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บทคดัยอ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย 2) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค
กาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย 3) เพ่ือเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสด
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย กลุมตัวอยาง คือ ประชากรกลุมวัยทํางานอายุระหวาง 25 – 41 
ปขึ้นที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ในเขตอําเภอชะอํา และอําเภอหัวหิน จํานวน 400  คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดวยคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  และคา
ทดสอบไคสแควร   
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียว
ฝงทะเลอาวไทย  ทั้ง 7 ดาน  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด  คือ ดานการสงเสริม
การตลาด  รองลงมาคือ  ดานราคา  ดานกระบวนการใหบริการดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ 
ดานบุคคล และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ตามลําดับ 
 2. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  พบวา 
วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด สวนใหญบริโภคเปนประจําปกติ  คิดเปนรอยละ  53.50 ปริมาณการ
บริโภคกาแฟสดในแตละวัน วนัละ 1 แกว  คิดเปนรอยละ  59.25   บริโภคชวงบาย  (13.00-15.59 น.) คิดเปน
รอยละ  59.50  นิยมบริโภคกาแฟปน คิดเปนรอยละ 46.00   บริโภคกาแฟสดกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 
55.25  ราคาในการบริโภคกาแฟสดตอ 1 แกว  พบวา ราคา 61-80 บาท  คิดเปนรอยละ 42.00  ระยะเวลาใน
การใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้งใชเวลา 2-3  ชั่วโมง  คิดเปนรอยละ 37.50    
 3. การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่
จังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชากรกลุมวัยทํางานที่มีเพศ  อายุ  
อาชีพ ตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขต
พ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย โดยรวมไมแตกตางกัน  และประชากรกลุมวัยทํางานที่มีระดับการศึกษา 
 
* วิทยานิพนธ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Stamford International University  (iamtuck93@gmail.com) 
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และรายไดตอเดือน ตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
กาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  ไดแก 
วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด  ปริมาณการบริโภคกาแฟสดในแตละวัน  ชวงเวลาในการบริโภคกาแฟสด
เปนประจํา  ประเภทของการบริโภคกาแฟสดท่ีนิยมบริโภค  บริโภคกาแฟสดกับใคร  ราคาในการบริโภคกาแฟ
สด และระยะเวลาในการใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้ง มีความสัมพันธกับ สวนประสมทางการตลาดราน
กาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ :   สวนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจของผูบริโภค  กาแฟสด   
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to 1)study the marketing mix affecting the consumers’ decision 
in drinking fresh coffee in the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand2)study the 
consumers’ behaviors in decision making in drinking fresh coffee in the Provincial Tourism in 
the Gulf of Thailand3) to compare the marketing mix affecting the consumers’ decision in 
drinking fresh coffee in the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand, sorted by personal 
factors and4) study the relationship between the marketing mix and the consumers’ 
decision in drinking fresh coffee in the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand. The 
samples were the groups of people aged between 25-41 years old, affecting the 
consumption decision in drinking fresh coffee in Cha-am district and HuaHin district and 
HuaHin district with total amount of 400 people. Tools used in the study were query as 
Rating Scale. The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation 
and the hypothesis was tested by t-test and ANOVA and Chi-Square Test. 
 The results showed that: 
 1. The marketing mix affecting the consumers’ decision in drinking fresh coffee in 
the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand, in 7 aspects was at high level. When 
considering in each aspect, the most was marketing promotion, followed by prices, service 
processes, distribution channels, products, personnel, and physical environment 
respectively. 
 2. The consumers’ behaviors in decision making in drinking fresh coffee in the 
Provincial Tourism in the Gulf of Thailand, it was found that the purpose in consuming fresh 
coffee, mostly consumed regularly 53.50 percent, the amount of coffee consumed each day 
for one glass representing 59.25 percent, consumed in the afternoon (13:00 to 15:59 hrs.) 
representing 59.50 percent, favored to drink blended coffee equivalent to 46.00 percent, 
consumption with family 55.25 percent, it was found that the price of fresh coffee was61-80 
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baht per glass representing 42.00 percent, times spent in the coffee shop in each time took 
2-3 hours, representing 37.50 per cent. 
 3. The comparison of the marketing mix affecting the consumers’ decision in 
drinking fresh coffee in the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand, sorted by personal 
factors, it was found that the working-age population who had differences in gender, age and 
occupation, in the overall ,had no different opinions on of the marketing mix affecting the 
consumers’ decision in drinking fresh coffee in the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand. 
And the working-age population, who had differences in educational level and income, had 
different opinions on the marketing mix affecting the consumers’ decision in drinking fresh 
coffee in the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand with statistically significant at the 
0.05 level. 
 4. The consumers’ behaviors in decision making in drinking fresh coffee in the 
Provincial Tourism in the Gulf of Thailand, including the purpose in drinking fresh coffee, 
quantity of fresh coffee consumed in each day, duration of consuming fresh coffee regularly, 
types of fresh coffee popularly consumed, whom drank fresh coffee with, prices of fresh 
coffee and time used to take a coffee at a time, were associated with marketing mix of the 
fresh coffee shop in the Provincial Tourism in the Gulf of Thailand with statistically significant 
at the 0.05level. 
 
