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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคกาแฟในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม โดยมีวิธีการสุ่มแบบสะดวก   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Independent Sample t-test และ 
One Way-ANOVA 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลกในภาพรวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก  จ าแนกตามเพศ  อายุ  รายได้ ในภาพรวม 7 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน แต่จ าแนกตาม อาชีพและ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ  : ความพึงพอใจ / ส่วนประสมทางการตลาด / ร้านกาแฟสด 
 

Abstract 
Research purposes to study and compare the satisfaction of consumers to the marketing 

mix of fresh coffee shops in Phitsanulok Municipality the research survey is format of (Survey 
Research) samples used in this study were coffee consumers in Phitsanulok Municipality at 398 
persons was used in this study were filled questionnaire with random access. Percentage 
(Percentage) Average (Mean), standard deviation. One-way analysis of variance independent 
sample t-test, and One Way-ANOVA. 

The analysis of overall in consumer satisfaction to the 7 section in marketing mix of fresh 
coffee shops in Phitsanulok Municipality including products, pricing, distribution channels, 
promotion of individual processes, and physical are at high level. 

The satisfaction of consumers against through marketing mix of fresh coffee shops in 
Phitsanulok Municipality by sex, age, income, overall in the seven found that there are not 
differences. But considering found differentiation vary by education and occupation are 
statistically significant at 0.05. 
Keywords : Customer satisfaction / Marketing mix / Fresh coffee shops 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันกาแฟเป็นแฟช่ันในการบริโภคของประชาชนทุกระดับช้ัน ด้วยคุณสมบัติอันหอมกรุ่น รสชาติที่ขมแต่
อร่อย และมีประสิทธิภาพช่วยสร้างความสดช่ืนให้ผู้ดื่มได้ ท าให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มสากลนานาชาติ การดื่มกาแฟจึงเป็น
ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และจะเห็นได้ว่าการบริโภคกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของบางคนในชีวิตประจ าวัน 
 ธุรกิจร้านกาแฟสดได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมคนเมืองในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากข้อมูลการ
ขยายตัวของธุรกิจตลาดกาแฟ ในปี 2554 มีมูลค่า 6,000 ล้านบาท และเติบโตต่อเนื่อง จากสภาพการแข่งขันทาง
การตลาดที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มการขยายตัวกันอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ธุรกิจกาแฟสดถือเป็นอีกธุรกิจที่มีนักลงทุนเข้า
มาลงทุนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการที่จะเข้าสู่เส้นทางธุรกิจกาแฟในปัจจุบันท าได้ง่าย ก็สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ 
ส าหรับการด าเนินงานในธุรกิจกาแฟสดมีทั้งเจ้าของที่เริ่มต้นสร้างขึ้นเอง ซึ่งผู้ที่ประกอบกิจการนี้ควรให้ความส าคัญ
กับการเข้าใจถึงพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสด และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด  
 จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากบทบาทของธุรกิจกาแฟสด เนื่องจากเป็นเมือง
ใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มากไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ าและป่าเขาที่
สวยงามน่าท่องเที่ยว ประกอบกับที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลก ยังเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมที่เช่ือมต่อกับเส้นทาง
ของประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจในการการลงทุน จึงมีธุรกิจมากมายเข้ามาลงทุนทั้ง
ห้างสรรพสินค้าก็จะมีร้านกาแฟและธุรกิจที่เปิดร่วมกับร้านกาแฟ โดยจ านวนร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกมี 316 ร้าน (www.wongnai.com) ซึ่งจากจ านวนร้านกาแฟสดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงท าให้
ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องปรับปรุงและพัฒนาหาจุดเด่นของร้านท่ีนอกเหนือจากรสชาติของกาแฟ ซึ่งจะเป็นเสน่ห์
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสด ซึ่งจากการปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าวท าให้มาตรฐานของสินค้าและ
บริการดีขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด กลยุทธ์การตลาดที่จะน ามาแผนการตลาดเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและผล
การศึกษาที่ได้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านสินค้า และการให้บริการ รวมทั้งเป็นแนวในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความพอใจในบริการร้านกาแฟสดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก ในด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก  
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู เมษายน พ.ศ. 2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสด ที่ไม่ทราบ

จ านวนประชาชน คณะผู้วิจัยใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 50% หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด
ต้องการระดับความเช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%  (จากสูตร W.G.Cochran) ซึ่งได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 384 คน จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปดิและปลายเปดิที่ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกเอง ซึ่ง

คณะผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นเอง โดยศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก เป็นค าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ที่มี 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย เกณฑค์่าเฉลี่ยในการแปลความหมายมี 5 ตัวเลือก 
คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลค่าความเช่ือมั่น โดยการหาค่า Reliabilities Analysis ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ  0.826 

 
 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดใน

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

-  เพศ 
-  อาย ุ
-  การศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได ้
 

-  ด้านสินค้า 
-  ด้านราคา 
-  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
-  ด้านบุคคล 
-  ด้านกระบวนการ 
-  ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เชิงพรรณนา และข้อมูลจากแบบสอบถามมา

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติในการเปรียบเทียบใช้ ค่า t – test ส าหรับตัวแปรที่
มี 2 กลุ่ม และการทดสอบค่า One Way –Anova ส าหรับตัวแปรที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.30 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อย
ละ 40.70 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.00  มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 33.20 และมีรายได้ ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 45.70 
 ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด ของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกใน
ภาพรวม 7 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76  มีทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
ค่าเฉลี่ย 3.79, 3.81, 3.72, 3.66, 3.82, 3.75 และ 3.78 ตามล าดับ  ( ตารางที่ 1 ) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลกจ าแนกตาม เพศอายุ และรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตาม การศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2-6) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้าน 

กาแฟ สดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวม 7 ด้าน 

ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลก 
Mean SD. แปลผล 

ด้านสินค้า 3.79 .445 มาก 

ด้านราคา 3.81 .478 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.72 .458 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.66 .364 มาก 

ด้านบุคคล 3.82 .422 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.75 .446 มาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.78 .409 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.76 .255 มาก 

จากตารางที่ 1  ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.76 มาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในด้านบุคคล รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสินค้า ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด  
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ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขต 
เทศบาล นครพิษณุโลก ในภาพรวม 7 ด้าน  จ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของร้าน
กาแฟสดในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก 

ชาย (n = 154) หญิง (n = 244) 

t Sig. 
Mean SD. Mean SD. 

ด้านสินค้า 3.81 .401 3.77 .472 .701 .019 
ด้านราคา 3.81 .477 3.82 .479 -.205 .933 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.69 .463 3.73 .456 -.888 .387 
ด้านส่งเสริมการตลาด 3.67 .367 3.65 .363 .577 .760 

ด้านบุคคล 3.79 .409 3.84 .430 -1.205 .059 
ด้านกระบวนการ 3.73 .418 3.76 .463 -.679 .108 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.79 .395 3.77 .418 .452 .513 
รวม 3.76 .261 3.76 .251 -.340 .925 

 
จากตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดใน

เขตเทศบาล ในภาพรวมจ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านสินค้า พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาล 
 นครพิษณุโลก ในภาพรวม 7 ด้าน  จ าแนกตามอายุ  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านสินค้า 
ระหว่าง .482 3 .161 .807 .490 
ภายใน 78.452 394 .199   
รวม 78.934 397    

ด้านราคา 
ระหว่าง .142 3 .047 .205 .893 
ภายใน 90.669 394 .230   
รวม 90.811 397    

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระหว่าง .211 3 .070 .332 .803 
ภายใน 83.397 394 .212   
รวม 83.607 397    

ด้านส่งเสริมการตลาด 
ระหว่าง .645 3 .215 1.622 .184 
ภายใน 52.239 394 .133   
รวม 52.884 397    
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาล 
 นครพิษณุโลก ในภาพรวม 7 ด้าน  จ าแนกตามอายุ  (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านบุคคล 
ระหว่าง .493 3 .164 .919 .432 
ภายใน 70.485 394 .179   
รวม 70.979 397    

ด้านกระบวนการ 
ระหว่าง .529 3 .176 .885 .449 
ภายใน 78.567 394 .199   
รวม 79.097 397    

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ระหว่าง .995 3 .332 1.997 .114 
ภายใน 65.429 394 .166   
รวม 66.423 397    

รวม 
ระหว่าง .030 3 .010 .152 .928 
ภายใน 25.865 394 .066   
รวม 25.895 397    

 
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดใน

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวม จ าแนกตามอายุ  พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาล 
 นครพิษณุโลกในภาพรวม 7 ด้าน จ าแนกตามการศึกษา  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านสินค้า 
ระหว่าง .457 3 .152 .765 .514 
ภายใน 78.477 394 .199   
รวม 78.934 397    

ด้านราคา 
ระหว่าง 3.037 3 1.012 4.544 .004 
ภายใน 87.774 394 .223   
รวม 90.811 397    

