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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
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ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้ อย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บทที่1 บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
ั บนั กาแฟเป็นเครือ่ งดืม่ ยอดนิยมและ
มนุษย์รจู้ กั กาแฟมาตัง้ แต่สมัยโบราณจวบจนถึงปจจุ
แพร่หลายไปทัวโลก
่
เนื่องจากความมีรสชาติเฉพาะตัว และกลิน่ หอมเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็ นทีโ่ ปรด
ปรานของคนหลายๆ คน ซึง่ ในประเทศไทยเอง ตลาดกาแฟก็มกี ารปรับโฉมออกสูต่ ลาด เพือ่
ทัง้ ในรูปของกาแฟผง
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ให้มที างเลือกหลากหลายมากขึน้
สําเร็จรูป กาแฟสําเร็จบรรจุเป็นกระป๋อง ร้านกาแฟพรีเมีย่ ม และร้านกาแฟสด
ในช่วงเวลา 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา ตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟเติบโตมากขึน้ จากมูลค่าของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์กาแฟแต่ละประเภทอยูใ่ นเกณฑ์ทส่ี งู ซึง่ ในปี 2545 มูลค่าของธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟทัง้
ระบบสูงถึงกว่า 10,000 ล้านบาท โดยแยกเป็ น ผลิตภัณฑ์กาแฟสําเร็จรูป 5,600 ล้านบาท กาแฟ
กระป๋อง 6,000 ล้านบาท ร้านกาแฟพรีเมีย่ ม 3,000 ล้านบาท (ชุตมิ า,2546) ร้านกาแฟสด 1,4001,500 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 (วันเพ็ญ,2547) ทําให้
ตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นตลาดทีน่ ่าสนใจลงทุนสําหรับนักลงทุน
ปจั จุบนั มีรา้ นกาแฟสดเปิดใหม่มากมาย เพราะกําลังได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภค มีตงั ้ แต่
ร้านกาแฟเล็กๆ ในย่านชุมชน ไปจนถึงร้านกาแฟใหญ่ทข่ี ายภาพลักษณ์และความสุนทรีในการดืม่
เป็ นหลัก รูปแบบการแข่งขันในธุรกิจกาแฟสดเปลีย่ นแปลงไปมาก ทัง้ ในด้านสินค้าและบริการเช่น
มีความพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งกรรมวิธใี นการชงกาแฟให้ได้มาตรฐาน มีเครือ่ งดืม่ ชาและเครือ่ งดืม่ อื่นๆ ให้
เลือกมากมาย มีเครือ่ งดืม่ กาแฟคัวบดทั
่
ง้ ร้อนและเย็นหลายแบบเป็ นจุดขาย มีอาหารว่างไว้
รับประทานคูก่ บั กาแฟ ได้แก่ ขนมปงั ขนมเค้ก คุกกี้ หรือแซนวิช ไว้บริการด้วย การตกแต่งร้าน
แบบง่ายๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า จะตกแต่งร้านเป็นบู๊ธเล็กๆ ส่วนในสถานีบริการ
นํ้ามัน จะทําเป็นบ้านหลังเล็กๆ แต่เน้นการตกแต่งร้านให้ดทู นั สมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใน
ร้านมีการขายกาแฟคั ่วบดของร้านเอง สําหรับพนักงานชงกาแฟและพนักงานบริการก็จะมีความรู้
ความชํานาญ ได้รบั การฝึกอบรมมาอย่างดี พร้อมทีจ่ ะให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับตัวสินค้า เช่น แนะนํา
ลูกค้าว่ามีเครือ่ งดืม่ ชนิดใดรสชาติแบบไหนบ้าง และให้บริการทีป่ ระทับใจแก่ลกู ค้าเสมอ
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จากสภาพการแข่งขันทางการตลาดทีท่ วีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทําให้ผทู้ ค่ี ดิ จะเริม่ กิจการ
ร้านกาแฟสดและผูป้ ระกอบการนี้อยูแ่ ล้ว ควรให้ความสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้
มากขึน้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้กจิ การสามารถอยูร่ อดและ
แข่งขันได้ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกดืม่
กาแฟจากร้านกาแฟสดของผูบ้ ริโภค เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว
โดยการศึกษานี้ จะเป็ นการศึกษาเฉพาะในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ เนื่องจากเป็ นเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูท้ าํ การศึกษา และมีความคิดทีจ่ ะสนใจในธุรกิจนี้ อีกทัง้ ใน
เขตบางกอกน้อยเอง ธุรกิจร้านกาแฟสดยังไม่มกี ารแข่งขันทีร่ นุ แรงมากนัก มีจาํ นวนผูด้ าํ เนินธุรกิจ
น้อยราย เป็นแหล่งชุมชนทีม่ นี กั ธุรกิจ พนักงาน และนักเรียนนักศึกษา พักอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ซึง่ ถือเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจร้านกาแฟสดด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ั ยทีม่ ผี ลต่อการเลือกดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด มีดงั นี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรือ่ งปจจั
1. เพือ่ ศึกษาสภาพทั ่วไปของธุรกิจร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
ั ยทีม่ ผี ลต่อการเลือกดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
3. เพือ่ ศึกษาปจจั
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผ่องศรี ไพฑูรย์เนรมิต ( 2540 ) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟของชาว
กรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ดม่ื กาแฟผงสําเร็จรูปมากทีส่ ดุ โดยส่วนใหญ่จะดืม่ กาแฟ
เป็ นครัง้ คราวมากกว่าจะดืม่ ประจํา และปริมาณทีด่ ม่ื เป็ นส่วนใหญ่ คือ ประมาณ 1 แก้วต่อวัน ปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ กาแฟผงสําเร็จรูป คือ รสชาติ ตรา/ยีห่ อ้ ราคา แต่ในกาแฟกระป๋อง ปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ คือรสชาติและความสะดวก สําหรับสถานทีซ่ อ้ื จะพบว่า ผูบ้ ริโภคนิยมซือ้
กาแฟผงสําเร็จรูป ทีห่ า้ งสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เกต แต่ในกาแฟกระป๋อง พบว่า จะนิยมซือ้ ที่
ร้านค้าทั ่วไป และในเรือ่ งความจงรักภักดีต่อตราสินค้า จะมีสงู มากในผลิตภัณฑ์กาแฟ ส่วนเรือ่ ง
ความคิดเห็นนัน้
พบว่า ส่วนใหญ่คดิ ว่าการดืม่ กาแฟเป็นอันตรายต่อสุขภาพและกาแฟก็เป็น
เครือ่ งดืม่ ทีฟ่ ุม่ เฟือย
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นิภา นิรตุ ติกุล ( 2541 ) พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดส์ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ร้านฟาสต์ฟูดทีผ่ บู้ ริโภคไปใช้บริการบ่อย ได้แก่ เคเอฟซี
ประเภทอาหารฟาสต์ฟูดทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม ได้แก่อาหารประเภทไก่ เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ
ได้แก่ นํ้าอัดลม เหตุผลทีไ่ ปใช้บริการเพราะต้องการใช้เป็ นทีน่ ดั พบ โดยไปใช้บริการสาขาทีอ่ ยูใ่ น
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ไปใช้บริการ ประมาณ 3 – 4 ครัง้ ต่อเดือน ไปใช้
บริการตัง้ แต่เวลา 11.00 -15.00 น. และจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
การสังอาหารจะนิ
่
ยมไปสังซื
่ อ้
ทีร่ า้ นและนังรั
่ บประทานทีร่ า้ น ค่าอาหารโดยเฉลีย่ ต่อคนต่อครัง้ ประมาณ 100 บาท หรือ
ตํ่ากว่า บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านคือตัวเอง ส่วนปจั จัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การรเลือกใช้บริการ ได้แก่ รสชาติอาหารทีถ่ กู ปาก ส่วนความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการส่งเสริมการตลาด
โดยเฉลีย่ เห็นว่าการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการมากขึน้
ได้ในระดับปานกลาง
สุวทิ ศั น์ สุรสิงห์โตทอง (2543) การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกร้านอาหาร
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถีใ่ นการบริโภคอาหารในร้านอาหารไทย คือ 3-4 ครัง้ ต่อ
เดือน วันทีบ่ ริโภคบ่อยทีส่ ดุ คือ วันอาทิตย์ รองลงมาคือวันเสาร์ ในช่วงเวลาระหว่าง 11.00-14.00
น. โดยจุดประสงค์หลักในการไปบริโภคอาหารในร้านอาหารไทย เพือ่ การพบปะสังสรรค์ จํานวนคน
ทีไ่ ปด้วยกันประมาณครัง้ ละ 3-4 คน โดยพบว่าไปกับคนรักมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ พบว่าค่าใช้จา่ ย
เฉลีย่ ต่อคนสําหรับการบริโภคแต่ละครัง้ ของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 201-300 บาท และ
ั ยการตลาด
ผลการศึกษาเกีย่ วกับทัศนะของกลุม่ ตัวอย่างต่อส่วนประสมทางการตลาด เห็นว่าปจจั
ั ยด้านราคาและช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสําคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสําคัญมากทีส่ ดุ ปจจั
ั ยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสําคัญปานกลาง ส่วนอายุ รายได้ ระดับการศึกษา
มาก ส่วนปจจั
และอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการบริโภค แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการ
ั ยเดียวทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ทัศนะของ
บริโภคในร้านอาหารไทย และระดับการศึกษา เป็นปจจั
ผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาด
ั ยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสดในเขต
ชุตมิ า กุลวัฒน์ (2546) ปจจั
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสด
ั ยทางด้านพนักงานขายและการบริการ
ปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญมากทีส่ ดุ เป็ นอันดับ 1 ได้แก่ ปจจั
ั ยทางด้านสถานที่ คือทีจ่ อดรถ ความสะอาดของร้าน และบรรยากาศภายใน
รองลงมา ได้แก่ ปจจั
ั ยทางด้านผลิตภัณฑ์ ซึง่ ความสําคัญอยูท่ ร่ี สชาติของกาแฟสด ส่วน
ร้าน สําหรับอันดับ 3 ได้แก่ ปจจั
ั ย
ั ยทางด้านราคา ควรตัง้ ราคาต่อแก้วไม่เกิน 30 บาท และอันดับ 5 ได้แก่ ปจจั
อันดับ 4 ได้แก่ ปจจั
ทางด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีคปู องสะสมแต้มเพือ่ แลกของรางวัลและทําอย่างต่อเนื่อง
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แนวคิ ดทฤษฎี
ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
คําถามทีจ่ ะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึง่ ประกอบไป
ด้วย
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย (Who constitutes the market?) เป็ นคําถามเพือ่ ให้ทราบถึงลักษณะ
กลุม่ เป้าหมายทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
2. ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไร (What does the market buy?) เป็ นคําถามเพือ่ ให้ทราบถึงสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภค
ต้องการซือ้ หรือคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทส่ี นองต่อผูบ้ ริโภค
3. ทําไมผูบ้ ริโภคจึงซือ้ (Why does the market buy?) เป็นคําถามเพือ่ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การซือ้ หรือการเลือกใช้บริการกับร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
4. ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Whom participates in the buying?) เป็นคําถามเพือ่ ให้ทราบ
ถึงบทบาทของกลุม่ ต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพล หรือมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด
5. ผูบ้ ริโภคซือ้ อย่างไร (How does the market buy?) เป็นคําถามเพือ่ ทราบถึงขันตอนในการ
้
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด
6. ผูบ้ ริโภคซือ้ เมือ่ ใด (When does the market buy?) เป็ นคําถามเพือ่ ทราบถึงโอกาสในการมาใช้
บริการร้านกาแฟ
7. ผูบ้ ริโภคซือ้ ทีไ่ หน (Where does the market buy?) เป็ นคําถามเพือ่ ทราบถึงสถานทีท่ ผ่ี บู้ ริโภค
จะเลือกในการร้านกาแฟสด ซึง่ นักการตลาดจะต้องศึกษา เพือ่ จัดช่องทางการจัดจําหน่ายให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
สําหรับขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญในขบวนการซือ้ นัน้
ต้องพยายามทําความเข้าใจว่า ผูบ้ ริโภคมี
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการตัดสินใจซือ้ อย่างไร แต่ละขัน้ ตอนจะให้ขอ้ คิดแก่นกั การตลาดว่านักการ
ตลาดจะสามารถให้ความสะดวกหรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคอย่างไร จากการสํารวจ
รายงานของผูบ้ ริโภคจํานวนมากในกระบวนการซือ้ พบว่า ผูบ้ ริโภคผ่านขบวนการ 5 ตอน คือการ
รับรูถ้ งึ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ และความรูส้ กึ
ภายหลังการซือ้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ขบวนการซือ้ เริม่ ต้นก่อนการซือ้ จริงๆ และมีผลกระทบหลังจาก
การซือ้
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ภาพที1่ โมเดล 5 ขัน้ ตอน ในกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด
1. ผลิ ตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจเพือ่ สนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พงึ พอใจผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขาย อาจมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จงึ ประกอบด้วย
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (utility) มี
คุณค่า(value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์
ั ย ต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคํานึงถึงปจจั
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ( product differentiation ) และ(หรือ) ความแตกต่างทางการ
แข่งขัน
(competitive differentiation)
1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ ( คุณสมบัติ ) ของผลิตภัณฑ์ ( product component )เช่น ประโยชน์
พืน้ ฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบริการ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้า เป็ นต้น การกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ( product positioning ) เป็ นการออกแบบการบริการของบริษทั เพือ่ แสดง
ตําแหน่งทีแ่ ตกต่างและ มีคณ
ุ ค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) เพือ่ ให้การบริการมีลกั ษณะใหม่และปรับปรุงให้
ดีขน้ึ (new and improved) ซึง่ ต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
1.4 กลยุทธ์เกีย่ วกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ( product mix ) และสายผลิตภัณฑ์ (product line)
2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าการใช้บริการในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (cost) ของ
ลูกค้า ผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) การใช้บริการกับราคา (price) ผลิตภัณฑ์นนั ้
ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึงถึง
2.1 คุณค่าทีร่ บั รู้ (perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึง่ ต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้า
ในคุณค่าของการใช้บริการสูงกว่าราคาของการใช้บริการนัน้
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2.2 ต้นทุน (cost) การตัง้ ราคาต้องครอบคลุมต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นต้นทุนการผลิต
การตลาด ต้นทุนการใช้บริการและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
ั บนั และแนวโน้มในอนาคต เป็นปจจั
ั ยสําคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัง้ ราคา
2.3 การแข่งขัน ทัง้ ในปจจุ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทค่ี แู่ ข่งขันเข้ามาแข่งขันได้งา่ ย
ั ยอื่นๆ เช่น ราคาของคูแ่ ข่งขัน อํานาจซือ้ ของลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย นโยบายราคาเป้าหมาย
2.4 ปจจั
ส่วน ครองตลาดทีต่ อ้ งการ กฎหมายควบคุมการกําหนดราคา เป็ นต้น
3. การส่งเสริมการตลาด ( promotion ) เป็ นการติดต่อสือ่ สารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผู้
ให้บริการในร้านค้า กับผูใ้ ช้บริการในร้านค้า เพือ่ การสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ การ
ติดต่อสือ่ สารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย (personal selling) และการติดต่อสือ่ สารโดยไม่ใช้คน
( non-personal selling ) เครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารมีหลายประการ ซึง่ อาจเลือกใช้หนึ่งหรือ
หลายเครือ่ งมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครือ่ งมือสือ่ สารแบบประสมประสานกัน [ integrated
marketing communication (IMC) ] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า การบริการ คูแ่ ข่งขัน
โดยบรรลุจุดมุง่ หมายร่วมกันได้ เครือ่ งมือส่งเสริมทีส่ าํ คัญ มีดงั นี้
3.1 การโฆษณา (advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกีย่ วกับองค์การ และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ทีต่ อ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เกีย่ วข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรงานโฆษณาและยุทธวิธกี ารโฆษณาและกลยุทธ์สอ่ื
3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาด
โดยใช้บคุ คล
งานในข้อนี้จะเกีย่ วข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขายและการจัดการ
หน่วยงานขาย
3.3 การส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมทีน่ อกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ ซึง่ สามารถกระตุน้ ความ
สนใจ ทดลองใช้หรือการซือ้ โดยลูกค้าขันสุ
้ ดท้ายหรือบุคคลอื่น ในช่องทางการส่งเสริมการขาย มี 3
รูปแบบ คือ การกระตุน้ ผูบ้ ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูผ่ บู้ ริโภค การกระตุน้ คนกลาง
เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูค่ นกลาง และการกระตุน้ พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการ
ขายทีม่ งุ่ สูพ่ นักงานขาย
3.4 การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ (publicity and public relations) การให้ขา่ วเป็นการเสนอ
ส่วนการประชาสัมพันธ์หมายถึงความ
ความคิดเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน
พยายามทีม่ กี ารวางแผน โดยองค์การหนึ่งเพือ่ สร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การให้เกิดกับกลุม่ ใดกลุม่
หนึ่ง การให้ขา่ วเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
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3.5 การตลาดทางตรง (direct marketing หรือdirect response marketing) และการตลาดเชือ่ มตรง
(online marketing) เป็ นการติดต่อสือ่ สารกับกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองโดยตรงหรือ
หมายถึงวิธกี ารต่างๆ ทีน่ กั การตลาดใช้สง่ เสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูใ้ ช้บริการและทําให้เกิดการ
ตอบสนองในทันที ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรงการขายโดยใช้
แคตตาล็อค การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึง่ จูงใจให้ลกู ค้ามีกจิ กรรมการตอบสนอง
เช่น การใช้คปู องเป็นส่วนลดในการใช้บริการ
4. การจัดจําหน่ าย (place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึง่
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพือ่ เคลือ่ นย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันทีน่ ําผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาดเป้าหมาย ก็คอื สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมทีช่ ว่ ยในการ
กระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัด
จําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (channel of distribution) หมายถึง เส้นทางทีผ่ ลิตภัณฑ์และ/หรือ
กรรมสิทธิ ์ทีผ่ ลิตภัณฑ์ถกู เปลีย่ นมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจําหน่าย
จึง
ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสูต่ ลาด (market logistics) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเคลือ่ นย้ายผลิตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย
งานทีส่ าํ คัญ คือ การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า การคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ
ตัวแบบพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Models of consumer behavior)
นักการตลาดได้ให้ความสนใจและได้ศกึ ษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ สินค้าและบริการโดย
ใช้วธิ ี “การวิจยั ผูบ้ ริโภค” หรือ “Consumer Research” เป็ นการศึกษาความรูส้ กึ นึกคิด หรือจิตใจ
การศึกษาหาความจริงนี้จงึ
ซึง่ เป็นกลไกสําคัญในการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการของผูบ้ ริโภค
เปรียบเสมือนการหาความจริงในกล่องมืด หรือ “the black box” ซึง่ ได้มผี อู้ ธิบายพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคไว้ดงั นี้
1. ตัวแบบพฤติกรรมการซือ้ ของฟิลปิ คอตเลอร์ ได้คดิ ตัวแบบขึน้ เพือ่ อธิบายพฤติกรรมในการซือ้
ของผูบ้ ริโภค
โดยอาศัยทฤษฏีพน้ื ฐานเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์
ซึง่ สาเหตุทท่ี าํ ให้เกิด
พฤติกรรม ประกอบด้วยสิง่ เร้า 2 ส่วน ได้แก่ สิง่ เร้าทางการตลาด (Marketing stimuli) ได้แก่ ส่วน
ประสมการตลาด หรือ 4 P’s ซึง่ เป็นปจั จัยทีค่ วบคุมได้ และ สิง่ เร้าภายนอกอื่น ๆ ซึง่ ไม่สามารถ
ั ยและเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ได้แก่
ควบคุมได้ เช่น ปจจั
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึง่ สิง่ เร้าทัง้ 2 ส่วนดังกล่าว เป็ นเหตุให้เกิด
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พฤติกรรมในการซือ้ คือเป็นตัวป้อนเข้า (input) เข้าสู่ “กล่องดํา” (Black Box) ผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูซ้ อ้ื ภายใต้อทิ ธิพลของวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยา ทีแ่ ต่ละบุคคลได้รบั และจะ
ปรากฏผลออกมา (output) ซึง่ เรียกว่า การแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ต่อสิง่ เร้า ใน
การตัดสินใจซือ้ หรือไม่ ตัวแบบของคอตเลอร์ จึงเรียกว่า “Stimulus-Response Model”

