000 

Within Groups 197 0.549     

Total 199       

รา้นมทีี�จอดรถสะดวก Between 

Groups 

2 59.895 87.142 0.000 

Within Groups 197 0.687     

Total 199       

มกีารจดัโปรโมชั �น
ประจาํเดอืนเช่นการลดราคา 

Between 
Groups 

2 66.24 140.284 0.000 

Within Groups 197 0.472     

Total 199       

การจดัโปรโมชั �นในช่วง

เทศกาลต่างๆเช่น แลกซื�อ
ของที�ระลกึ 

Between 

Groups 

2 41.673 90.683 0.000 

Within Groups 197 0.46     

Total 199       
 

ตารางที� 34ANOVA(ต่อ) 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

การแจกคปูองส่วนลด Between 
Groups 

2 48.77 88.845 0.000 

Within Groups 197 0.549     

Total 199       

มกีารโฆษณาและ Between 2 43.922 102.092 0.000 



 

 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ประชาสมัพนัธผ์่านส่อต่างๆ 
อยา่งต่อเนื�อง เช่นสื�อใบปลวิ 

ป้ายหน้ารา้นสื�อวทิยขุอง
ชุมชน 

Within Groups 197 0.43     

Total 199       

บตัรสมาชกิสะสมแตม้เพื�อ

แลกเครื�องดื�มฟร ี

Between 

Groups 

2 39.402 87.892 0.000 

Within Groups 197 0.448     

Total 199       

มกีารคดิราคาพเิศษกบั
ลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ 

Between 
Groups 

2 34.53 83.678 0.000 

Within Groups 197 0.413     

Total 199       

พนกังานมคีวามสุภาพอ่อน
น้อมและใหบ้รกิารด ี

Between 
Groups 

2 53.915 102.672 0.000 

Within Groups 197 0.525     

Total 199       

พนกังานมกีารแต่งกายที�
สะอาดและเหมาะสม 

Between 
Groups 

2 42.994 102.999 0.000 

Within Groups 197 0.417     

Total 199       

พนกังานมคีวามรูค้วาม
เชี�ยวชาญเละใหค้าํแนะนํา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between 
Groups 

2 28.51 59.587 0.000 

Within Groups 197 0.478     
 

ตารางที� 34ANOVA(ต่อ) 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 
Total 199       

ความพรอ้มของสิ�งอาํนวย Between 2 43.686 113.561 0.000 



 

 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ความสะดวก Groups 

Within Groups 197 0.385     

Total 199       

เครื�องมอื/อุปกรณ์ดสูะอาด
และเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

Between 
Groups 

2 23.758 61.989 0.000 

Within Groups 197 0.383     

Total 199       

การตกแต่งในรา้นสวยงาม Between 
Groups 

2 59.168 125.523 0.000 

Within Groups 197 0.471     

Total 199       

ความสะอาดภายในรา้น Between 
Groups 

2 41.34 96.133 0.000 

Within Groups 197 0.43     

Total 199       

ความรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิาร 

Between 

Groups 

2 53.278 116.406 0.000 

Within Groups 197 0.458     

Total 199       

ความซื�อสตัยแ์ละยตุธิรรม Between 
Groups 

2 24.341 66.31 0.000 

Within Groups 197 0.367     

Total 199       

การดแูลเอาใจใสล่กูคา้ Between 
Groups 

2 33.375 89.912 0.000 

Within Groups 197 0.371     
 

ตารางที� 34ANOVA(ต่อ) 



 

 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 
Total 199       

ความถูกตอ้งรวดเรว็ในการ
ชาํระเงนิ 

Between 
Groups 

2 21.154 69.358 0.000 

Within Groups 197 0.305     

Total 199       

 

จากตารางที� 34 ANOVA เมื�อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าคําถามทั �ง �� ขอ้ Sig = .000 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.�� ส่วนประสมทางการตลาดในทุกขอ้คาํถามมคีวามสมัพนัธ์

กบัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที� 7Cluster Number of Caseดา้นผลติภณัฑ ์

จากภาพที� 7 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะกราฟของทั �ง � กลุ่ม และจาก

ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที�พบในคาํตอบส่วนใหญ่พบวา่ กลุ่มที� 1 ให้ความสําคญักบั

รสชาตขิองกาแฟ ส่วนกลุ่มที� 2 ให้ความสําคญักบัรสชาตขิองกาแฟและความหอมของกาแฟ 

และกลุ่มที� � ใหค้วามสาํคญักบัความหอมของกาแฟความหลากหลายของประเภทกาแฟความ

สวยงามทนัสมยัของบรรจุภณัฑ ์และการแต่งหน้ากาแฟที�หลากสไตล์ สําหรบัส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นผลติภณัฑ ์

 

 



 

 

 

ภาพที� 8Cluster Number of Case ดา้นราคา 

จากภาพที� 8Cluster Number of Case แสดงลกัษณะกราฟของทั �ง � กลุ่ม และจาก

ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที�พบในคาํตอบส่วนใหญ่พบวา่ กลุ่มที� 1 ให้ความสําคญักบั

ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพ ส่วนกลุ่มที� 2 ให้ความสําคญักบัราคาต่อแก้วเหมาะสมกบั

คุณภาพและราคาต่อแก้วเหมาะสมกบัปรมิาณ และกลุ่มที� � ให้ความสําคญักบัราคาต่อแก้ว

เหมาะสมกบัปรมิาณราคาเหมาะสมกบัสถานที� และมรีาคาหลากหลายให้เลอืกตามขนาดของ

บรรจุภณัฑ ์สาํหรบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที� 9 Cluster Number of Caseดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

จากภาพที� 9 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะกราฟของทั �ง � กลุ่ม และจาก

ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที�พบในคาํตอบส่วนใหญ่พบวา่ กลุ่มที� 1 ให้ความสําคญักบั

รา้นมทีี�จอดรถสะดวก ส่วนกลุ่มที� 2 ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดของร้านจําหน่าย และกลุ่ม

ที� � ให้ความสําคญักบัมบีรกิารจดัส่งกาแฟให้ท่านสําหรบัส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที� 10 Cluster Number of Caseดา้นกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาด 

จากภาพที� 10 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะกราฟของทั �ง � กลุ่ม และจาก

ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที�พบในคาํตอบส่วนใหญ่พบวา่ กลุ่มที� 1 ให้ความสําคญักบั

มกีารจดัโปรโมชั �นประจําเดอืนเช่นการลดราคาและการแจกคูปองส่วนลด ส่วนกลุ่มที� 2 ให้

ความสําคญักบัการแจกคูปองส่วนลดและมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านส่อต่างๆ อย่าง

ต่อเนื�องเช่นสื�อใบปลวิ ป้ายหน้ารา้น สื�อวทิยขุองชุมชน และกลุ่มที� � ให้ความสําคญักบัมกีาร

คดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ สาํหรบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกจิกรรมส่งเสรมิ

ทางการตลาด 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที�11Cluster Number of Caseดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 

จากภาพที� 11Cluster Number of Case แสดงลกัษณะกราฟของทั �ง � กลุ่ม และจาก

ลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที�พบในคําตอบส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มที� 1 ให้ความสําคญั

พนกังานมกีารแต่งการที�สะอาดและเหมาะสม ส่วนกลุ่มที� 2 ให้ความสําคญักบัพนักงานมกีาร

แต่งการที�สะอาดและเหมาะสมและพนกังานมคีวามรู้ความเชี�ยวชาญเละให้คําแนะนําได้อย่าง

เหมาะสม และกลุ่มที� � ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเละใหค้าํแนะนําได้

อยา่งเหมาะสม สาํหรบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นพนกังาน 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที� 12Cluster Number of Caseสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

จากภาพที� 12Cluster Number of Case แสดงลกัษณะกราฟของทั �ง � กลุ่ม และจาก

ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที�พบในคาํตอบส่วนใหญ่พบวา่ กลุ่มที� 1 ให้ความสําคญักบั

การตกแต่งในรา้นสวยงาม ส่วนกลุ่มที� 2 ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดภายในรา้น และกลุ่มที� 

� ใหค้วามสาํคญักบัเครื�องมอื/อุปกรณ์ดูสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สําหรบัส่วนประสม

ทางการตลาดในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที� 13Cluster Number of Caseดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

จากภาพที� 13Cluster Number of Case แสดงลกัษณะกราฟของทั �ง � กลุ่ม และจาก

ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที�พบในคาํตอบส่วนใหญ่พบวา่ กลุ่มที� 1 ให้ความสําคญักบั

ความรวดเรว็ในการให้บรกิาร ส่วนกลุ่มที� 2 ให้ความสําคญักบัความรวดเรว็ในการให้บรกิาร 

และกลุ่มที� � ใหค้วามสําคญักบัความถูกต้องรวดเรว็ในการชําระเงนิ สําหรบัส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ตารางที� 35 Crosstab เพศ 

Crosstab 

 กลุ่มตวัอยา่ง รวม 

1 2 3 

เพศ 

ชาย 
Count 54 25 15 94 

% within  57.4% 26.6% 16.0% 100.0% 

หญงิ 
Count 74 18 14 106 

% within  69.8% 17.0% 13.2% 100.0% 

รวม 
 

 
Count 128 43 29 200 

% within  64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 

 

จากตารางที�  35แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบรโิภคกาแฟสดโดยให้
ความสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน �� คน คิดเป็น 
��.�% รองลงมาคอืเพศชาย จํานวน�� คน คดิเป็น ��.�% กลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภค

กาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็นสําคญัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�% รองลงมาคอืเพศหญงิ จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�% และกลุ่ม
ที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%  รองลงมาคอืเพศหญิง จํานวน �� คน คดิเป็น 
��.�%หรอืแสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที� 14 
 

 

ภาพที�14 Bar Chart เพศ 



 

 

ตารางที� 36Chi-Square Testsเพศ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.592a 2 .166 

Likelihood Ratio 3.597 2 .166 

Linear-by-Linear Association 2.097 1 .148 

N of Valid Cases 200   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.63. 

 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 3.592, Sig =.166 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.�� เพศไมม่คีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสด

ในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิ

 

ตารางที� 37Crosstab อาย ุ

Crosstab 

  

กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 1 2 3 

 
 
 

 
 

อาย ุ

 15 - 20 ปี  Count 14 18 7 39 

 %within 35.9% 46.2% 17.9% 100.0% 

 
21 – 25 ปี Count 44 7 8 59 

% within 74.6% 11.9% 13.6% 100.0% 

26 – 30 ปี 
Count 28 11 5 44 

% within 63.6% 25.0% 11.4% 100.0% 

 
31 – 35 ปี  Count 21 5 6 32 

 %within 65.6% 15.6% 18.8% 100.0% 

 
สงูกวา่ 36 ปี

ขึ�นไป 
 Count 21 2 3 26 

 %within 80.8% 7.7% 11.5% 100.0% 

รวม  Count 128 43 29 200 

% within  64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 



 

 

จากตารางที� 37 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่อายุ ��-�� ปี จํานวน�� คน คดิเป็น 

��.�% รองลงมาอาย ุ��-�� ปี จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%อายุ ��-�� ปีมจีํานวน �� คน 
คดิเป็น ��.�% อายุสูงกว่า �� ปีขึ�นไป มจีํานวน �� คน คิดเป็น ��.�% และอายุ ��-��ปี 
จํานวน �� คน คิดเป็น ��.� % ตามลําดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยให้

ความสาํคญักบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็นสําคญัส่วนใหญ่อายุ��-�� ปี จํานวน �� คน คดิ
เป็น ��.�%รองลงมาอาย ุ��-�� ปี จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%อาย ุ��-�� ปี จาํนวน � คน 
คดิเป็น ��.�% อาย ุ��-�� ปีจาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% และสูงกว่า �� ปีขึ�นไป จํานวน � 

คน คดิเป็น �.�% ตามลําดบัและกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทาง
การตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่อาย ุ��-�� ปี จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% รองลงมา
อาย ุ��-�� ปี จาํนวน �คน คดิเป็น ��.�% อาย ุ��-�� ปีจาํนวน �คนคดิเป็น ��.�% อายุ ��-

