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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั มีรา้ นกาแฟสดเปิดใหม่มากมาย เพราะกําลังได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภค มี
ตัง้ แต่รา้ นกาแฟเล็กๆ ในย่านชุมชน ไปจนถึงร้านกาแฟใหญ่ทข่ี ายภาพลักษณ์และความสุนทรี
ในการดื่มเป็ นหลัก รูปแบบการแข่งขันในธุรกิจกาแฟสดเปลีย่ นแปลงไปมาก ทัง้ ในด้านสินค้า
และบริการเช่น มีความพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งกรรมวิธใี นการชงกาแฟให้ได้มาตรฐาน มีเครือ่ งดื่มชา
และเครือ่ งดื่มอื่นๆ ให้เลือกมากมาย มีเครือ่ งดื่มกาแฟคัวบดทั
่
ง้ ร้อนและเย็นหลายแบบเป็ นจุด
ขาย มีอาหารว่างไว้รบั ประทานคูก่ บั กาแฟ ได้แก่ ขนมปงั ขนมเค้ก คุกกี้ หรือแซนวิช ไว้บริการ
ด้วย การตกแต่งร้านแบบง่ายๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า จะตกแต่งร้านเป็ นบู๊ธ
เล็กๆ ส่วนในสถานีบริการนํ้ามัน จะทําเป็ นบ้านหลังเล็กๆ แต่เน้นการตกแต่งร้านให้ดทู นั สมัย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในร้านมีการขายกาแฟคัวบดของร้
่
านเอง สําหรับพนักงานชงกาแฟและ
พนักงานบริการก็จะมีความรูค้ วามชํานาญ ได้รบั การฝึ กอบรมมาอย่างดี พร้อมทีจ่ ะให้คาํ แนะนํา
เกีย่ วกับตัวสินค้า เช่น แนะนําลูกค้าว่ามีเครือ่ งดื่มชนิดใดรสชาติแบบไหนบ้าง และให้บริการที่
ประทับใจแก่ลกู ค้าเสมอ
โดยการศึกษานี้ จะเป็ นการศึกษาเฉพาะในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ เนื่องจากเป็ นเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูท้ าํ การศึกษา และมีความคิดทีจ่ ะสนใจในธุรกิจนี้ อีก
ทัง้ ในเขตบางกอกน้อยเอง ธุรกิจร้านกาแฟสดยังไม่มกี ารแข่งขันทีร่ นุ แรงมากนัก มีจาํ นวนผู้
ดําเนินธุรกิจน้อยราย เป็ นแหล่งชุมชนทีม่ นี กั ธุรกิจ พนักงาน และนักเรียนนักศึกษา พักอาศัยอยู่
เป็ นจํานวนมาก ซึง่ ถือเป็ นตลาดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจร้านกาแฟสดด้วย
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) สภาพทัวไปของธุ
่
รกิจร้านกาแฟสดในเขต
บางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) พฤติกรรมการดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสด 3) ปจั จัย
ทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสด
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็ นประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตบางกอกน้อย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยการใช้แบบสอบถาม จากนัน้ นําข้อมูลที่

ค

ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และทดสอบสมมุตฐิ าน
ด้วยค่าสถิติ Chi – Square เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดื่ม
กาแฟจากร้านกาแฟสด ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคตัวอย่างมาใช้บริการร้านกาแฟสดวัน
ละครัง้ ในวันและช่วงเวลาทีไ่ ม่แน่นอน โดยชอบดื่มกาแฟเย็นมากทีส่ ดุ เครือ่ งดื่มอื่นทีค่ วรมีขาย
ในร้าน คือ นํ้าผลไม้ ราคาต่อแก้วทีผ่ บู้ ริโภคเห็นว่าเหมาะสมคือ 25-29 บาท คนส่วนใหญ่ชอบ
ไปใช้บริการร้านกาแฟสดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นบ้านหลังเล็กๆ หรือไม่กใ็ นศูนย์การค้า โดยตัง้ ใจมาดื่ม
กาแฟ เพราะชอบทีร่ สชาติของกาแฟ/ความหอมของกาแฟ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดื่มกาแฟจากร้าน
กาแฟสดทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ เรือ่ งของ
รสชาติและความหอมของกาแฟ รองลงมา ได้แก่ ปจั จัยด้านช่องทางการจําหน่าย คือ การรักษา
ความสะอาดของร้านกาแฟรวมถึงอุปกรณ์การชงกาแฟด้วย อันดับสาม ได้แก่ ปจั จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ ความหลากหลายของเมนู อันดับสี่ ได้แก่ ปจั จัยด้านราคา คือ มีราคาต่อแก้วที่
เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป จึงเสนอแนะให้ผปู้ ระกอบการรักษาความสะอาดและรสชาติของ
กาแฟให้ดคี งทีใ่ นราคาทีเ่ หมาะสม
ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มคี วามสัมพันธ์
กับความถีใ่ นการดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสด โดยพบว่า ผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในช่วง
อายุ 41 ปีขน้ึ ไป ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับรายได้
15,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ด่มื กาแฟสดวันละครัง้ คิดเป็ นร้อยละมากทีส่ ดุ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดื่มกาแฟจาก
ร้านกาแฟสดในด้านวันทีด่ ่มื กาแฟจากร้านกาแฟสด พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์กบั วันทีด่ ่มื กาแฟจากร้านกาแฟสด โดยพบว่าส่วนใหญ่ในช่วงอายุ 41 ปีขน้ึ ไป
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่ด่มื กาแฟจากร้านกาแฟ
สดในทุกวัน คิดเป็ นร้อยละมากทีส่ ดุ
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจจะสรุปได้วา่ กลุ่มเป้าหมายหลักจะอยูใ่ นช่วงอายุตงั ้ แต่
อายุ 41 ปี ขน้ึ ไป ส่วนใหญ่จะมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ซึง่
กลุ่มผูบ้ ริโภคเหล่านี้บริโภคกาแฟสดในทุกๆวัน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการร้านกาแฟสดควรจะมีการ
วางแผนกลุยทธ์ทางการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคในตลาดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี อีกทัง้ เพือ่ สามารถแข่งขันกับธุรกิจร้านกาแฟสด
รายอื่นๆได้