ภาพที2่ แสดงตัวแบบพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
2. ตัวแบบพฤติกรรมการซือ้ ของ วิลเลีย่ ม เจ สแตนตันและคณะฯ (พิบลู ทีปะปาล, 2545)ได้คดิ ตัว
แบบเพือ่ อธิบายพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคไว้วา่ พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีแ่ สดงออกมา
ในรูปของกระบวนการตัดสินใจ เป็ นขัน้ ตอนนัน้ เกิดจากพลังผลักดัน 4 อย่าง ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ได้แก่
2.1 ข้อมูลข่าวสาร (Information) การตัดสินใจซือ้ จะเกิดขึน้ ได้จะต้องมีขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ ว กับตัว
ผลิตภัณฑ์ ตรา ราคา ลักษณะ ประโยชน์ และสถานทีท่ จ่ี ะซือ้
2.2 สังคมและกลุม่ สังคม (Social and group forces) ประกอบด้วยวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย
(Subculture) ชัน้ ของสังคม กลุม่ อ้างอิง ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว ซึง่ มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อ
การตัดสินใจซือ้ และการก่อให้เกิดลักษณะทางจิตวิทยาของผูซ้ อ้ื ด้วย
2.3 จิตวิทยา (Psychological forces) เป็นพลังผลักดันทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้
การเรียนรู้ บุคลิก และทัศนคติ ซึง่ เป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดความต้องการเลือกซือ้ และตัดสินใจซือ้
รวมถึงการภักดีในตราสินค้าด้วย
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2.4 สถานการณ์ (Situational factors) ปจั จัยทางด้านสถานการณ์ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ได้แก่ เวลาและโอกาส สถานที่ จุดมุง่ หมาย รวมทัง้ เงือ่ นไขในการซือ้ เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ซือ้ และผลักดันให้ผซู้ อ้ื ตัดสินใจแตกต่างกันไป
กรอบแนวคิดของการศึกษา
จากทฤษฎีทใ่ี ช้ และการตรวจผลงานการศึกษาครัง้ นี้ สามารถกําหนดกรอบของการศึกษา
ได้ดงั นี้

พฤติกรรมการดื่มกาแฟ
จากร้ านกาแฟสด
ความถี่ในการดื่มกาแฟสด
วันที่ดื่มกาแฟสด
ั ยส่วนบุคคล ปจจั
ั ยทางการตลาดกับ
ภาพที3่ กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
พฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด (อ้างใน วิจติ รา ,2548)
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สมมติ ฐานของการศึกษา
ั ยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ น
1. ปจจั
การดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ั ยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื
2. ปจจั
กาแฟจากร้านกาแฟสด
ขอบเขตของการศึกษา
1. เป็ นการศึกษาสภาพทั ่วไปของธุรกิจร้านกาแฟสด ในเขตบางกอกน้อย โดยลักษณะของธุรกิจจะ
เป็นร้านทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตกาแฟสด และจําหน่ายเอง โดยบริการทัง้ ภายในร้าน และซือ้ นํากลับบ้าน
2. ลักษณะของการศึกษา เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการศึกษา
3. ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณ เขตบางกอกน้อย
4. พืน้ ทีใ่ นการศึกษา คือ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลาในการศึกษา คือ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน โดยทําการรวบรวมข้อมูลใน
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2549 และทําการประมวลผลข้อมูล รวมระยะเวลา 1 เดือน
วิ ธีการศึกษา
ั ยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเพือ่ หาระดับความสําคัญของปจจั
การเลือกดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ซึง่ จะใช้การศึกษาเชิงพรรณนาในการอธิบายถึงระดับ
ั ยดังกล่าว และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือ
ความสําคัญของปจจั
โดยมีรายละเอียดของวิธกี ารศึกษาดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชากรทีเ่ ป็ นคนไทย ในเขตบางกอกน้อยและเป็นผูท้ เ่ี คยดืม่
กาแฟจากร้านกาแฟสด
2. กลุม่ ตัวอย่าง (sampling) ในการกําหนดกลุม่ ตัวอย่างของผูบ้ ริโภคนัน้ เนื่องจากผูศ้ กึ ษาไม่ทราบ
จํานวนประชากร จึงกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สดั ส่วน (sample size determination :
proportions) (อ้างใน ดารณี,2545:27) โดยใช้วธิ กี ารคํานวณตามสูตร ดังนี้
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N

=

Z2/4(E)2

n แทน จํานวนสมาชิกกลุม่ ตัวอย่าง
z แทน ระดับความเชือ่ มัน่
e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้ทร่ี ะดับ .05
ในการศึกษาครัง้ นี้กาํ หนดสัดส่วนของประชากรเท่ากับร้อยละ50 ต้องการระดับความเชือ่ มัน่
เท่ากับร้อยละ 95 และยอมให้มคี วามคลาดเคลือ่ นได้รอ้ ยละ 5
เมือ่

N
N

=
=

(1.96)2/4(0.05)2
384 ตัวอย่าง

ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ผูศ้ กึ ษาได้ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น
(non-probability sampling) โดยสุม่ ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (convenience sampling) โดย
การสอบถามจากผูท้ เ่ี ดินผ่านไปมาในย่านบางกอกน้อย และผูท้ ม่ี าดืม่ กาแฟทีร่ า้ นกาแฟสดในเขต
บางกอกน้อย แต่เนื่องจากงานศึกษาชิน้ นี้มเี วลาค่อนข้างจํากัด ดังนัน้ ผูจ้ ดั ทําจะขอลดกลุม่ ตัวอย่าง
ให้เหลือเพียง 200 คนเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) ในการศึกษาครัง้ นี้ ทําการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (primary data) ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเวลาเดียว คือ เดือนสิงหาคม
เดือน กันยายนโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคจํานวน 200 คน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมใิ นการวิจยั ครัง้ นี้ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามกลุม่
ตัวอย่าง ว่าเคยดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดหรือไม่ ถ้ากลุม่ ตัวอย่างตอบว่าไม่เคยดืม่ ก็จะสอบถาม
สาเหตุทไ่ี ม่ดม่ื
และสิง่ จูงใจทีจ่ ะทําให้เปลีย่ นพฤติกรรมมาดืม่ กาแฟสด เพือ่ ปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่อไป แต่ถา้ กลุม่ ตัวอย่างตอบว่าเคยดืม่ จึงจะทําการสัมภาษณ์โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กบั กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ อ่านและตอบแบบสอบถามด้วยตนเองจริงโดยไม่มกี ารแทรกแซงจากผู้
ศึกษา
2. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (secondary data) ได้ศกึ ษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆคือ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เอกสารงานวิจยั นิตยสาร วารสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้
การศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
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เครือ่ งมือทีใ่ ช ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ใช แบบสอบถามเป นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข อมูล โดยสร
างแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบด วยคําถาม 3 ส วน ดังนี้
ส วนที่ 1 ใช สอบถามข อมูลทัวไปของผู
่
ตอบแบบสอบถาม เช น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาอาชีพ รายได เป นแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะกําหนดคําตอบให เลือก (check
list) และให เลือกเพียงคําตอบเดียว
ส วนที่ 2 ใช สอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมในการดืม่ กาแฟของผู บริโภค เป นแบบ
สอบถามทีม่ ลี กั ษณะกําหนดคําตอบให ผู ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว และคําถามทีใ่ ห ผู
ตอบเลือกคําตอบมากกว า 1 คําตอบ
ส วนที่3 ใช สอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็น ในเรือ่ งป จจัยทีม่ ผี ลต อการเลือกดืม่ กาแฟจา
กร านกาแฟสด ซึง่ เป นคําถามที่ ให ผู ตอบเลือกระดับความสําคัญของป จจัยที่
กําหนดไว โดยให คะแนนตามลําดับ (rating scale) ตามแบบลิเคิร ท (Likert scale) ซึง่
แต ละคําตอบมีระดับคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผู ตอบเห็นด วยว ามีผลมากทีส่ ดุ
ระดับ 4 หมายถึง ผู ตอบเห็นด วยว ามีผลมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผู ตอบเห็นด วยว ามีผลปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผู ตอบเห็นด วยว ามีผลน อย
ระดับ 1 หมายถึง ผู ตอบเห็นด วยว ามีผลน อยทีส่ ดุ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา ( descriptive statistic ) เป็ นการศึกษาถึงสภาพโดยทัวไปของลั
่
กษณะทาง
ั ยทางการตลาดทีม่ ผี ลการ
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการดืม่ กาแฟสดจากร้านกาแฟสดและปจจั
ตัดสินใจเลือกดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดโดยใช้คา่ สถิตอิ ย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ
(percentage of frequency) ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (arithmetic mean) และการแจกแจงความถีเ่ ป็นต้น
2. การทดสอบสมมุตฐิ าน ( hypothesis testing ) เพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามทีศ่ กึ ษาว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมในการดืม่
กาแฟจากร้านกาแฟสดหรือไม่ พฤติกรรมทีน่ ํามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้าน
กาแฟสด วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด ใช้การทดสอบสถิติ Chi-Square โดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 หรือ ระดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 โดยให้ปจั จัยส่วนบุคคลเป็ นตัวแปรต้น
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และพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดเป็นตัวแปรตาม ซึง่ ถ้าค่า Significance ทีไ่ ด้จาก
โปรแกรมมากกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ก่ี าํ หนด คือ 0.05 จะยอมรับสมมติฐาน นันคื
่ อ ตัว
แปรต้นไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม แต่ถา้ ค่าทีค่ าํ นวณได้น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
กําหนดไว้ คือ 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน นั ่นคือ ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการศึกษา
1. เพือ่ ทราบถึงสภาพทัวไปของธุ
่
รกิจร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
2. เพือ่ ทราบถึงพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบธุรกิจร้านกาแฟ
สดในเขตบางกอกน้อย
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บทที่2
ผลการศึกษา
สภาพทั ่วไปของธุรกิ จร้านกาแฟสด
จากการศึกษาสภาพทัวไปของธุ
่
รกิจร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย โดยวิธกี ารสํารวจ
พบว่า มีรา้ นกาแฟสดทัง้ หมด 12 ร้าน แบ่งออกเป็ น ร้านกาแฟในระบบแฟรนไชน์ 5 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 ของร้านกาแฟสดทัง้ หมด (ตารางที1่ ) ตัง้ อยูใ่ นทีอ่นื ๆเช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล
มากทีส่ ดุ 3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของร้านกาแฟในระบบแฟรนไชน์ และเป็นร้านกาแฟทีอ่ ยูน่ อก
ระบบแฟรนไชน์ 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของร้านกาแฟสดทัง้ หมด (ตารางที1่ ) ตัง้ อยูใ่ นอาคาร
พาณิชย์มากทีส่ ดุ 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของร้านกาแฟนอกระบบแฟรนไชน์ โดยมีลกั ษณะ
เป็ นบ้านหลังเล็กๆ เคาน์เตอร์มที น่ี งั ่ บู๊ธเล็กๆ ซึง่ มีทงั ้ ร้านทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ใหม่และร้านทีต่ อ้ งปิดกิจการ
ลงไป เพราะไม่สามารถแข่งขันได้
ตารางที1่ ร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
ร้ านกาแฟสด
ในระบบแฟรนไชน์
ในสถานีบริ การนํ้ามัน
ห้างสรรพสิ นค้า
อาคารพาณิ ชย์
อื่นๆ
นอกระบบแฟรนไชน์
ในสถานีบริ การนํ้ามัน
ห้างสรรพสิ นค้า
อาคารพาณิ ชย์
อื่นๆ