�� ปี จาํนวน � คน คดิเป็น ��.� % และอายสุงูกวา่ �� ปีขึ�นไป จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% 
ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที� 15 
 

 

ภาพที� 15 Bar Chart อายุ 
 

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 38 Chi-Square Tests อาย ุ

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24.854a 8 .002 

Likelihood Ratio 24.160 8 .002 

Linear-by-Linear Association 4.056 1 .044 

N of Valid Cases 200     

a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.77. 
 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 24.854, Sig =.002 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ .�� อายมุคีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดใน

เขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิ

 

ตารางที� 39 Crosstab ระดบัการศกึษา 

Crosstab 

  

กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 1 2 3 

 

 
 
 
 

การศกึษา 

 ประถมศกึษา Count 5 2 5 12 

% within  41.7% 16.7% 41.7% 100.0% 

 
มธัยมศกึษา Count 40 26 9 75 

% within  53.3% 34.7% 12.0% 100.0% 

 
ปรญิญาตร ี Count 71 14 11 96 

% within  74.0% 14.6% 11.5% 100.0% 

 
      สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

Count 12 1 4 17 

% within  70.6% 5.9% 23.5% 100.0% 

รวม Count 128 43 29 200 

% within  64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 

จากตารางที� 39 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน�� 



 

 

คน คดิเป็น��.�%   รองลงมาคอืระดบัมธัยมศกึษา จํานวน�� คน คดิเป็น ��.�%   ระดบัสูง
กวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน�� คน คดิเป็น ��.�%    และระดบัประถมศกึษา จาํนวน� คน คดิเป็น 

��.�% ตามลําดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบริโภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและ
สภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัส่วนใหญ่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�% 
รองลงมาคอืระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน �� คน คดิเป็น��.�% ระดบัประถมศกึษา จํานวน � คน 

คดิเป็น ��.�% และระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% ตามลําดบัและกลุ่ม
ที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภค 
ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี จํานวน �� คน คิดเป็น ��.�% รองลงมาคือระดับ

มธัยมศกึษา จาํนวน� คน คดิเป็น ��.�%   ระดบัประถมศกึษาจํานวน� คน คดิเป็น ��.�% 
และระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรจีาํนวน� คน คดิเป็น ��.�% ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะห์
ดงัภาพที� 17 

 

 ภาพที� 16 Bar Chart การศกึษา 
  
ตารางที� 40 Chi-Square Testsระดบัการศกึษา 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22.113a 6 .001 

Likelihood Ratio 20.214 6 .003 

Linear-by-Linear Association 5.359 1 .021 

N of Valid Cases 200     
a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.74. 



 

 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 22.113, Sig =0.001 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ .�� ระดบัการศกึษามคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภค

กาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิ

 

ตารางที� 41 Crosstab อาชพี 

Crosstab 

  

กลุ่ม
ตวัอยา่ง     รวม 

1 2 3   

อาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา Count 17 20 11 48 

% within  35.40% 41.70% 22.90% 100.00% 

ขา้ราชการ/
พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

Count 46 9 7 62 

% within  74.20% 14.50% 11.30% 100.00% 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

Count 29 9 3 41 

% within  70.70% 22.00% 7.30% 100.00% 

ประกอบธุรกจิ

ส่วนตวั 

Count 29 4 6 39 

% within  74.40% 10.30% 15.40% 100.00% 

อื�นๆโปรด

ระบุ___________ 

Count 7 1 2 10 

% within 70.00% 10.00% 20.00% 100.00% 

รวม Count 128 43 29 200 

% within 64.00% 21.50% 14.50% 100.00% 

 

จากตารางที� 41 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิจาํนวน�� คน คดิเป็น ��.�% รองลงมาคอือาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน �� 

คน คดิเป็น ��.�%อาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวัจาํนวน�� คน คดิเป็น ��.�%   อาชพีนักเรยีน/



 

 

นักศึกษา จํานวน�� คน คิดเป็น��.�%   และอาชีพอื�นๆ จํานวน� คน คิดเป็น ��.�%   
ตามลําดับกลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบริโภคกาแฟสดโดยให้ความสําคัญกับราคาและ

สภาพแวดล้อมเป็นสําคญัส่วนใหญ่ประกอบอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา จํานวน�� คน คดิเป็น 
��.�% รองลงมาประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จํานวน� คน คดิเป็น ��.�%ประกอบ
อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน� คน คดิเป็น ��.�% ประกอบอาชพีประกอบ

ธุรกจิส่วนตวั จํานวน �คน คดิเป็น ��.�%   และประกอบอาชพีอื�นๆ จํานวน� คน คิดเป็น 
��.�%   ตามลาํดบั และกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาด
ไม่มีผลต่อการบริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน �� คน คิดเป็น 

��.�% รองลงมาประอาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ จํานวน� คน คิดเป็น ��.�%
ประกอบอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั จํานวน� คน คดิเป็น ��.�% ประกอบอาชพีพนักงาน
บริษทัเอกชนจํานวน� คน คิดเป็น �.�%   และประกอบอาชพีอื�นๆ จํานวน � คน คิดเป็น 

��.�% ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที� 18 
 

 
ภาพที�17 Bar Chart อาชพี 

 
ตารางที� 42Chi-Square Tests อาชพี 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26.007a 8 .001 

Likelihood Ratio 26.013 8 .001 

Linear-by-Linear Association 6.237 1 .013 

N of Valid Cases 200   
a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.45. 



 

 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั ��.���, Sig =.��� จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ .�� อาชพีมคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสด

ในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิ

 

ตารางที� 43Crosstab สถานภาพ 

Crosstab 

  

กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 1 2 3 

 

 
 
 

 
 
สถานภาพ 

โสด Count 86 34 15 135 

% within  63.7% 25.2% 11.1% 100.0% 

สมรส Count 39 8 10 57 

% within  68.4% 14.0% 17.5% 100.0% 

หยา่รา้ง Count 3 0 3 6 

% within  50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

หมา้ย Count 0 1 1 2 

% within  0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

รวม Count 128 43 29 200 

% within  64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 

 
จากตารางที� 43 แสดงใหเ้หน็วา่กลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบรโิภคกาแฟสดโดยให้

ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกดา้นส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน�� คน คดิเป็น
��.�% รองลงมาสถานภาพสมรส จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%  สถานภาพหยา่รา้ง จาํนวน 
� คน คดิเป็น ��.�% และสถานภาพหมา้ย จาํนวน� คน คดิเป็น �.�%   ตามลาํดบักลุ่มที� � 

กลุ่มกลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยใหค้วามสาํคญักบัราคาและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั
ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%รองลงมาสถานภาพสมรส จาํนวน � 
คน คดิเป็น ��.�%  สถานภาพหมา้ย จาํนวน � คน คดิเป็น  ��.�%    และสถานภาพหยา่รา้ง 

จาํนวน � คน คดิเป็น �.�% ตามลาํดบัและกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดย
ปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน�� คน คดิเป็น
��.�%   รองลงมาสถานภาพสมรส จาํนวน�� คน คดิเป็น ��.�%  สถานภาพหยา่รา้ง จาํนวน 



 

 

�คน คดิเป็น ��.�% และสถานภาพหมา้ย จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% ตามลาํดบัหรอื
แสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที� 19 

 

 
ภาพที�18 Bar Chart สถานภาพ 

 
ตารางที� 44Chi-Square Tests สถานภาพ 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 14.402, Sig =.025 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.�� สถานภาพมคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภค

กาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14.402a 6 0.025 

Likelihood Ratio 14.281 6 0.027 

Linear-by-Linear 
Association 

3.218 1 0.073 

N of Valid Cases 200     
a. 6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29. 

 



 

 

ตารางที� 45 Crosstab รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

Crosstab 

  กลุ่มตวัอยา่ง รวม 

1 2 3   

 

 
 
 

รายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดอืนของ

ท่าน 

ตํ�ากวา่หรอื

เทยีบเท่า ��,��� 
บาท 

Count 7 13 7 27 

% within  25.90% 48.10% 25.90% 100.00% 

10,001–15,000 

บาท 

Count  23 9 6 38 

% within  60.50% 23.70% 15.80% 100.00% 

15,001 - 20,000 
บาท 

Count 38 13 4 55 

% within  69.10% 23.60% 7.30% 100.00% 

20,001 - 25,000 
บาท 

Count 30 3 5 38 

% within  78.90% 7.90% 13.20% 100.00% 

25,001 บาทขึ�นไป Count 30 5 7 42 

% within  71.40% 11.90% 16.70% 100.00% 

รวม Count 128 43 29 200 

% within  64.00% 21.50% 14.50% 100.00% 

 

จากตารางที� 45 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืน��,��� - ��,��� 
บาท  จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�% รองลงมามรีายได ้��,��� - ��,��� บาท จาํนวน �� คน 

คดิเป็น ��.�%   มีรายได้ ��,��� บาทขึ�นไป จํานวน �� คน คิดเป็น ��.�%   มีรายได้
��,���–��,��� บาท จํานวน �� คน คิดเป็น ��.�% และมีรายได้ตํ�ากว่าหรือเทียบเท่า 
��,��� บาท จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% ตามลาํดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสด

โดยให้ความสําคัญกบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็นสําคญัส่วนใหญ่มีรายได้ตํ�ากว่าหรือ
เทยีบเท่า ��,��� บาทจํานวน �� คน คดิเป็น ��.�% รองลงมามีรายได้��,��� - ��,��� 
บาท จํานวน �� คน คิดเป็น ��.�%มีรายได้��,���–��,��� บาท  จํานวน � คน คิดเป็น 

��.�% มีรายได้��,��� บาทขึ�นไป จํานวน � คน คิดเป็น ��.�% และมีรายได้��,��� - 
��,��� บาท จาํนวน � คน คดิเป็น �.�% ตามลําดบั และกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบ
ครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่มรีายได้ตํ�ากว่าหรอืเทยีบเท่า 

��,��� บาทจาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% รองลงมามรีายได�้�,��� บาทขึ�นไป จํานวน � คน 



 

 

คดิเป็น��.�%   มรีายได�้�,���–��,��� บาท  จาํนวน � คน คดิเป็น��.�%   มรีายได�้�,��� 
- ��,��� บาท จํานวน � คน คดิเป็น ��.�% และมรีายได้��,��� - ��,��� บาท  จํานวน � 

คน คดิเป็น �.�% ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที� 20 
 
 

 

ภาพที�19 Bar Chart รายไดเ้ฉลี�ย 

 

ตารางที� 46 Chi-Square รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26.927a 8 .001 

Likelihood Ratio 27.642 8   .001 

Linear-by-Linear Association 8.128 1 .004 

N of Valid Cases 200   
a. 1cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expectedcountis3.92. 

