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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงของธุรกิจในปัจจุบนัผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพือ
ความอยู่รอดและเพิมศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจ ด้วยการพฒันารูปแบบและวิธีการดาํเนินงานให้
เขา้ถึงความตอ้งการทีเปลียนแปลงไปของผูบ้ริโภค รวมถึงการรักษาธุรกิจให้อยู่รอดภายใตพ้ลวตั
การแข่งขนัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552: 12-13) ซึงการดาํเนินธุรกิจ
ยุคใหม่ควรตอ้งกาํหนดเป้าหมายและทิศทางให้ชัดเจน โดยใช้กลยุทธ์การดาํเนินงานทีเหมาะสม 
ทนัสมยั และสามารถปรับเปลียนไดท้นัสถานการณ์ เพือพฒันาธุรกิจให้สามารถยืดหยดัและมุ่งไปสู่
เป้าหมายทีวางไว ้เนืองจากการเปลียนแปลงในตลาดทงัการเปลียนแปลงรูปแบบช่องทางจาํหน่าย 
การเปลียนในดา้นสินคา้ทางเลือกหรือสินคา้ทดแทนกนั จะส่งผลทาํให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกิด
ความเปลียนแปลงไป ดงันันสินค้าทีเคยขายได้ในปัจจุบนั ย่อมไม่อาจยืนยนัได้ว่าสินคา้นันจะ
สามารถขายไดต่้อไปในอนาคต (ปพนธ์ มงัคละธนะกุล, 2554) 
 สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2556) ไดแ้บ่งประเภทธุรกิจเป็น 
3 ประเภท คือ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจการบริการ และธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยขนาดธุรกิจ
แบ่งเป็น 3 ขนาด (โครงการตราสัญลกัษณ์ Q-Mark, 2556) คือ ธุรกิจขนาดย่อย ธุรกิจขนาดย่อม 
และธุรกิจขนาดกลาง  เมือพิจารณาคาํนิยามเฉพาะธุรกิจขนาดยอ่ยดา้นการบริการพบวา่ มีขนาดการ
จ้างงานไม่เกิน 10 คนหรือมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมทีดินไม่เกิน 10 ล้านบาท  (โครงการตรา
สัญลกัษณ์ Q-Mark, 2556) ซึงร้านกาแฟสดขนาดยอ่ยจดัอยูใ่นกิจการประเภทการบริการ จากขนาด
การจา้งงานและสินทรัพยข์องธุรกิจขนาดยอ่ยทีมีจาํกดัผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดขนาดย่อยอาจ
ประสบปัญหาในการดาํเนินธุรกิจเพราะขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงปัจจยัการผลิต 
 แนวทางการประกอบการธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดขนาดย่อย นอกจาก
การควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานให้อยูใ่นระดบัตาํแลว้ การผสานแนวทางการจดัการระหวา่งการ
วางแผน การควบคุม การจดัการกบัการกาํหนดกลยทุธ์ธุรกิจมีความสําคญัต่อการพฒันากิจการ ดว้ย
ขอ้จาํกดัของขนาดธุรกิจ กลยุทธ์ดา้นการตงัราคาและการพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นสิงทีผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยควรให้ความสําคญั โดยการกาํหนดกลยุทธ์การตงัราคามีความสําคญัและเป็นส่วนหลกัใน
การบริหารตน้ทุน เนืองจากราคาของตน้ทุนวตัถุดิบทีกิจการตอ้งซือเขา้จะสัมพนัธ์กบัราคาสินคา้ที
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กิจการผลิตเพือจาํหน่าย วธีิการตงัราคาสินคา้แบบดงัเดิม ผูป้ระกอบการส่วนมากตงัราคาสินคา้จาก
ตน้ทุนผลิตบวกกบักาํไรทีตอ้งการและกาํหนดเป็นราคาขายของสินคา้นนั ๆ การตงัราคาสินคา้จึง
เกิดขึนตามความสะดวกหรือความตอ้งการกาํไรมากหรือน้อยของแต่ละธุรกิจ ซึงวิธีการตงัราคา
แบบเดิมจะทาํให้เกิดข้อจาํกัด หากผูป้ระกอบการไม่สามารถขายสินค้าได้มากพอหรือกาํไรที
คาดการณ์ไวไ้ม่ครอบคลุมตน้ทุนทีแทจ้ริง เมือยอดขายสินค้าลดลงจะส่งผลให้ปริมาณการซือ
วตัถุดิบทีใช้ในผลิตลดลงดว้ย ราคาของวตัถุดิบจึงเพิมสูงขึนจากขนาดการซือทีตาํกว่าเดิม ทาํให้
ตน้ทุนการผลิตเพิมขึนกาํไรทีธุรกิจไดรั้บก็จะยิงลดลงและเกิดเป็นวงจรระหวา่งตน้ทุน ราคาสินคา้ 
และกาํไร หากผูป้ระกอบการไม่สามารถบริหารจดัการตน้ทุนและการตงัราคาสินคา้ได้อาจเป็น
สาเหตุใหธุ้รกิจตอ้งปิดกิจการลง (วทิยา จารุพงศโ์สภณ, 2556: 2-3) 
 การศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงเป็นวิธีทีช่วยให้ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดมี
หลกัเกณฑใ์นพฒันาผลิตภณัฑแ์ละสามารถกาํหนดราคาไดเ้หมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ ดว้ยเหตุนี
ผูป้ระกอบการตอ้งรู้วา่ปัจจยัใดทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคนนัรับรู้ราคา
อยา่งไร กลยทุธ์การตงัราคาดว้ยวิธีการกาํหนดราคาหรือการตงัราคาเชิงยุทธ์ (strategic pricing) เพือ
สะทอ้นคุณค่าของผลิตภณัฑจ์ากการนาํความตอ้งการของลูกคา้มาเป็นหลกัในการผลิต ทาํให้การตงั
ราคามีรูปแบบเปลียนจากการตงัราคาตามต้นทุนเพียงด้านเดียว เป็นการตงัราคาเชิงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑเ์พือใหผู้บ้ริโภครับรู้ ซึงทาํไดโ้ดยให้ผูบ้ริโภคเป็นผูป้ระเมินคุณค่าของผลิตภณัฑ์โดยตรง 
เช่น การสํารวจแนวคิดเกียวกบัความเหมาะสมของราคาต่อผลิตภณัฑ์หรือการให้ผูบ้ริโภคประเมิน
คุณค่าผลิตภณัฑจ์ากการเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง (ธวชัชยั มงคลสกุลฤทธิ, 2550)  
 ปัจจุบนัการเปิดร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจทีไดรั้บความนิยมจากผูป้ระกอบการรายใหม่
และมีการเขา้มาลงทุนธุรกิจนีอย่างต่อเนือง สามารถแบ่งร้านกาแฟสดเป็น 3 กลุ่มหลกัคือ  ร้าน
กาแฟสดแบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยขนาดใหญ่ทีมีราคาขายกาแฟต่อแกว้เฉลีย 65 บาทขึนไป  
ร้านกาแฟสดแบรนดต่์างชาติและแบรนดไ์ทยขนาดกลางทีมีราคาขายกาแฟต่อแกว้เฉลีย 45-65 บาท  
ร้านกาแฟสดแบรนด์ไทยขนาดย่อยทีมีราคาขายกาแฟต่อแก้วเฉลีย 30-45 บาท (สถาบนัพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2551: 18-20)  
 สถานการณ์การแข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสดเพิมสูงขึนเมือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไดข้ยาย
ฐานลูกคา้จากการมุ่งจาํหน่ายเครืองดืมกาแฟสดในตลาดร้านกาแฟพรีเมียมทีผูบ้ริโภคมีกาํลงัซือสูง 
มาสู่ลูกคา้ตลาดร้านกาแฟระดบัยอ่ยทีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเครืองดืมกาแฟสดในราคาตาํ เช่น การเขา้มา
ลงทุนในตลาดเครืองดืมกาแฟสดในประเทศไทยของบริษทั เครือดาวเรือง กรุ๊ป จากประเทศลาวที
ปัจจุบนัไดเ้ปิดร้านกาแฟระดบัพรีเมียมในไทยและในปี พ.ศ. 2556 บริษทัจะเปิดตวัร้านกาแฟเพือ
เจาะกลุ่มลูกคา้ระดบัล่าง โดยมีราคาขายกาแฟสดเฉลียอยู่ที 40-50 บาทต่อแก้ว (ฐานเศรษฐกิจ, 
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2556) สําหรับการลงทุนของนกัธุรกิจไทย ในปี พ.ศ. 2548 กลุ่มบริษทัซีพีเริมจาํหน่ายกาแฟสดใน
ร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่คดัสรร ราคาเริมตน้อยูที่แกว้ละ 35 บาท (ประชาชาธุรกิจ, 2555) และปัจจุบนั
ร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่เริมจาํหน่ายกาแฟสดจากเครืองชงอตัโนมติัในบางสาขา มีราคาขายแกว้ละ 25–
35 บาท คาดวา่จะเขา้สู่ตลาดเตม็ทีในปีพ.ศ. 2557 (ประชาชาธุรกิจ, 2556)  
 การเขา้สู่ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ ทีมีปัจจยัการผลิตมากกว่า
และสามารถบริหารตน้ทุนกิจการดว้ยขนาดการซือวตัถุดิบ พบว่าธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดย่อยมี
อุปสรรคในการบริหารจดัการตน้ทุนค่อนขา้งสูง ในขณะทีการตงัราคาสินคา้ไม่สามารถตงัราคาขาย
ทีแตกต่างจากคู่แข่งไดม้ากนกั เพราะผูบ้ริโภคของร้านกาแฟสดขนาดยอ่ยมีความอ่อนไหวต่อราคา 
และสินคา้กาแฟสดมีสินคา้ทดแทนทีสะดวกต่อการซือจาํนวนมาก เช่น กาแฟสําเร็จรูปหรือกาแฟ
กระป๋อง เนืองจากราคาของกาแฟสดสูงกวา่กาแฟสาํเร็จรูป 3–4 เท่า (ศูนยอ์จัฉริยะเพืออุตสาหกรรม
อาหาร, 2554) การปรับแนวทางการตงัราคาด้วยการสํารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือนาํมาพฒันา
สินคา้ให้เกิดความสอดคลอ้งระหวา่งความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความสามารถในการผลิตของ
ธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดย่อยจึงมีความสําคญัต่อการอยู่รอดของธุรกิจ การตงัราคาสินคา้ตาํกว่า
คู่แข่งเท่ากบัคู่แข่ง หรือการตงัราคาสินคา้โดยกาํหนดจากตน้ทุนทีคาดวา่จะไดรั้บจึงไม่ใช่กลยุทธ์ที
สามารถใชไ้ดใ้นภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงไดอี้กต่อไป เพราะสิงทีสําคญัทีสุดในการกาํหนดราคา
คือ ราคาสินค้าและบริการจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวงัรวมถึงเป็นราคาที
ผูบ้ริโภคยอมรับได ้(ธวชัชยั มงคลสกุลฤทธิ, 2553: 150) 
 ดว้ยเหตุดงักล่าว หากผูป้ระกอบการพฒันารูปแบบสินคา้และบริการหรือการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development)โดยคาํนึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ริโภค  จน
สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสือสารไปสู่ผูบ้ริโภคจะเป็นแนวทางหนึงทีทาํให้ธุรกิจ
เติบโตในระยะยาวและความไดเ้ปรียบทีเกิดนนั มีส่วนช่วยในการป้องกนัการเขา้มาแข็งขนัของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ (กวนิ สุวรรณตระกูล, 2556)  
 จากปรากฏการณ์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจศึกษาการตงัราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่อแนว
ทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด เพือวิเคราะห์ระดบัของปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซือเครืองดืมกาแฟสดและเพือทราบระดบัความพึงพอใจทีมีต่อคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสด
ของผูบ้ริโภค ให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อย ได้ประเมินแนวทางการ
จดัการธุรกิจด้วยการผลิตสินคา้ทีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและกาํหนดราคาขายได้
อยา่งเหมาะสม ทงันีผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึงเป็นวิธีทีช่วยให้
ผูป้ระกอบการมีแนวทางในการผลิตสินค้า อนันําไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์และวางกลยุทธ์
การตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพือศึกษาระดบัของปัจจยัและรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือเครืองดืมกาแฟสด 
 2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟสดจากการประยุกต์ใช้
เทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 
 3. ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการตงัราคาของธุรกิจขนาดยอ่ยต่อแนวทางการ
ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด ผูว้จิยัมีขอบเขตในการวจิยัดงัต่อไปนี 
 1. ขอบเขตดา้นเนือหา 
     ในการวิจัยครังนี ผู ้วิจ ัยมุ่งเน้นศึกษาความสําคัญของระดับความพึงพอใจใน
คุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองดืมกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภค โดยกาํหนดใหคุ้ณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดมีทงัสิน 4 คุณลกัษณะ คือ 1) ชนิดกาแฟ 
กําหนดให้มี 3 ระดับ ได้แก่ อาราบิก้า โรบัสต้า และอาราบิก้าผสมโรบัสต้า 2) ขนาดบรรจุ 
กาํหนดให้มี 2 ระดับ ได้แก่ ขนาดแก้ว 16 ออนซ์ และขนาดแก้ว 22 ออนซ์ 3) ชนิดบรรจุภณัฑ์ 
กาํหนดใหมี้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ แกว้ยอ่ยสลายได ้แกว้กระดาษ และแกว้พลาสติก 4) ราคา กาํหนดให้มี 
3 ระดบั ไดแ้ก่ ราคา 30 บาทต่อแกว้ ราคา 40 บาทต่อแกว้ และราคา 50 บาทต่อแกว้ 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร 
     ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ผูที้เคยดืมกาแฟสดและเป็นผูบ้ริโภคทีอยู่ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ณ ขณะทีทาํการวิจยั ดงันนัจึงไม่ทราบจาํนวนผูบ้ริโภคทีแน่นอนกลุ่มตวัอย่าง      
ทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคกาแฟไม่จาํกดัช่วงอายุ และเคยบริโภคกาแฟสดจากร้านกาแฟสด
ขนาดย่อย ภายในระยะเวลา 4 เดือนทีผ่านมา ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัมีจาํนวน
ทงัหมด 574 ตวัอยา่ง 
 3. ขอบเขตดา้นพืนที 
     ผูว้จิยัไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร  
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     ผูว้ิจยัเริมศึกษาขอ้มูลเบืองตน้จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาออกแบบและสร้างเครืองมือ
สําหรับใชใ้นการวิจยั การกาํหนดขนาดตวัอยา่งใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบค่า
ประชากร (วรรณี แกมเกตุ, 2555) โดยกาํหนด ระดบัความเชือมนั 95 % ค่าความคลาดเคลือนของ
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การสุ่มตวัอย่างทียอมรับไดไ้ม่เกิน 5 % ไดข้นาดตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 400 ตวัอย่าง แต่เพือเพิมความ
น่าเชือถือของงานวิจยั ในการวิจยันีผูว้ิจยัจะเพิมอีก 43.5 % ดงันัน ใช้กลุ่มตวัอย่างในการสํารวจ
ทงัสิน 574 คน  
  