จํานวน(ร้ าน)
5
1
1
3
7
1
1
5
-

ร้ อยละ
100
0.00
20.00
20.00
60.00
100
14.29
14.29
71.43
0.00
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การศึกษาครัง้ นี้ ได้ทาํ การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจํานวน 200 ตัวอย่าง และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึง่ จะทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุม่ ตัวอย่าง แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ส่วน ในลักษณะดังต่อไปนี้
ั ยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่วนที่ 1 ปจจั
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเฉลีย่ ต่อปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ส่วนที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการสอบถามกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างทัง้ หมด 200 ตัวอย่าง โดยจําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ได้ผลดังนี้
เพศ
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 54 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด เป็ นเพศชายส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 46 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด เป็ นเพศหญิง (ตารางที2่ )
อายุ
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 21-30 ปีมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของกลุม่
ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา ได้แก่ กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง ทีม่ ชี ว่ งอายุ อยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี อายุต่าํ กว่า 21 ปี และอายุ 50 ปีขน้ึ ไป คิดเป็นร้อยละ 33 16 8 7 และ 2
ตามลําดับ (ตารางที2่ )
ระดับการศึกษา
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 38 ของ
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ระดับปวช. ระดับปวส. / อนุปริญญา
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 30 13 12 และ 7 ตามลําดับ (ตารางที2่ )
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อาชีพ
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั เอกชนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 64
รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 21 10
และ 5 ตามลําดับ (ตารางที2่ )
รายได้
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง มีรายได้อยูใ่ นระดับ 20,000 บาทขึน้ ไปมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ
40 รองลงมารายได้ระหว่าง 15,001–20,000 บาท รายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท รายได้
ระหว่าง 10,001–15,000 บาท และรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 19 15 และ 5
ตามลําดับ (ตารางที2่ )
ตารางที2่ ลักษณะส่วนบุคคล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ตํ่ากว่า 21 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี

จํานวน(คน)
200
108
92
200
14
100
66
16
4
200
14
26
24
76

N = 200
ร้ อยละ
100
54.0
46.0
100
7.0
50.0
33.0
8.0
2.0
100
7.0
13.0
12.0
38.0
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สูงกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว
ระดับรายได้ ต่อบุคคล (บาท/เดือน)
ตํ่ากว่า 5,000
5,001 – 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
20,000 บาทขึ้นไป

60
200
42
128
10
20
200
10
38
30
42
80

30.0
100
21.0
64.0
5.0
10.0
100
5.0
19.0
15.0
21.0
40.0

ค่ าเฉลี่ยของกลุ่มผู้บริ โภคกาแฟสด
70

40
30
20
10

1.เพศ

2.อายุ

ึ ษา
3.ระดับการศก

ปั จจัยส่ วนบุคคล

4.อาชีพ

5.ระดับรายได ้

้ ไป
20000 ขึน

15001-20000

10001-15000

ตํ่ากว่า 5000

5001-10000

ค ้าขาย

พนั กงานบริษัทเอกชน

ข ้าราชการ/รัฐวิส าหกิจ

ึ ษา
นั กเรียน/นั กศก

สูงกว่าปริญญาตรี

ปวส.

ปริญญาตรี

ปวช.

มัธยมตอนปลาย

ึ้ ไป
51 ปี ขน

41-50 ปี

31-40 ปี

21-30 ปี

ตํ่ากว่า 21 ปี

ชาย

0
หญิง

ร้อยละ

60
50
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ส่วนที่2 พฤติ กรรมการดื่มกาแฟจากร้านกาแฟสด
ลักษณะการดืม่ กาแฟสด
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดวันละครัง้ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 32 ของ
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ มากกว่าวันละครัง้ สัปดาห์ละครัง้ สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ เดือนละ
2-3 ครัง้ และเดือนละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 22 17 15 8 และ 6 ตามลําดับ (ตารางที3่ )
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างจะดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดในวันทีไ่ ม่แน่นอน ขึน้ อยูก่ บั โอกาสและ
ความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 47 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ ดืม่ ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์
และวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 39 8 และ 6 ตามลําดับ (ตารางที3่ )
กลุม่ ตัวอย่างดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดในช่วงเวลาทีไ่ ม่แน่นอน ขึน้ อยูก่ บั โอกาสและความ
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 56 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. 09.01
-12.00 น. 15.01-18.00 น. 18.01-21.00 น. 12.01-15.00 น. และ 21.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ
16 10 7 5 4 และ 2 ตามลําดับ (ตารางที3่ )
ตารางที3่ ลักษณะการดืม่ กาแฟสด
ลักษณะส่ วนบุคคล
ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟสด
มากกว่าวันละครั้ง
วันละครั้ง
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง
วันทีด่ มื่ กาแฟสด
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
ทุกวัน
ไม่แน่นอน

จํานวน(คน)
200
44
64
30
34
16
12
200
16
12
78
94

N = 200
ร้ อยละ
100
22.0
32.0
15.0
17.0
8.0
6.0
100
8.0
6.0
39.0
47.0
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ช่ วงเวลาทีด่ มื่ กาแฟสด
6.00 – 9.00 น.
9.01 – 12.00 น.
12.01 – 15.00 น.
15.01 – 18.00 น.
18.01 – 21.00 น.
21.01 – 24.00 น.
ไม่แน่นอน

200
32
20
8
14
10
4
112

100
16.0
10.0
4.0
7.0
5.0
2.0
56.0

ประเภทการดืม่ กาแฟสด
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างชอบดืม่ กาแฟเย็นมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ หมด รองลงมา คือ กาแฟร้อน และดืม่ ทัง้ สองอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33 และ 26 ตามลําดับ (ตาราง
ที4่ )
ตารางที4่ ประเภทการดืม่ กาแฟสด
ประเภทกาแฟสด
ประเภทกาแฟทีด่ มื่
กาแฟร้อน
กาแฟเย็น
ทั้ง 2 อย่าง

จํานวน(คน)
200
67
80
53

N = 400
ร้ อยละ
100
33.5
40
26.5

เครือ่ งดืม่ ทีค่ วรมีขาย
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างคิดว่า เครือ่ งดืม่ อื่นทีค่ วรมีขายในร้านกาแฟสด มากทีส่ ดุ คือ นํ้าผลไม้
คิดเป็นร้อยละ 28 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ นมสด ชา นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม คิดเป็นร้อย
ละ 27.4 24 และ 20.6 ตามลําดับ (ตารางที5่ )
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ตารางที5่ เครือ่ งดืม่ ทีค่ วรมีขายในร้านกาแฟสด
N = 200
เครื่องดื่มทีค่ วรมีขาย
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
เครื่องดื่มทีค่ วรมีขาย
350
100
นํ้าผลไม้
98
28.0
นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม
72
20.6
ชา
84
24.0
นมสด
96
27.4
หมายเหตุ : จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 200 คน และแต่ละคนเลือกคําตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ราคากาแฟทีเ่ หมาะสม
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างคิดว่าราคากาแฟสดต่อแก้วทีเ่ หมาะสม คือ 25-29 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 36 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ 50 บาทขึน้ ไป 45-49 บาท 30-34 บาท 40-44 บาท
35-39 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26 16 10 7 และ 5 ตามลําดับ (ตารางที6่ )
ตารางที6่ ราคากาแฟสดต่อแก้ว
ราคากาแฟสดต่ อแก้ วทีเ่ หมาะสม
ราคากาแฟสดต่ อแก้ วทีเ่ หมาะสม
25 - 29 บาท
30 - 34 บาท
35 - 39 บาท
40 - 44 บาท
45 - 49 บาท
50 บาทขึ้นไป

จํานวน(คน)
200
72
20
10
14
36
52

N = 200
ร้ อยละ
100
36.0
10.0
5.0
7.0
16.0
26.0
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ลักษณะของร้านและสถานทีท่ เ่ี ลือกใช้บริการ
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างชอบร้านกาแฟสด ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นบ้านหลังเล็กๆ คิดเป็นร้อยละ 43.9
ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ เคาน์เตอร์มที น่ี งั ่ และ บู๊ธเล็กๆ คิดเป็นร้อยละ 33.8 และ
22.3 ตามลําดับ (ตารางที7่ )
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างไปใช้บริการร้านกาแฟสดในศูนย์การค้า คิดเป็นร้อยละ 51.1 ของกลุม่
ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ สถานีบริการนํ้ามัน และ อาคารพาณิชย์ คิดเป็ นร้อยละ 30.4 และ
18.5 ตามลําดับ (ตารางที7่ )
ตารางที7่ ลักษณะของร้านและสถานทีท่ ไ่ี ปใช้บริการ
N = 200
ลักษณะของร้ านและสถานที่
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
ลักษณะของร้ านและสถานที่
260
100
บ้านหลังเล็กๆ
114
43.9
บูธ๊ เล็กๆ
58
22.3
เคาน์เตอร์ มีที่นงั่
88
33.8
สถานทีท่ ี่ไปใช้ บริการร้ านกาแฟสด
270
100
ศูนย์การค้า
138
51.1
อาคารพาณิ ชย์
50
18.5
สถานีบริ การนํ้ามัน
82
30.4
หมายเหตุ : จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 200 คน และแต่ละคนเลือกคําตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
เหตุผลทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสด
กลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างมาใช้บริการร้านกาแฟสด เพราะตัง้ ใจมาดืม่ กาแฟ คิดเป็ น ร้อยละ
22.3 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมา คือ เพือ่ พบปะสังสรรค์ เพือ่ รอเวลาทําธุระอย่างอื่น พูดคุย
ธุรกิจ พักผ่อนหย่อนใจ อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 21.8 19.1 16.4 13.2 และ 7.3 ตามลําดับ
(ตารางที8่ )
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ตารางที8่ เหตุผลทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสด
N = 200
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
เหตุผลทีม่ าใช้ บริการร้ านกาแฟสด
เหตุผลทีม่ าใช้ บริการร้ านกาแฟสด
440
100
ตั้งใจมาดื่ม
98
22.3
เพื่อพบปะสังสรรค์
96
21.8
พักผ่อนหย่อนใจ
58
13.2
พูดคุยธุรกิจ
72
16.4
รอเวลาทําธุระอย่างอื่น
84
19.1
อ่านหนังสื อ
32
7.3
หมายเหตุ : จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 200 คน และแต่ละคนเลือกคําตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ค่ าเฉลี่ ยลั กษณะและประเภทการดื่มกาแฟสด
60
50

30
20
10

ความถ ี่

วันที่

ช่วงเวลา

กาแฟเย็น

ทั้ง 2 อย่าง

กาแฟร้ อน

ไม่แน่นอน

18.01-21.00 น.
21.01-24.00 น.

15.01-18.00 น.

6.00-9.00 น.

9.01-12.00 น.
12.01-15.00 น.

ไม่แน่นอน

ทุกวัน

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

เดือนละครั้ง

เดือนละ 2-3 ครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

วันละครั้ง

สัปดาห์ละ 2-3

0
มากกว่าวันละครั้ง

ร้อยละ

40

ประเภทกาแฟ
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ค่ าเฉลี่ ยของเครื่องดื่มทีค่ วรมีขาย ราคา และลั กษณะของร้ าน
และสถานทีท่ เี่ ลื อกใช้ บริการ
60