 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั ��.���, Sig =.001 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ .�� รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 



 

 

ตารางที� 47Crosstab ประเภทเครื�องดื�มที�ท่านนิยมบรโิภค 

Crosstab 

  กลุ่มตวัอยา่ง รวม 

1 2 3   

ประเภท

เครื�องดื�ม 

กาแฟแบบรอ้น 

Count 34 5 9 48 

% within  70.80% 10.40% 18.80% 100.00% 

กาแฟแบบเยน็ 

Count 94 37 20 151 

% within  62.30% 24.50% 13.20% 100.00% 

เครื�องดื�มประเภทอื�นๆ

(โปรดระบุ)_ 

Count 0 1 0 1 

% within  0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

รวม 

Count 128 43 29 200 

% within  64.00% 21.50% 14.50% 100.00% 

 

จากตารางที� 47 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่นิยมกาแฟแบบเยน็ จํานวน �� คน คดิ
เป็น ��.�% รองลงมานิยมกาแฟแบบรอ้น จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�% และนิยมเครื�องดื�ม

ประเภทอื�นๆ จาํนวน � คน คดิเป็น �.�% ตามลําดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสด
โดยใหค้วามสาํคญักบัราคาและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัส่วนใหญ่นิยมกาแฟแบบเยน็ จํานวน 
�� คน คดิเป็น ��.�% รองลงมานิยมกาแฟแบบร้อน จํานวน� คน คดิเป็น ��.�% และนิยม

เครื�องดื�มประเภทอื�นๆ จํานวน � คน คดิเป็น ���%   ตามลําดบัและกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภค
กาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่นิยมกาแฟแบบ
เยน็ จํานวน �� คน คิดเป็น ��.�% รองลงมานิยมกาแฟแบบร้อน จํานวน � คน คิดเป็น 

��.�%   และนิยมเครื�องดื�มประเภทอื�นๆ จํานวน � คน คิดเป็น ���%   ตามลําดบัหรือ
แสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที�21 

 

 



 

 

 

ภาพที� 20 Bar Chart ประเภทเครื�องดื�ม 
 

ตารางที� 48 Chi-Squareประเภทเครื�องดื�มที�ท่านนิยมบรโิภค 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.211a 4 .084 

Likelihood Ratio 8.201 4 .085 

Linear-by-Linear Association .146 1 .702 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .15. 
 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 8.211, Sig =.084 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ .�� ประเภทเครื�องดื�มไม่มคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 49Crosstab ความถี�ในการใชบ้รกิาร 

Crosstab 

  

กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 1 2 3 

 
ความถี�

ในการใช้
บรกิาร 

รวม 

1ครั �ง/สปัดาห ์ Count 9 9 9 27 

% within  33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

2-3ครั �ง/สปัดาห ์

 

Count 73 22 13 108 

% within  67.6% 20.4% 12.0% 100.0% 

3-5ครั �ง/สปัดาห ์
มากกวา่5ครั �ง/ 

Count 32 9 2 43 

% within  74.4% 20.9% 4.7% 100.0% 

สปัดาห ์
Count 14 3 5 22 

% within  63.6% 13.6% 22.7% 100.0% 

 
รวม 

Count 128 43 29 200 

% within  64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 

 

จากตารางที� 49 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้าน ส่วนใหญ่มีความถี�ในการมาใช้บรกิาร�-� ครั �ง/
สปัดาห ์จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมามาใชบ้รกิาร�-�ครั �ง/สปัดาห ์จาํนวน �� คน 

คดิเป็น ��.�%   มาใชบ้รกิารมากกวา่�ครั �ง/สปัดาห์จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%    และมา
ใช้บรกิาร �ครั �ง/สปัดาห์จํานวน � คน คิดเป็น ��.�%   ตามลําดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจการ
บรโิภคกาแฟสดโดยใหค้วามสาํคญักบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็นสําคญั ส่วนใหญ่มคีวามถี�

ในการมาใชบ้รกิาร�-� ครั �ง/สปัดาห ์จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมามาใช้บรกิาร �
ครั �ง/สปัดาห ์จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   มาใชบ้รกิาร�-�ครั �ง/สปัดาหจ์าํนวน � คน คดิเป็น 
��.�%    และมาใชบ้รกิารมากกวา่�ครั �ง/สปัดาหจ์าํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   ตามลาํดบัและ

กลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบริโภค 
ส่วนใหญ่มีความถี�ในการมาใช้บริการ�-� ครั �ง/ส ัปดาห์ จํานวน �� คน คิดเป็น ��.�%   
รองลงมามาใชบ้รกิารมาใชบ้รกิาร �ครั �ง/สปัดาห์จํานวน � คน คดิเป็น ��.�%   มาใช้บรกิาร

มาใชม้ากกวา่�ครั �ง/สปัดาหจ์าํนวน � คน คดิเป็น ��.�%    และมาใช้บรกิาร�-�ครั �ง/สปัดาห์
จาํนวน � คน คดิเป็น �.�%   ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที�22 
 



 

 

 

ภาพที� 21 Bar Chart ความถี�ในการใชบ้รกิาร 

 
ตารางที� 50Chi-Squareความถี�ในการใชบ้รกิาร 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.337a 6 .005 

Likelihood Ratio 18.117 6 .006 

Linear-by-Linear Association 4.408 1 .036 

N of Valid Cases 200     
a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.19. 

 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square เท่ากบั 18.337, Sig =.005 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ความถี�ในการใชบ้รกิาร มคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 51Crosstab ค่าใชจ้่ายที�ท่านใชบ้รกิารต่อครั �ง 

Crosstab 

  

กลุ่มตวัอยา่ง รวม 

1 2 3   

 

 
 
 

 
 
 
 

ค่าใชจ้่ายที�ท่าน
ใชบ้รกิารต่อครั �ง 

ตํ�ากวา่ �� บาท/

ครั �ง 

Count 14 11 10 35 

 % within  40.00% 31.40% 28.60% 100.00% 

51-100 บาท/ครั �ง Count 70 23 11 104 

  % within  67.30% 22.10% 10.60% 100.00% 

101-150 บาท/ครั �ง 

  

Count 34 5   40 

% within  85.00% 12.50%   100.00% 

151-200 บาท/ครั �ง 
  

Count 10 4   19 

% within  52.60% 21.10%   100.00% 

201-250 บาท/ครั �ง 
  

Count 0 0 1 1 

% within  0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

251-300 บาท/ครั �ง 
  

Count 0 0   1 

% within  0.00% 0.00%   100.00% 

รวม Count 128 43 29 200 

% within  64.00% 21.50% 14.50% 100.00% 

 
จากตารางที� 51 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้

ความสําคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการมาใช้บรกิาร��-��� 

บาท/ครั �ง  จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมา ���-��� บาท/ครั �งจํานวน �� คน คดิ
เป็น ��.�%   ตํ�ากวา่ �� บาท/ครั �งจาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%  ���-��� บาท/ครั �งจํานวน 
�� คน คดิเป็น ��.�%และ ���-��� บาท/ครั �ง���-��� บาท/ครั �งมจีํานวน � คนเท่ากนั คดิ

เป็น �.�%ตามลาํดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและ
สภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการมาใชบ้รกิาร��-��� บาท/ครั �ง  จาํนวน �� 
คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมามคี่าใชจ้่ายตํ�ากวา่ �� บาท/ครั �ง จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   

���-��� บาท/ครั �งจํานวน � คน คดิเป็น ��.�%  ���-��� บาท/ครั �งจํานวน � คน คดิเป็น 
��.�% และ ���-��� บาท/ครั �ง���-��� บาท/ครั �ง มีจํานวน � คนเท่ากนั คิดเป็น �.�% 
ตามลาํดบัและกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อ

การบรโิภคส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการมาใชบ้รกิาร��-��� บาท/ครั �ง  จํานวน �� คน คดิเป็น 



 

 

��.�%   รองลงมาตํ�ากว่า �� บาท/ครั �งจํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   ���-��� บาท/ครั �ง
จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�% ���-��� บาท/ครั �ง จํานวน � คน คดิเป็น �.�%และ ���-��� 

บาท/ครั �ง���-��� บาท/ครั �ง มจีํานวน �คนเท่ากนั คดิเป็น ���.�% ตามลําดบัหรอืแสดงผล
การวเิคราะหด์งัภาพที�23 

 

 

ภาพที� 22 Bar Chart ค่าใชจ้่ายที�ท่านใชบ้รกิารต่อครั �ง 
 

ตารางที� 52Chi-Squareค่าใชจ้่ายที�ท่านใชบ้รกิารต่อครั �ง 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33.078a 10 .000 

Likelihood Ratio  30.132 10 .001 

Linear-by-Linear Association .592 1 .441 

N of Valid Cases 200     
a. 8 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .15. 
 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square เท่ากบั 33.078, Sig =.000 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ค่าใชจ้่ายที�ท่านใช้บรกิารต่อครั �งมคีวามแตกต่างกบัการ

แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ



 

 

ตารางที� 53Crosstab ผูท้ ี�มสี่วนร่วมในการใชบ้รกิาร 

Crosstab 

  กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

    รวม 

1 2 3   

ผูท้ ี�มสี่วน
ร่วมใน

การใช้
บรกิาร 

เพื�อน 
Count 54 22 17 93 

% within  58.10% 23.70% 18.30% 100.00% 

คู่รกั 

Count 33 10 4 47 

% within  70.20% 21.30% 8.50% 100.00% 

ครอบครวั 

Count 10 1 1 12 

% within  83.30% 8.30% 8.30% 100.00% 

อื�นๆโปรดระบ_ุ_ 

Count 31 10 7 48 

% within  64.60% 20.80% 14.60% 100.00% 

รวม 

Count 128 43 29 200 

% within 64.00% 21.50% 14.50% 100.00% 

 
จากตารางที� 53 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้

ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่มาใช้บรกิารกบัเพื�อน จํานวน�� คน คดิ
เป็น ��.�%   รองลงมาคู่รกั จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   อื�นๆ จํานวน �� คน คดิเป็น 
��.�%   และครอบครวั จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   ตามลําดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจการ

บริโภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็นสําคญัส่วนใหญ่มาใช้
บรกิารกบัเพื�อน จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมาคู่รกั จาํนวน ��คน คดิเป็น ��.�%   
อื�นๆ จาํนวน ��คน คดิเป็น ��.�%   และครอบครวั จํานวน �คน คดิเป็น �.�%   ตามลําดบั

และกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภค
ส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารกบัเพื�อน จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมาอื�นๆ จํานวน �คน 
คดิเป็น ��.�%   คู่รกั จาํนวน �คน คดิเป็น �.�%   และครอบครวั จาํนวน �คน คดิเป็น �.�%   

ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที�24 
 



 

 

 

ภาพที� 23 Bar Chart ผูท้ ี�มสี่วนร่วมในการใชบ้รกิาร 

 

ตารางที� 54 Chi-Squareผูท้ี�มสี่วนร่วมในการใชบ้รกิาร 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.072a 6 .535 

Likelihood Ratio 5.501 6 .481 

Linear-by-Linear Association .985 1 .321 

N of Valid Cases 200   

a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.74. 

 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square เท่ากบั �.���, Sig =.��� จึง

สรุปวา่ที�ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ.�� ผู้มสี่วนร่วมในการใช้บรกิารไม่มคีวามแตกต่างกบัการ

แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 55Crosstab ท่านมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟกี�คน 

Crosstab 

  กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

    รวม 

1 2 3   

ท่านมาใช้
บรกิารรา้น
กาแฟกี�คน 

ทานคน
เดยีว 

Count 32 11 9 52 

% within 61.50% 21.20% 17.30% 100.00% 

2-3 คน 

Count 83 24 16 123 

% within  67.50% 19.50% 13.00% 100.00% 

4-5 คน 

Count 10 5 3 18 

% within  55.60% 27.80% 16.70% 100.00% 

มากกวา่ 
� คน 

Count 3 3 1 7 

% within  42.90% 42.90% 14.30% 100.00% 

รวม 

Count 128 43 29 200 

% within  64.00% 21.50% 14.50% 100.00% 

 

จากตารางที� 55 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้

ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกดา้นส่วนใหญ่ใช้บรกิาร�-� คน จํานวน �� คน คดิเป็น 
��.�%   รองลงมาทานคนเดยีว จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   �-� คนจํานวน �� คนคดิ
เป็น ��.�% และมากกวา่ � คนจํานวน � คนคดิเป็น ��.�%   ตามลําดบักลุ่มที� � กลุ่มสนใจ

การบริโภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็นสําคญัส่วนใหญ่ใช้
บรกิาร �-� คน จาํนวน ��คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมาทานคนเดยีว จํานวน ��คน คดิเป็น 
��.�%   �-� คนจํานวน �คน คิดเป็น ��.�% และมากกว่า � คน จํานวน � คน คิดเป็น 

��.�%   ตามลาํดบัและกลุ่มที� กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มี
ผลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร �-� คน จาํนวน ��คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมาทานคน
เดยีว จาํนวน �คน คดิเป็น ��.�%   �-� คนจํานวน ��คน คดิเป็น ���.�% และมากกว่า � 

คน จาํนวน �คน คดิเป็น ���.�%   ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที�25 



 

 

 

ภาพที� 24 Bar Chart ใชบ้รกิารรา้นกาแฟกี�คน 
 

 
ตารางที� 56 Chi-Squareท่านมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟกี�คน 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.545a 6 .738 

Likelihood Ratio 3.247 6 .777 

Linear-by-Linear Association .085 1 .771 

N of Valid Case 200   
a. 5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.02. 
  

