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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการร้านกาแฟ
สดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่ ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูป้ระกอบการร้าน
กาแฟสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 100 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  การวเิคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนานา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  รายได้ของกิจการต่อเดือน (หักค่าใช้จ่ายแล้ว) ต ่ากว่า 20,000 บาท และ 
20,000-40,000 บาท ต าแหน่งเป็นเจ้าของกิจการ จ านวนพนักงานในร้าน 1-3 คน มีจ านวนท่ีนั่ง
ส าหรับให้ลูกคา้นั่งรับประทาน จ านวนรายการกาแฟท่ีให้บริการร้านคือ 6-10 รายการ เคร่ืองด่ืม
อ่ืนๆ นอกจากกาแฟบริการคือนมโกโก้   สินค้าอ่ืนๆ นอกจากเคร่ืองด่ืมคือ เบเกอร่ี ส่วนใหญ่
รูปแบบของร้านเป็นแบบซุม้ หรือร้านขนาดเล็ก   ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่คือเพื่อชงเป็น
กาแฟสด จ าหน่ายแก่ลูกคา้    แหล่งขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่คือจากคนรู้จกั   ผู ้
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่มากท่ีสุดคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง  

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย   และให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือในระดบัปานกลางคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก มีดงัน้ี  คุณภาพของเมล็ดกาแฟคัว่  
รสชาติของเมล็ดกาแฟคัว่  ความสม ่าเสมอของคุณภาพเมล็ดกาแฟคัว่  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของเมล็ดกาแฟความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟคัว่  สายพนัธ์ุของเมล็ดกาแฟ  พนกังานให้บริการดว้ย



 จ 

ความรวดเร็ว  มีบริการจดัส่งสินค้าให้แก่ร้าน  พนักงานขายมีมารยาทและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มี
สินคา้คงคลงัคงเหลือเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้   มีหลายราคาให้เลือกตามส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑ ์ และมีวธีิการเก็บรักษาสินคา้ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ปัจจยั
ด้านส่วนบุคคล    ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม และปัจจยัด้านองค์การ เท่ากัน   ส่วนปัจจัยด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 

ส าหรับปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก มีดงัน้ี  ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั
เช่นการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟ  ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ  
ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ  เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
สถานประกอบการของท่าน เช่น เน้นการเพิ่มยอดขาย เน้นผลตอบแทน เน้นภาพพจน์ท่ีดี  การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตเมล็ดกาแฟคัว่  การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัการศึกษาของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ  การอ านวยความสะดวก
ระหว่างผูค้า้ส่งกบัผูแ้ทนขายของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายเมล็ดกาแฟคัว่  ระดบัรายได้ของกิจการ 
และขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือขององคก์ร 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at examining factors affecting coffee shop 
entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District towards purchasing roasted coffee beans. Samples 
of this study were specified to 100 coffee shop entrepreneurs and questionnaires were used as a 
tool. Data analysis was conducted by using descriptive statistics, consisting of frequency, 
percentage and mean. 

 The findings presented that most respondents were 21-30 years old female, 
graduated in Bachelor’s degree and earned net monthly income from the business at the lower 
amount of 20,000 Baht and at the amount between 20,000-40,000 Baht.  They were in the pose of 
coffee shop owner and had 1-3 staff.  There were seats for consumers to consume products. 
Number of coffee menus available at the shop was 6-10 menus. Other kinds of beverage beside 
coffee available at the shop were milk and cocoa menus and bakery was optional product to be 
sold at the shop. Type of shop was mostly found in kiosk or small shop. Reason in purchasing 
roasted coffee beans was to brew it for fresh coffee menus. Source of information about the 
roasted coffee beans was from their friends and the person influencing their decision making 
towards purchasing roasted coffee beans was the respondents themselves. 



 ช 

 The studied results on marketing mix factors presented that factors of product, price 
and place affected the purchasing decision of those respondents at high level, but factor of 
promotion affected their purchasing decision at moderate level. 
 Hereafter were shown top ten elements affecting their purchasing decision: quality 
of roasted coffee beans, savor of roasted coffee beans, quality stability of roasted coffee beans, 
reasonable prices comparing to its quality, freshness of roasted coffee beans, coffee seedlings, 
rapid service from staff, delivery service, good manner and human relations of sale persons, 
sufficient stock for customer’s needs, variety of price ranks according to product ingredients, and 
availability of product storage. 
 The studied results on factors affecting respondents’ purchasing decision presented 
that personal, environmental and organizational factors respectively affected those respondents 
towards purchasing decision at high level, but interpersonal relation factor affected them towards 
purchasing decision at moderate level. 
 Hereafter were shown top ten elements affecting to their purchasing decision: 
current economic situations such as the expansion of coffee shop business, product knowledge of 
purchasing authorized persons, working experience of purchasing authorized persons, working 
goal and strategies of individual business such as emphasis on increasing selling point, emphasis 
on benefits or emphasis on creating good image, change of technology for producing roasted 
coffee beans, realization on social and environmental responsibility, educational background of 
purchasing authorized persons, facilitations between wholesalers, manufacturer agents and 
roasted coffee bean distributors, business income level, procedure, regulations and purchasing 
processes of the organization. 
 