ร้ อยละ

50
40
30
20

เครื่อ งดื่ม ที่ควรมีขาย ราคาที่เ หมาะสม ลัก ษณะร านกาแฟ
้
สถานที่

อ่ านหนังสือ

พูดคุยธุรกิ จ

รอเวลาทํ าธุระ

พักผ่อนหย่อนใจ

ตั้งใจมาดื่ม

พบปะสังสรรค์

สถานีบริ การนํ้ามั น

ศูนย์การค้า

อาคารพาณิชย์

บู๊ธเล็กๆ

เคาน์เตอร์ มีที่นั่ง

45-49

50 บาทขึ้นไป

40-44

35-39

30-34

25-29

ชา

นมสด

นํ้าหวาน

นํ้าผลไม้

0

บ้านหลังเล็กๆ

10

้ ิการ
เหตุผลที่ม าใชบร

ส่วนที่ 3 ความคิ ดเห็นเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกดื่ม
กาแฟจากร้านกาแฟสด
ั ยด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมเฉลีย่
เมือ่ พิจารณาปจั จัยทางการตลาดแต่ละด้าน พบว่า ปจจั
อยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยให้ความสําคัญในด้านรสชาติ/ความหอมของกาแฟมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ
หนึ่ง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.48 รองลงมา คือ ความหลากหลายของเมนูเครือ่ งดืม่ กาแฟ มีกาแฟสูตร
เฉพาะทีแ่ ตกต่างจากร้านอืน่ และภาพลักษณ์/ ความมีชอ่ื เสียงของร้าน ให้ความสําคัญในระดับมาก
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.05 3.93 และ 3.82 ตามลําดับ (ตารางที9่ )
ปจั จัยด้านราคา โดยภาพรวมเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยให้ความสําคัญในด้านราคา
ต่อแก้วไม่แพงเมือ่ เทียบกับร้านอื่นเป็นอันดับหนึ่ง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 รองลงมา คือ ราคาต่อ
แก้วทีเ่ หมาะสม และคิดราคาพิเศษสําหรับลูกค้าทีเ่ ป็นสมาชิก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.94 และ 3.70
ตามลําดับ (ตารางที9่ )
ปจั จัยด้านช่องทางการจําหน่าย
โดยภาพรวมเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสําคัญมาก
โดยให้
ความสําคัญในด้านความสะอาดของร้านกาแฟมากทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึ่ง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.20
รองลงมา คือ มีทน่ี ั ่งสะดวกสบาย ตบแต่งร้านสวยงาม มีทจ่ี อดรถสะดวกปลอดภัย มีหนังสือไว้ให้
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อ่าน และมีเพลงฟงั ให้ความสําคัญในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 3.88 3.76 3.64 และ 3.54
ตามลําดับ (ตารางที9่ )
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสําคัญปานกลาง โดยในด้าน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญในระดับมาก เป็นอันดับหนึ่ง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.77 รองลงมา
คือ มีสว่ นลดพิเศษเนื่องในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ มีคปู องส่วนลด ให้ความสําคัญในระดับปาน
กลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.43 3.42 ตามลําดับ (ตารางที9่ )
ั ยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
ตารางที9่ ระดับความคิดเห็นเฉลีย่ ทีม่ ตี อ่ ปจจั
จําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ทีม่ ผี ลต่อการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อ มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย ค่ าเฉลีย่ ความ
การดืม่ กาแฟสด
ทีส่ ุ ด
กลาง
ที่สุด
สํ าคัญ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์/ความมีชื่อเสี ยงของร้าน
46 80 66 8
3.82 มาก
รสชาติ/ความหอมของกาแฟ
112 72 16
4.48 มาก
ความหลากหลายของเมนู
68 82 42 8
4.05 มาก
มีกาแฟสูตรเฉพาะแตกต่างจากร้านอื่น 54
92 40 14 3.93 มาก
ปัจจัยด้ านราคา
ราคาต่อแก้วที่เหมาะสม
58 76 62 4
3.94 มาก
ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น
50 92 56
2
3.95 มาก
คิดราคาพิเศษสําหรับลูกค้าสมาชิก
46 62 78 14 3.70 มาก
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจําหน่ าย
มีที่จอดรถสะดวกปลอดภัย
54 62 66 18
3.76 มาก
มีที่นงั่ สะดวกสบาย
58 90 38 12
2 3.95 มาก
ความสะอาดของร้านกาแฟ
86 74 34
6
4.20 มาก
มีหนังสื อไว้ให้อ่าน
34 74 78 14
3.64 มาก
มีเพลงฟัง
32 72 70 24 2
3.54 มาก
ตกแต่งร้านสวยงาม
52
80 60
8
3.88 มาก
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ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
มีคูปองส่วนลด
มีส่วนลดพิเศษเนื่องในเทศกาล
หรื อโอกาสพิเศษ

42
34
28

94
58
64

42
68
78

20
38
26

2
2
4

3.77 มาก
3.42 กลาง
3.43 กลาง

Product

Price

Place

มี ส่วนลดเนื่ องในเทศกาลต่ างๆ

มี คูปองส่ วนลด

การโฆษณา

ตกแต่ งร้านสวยงาม

มี เพลงฟัง

มี หนั งสื อให้อ่าน

ความสะอาดของร้าน

มี ที่นั่งสบาย

มี ที่จอดรถสะดวก

คิ ดราคาพิ เศษสํ าหรั บสมาชิ ก

ราคาไม่ แพงเมื่ อเทียบกั บร้านอื่ น

ราคาต่ อแก้วที่ เหมาะสม

แตกต่ างร้านอื่ น

ความหลากหลาย

รสชาติ

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ภาพลั กษณ์

ระดั บความสํ าคั ญ

ค่ าเฉลี่ ยปัจจัยทางการตลาด

Promotion

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ั ยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ การศึกษา
ในส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
อาชีพและรายได้ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด ในด้านความถีใ่ นการดืม่ กาแฟ
จากร้านกาแฟสด วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด โดยวิธกี ารทดสอบสถิติ Chi-Square ทีร่ ะดับ
่ อยละ 95 หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยให้ปจั จัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรต้น
ความเชือ่ มันร้
และพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดเป็นตัวแปรตาม
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สมมติฐานข้อที1่ ปจั จัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั
ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
H0 : ปจั จัยส่วนบุคคลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
H1 : ปจั จัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
เนื่องจากการทดสอบ Chi-Square ของบางสมมติฐาน มีคา่ Expected count ในแต่ละ Cell
น้อยกว่า 5 เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 25 จึงทําการจัดกลุม่ ตัวแปรใหม่ โดยการรวมกลุม่ ตัวอย่าง
เข้าด้วยกันและจัดประเภทของกลุม่ ตัวอย่างใหม่ ดังนี้
อายุ มีการนํากลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 21 ปี มารวมกับอายุ 21-30 ปี เป็นอายุต่าํ กว่า 30
ปี และอายุ 41-50 ปี มารวมกับอายุ 50 ปีขน้ึ ไป เป็ นอายุ 41 ปีขน้ึ ไป และจัดประเภทอายุใหม่
ออกเป็ นอายุต่าํ กว่า 30 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41 ปีขน้ึ ไป
ระดับการศึกษา มีการนํากลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส./
อนุปริญญา รวมเป็ นระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และจัดประเภทระดับการศึกษาใหม่
ออกเป็ นตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
รายได้ มีการนํากลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาท กับ 5,001-10,000 บาท รวม
เป็ นรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท และจัดระดับรายได้ใหม่เป็ น ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,001-15,000
บาท15,001-20,000 บาท และ 20,000 บาทขึน้ ไป
เพศ เมือ่ พิจารณาตามเพศของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า ทัง้ เพศชายและเพศหญิงดืม่ กาแฟจาก
ร้านกาแฟสดวันละครัง้ คิดเป็ นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที1่ 0)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.44 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า เพศของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจาก
ร้านกาแฟสดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
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ตารางที1่ 0 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความถีใ่ นการดืม่ กาแฟสด
ความถี่ในการดื่ม
เพศ (ร้อยละ)
กาแฟสด
ชาย
24
มากกว่าวันละครั้ง
วันละครั้ง
30
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
17
สัปดาห์ละครั้ง
13
เดือนละ 2-3 ครั้ง
9
เดือนละครั้ง
7
รวม
100
Chi-Square = 4.797 d.f. = 4 Significance = 0.44 n = 200

หญิง
20
35
13
22
7
4
100

อายุ เมือ่ พิจารณาตามช่วงอายุของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริโภคในช่วงอายุ41 ปีขน้ึ ไป มี
ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดโดยรวมคิดเป็นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที่ 11)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.00 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า อายุของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจากร้าน
กาแฟสดมีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ตารางที1่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟสด
ความถี่ในการดื่ม
กาแฟสด
มากกว่าวันละครั้ง
วันละครั้ง
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง

ตํ่ากว่า 30 ปี
19
19
21
25
9

อายุ (ร้อยละ)
31-40 ปี
21
48
9
6
9

41ปี ขึ้นไป
40
50
0
10
0
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เดือนละครั้ง
7
6
รวม
100
100
Chi-Square = 52.476 d.f. = 20 Significance = 0.00*** n = 200

0
100

การศึกษา เมือ่ พิจารณาตามการศึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรีดม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด วันละครัง้ คิดเป็นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที1่ 2)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.002 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาของผูท้ ด่ี ม่ื
กาแฟจากร้านกาแฟสดมีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ตารางที1่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความถีใ่ นการดืม่ กาแฟสด
ความถี่ในการดื่ม
ระดับการศึกษา (ร้อยละ)
กาแฟสด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
25
18
23
มากกว่าวันละครั้ง
วันละครั้ง
38
32
27
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
19
16
10
สัปดาห์ละครั้ง
16
16
20
เดือนละ 2-3 ครั้ง
3
5
17
เดือนละครั้ง
0
13
3
รวม
100
100
100
Chi-Square = 42.660 d.f. = 20 Significance = 0.002*** n = 200
อาชีพ เมือ่ พิจารณาตามอาชีพของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริโภคในอาชีพข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด วันละครัง้ คิดเป็นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที1่ 3)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.00 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า อาชีพของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจากร้าน
กาแฟสดมีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
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ตารางที1่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความถีใ่ นการดืม่ กาแฟสด
ความถี่ในการดื่ม
กาแฟสด

อาชีพ (ร้อยละ)
นักเรี ยน/ พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ/
นักศึกษา
เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
0
27
20
มากกว่าวันละครั้ง
วันละครั้ง
14
34
60
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
29
13
0
สัปดาห์ละครั้ง
29
14
20
เดือนละ 2-3 ครั้ง
10
9
0
เดือนละครั้ง
19
3
0
รวม
100
100
100
Chi-Square = 51.025 d.f. = 15 Significance = 0.00*** n = 200

ค้าขาย/
ธุรกิจส่ วนตัว
40
40
10
10
0
0
100

รายได้ เมือ่ พิจารณาตามอาชีพของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริโภคในระดับรายได้ 15,00120,000 บาทต่อเดือน ดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดวันละครัง้ คิดเป็ นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที1่ 4)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.001 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า รายได้ของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจาก
ร้านกาแฟสดมีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ตารางที1่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟสด
ความถี่ในการดื่ม
กาแฟสด
มากกว่าวันละครั้ง
วันละครั้ง
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

ตํ่ากว่า
10,000
8
13
29

รายได้ (ร้อยละ)
10,001 15,001 15,000
20,000
27
19
40
43
7
10

20,000
ขึ้นไป
30
35
13

30

สัปดาห์ละครั้ง
21
13
19
เดือนละ 2-3 ครั้ง
4
7
10
เดือนละครั้ง
17
7
0
รวม
100
100
100
Chi-Square = 47.210 d.f. = 20 Significance = 0.001*** n = 200

15
5
3
100

ั ยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์
สมมติฐานข้อที2่ ปจจั
กับวันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
ั ยส่วนบุคคลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
H0 : ปจจั
ั ยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
H1 : ปจจั
เพศ เมือ่ พิจารณาตามเพศของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ทัง้ เพศชาย ในวันทีไ่ ม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ
มากทีส่ ดุ ซึง่ อาจจะดืม่ ใน วันจันทร์-ศุกร์ หรือเสาร์-อาทิตย์ (ตารางที่ 15)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.158 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า เพศของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจากร้าน
กาแฟสดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
ตารางที1่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับวันทีด่ ม่ื กาแฟสด
วันที่ดื่ม
เพศ (ร้อยละ)
กาแฟสด
ชาย
7
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
9
ทุกวัน
35
ไม่แน่นอน
48
รวม
100
Chi-Square = 5.202 d.f. = 3 Significance = 0.158 n = 200

หญิง
9
2
43
46
100
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อายุ เมือ่ พิจารณาตามอายุของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า ช่วงอายุ 41 ปีขน้ึ ไป ดืม่ กาแฟจากร้าน
กาแฟสด ในทุกวัน คิดเป็นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที่ 16)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.001 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า อายุของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจากร้าน
กาแฟสด มีความสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
ตารางที1่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั วันทีด่ ม่ื กาแฟสด
วันที่ดื่ม
อายุ (ร้อยละ)
กาแฟสด
ตํ่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
7
9
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
9
3
ทุกวัน
30
45
ไม่แน่นอน
54
42
รวม
100
100
Chi-Square = 51.505 d.f. = 12 Significance = 0.001*** n = 200

41ปี ขึ้นไป
10
0
70
20
100

การศึกษา เมือ่ พิจารณาตามการศึกษาของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรี
ดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด ในวันทีไ่ ม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละมากทีส่ ดุ ซึง่ อาจจะดืม่ ใน วันจันทร์ศุกร์ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ (ตารางที่ 17)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.001 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า การศึกษาของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟ
จากร้านกาแฟสด มีความสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
ตารางที1่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับวันทีด่ ม่ื กาแฟสด
วันที่ดื่ม
กาแฟสด
จันทร์ - ศุกร์

ระดับการศึกษา (ร้อยละ)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
16
3
7
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เสาร์ - อาทิตย์
13
5
25
37
ทุกวัน
31
55
ไม่แน่นอน
รวม
100
100
Chi-Square = 32.467 d.f. = 12 Significance = 0.001*** n = 200

0
40
53
100

อาชีพ เมือ่ พิจารณาตามอาชีพของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า นักเรียน/นักศึกษาดืม่ กาแฟจากร้าน
กาแฟสดในวันทีไ่ ม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที่ 18)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.00 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า อาชีพของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจากร้าน
กาแฟสด มีความสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
ตารางที1่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับวันทีด่ ม่ื กาแฟสด
วันที่ดื่ม
กาแฟสด

อาชีพ (ร้อยละ)
นักเรี ยน/ พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ/ ค้าขาย/
นักศึกษา
เอกชน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว
5
6
40
10
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
14
3
20
0
ทุกวัน
10
47
20
60
ไม่แน่นอน
71
44
20
30
รวม
100
100
100
100
Chi-Square = 47.957 d.f. = 9 Significance = 0.00*** n = 200
รายได้ เมือ่ พิจารณาตามรายได้ของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า ระดับตํ่ากว่า 10,000 บาท ดืม่
กาแฟจากร้านกาแฟสดในวันทีไ่ ม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละมากทีส่ ดุ (ตารางที่ 19)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่าให้คา่ นัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.069 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า รายได้ของผูท้ ด่ี ม่ื กาแฟจาก
ร้านกาแฟสด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด
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ตารางที1่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟสด
วันที่ดื่ม
กาแฟสด

รายได้ (ร้อยละ)
ตํ่ากว่า
10,001 15,001 10,000
15,000
20,000
8
20
10
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
13
13
5
ทุกวัน
8
47
43
ไม่แน่นอน
70
20
43
รวม
100
100
100
Chi-Square = 50.005 d.f. = 12 Significance = 0.069 n = 200