เมื�อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square เท่ากบั �.���, Sig =.738 จึง

สรุปวา่ที�ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ.�� ท่านมาใช้บรกิารร้านกาแฟกี�คนไม่มคีวามแตกต่างกบั

การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 57Crosstab ท่านตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารอื�นๆแบบไหนมากที�สุด 

Crosstab 

  

กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 1 2 3 

 

 
 

ท่าน

ตอ้งการให้
รา้นกาแฟ
สดมบีรกิาร

อื�นๆแบบ
ไหนมาก

ที�สุด 

หนงัสอืพมิพ/์

นิตยสาร 

Count 37 6 7 50 

% within  74.0% 12.0% 14.0% 100.0% 

มเีพลงฟงั Count 21 5 3 29 

% within  72.4% 17.2% 10.3% 100.0% 

มบีรกิาร Free 
wi-fi 

Count 32 24 14 70 

% within  45.7% 34.3% 20.0% 100.0% 

มหีนงัสอืใหอ้่าน
ฟร ี

Count 16 7 1 24 

% within  66.7% 29.2% 4.2% 100.0% 

บรรยากาศและ
การตกแต่งรา้น
ใหส้วยงาม 

Count 22 1 4 27 

% within  81.5% 3.7% 14.8% 100.0% 

Total Count 128 43 29 200 

% within  64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 

 

จากตารางที� 57 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกดา้นส่วนใหญ่ตอ้งการใหม้บีรกิารหนังสอืพมิพ์/นิตยสาร 
จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมามบีรกิาร Free wi-fiจํานวน ��คน คดิเป็น ��.�%  

บรรยากาศและการตกแต่งรา้นใหส้วยงามจาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   มเีพลงฟงั จํานวน 
�� คน คดิเป็น ��.�%   และมหีนงัสอืใหอ้่านฟร ีจํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   ตามลําดบั 
กลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็น

สําคญั ส่วนใหญ่ต้องการให้มบีรกิาร Free wi-fiจํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมามี
หนงัสอืใหอ้่านฟร ีจาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%  หนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร จาํนวน � คน คดิเป็น 
��.�%   มีเพลงฟงัจํานวน � คน คิดเป็น ��.�%   และบรรยากาศและการตกแต่งร้านให้

สวยงามจาํนวน � คน คดิเป็น �.�%   ตามลําดบัและกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �ง
คราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่ต้องการให้มบีรกิาร Free wi-fi
จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมาหนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   



 

 

บรรยากาศและการตกแต่งรา้นใหส้วยงามจาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   มเีพลงฟงัจํานวน � 
คน คิดเป็น ��.�%   และมหีนังสอืให้อ่านฟรีจํานวน � คน คดิเป็น �.�%   ตามลําดบัหรือ

แสดงผลการวเิคราะหด์งัภาพที�26 
 

 

ภาพที� 25 Bar Chart ท่านตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารอื�นๆแบบไหนมากที�สุด 

 
ตารางที� 58 Chi-Squareท่านตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารอื�นๆแบบไหนมากที�สุด 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21.958a 8 .005 

Likelihood Ratio 24.441 8 .002 

Linear-by-Linear Association .016 1 .898 

N of Valid Cases 200     
a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.48. 

 

เมื�อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square เท่ากบั ��.���, Sig =.��� จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.�� ท่านตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารอื�นๆแบบไหนมาก

ที�สุดมคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟสดในเขต อําเภอเกษตรสมบูรณ์จงัหวดั

ชยัภมู ิ

 

 

 



 

 

ตารางที� 59Crosstab ประเภทกาแฟที�ท่านชอบบรโิภค 

Crosstab 

  

Cluster Number of 

Case 

Total 1 2 3 

ประเภท

กาแฟสดที�
ท่านชอบ
บรโิภค 

เอสเพรสโซ Count 13 5 8 26 

% within  50.0% 19.2% 30.8% 100.0% 

มอคค่า Count 66 23 10 99 

% within  66.7% 23.2% 10.1% 100.0% 

คาปชูโิน่ Count 44 10 5 59 

% within  74.6% 16.9% 8.5% 100.0% 

อื�นๆ(โปรด
ระบุ)__ 

Count 5 5 6 16 

% within  31.3% 31.3% 37.5% 100.0% 

Total Count 128 43 29 200 

% within 64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 

 

จากตารางที� 59แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้

ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกดา้นส่วนใหญ่ชอบกาแฟประเภทมอคค่า จาํนวน �� คน 
คดิเป็น ��.�%   รองลงมาชอบคาปชูโิน่ จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   เอสเพรสโซ จํานวน 
�� คน คดิเป็น ��%   และชอบอื�นๆ จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   ตามลาํดบั กลุ่มที� � กลุ่ม

สนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคาและสภาพแวดล้อมเป็นสําคญัส่วนใหญ่
ชอบกาแฟประเภทมอคค่า จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมาชอบคาปชูโิน่ จาํนวน �� 
คน คดิเป็น ��.�%   อื�นๆ จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   และชอบเอสเพรสโซ จํานวน � คน 

คดิเป็น ��.�%   ตามลําดบัและกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทาง
การตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่ชอบกาแฟประเภทมอคค่า จํานวน �� คน คดิเป็น 
��.�%   รองลงมาชอบเอสเพรสโซ จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   อื�นๆจาํนวน � คน คดิเป็น 

��.�%   และชอบคาปชูโิน่ จาํนวน � คน คดิเป็น �.�%   ตามลาํดบัหรอืแสดงผลการวเิคราะห์
ดงัภาพที� 4.26 
 



 

 

 

ภาพที� 26Bar Chart ประเภทกาแฟสดที�ท่านชอบบรโิภค 

 
ตารางที� 60 Chi-Squareประเภทกาแฟสดที�ท่านชอบบรโิภค 
 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19.477a 6 .003 

Likelihood Ratio 17.531 6 .008 

Linear-by-Linear Association .000 1 .983 

N of Valid Cases 200     
a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.32. 

 

 เมื�อทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั ��.���, Sig =.003จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.�� ประเภทกาแฟที�ท่านชอบบรโิภคมคีวามแตกต่างกบัการ

แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที� 61Crosstabช่วงเวลาที�ท่านบรโิภคกาแฟ 

Crosstab 

  

Cluster Number of 

Case 

Total 1 2 3 

 

 
 
 

 
 
 
ช่วงเวลาที�

ท่านบรโิภค
กาแฟ 

ช่วงเชา้ (9.00-

11.00น.) 

Count 33 13 7 53 

% within  62.3% 24.5% 13.2% 100.0% 

ช่วงเที�ยง (11.00-
13.00น.) 

Count 53 15 10 78 

% within  67.9% 19.2% 12.8% 100.0% 

ช่วงบ่าย (13.00-
16.00น.) 

Count 4 1 6 11 

% within  36.4% 9.1% 54.5% 100.0% 

ช่วงเยน็ (16.00-

19.00น.) 

Count 31 14 4 49 

% within  63.3% 28.6% 8.2% 100.0% 

ช่วงคํ�า (ตั �งแต่ 19.00
น. เป็นตน้ไป) 

Count 7 0 2 9 

% within  77.8% 0.0% 22.2% 100.0% 

Total Count 128 43 29 200 

% within  64.0% 21.5% 14.5% 100.0% 

 

จากตารางที� 61 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที� � กลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้
ความสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดทุกด้านส่วนใหญ่มาใช้บรกิารช่วงเที�ยง (��.��-��.��น.)   

จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมาช่วงเช้า (�.��-��.��น.) จํานวน �� คน คดิเป็น 
��.�%   ช่วงเยน็ (��.��-��.��น.) จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   ช่วงคํ�า (ตั �งแต่ ��.��น. 
เป็นตน้ไป) จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   และช่วงบ่าย (��.��-��.��น.) จํานวน � คน คดิ

เป็น ��.�%   ตามลาํดบั กลุ่มที� � กลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัราคา
และสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารช่วงเที�ยง (��.��-��.��น.) จํานวน �� คน 
คดิเป็น ��.�%   รองลงมาช่วงเยน็ (��.��-��.��น.) จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   ช่วงเช้า 

(�.��-��.��น.) จาํนวน �� คน คดิเป็น ��.�%   ช่วงบ่าย (��.��-��.��น.)จํานวน � คน คดิ
เป็น �.�%   และช่วงคํ�า (ตั �งแต่ ��.��น. เป็นตน้ไป) จาํนวน � คน คดิเป็น �.�%   ตามลําดบั 
และกลุ่มที� � กลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการบรโิภค

ส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารช่วงเที�ยง (��.��-��.��น.) จํานวน �� คน คดิเป็น ��.�%   รองลงมา



 

 

ช่วงเชา้ (�.��-��.��น.) จาํนวน � คน คดิเป็น ��.�%   ช่วงบ่าย (��.��-��.��น.) จํานวน � 
คน คิดเป็น ��.�%   ช่วงเยน็ (��.��-��.��น) จํานวน � คน คดิเป็น �.�%   และช่วงคํ�า 

(ตั �งแต่ ��.��น. เป็นต้นไป) จํานวน � คน คิดเป็น ��.�%   ตามลําดบัหรือแสดงผลการ
วเิคราะหด์งัภาพที�28 

 

 

 

ภาพที� 27 Bar Chart ช่วงเวลาที�ท่านบรโิภคกาแฟสด 
 
ตารางที� 62 ช่วงเวลาที�ท่านบรโิภคกาแฟสด 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20.180a 8 0.01 

Likelihood Ratio 17.584 8 0.025 

Linear-by-Linear Association 0 1 0.995 

N of Valid Cases 200     
a. 4 cells (26.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.31. 

 
 เมื�อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square เท่ากบั ��.���, Sig =.010 จงึ

สรุปวา่ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.�� ช่วงเวลาที�บรโิภคกาแฟมคีวามแตกต่างกบัการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขต อาํเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 

 



 

 

ตารางที� 63สรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square  

ขอ้ที�  คาํถาม กลุ่มที� 1  กลุ่มที� 2 กลุ่มที� 3 

2 อาย ุ ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

21 – 25 ปี 15 - 20 ปี 21 – 25 ปี 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

15 - 20 ปี สงูกวา่ 36 ปีขึ�น
ไป 

สงูกวา่ 36 ปีขึ�น
ไป 

3 ระดบัการศกึษา ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ปรญิญาตร ี มธัยมศกึษา ปรญิญาตร ี

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ประถมศกึษา สงูกวา่ปรญิญาตร ี สงูกวา่ปรญิญา
ตร ี

4 อาชพี ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ขา้ราชการ/

พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

นกัเรยีน/

นกัศกึษา 

นกัเรยีน/

นกัศกึษา 
 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

อื�นๆโปรด
ระบุ_______ 

อื�นๆโปรด
ระบุ_______ 

อื�นๆโปรด
ระบุ_______ 



 

 

ตารางที� 63สรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square (ต่อ) 

ขอ้ที�  คาํถาม กลุ่มที� 1  กลุ่มที� 2 กลุ่มที� 3 

5 สถานภาพ ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกมากสุด 

โสด โสด โสด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

หมา้ย หยา่รา้ง หมา้ย 

6 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนของ
ท่าน 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

15,001 - 

20,000 บาท 

15,001 - 20,000 

บาท 

ตํ�ากวา่หรอื

เทยีบเท่า 
��,��� บาท 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตํ�ากวา่หรอื
เทยีบเท่า 
��,��� บาท 

20,001 - 25,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

8 ความถี�ในการใชบ้รกิาร ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

2-3ครั �ง/สปัดาห ์ 2-3ครั �ง/สปัดาห ์ 2-3ครั �ง/สปัดาห ์

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

1ครั �ง/สปัดาห ์ มากกวา่5ครั �ง/

สปัดาห ์

3-5ครั �ง/สปัดาห ์

 



 

 

ตารางที� 63สรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square (ต่อ) 

ขอ้ที�  คาํถาม กลุ่มที� 1  กลุ่มที� 2 กลุ่มที� 3 

9 ค่าใชจ้่ายที�ท่านใชบ้รกิาร
ต่อครั �ง 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

51-100 บาท/
ครั �ง 

51-100 บาท/ครั �ง 51-100 บาท/
ครั �ง 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

201-250 บาท/
ครั �ง 

201-250 บาท/
ครั �ง 

201-250 บาท/
ครั �ง 

12 ท่านตอ้งการใหร้า้น
กาแฟสดมบีรกิารอื�นๆ
แบบไหนมากที�สุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

หนงัสอืพมิพ/์

นิตยสาร 

มบีรกิาร Free wi-

fi 

มบีรกิาร Free 

wi-fi 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

มเีพลงฟงั บรรยากาศและ
การตกแต่งรา้นให้
สวยงาม 

มหีนงัสอืใหอ้่าน
ฟร ี

13 ประเภทกาแฟที�ท่าน
ชอบบรโิภค 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

มอคค่า มอคค่า มอคค่า 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก

เลอืกน้อยสุด 

อื�นๆโปรด
ระบุ_______ 

อื�นๆโปรด
ระบุ_______ 

คาปชูโิน่ 



 

 

ตารางที� 63 สรุปการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิต ิChi-square (ต่อ

ขอ้ที�  คาํถาม กลุ่มที� 1  กลุ่มที� 2 กลุ่มที� 3 

14 ช่วงเวลาที�ท่านบรโิภค
กาแฟ 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกมากสุด 

ช่วงเที�ยง 
(11.00-13.00น.) 