Keywords:  Marketing mix affecting ,Consumers Decision ,Fresh Coffee   
 

1. บทนํา 
 หากเอยถึง "ธุรกิจกาแฟ" คาดวาเปนธุรกิจของมนุษยเงินเดือนอยางเรานั้น มีความตองการเปดราน
มากที่สุด เนื่องจากเปนการลงทุนที่สามารถควบคุมได ทั้งตนทุน-กําไรและงบดุลที่คาดวาจะขึ้นลงตามฤดูกาล 
ดังนั้นการเปดรานกาแฟจึงไมใชเรื่องยากสําหรับคนท่ีตองการเปนเจาของรานเอง ในปจจุบันความนิยมในการ
บริโภคกาแฟ ถือเปนสวนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเปนลัทธิบริโภคนิยม ซึ่งสังคมไทยมีความนิยมบริโภค
กาแฟกันอยางแพรหลายมากขึ้น เนื่องจากกาแฟไมไดถูกตัดสินชี้ชัดทางสังคม เพราะการดื่มกาแฟไมไดใหโทษ
เหมือนกับการดื่มสุราหรือมีเพียงประโยชนเชนเดียวกับการดื่มนมใหโทษและประโยชนของการดื่มกาแฟจึงมี
ภาวะเหมือนการด่ืมชาจึงไมมีการสนับสนุนใหดื่มกาแฟ แตก็ไมถึงกับหามอยางจริงจัง ดังนั้นการดื่มกาแฟใน
ปจจุบันจึงไมใชเรื่องแปลกบางคนด่ืมทุกวัน วนัละหลายๆ แกว กาแฟจึงเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะในกลุมนิสิตนักศึกษา หนุมสาววัยทํางาน และกลุมนักธุรกิจ ซึ่งเห็นวาในปจจุบันมีราน
กาแฟสดเกิดขึ้นมากมาย และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันกันสูงขึ้น 
 จากขอมูลตัวเลขการสงออกกาแฟต้ังแตเดือนมกราคม - ตุลาคม 2555 ประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟ
ประมาณ 80,000 - 100,000 ตัน/ป  สัดสวนการบริโภคภายในประเทศประมาณ 30,000 ตัน และอีก 
70,000 ตันสงไปจําหนายยังตางประเทศ โดยมีตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน เยอรมัน อิตาลี 
เกาหลีใต ญี่ปุน ฯลฯ (กรมการคาตางประเทศ 2558) โดยปจจุบันกาแฟถือเปนผลิตภัณฑที่ทําใหเกิด
อุตสาหกรรมหลักและมีการซ้ือขาย (Trade) กาแฟในอีกหลากหลายรูปแบบ (Commodity) เปนอันดับสอง
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รองจากปโตรเลียม (Petroleum)ธุรกิจรานกาแฟ มีอัตราการเติบโตรวดเร็วอยางเห็นไดชัด สาเหตุหลักๆ อาจ
สืบเนื่องมาจากธุรกิจรานกาแฟรายใหญจากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ สภาพดังกลาวสรางความคึกคัก
และตื่นตัวใหกับวงการธุรกิจกาแฟเปนอยางมาก ขณะเดียวกัน กระแสความนิยมการด่ืมกาแฟของคนไทยก็เริ่ม
เปล่ียนแปลงไป จากเดิมคนไทยนิยมดื่มกาแฟสําเร็จรูปกันเปนสวนใหญ ปจจุบันคนไทยไดหันมานิยมเขาราน
กาแฟสดคั่วบดท่ีมีการตกแตงรานใหหรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมยสําหรับการด่ืมกาแฟ
มากข้ึน เฉลี่ย 200 แกว/คน/ป  
 สําหรับจังหวัดทองเท่ียวชายฝงทะเลอาวไทย ชายฝงทะเลของไทยมีความยาวโดยรวมประมาณ 2,542 
กิโลเมตร ตามสภาพภูมิศาสตรแลวเราสามารถแบงทะเลไทยอกไดเปน 3 สวน คือ ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
หรือทะเลดานอาวไทยตอนบน มีความยาวชายฝงประมาณ 500 กิโลเมตร ชายฝงทะเลภาคใตดานทิศ
ตะวันออก หรือฝงอาวไทย มีความยาวชายฝงประมาณ 1,304 กิโลเมตร และชายฝงทะเลภาคใตดานทิศ
ตะวันตก หรือฝงทะเลอันดามัน มีความยาวชายฝงประมาณ 1,048 กิโลเมตร ชายฝงทะเลอาวไทยประกอบไป