20,000
ขึ้นไป
3
0
53
45
100
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บทที่3
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
ปจั จุบนั มีรา้ นกาแฟสดเปิดขึน้ ใหม่อย่างมากมาย เพราะกําลังได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคมี
ตัง้ แต่รา้ นเล็กๆ
ไปจนถึงร้านกาแฟใหญ่ทข่ี ายภาพลักษณ์และความสุนทรีในการดืม่ เป็ นหลัก
รูปแบบการแข่งขันในธุรกิจกาแฟสดเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ทัง้ ในด้านสินค้าและบริการ เช่น มี
ความพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งของกรรมวิธใี นการชงกาแฟให้ได้มาตรฐาน มีเครือ่ งดืม่ กาแฟคัวบดทั
่
ง้ ร้อนและ
เย็นหลายแบบเป็นจุดขาย มีอาหารรับประทานเล่นคูก่ บั กาแฟไว้บริการด้วย เน้นการตกแต่งร้านให้
ดูทนั สมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สําหรับพนักงานของร้านจะได้รบั การฝึกอบรมมาอย่างดี เพือ่
ให้บริการแก่ลกู ค้า จากสภาพการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทําให้ผทู้ ค่ี ดิ จะเริม่ กิจการ
ร้านกาแฟสดและผูป้ ระกอบการนี้อยูแ่ ล้ว ควรให้ความสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้กจิ การสามารถอยูร่ อด และแข่งขันได้
ั ยทีม่ ผี ลต่อการเลือกร้านกาแฟสดของ
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการศึกษาถึงปจจั
ผูบ้ ริโภค เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจร้านกาแฟสดให้ประสบความสําเร็จ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสภาพทั ่วไปของธุรกิจร้านกาแฟสด ในเขต
บางกอกน้อย เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย เพือ่ ศึกษา
ั ยทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่อการเลือกดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด และ
ระดับความคิดเห็นเฉลีย่ ของปจจั
เพือ่
ั ยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปจจั
การศึกษาในครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวก จากผูท้ ม่ี าดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด ในเขตบางกอกน้อย รวม 200
ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเวลาเดียว คือ เดือนกันยายน – สิงหาคม 2550 และทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การแสดงผลแบบจํานวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่
ตัวอย่าง และในด้านพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด ใช้สถิตพิ น้ื ฐานแสดงค่าเฉลีย่ ของ
ั ยทางการตลาด
ระดับความคิดเห็นของกลุม่ ผูบ้ ริโภคในเรือ่ งปจจั
ทีม่ ผี ลต่อการดืม่ กาแฟจากร้าน
กาแฟสด และทําการทดสอบสมสุตฐิ าน โดยใช้สถิติ Chi-Square ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95
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ั ยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด สามารถ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
สรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
จากการศึษาสภาพทัวไปของธุ
่
รกิจร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย
โดยวิธกี ารสํารวจ
พบว่า มีรา้ นกาแฟสดในเขตบางกอกน้อยรวมทัง้ หมด 12 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น ร้านกาแฟทีอ่ ยูใ่ น
ระบบแฟรนไชน์ 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของร้านกาแฟสดทัง้ หมด ตัง้ อยูใ่ นทีอน่ื ๆเช่น
ร้านอาหาร โรงพยาบาล มากทีส่ ดุ 3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของร้านกาแฟในระบบแฟรนไชน์ และ
เป็ นร้านกาแฟนอกระบบแฟรนไชน์ 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของร้านกาแฟสดทัง้ หมด ตัง้ อยูใ่ น
อาคารพาณิชย์มากทีส่ ดุ 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของร้านกาแฟสดนอกระบบแฟรนไชน์ โดยมี
ลักษณะเป็น บ้านหลังเล็กๆ เคาน์เตอร์มที น่ี งั ่ บู๊ธเล็กๆ ซึง่ มีทงั ้ ร้านทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ใหม่และร้านทีต่ อ้ ง
ปิดกิจการลงไป เพราะไม่สามารถแข่งขันได้
ั ยส่วนบุคคลของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่างทีม่ าใช้บริการร้านกาแฟสด
จากการศึกษาข้อมูลปจจั
พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54 มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 50 มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 38 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 64 และมีระดับรายได้ 20,000 บาทขึน้ ไป คิดเป็นร้อยละ 40
ผลการศึกษาพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดของกลุม่ ผูบ้ ริโภคตัวอย่าง พบว่า
ผูบ้ ริโภคมาดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดวันละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 32 ในวันและช่วงเวลาทีไ่ ม่แน่นอน
ขึน้ อยูก่ บั โอกาสและความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 47 และ 56 ตามลําดับ กาแฟสดทีผ่ บู้ ริโภคชอบดืม่
มากทีส่ ดุ คือ กาแฟเย็น คิดเป็ นร้อยละ 40 เครือ่ งดืม่ อื่นทีผ่ บู้ ริโภคคิดว่าควรมีขายในร้านกาแฟสด
มากทีส่ ดุ คือ นํ้าผลไม้ คิดเป็ นร้อยละ 28 ราคาต่อแก้วทีผ่ บู้ ริโภคเห็นว่าเหมาะสมคือ 25-29 บาท
คิดเป็นร้อยละ 36 ลักษณะของร้านกาแฟทีผ่ บู้ ริโภคชอบมาใช้บริการ คือ บ้านหลังเล็กๆ คิดเป็ นร้อย
ละ 43.9 สถานทีท่ ผ่ี บู้ ริโภคเลือกไปใช้บริการร้านกาแฟสดมากทีส่ ดุ คือ ในศูนย์การค้า คิดเป็นร้อย
ละ 51.1 สาเหตุทม่ี าใช้บริการร้านกาแฟสด เพราะตัง้ ใจมาดืม่ กาแฟ คิดเป็ นร้อยละ 22.3
ั ยทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสําคัญมากทีส่ ดุ คือ เรือ่ งรสชาติ/ความ
จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ปจจั
หอมของกาแฟและความสะอาดของร้านกาแฟ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการร้านกาแฟสดจึงควรให้
ความสําคัญในสองเรือ่ งนี้ให้มากเช่นกัน คือ ต้องรักษารสชาติและความหอมของกาแฟสดให้ได้
มาตรฐานตามทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ รวมทัง้ การรักษาความสะอาดของร้านกาแฟรวมถึงอุปกรณ์การชง
กาแฟด้วย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้าน
กาแฟสดในด้านความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสด โดยพบว่า ผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่ในช่วงอายุ 41 ปีขน้ึ ไป ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ระดับรายได้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ดม่ื กาแฟสดวันละครัง้ คิดเป็ นร้อยละมากทีส่ ดุ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดืม่ กาแฟจากร้าน
กาแฟสดในด้านวันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์กบั วันทีด่ ม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสด โดยพบว่าส่วนใหญ่ในช่วงอายุ 41 ปีขน้ึ ไป ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่ดม่ื กาแฟจากร้านกาแฟสดในทุก
วัน คิดเป็นร้อยละมากทีส่ ดุ
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจจะสรุปได้วา่ กลุม่ เป้าหมายหลักจะอยูใ่ นช่วงอายุตงั ้ แต่อายุ
41 ปีขน้ึ ไป ส่วนใหญ่จะมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ซึง่ กลุม่
ผูบ้ ริโภคเหล่านี้บริโภคกาแฟสดในทุกๆวัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี้สามารถนําผลการศึกษาทีไ่ ด้ มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสด เพือ่ ช่วยให้ประกอบการร้านกาแฟสดและผูท้ ค่ี ดิ จะ
เริม่ กิจการร้านกาแฟสด ช่วยเพิม่ โอกาสทางการตลาด ทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ สนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคในกลุม่ เป้าหมายหลัก(ช่วงอายุ 41 ปีขน้ึ ไป) อีกทัง้ เพือ่
ความอยูร่ อดและสามารถแข่งขันกับรายอื่นได้ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพแต่ตน้ ทุนตํ่า บรรจุภณ
ั ฑ์
ของเมล็ดกาแฟคัวบดต้
่
องสามารถกันความร้อนและความชืน้ ได้ เพือ่ รักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ
ทําให้ลกู ค้าทีม่ าใช้บริการได้ดม่ื กาแฟรสชาติดี และมีกลิน่ หอม ควรมีสตู รกาแฟทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของร้าน อีกทัง้ ควรมีรายการเครือ่ งดืม่ กาแฟและเครือ่ งดืม่ ชนิดอื่นๆให้เลือกหลากหลาย เพือ่
ลูกค้าจะได้มที างเลือกมากขึน้ นอกจากนี้อุปกรณ์ในร้านกาแฟสดต้องสะอาด และควรวางไว้ให้เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย เพือ่ ง่ายต่อการหยิบใช้งาน
2. ด้านราคา การตัง้ ราคาขึน้ อยูก่ บั ภาพลักษณ์การตกแต่งร้าน ทําเลทีต่ งั ้ รสชาติของกาแฟ
ซึง่ ราคาควรต้องเหมาะสมกับคุณภาพ จากการสํารวจผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่างคิดว่า กลุม่ เป้าหมาย
หลักส่วนใหญ่เป็นผูท้ ม่ี งี านทํา มีรายได้พอสมควร ดังนัน้ ราคาทีผ่ บู้ ริโภคจะรับได้น่าจะขึน้ อยูก่ บั
คุณภาพและการบริการของทางร้านมากกว่า
3. ด้านสถานที่ สําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ทส่ี นใจจะเปิดร้านกาแฟสด ควรพิจารณาด้าน
ทําเลทีต่ งั ้ ของร้านด้วย เพราะจากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคชอบไปใช้บริการร้านกาแฟสดใน
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ศูนย์การค้า ทีม่ ลี กั ษณะเป็นบ้านหลังเล็กๆมากทีส่ ดุ แต่จากการศึกษาสภาพทัวไปของธุ
่
รกิจร้าน
กาแฟสดในเขตบางกอกน้อย พบว่า ยังมีรา้ นกาแฟสดทีต่ งั ้ ในศูนย์การค้า และมีลกั ษณะเป็นบ้าน
หลังเล็กๆ อยูน่ ้อย ดังนัน้ ถ้าผูป้ ระกอบการรายใหม่สามารถเลือกทําเลทีต่ งั ้ ได้ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ก็จะสร้างความได้เปรียบและเพิม่ โอกาสทางการแข่งขันให้ประสบความสําเร็จได้มากขึน้ นอกจากนี้
ควรจัดตกแต่งร้านให้สวยงามมีบรรยากาศดี
ทําให้ลกู ค้ารูส้ กึ อยากเข้ามาใช้บริการ
และ
ผูป้ ระกอบการร้านกาแฟสด
ควรให้ความสําคัญในเรือ่ งการรักษาความสะอาดของร้านอย่างมาก
เพราะจากผลการศึกษาผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญกับเรือ่ งความสะอาดของร้านกาแฟเป็ นอย่างมาก
ควรมีทน่ี ั ่งสะดวกสบายเพียงพอกับจํานวนของลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
มีหนังสือหลากหลาย
ประเภททีเ่ หมาะกับลูกค้าแต่ละกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน มีเพลงฟงั มีทจ่ี อดรถสะดวกเพียงพอ เข้าออก
ง่าย และควรพิจารณาในเรือ่ งของเวลาเปิด-ปิดร้านกาแฟสดด้วย เพราะถ้าเปิดร้านช้าหรือเปิดเร็ว
เกินไป อาจทําให้เสียลูกค้าทีต่ อ้ งการดืม่ กาแฟในช่วงเวลาทีร่ า้ นยังไม่เปิดหรือปิดร้านไปแล้วให้กบั
ร้านกาแฟคูแ่ ข่งได้
4. ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการขึน้ ป้ายโฆษณาหน้าร้านให้ลกู ค้าสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน หรือแจกแผ่นพับ/ใบปลิว เพือ่ แจ้งให้ทราบเมือ่ ทําการเปิดร้านใหม่ แนะนําสินค้าตัวใหม่
หรือในช่วงทีล่ ดราคา ในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ และควรมีการจัดโปรโมชั ่นอย่างต่อเนื่อง
เช่น มีคปู องส่วนลด เพือ่ ดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสดเป็นประจํา
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือกดืม่ กาแฟจากร้านกาแฟสดให้
ละเอียดมากยิง่ ขึน้ เช่น รสชาติกาแฟทีช่ อบดืม่ มีความเข้มมาก ปานกลาง หรือน้อย ค่าใช้จา่ ยในแต่
ละครัง้ ทีม่ าใช้บริการ มาใช้บริการกับใคร เป็ นจํานวนกีค่ น เดินทางมาทีร่ า้ นกาแฟสดอย่างไรเป็นต้น
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคให้ละเอียดมากขึน้
เพือ่ นํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสดได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าได้มากทีส่ ดุ
ั ยทางการตลาดครบทุกปจจั
ั ย เช่น ด้านบุคลากร
การศึกษาในครัง้ นี้ ยังไม่ได้ศกึ ษาปจจั
(people) ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ (process) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (physical evidence)
ั ยทางการตลาดเพิม่ เติมให้ครบทุกด้านอย่างละเอียด
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาปจจั
ั ยทางการตลาดเหล่านัน้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ทราบว่าปจจั
กาแฟสดของผูบ้ ริโภคมากน้อยเพียงใด
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ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกาแฟ
ตํานานแห่งกาแฟ
มีตาํ นานเกีย่ วกับ “การกําเนิดของกาแฟ” ถูกเล่าขานในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในแถบ
ทวีปแอฟริกา เขาเล่ากันว่า มีคนเลีย้ งแพะผูห้ นึ่งนามว่า คาลดี (Kaldi) เขาสังเกตพบว่าฝูงแพะทีเ่ ขา
เลีย้ งไว้มอี าการตื่นร่าเริงผิดปกติ ภายหลังจากทีพ่ วกมันได้กนิ ผลไม้เล็กๆ สีแดงชนิดหนึ่งทีบ่ ริเวณ
กลางปา่ เขาอดสงสัยไม่ได้วา่ เป็ นเพราะผลไม้เหล่านัน้ หรือ ทีท่ าํ ให้ฝงู แพะของเขามีอาการร่าเริง
เช่นนัน้ ดังนัน้ เขาจึงทดลองกินผลไม้นนั ้ เข้าไปบ้าง พละกําลังวังชาก็กลับคืนมา ความเหน็ดเหนื่อย
เมือ่ ยล้าหมดไป เขาจึงได้แนะนําให้นกั บวชในโบสถ์ในละแวกนัน้ ได้รจู้ กั กับเจ้าพืชชนิดนี้ ซึง่ ถูก
บรรยายลักษณะไว้วา่ “ต้นไม้เล็กๆ ทีม่ กี งิ่ สีเทาตัดกับใบสีเขียวสุกใสเป็ นมัน มีกงิ่ เรียวยาวทีข่ อ้ กิง่
แต่ละกิง่ มีดอกเล็กๆ สีขาวปะปนกับกลุม่ ของผลกลม บ้างสีเขียว สีเหลือง ไล่ไปจนสีแดง เมือ่ สุก
เต็มที”่ ตามรูปร่างและลักษณะดังกล่าว ก็คอื ลักษณะของต้นกาแฟนัน้ เอง นักบวชเมือ่ ได้ยนิ เรือ่ ง
ดังกล่าวจากคาลดี ก็ปรารถนาจะลองกินผลไม้น้ดี บู า้ ง จึงได้ลองบิเมล็ดออกใส่ลงปนในแป้งและเท
นํ้าเดือดลงทําเป็ นเครือ่ งดืม่ (ซุป) ก็ได้รบั ผลอันน่าตื่นเต้นเช่นเดียวกัน จึงได้นําออกเผยแพร่ในหมู่
นักบวชด้วยกัน เพราะมันช่วยให้เหล่านักบวชตื่นตัวในขณะทีอ่ ยูใ่ นชัวโมงสวดอั
่
นยาวนาน
กาแฟมีถนิ่ กําเนิดอยูใ่ นดินแดนอาบิสซีเนีย(ซึง่ ปจั จุบนั คือประเทศเอธิโอเปีย) และดินแดน
รอบๆ ทะเลแดง มีหลักฐานสนับสนุนทีน่ ่าเชือ่ ถือได้วา่ มีการใช้กาแฟบริโภคเป็นอาหารมาก่อนทีจ่ ะ
มีการใช้เป็นเครือ่ งดืม่ มานาน ด้วยการนําผลกาแฟทีส่ กุ มาบดรวมกันกับไขมันสัตว์และเนื้อสัตว์บาง
ั ้ นก้อนหรือแท่งแล้วนําไปตากแห้ง ก็จะได้อาหารทีใ่ ห้พลังงานสูงและเหมาะสําหรับ
ชนิด แล้วปนเป็
พกติดตัวเมือ่ ต้องเดินทางไปในทะเลทราย
สําหรับเครือ่ งดืม่ นัน้ พบว่า มีการนําผลกาแฟทีส่ กุ งอมมาหมักเป็ นไวน์ในเวลาต่อมา ซึง่ ชาว
อาหรับเรียกเครือ่ งดืม่ ทีห่ มักจากผลกาแฟนี้วา่ “คาห์วา่ ฮ์” (Qahwah) หรือ “คาเวยฮ์” (Kawha) ซึง่
หมายถึง “สิง่ กระตุน้ จิตวิญญาณ” ต่อมาภายหลังการดืม่ ของมึนเมา กลายเป็นข้อห้ามทางศาสนา
ั บนั
อิสลาม รูปแบบการใช้กาแฟเป็ นเครือ่ งดืม่ จึงเปลีย่ นไปสูก่ ารชงทีค่ ล้ายกับการชงกาแฟในปจจุ
มากขึน้ แต่กย็ งั คงเรียกเครือ่ งดืม่ ทีท่ าํ จากกาแฟว่า “คาเวยฮ์” (Kawha) “คาฟฟี่” (Kaffe) และ “คอฟ
ฟี่” (Coffee) ในทีส่ ดุ
กาแฟได้ถกู ขนย้ายจากเอธิโอเปียไปสูค่ าบสมุทรอาราเบีย แล้วก็มกี ารเพาะปลูกอย่างจริงจัง
ั บนั ก็คอื ประเทศเยเมนนันเอง
เป็ นครัง้ แรกขึน้ ทีน่ นั ้ ซึง่ ดินแดนแห่งนัน้ ในปจจุ
่
ต่อมาก็มกี ารนํากาแฟ
เ่ ขานําเมล็ดกาแฟมาอบให้แห้ง แล้วนําไปบดให้ละเอียดก่อน
เข้าไปทีป่ ระเทศตุรกี ณ ทีน่ นเองที
ั่
ั บนั
นําไปต้มในนํ้าเดือด และนั ่นเองเป็ นทีม่ าของเครือ่ งดืม่ กาแฟทีเ่ ราดืม่ กันอยูใ่ นปจจุ