ช่วงเที�ยง (11.00-
13.00น.) 

ช่วงเที�ยง 
(11.00-13.00น.) 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ตวัเลอืกที�ถูก
เลอืกน้อยสุด 

ช่วงบ่าย (13.00-
16.00น.) 

ช่วงคํ�า (ตั �งแต่ 
19.00น. เป็นตน้
ไป) 

ช่วงคํ�า (ตั �งแต่ 
19.00น. เป็นตน้
ไป) 



 

 

บทที� 5 

สรปุผลการศึกษาการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื�อง การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขต อําเภอเกษตร

สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิโดยใช้ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มวีตัถุประสงค์เพื�อ

ศกึษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟสดในเขตอําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมโิดยใช้ปจัจยั

ดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดและเพื�อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดของผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภูมิ

ที�แตกต่างกนั  

 

1.สรปุผลการศึกษา 

 จากจํานวนของกลุ่มตวัอย่างทั �งหมด 200 คน ซึ�งเป็นผู้บรโิภคกาแฟสดที�อยู่ในเขต

อาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมู ิและมอีาย ุ15 ปี ขึ�นไป สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสด

ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มมขีอ้มลูดงันี�  

 

สรปุผลการศึกษาข้อมลูทั �วไปทางประชากรศาสตร ์

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53 และเพศชาย 

94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47 อายรุะหวา่ง 21 - 25 ปี จาํนวน ��คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 96 คนคดิเป็นรอ้ยละ 48 อาชพี ขา้ราชการ/พนกังานบรษิทัเอกชน 

จาํนวน��คน คดิเป็นรอ้ยละ ��สถานภาพ โสด จาํนวน ��� คน คดิเป็นรอ้ยละ ��.� รายได้

เฉลี�ยต่อเดอืน ��,000-20,000บาท จาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 

 

สรปุผลการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการซื�อ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมบรโิภคเครื�องดื�มประเภท กาแฟแบบเยน็ จํานวน ��� คน 

คดิเป็นรอ้ยละ ��.� ความถี�ในการใช้บรกิารภายในหนึ�งสปัดาห์ �-� ครั �ง จํานวน ��� คน คดิ

เป็นรอ้ยละ �� ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครั �ง 51-100 บาท/ครั �ง จาํนวน ��� คน คดิเป็นร้อย

ละ �� ผูม้สี่วนร่วมในการใชบ้รกิารไดแ้ก่ เพื�อน จาํนวน �� คน คดิเป็นรอ้ยละ ��.� ส่วนใหญ่มา



 

 

ใชบ้รกิารครั �งละ �-� คน จาํนวน ��� คน คดิเป็นรอ้ยละ ��.� ส่วนใหญ่ต้องการให้ร้านกาแฟมี

บรกิารเสรมิอื�นๆคอื Free wi-fi จาํนวน �� คน คดิเป็นร้อยละ 35 ประเภทกาแฟที�นิยมบรโิภค

คอื มอคค่า จํานวน �� คน คดิเป็นร้อยละ ��.� ช่วงเวลาที�นิยมบรโิภคคอื ช่วงเที�ยง (11.00-

13.00น.) จาํนวน �� คน คดิเป็นรอ้ยละ ��  

 

สรปุผลปัจจยัด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 7P 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัในด้านผลติภณัฑ์ คอื ความหอมของกาแฟมาก

ที�สุด มคี่าคะแนนเฉลี�ย �.�� ส่วนในด้านราคาได้ให้ความสําคญักบัราคาต่อแก้วเหมาะสมกบั

คุณภาพมากที�สุด ค่าคะแนนเฉลี�ย �.�� ในด้านช่องทางการจดัจําหน่ายได้ให้ความสําคญักบั 

ความสะอาดของรา้นมากที�สุดค่าคะแนนเฉลี�ย �.�� ในดา้นกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดได้ให้

ความสําคัญกับ การแจกคูปองส่วนลดมากที�สุดค่าคะแนนเฉลี�ย �.�� ในด้านพนักงานผู้

ให้บรกิารได้ให้ความสําคญักบั การแต่งกายที�สะอาดและเหมาะสมของพนักงานมากที�สุด ค่า

คะแนนเฉลี�ย �.�� ในดา้น สภาพแวดลอ้มทางกายภาพไดใ้หค้วามสาํคญักบั การตกแต่งร้านให้

เหมาะสมมากที�สุด ค่าคะแนนเฉลี�ย �.�  และในดา้นกระบวนการใหบ้รกิารไดใ้หค้วามสําคญักบั 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารมากที�สุด ค่าคะแนนเฉลี�ย �.��   

 

สรปุผลการศึกษาแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสด 

 สามารถแบ่งผู้ซื�อได้เป็น 3 กลุ่ม เนื�องจากมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม และมี

ความสมัพนัธต์่อการเลอืกซื�อ       

 กลุ่มที� 1หรอืกลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัปจัจยัทางการ

ตลาดทุกดา้นมจีาํนวน 128 คน พฤตกิรรมส่วนใหญ่มคีวามถี�ในการใชบ้รกิาร�-� ครั �งต่อสปัดาห ์

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครั �งอยูท่ ี� ��-���บาท ตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารเสรมิอื�นๆ

คอื บรกิารหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร กาแฟที�ผูบ้รโิภคนิยมคอื มอคค่า ช่วงเวลาที�บรโิภคกาแฟ

คอื ช่วงเที�ยง ตั �งแต่เวลา ��.��น.-��.��น. ดา้นผลติภณัฑ์ผู้บรโิภคกลุ่มนี�ได้ให้ความสําคญักบั 

รสชาตขิองกาแฟ ดา้นราคาให้ความสําคญักบัราคาต่อแก้วเหมาะสมกบัคุณภาพ ด้านช่องทาง

การจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบั รา้นที�มทีี�จอดรถสะดวก ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดให้

ความสาํคญักบั การแจกคปูองส่วนลด ดา้นพนกังานใหค้วามสาํคญักบั พนกังานมกีารแต่งการที�



 

 

สะอาดและเหมาะสม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ความสําคญักบั การตกแต่งในร้าน

สวยงาม ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารใหค้วามสาํคญักบั ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

กลุ่มที� 2หรอืกลุ่มสนใจการบรโิภคกาแฟสดโดยใหค้วามสําคญักบัราคาและสภาพแวดล้อม

เป็นสําคญั มจีํานวน 43 คน พฤตกิรรมส่วนใหญ่มคีวามถี�ในการใช้บรกิาร�-� ครั �งต่อสปัดาห ์

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครั �งอยูท่ ี� ��-���บาท ตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารเสรมิอื�นๆ

คอื บรกิารFree wi-fi กาแฟที�ผู้บรโิภคนิยมคอื มอคค่า ช่วงเวลาที�บรโิภคกาแฟคอื ช่วงเที�ยง 

ตั �งแต่เวลา ��.��น.-��.��น. ด้านผลติภณัฑ์ผู้บรโิภคกลุ่มนี�ได้ให้ความสําคญักบั รสชาตขิอง

กาแฟ ด้านราคาให้ความสําคัญกบัราคาต่อแก้วเหมาะสมกับปริมาณ ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบั ความสะอาดของรา้นจาํหน่าย ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดให้

ความสาํคญักบั มกีารโฆษณา และประชาสมัพนัธผ์่านสื�อต่างๆ ดา้นพนกังานใหค้วามสําคญักบั 

พนักงานมคีวามรู้ความเชี�ยวชาญเละให้คําแนะนําได้อย่างเหมาะสม ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพให้ความสําคัญกับ การตกแต่งในร้านสวยงาม ด้านกระบวนการให้บริการให้

ความสาํคญักบั ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร  

กลุ่มที� 3หรือกลุ่มบริโภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มีผลต่อการ

บริโภคกาแฟสด มจีํานวน 29 คน พฤติกรรมส่วนใหญ่มคีวามถี�ในการใช้บริการ�-� ครั �งต่อ

สปัดาห ์ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครั �งอยูท่ ี� ��-���บาท ต้องการให้ร้านกาแฟสดมบีรกิาร

เสรมิอื�นๆคอื บรกิารFree wi-fi กาแฟที�ผู้บรโิภคนิยมคอื มอคค่า ช่วงเวลาที�บรโิภคกาแฟคอื 

ช่วงเที�ยง ตั �งแต่เวลา ��.��น.-��.��น. ด้านผลิตภณัฑ์ผู้บรโิภคกลุ่มนี�ได้ให้ความสําคญักบั 

ความหลากหลายของประเภทกาแฟความสวยงามทนัสมยั ของบรรจุภณัฑ ์การแต่งหน้ากาแฟที�

หลากสไตล ์เท่ากนั ดา้นราคาใหค้วามสาํคญักบัราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณราคาเหมาะสม

กบัสถานที� เท่ากนั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสําคญักบั มบีรกิารจดัส่งกาแฟให้ท่าน  

ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดใหค้วามสาํคญักบั มกีารคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ 

ด้านพนักงานให้ความสําคญักบั พนักงานมีความรู้ความเชี�ยวชาญเละให้คําแนะนําได้อย่าง

เหมาะสม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ความสําคญักบั เครื�องมอื/อุปกรณ์ดูสะอาดและ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารใหค้วามสาํคญักบั ความถูกตอ้งรวดเรว็ในการ

ชาํระเงนิ 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการศึกษาข้างต้น พบประเด็นสําคญัที�จะนํามาอภิปรายดงันี� ด้าน

ประชากรศาสตรม์คีวามสมัพนัธต์่อการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟสด ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชีพ สถานภาพ รายได้ ส่วนด้านพฤติกรรมที�มีความสมัพนัธ์ต่อการบริโภค ในเรื�องของ

ความถี�ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครั �ง บรกิารเสรมิอื�นๆที�อยาก

ไดจ้ากรา้นกาแฟ ประเภทกาแฟที�นิยมบรโิภค ช่วงเวลาที�บรโิภค ซึ�งปจัจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดทั �ง 7 ด้าน และปจัจยัด้านพฤติกรรมของผู้บรโิภคได้มีความสอดคล้องกบัแนวคิด

ทฤษฎ ีดงันี�  

 

ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 

 กลุ่มที� � และกลุ่มที� � ซึ�งมีจํานวนมากที�สุดคิดเป็น ��.�%ของกลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคัญในด้านรสชาติของกาแฟมากที�สุด ซึ�งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