4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเพือศึกษา การตงัราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการ
ธุรกิจร้านกาแฟสด จากการศึกษาและทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้ง สามารถนาํมาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดของการวจิยัไดด้งัภาพที 1 
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ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 
              

                          
                 
 
                                           
 
                                                              
  
                  

 
 

        
    
        
   
 
 
 

 
ภาพที 1 กรอบแนวคิดทีใชใ้นการวจิยั 
 
5. ประโยชน์ทไีด้รับ 
 1. ทาํใหท้ราบระดบัของปัจจยัและรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือเครืองดืมกาแฟสดด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis) เพือหาคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือของผูบ้ริโภคสูงสุด 
 2. ผลจากการศึกษาในครังนีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟสดและผูที้
สนใจ ได้ทราบถึงคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟสดทีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซือ เพือเป็น

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบเครืองดืมกาแฟสด 

 

Conjoint 
Analysis 

แบบสอบถาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้  

ระดบัการศึกษา 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ี 
และงานวจิยัทเีกยีวข้อง 

สาํหรับกาํหนดคุณลกัษณะ
เครืองดืมกาแฟสดตามเทคนิค 

Conjoint Analysis 

ระดบัความพงึพอใจของ
คุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสด 

 ชนิดกาแฟ 
 ขนาดบรรจุ 
 ชนิดบรรจุภณัฑ ์
 ราคา 

แนวทางการประกอบการธุรกจิร้านกาแฟสด 

ระดบัความพึงพอใจ 

  สงัเคราะห์ 
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แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การวางแผนการผลิต ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
และปรับกลยทุธ์เพือสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดเครืองดืมกาแฟสด 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิย 
 ธุรกิจขนาดยอ่ย (Small – Scale Enterprise) คือ ธุรกิจดา้นการบริการมีการจา้งงานไม่
เกิน 10 คนหรือมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมทีดินไม่เกิน 10 ลา้นบาท (โครงการตราสัญลกัษณ์ Q-Mark, 
2556) ธุรกิจขนาดย่อยจะไม่มีรูปแบบแผนในการบริหารกิจการทีแน่นอนและมกัเผชิญกบัปัญหา
ตน้ทุนในการดาํเนินกิจการ เนืองจากมีทุนทีจาํกดั มีจาํนวนแรงงานนอ้ยหรือทาํงานเป็นระบบแบบ
เครือญาติจาํนวนไม่มาก ในทีนีคือธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดย่อยทีขายในบริเวณแหล่งชุมชน หรือ
สาํนกังาน  
 กาแฟสด (Fresh Roasted Coffee , Espresso) ในทีนีคือเครืองดืมทีผลิตจากเมล็ดกาแฟที
ผา่นขนัตอนการควัดว้ยความร้อน นาํมาบดดว้ยเครืองบดและกลนัดว้ยเครืองชงกาแฟ  
 การประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง การเป็นผู ้ประกอบการทางธุรกิจ             
ทีสามารถผลิตสินคา้หรือบริการ เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภครวมถึงสามารถปรับตวั
ต่อการเปลียนแปลงไปของสภาพแวดลอ้มทีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจไดท้นัเหตุการณ์ นอกจากนี
การเป็นผูป้ระกอบการตอ้งสามารถแสวงหาโอกาสและใชโ้อกาสใหเ้กิดประโยชน์เหนือคู่แข่ง 
 แนวทางการประกอบการธุรกิจ (Guideline for Entrepreneur) คือ แนวทางบริหารและ
พฒันาเครืองดืมกาแฟสด ในด้านชนิดของกาแฟ ราคา รูปแบบบรรจุภณัฑ์ และด้านขนาดบรรจุ       
ทีใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการบริหารจดัการธุรกิจขนาดยอ่ยในทีนีคือ ร้านกาแฟสด 
 เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) คือ การวิเคราะห์เพือหา
ระดบัความชอบของผูบ้ริโภคหรือความพึงพอใจ (Preference) ต่อสินคา้หรือบริการ  
 คุณลกัษณะ (Attribute) คือ ลกัษณะหรือคุณสมบติัทีมีความสําคญัเฉพาะของสินคา้
หรือบริการ ในงานวิจยัครังนี คุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสด ได้แก่ ชนิดกาแฟ ขนาดบรรจุ 
ชนิดบรรจุภณัฑ ์และราคา 
 ระดบัคุณลกัษณะ (Attribute level) คือ การระบุค่าของลกัษณะหรือคุณสมบติัออกเป็น
ระดบั ในงานวิจยัครัง ระดบัคุณลกัษณะของชนิดกาแฟ มี 3 ระดับ คือ อาราบิก้า โรบสัต้า และ      
อาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ เป็นตน้ 
 อรรถประโยชน์ (Utility) คือ ความพึงพอใจทีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หรือ
บริการชนิดนนัๆ 



 

 

 

บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือทาํการศึกษาการตงัราคาของธุรกิจขนาดยอ่ยต่อแนว
ทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด ไดน้าํแนวความรู้ ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาเป็น
แนวทางในการศึกษาวจิยั ดงัต่อไปนี  

 1. แนวความรู้ทวัไปเกียวกบัธุรกิจร้านกาแฟสด 

 2. แนวความรู้เกียวกบัลกัษณะของธุรกิจขนาดยอ่ยและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 4. แนวคิดการจดัการผลิตภณัฑ ์

 5. แนวคิดการตงัราคาสินคา้ 
 6. แนวคิดทฤษฎีพืนฐานเกียวกบัการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 7. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวความรู้ทวัไปเกยีวกบัธุรกจิร้านกาแฟสด 

 กาแฟ เป็นพืชทีมีชือทางวิทยาศาสตร์ว่า “คอฟเฟีย” (Coffea) มีสายพนัธ์ุจํานวน
มากกวา่ 6,000 สายพนัธ์ุ แต่มีเพียง 4 สายพนัธ์ุทีนาํมาบริโภค คือ กาแฟเอ็กเซลซา (Coffea Excelsa)  
กาแฟใบใหญ่หรือกาแฟลิเบอริกา (Coffea Liberica) กาแฟอาราบิกา้ Coffa Arabica (Arabica) และ
กาแฟโรบสัตา้หรือกาแฟคานิฟอร่า Coffa Canephora (Robusta) ปัจจุบนัมีกาแฟ 2 สายพนัธ์ุทีมีผล
เชิงเศรษฐกิจในระดบัโลกและนิยมนาํมาบริโภค คือ กาแฟอาราบิกา้และกาแฟโรบสัตา้ (สถาบนั
พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2551: 31-32) ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 1. กาแฟอาราบิกา้ Coffa Arabica (Arabica) กาแฟสายพนัธ์ุนีมีกลินหอมละมุนและมี
รสชาติทีกลมกล่อมไม่ขมบาดคอ ขณะทีมีค่าสารคาแฟอีนตาํ คือประมาน 1–1.6 % ต่อนาํหนกั แต่
ขอ้เสียของกาแฟอาราบิกา้คือ การปลูกและดูแลค่อนขา้งยากทงัเป็นสายพนัธ์ุเกิดโรคได้ง่าย ตอ้ง
ปลูกในบริเวณทีมีความสูงจากพืนดินขึนไปประมาน 1,200 – 1,300 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ไม่
ควรปลูกในพืนทีทีมีความสูงตาํกว่า 800 เมตร เพราะจะทาํให้เมล็ดทีไดไ้ม่สมบูรณ์ โดยอุณหภูมิที
เหมาะสมประมาน 15–24 องศาเซลเซียส จึงพบกาแฟสายพนัธ์ุนีทางภาคเหนือของไทย 
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 2. กาแฟโรบสัตา้ Coffa Canephora (Robusta) กาแฟสายพนัธ์ุนีจะมีรสชาติและกลินที
ค่อนขา้งแรงและขมกวา่อาราบิกา้ มีคาเฟอีนมากกวา่ 2-3 % ต่อเมล็ด ทนต่อโรคสามารถปลูกและ
ดูแลรักษาไดง่้าย มกันาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมกาแฟสําเร็จรูปและกาแฟกระป๋อง เนืองจากมีราคาถูก
และมีปริมาณการผลิตในประเทศสูงกวา่สายพนัธ์ุอาราบิกา้ จึงพบการปลูกกาแฟสายพนัธ์ุโรบสัตา้
มากทางภาคใตข้องไทย 
 ประวติัธุรกิจการคา้เมล็ดกาแฟเริมตน้ขึนในประเทศฝังตะวนัออกกลางจากนันการ
บริโภคกาแฟไดเ้ขา้สู่ทวีปยุโรปเป็นครังแรกในศตวรรษที 17 (Davids, 2001: 13) ผา่นการทาํการคา้
ระหวา่งเวนิส แอฟริกาเหนือ อียปิตแ์ละประเทศในดินแดนตะวนัออกกลาง สําหรับประวติัการปลูก
กาแฟในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเริมมีการปลูกกาแฟเพือขายเป็นสินคา้ในช่วงกลางศตวรรษที 
19 แต่ยงัไม่เป็นทีรู้จกัมากนกั จนกระทงัหลงัปี ค.ศ. 1850 ธุรกิจการคา้เมล็ดกาแฟสามารถขายไดถึ้ง 
3,000,000 กระสอบ ซึงมีความแตกต่างจากช่วงก่อนปี ค.ศ. 1800 ทีธุรกิจการคา้เมล็ดกาแฟมียอด
จาํหน่ายเพียง 1,000,000 กระสอบ (Sivetz and Foote, 1963: 1) โดยธุรกิจร้านกาแฟแห่งแรกของ
ยุโรปเกิดขึนในประเทศอิตาลีปี ค.ศ. 1645 อีก 5 ปีต่อมาเริมมีร้านกาแฟในองักฤษช่วงปี ค.ศ. 1650 
และในอมัสเตอร์ดมัปี ค.ศ. 1660 เมือธุรกิจกาแฟทงัการคา้เมล็ดและร้านกาแฟไดรั้บความนิยมอยา่ง
ต่อเนือง พฒันาการของเทคโนโลยีการชงกาแฟจึงไดรั้บการพฒันามากขึนเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น ใน
ศตวรรษที 19 มีเทคโนโลยีเตาอบทีสามารถควบคุมอุณหภูมิในการควัเม็ดกาแฟขึน (คเณศ กงัวาน
สุรไกร, 2552: 154-169)  
 ภาพรวมตลาดการคา้เมล็ดกาแฟในปัจจุบนัยงัมีการขยายตวัต่อเนือง ดงัตวัเลขในตาราง
ที 1 ซึงแสดงปริมาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก  และสะท้อนถึงความนิยมบริโภค
เครืองดืมกาแฟของผูบ้ริโภคทวัโลกในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ตารางที 1 แสดงปริมาณความตอ้งการใชเ้มล็ดกาแฟของโลก 

