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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อเจ้าของร้านกาแฟในจังหวดั
นครนายกในการซ้ือเมล็ดกาแฟ การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจาก
ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดในจงัหวดันครนายกท่ีไม่ใช่กิจการแบบแฟรนไชส์ ทั้งหมด 65 ตวัอย่าง 
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายไุม่เกิน 30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย (ของร้าน) 10,001 - 20,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่ร้านมีรูปแบบเป็น
ซุม้ หรือร้านขนาดเล็ก มีจ านวนพนกังานในร้าน 1-3 คน และมีท่ีนัง่ใหบ้ริการลูกคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่ เพื่อชงเป็นเคร่ืองด่ืมกาแฟสด
จ าหน่ายแก่ลูกคา้ ใชแ้หล่งขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่จากพนกังานขายมาน าเสนอ
ขายและสอบถามบุคคลท่ีรู้จกั โดยตดัสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่ดว้ยตวัเอง และเลือกซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่
จากร้านคา้ปลีก/คา้ส่ง  มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่ คือ สะดวกในการติดต่อสั่งซ้ือ มีการซ้ือ
เมล็ดกาแฟคั่ว เดือนละ 2 คร้ัง ซ้ือเมล็ดกาแฟคั่วคร้ังละมากกว่า 3 กิโลกรัม เลือกใช้กาแฟชนิด           
อาราบิกา้ และ ซ้ือใบชาหรือชาก่ึงส าเร็จรูป ร่วมกบัเมล็ดกาแฟคัว่จากผูข้ายเมล็ดกาแฟคัว่ 

ดา้นปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟคัว่ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัอนัดบัแรกในแต่ละดา้น ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่  
กล่ินหอมของเมล็ดกาแฟสด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ การจัดส่งเมล็ดกาแฟสดให้
ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดไดต้รงเวลานดัหมาย ดา้นปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ความตอ้งการในการ
รักษาคุณภาพในการชงกาแฟสดของผูป้ระกอบการ และ พนกังานชงกาแฟ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 



 

จ 

ไดแ้ก่ พนกังานขายสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดกาแฟสดไดอ้ย่างมืออาชีพ  ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคา
ของเมล็ดกาแฟ ท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง ด้านสังคมหรือระหว่างบุคคล ได้แก่ ความสัมพันธ์ของ
ผูป้ระกอบการกบัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเมล็ดกาแฟสด และ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การซ้ือเมล็ดกาแฟ
สดท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัด่ืมกาแฟในพื้นท่ี 
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ABSTRACT 

  
This study aimed to examine factors affecting coffee shop owners in Nakhon Nayok 

province towards purchasing of coffee beans. Data collection was done by the distribution of 
questionnaires to 65 non-franchise coffee shop owners in Nakhon Nayok province. Data obtained 
were, then, analyzed by the descriptive statistics, consisting of frequency distribution, percentage, 
and mean. 

The findings presented that most respondents were female in the age of lower than 30 
years old with bachelor’s degree and with average income (of the shop) at the amount of 10,001-
20,000 Baht. Their shops were mostly found in a form of kiosk or small coffee shop with 1-3 staff 
and with seats for customers.   

The majority of customers revealed that their reason of purchasing roasted coffee 
beans was to use it for fresh roasted coffee menus. Sources of information that they learned about 
the product before making purchasing decision were the offering of sales from sales representative 
and the product enquiry to acquaintance. They made purchasing decision of the roasted coffee beans 
by themselves and purchased it from the retail/wholesale shops as it was convenient for them to 
make an order. They purchased the roasted coffee beans twice in a month. In each time, they 
purchased more than 3 kilograms of the roasted coffee beans. Coffee variety that they purchased 
was Arabica. Besides the roasted coffee beans, tea leaf or instant tea was another product that they 
ordered from the roasted coffee beans agent.  
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 The results of the study on factors affecting the purchase of coffee beans presented 
that the majority paid concern on product factor. Hereafter were shown the first concerns of each 
factor. The product factor was the smell of coffee bean. The place factor was the punctuality of 
product delivery to the coffee shop owners as agreed. The internal factor of a certain organization 
was the need of coffee shop owner and staff to maintain quality of coffee brewing. The promotion 
factor was the staff who could provide information of coffee bean professionally. The price factor 
was the stable price of coffee beans. The social or interpersonal factor was the relations of coffee 
shop owner and coffee bean manufacturer and distributor. The environmental factor was the 
purchase of fresh coffee beans that the coffee lovers in that certain area preferred.  
 