อภญิญาศกัยาภนิันท์ (2548) ศกึษาเรื�องศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคเครื�องดื�มกาแฟสดของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรม

ผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในอําเภอเมืองลําปางผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภค

เครื�องดื�มกาแฟสดในกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมดื�มกาแฟสด เพราะชอบที�รสชาตขิองกาแฟสด

มากที�สุด และผูบ้รโิภคกลุ่ม � ใหค้วามสาํคญัดา้นความหอมของกาแฟมากที�สุด ซึ�งไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศกึษาของ ปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการใช้

บรกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลําปาง และ อภญิญาศกัยาภนิันท์ (2548) ศกึษาเรื�องศกึษา

พฤตกิรรมการบริโภคเครื�องดื�มกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ�งพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างได้ให้ความสําคญักับ รสชาติของกาแฟมากที�สุด ดงันั �นผู้ประกอบการควรพฒันา

ผลติภณัฑใ์นดา้นรสชาตแิละความหอมของกาแฟมากที�สุด 

 

ด้านราคา ราคา  (Price) 



 

 

 กลุ่มที� � ให้ความสําคญักบัราคาต่อแก้วเหมาะสมกบัคุณภาพมากที�สุดกลุ่มที� � ให้

ความสําคัญกับราคาของกาแฟต่อแก้วเหมาะสมกับทั �งคุณภาพและปริมาณมากที�สุดซึ�ง

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของของปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ศกึษาเรื�องพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปางผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านราคา

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมคี่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก โดยปจัจยัยอ่ยที�ให ้

ความสาํคญัมคี่าเฉลี�ยสงูสุดคอื ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและกลุ่มที� � ให้ความสําคญักบัราคา

ต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณราคาเหมาะสมกบัสถานที� มรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตามขนาดของ

บรรจุภณัฑ์ มากที�สุดจงึสรุปได้ว่าส่วนใหญ่ผู้บรโิภคให้ความสําคญักบัราคาต่อคุณภาพและ

ปรมิาณของกาแฟมากที�สุด ดงันั �นผูป้ระกอบจงึควรตั �งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณ

มากที�สุด แต่ยงัมกีลุ่มผูบ้รโิภคส่วนหนึ�งที�ยงัใหค้วามสาํคญักบัสถานที�และความหลายหลายของ

บรรจุภณัฑ ์ผูป้ระกอบการอาจพจิารณาใชป้จัจยัดงักล่าวเป็นตวัช่วยในการตั �งราคา 

 

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

 กลุ่มที� �ซึ�งมีจํานวน ��� คนให้ความสําคญักบัร้านที�มีที�จอดรถสะดวกมากที�สุดซึ�ง

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของของปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวสัดิ � (2553) ที�ศึกษาพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลําปางผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัโดยรวมมคี่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก โดย

ปจัจยัย่อยที�ให้ความสําคญัมีค่าเฉลี�ยสูงสุดอันดบัแรก คือ มีที�จอดรถสะดวกกลุ่มที� � ให้

ความสําคญักบัความสะอาดของร้านมากที�สุด และกลุ่มที� � ให้ความสําคญักบัร้านที�มบีรกิาร

จดัส่งกาแฟมากที�สุด และแสดงให้เห็นว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มมคีวามต้องการที�แตกต่างกนั โดย

ผูป้ระกอบการควรเลอืกทาํเลที�มสีถานที�จอดรถเพื�อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าส่วน

ใหญ่ และเพิ�มการรกัษาความสะอาดของรา้น  

 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 กลุ่มที� � ใหค้วามสาํคญักบัการจดัโปรโมชั �นประจาํเดอืนและการแจกคปูองส่วนลดมาก

ที�สุดกลุ่มที� � ใหค้วามสาํคญักบัการแจกคปูองส่วนลดและมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธม์ากซึ�ง
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อจัฉรยีา เทศสหีา (2551) ที�ศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อ
การซื�อกาแฟสดของรา้นคอฟฟี�โรด โฮมโปร สาขาประชาชื�น จงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการจดัโปรโมชั �นประจาํเดอืนและการแจก



 

 

คปูองส่วนลดมากที�สุดและกลุ่มที� � ใหค้วามสาํคญักบัการคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ
มากที�สุดจากการคน้ควา้พบวา่ลกูคา้ส่วนใหญ่ทั �งในกลุ่ม � และ � ใหค้วามสาํคญักบัการแจก

คปูองส่วนลดดงันั �นผูป้ระกอบการควรพจิารณาการแจกคปูองส่วนลดใหแ้ก่ลกูคา้มาใชเ้ป็น
เครื�องมอืในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เพื�อการกระตุน้ยอดขายได ้
 

 

 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ  (People) 

 กลุ่มที� � ใหค้วามสําคญักบัพนักงานที�แต่งกายสะอาดและเหมาะสมมากที�สุดกลุ่มที� � 

ใหค้วามสาํคญักบัแต่งกายสะอาดและพนกังานที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญและให้คําแนะนําซึ�งไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภค

ในการใช้บริการร้านกาแฟสดในอําเภอเมืองลําปางผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัด้านบุคลากร 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัโดยรวมมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก โดยปจัจัยย่อยที�ให้

ความสาํคญัมคี่าเฉลี�ยสงูสุดอนัดบัแรก คอื มารยาทและมนุษยส์มัพนัธข์องพนกังานและกลุ่มที� � 

ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญและให้คําแนะนํามากที�สุดดงันั �นพนักงาน

จงึควรแต่งการใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยและควรเป็นผู้มคีวามรู้ที�สามารถให้คําแนะนําเกี�ยวกบักาแฟ

ใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้พื�อสรา้งประทบัใจและความน่าเชื�อถอืใหก้บัทางรา้นได ้  

 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical  evidence)     

 กลุ่มที� �และ � ให้ความสําคญักบัการตกแต่งภายในร้านให้สวยงามมากที�สุดซึ�งไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภค

ในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปางผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัโดยรวมมคี่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก โดยปจัจยั

ยอ่ยที�ใหค้วามสาํคญัมคี่าเฉลี�ยสงูสุดอนัดบัแรก คอื ความสะอาดของร้านและบรเิวณร้านกลุ่มที� 

� ใหค้วามสาํคญักบัเครื�องมอืและอุปกรณ์ที�ดูสะอาดและเรยีบร้อยมากที�สุดซึ�งไม่สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาของ ปิยะพรรณ ผิวเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้

บริการร้านกาแฟสดในอําเภอเมอืงลําปางผลการศกึษาพบว่าปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมคี่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก โดยปจัจยัย่อยที�

ให้ความสําคญัมคี่าเฉลี�ยสูงสุดอนัดบัแรก คอื ความสะอาดของร้านและบรเิวณร้านทั �งนี�ความ



 

 

แตกต่างอาจเกดิขึ�นเพราะสถานที�ต่างกนัอาจส่งผลใหผู้บ้รโิภคใหค้วามสําคญักบัปจัจยัทางด้าน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที�แตกต่างกนัดงันั �นผู้ประกอบการควรคํานึงถึง การตกแต่งภายใน

รา้นและบรเิวณรา้นใหส้วยงาม เพื�อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคให้มคีวามพงึ

พอใจมากที�สุด  

 

 

 

 

ด้านกระบวนการให้บริการ  (Process) 

 กลุ่มที� � และ � ใหค้วามสาํคญักบัความรวดเรว็ในการบรกิารมากที�สุดซึ�งสอดคล้องกบั

ผลการศึกษาของ ปิยะพรรณ ผวิเหลืองสวสัดิ � (2553) ที�ศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้

บรกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปางผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัโดยรวมมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก โดยปจัจัยย่อยที�ให้

ความสําคัญมีค่าเฉลี�ยสูงสุดอันดับแรก คือ ความรวดเร็วในการให้บริการกลุ่มที� �  ให้

ความสาํคญักบัความถูกตอ้งในการชาํระเงนิมากที�สุดซึ�งไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ปิยะ

พรรณ ผิวเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการใช้บรกิารร้านกาแฟสดใน

อาํเภอเมอืงลาํปางผลการศกึษาพบวา่ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ปจัจยัย่อยที�ผู้บรโิภคได้

ใหค้วามสาํคญัมากที�สุดคอื ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ดงันั �น ผูป้ระกอบการควรพจิารณาใน

เรื�องของกระบวนการบรกิารดา้นความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร เช่นทาํบตัรควิใหล้กูคา้ เพื�อสรา้ง

ความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ได ้

 

ปัจจยัด้านพฤติกรรม 

 ผู้บรโิภคซื�ออะไร จากการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกซื�อมอคค่าเยน็มาก

ที�สุด ซึ�งไม่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปาง ซึ�งพบวา่ผูบ้รโิภคเลอืกซื�อเอสเปรส
โซ ทั �งนี�ความแตกต่างอาจเกดิขึ�นเพราะสถานที�ต่างกนัอาจส่งผลให้ผู้บรโิภคมพีฤตกิรรมเลอืก

ซื�อกาแฟสดที�แตกต่างกนั        
 ด้านผู้มีอิทธิพลในการใช้บริการร้านกาแฟสด จากผลการศกึษา พบว่า ผู้มอีทิธพิล



 

 

ในการใช้บริการร้านกาแฟสด คอื เพื�อน ซึ�งไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของปิยะพรรณ ผิว
เหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการใช้บรกิารร้านกาแฟสดในอําเภอเมอืง

ลาํปาง ซึ�งพบวา่ ผูม้อีทิธพิลในการใชบ้รกิารคอืตนเอง ทั �งนี�ความแตกต่างอาจเกดิขึ�นเนื�องจาก
อายขุองผูต้อบแบบสอบถามแตกต่างกนั       
 ด้านความถี�ในการใช้บริการ จากผลการศกึษาพบว่า ความถี�ในการใช้บรกิารคอื 1 

ครั �ง/สปัดาห ์ซึ�งไม่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�ศกึษา
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปาง ซึ�งพบวา่ความถี�ในการใช้

บรกิาร คอื มากกว่า 4 ครั �งต่อเดอืนเพราะสถานที�และลกัษณะบุคคลต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง
อาจส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมเลอืกซื�อกาแฟสดที�แตกต่างกนั    

  

 ด้านค่าใช้จ่ายที�ใช้บริการต่อคร ั �ง จากผลการศกึษาพบว่าค่าใช้จ่ายต่อการบรโิภคต่อ

ครั �งอยู่ที�51-100 บาท/ครั �ง ซึ�งไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ปิยะพรรณ ผิวเหลอืงสวสัดิ � 
(2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลําปาง ซึ�งพบว่า

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟแต่ละครั �งอยู่ที�ประมาณ 31-50 บาทคอื ทั �งนี�ความแตกต่าง
อาจเกดิขึ�นเนื�องจากรายได ้และอาชพีของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั  
 ด้านจาํนวนผู้มาใช้บริการร้านกาแฟ จากผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่มาใช้บรกิาร

รา้นกาแฟสด 2-3 คน ซึ�งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) ที�
ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปาง ซึ�งพบวา่ การไปใช้

บรกิารรา้นกาแฟครั �งละ 2 คนอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างที�เป็นผู้บรโิภคกาแฟสดของในเขต 
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ินิยมบริโภคกาแฟสดเพื�อการพบปะสงัสรรค์กบัเพื�อนๆ 
 ด้านความต้องการให้ร้านกาแฟสดมบีรกิารอื�นๆแบบไหนมากที�สุด จากผลการศกึษา

พบวา่ ส่วนใหญ่ตอ้งการบรกิารหนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร     
 ด้านช่วงเวลาที�นิยมบริโภคกาแฟสด จากผลการศกึษาพบวา่ ส่วนใหญ่ บรโิภคกาแฟ

ช่วงเที�ยง ตั �งแต่เวลา ��.��น.-��.��น. ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ปิยะพรรณ ผวิเหลอืง
สวสัดิ � (2553) ที�ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปาง ซึ�ง