ปี ปริมาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก (หน่วย : ล้านตัน) 
2550/51 7.66 

2551/52 7.48 

2552/53 8.23 

2553/54 8.01 

2554/55 8.49 
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ตารางที 1 แสดงปริมาณความตอ้งการใชเ้มล็ดกาแฟของโลก (ต่อ) 

ปี ปริมาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก (หน่วย : ล้านตัน) 
2555/56 8.44 

อตัราเพิม (ร้อยละ) 2.42 

ทีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, สถานการณ์การผลติและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8 ก.ย.    
56 กาแฟ, เขา้ถึงเมือ 23 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oae.go.th/ewt_news.php? 

nid=  &filename=index 

  

 การบริโภคกาแฟในประเทศไทยเริมตน้ในปี พ.ศ. 2454 (อรุณรัตน์ อนุภาโส และญ- 
วงกร จนัทรานาฏ, 2545: 15) วฒันธรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยในอดีตสะทอ้นผา่นร้านกาแฟ
ทีมกัเรียกว่าสภากาแฟและเป็นวิถีชีวิตปกติยามเช้าของคนทวัไป การบริโภคกาแฟของคนไทยมี
พฒันาการอยา่งต่อเนืองจากกาแฟโบราณสู่การบริโภคกาแฟชนิดผงสําเร็จรูป กาแฟกระป๋อง และ
การบริโภคกาแฟสด ร้านกาแฟสดทีเป็นกิจการต่างชาติ (สตาร์บคัส์) เริมเขา้มาในประเทศไทยเมือปี 
พ.ศ. 2541 สาขาแรก คือ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม (กาแฟพารวย, 2548: 13) เป็นร้านกาแฟสดทีมีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายระดบักลางถึงสูง เมือความนิยมบริโภคกาแฟสดของคนไทยเพิมขึนธุรกิจร้าน
กาแฟสดขนาดยอ่ยจึงเกิดขึน และกลายเป็นธุรกิจทีไดรั้บความนิยมโดยมีกลุ่มเป้าหมายระดบักลาง
ถึงระดบัล่าง  
 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านกาแฟสดในประเทศไทยปัจจุบนัไม่มีรายงานทีชดัเจน แต่
มีการประมาณการวา่ ธุรกิจกาแฟสดมีมูลค่าตลาดในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 6,400 ลา้นบาท คิดเป็น 
20 % ของมูลค่าตลาดรวมธุรกิจกาแฟที 32,000 ล้านบาท  (ประกายดาว แบ่งสันเทียะ, 2554) 
เนืองจากมีจาํนวนผูป้ระกอบการทีเป็นกลุ่มธุรกิจต่างประเทศและกลุ่มธุรกิจไทยหลายกลุ่ม ทงัการ
ดาํเนินงานมีรูปแบบของร้านและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งขนาด
ของธุรกิจร้านกาแฟโดยรวมตามขนาดทุนและราคาขาย (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม, 2551: 17-20) ไดด้งันี 

  1. ร้านกาแฟสดขนาดใหญ่แบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยทีมีราคาขายกาแฟต่อ
แกว้เฉลีย 65 บาทขึนไป   
  2. ร้านกาแฟสดขนาดกลางแบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยทีมีราคาขายกาแฟต่อ
แกว้เฉลีย 45-65 บาท   
  . ร้านกาแฟสดขนาดยอ่ยแบรนดไ์ทยทีมีราคาขายกาแฟต่อแกว้เฉลีย 30-45  บาท 
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  การพฒันาธุรกิจร้านกาแฟสดจึงมีขอ้ใส่ใจทีผูป้ระกอบการควรคาํนึง ดงัต่อไปนี 
(สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2551: 22-27) 
  1. ควรคาํนึงถึงรสชาติของกาแฟ ดว้ยการใส่ใจพฒันาสูตรเครืองดืมให้มีรสชาติที
ตรงใจผูบ้ริโภค เลือกใช้วตัถุดิบทีมีคุณภาพและมีขนัตอนในการผลิตเครืองดืมกาแฟสดทีสะอาด 
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

  2. รู้จกัการพฒันาผลิตภณัฑ ์ควบคู่กบักบัพฒันาภาพลกัษณะใหม่ ๆ เช่น ออกแบบ
รูปแบบการบรรจุสินค้าใหม่ ๆ เมือมีการเปิดตัวสินค้า เพือสร้างความแตกต่างและเพิมความ
น่าสนใจใหก้บัผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

  3. พยายามสร้างตราสินคา้ให้เป็นทีรู้จกัและใช้ประโยชน์จากตราสินคา้อย่างฉาน
ฉลาด เช่น การพฒันาร้านกาแฟสดสู่การสร้างธุรกิจขายแฟรนไชส์ร้านกาแฟต่อไป 

  4. ดา้นการตงัราคาสินคา้ เครืองดืมกาแฟสดจากร้านโดยทวัไปมีขนาดบรรจุ 16-22

ออนซ์ต่อแกว้ และมีราคาจาํหน่ายตงัแต่ 20 ถึงมากกว่า 100 บาท การตงัราคาสินคา้จึงตอ้งคาํนึงถึง
ราคาวตัถุดิบเมล็ดกาแฟทีเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ทีร้านกาํหนดไว ้เช่น ราคาเมล็ดกาแฟ
พนัธ์ุอาราบิกา้ (กาแฟทีปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทย) มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 150-180 
บาท หานาํมาควัเพือพร้อมนาํมาใช้ผลิตเป็นเครืองดืม กาแฟควัจะมีราคาจาํหน่ายปลีกตงัแต่ 400 
บาทต่อกิโลกรัมขึนไปซึงขึนกบัคุณภาพและความหอมของเมล็ดกาแฟนนั ขณะทีเมล็ดกาแฟควั
พนัธ์ุอาราบิกา้ผสมพนัธ์ุโรบสัตา้ (กาแฟทีปลูกทางภาคใตข้องประเทศไทย) จะมีราคาตาํขายกว่า
กิโลกรัมละ 400 บาท (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2551: 23) 
  5. การเลือกทาํเลทีตงัของร้านควรเลือกทาํเลทีเป็นแหล่งชุมชนขนาดกลางจนถึง
ขนาดใหญ่  และควรเลือกทําเลทีคนเดินผ่านสามารถสังเกตเห็นร้านได้ชัดเจน  นอกจากนี
ผูป้ระกอบการควรสังเกตพฤติกรรมผูบ้ริโภคและศึกษากาํลงัซือของผูบ้ริโภคในแหล่งนนั รวมถึง
ศึกษาคู่แข่งร้านกาแฟสดทีตงัอยูเ่ดิมเพือพฒันาสินคา้และกาํหนดราคาไดต้รงกบัตลาดเป้าหมาย 

  6. มีการจดัวางสินคา้และอุปกรณ์ในร้านให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้ และ
รักษาความสะอาดของเครืองมือทีใช้ในการผลิตกาแฟสดอยู่เสมอเพือประโยชน์ดา้นความสะอาด
และสร้างใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติทีดีต่อร้าน 

  7. จดัรูปแบบขนัตอนการสังซือสินคา้หน้าร้านให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
และมีขนัตอนการดาํเนินการทีสันทีสุดเพือความสะดวกในการซือของผูบ้ริโภค 

 ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสดยงัเพิมต่อเนือง ดงันนัผูป้ระกอบกิจการธุรกิจ
ร้านกาแฟสดควรเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ (สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
, 2551: 10-11) ดงันี 
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  1. ผูป้ระกอบกิจการธุรกิจร้านกาแฟสดควรมีความใส่ใจและรักในสิงทีทาํ ซึงจะทาํ
ใหเ้กิดความมุ่งมนัทีจะประกอบกิจการใหเ้ติบโตต่อไปได ้

  2. มีความทุ่มเท มุ่งมนัทีจะศึกษาหาความรู้เพิมเติมเพือให้ทราบทุกกระบวนการ
ทาํงานและเขา้ถึงหวัใจของธุรกิจร้านกาแฟ 

  3.  มีความจดจ่อในกระบวนการทํางานด้วยความรอบคอบ  ซึงทําให้ เ กิด
ขอ้ผดิพลาดไดน้อ้ย 

  4. มีความอดทน กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรค ด้วยความเข้าใจและมุ่งมัน
ปรับปรุงเพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนดว้ยความรับผดิชอบ 

  5. มีการวางแผนการทาํงานและประเมินโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอยา่งรอบคอบ และมีแผนการสาํรองในกรณีทีอาจเกิดปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจ 

  6. มีความรู้ในการเลือกทาํเลทีตงัของร้าน และสามารถตดัสินใจเลือกทาํเลทีดีได้
ดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผลสนบัสนุนทีดี ไม่คิดเขา้ขา้งตนเองจนเกินไปในการเลือกทาํเลร้าน 

 จากการศึกษาแนวความรู้ทวัไปเกียวกบัธุรกิจร้านกาแฟสด พบวา่ กาแฟเป็นเครืองดืมที
มีประวติัการบริโภคต่อเนืองยาวนาน ธุรกิจกาแฟเป็นสินคา้ทีมีตลาดขนาดใหญ่ในระดบัโลกและ
จดัเป็นสินคา้ทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจอยา่งยิง ปัจจุบนัในประเทศไทยธุรกิจร้านกาแฟสดไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภคและเกิดร้านกาแฟสดจาํนวนมากทีมีกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายหลากหลาย
ระดบั ทาํให้เกิดสภาวะการแข่งขนัเมือกลุ่มทุนขนาดใหญ่เริมเขา้สู่ตลาดผูบ้ริโภคกาแฟสดรายยอ่ย 
ดงันนัการศึกษาแนวความรู้ทวัไปเกียวกบัธุรกิจกาแฟสดจึงทาํให้ทราบขอ้มูลสําคญัเพือเป็นพืนฐาน
ในการศึกษารูปแบบวธีิการในการดาํเนินธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดยอ่ยไดอ้ยา่งมีระบบ โดยผูว้ิจยัจะ
นาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาแนวความรู้ทวัไปเกียวกบัธุรกิจร้านกาแฟสดเพือปรับใชใ้นการกาํหนด
วตัถุประสงคก์ารวจิยั กรอบแนวคิดการวิจยั การออกแบบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั และใชอ้ภิปราย
ผลในลาํดบัต่อไป 

