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 งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาระดบัของปัจจยัและรูปแบบความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองดืมกาแฟสดและเพือศึกษาความสัมพนัธ์ของ     
คุณลกัษณะร่วมเครืองดืมกาแฟสดโดยประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint 
Analysis)  เครืองมือทีใช ้คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคกาแฟสดดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งตามสะดวกจาํนวน 574 คน ใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ รวมถึงวิธีการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) เพือศึกษาคุณลกัษณะสําคญัของเครืองดืมกาแฟสด
ทีผูบ้ริโภคพึงพอใจในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี 
อาชีพพนักงานบริษทั ลูกจา้งเอกชน มีรายได้ 15,001–25,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และซือกาแฟสด 1–2 ครังต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซือกาแฟสด 36–40 บาทต่อครัง 
ทงันีราคาทียินดีจ่ายในการซือกาแฟสดอยู่ระหว่าง 31–35 บาทต่อแกว้ต่อครัง เกือบทงัหมดซือ
กาแฟสดช่วงเชา้มากทีสุดและนิยมซือกลบั มีความชืนชอบกาแฟเยน็มากทีสุด โดยตอ้งเป็นกาแฟ
ปรุงแต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป แต่งกลินใส่นมขน้หวานและใส่นมสด สําหรับประเภทกาแฟสดที
ชอบคือ ลาเต ้รสชาติเขม้ขน้และขมปานกลางและส่วนใหญ่คิดวา่กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้มีรสชาติทีดี  
ในขณะทีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม พบว่า คุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภค      
พึงพอใจมากทีสุด ได้แก่ ชนิดของกาแฟ คือ กาแฟพนัธ์ุอาราบิก้า รูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นแก้ว
กระดาษ ราคา 30 บาทต่อแกว้และขนาดบรรจุ 22 ออนซ์  
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 This educational research consists of two objectives. The first one is to study level and 
relationship pattern of factors which affected to make decision to purchase fresh roasted coffee. The 
other one is to investigate relationship of fresh roasted coffee attributes by making useful of conjoint 
analysis technique. Questionnaire was used as tool for gathering information from consumers by 
sampling 574 respondents. For statistical analysis, descriptive statistics such as frequency, 
percentage and conjoint analysis, were used to study important attribute of fresh roasted coffee 
which consumers satisfied. 
 According to the results, most of participants are women between 21-30, and the 
bachelor’s degree level. They are office worker who have average salaries approximately 15,001-
25,000 baht per month. They were usually purchase fresh roasted coffee 1-2 times per week and 
spend 36-40 baht per time for a glass of coffee. Addition, they were willing to pay for taking away of 
THB 31-35 glass of iced coffee with syrup, sweetened condensed milk, fresh milk or flavour. Most of 
them believed that Arabica coffee is the good taste and preferred to drink latte with full-flavoured and 
medium bitterness. Whereas, conjoint analysis results showed that the attribute of most satisfied  
was 22 oz. of fresh roasted Arabica coffee in paper cup which cost 30 THB. 
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กติติกรรมประกาศ 
  
 การศึกษาการตงัราคาของธุรกิจขนาดยอ่ยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ
สดในครังนี สําเร็จลุล่วงไปดว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร. ธีระวฒัน์ จนัทึก ทีเสียสละเวลา
ให้ข้อแนะนํา ตลอดจนแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบันี ขอกราบขอบพระคุณ
กรรมการงานวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ทีใหค้วามกรุณาแนะนาํเทคนิคทีใชใ้นการ
วิจยั และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ กุลสวสัดิ ทีกรุณาให้ขอ้แนะนาํอนัเป็นประโยชน์ ชีแนะ
ขอ้บกพร่อง ตลอดจนแนะแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้มีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการคณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านทีผูว้ิจยัมีโอกาสศึกษาและได้รับความรู้จาก
หนงัสือ ตาํรา และบทความของท่านซึงนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อการวจิยั 
 งานวิจัยครังนีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู ้ให้ข้อมูลทีสละเวลาเพือตอบ
แบบสอบถาม ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ทีให้ความรัก ความห่วงใย เป็น
กาํลงัใจ สนบัสนุนและส่งเสริมในทุกดา้นรวมถึงมอบคาํแนะนาํทีดี ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถจดัทาํวิจยั
ฉบบันีไดส้ําเร็จดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
ของ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ทีไดอ้บรมสังสอน ชีแนะแนวทางทีถูกตอ้งและมีคุณค่าตลอดมาจน
สาํเร็จการศึกษา 
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