พบว่าช่วงเวลาที�ผู้บริโภคบริโภคกาแฟคือ ช่วงเที�ยงตั �งแต่เวลา12.01-15.00น. ดังนั �น 
ผูป้ระกอบการควรเตรยีมความพรอ้มในทุกๆดา้นของรา้นในช่วงเวลาดงักล่าวเพื�อรองรบัลูกค้าที�
จะเขา้มาใชบ้รกิาร เพื�อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจในการบรกิาร    
           

 จากผลการศกึษาเมื�อทราบความตอ้งการในแต่ละด้านของผูบ้รโิภคแล้ว สามารถนําผล



 

 

มาพฒันาพร้อมทั �งกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการ
วเิคราะหค์วามตอ้งการของแต่ละกลุ่มไดด้งันี�      

 กลุ่มที� 1หรอืกลุ่มชื�นชอบการบริโภคกาแฟสดโดยให้ความสําคญักบัปจัจยัทางการ

ตลาดในทุกด้าน (จํานวน ��� คน) ผู้บรโิภคกลุ่มนี�ได้ให้คะแนนค่าเฉลี�ยความสําคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดทุกดา้นอยูใ่นระดบัสงู และผูบ้รโิภคกลุ่มนี�เมื�อเทยีบกบักลุ่มที� 2 และ 3 แลว้
นั �นยงัมคีวามแตกต่างกนัมากในเรื�อง อาชพี และรายได้ โดยกลุ่มที� 1 มรีายได้สูงกว่ากลุ่มที� 2 
และ 3 ในดา้นของอาชพี กลุ่มที� 1 ยงัประกอบอาชพี รบัราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ ขณะที� 

กลุ่มที� 2 และกลุ่มที� 3 ประกอบอาชพีนกัเรยีนนักศกึษา ดงันั �นสําหรบัผู้ประกอบการที�สนใจใน
ธุรกจิรา้นกาแฟสด จงึเลอืกกลุ่มลกูคา้เป้าหมายคอืกลุ่มที� 1 หรอืกลุ่มชื�นชอบการบรโิภคกาแฟ
สดโดยใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัทางการตลาดในทุกด้าน เพราะผู้บรโิภคกลุ่มนี�ตอบสนองต่อสิ�ง

กระตุ้นทางการตลาดสูง ดงันั �นผู้ประกอบการจะสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื�อกระตุ้น
ยอดขายไดส้่วนทางดา้นกลยทุธท์างการตลาดที�เหมาะสมสําหรบัผู้บรโิภคกลุ่มนี�คอื การพฒันา
รสชาตขิองกาแฟเพราะผูบ้รโิภคกลุม่นี�ชื�นชอบการบรโิภคกาแฟที�รสชาต ิส่วนราคาต่อแก้วต้อง

เหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟ บรเิวณของรา้นตอ้งมทีี�จอดรถไวค้อยบรกิาร ส่วนด้านกจิกรรม
ส่งเสรมิทางการตลาดใหค้วามสาํคญักบัการแจกคปูองส่วนลดมากที�สุดดงันั �นผูป้ระกอบการควร
พิจารณาการแจกคูปองส่วนลดให้แก่ลูกค้ามาใช้เป็นเครื�องมือในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การตลาด เพื�อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ด้านพนักงานต้องมกีารแต่งกายสะอาด หรอือาจมยีนูิ

ฟอร์มสําหรับพนักงานเพื�อเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับร้านให้ลูกค้าจดจําได้  ทางด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพกค็วรตกแต่งใหส้วยงาม เพื�อใหล้กูคา้กลุ่มนี�เกดิความประทบัใจเมื�อ
มาใชบ้รกิาร และสุดทา้ยกระบวนการใหบ้รกิารตอ้งมคีวามรวดเรว็เพื�อให้ลูกค้ากลุ่มนี�เกดิความ

พงึพอใจและประทบัใจมากที�สุด  

 กลุ่มที�  2หรือกลุ่มสนใจการบริโภคกาแฟสดโดยให้ความสําคัญกับราคาและ

สภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั(จาํนวน �� คน)  เป็นกลุ่มที�สนใจในดา้นราคาทุกดา้น ผูบ้รโิภคกลุ่มนี�

เป็นกลุ่มนักเรยีนนักศกึษาที�ให้ความสําคญัด้านราคา ดงันั �นกลยุทธ์ทางการตลาดที�เหมาะสม
สาํหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี�คอื ราคาที�เหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณ ราคา
เหมาะกบัสถานที� และมรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตามขนาดของบรรจุภณัฑ์ และผู้บรโิภคกลุ่มนี�
ยงัให้ความสําคญักบัการตกแต่งร้านที�สวยงาม ดงันั �น ผู้ประกอบการจึงจําเป็นที�ต้องมีแนว

ทางการพฒันาร้าน ในเรื�องของการสร้างบรรยากาศร้านที�ดีท ั �งภายในและภายนอกของร้าน
เพื�อให้ร้านมคีวามโดดเด่น สวยงาม เพื�อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี�ให้เกิด
ความพงึพอใจมากที�สุด  



 

 

 กลุ่มที� 3หรอืกลุ่มบรโิภคกาแฟสดแบบครั �งคราวโดยปจัจยัทางการตลาดไม่มผีลต่อการ

บรโิภคกาแฟสด (จาํนวน �� คน) เป็นกลุ่มที�ใหค้ะแนนค่าเฉลี�ยของส่วนประสมทางการตลาดตํ�า
กวา่ค่าเฉลี�ยรวมในทุกดา้นซึ�งแสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รโิภคกลุ่มนี�ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มี

อทิธพิลต่อการบรโิภคกาแฟสด เนื�องจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี�เป็นกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาที�อยูใ่นระดบั
มธัยมและมพีฤตกิรรมการเลือกบรโิภคกาแฟแบบครั �งคราว จึงไม่ได้ให้ความสําคญักบัส่วน
ประสมทางดา้นการตลาดมากนกั ดงันั �นกลยทุธท์ี�เหมาะสมสาํหรบัผู้บรโิภคกลุ่มนี�อาจพจิารณา
ในเรื�องการประชาสมัพนัธเ์พื�อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึ�น  

 

 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาคร ั �งนี�  

จากผลการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองเรื�อง การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟสดในเขต อําเภอ

เกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมู ิโดยใช้ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดผู้ศกึษาขอเสนอแนะ

เพื�อเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และเป็นแนวทางในการปรบัปรุง 

พฒันา วางแผนกลยทุธก์ารตลาด เพื�อใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงันี� 

ตารางที� 64ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครั �งนี� 

กลุ่ม� 
 

1.ควรมรีสชาตกิาแฟที�เป็นมาตรฐาน 
2.ควรตั �งราคาอยูใ่นเกณฑท์ี�เหมาะสมนั �นคอื เหมาะสมกบัคุณภาพ 
3.เลอืกทาํเลที�ตั �งรา้นที�สามารถมองเหน็ได้ง่าย และบรเิวณร้านควรมทีี�จอดรถ

ไวค้อยบรกิารเพื�ออาํนวยสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ 
4.ควรมกีารจดัโปโมชั �นประจาํเดอืน เช่น การแจกคปูองส่วนลด 
5.ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานที�แต่งกายสะอาดและเหมาะสม

มากที�สุดดงันั �นผู้ประกอบการควรมีการจดัการในส่วนของเครื�องแต่งกายให้
สะอาดของพนักงาน เพื�อให้ผู้บรโิภคเกดิความประทบัใจและอยากกลบัมาใช้
บรกิารในครั �งต่อๆไป 



 

 

6.ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบับรรยายกาศการตกแต่งร้านที�สวยงาม 
ดงันั �นผู้ประกอบการจงึจําเป็นที�ต้องมแีนวทางการพฒันาการบรกิาร ในเรื�อง

ของการสร้างบรรยากาศร้านที�ดที ั �งภายในและภายนอกของร้านเพื�อให้ร้านมี
ความโดดเด่น สวยงาม ทนัสมยั 
7.ควรเพิ�มมารฐานการบรกิารโดยเพิ�มความสะดวกและรวดเรว็ให้แก่ผู้บรโิภค 

เช่น ทาํบตัรควิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที� 64ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครั �งนี� (ต่อ) 

กลุ่ม� 1.ควรมรีสชาตกิาแฟที�เป็นมาตรฐาน 
2.ควรตั �งราคาอยูใ่นเกณฑท์ี�เหมาะสมนั �นคอื เหมาะสมกบัปรมิาณ 

�.ควรจดัการในส่วนของความสะอาดภายในบรเิวณร้าน เช่น ทําความสะอาด
ทุก � ชั �วโมง เป็นตน้ 
�.เน้นการโฆษณา และประชาสมัพนัธผ์่านสื�อต่างๆเช่น วทิย ุใบปลวิ ต่างๆ 

�.ควรใหอ้บรมพนกังานใหม้คีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเเละสามารถใหค้าํแนะนําได้
ลกูคา้ได ้
�.ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการตกแต่งรา้นที�สวยงาม ดงันั �นผูป้ระกอบการจงึ 
จาํเป็นที�ตอ้งมแีนวทางการพฒันาการบรกิาร ในเรื�องของการสร้างบรรยากาศ

ร้านที�ดที ั �งภายในและภายนอกของร้านเพื�อให้ร้านมีความโดดเด่น สวยงาม 
ทนัสมยั 
7.ควรเพิ�มมารฐานการบรกิารโดยเพิ�มความสะดวกและรวดเรว็ให้แก่ผู้บรโิภค 

เช่น ทาํบตัรควิ 



 

 

กลุ่ม� เนื�องจากกลุ่มที� � เป็นกลุ่มที�ให้ความสําคญักบัการตลาดในทุกด้านน้อยที�สุด 
แสดงว่ากลุ่มนี�ไม่ได้สนใจบรโิภคกาแฟสดเป็นประจํา หรือ บริโภคแบบครั �ง

คราวเท่านั �น  โดยค่าเฉลี�ยของคะแนนที�กลุ่มนี� ได้ให้ไว้สูงสุดคือด้าน 
กระบวนการใหบ้รกิาร ดงันั �น ควรเพิ�มการบรกิารใหผู้บ้รโิภคเช่น ความรวดเรว็
ในการชาํระเงนิ เป็นตน้ เพื�อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจและช่วยดงึดดูใหก้ลุ่มนี�

หนัมาสนใจบรโิภคกาแฟสดมากขึ�น  

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาคร ั �งต่อไป 

1. ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารอื�นๆ นอกจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การ

สงัเกต การสมัภาษณ์ เป็นตน้ เนื�องจากจะไดค้วามคดิเหน็ ของผูใ้ชง้านที�หลากหลาย และมี

รายละเอยีดที�ตรงกบัความเป็นจรงิมากกวา่ 

2. ควรมกีารศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบของธุรกจิกาแฟแต่ละประเภทเพื�อนํามาวเิคราะหห์า

ความแตกต่างของผลการศกึษา เพื�อทาํใหท้ราบถงึปจัจยัที�นําไปสู่ความสาํเรจ็ ในการพฒันา

ธุรกจิกาแฟสดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

ฉลองศรพีมิลสมพงศ.์ 2548. การวางแผนและการพฒันาตลาดการท่องเที�ยว. กรุงเทพมหานคร

 : คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ดลนภา หวงสุวรรณณากร. 2544. ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารที�มอีทิธพิลต่อการ

 ตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื�อเคหะของลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดั

 เชยีงใหม.่การคน้ควา้แบบอสิระบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ. เชยีงใหม:่ บณัฑติ

 วทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ดารา ทปีะปาล. 2542.พฤตกิรรมผูบ้รโิภค.กรุงเทพฯ:รุ่งเรอืงสาสน์การพมิพ.์ 
                          
 ดาํรงศกัดิ � ชยัสนิท  และ ก่อเกยีรต ิวริยิะกจิพฒันา. 2538.หลกัการและวธิกีารวจิยัตลาด

 เบื�องตน้.กรุงเทพฯ: พศิษิฐก์ารพมิพ ์
 
ปรมะ สตะเวทนิ. 2546. การสื�อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎ.ีกรุงเทพมหานคร:

 สาํนกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
                                

 ปิยะพรรณ ผวิเหลอืงสวสัดิ �. 2553.พฤตกิรรมผู้บรโิภคในการใช้บริการร้านกาแฟใน

อาํเภอ เมอืงลําปาง. ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิบณัฑติ. 