   
 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. แนวความรู้เกยีวกบัลกัษณะของธุรกจิขนาดย่อยและการเป็นผู้ประกอบการ 

 2.1 ประเภทของธุรกจิในประเทศไทย 

      ประเภทของธุรกิจในประเทศไทยแบ่งเป็นเป็น 3 กลุ่ม ความหมายของแต่ละธุรกิจ
มีดงันี (กตญั ู หิรัญญสมบูรณ์, 2552: 2-3; สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
2556)  
   ธุรกิจผลิตสินคา้ หมายถึง ธุรกิจทีมีการใชเ้ครืองจกัรหรือการผลิตดว้ยมือเพือแปร
รูปวตัถุดิบ ชินส่วน และปัจจยันาํเขา้อืนๆ ให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่เพือวางจาํหน่าย ลกัษณะ
การประกอบการในธุรกิจผลิตสินคา้จะครอบคลุมการผลิตขนาดยอ่ยทีเป็นวิสาหกิจชุมชน เช่น การ
แปรรูปผลิตภณัฑก์ารเกษตรหรือกิจการทีเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การผลิตผา้ทอพืนเมือง 
ฯลฯ ธุรกิจผลิตสินคา้จะมุ่งตลาดลูกคา้ทีมีความเฉพาะ (Niche Market) และเป็นแหล่งวตัถุดิบแก่
ผูผ้ลิตขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตามธุรกิจผลิตสินคา้ขนาดยอ่ยมีจาํนวนนอ้ยเนืองจากมีเงินลงทุนสูงและ
เขา้ถึงทรัพยากรผลิตไดจ้าํกดั 

 ธุรกิจการบริการ หมายถึง ธุรกิจทีใหบ้ริการในดา้นต่างๆ เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความ   
พึงพอใจ ธุรกิจการบริการมีจาํนวนมากเนืองจากใช้เงินลงทุนน้อยแต่ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมี
ความชาํนาญ และอาศยัแรงงานทีมีฝีมือในการดาํเนินงาน เช่น ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจ
ดา้นสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืม ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์
ธุรกิจโรงแรมและหอพกั ธุรกิจเพือการนนัทนาการ ธุรกิจท่องเทียว ธุรกิจเพือการซ่อมแซม ธุรกิจ
เพือการให้บริการส่วนบุคคล ครัวเรือนและธุรกิจ สําหรับธุรกิจการบริการในปัจจุบนัมีแนวโน้ม
ขยายตวัสูง แต่อาจมีขอ้จาํกดัในการขยายขนาดกิจการเนืองจากเป็นธุรกิจทีอาศยัความชาํนาญเฉพาะ
บุคคล  
 ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก หมายถึง ธุรกิจทีทาํหนา้ทีเป็นคนกลางในการคา้ส่งและคา้
ปลีกทงัสินคา้ใหม่หรือสินคา้ใชแ้ลว้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยไม่มีการแปรรูปสินคา้นนั ธุรกิจคา้ส่งและคา้
ปลีกรวมถึงการเป็นนายหนา้หรือตวัแทนซือขาย และสถานีบริการนาํมนั ธุรกิจขนาดยอ่ยโดยมาก
เป็นธุรกิจการคา้และทาํหนา้ทีกระจายสินคา้แก่ผูบ้ริโภคทีอยูห่่างไกล 

 สําหรับการกาํหนดชนิดของธุรกิจใน 3 ประเภทจะใชข้นาดการจา้งงานและขนาด
สินทรัพยถ์าวรไม่นบัรวมทีดิน ดงัรายรายเอียดในตารางที 2 แสดงคาํจาํกดัความของขนาดธุรกิจ
และผูป้ระกอบการ    
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ตารางที 2 แสดงคาํจาํกดัความของประเภทและขนาดธุรกิจ  
 

ประเภท
ธุรกจิ 

ธุรกจิขนาดย่อย (ขนาดจวิ) ธุรกจิขนาดย่อม (ขนาดเลก็) ธุรกจิขนาดกลาง 
การจ้างงาน สินทรัพย์

ถาวร 
การจ้างงาน สินทรัพย์

ถาวร 
การจ้างงาน สินทรัพย์

ถาวร 

การผลติ 
ไม่เกิน  

คน 
ไม่เกิน  
ลา้นบาท 

ไม่เกิน  แต่
ไม่ตาํกวา่   
คน 

ไม่เกิน  
ลา้นบาท แต่
ไม่ตาํกวา่  
ลา้นบาท 

 -  คน 

เกินกวา่  
ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน 
 ลา้นบาท 

การบริการ 
ไม่เกิน  

คน 
ไม่เกิน  
ลา้นบาท 

ไม่เกิน  แต่
ไม่ตาํกวา่   
คน 

ไม่เกิน  
ลา้นบาท แต่
ไม่ตาํกวา่  
ลา้นบาท 

 -  คน 

เกินกวา่  
ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน 
 ลา้นบาท 

การค้าส่ง ไม่เกิน  คน ไม่เกิน  
ลา้นบาท 

ไม่เกิน  แต่
ไม่ตาํกวา่   
คน 

ไม่เกิน  
ลา้นบาท แต่
ไม่ตาํกวา่  
ลา้นบาท 

 -  คน 

เกินกวา่  
ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน 
 ลา้นบาท 

การค้าปลกี ไม่เกิน  คน 
ไม่เกิน  
ลา้นบาท 

ไม่เกิน  แต่
ไม่ตาํกวา่  3 
คน 

ไม่เกิน  
ลา้นบาท แต่
ไม่ตาํกวา่  
ลา้นบาท 

 -  คน 

เกินกวา่  
ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน  
ลา้นบาท 

 

ทีมา: โครงการตราสัญลกัษณ์ Q-Mark, คําจํากดัความของขนาดกจิการและผู้ประกอบการ,  
เขา้ถึงเมือ 27 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.qmark.or.th /typeofbusiness.html 

 

 2.2 ความหมายของคําว่า “ผู้ประกอบการ” 

        ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูที้นําทรัพยากรต่าง ๆ มาจัดการและมีกระบวนการ
บริหารในขนัตอนการดาํเนินงาน โดยผูป้ระกอบการมีเป้าหมายเพือการดาํเนินกิจการให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์ตงัไวแ้ละสามารถยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนได ้(ธนวฒิุ พิมพกิ์, 2556: 1) 
 ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คือ ผูที้สร้างธุรกิจดว้ยความมุ่งมนัและมีความกลา้
เสียงทงัรู้จกัแสวงหาโอกาสทางธุรกิจดว้ยความพยายามพฒันาธุรกิจทีสร้างขึนให้ประสบผลสําเร็จ 
(กตญั ู หิรัญญสมบูรณ์, 2552: 2-3) 
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 ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลทีทาํหนา้ทีจดัตงัธุรกิจ วางแผนการดาํเนินงานดว้ย
ความรับผิดชอบและยอมรับความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจทีอาจเกิดขึนได ้(พิบูล ทีปะปาล, 2552: 

2) 
 ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลทีริเริมสร้างธุรกิจ วางแผนการดําเนินงานด้วย
ตนเองและยอ่มรับความเสียงทีอาจเกิดขึนได ้โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ผลกาํไร (อรพรรณ จนัทร์อินทร์, 

2554: 2) 
 ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูคิ้ดและริเริมสร้างธุรกิจขึน รวมถึงดูแลให้ธุรกิจทีสร้าง
ขึนดาํเนินต่อไปอยา่งมนัคงดว้ยดี (ดาํรงศกัดิ ชยัสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ, 2541: 15) 
 ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูที้รับผิดชอบต่อความเสียงและความไม่แน่นอนจากการ
ดาํเนินธุรกิจ โดยมีหนา้ทีบริหารจดัการใหธุ้รกิจดาํเนินไดต้ามวตัถุประสงค ์คือ การเติบโตและมีผล
กาํไร ด้วยการแสวงหาโอกาสและสามารถบริหารการใช้ทรัพยากรทีมีจาํกดั (อาํนาจ ธีระวนิช, 
2549: 6) 
 จากความหมายของผูป้ระกอบการขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูริ้เริม
สร้างธุรกิจด้วยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ กาํหนดแนวทางและเป้าหมายเพือพฒันาธุรกิจให้
เติบโตไดรั้บผลกาํไร อย่างไรก็ตามการสร้างธุรกิจมีความเสียง ผูป้ระกอบการจึงควรมีคุณลกัษณะ
ในดา้นความกลา้ตดัสินใจภายใตค้วามรู้ 

 2.3 ลกัษณะของผู้ประกอบการทมีีโอกาสประสบความสําเร็จ 

        ลกัษณะของผูป้ระกอบการทีมีโอกาสประสบความสําเร็จ  มี 7 ขอ้ (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2557) ดงันี  
 2.3.1 มีความมุ่งมนัเป็นแรงผลกัดนัและตอ้งการประสบความสําเร็จไม่กลวัความ
ลม้เหลวโดยมองความลม้เหลวทีเกิดขึนเป็นประสบการณ์ทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในอนาคต  
 2.3.2 มีความชอบและกลา้เสียงในการดาํเนินธุรกิจ โดยรู้จกัวธีิการบริหารงานอยา่ง
รอบคอบและระมดัระวงัเพือใหเ้กิดความเสียงนอ้ยทีสุด 

 2.3.3 มีความเชือมนัและกลา้เรียนรู้สิงใหม่ตลอดชีวติ 

 2.3.4 มีวสิัยทศัน์และความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 2.3.5 มีมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะการสือสาร 

 2.3.6 มีความกล้าในการตัดสินใจและสามารถยอมรับจัดการกับผลของการ
ตดัสินใจ รวมถึงปรับตวัเมือเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าทีไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมไม่ให้
เกิดขึนได ้ 
 2.3.7 รู้ค่าของเวลาใชเ้วลาไดคุ้ม้ค่าและมีความตรงต่อเวลา 
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 2.4 ข้อจํากดัในการดําเนินธุรกจิของผู้ประกอบการรายย่อย 

        ขอ้จาํกดัทีเป็นอุปสรรคทาํใหธุ้รกิจลม้เหลว มี 5 ประการ (ฐิติรัตน์ มีมาก, ฉตัยาพร 
เสมอใจ และคมกฤช ปิติฤกษ,์ 2552: 50-51; สิริวฒิุ บูรณพิร และคณะ, 2555: 194) ดงันี 

 2.4.1 การขาดการจดัการระบบการเงินทีดีหรือการขาดเงินทุนหมุนเวยีน 

 2.4.2 การขาดความรู้ในการบริหาร เช่น การวางแผนการตลาด การสํารวจและ
วเิคราะห์ความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค 

 2.4.3 การขาดความรู้ ทกัษะ และความชาํนาญในการออกแบบผลิตภณัฑ์อาจทาํให้
เกิดความผิดพลาดในการออกแบบ เช่น ผลิตสินคา้ทีมีขนาดไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการใช้งาน
จริง หรือผลิตสินคา้ทีมีราคาสูง 

 2.4.4 ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล เนืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กการบริหารงาน
ขาดระบบทีเป็นมาตรฐานจึงอาจเกิดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งหุ้นส่วนหรือในครอบครัว 

 2.4.5 การขาดความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ เช่น        
การวเิคราะห์คู่แข่ง การวเิคราะห์ตลาดและสภาพการแข่งขนั 

 2.4.6 ระบบควบคุมไม่มีประสิทธิภาพหรือขาดการเอาใจใส่ 

 จากการศึกษาแนวความรู้ เ กียวกับลักษณะของธุรกิจขนาดย่อยและการเป็น
ผูป้ระกอบการพบวา่ ธุรกิจขนาดยอ่ยมีทุนในการดาํเนินกิจการและขนาดการจา้งงานทีตาํมากทีสุด 
ซึงเป็นขอ้จาํกดัในการแข่งขนั ผูป้ระกอบการจึงตอ้งปรับตวัสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพือให้
สามารถดาํเนินธุรกิจภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปได้ โดยเฉพาะกิจการร้านกาแฟขนาด
ย่อยซึงจัดอยู่ในกลุ่มของธุรกิจการบริการทีนอกจากจะต้องมีวตัถุดิบและเครืองมือทีดีแล้ว 
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัต่อการดาํเนินงานเช่นกัน ผูว้ิจยัได้นําแนว
ความรู้เกียวกบัลกัษณะของธุรกิจขนาดย่อยและการเป็นผูป้ระกอบการเพือใช้ประโยชน์ในการ
นิยามความสาํคญัและอภิปรายผลวจิยัต่อไป 