ดวยทั้งหมด 17 จังหวัด ซึ่งแบงออกเปนทั้งหมด 3 ภาค คือภาคตะวันออก ไดแก ตราด จันทบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง ไดแก สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ภาคใต ไดแก ชุมพร สุราษฎร นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ซึ่ งในงานวิจัยเลมนี้ผู วิจัยเลือกศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 รานกาแฟสดนับเปนธุรกิจที่ทํารายไดใหกับผูประกอบ กิจการเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องมากจากความ
นิยมของผูบริโภคที่มีความนิยมบริโภคกาแฟสดมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นไดจากการเจริญเติบโตของธุรกิจที่
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องรานกาแฟสดเหลานี้ เจาของรานมีทั้งท่ีเปนของสวนบุคคลเพียงคนเดียวหรือทําในลักษณะ
นิติบุคคลเปนรูปบริษัทแตกสาขาไปเร่ือย ๆ โดยอาจเปดเปนรานเดียวหรือรานในหางสรรพสินคา สถานีบริการ
น้ํามัน แหลง ชุมชน สถานท่ีทองเท่ียวในบรรยากาศท่ีแตกตางกันตามรสนิยมของผูบริโภค หัวใจสําคัญของการ
ทํารานกาแฟอยูที่การเลือกทําเลท่ีตั้งที่เหมาะสมมี ความสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจ นอกจากการเลือกทําเล
ที่ด ีการสัญจรสะดวก มีที่จอดรถ ภายในบริเวณรานจะตองจัดแตงใหสวยงาม รูปแบบของรานกาแฟในปจจุบัน
จึงถูกจัดตกแตงใหดูทันสมัย เนนการจัดสรรพื้นที่ใชสอยในรานใหเกิดประโยชนสูงสุด ตั้งแตการจัดวางอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ภายในรานใหเปนระเบียบเรียบรอยเพ่ืองายตอการใชสอย มีการลดขั้นตอนตางๆ 
ของหนารานใหสั้นที่สุด ทั้งดานการผลิต การรับคําสั่งซื้อจากลูกคาและการชําระเงิน นอกจากนี้ตองมีความ
พิถีพิถันในเรื่องของกรรมวิธีการชงกาแฟใหไดมาตรฐาน รวมทั้งมีอาหารทานเลนประเภทเบเกอร่ี หรือแซนดวิช
ไวบริการดวย สําหรับพนักงานชงกาแฟและพนักงานใหบริการก็มีความรูและความชํานาญซึ่งไดรับการ
ฝกอบรมมาอยางดีพรอมที่จะใหคําแนะนําตัวสินคาและบริการลูกคา และที่สําคัญภายในรานตองมีความ
สะดวกสบาย และบรรยากาศผอนคลาย เหมาะจะเขาไปน่ังพัก นั่งคุย ทั้งนี้เพราะลูกคากลุมเปาหมายของราน
กาแฟสวนใหญจะเปนนักธุรกิจ พนักงานออฟฟศ นักศึกษา วัยรุน และนักทองเท่ียว ซึ่งจะเปนเสนหดึงดูด
ลูกคาใหเขามาใชบริการในรานกาแฟสดอยางตอเนื่อง ดังนั้นผูประกอบการควรมีความรูในศาสตรของกาแฟอยู
บาง เพราะการผลิตเครื่องดื่มกาแฟถือเปนงานศิลปะ อยางหน่ึงที่ตองอาศัยความละเอียดออน ความเขาใจใน
สวนนี้จะชวยในเรื่องการขาย การบริการ และการพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น (ชนัญญา  ศีลลิ
ตา 2551 : 1) 
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนแกผูที่
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คิดจะเร่ิมตนประกอบธุรกิจรานกาแฟสดหรือผูที่ประกอบกิจการอยูแลวอาจนําผลการศึกษาท่ีไดมาประยุกตใช
ในการวางแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด สถานท่ี และการใหบริการ 
รวมทั้งเปนแนวทางในการวางกลยุทธการแขงขันในอนาคต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจตอผูใชบริการตอไป  
     

วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่
จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย                  
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาว
ไทย                  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่
จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค
กาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย        
           

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสด ตามแนวคิดของ Kotler (2013)  มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังนี้ 
 

    ตัวแปรตน                   ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 
 

ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาด 
 
1.ดานผลติภณัฑ   
2. ดานราคา    
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  
4. ดานการสงเสรมิการตลาด   
5. ดานบุคคล   
6.ดานกระบวนการใหบริการ   
7.ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

ปจจัยสวนบคุคล   
 
1.เพศ  
2.อายุ  
3.ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ  
5.รายไดตอเดือน  

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบรโิภคกาแฟสด 
1. วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด 
2.  ปริมาณการบริโภคกาแฟสดแตละวัน  
3.ชวงเวลาในการบริโภคกาแฟสดเปนประจํา   
4.ประเภทของการบริโภคกาแฟสดที่นิยมบริโภค   
5. บริโภคกาแฟสดกับใคร   
6. ราคาในการบริโภคกาแฟสด  
7. ระยะเวลาในการใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้ง       
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3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ  ประชากรกลุมวัยทํางานอายุระหวาง 25 – 41 ป ที่มีผลตอการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสด ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวนทั้งหมด 31,871 คน และประชากรกลุมวัยทํางาน
เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 39,787  คน  รวมจํานวน  71,658 คน (ขอมูลสถิติเกี่ยวกับ
จํานวนประชากรกรมการปกครอง จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ, 2558)  ขนาดกลุมตัวอยาง โดยการ
คํานวณใชสูตรของ Yamane (1973: 125 อางถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ 2553) เพ่ือสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใน
คร้ังนี้ ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบสอบถาม แบงเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  ไดแก   เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา 
รายไดตอเดือน  ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  ประกอบดวย  วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด  ปริมาณการบริโภคกาแฟสดใน
แตละวัน  ชวงเวลาในการบริโภคกาแฟสดเปนประจํา  ประเภทของการบริโภค  กาแฟสดที่นิยมบริ โภค  
บริโภคกาแฟสดกับใคร  ราคาในการบริโภคกาแฟสด และระยะเวลาในการใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้ง  
ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟ
สดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการ
จัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ   แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มี 5 ระดับ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล   
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยโดยการสํารวจ  (Survey) โดยจัดสงแบบสอบถามใหกับประชากรกลุมวัย
ทํางานอายุระหวาง 25 – 41 ปขึ้นที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   
และอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน  400 ฉบับ   และผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนจากกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง และทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถามจนครบ  เพ่ือนําไป
วิเคราะหทางสถิติและวิเคราะหเนื้อหาตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล   
 1.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และรอยละ  
  2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยว
ฝงทะเลอาวไทย โดยใชคาความถ่ี และรอยละ  

3. วิเคราะหสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.  การเปรียบเทียบความแตกตางสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟ
สดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย จําแนกปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติคา  t-test  และวิเคราะห
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
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 5. การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  โดยใชคาทดสอบไคสแควร  
 