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

ยบุล  เบญ็จรงคก์จิ. 2542. การวเิคราะหผ์ูร้บัสาร.กรุงเทพฯ: ภาควชิาการประชาสมัพนัธ์
 คณะนิเทศศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ.2546: 53.การบรหิารการตลาดยคุใหม.่กรุงเทพฯ : ไดมอนอนิบสิสิ

 เน็ตเวริล์. 

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์. 2542.การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์

ศนูยว์จิยักสกิรไทย (2548).ผลติภณัฑก์าแฟปี48[ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้าก

 https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx 



 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม����:��. ธุรกจิรา้นกาแฟสด: SME

 สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม. 2550. [ระบบออนไลน์]. เขา้ถงึได้

 จาก http://www.sme.go.th/th/ 

สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม. 2553. “ธุรกจิรา้นอาหาร” [ระบออนไลน์]. 
 เขา้ถงึไดจ้าก http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout 
 

สาํนกัทะเบยีนกลางกรมการปกครอง 2556.ขอ้มลูประชากรอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดั

 ชยัภมู ิ[ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.dopa.go.th/index.php 
 

สุดาพรกุณฑลบุตร. 2549. หลกัการตลาดสมยัใหม.่กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

สุวสาชยัสุรตัน์. 2537. หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ภมูบิณัฑติการพมิพ.์ 

สุวฒันาวงษ์กะพนัธ.์ 2530.การสื�อสารการตลาดในธุรกจิโฆษณา.นนทบุร:ีสาํนกัโรงพมิพ์

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธริาช. 

เสร ีวงษ์มณฑา 2542,หน้า 11.การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค.กรุงเทพฯ:ธรีะฟิลม์และไซ

 เทก็ซ ์

อดุลยจ์าตุรงคกุล. 2543. การบรหิารเชงิกลยทุธ.์ กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อภิญญา ศกัยาภินันท์. ����. พฤตกิรรมการบรโิภคเครื�องดื�มกาแฟสดของผู้บริโภคในเขต

 กรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 บณัฑติ . ราชภฎัธนบุร.ี 

อจัฉรยีา เทศสหีา. 2551 การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อการซื�อกาแฟสดของคอฟฟี�โรดโฮมโปร

 สาขาประชาชื�น จงัหวดันนทบุร.ีหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขา

 บรหิารธุรกจิ. มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

เอกชยัอภศิกัดิ �กุลและทรรศนะบุญขวญั. 2549. การจดัการเชงิกลยทุธ.์ กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์
 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ภาษาต่างประเทศ 

Kotler, Philip. (����).Marketing management : analysis, planning, implementation and  

 control. �th ed. New Jersey :Asimon& Schuster Company. 

Woodruff,R. (1997). Marketing in the 21st Century. Netherlands: Springer. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

ภาคผนวก ก  

แบบสอบถาม 

เรื�อง “การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอาํเภอเกษตรสมบรณ์ู จงัหวดัชยัภมิู 

โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด” 

 

  

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 1   ข้อมลูทั �วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชี�แจงโปรดทาํเครื�องหมาย  /  ลงในช่องหน้าขอ้ความที�ตรงกบัคาํตอบของท่าน 

1. เพศ  1. ชาย    2. หญงิ 

2. อาย ุ  1. 15 - 20 ปี   2. 21 – 25 ปี 

3. 26 – 30 ปี  4. 31 – 35 ปี 

5. สงูกวา่ 36 ปีขึ�นไป 

3. การศกึษา     1.ประถมศกึษา  2.มธัยมศกึษา 

  3.ปรญิญาตร ี  4.สงูกวา่ปรญิญาตร ี

4. อาชพี 1. นกัเรยีน/นกัศกึษา  2. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

3. พนกังานบรษิทัเอกชน 4. ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

5. อื�นๆโปรดระบ_ุ__________ 

5. สถานภาพ 1. โสด    2. สมรส 

 3. หยา่รา้ง   4. หมา้ย 

การศกึษาครั �งนี�จดัทําขึ�นเพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลสําหรบัประกอบการศกึษาวชิาการค้นควา้อสิระ

ของนักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติคณะบรหิารธุรกิจมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมี

วตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขตอาํเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิ

โดยใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด                  

 ซึ�งขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามจะถูกเกบ็เป็นความลบัและนําไปใช้เพื�อประโยชน์ใน

การศกึษาเท่านั �นโดยผูศ้กึษาหวงัวา่จะไดร้บัร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 

 จงึขอขอบพระคุณในความร่วมมอืของท่านมาณโอกาสนี�ดว้ย 

 



 

 

6. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนของท่าน   

  1. ตํ�ากว่าหรอืเทยีบเท่า 10,000 บาท 2.10,001–��,��� บาท 

  3.��,��� - ��,��� บาท  4.��,��� - ��,��� บาท 

  5.��,��� บาทขึ�นไป 

 

ส่วนที�  2   ข้อมลูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคเครื�องดื�มกาแฟสด 

คาํชี�แจงโปรดทาํเครื�องหมาย/  ลงในช่อง ( ) หน้าขอ้ความที�เป็นคาํตอบของท่าน 

7.ประเภทเครื�องดื�มที�ท่านนิยมบรโิภค 

1. กาแฟแบบรอ้น   2. กาแฟแบบเยน็ 

3. เครื�องดื�มประเภทอื�นๆ(โปรดระบ)ุ_______  

8.ความถี�ในการใชบ้รกิาร 

1. 1ครั �ง/สปัดาห ์   2. 2-3ครั �ง/สปัดาห ์

3. 4-5ครั �ง/สปัดาห ์   4. มากกวา่5ครั �ง/สปัดาห ์

9.ค่าใชจ้่ายที�ท่านใชบ้รกิารต่อครั �ง  

  1.ตํ�ากวา่ 50 บาท/ครั �ง  2. 51-100 บาท/ครั �ง 

  3. 101-150 บาท/ครั �ง  4. 151-200 บาท/ครั �ง 

  5. 201-250 บาท/ครั �ง  6. 251-300 บาท/ครั �ง 

  7. มากกวา่ 301 บาท/ครั �ง 
10.ผูท้ ี�มสี่วนร่วมในการใชบ้รกิาร 

1. เพื�อน    2. คู่รกั 

3. ครอบครวั    6. อื�นๆโปรดระบ_ุ____ 

11.ท่านมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟกี�คน 

  1. ทานคนเดยีว   2. 2-3 คน 

  3. 4-5 คน    4. มากกวา่ 5 คน 

12. ท่านตอ้งการใหร้า้นกาแฟสดมบีรกิารอื�นๆแบบไหนมากที�สุด 

  1.หนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร       2.มเีพลงฟงั 

  3.มบีรกิาร Free wi-fi   4.มหีนงัสอืใหอ้่านฟร ี



 

 

  5.บรรยากาศและการตกแต่งรา้นใหส้วยงาม 

 
 

13.ประเภทกาแฟสดที�ท่านชอบบรโิภค 

  1. เอสเพรสโซ   2. มอคค่า 

  3. คาปชูโิน่    4. อื�นๆ(โปรดระบุ)_____ 
    
14.ช่วงเวลาที�ท่านบรโิภคกาแฟ 

  1.ช่วงเชา้ (9.00-11.00น.)  2.ช่วงเที�ยง (11.00-13.00น.) 

  3.ช่วงบ่าย(13.00-16.00น.)  4.ช่วงเยน็ (16.00-19.00น.) 

  5.ช่วงคํ�า (ตั �งแต่ 19.00น. เป็นตน้ไป) 

 

ส่วนที��คาํถามเกี�ยวกบัด้านส่วนประสมทางการตลาดที�มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสด

คาํชี�แจงกรณุาเลือกคาํตอบที�ตรงกบัความคิดเหน็ของท่านมากที�สดุโดยมีการให้คะแนน 

ที�สาํคญัอยา่งยิ�ง=5, สาํคญัมาก= 4, สาํคญัปานกลาง=3 , สาํคญัน้อย=2 , ไม่สาํคญัอยา่งยิ�ง=1 

    

 

ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจบริโภค

กาแฟสด 

ระดบัความสาํคญั 

สาํคั

ญ

อย่าง

ยิ�ง 

สาํคั

ญ

มาก 

สาํคั

ญ

ปาน

กลาง 

สาํคั

ญ

น้อย 

ไม่

สาํคญั

อย่าง

ยิ�ง 

3.1   ด้านผลิตภณัฑ์  (Product)      

15.  รสชาตขิองกาแฟ      

16. ความหอมของกาแฟ      

17. ความหลากหลายของประเภทกาแฟ      



 

 

18.ความสวยงามทนัสมยัของบรรจุภณัฑ ์      

19.การแต่งหน้ากาแฟที�หลากสไตล ์      

20.ตรายี�หอ้หรอืความมชีื�อเสยีงของเมลด็กาแฟ      

3.2  ด้านราคา  (Price)      

21.  ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพ      

22.ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปรมิาณ      

23.ราคาเหมาะสมกบัสถานที�      

24.มรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตามขนาดของบรรจุภณัฑ ์      

3.3 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place)      

25.  มบีรกิารจดัส่งกาแฟใหท้่าน       

26.ความสะอาดของรา้นจาํหน่าย      

27.  สามารถคน้หาสถานที�ของรา้นไดง้่าย      

28.รา้นตั �งอยูใ่นสถานที�ที�สะดวกแก่การซื�อ      

29.รา้นมทีี�จอดรถสะดวก      

3.4 ด้านกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด(Promotion)      

30.  มกีารจดัโปรโมชั �นประจาํเดอืน เช่นการลดราคา       

31.การจดัโปรโมชั �นในชว่งเทศกาลต่างๆเชน่ แลกซื�อของที�ระลกึ      

32.การแจกคปูองส่วนลด      

33.มกีารโฆษณา และประชาสมัพนัธผ์่านส่อต่างๆ อยา่ง

ต่อเนื�อง เช่นสื�อใบปลวิ ป้ายหน้ารา้น สื�อวทิยขุองชุมชน 

     



 

 

34.บตัรสมาชกิสะสมแตม้เพื�อแลกเครื�องดื�มฟร ี      

35.มกีารคดิราคาพเิศษกบัลกูคา้ที�เป็นสมาชกิ      

3.5 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ  (People)      

36.พนกังานมคีวามสุภาพอ่อนน้อมและใหบ้รกิารด ี      

37.พนกังานมกีารแตง่การที�สะอาดและเหมาะสม      

 

38.พนกังานมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเละใหค้าํแนะนําไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

     

3.6 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical  

evidence) 

     

39.  ความพรอ้มของสิ�งอาํนวยความสะดวก      

40.  เครื�องมอื/อุปกรณ์ดสูะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย      

41.การตกแต่งในรา้นสวยงาม      

42.ความสะอาดภายในรา้น      

3.7 ด้านกระบวนการให้บริการ  (Process)      

43.  ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร      

44.ความซื�อสตัยแ์ละยตุธิรรม      

45.  การดแูลเอาใจใส่ลกูคา้      

46. ความถูกตอ้งรวดเรว็ในการชาํระเงนิ      

 

ที�มา :โดยปรบัจากงานวจิยัของ ปิยะพรรณผวิเหลอืงสวสัดิ � (2553) เรื�องพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน

การใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในอาํเภอเมอืงลาํปาง 

 



 

 

 

 

 



 

 

ประวติัผูศ้ึกษา 

 

 นางสาว  ชฎาธร จนัทราษี  เกดิเมื�อวนัที�  4 พฤศจกิายน  พ.ศ.  ���3 จงัหวดั

ชยัภมู ิสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิา

การตลาด  จากมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา  สําเรจ็การศึกษาปีการศกึษา  ���6  

และได้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการ

ประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2556 ใน

ปจัจุบนัผูศ้กึษามอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั 