 

3. ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 3.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

      ภาวณีิ กาญจนาภา (2554: 92) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการในการ
จดัหา การบริโภคและพฤติกรรมทีเกิดหลงัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการนนั 

      วิเชียร วิทยอุดม (2555: 3-1) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการส่วน
บุคคลหรือของกลุ่มในการเลือกใช ้เลือกซือ สินคา้และบริการต่างๆ 
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  สุดาพร กุณฑลบุตร (2552: 72) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมการซือ
ของลูกคา้ทีเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัสุดทา้ย นนัคือ ผูที้ซือสินคา้เพือใช้เฉพาะตนเอง ผูบ้ริโภคกลุ่มนีมี
ความตอ้งการทีแตกต่างหลากหลายจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการซือทีต่างกนั 
        Kotler (1997: 48) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์น
ดา้นการบริโภค การยอมรับและการใชสิ้นคา้และบริการ 

      Schiffman and Kanuk (2000: 4) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมการ
เลือก การตดัสินใจซือ การใช้ การประเมินคุณค่า และการกาํจดัหลงัสินสุดการบริโภคสินคา้และ
บริการนนั                                                                                                                                        

 จากการศึกษาความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค สรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ
ขนัตอนของการตดัสินใจเลือก การซือ การใช ้การประเมินคุณค่าหลงัการใชสิ้นคา้และบริการของ
บุคคล 
 3.2  แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

      ความสาํเร็จของธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัการทาํความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึง
เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจในการเลือกผลิตสินคา้และบริการไดต้รงความตอ้งการทีแทจ้ริง การทาํความ
เขา้ใจพืนฐานพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะใชโ้มเดลทีเรียกว่า 7 O’s Model ในการศึกษาความตอ้งการ
ขนัตน้ 7 ประการ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554: 33-34) ดงันี 

 1. ผูบ้ริโภคทีเป็นตลาดเป้าหมายคือใคร (Who is the target group ?)  
 2. สิงทีผูบ้ริโภคซือคืออะไร (What do consumers buy ?) 
  3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือสินคา้นนั (Why do consumers buy ?) 
  4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ (Who involve in the decision-making ?)  
  5. ผูบ้ริโภคซืออยา่งไร (How do consumers buy ?) 
  6. ผูบ้ริโภคจะซือเมือใด (When do consumers buy ?)  
  7. ผูบ้ริโภคจะซือทีไหน (Where do consumers buy ?) 
   การศึกษาเพือคน้หาความตอ้งการทีซ้อนอยู่ภายใตก้ระบวนการการตดัสินใจซือ
ของผูบ้ริโภคจากการตงัคาํถามทงั 7 ประการ สามารถวิเคราะห์กระบวนการการตดัสินใจซือจาก
แบบจาํลองสิงกระตุน้และการตอบสนองของพฤติกรรมผูซื้อ (stimulus-response model of buyer 

behavior) หรือ แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Armstrong and Kotler, 2003: 192) ดงัภาพที 2 
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ภาพที 2 แสดงแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทีมา: Gary Armstrong and Philip Kotler, Marketing : an introduction (New Jersey: Pearson 

Education, 2003), 192. 

   

 จากภาพที 2 แสดงแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

  1. สิงกระตุ้นทางการตลาดและสิงกระตุ้นอืนๆ 

     1.1 สิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิงทีธุรกิจสามารถควบคุม
และจดัให้มีขึนได ้สิงกระตุน้ทางการตลาดจะเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2549: 17-18) ซึงประกอบดว้ย 

     1.1.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ให้สวยงาม 
ดึงดูดใจกระตุน้ใหเ้กิดการซือ การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายหรือเหมาะกบัการ
ใช้งานของกลุ่มทีบุคคลมีความตอ้งการแต่ต่างกนั การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
ควรมีความสอดคล้องและผลิตภณัฑ์สามารถกระตุน้ให้เกิดการซือได้ การตอบสนองต่อความ
คาดหวงัจากการใชผ้ลิตภณัฑห์รือจากการเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

   1.1.2 ราคา (Price) ราคาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัและมีผลต่อการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภค ราคาจึงเป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัในขนัตอนประเมินทางเลือกเพือตดัสินใจซือ ซึงปกติ
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ทีจะซือผลิตภณัฑใ์นราคาทีตาํกวา่ ยกเวน้ในกรณีสินคา้ฟุ่มเฟือยทีราคาเป็นการ
สะทอ้นคุณค่าในสินคา้นนัๆ (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2549: 17) ดงันนัการตงัราคา
สินคา้หรือบริการควรกาํหนดกลยุทธ์ราคาให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ทีวาง
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ไว ้โดยออกแบบโครงสร้างราคาให้เหมาะกบักลุ่มผูบ้ริโภค (Segment) และพฒันาเครืองมือช่วยใน
การขายทีสร้างการรับรู้คุณค่าสินคา้แก่ผูบ้ริโภคได้มากขึน (วิทยา จารุพงศ์โสภณ, 2556: 2-10) 
ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดราคาจากการสร้างคุณค่าให้กบัสินคา้ หากผูบ้ริโภครับรู้ ยอมรับใน
คุณค่าทีไดรั้บจากสินคา้นนัและมีความเต็มใจจ่ายเพือซือสินคา้ การตงัราคาจึงตอ้งคาํนึงถึงความคุม้
ค่าทีผูบ้ริโภคยอมรับไดใ้นรูป ตวัเงิน เวลา ความพยายาม และตน้ทุนในทางจิตวทิยาของผูบ้ริโภค  
   1.1.3 ช่องทางจาํหน่าย (Place) ผูป้ระกอบการสามารถกระตุ้นให้เกิดการซือ
สินคา้และบริการดว้ยการจดัใหมี้ช่องทางการจาํหน่ายครอบคลุมและสะดวกต่อการซือ เช่น สินคา้ที
มุ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพศอาจมีช่องทางการจาํหน่ายทีแตกต่างกนั เป็นตน้ นอกจากนีประเภทหรือ
ระดบัช่องทางจดัจาํหน่ายมีผลต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑใ์นมุมมองของผูบ้ริโภค 

   1.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชนั ลด แลก แจก 
แถม การจดัให้มีพนกังานขายสินคา้ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัทุก
ฝ่ายเพือจูงใจให้มีการบริโภคสินคา้และบริการนาํไปสู่ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และเกิดความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ในระยะยาว 

  1.2 สิงกระตุน้อืนๆ (Other Stimulus) (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548) 
   1.2.1 เศรษฐกิจ (Economic) สภาวะเศรษฐกิจในระดบัโลก ระดบัประเทศหรือ
การเพมิขึน ลดลงของรายไดป้ระชาชนจะมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้และบริการ  
   1.2.2 เทคโนโลยี  (Technology) การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หรือพฒันารูปแบบการบริการจะกระตุน้พฤติกรรมการซือสินคา้และบริการให้เกิดมาก
ขึนได ้

   1.2.3 การเมือง (Political) บรรยากาศทางการเมืองหรือเสถียรภาพของรัฐมีผลต่อ
พฤติกรรมการซือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค 

   1.2.4 วฒันธรรม (Cultural) วฒันธรรมเป็นพืนฐานแรกของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
กระบวนการบริโภคจะเกิดจากการเรียนรู้ การรับรู้ ค่านิยม พืนฐานของครอบครัวและสังคมในวยั
เด็ก การศึกษาและเรียนรู้เพือเขา้ใจในความแตกต่างของวฒันธรรมของแต่ละประเทศหรือแต่ละ
ภูมิภาคมีความสําคญัต่อการวางแผนการตลาดอย่างยิง ปัจจยัทางวฒันธรรมสามารถแบ่งไดอี้ก 2 
ระดบั คือ 1. วฒันธรรมยอ่ย ไดแ้ก่ บุคคลทีมีค่านิยมร่วมกนัจากการอยูใ่นสังคม สิงแวดลอ้มหรือมี
ประสบการณ์เดียวกนั เช่น นบัถือศาสนา มีสัญชาติหรือเชือชาติเดียวกนั 2. ชนัสังคม การแบ่งชนั
สังคมอาจแบ่งได้จาก รายได้ การศึกษา ฐานะ เป็นต้น ผูบ้ริโภคในแต่ละระดับชันสังคมจะมี
พฤติกรรมการบริโภครวมถึงมีความนิยมในตราสินคา้ทีใกลเ้คียงกนั   

  



20 

 

 2. กล่องดําของผู้ซือ  
   กล่องดาํของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) หรือสิงทีเป็นพืนฐานความคิดของผูบ้ริโภค
และมีอิทธิต่อการตดัสินใจซือหรือไม่ซือผลิตภณัฑ์นนั กล่องดาํของผูซื้อจึงเป็นสิงทีผูป้ระกอบการ
ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจ เพือประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวางกลยทุธ์ทางการตลาดให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด (คอตเลอร์, 2552: 68-77) 

  2.1 ลกัษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) จะเกิดขึนจากปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ วฒันธรรม สังคม บุคคล จิตวิทยา ดงัภาพที 3 แสดงปัจจยัที
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

 

 
 

ภาพที 3 แสดงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

ทีมา: Gary Armstrong and Philip Kotler, Marketing : an introduction (New Jersey: Pearson 

Education, 2003), 193. 

 

  ปัจจยัวฒันธรรม คือ รูปแบบแบบการใชชี้วิตของคนในสังคมทีเรียนรู้และส่งต่อ
ร่วมกนั ในดา้นค่านิยม ความคิด ทศันคติ และสัญลกัษณ์ทีสร้างขึน เพือเป็นแนวทางการอยูร่่วมกนั
ในสังคม วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค เช่น การซือสินคา้ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เป็นต้น วฒันธรรมย่อย เช่น ผูบ้ริโภคทีมีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่มตาม
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ภูมิภาคหรือตามเชือชาติ ระดบัชนัทางสังคม ไดแ้ก่ ระดบั การศึกษา รายได ้อาชีพ ทีแตกต่างจะมี
ความตอ้งการและความสามารถในการบริโภคต่างกนั 

  ปัจจยัสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค เช่น การใชก้ลุ่มอา้งอิงเพือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคซือสินคา้โดยนาํผูมี้
ชือเสียงหรือมีความเชียวชาญเฉพาะเกียวกบัตวัสินคา้มาเป็นผูแ้นะนาํผลิตภณัฑ์หรือการใช้ปัจจยั
ครอบครัว ไดแ้ก่ บทบาทเด่นในการตดัสินใจซือทีต่างกนัของสามี ภรรยา เช่น การซือรถยนตส์ามี
จะมีบทบาทในการตดัสินใจ ขณะทีการซือเครืองอุปโภคบริโภคภายในบา้นภรรยาอาจมีบทบาท
ตดัสินใจมากกวา่ เป็นตน้ 

  ปัจจยับุคคล ได้แก่ อายุและวงจรชีวิต อาชีพ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ รูปแบบการ
ดาํเนินชีวิต บุคลิกภาพและการมองตนเอง เช่น ช่วงอายุทีแตกต่างกนัในวยัเด็ก วยัทาํงาน วยัชรา มี
ผลต่อความตอ้งการและพฤติกรรมการซือสินคา้ทีต่างกนั 

  ปัจจยัทางจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชือและทศันคติ 
เช่น การรับรู้จากสิงกระตุน้คือ สี ขนาด รูปร่าง ของผลิตภณัฑ์ หรือการเรียนรู้จากการทดลองใช้
ผลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง การรับรู้จากผูที้มีประสบการณ์ใชจ้ะส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ  
  2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู ้ซือ  (Buyer’s Decision Process) กระบวนการ
ตดัสินใจซือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการทีเกิดขึนเป็นลาํดับขนั แบ่งเป็น 5 
ขนัตอน (นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ, 2552: 43-48) ดงัภาพที 4 
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ภาพที 4 ภาพแสดงกระบวนการตดัสินใจซือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค 5 ขนัตอน 

ทีมา: Philip Kotler, Marketing Management (New Jersey: Pearson Education, 2009), 208. 