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระหว่าง 2.323 3 .774 3.753 .011 
ภายใน 81.284 394 .206   
รวม 83.607 397    

ด้านส่งเสริมการตลาด 
ระหว่าง .124 3 .041 .310 .818 
ภายใน 52.760 394 .134   
รวม 52.884 397    

ด้านบุคคล 
ระหว่าง .818 3 .273 1.532 .206 
ภายใน 70.160 394 .178   
รวม 70.979 397    
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ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาล 
 นครพิษณุโลกในภาพรวม 7 ด้าน จ าแนกตามการศึกษา (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านกระบวนการ 
ระหว่าง .933 3 .311 1.568 .197 
ภายใน 78.164 394 .198   
รวม 79.097 397    

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ระหว่าง 1.767 3 .589 3.589 .014 
ภายใน 64.656 394 .164   
รวม 66.423 397    

รวม 
ระหว่าง .563 3 .188 2.919 .034 
ภายใน 25.332 394 .064   
รวม 25.895 397    

 
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดใน

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวม จ าแนกตามการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขต 
   เทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวม 7 ด้าน จ าแนกตามอาชีพ  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านสินค้า 
ระหว่าง 3.228 3 1.076 5.599 .001 
ภายใน 75.707 394 .192   
รวม 78.934 397    

ด้านราคา 
ระหว่าง .315 3 .105 .457 .712 
ภายใน 90.496 394 .230   
รวม 90.811 397    

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระหว่าง 4.884 3 1.628 8.147 .000 
ภายใน 78.724 394 .200   
รวม 83.607 397    

ด้านส่งเสริมการตลาด 
ระหว่าง .541 3 .180 1.358 .255 
ภายใน 52.343 394 .133   
รวม 52.884 397    

ด้านบุคคล 
ระหว่าง .791 3 .264 1.479 .220 
ภายใน 70.188 394 .178   
รวม 70.979 397    

ด้านกระบวนการ 
ระหว่าง 1.577 3 .526 2.671 .047 
ภายใน 77.520 394 .197   
รวม 79.097 397    
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ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขต 
 เทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวม 7 ด้าน จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ระหว่าง .649 3 .216 1.296 .276 
ภายใน 65.775 394 .167   
รวม 66.423 397    

รวม 
ระหว่าง .943 3 .314 4.965 .002 
ภายใน 24.952 394 .063   
รวม 25.895 397    

 
จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดใน

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวมจ าแนกตามอาชีพ    พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 6 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก ในภาพรวม 7 ด้าน จ าแนกตามรายได้  
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านสินค้า 
ระหว่าง 1.694 2 .847 4.330 .014 
ภายใน 77.241 395 .193   
รวม 78.934 397    

ด้านราคา 
ระหว่าง .863 2 .431 1.894 .152 
ภายใน 89.948 395 .228   
รวม 90.811 397    

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระหว่าง .936 2 .468 2.237 .108 
ภายใน 82.671 395 .209   
รวม 83.607 397    

ด้านส่งเสริมการตลาด 
ระหว่าง .501 2 .251 1.889 .153 
ภายใน 52.383 395 .133   
รวม 52.884 397    

ด้านบุคคล 
ระหว่าง .289 2 .144 .806 .447 
ภายใน 70.690 395 .179   
รวม 70.979 397    

ด้านกระบวนการ 
ระหว่าง .783 2 .391 1.975 .140 
ภายใน 78.314 395 .198   
รวม 79.097 397    

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ระหว่าง .500 2 .250 1.497 .225 
ภายใน 65.924 395 .167   
รวม 66.423 397    

รวม 
ระหว่าง .241 2 .120 1.855 .158 
ภายใน 25.654 395 .065   
รวม 25.895 397    

จากตารางที่ 6  การเปรยีบเทียบความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ภาพรวมจ าแนกตามรายได้ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อยู่ใน