4.  ผลการวิจัย 
 4.1  พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเล อาวไทย  
พบวา วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด สวนใหญบริโภคเปนประจําปกติ  คิดเปนรอยละ  53.50 ปริมาณการ
บริโภคกาแฟสดในแตละวัน วันละ 1 แกว  คิดเปนรอยละ  59.25   บริโภคชวงบาย  (13.00-15.59 น.) คิดเปน
รอยละ  59.50  นิยมบริโภคกาแฟปน คิดเปนรอยละ 46.00   บริโภคกาแฟสดกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 
55.25  ราคาในการบริโภคกาแฟสดตอ 1 แกว  พบวา ราคา 61-80 บาท  คิดเปนรอยละ 42.00  ระยะเวลาใน
การใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้งใชเวลา2-3  ชั่วโมง  คิดเปนรอยละ 37.50    
 4.2  สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  ทั้ง 7 ดาน  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด  คือ ดานการ
สงเสริมการตลาด  รองลงมาคือ  ดานราคา  ดานกระบวนการใหบริการดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานบุคคล และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ตามลําดับ 
  4.2.1  ดานผลิตภัณฑ  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ มีเครื่องดื่มอ่ืนๆ 
และขนมเบอเกอร่ีตาง ๆ รองลงมาคือ ความหลากหลายของกาแฟ  ความสะอาดสวนผสมของกาแฟ บรรจุ
ภัณฑสวยงามมีใหเลือกหลากหลาย รสชาติ/ความหอมของกาแฟ  ความทันสมัยของเคร่ืองบดกาแฟ 
ตามลําดับ 
  4.2.2 ดานราคา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ ราคาถูกกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับรานอ่ืน รองลงมาคือ ราคามีใหเลือกตามภาชนะและขนาดบรรจุกาแฟ มีปายบอกราคาท่ี
ชัดเจน  มีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของกาแฟแตละขนาด  และมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ 
ตามลําดับ  
  4.2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ   
ทําเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง  รองลงมาคือ ที่จอดรถสะดวกสบายเหมาะแกการใชบริการ  ที่ตั้งรานหางาย 
มีระยะเวลาเปด-ปดรานในการใหบริการท่ีเหมาะสม และบรรยากาศของรานตกแตงสวยงาม สะอาด รมรื่น  
ตามลําดับ  
  4.2.4 ดานการสงเสริมการตลาด  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ   การ
แจกของขวัญของชํารวยใหกับลูกคาในโอกาสตางๆ  รองลงมาคือ มีบัตรสมาชิกเพ่ือรับบริการสิทธิพิเศษ  การ
ใหสวนลดในเทศกาลตางๆ   การโฆษณาผานสื่อตางๆ และการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัล  ตามลําดับ  
  4.2.5 ดานบุคคล  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ  จํานวนพนักงาน
เพียงพอตอการใหบริการ  รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี   พนักงานสามารถตอบขอซักถามและให
ขอมูลในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบไดดี  พนักงานมีความรูความสามารถในการชงกาแฟ (Barista)  และพนักงาน
มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ   ตามลําดับ 
  4.2.6  ดานกระบวนการใหบริการ  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ   มี
บริการเสิรฟที่โตะ รองลงมาคือ มีการใหคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑและการสงเสริมการขาย มีการตอนรับ
ลูกคาท่ีประทับใจ  ระยะเวลาในการใหบริการและชําระเงินมีความรวดเร็ว และการสั่งซื้อและชําระเงินมีความ
ถูกตอง  ตามลําดับ  
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  4.2.7  ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ   มี
บริการอินเทอรเน็ต รองลงมาคือ มีปายหนารานสวยงาม เห็นไดชัดเจน  ความสะอาดของราน/มีที่นั่งเพียงพอ
และการจัดวางโตะ เกาอ้ีและอุปกรณเปนระเบียบ  บรรยากาศและการตกแตงภายในรานสวยงามและมีพ้ืนที่
ในสวนที่มเีคร่ืองปรับอากาศ และมีบริการหนังสือพิมพหรือนิตยสารไวบริการลูกคา ตามลําดับ  
 4.3  การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขต
พ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  พบวา ประชากรกลุมวัยทํางานที่มีเพศ  
อายุ  อาชีพ ตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสด
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย โดยรวมไมแตกตางกัน  และประชากรกลุมวัยทํางานท่ีมีระดับ
การศึกษาและรายไดตอเดือน ตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 4.4  พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  ไดแก 
วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด  ปริมาณการบริโภคกาแฟสดในแตละวัน  ชวงเวลาในการบริโภคกาแฟสด
เปนประจํา  ประเภทของการบริโภคกาแฟสดท่ีนิยมบริโภค  บริโภคกาแฟสดกับใคร  ราคาในการบริโภคกาแฟ
สด และระยะเวลาในการใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้ง มีความสัมพันธกับ สวนประสมทางการตลาดราน
กาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5.  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 5.1 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  พบวา 
วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด สวนใหญบริโภคเปนประจําปกติ  คิดเปนรอยละ  53.50 ปริมาณการ
บริโภคกาแฟสดในแตละวัน วันละ 1 แกว  คิดเปนรอยละ  59.25   บริโภคชวงบาย  (13.00-15.59 น.) คิดเปน
รอยละ  59.50  นิยมบริโภคกาแฟปน คิดเปนรอยละ 46.00   บริโภคกาแฟสดกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 
55.25  ราคาในการบริโภคกาแฟสดตอ 1 แกว  พบวา ราคา 61-80 บาท  คิดเปนรอยละ 42.00  ระยะเวลาใน
การใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้งใชเวลา 2-3  ชั่วโมง  คิดเปนรอยละ 37.50  สอดคลองกับงานวิจัยของ
ภิญญวัฒน  ไชยสุวรรณ (2556)  ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการราน  กาแฟสด : กรณีศึกษา  ราน
กาแฟสดอินทนิล คอฟฟ สาขากระบี่  พบวา ประชาชนที่สุมมาศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย สวนใหญจบ
การศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. มีอาชีพเปนขาราชการ มีรายไดมากกวา 15,001-20,000 บาท มีคาใชจาย
ในการ ใชบริการรานกาแฟ อินทนิล คอฟฟ สาขากระบ่ี แตละคร้ังประมาณ 101-300 บาท 
 5.2  สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  ทั้ง 7 ดาน  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด  คือ ดานการ
สงเสริมการตลาด  รองลงมาคือ  ดานราคา  ดานกระบวนการใหบริการดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานบุคคล และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ นิติกาญจน 
ธนังเลิศมาลัย  (2555)  ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ
ผูบริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  5.2.1 ดานผลิตภัณฑ  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือมีเครื่องดื่มอ่ืนๆ 
และขนมเบอเกอร่ีตาง ๆ รองลงมาคือ ความหลากหลายของกาแฟ  ความสะอาดสวนผสมของกาแฟ บรรจุ
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ภัณฑสวยงามมีใหเลือกหลากหลาย รสชาติ/ความหอมของกาแฟ  ความทันสมัยของเคร่ืองบดกาแฟ 
ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ธํามรงค  อินทเสวก (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด  ดานผลิตภัณฑ  อยูในระดับมาก 
  5.2.2 ดานราคา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ ราคาถูกกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับรานอ่ืน รองลงมาคือ ราคามีใหเลือกตามภาชนะและขนาดบรรจุกาแฟ  มีปายบอกราคาท่ี
ชัดเจน  มีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของกาแฟแตละขนาด  และมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ 
ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา  วงศงามใส (2554)  ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอลูกคาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดที่รานคาเฟอเมซอน ณ 
สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. พบวา สวนประสมทางการตลาด  ดานราคา  โดยรวมอยูในระดับมาก  
  5.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ  
ทําเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง  รองลงมาคือ ที่จอดรถสะดวกสบายเหมาะแกการใชบริการ  ที่ตั้งรานหางาย 
มีระยะเวลาเปด-ปดรานในการใหบริการท่ีเหมาะสม และบรรยากาศของรานตกแตงสวยงาม สะอาด รมรื่น  
ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552)  ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค  พบวา ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟสดโดยรวมอยูในระดับมาก 
  5.2.4  ดานการสงเสริมการตลาด  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ  การ
แจกของขวัญของชํารวยใหกับลูกคาในโอกาสตางๆ  รองลงมาคือ มีบัตรสมาชิกเพ่ือรับบริการสิทธิพิเศษ  การ
ใหสวนลดในเทศกาลตางๆ   การโฆษณาผานสื่อตางๆ และการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัล  ตามลําดับ   
สอดคลองกับงานวิจัยของ  กรวิก ปานทอง (2552) ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดของ
ราน True Coffee  กรณีศึกษา: ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
ทัศนะในดานการสงเสริมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก 
  5.2.5 ดานบุคคล  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ  จํานวนพนักงาน
เพียงพอตอการใหบริการ  รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี   พนักงานสามารถตอบขอซักถามและให
ขอมูลในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบไดดี  พนักงานมีความรูความสามารถในการชงกาแฟ (Barista)  และพนักงาน
มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ   ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรินทร วัชรปรีชา 
(2552) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการ ทางตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการ
รานกาแฟสดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามให ความสําคัญที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ มารยาทและมนุษยสัมพันธของ
พนักงาน และการตอบสนองและ ความเต็มใจของพนักงานในการใหบริการ 
  5.2.6 ดานกระบวนการใหบริการ  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ              
มีบริการเสิรฟที่โตะ รองลงมาคือ มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการสงเสริมการขาย มีการตอนรับ
ลูกคาท่ีประทับใจ  ระยะเวลาในการใหบริการและชําระเงินมีความรวดเร็ว และการสั่งซื้อและชําระเงินมีความ
ถูกตอง  ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิริยะ วิจักขณาพันธุ (2553) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสดสมัยใหมในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดาน
กระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากพบวา กลุมลูกคาใหความสําคัญในระบบการใหบริการมีความ
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รวดเร็วมากท่ีสุด รองลงมาคือความถูกตองในการสงมอบสินคาและบริการ และความรวดเร็วในการคิดเงิน 
ตามลําดับ 
  5.2.7 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ลําดับแรกคือ   มี
บริการอินเทอรเน็ต รองลงมาคือ มีปายหนารานสวยงาม เห็นไดชัดเจน  ความสะอาดของราน/มีที่นั่งเพียงพอ
และการจัดวางโตะ เกาอ้ีและอุปกรณเปนระเบียบ  บรรยากาศและการตกแตงภายในรานสวยงามและมีพ้ืนที่
ในสวนที่มีเครื่องปรับอากาศ และมีบริการหนังสือพิมพหรือนิตยสารไวบริการลูกคา ตามลําดับ  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ  เปงโต (2553) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาด
บริการของรานกาแฟสด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมาก ในปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
 5.3 การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขต
พ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  พบวา ประชากรกลุมวัยทํางานที่มีเพศ  
อายุ  อาชีพ ตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสด
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย โดยรวมไมแตกตางกัน  และประชากรกลุมวัยทํางานท่ีมีระดับ
การศึกษาและรายไดตอเดือน ตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ  กัญญาภิวัฒน (2555) ไดศึกษาสวนประสมการตลาดและ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  พบวากลุมตัวอยางในเขตเทศบาล
นครนครปฐมท่ีมีอายุ รายไดและอาชีพแตกตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมการตลาด  ดานราคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 กลุมตัวอยางในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีรายไดตางกัน มีระดับ
สวนประสมการตลาด การบริโภคกาแฟสด ดานสถานที่จัดจําหนาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลุมตัวอยางใน เขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีอายุ รายได การศึกษาและอาชีพตางกัน มีระดับสวน
ประสมการตลาดการบริโภค กาแฟสด ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 5.4 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย  ไดแก 
วัตถุประสงคในการบริโภคกาแฟสด  ปริมาณการบริโภคกาแฟสดในแตละวัน  ชวงเวลาในการบริโภคกาแฟสด
เปนประจํา  ประเภทของการบริโภคกาแฟสดท่ีนิยมบริโภค  บริโภคกาแฟสดกับใคร  ราคาในการบริโภคกาแฟ
สด และระยะเวลาในการใชบริการรานกาแฟสดแตละครั้ง มีความสัมพันธกับ สวนประสมทางการตลาดราน
กาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นิติกาญจน ธนังเลิศมาลัย  (2555)  ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟสดของผูบริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา 
ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริ โภคในเขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 
 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเท่ียวฝง
ทะเลอาวไทยอยูในระดับมากทุกดานผูประกอบการจึงตองใหความใสใจในการใชสวนประสมทางการตลาดเพ่ือ
เพ่ิมยอดขาย และเมื่อพิจารณา ดานที่ไดรับการประเมินมากที่สุดไดแกดานการสงเสริมการตลาด  ดังนั้น
ผูประกอบการควรจะมีการจัดการสงเสริมการตลาดอยางสม่ําเสมอ โดยอาจเนนในการแจกคูปองหรือ
กระบวนการสงเสริมทางการตลาดที่ใหลูกคามีการซ้ือซํ้าอยางตอเนื่อง 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาคร้ังนี้มุงเนนไปที่เขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย ผูที่สนใจอาจนําไปทําการวิจัยซ้ํายัง
ตางพื้นที่เพ่ือคนหาผลการวิจัยที่อาจจะแตกตางออกไป 
 2. ประชากรท่ีใชเก็บขอมูลไดแก กลุมวัยทํางานอายุระหวาง 25 – 41 ป ซึ่งนาจะมีอัตลักษณบางอยางที่
แตกตางกับคนในวัยอื่น ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวัยทํางานอาจจะทําใหคนพบผลการวิจัยที่แตกตาง
จากเดิม 
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