 

   จากภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจซือสินค้าและบริการของผู ้บริโภค 5 
ขนัตอน สามารถอธิบายได ้(นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555: 119-124) ดงันี 

  ขนัตอนที 1 การรับรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem Recognition) คือ การ
ทีผูบ้ริโภครับรู้ความตอ้งการของตนเอง เนืองจากเกิดความไม่สมดุลกนัระหว่างสภาวะทีเผชิญอยู่
จริง (Actual State)  กบัสภาวะทีพึงปรารถนา (Desired State) หากเกิดความแตกต่างระหว่าง 2 
สถานะมากเท่าใด ผูบ้ริโภคก็จะรับรู้ถึงความตอ้งการมากขึนเช่นกนั การรับรู้ความความตอ้งการได้
มากเพียงใดขึนอยูก่บัความสามารถในการรับรู้เฉพาะแต่ละบุคคล (Perception)  
  การรับรู้ถึงความตอ้งการแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามสภาวะทีเป็นตวักระตุน้ คือ 

  1. สภาวะทีเผชิญอยูจ่ริง ไดแ้ก่  
       1.1 ผลิตภณัฑเ์ดิมชาํรุดหรือใชห้มดไปจึงทาํใหเ้กิดความตอ้งการซือขึน  
        1.2 ผลิตภณัฑเ์ดิมไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใชง้านของผูบ้ริโภค 
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    1.3 การเปลียนแปลงของบุคคลทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น การเปลียน
เสือผา้ใหเ้หมาะกบัสมกบัช่วงวยั 

    1.4 หากผลิตภณัฑ์บางชนิดไม่มีในตลาดอาจทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงสภาวะที
เผชิญอยูจ่ริง 

    1.5 สถานการณ์ทีเกิดในปัจจุบนัส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซือ 

  2. สภาวะทีพึงปรารถนา ทีกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ถึงความตอ้งการ ไดแ้ก่ 

   2.1 วฒันธรรมและระดบัชนัของสังคม 

    2.2 กลุ่มอา้งอิงหรือการเปลียนแปลงไปสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมกลุ่ม
ใหม่ 
    2.3 การเปลียนแปลงของลกัษณะครอบครัว 

    2.4 ฐานะทางการเงินทีเปลียนไป 

    2.5 พฒันาการของบุคคล 

     2.6 แรงจูงใจ เช่น ตอ้งการความยอมรับนบัถือ ตอ้งการความปลอดภยั 

    2.7 สถานการณ์ในปัจจุบนั 

     2.8 แรงกระตุน้จากการตลาดหรือการโฆษณา 
   ขนัตอนที 2 การหาขอ้มูล (Information Search) เมือผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการแลว้จะคน้หาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทีสนใจเพือประเมินและตดัสินใจเลือกซือในลาํดบั
ถดัไป โดยความถีในการคน้หาข้อมูลจะเพิมขึนเมือมีการซือนันมีความสําคญั ผูบ้ริโภคมีความ
สนใจในขอ้มูลผลิตภณัฑ์และการเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554: 69-85) 

   การหาขอ้มูลสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี 

   1. การหาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์จากภายใน ไดแ้ก่ การหาขอ้มูลสินคา้และบริการ
จากประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภค 

   2. การหาขอ้มูลของผลิตภณัฑจ์ากภายนอก สามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดงันี 

   2.1 การหาขอ้มูลจากตลาด เช่น ขอ้มูลจากผูผ้ลิต การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
หรือในสือออนไลน์ 
   2.2 การหาขอ้มูลจากกลุ่มสังคมของผูบ้ริโภค เช่น การแลกเปลียนขอ้มูลสินคา้
และบริการในครอบครัว ระหว่างกลุ่มเพือน เพือนร่วมงาน หรือการแลกเปลียนข้อมูลผ่านสือ
ออนไลน์ 
  สําหรับความถีในการหาขอ้มูลจะสัมพนัธ์กบัความยากง่ายในการตดัสินใจซือ 
ดงันี    
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  1. ผูบ้ริโภคจะมีความถีในการหาข้อมูลสินค้าและบริการน้อยหากเป็นการ
ตดัสินใจซือตามความเคยชิน เช่น สินคา้มีราคาถูกหรือเป็นสินคา้ทีซือเป็นประจาํ 
  2. ผูบ้ริโภคจะมีความถีในการหาขอ้มูลสินคา้และบริการเพิมขึน เมือเป็นการ
ตดัสินใจซือทีตดัสินใจไดง่้าย เช่น การตดัสินใจซือเมือเปรียบเทียบราคาหรือประเทศทีผลิต 

  3. ผูบ้ริโภคจะมีความถีในการหาขอ้มูลสินคา้และบริการอยา่งมาก เมือเป็นการ
ตดัสินใจซือทีซบัซ้อนจึงตอ้งตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงัและศึกษาขอ้มูลสินคา้และบริการอยา่ง
รอบคอบก่อนการซือ เช่น การซือสินคา้ราคาแพง สินคา้ทีมีอายุใชง้านยาวนานหรือเป็นสินคา้ทีไม่
คุน้เคย 

   ขนัตอนที 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลงัจากได้
ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจะประเมินทางเลือกหรือจาํนวนของผลิตภณัฑ์ทงัหมด ก่อนทีจะ
ตดัสินใจซือต่อไป การประเมินทางเลือกปกติจะไม่พิจารณาทุกทางเลือกทีมีทงัหมด แต่จะเลือก
เฉพาะทางเลือกทีสนใจเพียงหนึงกลุ่ม หากผูบ้ริโภคไม่เคยมีประสบการณ์ซือผลิตภณัฑ์อาจอาศยั
ขอ้มูลจากแหล่งอืน ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งสร้างการจดจาํตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภค การประเมินทางเลือก
มีวธีิประเมิน เช่น การประเมินประสบการณ์ของผูบ้ริโภคโดยตรงหรือการบอกเล่า การประเมินจาก
จุดเด่นจุดดอ้ยของผลิตภณัฑ ์เช่น คุณภาพ ความคงทน การดูแลรักษา ฯลฯ การประเมินจากชือเสียง
ของผูผ้ลิต สถานทีผลิต ราคา ระยะเวลารับประกนั บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ เป็นตน้ โดยการประเมิน
จะมีอิทธิพลจากตวัผูบ้ริโภค อิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิง และอิทธิพลจากการสือสารของผูผ้ลิตเขา้มา
เกียวขอ้ง 

   ขนัตอนที 4 การตดัสินใจซือ (Purchase Decision) ประกอบดว้ย 1. การเลือก
แหล่งทีจะซือโดยพิจารณาจาก ประเภทของร้านคา้ ทาํเลทีตงัและขนาดร้าน ภาพลกัษณ์ของร้าน 
การโฆษณา การบริการ และพนกังานขาย  2. วิธีการจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเป็นเงินสด จ่ายเช็ค จ่าย
ผา่นบตัรเครดิต ทงันีการตดัสินใจซืออาจมาจากความตงัใจหรือเป็นการซือทีไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้
ก็ได ้

   ขันตอนที 5 พฤติกรรมหลังการซือ (Postpurchase Behavior) เมือสินสุด
กระบวนการบริโภคสินคา้และบริการลง ผูบ้ริโภคจะประเมินความพึงพอใจทีไดรั้บจากการบริโภค
นนั ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัของผูบ้ริโภคกบัผลทีเกิดขึน
จริง ดงันนัพฤติกรรมหลงัซือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคจึงมี 3 รูปแบบ คือ ความผิดหวงั เป็นไป
ตามคาดหวงัและเกินคาดหวงั โดยพฤติกรรมสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (วิเชียร วิทยอุดม, 2555: 3-9-

3-10) ดงันี 
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   1. กรณีทีผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจจะแสดงออกโดยการซือซําหรือเกิดความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 
   2. กรณีทีผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจจะแสดงออก 4 รูปแบบ ได้แก่ วิธีการนิงเฉย 
ร้องเรียน โกรธ และการออกมาเคลือนไหว 

 3. การตอบสนองของผู้ซือ 

  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) จากกระบวนการตดัสินใจภายในของ
ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการทีเรียกว่า กล่องดาํของผูซื้อ จะเกิดการตอบสนองต่อความตอ้งการใน
สินคา้และบริการแบ่งเป็น 5 ดา้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ไดแ้ก่ การเลือกผลิตภณัฑ์ 
(Product Choice) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) การเลือกผูจ้าํหน่าย (Dealer Choice) เวลาการ
ซือ (Purchase Timing) และจาํนวนการซือ (Purchase Amount) 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่กระบวนการตดัสินใจเลือก
และการซือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค มีปัจจยัพืนฐานหลากหลายด้านทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ดงักล่าว เช่น ปัจจยัจากบทบาทของกลุ่ม ค่านิยม วฒันธรรม ปัจจยัส่วนบุคคล ฯลฯ การเข้าใจ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะมีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการวางแผนผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่และการ
พัฒนาสินค้าทีมีอยู่เดิมให้ผู ้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนันการศึกษาถึงสาเหตุของ
กระบวนการตดัสินใจซือสินคา้และบริการและปัจจยัทีกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคแสดงพฤติกรรมทีต่างกนั 
ผูว้ิจยัจะนาํแนวคิดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือใชป้ระโยชน์  ในขนัตอนการวางแผนกรอบงานวิจยั 
การสร้างแนวคาํถามของแบบสอบถาม โดยนาํความรู้ทีไดรั้บเพือใช้ในการวิเคราะห์และอภิปราย
ผลงานวจิยัต่อไป 

 

4. แนวคิดการจัดการผลติภัณฑ์ 

 ผลิตภณัฑ์ในการดาํเนินธุรกิจเรียกว่า สินค้าหรือบริการ เป็นส่วนหนึงของกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Mix) ทีมีความสําคัญต่อความสําเร็จและอนาคตของธุรกิจ การจัดการ
ผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแตกต่างจากคู่แข่งจึงเป็นสิงทีผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามสาํคญั  
 4.  ความหมายของผลติภัณฑ์ 

       กตญั ู  หิรัญญสมบรูณ์ (2552: 79) ให้ความหมายคาํว่า “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง 
สินคา้ (Goods) และบริการ (Services)  ทีสร้างเพือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด ธุรกิจอาจเสนอเฉพาะสินคา้ บริการ หรือทงัสินคา้และบริการพร้อมกนัก็
ได ้ 
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       คอตเลอร์ (Kotler, 2552: 127) ให้ความหมายคาํวา่ ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สินคา้ 
(Goods) และบริการ (Service) ทีธุรกิจสร้างขึนโดยพฒันาเพือตอบสนองความต้องการซือของ
ผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริโภคสินคา้และบริการไดสู้งสุด นอกจากสินคา้และบริการ
แลว้ สิงทีนบัรวมเป็นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ องคก์ร บุคคล สถานที และความคิด    

 4.2 การพฒันาและจัดการผลติภัณฑ์  
   การพฒันาและจดัการผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 5 ด้าน มีรายละเอียด ดงันี (คอตเลอร์, 
2552: 127-139) 
    4.2.1 การพฒันาคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ได้แก่ การพฒันาในด้านคุณภาพ คือ การ
พฒันาคุณภาพสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบัความคุม้ค่าในสายตาของผูบ้ริโภค โดยตอบสนอง
ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคเมือเทียบกบัจาํนวนเงินทีจ่ายไป ผูป้ระกอบการ
ส่วนมากจะเลือกพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้อง ความจําเป็น และคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งในตลาดมากกว่าการเลือกพฒันาผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพสูงสุด เนืองจากการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพสูงมีต้นทุนมากกว่าและทาํให้ราคาขายของผลิตภณัฑ์สูง ขณะที
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีกาํลงัซือน้อยกว่า การจดัการด้านคุณภาพ จึงเป็นสิงทีผูป้ระกอบการควรให้
ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกเนืองจากผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งความคุม้ค่าของผลิตภณัฑ์และ
คุณภาพก่อนการตดัสินใจเลือกซือ สําหรับคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทีผูบ้ริโภคคาดว่าจะได้รับจะ
ขึนอยู่กบัชนิดของผลิตภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ไม่จาํเป็นตอ้งมีคุณภาพครบทุกด้าน แต่ควรมีความ
เหมาะสมกบัตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ทีกาํหนดไว ้คุณภาพของผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 9 ดา้น (กตญั ู 
หิรัญญสมบรูณ์, 2552: 81) ดงันี 