ระดับมาก พิจารณารายด้าน 1 ) ด้านสินค้า รสชาติของกาแฟ กลิ่นหอม เข้มข้น ความหลากหลายของชนิดกาแฟ 
ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในร้าน ซึ่งสอดคล้องกับ พิริยะ  วิจักขณาพันธุ์ (2546) เรื่อง 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ในเรื่อง ความส าคัญกับรสชาติกาแฟ มีรายการเครื่องดื่มกาแฟให้เลือกหลายแบบ 2) ด้านราคา มีราคาให้
เลือกตามภาชนะบรรจุ ราคาต่อแก้วเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ  ซึ่งสอดคล้องกับ รณภพ  สมบัติพล (2553) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ ามันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาต่อแก้วเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 3)ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   มี
อินเทอร์เน็ต    ที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ ชนัญญา  ศรีลลิตา (2551)  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการ
เดินทาง 4)ด้านส่งเสริมการตลาด มีการสะสมคูปองแลกของรางวัล มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ณฐมน การุณ (2554)  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่า ให้ความส าคัญสื่อที่ท าให้รู้จักร้านกาแฟส่วนใหญ่ ป้ายหน้าร้าน และการส่งเสริม
การขาย 5)ด้านบุคคล พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ธเนศ  แกล้วกล้า (2549) เรื่อง ความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านกาแฟสดบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านบุคลากร มีการเน้นคุณภาพในการบริการ การขายหน้ารา้นโดยพนักงาน ความ
สุภาพพนักงาน 6) ด้านกระบวนการ มีความถูกต้องแม่นย าในขั้นตอนการช าระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ พิริยะ          
วิจักขณาพันธุ์ (2546) เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชน์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ความถูกต้องในการส่งมอบและความรวดเร็วในการคิดเงินมีความส าคัญ  7) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ภายในร้านมีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ วราภรณ์  วิวิธสิริ (2546) รื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการบริโภคกาแฟคั่วบดในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล กรณีศึกษาร้านบ้านไร่กาแฟ พบว่า บรรยากาศในร้านดีมีที่นั่งดื่มกาแฟที่สะดวกสบาย ภายในร้านมีความ
สะอาด  

การทดสอบสมมุติฐาน เพศ อายุ รายได้ ที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอคล้องกับสมมุติฐานเนื่องมาจากผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นวัยกลางคนและไม่ได้ให้ความส าคัญในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากนักอีกทั้งการก าหนดราคาทุกร้าน
ใกล้เคียงกัน การให้บริการของพนักงานเป็นนักบริการเหมือนกัน ยกเว้น  ด้านอาชีพและการศึกษา แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นเพราะผู้บริโภคมีการเลือกยีห้อของกาแฟเพราะรสชาติ ความเข้มข้นและความ
หอมของกาแฟ  สอดคล้องกับ ณฐมน การุณ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟสดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าการตัดสินเลือกใช้บริการร้านกาแฟ จ าแนกตามเพศและ
รายได้ ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ พิริยะ  วิจักขณาพันธุ์ (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟระบบแฟรนไชน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอาชีพและการศึกษาท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านสินค้าร้านกาแฟควรพิจารณาให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาดของผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในร้าน 
สินค้าท่ีจ าหน่ายในร้านต้องสด ใหม่ สะอาด และพยายามรักษาในเรื่องความคงท่ีของรสชาติกาแฟ  

2. ด้านราคาควรพิจารณาในเรื่องของการก าหนดราคา ให้เหมาะสม โดยอาจตั้งราคาให้ลูกค้าเลือกตาม
ภาชนะบรรจุ หรือตั้งราคาตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเติม  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายควรพิจารณาในเรื่องท าเลที่ตั้งเป็นส าคัญ และควรเพิ่มเติมในเรื่องสถานที่
จอดรถให้สะดวกและเพียงพอส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ  
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4. ด้านส่งเสริมการตลาดควรให้ความส าคัญกับการจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ตอบสนองการซื้ออย่างรวดเร็วและเกิดการซื้อซ้ า และยังเป็นการเพิ่มความถี่ในการบริโภคให้เพิ่มมากข้ึน 

5. ด้านบุคคลพนักงานควรมีความสุภาพ กิริยามารยาทเรียบร้อย บุคลิกภาพและการแต่งกายและท่าทาง
ของพนักงานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม เอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการให้บริการ  

6. ด้านกระบวนการควรมีความสะดวกในการติดต่อกับร้าน กรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาควรมีทักษะและ
ประสิทธิภาพในการการท างานให้บริการความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง แนะน าบริการ 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพควรค านึงถึงเครื่องมือและอุปกรณท์ี่ทันสมัย ระบบการท างานเรียบร้อย ความ
สะดวกในการเดินทาง การจัดร้านสะดุดตา และดึงดูดความสนใจ ความสะอาดของร้าน และสถานที่จอดรถไว้คอย
บริการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการรับบริการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในปัจจัยด้านอื่นๆ อาทิ เช่น ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด และ

ขยายขอบเขตพื้นท่ีในการวิจัยออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
2. ควรศึกษาลักษณะเชิงคุณภาพมากขึ้น เพราะจะท าให้ข้อมูลที่จะได้นั้นมีความละเอียดและมีคุณภาพ 
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