41

สําหรับวิวฒ
ั นาการของเครือ่ งดืม่ กาแฟ เท่าทีส่ ามารถค้นคว้าได้พบว่า ในช่วงปี ค.ศ.1615
คณะพ่อค้าเวนิช ได้นํากาแฟเข้ามาเผยแพร่ในยุโรปเป็นครัง้ แรก โดยได้นําไปขายในร้านขายยาใน
ฐานะยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง หลังจากนัน้ อีกหนึ่งปีชาวดัตช์ได้นํากาแฟไปเพาะปลูกเพือ่ การค้าขาย
จนกระทังในปี
่
ค.ศ. 1645 ก็เกิดร้านกาแฟขึน้ เป็ นแห่งแรก ในทวีปยุโรปทีป่ ระเทศอิตาลีอกี
ห้าปีต่อมาร้านกาแฟก็ถอื กําเนิดขึน้ ในประเทศอังกฤษเป็นครัง้ แรกทีเ่ มืองอ็อกซ์ฟอร์ ตามมาด้วย ที่
กรุงลอนดอนในอีกสองปีตอ่ มา ซึง่ เจ้าของร้านเป็นชาวกรีกและชาวอังกฤษ หลังจากนัน้ ร้านกาแฟก็
เป็ นทีน่ ิยมกันมากในประเทศอังกฤษ ทําให้มรี า้ นกาแฟเปิดขึน้ ตามมาอีกเป็ นจํานวนมากกระจายอยู่
ทัวไป
่ ซึง่ ร้านกาแฟเหล่านัน้ มีชอ่ื เรียกว่า “Penny universities” สาเหตุทเ่ี รียกตามนัน้ นั ่นเป็นเพราะ
ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริการจากร้านกาแฟ และสามารถดืม่ กาแฟได้ในราคาถ้วยละหนึ่งเพนนี ซึง่
ลูกค้าทีเ่ ข้าไปใช้บริการในร้านจะต้องหยอดเงินในกล่องทองเหลือง ทีส่ ลักคําว่า “ To insure
promptness” หรือแปลเป็นไทยได้วา่ “เพือ่ ความทันใจ” เป็ นการกระตุน้ ให้ลกู ค้ายอมจ่ายเงินหนึ่ง
เพนนี เพือ่ แลกกับบริการทีด่ เี ยีย่ ม ซึง่ วลีสนั ้ ๆ นี้ถา้ นําไปย่อแล้วจะได้คาํ ว่า “TIP” ซึง่ เป็ นคําทีเ่ รา
ั บนั
รูจ้ กั กันดีในปจจุ
หลังจากทีร่ า้ นกาแฟเปิดตัวขึน้ ที่ ประเทศอิตาลีและทีอ่ งั กฤษ ต่อมาในปี ค.ศ. 1683 ก็เกิด
ร้านกาแฟขึน้ แห่งแรกในกรุงเวียนนา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงทีก่ องทัพตุรกีกาํ ลังโอบล้อม
กรุงเวียนนาและ ได้นํากาแฟเข้ามาสูเ่ วียนนาด้วย ภายหลังการล่าถอยกลับไปของกองทัพตุรกี ร้าน
กาแฟก็ยงั คงเปิดอยูใ่ นเวียนนา โดยมีชอ่ื ร้านว่า “Blue bottle” และผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านกาแฟแห่งนี้ก็
คือ “Kolchitzkey” ผูซ้ ง่ึ ต่อมาได้คดิ ค้นการชงกาแฟแบบกรองและการผสมกาแฟแบบใส่นม ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1689 ร้านกาแฟร้านแรกในกรุงปารีส ประเทศฝรั ่งเศส ก็ถอื กําเนิดขึน้ มา ตามมาด้วยที่
เบอร์ลนิ ประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ. 1721 และกระจายทัวไปในทวี
่
ปยุโรป
ระหว่างทีร่ า้ นกาแฟขยายตัวอยูท่ วไปในยุ
ั่
โรป ในปี ค.ศ. 1690 ชาวดัดช์ได้กอ่ ตัง้ บริษทั ทีม่ ี
ชือ่ ว่า “East India coffee” ซึง่ เป็นบริษทั ทีด่ าํ เนินการขนส่งกาแฟเข้าสูท่ วีปเอเชีย โดยได้ดาํ เนินการ
ภายหลังจากทีไ่ ด้นํากาแฟเข้าสูเ่ กาะชวา และประเทศอินโดนีเซีย และในปี ค.ศ. 1727 ก็มกี ารนําเข้า
เมล็ดกาแฟสูป่ ระเทศบราซิล ซึง่ ภายหลังจากนัน้ เป็นต้นมาประเทศบราซิลก็กลายเป็ นประเทศทีป่ ลูก
และผลิตกาแฟได้มากทีส่ ดุ ในโลก
พอเข้าสูช่ ว่ งคริสต์ศตวรรษที่ 19 วิวฒ
ั นาการเกีย่ วกับกาแฟยังคงดําเนินต่อไปเรือ่ ยๆ ในปี
ค.ศ. 1809 Meslitta Bentz ได้ทดลองนํากระดาษจากสมุดบันทึกมาใช้กรองกากกาแฟ ซึง่ ถือเป็ นต้น
ั บนั ต่อมาปี ค.ศ. 1893 มิชชันนารีของนิกายโรมันคาทอลิคได้
กําเนิดของกระดาษกรองทีใ่ ช้ในปจจุ
นํากาแฟไปเผยแพร่ในประเทศเคนยา
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จวบจนเข้าสูค่ ริสต์ศตวรรษที่ 20 กาแฟสําเร็จรูปก็ถกู คิดค้นขึน้ เป็นครัง้ แรก ในปี ค.ศ. 1901
โดยนักเคมีลกู ครึง่ ชาวญีป่ นุ่ -อเมริกนั นามว่า “Satori Kato” จนกระทังปี
่ ค.ศ. 1906 ได้มกี ารพัฒนา
เครือ่ งชงกาแฟเอสเพรสโซเพือ่ การค้าขึน้ ทีป่ ระเทศอิตาลี ต่อมาในปี ค.ศ. 1938 เนสท์เล่ได้คดิ ค้น
กาแฟ freeze-dried เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาผลผลิตกาแฟล้นตลาดในบราซิล ซึง่ ต่อมาได้กลายมาเป็น
กาแฟยีห่ อ้ เนสกาแฟ ซึง่ เปิดตัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และในปี ค.ศ. 1946 กาแฟสดคาปูชโิ นก็
ถือกําเนิดขึน้ ซึง่ สีของกาแฟเหมือนสีจวี รของพระนิกายคาปูชนิ ด้วยเหตุน้ี เขาจึงเรียกกาแฟชนิดนี้
ว่า “คาปูชโิ น”
เมือ่ เวลาผ่านไป กาแฟกลายเป็ นเครือ่ งดืม่ ทีค่ นทัวโลกนิ
่
ยมดืม่
ทําให้มนุษย์เราพัฒนา
กระบวนการผลิตเพิม่ ขึน้ และหันมาเปิดร้านกาแฟกันมากขึน้ ทําให้ทกุ วันนี้ท ั ่วโลกมีรา้ นกาแฟ
เกิดขึน้ เป็นจํานวนมากและเกิดแบรนด์ขน้ึ มาหลายแบรนด์ ซึง่ แต่ละแบรนด์กม็ ผี ใู้ ห้การสนับสนุนเป็น
จํานวนมาก อันส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟสามารถอยูร่ อดได้มาถึงทุกวันนี้และมีแนวโน้มว่าจะเติบโต
ต่อไปในอนาคต สําหรับในประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารบันทึกเกีย่ วกับการเผยแพร่กาแฟในประเทศ
ไทย โดยอ้างอิงจากบันทึกของพระสารศาสตร์พลขันธ์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2454 ไว้วา่ คนไทยคนแรกทีน่ ํา
เมล็ดพันธุก์ าแฟเข้ามาเพาะปลูกในประเทศไทยเป็นคนแรก คือ นายตีหมุน ซึง่ เป็นชาวมุสลิมทีอ่ ยู่
อาศัยทางภาคใต้ของไทย ในตอนนัน้ นายตีหมุนได้นําเมล็ดกาแฟพันธุโ์ รบัสต้าเข้ามาปลูกทีอ่ าํ เภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมือ่ ปี พ.ศ. 2447 แล้วค่อยกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั ่วประเทศ
ในระยะแรกนัน้ พืน้ ทีก่ ารปลูกกาแฟในไทยยังมีน้อยมาก จากการสํารวจเมือ่ ปี พ.ศ. 2503
เรามีพน้ื ทีก่ ารปลูกกาแฟเพียง 19,000 ไร่ และสามารถผลิตได้ปีละ 750 ตัน ขณะทีเ่ ราต้องนําเข้า
กาแฟจากต่างประเทศถึงปีละ 6,000 ตัน ดังนัน้ รัฐบาลไทยจึงจัดตัง้ โครงการรณรงค์ และสนับสนุน
การปลูกกาแฟขึน้ ในเขตพืน้ ทีท่ างภาคใต้ โดยปลูกพันธุโ์ รบัสต้าเป็นส่วนมาก ซึง่ นับได้วา่ โครงการนี้
ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี
ในเวลาต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาฯ ให้การสนับสนุนโครงการนี้ รวมทัง้ ยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้
การสนับสนุนเป็ นจํานวนมาก ทัง้ องค์กรภาครัฐฯ หน่วยงานเอกชน และองค์การสหประชาชาติ โดย
สนับสนุนให้ขาวเขาทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตสามเหลีย่ มทองคําและตามแนวพรมแดนพม่าและลาว หันมา
ปลูกกาแฟกันมากขึน้ โดยหันไปให้ความสนใจปลูกกาแฟพันธุอ์ ราบิกา้ มากกว่าเดิม
กาแฟจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย และจากสถิตพิ บว่าประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิต
กาแฟได้มากทีส่ ดุ เป็ นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย เป็นรองเพียงประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย
เท่านัน้ อย่างไรก็ตามผลผลิตกาแฟในตลาดโลกของเรายังมีสดั ส่วนทีน่ ้อยมาก โดยคิดเป็ น 1.2 % 1.3 % ของผลผลิตรวมทั ่วโลกเท่านัน้ ซึง่ โดยเฉลีย่ แล้วประเทศไทยสามารถผลิตกาแฟได้ 80,000
ตันต่อปี ซึง่ กาแฟทีเ่ ราผลิตได้สว่ นใหญ่เป็นสายพันธุโ์ รบัสต้าเกือบทัง้ หมด โดยคิดเป็น 90%-95 %
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ของกาแฟทีผ่ ลิตได้ทงั ้ หมด
ทีเ่ หลือเป็ นกาแฟพันธุอ์ ราบิกา้ ทีเ่ ราก็สามารถผลิตได้เช่นเดียวกัน
สําหรับกาแฟทีเ่ ราผลิตได้นนั ้ เรานํามาบริโภคภายในประเทศเป็ นจํานวน 30,000-50,000 ตันต่อปี
ทีเ่ หลือจะถูกนําส่งไปขายยังต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ญีป่ นุ่ และ
เกาหลี เป็ นต้น ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ราส่งออกไปขายยังต่างประเทศนัน้ มีทงั ้ เม็ดกาแฟ และกาแฟทีผ่ า่ น
กระบวนการแปรรูปแล้ว
โดยกาแฟสําเร็จรูปนัน้ เป็ นผลผลิตจากโรงงานแปรรูปกาแฟทีอ่ ยูท่ าง
ภาคใต้ของไทย ซึง่ เขาจะนําเมล็ดกาแฟมาคัวและบดให้
่
ละเอียดเพือ่ ส่งไปขายยังตลาดผูบ้ ริโภค
กว่าจะมาเป็ นกาแฟคัวบดเกรดเยี
่
ย่ ม
กาแฟเป็ นผลิตผลทีไ่ ด้จากพืชชนิดหนึ่งคือ ต้นกาแฟ (coffee tree : coffea) ผลกาแฟมี
ลักษณะเป็นผลกลมรี เมือ่ สุกจะมีสแี ดงสดเหมือนลูกเชอรี่ ภายในจะมีเมล็ด 2 เมล็ดประกบกัน
โดยทัวไปแล้
่
วจะนิยมเรียกผลดิบนี้วา่ “เชอรี”่ ( cherry ) ส่วนทีเ่ รานํามารับประทานก็คอื เมล็ดซึง่
ต้องนํามาผ่านกระบวนการแยกเนื้อออกก่อน หลังจากนัน้ จึงนําเมล็ดมาตากแห้ง เมือ่ ได้เมล็ดแห้ง
(green beans) แล้วเกษตรกรจึงนําไปขายให้แก่โรงงานคัว่ ซึง่ โรงงานคั ่วจะคัวกาแฟที
่
เ่ ลือกซือ้ มา
คัวตามสู
่
ตรเฉพาะของตนเอง จากนัน้ จึงบรรจุและส่งขายอีกทีหนึ่ง ลักษณะของกาแฟทีด่ จี ะต้อง
เริม่ ต้นตัง้ แต่มพี น้ื ทีป่ ลูกทีม่ ภี มู ปิ ระเทศเหมาะสม
ตลอดจนถึงการดูแลรักษาอย่างดีตลอด
กระบวนการผลิต กว่าจะมาถึงมือผูค้ วกาแฟ
ั่
มีโอกาสทีจ่ ะเสียคุณภาพได้ตลอดเวลา
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อรสชาติของกาแฟ
เพือ่ ทีจ่ ะรูจ้ กั กับศาสตร์และศิลปะแห่งการดืม่ กาแฟอย่างแท้จริง เราจําเป็นต้องเข้าใจว่ามี
ปจั จัยอะไรบ้างทีม่ ผี ลต่อรสชาติของกาแฟ
ต้นพันธุก์ าแฟ
ถิน่ ทีป่ ลูก
กรรมวิธกี ารผลิตเมล็ดกาแฟดิบ (green beans)
การคัว่
ต้นพันธุข์ องกาแฟ
โดยทั ่วไปแล้วกาแฟมีอยูห่ ลายร้อยสายพันธุ์ แต่ทเ่ี รานิยมนํามาบริโภคหรือกล่าวได้วา่ มีผล
ต่อเศรษฐกิจนัน้ มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ
1. อาราบิกา (Arabica : Coffee Arabica)
เป็ นพันธุท์ ผ่ี คู้ นนิยมมากทีส่ ดุ มีลกั ษณะเด่นทีก่ ลิน่ และรสทีห่ อมหวน มีความหลากหลายใน
รสชาติมากกว่า เป็ นทีถ่ กู ใจคอกาแฟทัวโลก
่
มีสารคาเฟอีนน้อยกว่าประมาณร้อยละ 1-1.6 ต่อเมล็ด
แต่มขี อ้ จํากัดในเรือ่ งเนื้อทีป่ ลูก อาราบิกาสามารถเติบโตได้ดบี นพืน้ ทีส่ งู กว่าระดับนํ้าทะเล3,000-
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6,000 ฟุต มักจะไม่ทนต่อโรคและความผันผวนทางสภาพอากาศ ในประเทศไทยมีการปลูกมากใน
จังหวัดทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน เป็นต้น
2. โรบัสตา (Robusta : Coffee Canephora)
เป็ นพันธุท์ ท่ี นต่อโรค แต่มรี สชาติกระด้างกว่าไม่อ่อนละมุนเหมือนอาราบิกา มี body สูง มี
สารคาเฟอีนมากกว่าอาราบิกา ร้อยละ 2-3 ต่อเมล็ด สามารถปลูกได้ผลตัง้ แต่ระดับนํ้าทะเลจนถึง
ระดับเหนือนํ้าทะเล 2,000 ฟุต ในประเทศไทยปลูกมากทางจังหวัดภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี ชุมพร
เป็ นต้น ในตลาดโลก กาแฟโรบัสตา ถือเป็นกาแฟทีม่ คี ณ
ุ ภาพตํ่า ราคาจึงไม่สงู นัก อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตเกือบทัง้ หมดของโรบัสตามักถูกนําไปผลิตเป็ นกาแฟสําเร็จรูป
ถิน่ ทีป่ ลูก
และสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
มีผลทําให้กาแฟจากแต่ละส่วนของโลกพืน้ ทีม่ รี สชาติ
ต่างกันออกไปอย่างสิน้ เชิง เราสามารถแบ่งโซนการปลูกกาแฟในทีต่ ่างๆ ของโลกได้ 5 โซน ดังนี้
1. อัฟริกา ได้แก่ เอธิโอเปีย เคนย่า เยเมน และไอโวรีโ่ คสต์
2. ลาตินอเมริกาและคาบสมุทรคาริเบีย้ น ได้แก่ คอสตาริกา้ กัวเตมาลา จาไมก้า
(บลูเมาน์เท่น) และเม็กซิโก
3.อเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลัมเบีย เปรู และเวเนซูเอล่า
4.หมูเ่ กาะแปซิฟิกใต้ ได้แก่ ฮาวาย ฟิจิ และออสเตรเลีย
5.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินเดีย จีน พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
กรรมวิธกี ารผลิตเมล็ดกาแฟดิบ (green beans processing)
หมายถึง การแยกส่วนของเมล็ดกาแฟออกจากผล cherry (ผลกาแฟ) ในขันตอนนี
้
้กเ็ ป็ น
ั ยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟ ในปจจุ
ั บนั นี้มวี ธิ กี ารผลิตอยู่ 2 วิธี คือ
อีกปจจั
1. dry processing or natural processing (แบบแห้งหรือแบบธรรมชาติ)
เป็ นวิธที ใ่ี ช้ความร้อนจากแสงแดด โดยการนําผล cherry มาตากให้แห้งใช้เวลาประมาณ 15
- 30 วัน เมือ่ แห้งสนิทดีแล้วจึงนํามากะเทาะเปลือกออกด้วยเครือ่ งสี หรือครกกระเดือ่ ง วิธกี ารผลิต
แบบนี้นิยมใช้กนั ในแหล่งปลูกกาแฟทีข่ าดแคลนนํ้า และแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพตํ่า ข้อเสียของ
วิธกี ารนี้คอื ระหว่างทีต่ ากแห้งเมือกหุม้ เปลือกกาแฟ
ซึง่ มีน้ําตาลอยูจ่ ะเกิดปฏิกริ ยิ าการหมัก
(fermentation) ทําให้กลิน่ และรสชาติของกาแฟผิดเพีย้ นไปจากปกติ และไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
ต้องรีบนําไปสี ผูค้ นส่วนมากจึงสรุปว่ากาแฟทีผ่ ลิตแบบ dry process เป็นกาแฟทีด่ อ้ ยคุณภาพ แต่
ความจริงแล้วกาแฟระดับโลกบางตัว โดยเฉพาะในแถบเอธิโอเปีย ใช้วธิ กี ารผลิตแบบ dry แทบ
ทัง้ สิน้ สําหรับกาแฟบางตัวทีผ่ ลิตแบบ dry จะให้รสชาติทน่ี ุ่มนวลมีความลื่นไหลมากกว่า รวมถึงมี
ความหวามและมีความหนักแน่น (full bodies) ในรสชาติและเป็ นทีน่ ิยมในตลาดบางกลุม่
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2. wet or wash processing (แบบเปียก)
เป็ นวิธกี ารผลิตทีน่ ิยมมากกว่าเพราะผลผลิตทีไ่ ด้มคี วามสะอาดและรสชาติมนคงกว่
ั่
า แต่ม ี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่า เพราะต้องใช้อุปกรณ์ แรงงานและนํ้ามากกว่าการผลิตแบบ dry วิธกี ารนี้เริม่ ต้น
หลังจากเก็บผล cherry มาแล้วจึงนํามาแช่เพือ่ แยกเมล็ดทีล่ อยนํ้าและล้างนํ้าให้สะอาด จากนัน้ นําไป
ลอกเปลือก (pulping) โดยเข้าเครือ่ งโม่ทอ่ี อกแบบมาเฉพาะให้ลอกเปลือกของผล cherry ออก ซึง่
เครือ่ งมือชนิดนี้ตอ้ งใช้น้ําหล่อลืน่ ในการผลิต (เรียกว่าการสีเปียก) เมือ่ ได้เมล็ดพร้อมเปลือกชัน้ ใน
แล้ว จึงนํามาล้างในบ่อและแช่ทง้ิ ไว้ประมาณ 24 ชัวโมง
่
เพือ่ ล้างเยือ่ เมือกออกมา จากนัน้ จึงนําไป
ตากแห้งประมาณ 7-10 วัน ในช่วงอากาศแจ่มใส โดยต้องกะประมาณความหนาของกาแฟบนลาน
ตากให้พอดี หากกาแฟกระจายตัวบางเกินไปจะเกิดการแห้งอย่างรวดเร็ว ทําให้เปลือกกาแฟตกได้
ง่าย ควรจะต้องมีการพลิกกาแฟบนลานตากอย่างน้อยชั ่วโมงละครัง้ จนกว่าจะแห้งลงจนมีความชืน้
ประมาณ 12 % จากนัน้ นําไปสีเอาเปลือกออก จึงได้เป็ น green beans การผลิตด้วยวิธนี ้จี ะให้
กาแฟทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกว่า และมีรสชาติทม่ี ั ่นคงได้มาตรฐานเหมือนกันทุกปีเป็ นทีย่ อมรับในตลาด
สากล
การคั ่ว (roasting)
กาแฟแต่ละชนิดมีจุดทีเ่ หมาะสมในการคั ่วแตกต่างกัน นักคั ่วกาแฟทีช่ าํ นาญจะรูว้ า่ ต้องคัว่
กาแฟแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร กาแฟบางชนิดเหมาะสําหรับคั ่วแบบอ่อนเท่านัน้ แต่กาแฟบางชนิด
สามารถคัวให้
่ เข้มมากขึน้ จากจุดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ ให้ความเข้มกลบกลิน่ และรสทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
บางอย่างได้
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการคั ่วทีเ่ ราควรทราบ
1. เมือ่ คัวกาแฟให้
่
เข้มขึน้ จากระดับ medium ไปสูร่ ะดับ dark นํ้าหนักของกาแฟจะลดลง
ประมาณ 15-20 % พร้อมกับเมล็ดจะขยายตัวใหญ่ขน้ึ ผูค้ า้ จึงมักจะขายราคาสูงขึน้ เล็กน้อย
เนื่องจากสูญเสียนํ้าหนักไป
2. การคัวกาแฟให้
่
เข้มขึน้ ไม่ทาํ ให้สารคาเฟอีน (ทีเ่ ป็ นเหตุให้หวั ใจเต้นแรง) เพิม่ มากขึน้ แต่
จะทําให้มรี สขมจากความเป็นเถ้าถ่านมากขึน้
3. เมือ่ คัวให้
่ เข้มขึน้ ไขมันเคลือบเมล็ดกาแฟบางชนิดซึง่ เกิดจากตัวเมล็ดกาแฟเอง การคัว่
จะทําให้เมล็ดกาแฟขับไขมันทีเ่ ป็ นแหล่งรวมกลิน่ และรสนี้ออกมา
ระดับของการคัวโดยทั
่
วไปแล้
่
วแบ่งได้หลักๆ 3 ระดับ
1. light roast ทําให้เมล็ดมีสนี ้ําตาลอ่อน ยังมีรสของกรดผลไม้อยูม่ าก กลิน่ หอมของการคัว่
ยังแสดงออกมาน้อย มักจะยังไม่ขบั นํ้ามันออกมาเคลือบผิวเมล็ดหรือมีเล็กน้อย
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2. medium roast ทําให้เมล็ดมีสนี ้ําตาลเข้ม มีรสของกรดผลไม้อยูบ่ า้ ง แต่มกั จะถูกกลิน่
หอมของการคัวที
่ แ่ สดงออกมาค่อนข้างมากกลบ มีน้ํามันขับออกมาเคลือบผิวเล็กน้อย
3. dark roast ทําให้เมล็ดมีสนี ้ําตาลแดงเข้มแก่จนเกือบดํา เมล็ดมีความสุกใสของนํ้ามันที่
ออกมาเคลือบผิว มีรสของกรดผลไม้น้อยมากหรือไม่มเี ลย มีกลิน่ ของการคังฉุ
่ นแรงและออกกลิน่
เขม่าคล้ายถ่าน การเลือกใช้เมล็ดกาแฟให้เหมาะสมกับชนิดของเครือ่ งดืม่ เรามักต้องดูเรือ่ งระดับ
ของการคัวและชนิ
่
ดของเมล็ดประกอบด้วย เช่นว่าในร้านเมนูเครือ่ งดืม่ แบบไหน ร้อนหรือเย็น ระดับ
ราคาขายและกลุม่ ลูกค้า เป็นต้น
เครือ่ งชงกาแฟชนิดต่างๆ
สิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั ศาสตร์และศิลป์แห่งการชงกาแฟอย่างแยกออกจากกันไม่ได้
ก็คอื เครือ่ งชง
กาแฟ เครือ่ งชงกาแฟแต่ละชนิดก็มวี ธิ กี ารชงทีแ่ ตกต่างกันออกไป ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ
ของเครือ่ งแต่ละชนิด บวกกับการชงอย่างถูกวิธนี ้ี เราสามารถรวมเรียกได้วา่ เป็ นศาสตร์และศิลป์
แห่งการชงกาแฟ
หลักในการชงกาแฟโดยวิธใี นการสกัดตัว สามารถแบ่งได้ 2 วิธี
1. การชงแบบแช่สกัด หมายถึง หลักการชงโดยให้น้ําร้อนกับผงกาแฟอยูร่ วมกันใน
ระยะเวลาหนึ่งเพือ่ สกัดเอารสชาติของกาแฟออกมาก่อนทีจ่ ะใช้วสั ดุกรองแยกกากออกมา เครือ่ งชง
กาแฟทีใ่ ช้หลักในการชงแบบแช่สกัด ได้แก่ filter method coffee press vacuum pot percolator
เป็ นต้น
2. การชงแบบสกัดตัวภายใต้แรงดัน หมายถึง การชงโดยให้น้ําร้อนดันผ่านผงกาแฟด้วย
แรงดันจากแหล่งแรงขับใดๆ เช่น stove to espresso pot หรือ moka pot piston espresso
espresso และ electronic pump espresso espresso เป็ นต้น
เทคนิคการชงกาแฟให้ได้รสชาติดที ส่ี ดุ
เพือ่ ให้กาแฟถ้วยโปรดของคุณได้รสชาติ ความหอมและความสดจากกาแฟแท้ มีปจั จัยใน
การชงกาแฟให้ได้รสชาติทด่ี ี มีองค์ประกอบอยู่ 4 ข้อ คือ
1. ความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟ
เลือกใช้กาแฟทีส่ ดใหม่อยูเ่ สมอ กาแฟทีเ่ ก่าจะถูกความชืน้ อากาศเข้ามาทําปฏิกริ ยิ ากับก๊าซ
ทีอ่ ยูใ่ นเมล็ดกาแฟทําให้รสชาติเปลีย่ นไป
2. บดกาแฟให้ละเอียด-หยาบให้เหมาะสมกับเครือ่ งชง
เครือ่ งชงต่างชนิดกันย่อมต้องการความหยาบ-ละเอียดในการบดทีแ่ ตกต่างกัน เช่น เครือ่ ง
ชงแบบคอฟฟี่เพรสใช้การบดอย่างหยาบ เครือ่ งชงแบบใช้กระดาษกรอง ต้องการการบดอย่าง
ละเอียดปานกลาง เป็ นต้น
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3. สัดส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่างนํ้ากับกาแฟ
สําหรับการชงแบบกระดาษกรองหรือแบบคอฟฟี่เพรส สัดส่วนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ อยูท่ ผ่ี ง
กาแฟ 10 กรัม ต่อนํ้า 180 มิลลิเมตร แต่ถา้ เป็ นการชงแบบเอสเพรสโซ่ สัดส่วนทีเ่ หมาะสมคือ
กาแฟ 7-8 กรัม ต่อนํ้า 1.25 ออนซ์
4. อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมของนํ้า
อุณหภูมขิ องนํ้าทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการชงกาแฟอยูท่ ่ี 94 –96 องศาเซลเซียส นํ้าทีเ่ ดือดหรือ
มีอุณหภูมสิ งู ถึง 100 องศาเซลเซียส จะไปเผาส่วนไขมันอันเป็นแหล่งรวมกลิน่ และรสชาติของกาแฟ
ให้เสียไป
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อรสชาติของกาแฟ
ั ยทีผ่ ลต่อรสชาติของกาแฟ 5 ส่วน คือ
การชงกาแฟให้อร่อย มีปจจั
1. ชนิดของกาแฟ
2. การคัวบด
่
3. วิธกี ารชง
4. ส่วนผสมพิเศษต่างๆ หรือสูตรกาแฟ
5. การเก็บรักษา
ชนิดของกาแฟ
การเลือกกาแฟจะต้องรูว้ า่ กาแฟอะไรมีกลิน่ หอมและรสชาติทแ่ี ตกต่างกันอย่างไร และใช้
กาแฟคัวบดหรื
่
อกาแฟสําเร็จรูป
1. กาแฟคัวบดจะแบ่
่
งได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
สเตรทคอฟฟี่ (straight coffee) หมายถึง กาแฟพันธุอ์ าราบิกา้ แท้ 100% ทีม่ าจากแหล่งที่