 4.2.1.1 คุณภาพในการใชง้านไดต้ามหนา้ทีของผลิตภณัฑน์นั 

 4.2.1.2 ความสวยงาม ดึงดูดใจ เช่น มีรูปลกัษณ์ทีสวยงาม มีสี กลิน และ
รสชาติทีดี 

  4.2.1.3 คุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑที์โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

  4.2.1.4 ความสอดคลอ้งกบัการใช้งานจริงและสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภค 

  4.2.1.5 ความปลอดภยัจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

  4.2.1.6 ความเชือถือได ้มีความสมาํเสมอตลอดอายกุารใชง้าน 

  4.2.1.7 ความทนทานและมีอายกุารใชง้านทีเหมาะสมกบัคุณค่า 
  4.2.1.8 การสือสารคุณค่าทีผูบ้ริโภครับรู้หรือการสร้างความเชือมันใน
คุณภาพและตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ 
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  4.2.1.9 การใหบ้ริการหลงัการขาย เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคและ
การบริการหลงัการขายมีผลต่อการตดัสินใจซือ 

  4.2.2 การพฒันาตราผลิตภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑ ์คือ ชือ คาํพูดหรือสัญลกัษณ์ ทีระบุ
ถึงตวัสินคา้และบริการให้มีเอกลกัษณ์จากผูข้ายรายอืน การพฒันาตราผลิตภณัฑ์จึงตอ้งมีความ
สร้างสรรค์ เพือยกระดับตราสินค้าและเพิมคุณค่าให้กับผลิตภณัฑ์ การพฒันาตราผลิตภณัฑ์ 
แบ่งเป็น 4 ดา้น (คอตเลอร์, 2552: 128-131) ดงันี   
 4.2.2.1 การสร้างตราผลิตภณัฑ์หรือชือสินค้าและบริการเป็นของตนเอง 
ประโยชน์ คือ ทาํให้ผู ้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์และรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์นัน รวมถึงตรา
ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายการลอกเลียนแบบและช่วยในการแบ่งส่วนตลาดไดม้าก
ขึน 

 4.2.2.2 คุณค่าในตราผลิตภัณฑ์  เ กิดจากการรับรู้ของผู ้บริโภคทีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์นันในด้านการยอมรับชือเสียงและความมันใจในคุณภาพ จนเกิดความภักดีต่อตัว
ผลิตภณัฑแ์ละผูผ้ลิต ตราผลิตภณัฑที์มีคุณค่าตามทีกล่าวขา้งตน้จดัเป็นสินทรัพยข์องธุรกิจทีมีมูลค่า
ซึงทาํใหผู้ป้ระกอบการมีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เช่น ผูป้ระกอบการมีอาํนาจในการต่อรองกบัผู ้
จดัจาํหน่ายมากขึน ตราผลิตภณัฑที์มีคุณค่าทาํใหก้ารขยายตราผลิตภณัฑ์ และสายผลิตภณัฑ์สะดวก
มากขึนและป้องกนัการแข่งขนัในดา้นราคาจากคู่แข่งได ้ 

 4.2.2.3 การตังชือตราผลิตภัณฑ์ ควรเป็นชือทีจดจําได้ง่ายและแสดง
ประโยชน์หรือคุณภาพผลิตภณัฑ์ โดยชือตราผลิตภณัฑ์ควรมีความแตกต่างจากผูผ้ลิตทีมีอยู่ใน
ตลาด และควรจดทะเบียนชือผลิตภณัฑ์เพือป้องกันการลอกเลียน ลกัษณะของตราผลิตภณัฑ์ที
แข็งแกร่งสามารถสรุป (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 305-306) ไดด้งันี ใชชื้อทีสามารถเรียก
และจดจาํไดง่้ายหรือแสดงถึงคุณลกัษณะทีสัมพนัธ์กบัประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ์ เป็นชือทีไม่ซาํ
หรือใกลเ้คียงกบัผูผ้ลิตรายอืนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน เลือกชือทีครอบคลุมผลิตภณัฑ์ในสายผลิตของ
ธุรกิจและสามารถนาํไปใชเ้มือตอ้งการขยายผลิตภณัฑ์ในอนาคตได้ ผูป้ระกอบการตอ้งรักษาคุณค่า
ของชือตราผลิตภณัฑแ์ละควรประเมินคุณค่าอยา่งสมาํเสมอ 

  4.2.2.4 กลยุทธ์ตราผลิตภณัฑ์ มี 4 ดา้น ดงันี 1. การขยายสายผลิตภณัฑ์ คือ 
การใช้ตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑ์เดิม แต่มีการเพิมรสชาติ สี รูปแบบ ส่วนผสมหรือขนาดบรรจุ
ใหม่ 2. การขยายตราผลิตภณัฑ์ คือ การใช้ชือผลิตภณัฑ์เดิมทีเป็นทีรู้จกัเพือนาํมาใช้กบัผลิตภณัฑ์
ชนิดใหม่ทีอยู่คนละสายการผลิต 3. การเพิมตรา คือ การตงัชือสินคา้ใหม่เพือใช้กบัผลิตภณัฑ์
ประเภทเดิม และ 4. การสร้างตราผลิตภณัฑขึ์นมาใหม่ 
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 4.2.3 การจดัการด้านบรรจุภณัฑ์ บรรจุภัณฑ์มีหน้าทีปกป้องสินค้าจากความ
เสียหายทีเกิดระหว่างขนส่งและรักษาสภาพของผลิตภณัฑ์ให้สมบูรณ์ก่อนนาํส่งไปยงัผูบ้ริโภค 
(สุมาลี ทองรุ่งโรจน์, 2555: 12-14) นอกจากคุณสมบติัหลกัทีกล่าวขา้งตน้ บรรจุภณัฑ์สามารถเพิม
มูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์และสร้างคุณค่าเพิมขึนดว้ยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ทีมีเอกลกัษณ์ มีความ
สวยงามดึงดูดใหผู้บ้ริโภคซือผลิตภณัฑน์นั การมีรูปแบบและการออกแบบผลิตภณัฑ์ทีดีจะเป็นการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เกิดความน่าสนใจและช่วยลดตน้ทุนในการผลิตซึงสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั  การพฒันาบรรจุภณัฑ ์เช่น การออกแบบขวดทีมีลกัษณะเฉพาะเพือทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้
และจดจาํผลิตภณัฑไ์ดง่้าย หรือการออกแบบบรรจุภณัฑ์ทีมีนวตักรรมใหม่เพือความสะดวกต่อการ
ใช้งาน การออกแบบบรรจุภณัฑ์ทีปลอดภยักบัผูบ้ริโภคและปลอดภยัต่อสังคมร่วมถึงสิงแวดลอ้ม 

การพฒันารูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์ การพฒันาบรรจุภณัฑ์ทีกล่าวในขา้งตน้ควรใช้การสํารวจความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑเ์พือคน้หาสิงทีควรปรับปรุง ซึงผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเลือก
แนวทางการปรับปรุงรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมภายใตข้อ้จาํกดัดา้นตน้ทุนและรูปลกัษณ์ที
ผูบ้ริโภคพึงพอใจ   
 4.2.4  การพฒันาและออกแบบป้ายฉลาก ให้ดึงดูดใจผูบ้ริโภคและป้ายฉลากควร
แสดงขอ้มูลสําคญัของผลิตภณัฑ์อย่างชัดเจน หน้าทีของฉลากคือ การแสดงวิธีใช้ ส่วนประกอบ 
การเก็บรักษา และรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ตามทีกฎหมายกาํหนด การออกแบบฉลากให้สวยงาม
จะช่วยลดตน้ทุนจากการสังผลิตบรรจุภณัฑเ์ฉพาะ   
              หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์และฉลาก (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552: 147-

149)   
  4.2.4.1 บรรจุภณัฑค์วรสือถึงตวัสินคา้จากการมองเห็นในครังแรก ดว้ยการ
ออกแบบรูปร่างและสีของบรรจุภณัฑ์ให้สอดคลอ้งต่อการรับรู้ในผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ซึงการ
ออกแบบควรมีการกําหนดทิศทางทีชัดเจนเพือประโยชน์ในการวางแผนโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ต่อไป 

  4.2.4.2 สร้างเอกลกัษณ์ให้สินคา้ด้วยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ทีแตกต่าง
และไม่ลอกเลียนแบบผูผ้ลิตรายอืนเพือป้องกนัความสับสนของผูบ้ริโภค 

  4.2.4.3 ควรออกแบบบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านไดต่้อเนืองและสามารถ
ปรับเปลียนใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนัไดโ้ดยไม่ทิงโครงสร้างเดิมเพือให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํสินคา้
ได ้

 4.2.5  การพฒันาดา้นบริการเพือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ เช่น การบริการหลงัการขาย
เพืออาํนวยความสะดวกและเพิมความเชือมนัแก่ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์
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 4.3 การจัดระดับของผลติภัณฑ์  
      ในอดีตสิงทีเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการซือสินคา้และบริการคือ ความตอ้งการ
ประโยชน์จากการใช้สอยทีเป็นพืนฐานหลกั (Core Benefit) เพียงดา้นเดียว แต่ปัจจุบนัการแข่งขนั
ของธุรกิจเพิมขึน การผลิตสินคา้และบริการให้ตอบสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ในระดบัเป้าหมาย
ทีต่างกนัจึงเกิดขึน 

      การจดัระดบัผลิตภณัฑ์สามารถแบ่งเป็น 4 ระดบั (กตญั ู หิรัญญสมบรูณ์, 2552: 
79) ดงันี 

 4.3.1 ผลิตภณัฑที์ตอบสนองความตอ้งการพืนฐานแก่ผูบ้ริโภค  
 4.3.2 ผลิตภณัฑที์ตอบสนองความคาดหวงัวา่จะไดรั้บของผูบ้ริโภค 

 4.3.3 ผลิตภณัฑ์ทีมีความแตกต่างและมีเอกลกัษณ์เหนือคู่แข่ง เช่น มีการบริการที
ดีกวา่ 
 4.3.4 ผลิตภณัฑ์ทีมีการนาํนวตักรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาผลิตภณัฑ์
นนั 

  ความเปลียนแปลงของตลาดและการพฒันาเทคโนโลยีทีเกิดขึนในอนาคตจะทาํให้
ผลิตภณัฑ์ทีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะเปลียนเป็นผลิตภณัฑ์ทวัไปทีผูบ้ริโภคทุกระดบัเขา้ถึงผลิตภณัฑ์
นนัได ้ธุรกิจจึงตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพและมีประโยชน์ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอยูเ่สมอเพือใหธุ้รกิจสามารถแข่งขนัและดาํรงอยูไ่ด ้

 4.4 ประเภทของผลติภัณฑ์  
      ผลิตภณัฑส์ามารถจดัเป็น 2 ประเภท (วิเชียร วงศณิ์ชชากุล, ไกรฤกษ ์ปินแกว้ และ
โชติรส กมลสวสัดิ 2553: 165-170) ดงันี  
  4.4.1  ผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภค (Convenience Product) คือ ผลิตภณัฑ์ทีผูบ้ริโภค
ซือเพือใชเ้องหรือใชใ้นครอบครัวโดยผูซื้อบริโภคเป็นรายสุดทา้ย แบ่งเป็น 4 ประเภทยอ่ย (ศิวฤทธิ 
พงศกรรังศิลป์, 2547: 150-154) ดงันี 