ปลูกเดียวกัน เช่น ไร่เดียวกัน เทือกเขาเดียวกัน ประเทศเดียวกันมาผลิต
คอฟฟี่ เบลนด์ (coffee blend) ใช้กาแฟพันธุอ์ าราบิกา้ ผสมกับโรบัสต้า หรือใช้กาแฟพันธุ์
อาราบิกา้ ทีม่ ชี อ่ื ต่างกันตัง้ แต่ 2 ชือ่ ขึน้ ไปมาผสมกัน เราอาจพบชือ่ อื่นๆ ทีใ่ ช้เรียกกาแฟคั ่วบด เช่น
Gourmet coffee = กรูเม่คอฟฟี่
Fresh coffee = เฟรชคอฟฟี่
100% coffee = กาแฟแท้ 100%
Pure coffee = กาแฟบริสทุ ธิ ์ กาแฟสด
2. กาแฟสําเร็จรูป (instant coffee) ใช้กาแฟพันธ์โรบัสต้ามาผลิต โดยผ่านกรรมวิธตี ่างๆ
จนสามารถนํากลับมาชงกับนํ้าและละลายได้ทนั ที
การคั ่วบด
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กาแฟทีม่ รี สชาติอ่อนและรสเข้มนัน้ เกิดจากการคัวบดและวิ
่
ธกี ารบดหยาบหรือละเอียด ก็
เป็ นตัวแปรอีกอันหนึ่งของรสชาติของกาแฟของกาแฟแตกต่างกัน กาแฟทีบ่ ดหยาบรสชาติจะอ่อน
กว่ากาแฟทีบ่ ดละเอียด ก่อนบดกาแฟทุกครัง้ ขอให้แน่ใจว่าเป็นชนิดไหน เพือ่ ให้ได้ขนาดของเกล็ด
เหมาะกับอุปกรณ์ โดยหลักของการบดทีเ่ หมาะสม ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลานํ้าชงผ่านกาแฟ เพราะฉะนัน้
เวลาทีใ่ ช้ในการชงกาแฟ ยิง่ เร็วเกล็ดของกาแฟจะยิง่ ละเอียด หรือเวลาทีใ่ ช้ในการชงกาแฟยิง่ ช้า
เกล็ดของกาแฟก็จะยิง่ หยาบ
วิธกี ารชง
วิธกี ารชงกาแฟจะมีหลายแบบด้วยกัน คือ แบบกระดาษกรอง แบบใช้แรงดัน หรือแบบ
เครือ่ งชงอัตโนมัติ ซึง่ วิธกี ารชงก็จะมีผลทําให้รสชาติของกาแฟออกมาไม่เหมือนกัน จุดเริม่ ต้นของ
วิธกี ารชงในปี ค.ศ. 1300 กาแฟมีการนําเมล็ดกาแฟดิบมาคัว่ แล้วต้มดืม่ ทัง้ เมล็ด ยังไม่มกี ารบด
ต่อมามีการนําเมล็ดทีค่ วมาทํ
ั ่ าให้เป็ นผง แล้วนําไปต้มนํ้าให้เดือด แล้วดืม่ ทัง้ กาแฟทีแ่ ช่อยูใ่ นนํ้า ซึง่
ยังไม่มกี ารกรอง ต่อมาพบว่าการต้มพร้อมดืม่ มีรสชาติทเ่ี ข้มเกินไป จึงกรองผงกาแฟออกเป็นนํ้า
กาแฟทีม่ รี สอ่อนลง แต่กย็ งั ไม่เป็นทีน่ ยิ ม จนกระทังปี
่ ค.ศ. 1710 ชาวฝรังเศสมี
่
การคิดค้นวิธกี ารชง
กาแฟแบบใหม่ คือ การนํานํ้าร้อนไปเทผ่านกาแฟคัวบดด้
่
วยการนํากาแฟคั ่วบดใส่ถุงผ้าทีข่ งึ ปากถุง
ด้วยลวดแล้วเทนํ้าร้อนผ่านถุงผ้า ผลทีไ่ ด้กค็ อื นํ้ากาแฟทีม่ รี สชาติกลมกล่อมลงตัวกลายเป็ นทีน่ ิยม
แพร่หลายแทนการต้มกาแฟ และหลังจากนัน้ ก็มกี ารพัฒนาเครือ่ งชงกาแฟหลายรูปแบบ โดยใช้
หลักการเอานํ้าร้อนผ่านกาแฟ เพือ่ สกัดเอารสชาติของกาแฟออก
เทคนิคแนะนําง่ายๆ เพือ่ การชงกาแฟได้อร่อย
1. ใช้กาแฟคัวบดที
่
ใ่ หม่สดเสมอ
2. บดเมล็ดกาแฟให้ได้เกล็ดเหมาะกับอุปกรณ์ชงกาแฟทีใ่ ช้ (หยาบปานกลาง ละเอียด ผง)
3. ใช้กาแฟคั ่วบดให้เพียงพอต่อการชงกาแฟ กาแฟ 1 ถ้วย ปกติใช้กาแฟคัวบดประมาณ
่
8-10 กรัม
มากขึน้ เล็กน้อย
แต่ถา้ ชงกาแฟในนํ้ากระด้างมาก หรือชงกาแฟใส่นม ควรเพิม่ กาแฟคัวบดให้
่
4. เก็บกาแฟคัวบดในภาชนะที
่
ป่ ิดสนิท วางให้หา่ งจากอาหารทีม่ กี ลิน่ แรงและแสงอาทิตย์สอ่ งถึงใน
อุณหภูมหิ อ้ งปกติ
5. ใช้น้ําสะอาด ปราศจากตะกอน สี รส กลิน่ ในการชงกาแฟ แนะนําให้ใช้น้ํากรองในขวดใส
6. นํ้าร้อนทีม่ อี ุณหภูมเิ หมาะสมในการชงกาแฟ คือ อุณหภูม ิ 94 องศาเซลเซียส หรือนํ้าร้อน
หลังจากทีเ่ ดือดและปล่อยทิง้ ไว้สกั ครู่ ไม่ควรใช้น้ําร้อนทีเ่ ดือดจัดชงกาแฟ เพราะจะทําให้ผงกาแฟ
ไหม้ หรือถูกลวกอย่างแรง ทําให้น้ํากาแฟทีไ่ ด้จะขม
7.ในกรณีทอ่ี ากาศเย็นหรือถ้วยกาแฟมีอุณหภูมเิ ย็น ควรลวกถ้วยกาแฟให้รอ้ นก่อนเทนํ้ากาแฟลงไป
8. ดืม่ กาแฟทีช่ งเสร็จใหม่ๆ
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9. ไม่ควรอุ่นกาแฟนานเกิน 30 นาที เพราะจะทําให้รสชาติของกาแฟเสียและขม
10. ไม่ควรนํานํ้ากาแฟถ้วยเก่ากับนํ้ากาแฟถ้วยใหม่มาผสมรวมกัน
11. ไม่ควรนําผงกาแฟทีใ่ ช้แล้วมาชงกาแฟอีกครัง้ (ผงกาแฟทีใ่ ช้แล้วนําไปปลูกต้นไม้ได้)
12. ล้างและเก็บรักษาอุปกรณ์ชงกาแฟให้สะอาดเสมอ ทัง้ ก่อนและหลังใช้เสร็จ
ส่วนผสมพิเศษต่างๆ
ชนิดของส่วนผสมของนํ้าตาล ครีม ทําให้รสชาติของกาแฟแตกต่างกันออกไป จะเห็นว่าแต่
ละร้านมีการเลือกส่วนผสมทีห่ ลากหลาย เช่น คาปูชโิ น บางแห่งก็ใช้นมสด บางแห่งก็ใช้นมถัว่
เหลือง และไซหรับทีใ่ ส่ในกาแฟ ช็อคโกแลต คาราเมล วานิลา นํ้าผึง้ เครือ่ งเทศ สุราไอศกรีม วิปปิ้ง
ครีมต่างๆ สามารถนํามาประยุกต์ทาํ เป็นสูตรของตังเอง ทีท่ าํ ให้รสชาติแตกต่างไปจากร้านอื่นได้
การเก็บรักษา
กาแฟทีส่ มั ผัสกับอากาศนัน้ จะทําให้กลิน่ หมดไปและมีผลต่อรสชาติ ดังนัน้ ผูท้ ข่ี ายกาแฟ
จะต้องให้ความสําคัญศึกษาวิธกี ารรักษา ควรเก็บกาแฟคัวบดให้
่
อยูใ่ นภาชนะทีป่ ิดสนิท วางให้หา่ ง
จากอาหารทีม่ กี ลิน่ แรง ห่างจากแสงแดด และเก็บในอุณหภูมหิ อ้ งปกติ ควรเลือกขนาดภาชนะให้
เหมาะสมกับปริมาณกาแฟ เพือ่ ขจัดช่องว่างของอากาศให้น้อยทีส่ ดุ ควรซือ้ กาแฟให้พอใช้ของแต่ละ
รอบ เพือ่ ให้ได้กาแฟทีใ่ หม่สดเสมอ ควรล้างและเก็บรักษาอุปกรณ์การชงกาแฟให้สะอาด ทัง้ ก่อนใช้
และหลังใช้งาน
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แบบสอบถาม
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบการศึกษาภาคนิพนธ์ (Work shop) ของนายประ
วิน แสงศรัณย์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
ตอนที่1 : ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม (โปรดทําเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) ตามความเป็น
จริง)
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ตํ่ากว่า 21 ปี
( ) 21-30 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51 ปีขน้ึ ไป
3. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช.
( ) ปวส./อนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) พนักงานบริษทั เอกชน
( ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)........
5. ระดับรายได้ต่อบุคคล (บาท / เดือน)
( ) ตํ่ากว่า 5,000
( ) 5,001-10,000
( ) 10,001-15,000
( ) 15,001-20,000
( ) 20,000 บาทขึน้ ไป
ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผูด้ ม่ื กาแฟสด (โปรดทําเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) ตาม
ความ เป็ นจริง)
1. ความถีใ่ นการดืม่ กาแฟสด
( ) มากกว่าวันละครัง้
( ) วันละครัง้
( ) สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้
( ) สัปดาห์ละครัง้
( ) เดือนละ 2-3 ครัง้
( ) เดือนละครัง้
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2. วันทีด่ ม่ื กาแฟสด
( ) จันทร์ - ศุกร์
( ) เสาร์ – อาทิตย์
( ) ทุกวัน
( ) ไม่แน่นอน
3. ช่วงเวลาทีด่ ม่ื กาแฟสด
( ) 6.00 – 9.00 น.
( ) 9.01 – 12.00 น.
( ) 12.01 – 15.00 น.
( ) 15.01 – 18.00 น.
( ) 18.01 – 21.00 น.
( ) 21.01 – 24.00 น.
( ) ไม่แน่นอน
4. ท่านชอบดืม่ กาแฟสดประเภทไหน
( ) กาแฟร้อน
( ) กาแฟเย็น
( ) ทัง้ 2 อย่าง
5. ท่านคิดว่าควรมีเครือ่ งดืม่ ชนิดใด นอกจากกาแฟ ขายในร้านกาแฟสด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) นํ้าผลไม้
( ) นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม
( ) ชา
( ) นมสด
( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)…….
6. ราคากาแฟสดต่อแก้วทีท่ า่ นคิดว่าเหมาะสม
( ) 25 – 29 บาท
( ) 30 – 34 บาท
( ) 35 – 39 บาท
( ) 40 – 44 บาท
( ) 45 – 49 บาท
( ) 50 บาทขึน้ ไป
7. ลักษณะของร้านกาแฟสดทีท่ า่ นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) บ้านหลังเล็กๆ
( ) บู๊ธเล็กๆ
( ) เคาน์เตอร์มที น่ี งั ่
( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)……..
8. สถานทีท่ ท่ี า่ นเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ศูนย์การค้า
( ) อาคารพาณิชย์
( ) สถานีบริการนํ้ามัน
( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)……..
9. โดยปกติทา่ นมาใช้บริการร้านกาแฟสดเพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ตัง้ ใจมาดืม่ กาแฟ
( ) เพือ่ พบปะสังสรรค์
( ) พักผ่อนหย่อนใจ
( ) พูดคุยธุรกิจ
( ) รอเวลาทําธุระอย่างอื่น
( ) อ่านหนังสือ
( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)……..
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ปัจจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์
1. ภาพลักษณ์ / ความมีชอ่ื เสียงของ
ร้าน
2. รสชาติ / ความหอมของกาแฟ
3. ความหลากหลายของเมนูเครือ่ งดื่ม
กาแฟ
4. มีกาแฟสูตรเฉพาะทีแ่ ตกต่างจาก
ร้านอื่น
ด้านราคา
5. ราคาต่อแก้วทีเ่ หมาะสม
6. ราคาไม่แพงเมือ่ เทียบกับร้านอื่น
7. คิดราคาพิเศษสําหรับลูกค้าทีเ่ ป็ น
สมาชิก
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
8. มีทจ่ี อดรถสะดวกปลอดภัย
9. มีทน่ี งสะดวกสบาย
ั่
10. ความสะอาดของร้านกาแฟ
11. มีหนังสือไว้ให้อ่าน
12. มีเพลงฟงั
13. ตบแต่งร้านสวยงาม / มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
14. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
15. มีคปู องส่วนลด
16. มีสว่ นลดพิเศษเนื่องในเทศกาล
หรือโอกาสพิเศษ

มีผลมาก
ที่สดุ

มีผลมาก

มีผลปาน
กลาง

มีผลน้ อย

มีผลน้ อย
ที่สดุ

ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกีย่ วกับปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการดืม่ กาแฟในร้านกาแฟสด (โปรดทํา
ั ยต่อไปนี้มผี ลต่อการดืม่ กาแฟในร้านกาแฟสดของท่าน
เครือ่ งหมาย √ ) ท่านคิดว่าปจจั
มากน้อยอย่างไร
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ประวัติผเู้ ขียน
ข้าพเจ้านายประวิน แสงศรัณย์ เกิดเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร จากมหาวิทยาลัยหอการค้า เมื่อปีการศึกษา 2549 ปจั จุบนั ได้ทาํ การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2549