  4.4.1.1 ผลิตภณัฑส์ะดวกซือ เป็นผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภคซือเป็นประจาํและไม่
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจซือ  
  4.4.1.2 ผลิตภณัฑ์เปรียบเทียบซือ คือ ผลิตภณัฑ์ทีผูบ้ริโภคไม่ได้ซือเป็น
ประจาํ ดังนันผูบ้ริโภคจึงใช้เวลาในการตดัสินใจซือเพือเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพ ความ
เหมาะสมของราคา และการออกแบบ 

  4.4.1.3 ผลิตภณัฑ์เจาะจงซือ เป็นผลิตภณัฑ์ทีผูบ้ริโภคเจาะจงซือโดยไม่ใส่
ใจในสินคา้ทดแทนกนัเนืองจากมนัใจในชือเสียงของผูผ้ลิต 
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  4.4.1.4 ผลิตภัณฑ์ทีไม่แสวงหา เป็นผลิตภัณฑ์ทีผู ้บริโภคไม่เห็นความ
จาํเป็นในการซือ ผลิตภณัฑป์ระเภทนีจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัพนกังานขายสินคา้ 
  4.4.2  ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product) เป็นผลิตภณัฑ์ทีจะถูกนาํไป
แปรรูปหรือประกอบขึนเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ต่อไป แบ่งเป็น 3 ประเภทยอ่ย ดงันี (วิเชียร วิทยอุดม, 
2555: 6-8) 
  4.4.2.1 วตัถุดิบและชินส่วน คือ สิงทีไดจ้ากธรรมชาติหรือสิงทีแปรรูปแลว้
และนาํมาใชเ้พือประกอบเป็นผลิตภณัฑ์ 
  4.4.2.2 ผลิตภณัฑ์ทีเป็นทุนในการผลิต คือ สิงทีใช้เพือให้เกิดความสะดวก
ในกระบวนการผลิตหรือการดาํเนินงาน 

  4.4.2.3 วสัดุทีสินเปลืองและการบริการ คือ สินคา้ทีเป็นส่วนประกอบย่อย
ของผลิตภณัฑ ์รวมถึงบริการต่างๆทีอาํนวยความสะดวกต่อธุรกิจ 
 4.5  การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ (New product development process) 
        กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่แบ่งเป็น  ขนัตอน (อรชร มณีสงฆ ์และคณะ, 
2549: 157-166) ดงันี 

 4.5.1 การสร้างแนวคิด สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่เพือพฒันาสินคา้ให้แตกต่างจาก
การรวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งหรือการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือนาํมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์
ใหม่ 
 4.5.2 การกลนักรองแนวคิด ตดัแนวคิดทีไม่สําคญัให้เหลือเฉพาะแนวคิดทีมีความ
เป็นไปไดที้เป็นทีตอ้งการของตลาด 

  4.5.3 การพฒันาและทดสอบแนวคิด โดยนาํแนวคิดทีสําคญันาํมาพฒันาเพือหา
รูปแบบของผลิตภณัฑเ์ฉพาะใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 4.5.4 การวเิคราะห์ผลในเชิงธุรกิจ เพือประเมินตน้ทุนและกาํไรทีเกิดขึนเพือใชใ้น
การพยากรณ์การขายและเป็นเกณฑ์ในการวดัโอกาสประสบความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ทีได้
พฒันาขึนในระยะยาว 

 4.5.5 การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบ รวบรวมแนวคิดทีไดท้งัหมดมาสร้างเป็นสินคา้
ตน้แบบจริงเพือทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งในลาํดบัถดัไป 

 4.5.6 การนาํผลิตภณัฑต์น้แบบไปทดสอบตลาดกบักลุ่มตวัอยา่งเพือหากลยุทธ์ทาง
การตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

 4.5.7 การวางจาํหน่ายผลิตภณัฑ์พร้อมทงัศึกษาพฤติกรรมการยอมรับผลิตภณัฑ์
ใหม่ของผูบ้ริโภคเพือเลือกกลยทุธ์ทีจะกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์
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 4.6  การจัดการด้านการบริการ 

        การจดัการดา้นการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ มี 4 ประเด็น (กตญั ู หิรัญญสมบรูณ์
, 2552: 84) ดงันี 

 4.6.1 ผูป้ระกอบการควรฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบริการให้มีคุณภาพและมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี 

 4.6.2 ควรใส่ใจต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคและการสร้างช่องทางสือสาร เช่น 
การออกแบบสอบถามเพือนาํขอ้คิดเห็นมาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ 
 4.6.3 ออกแบบหรือสร้างช่องทางในการให้บริการใหม่เพืออาํนวยความสะดวก
ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 4.6.4 วางระบบหรือขนัตอนการทาํงานให้เป็นมาตรฐานเพือความสะดวกและง่าย
ในการผลิตจะช่วยลดความตอ้งการใช้บุคคลากรให้นอ้ยลงหรือลดขอ้บกพร่องทีอาจเกิดจากความ
ผดิพลาดของมนุษย ์

 จากการศึกษาแนวคิดการจดัการผลิตภณัฑ์ พบวา่การจดัการผลิตภณัฑ์เป็นส่วนสําคญั
และมีทิศทางเดียวกบัการวางกลยทุธ์ของธุรกิจการจดัการผลิตภณัฑที์ดีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคจดจาํและ
สร้างความต่างจากคู่แข่งได ้ทงันีการจดัการผลิตภณัฑ์รวมถึงการพฒันาคุณภาพการบริการเพือเป็น
ส่วนสําคญัในการส่งเสริมตวัผลิตภัณฑ์และอาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคเพือให้เกิดความ
ประทบัใจและสร้างความภกัดีต่อสินคา้ในอนาคต ผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดจากการศึกษาแนวคิดการ
จดัการผลิตภณัฑไ์ปใชส้ังเคราะห์แนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการต่อไป 

  

5. แนวคิดการตังราคาสินค้า 
 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าสินคา้หรือบริการทีเรียกเก็บเป็นจาํนวนเงิน ทีผูบ้ริโภค
จาํเป็นตอ้งจ่ายเพือให้ไดสิ้นคา้หรือบริการนนัโดยเป็นการแลกเปลียนเพือให้ไดม้าซึงผลประโยชน์
จากการครอบครอง การใช้สินคา้หรือบริการ นนัคือ ผูบ้ริโภคจะประเมินคุณค่าของผลิตภณัฑ์ผา่น
การยอมรับราคาทีผูผ้ลิตตงัไว ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  ดงันนัธุรกิจจะตอ้งกาํหนด
ระดบัราคาสินคา้และบริการทีสร้างกาํไรและลูกคา้ตอ้งสามารถซือได้ ในส่วนประสมการตลาด
ราคาจดัเป็นองคป์ระกอบทีมีความยดืหยุน่และสามารถเปลียนแปลงไดเ้ร็วมากทีสุด 

 การตงัราคาและการแข่งขนัราคาจึงเป็นปัญหาสําคญัและมีผลต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ ทีผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญั (คอตเลอร์, 2552: 164) ดงัเช่น 

 1. การตงัราคาจากตน้ทุนมากกวา่การใหค้วามสาํคญัต่อคุณค่าในมุมมองของผูบ้ริโภค 

 2. การขาดการตรวจสอบและปรับเปลียนราคาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดในปัจจุบนั 
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 3. การกาํหนดราคาโดยขาดการใส่ใจต่อองคป์ระกอบอืนในส่วนประสมการตลาด 

 4. การขาดความหลากหลายในระดบัราคา เมือเกิดการแข่งขนัในดา้นความแตกต่าง
ของผลิตภณัฑ ์ดา้นส่วนตลาด และดา้นโอกาสซือ 

 5.1 ปัจจัยทีต้องคํานึงในการพจิารณาตงัราคาสินค้า  
       การตงัราคามีปัจจยัทีจาํเป็นตอ้งพิจารณา แบ่งเป็น 2 ปัจจยัหลกั ดงันี 

  5.1.1 ปัจจยัภายในธุรกิจทีมีผลต่อการตงัราคา (Internal Factors) เป็นปัจจยัทีเกิด
ภายในองค์กร  ดังนันจึงเป็นปัจจัยทีมีผลต่อการตังราคาทีผู ้ประกอบการสามารถควบคุมได ้
ประกอบดว้ยขอ้ควรพิจารณา 3 ดา้น (คอตเลอร์, 2552: 163-178) ดงันี 

  5.1.1.1 วตัถุประสงค์ทางการตลาด การกาํหนดราคาสินคา้และบริการควร
เริมตน้จากการกาํหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ การกาํหนดตลาดเป้าหมายและกาํหนดตาํแหน่ง
ทางการตลาด จากนนัจึงกาํหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจาํหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด การตังราคาจึงเกิดจากตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นัน 
นอกจากนีการตงัราคาอาจเกิดจากวตัถุประสงคอื์น เช่น 1. การตงัราคาเพือความอยู่รอดของธุรกิจ
เมือการแข่งขนัมากขึน ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีเปลียนไป หรือการผลิตมากเกินความ
ตอ้งการ สถานการณ์เหล่านีทาํใหธุ้รกิจจาํเป็นตอ้งปรับตวัดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงคร์ะยะสัน คือ 
การตงัราคาให้ตาํลงเพือเพิมกาํลงัซือ โดยการตงัราคาตาํจะตอ้งครอบคลุมตน้ทุนคงที (variable 

costs) และตน้ทุนผนัแปร (fixed costs) เพือให้กิจการดาํเนินอยูไ่ดใ้นระยะยาวผูป้ระกอบการควร
สร้างการรับรู้ในคุณค่าแก่ผูบ้ริโภค 2. การตงัราคาเพือสร้างกาํไรปัจจุบนัให้สูงสุด และ3. การตงั
ราคาเพือเป็นผูน้าํในส่วนแบ่งตลาด ดังนันผูป้ระกอบการควรวางแผนตงัราคาจากการกาํหนด 
วตัถุประสงคข์ององคก์าร วตัถุประสงคท์างการตลาด และวตัถุประสงคใ์นการตงัราคาให้สอดคลอ้ง
กนั    
  5.1.1.2 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด  ส่วนประสมการตลาด  ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ (การออกแบบผลิตภณัฑ์) ราคา ช่องทางจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัทงั 4 
ดา้นมีความสัมพนัธ์กนัและมีผลต่อวิธีการกาํหนดราคาทีแตกต่าง การตงัราคาปกติจะเกิดจากสร้าง
ผลิตภณัฑใ์หม่ ตงัราคา และพิจารณาวา่ราคาทีตงัจะขายไดห้รือไม่ ซึงการตงัราคาสามารถทาํไดใ้น
กระบวนการคิดกลบักนั นนัคือ การกาํหนดตาํแหน่งจากราคา (price-positioning strategies) จะใช้
การกาํหนดตน้ทุนเป้าหมาย (target costing) ดว้ยการคาดการณ์ราคาทีผูบ้ริโภคยอมรับและหาวิธี
ควบคุมต้นทุนเพือให้สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาทีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  นอกจากนี
ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์จากตาํแหน่งอืนทีไม่ใชร้าคา (nonprice position) 
เช่น การสร้างความแตกต่างทางการตลาดเพือกาํหนดราคาทีสูงขึน การตงัราคาจึงไม่ใช้ปัจจยัหลกั
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เพียงด้านเดียวทีมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค แต่ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงคุณค่าทีดีทีสุดเมือ
เทียบกบัประโยชน์ทีจะไดรั้บและจาํนวนเงินทีจ่าย ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญักบัการตงั
ราคาโดยพิจารณาปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกดา้นเขา้ดว้ยกนั สําหรับวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์มี
ผลต่อกลยุทธ์การตงัราคาเช่นกนั ซึงในแต่ช่วงของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์จะมีราคาขายทีแตกต่างกนั 
(Perreault, Cannon, and McCarthy, 2011: 460-464) แบ่งเป็น 4 ช่วง ดงันี 

  1.ช่วงแนะนาํผลิตภณัฑ์ (Introduction) เป็นช่วงแนะนาํผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นทีรู้จกั ในขนันีสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค มกัตงัราคาใกลเ้คียงหรือตาํกวา่คู่แข่งเพือดึงดูด
ให้ผูบ้ริโภคทดลองใชสิ้นคา้ ถา้เป็นสินคา้อิเล็กทรอนิกส์หรือสินคา้ทีใชเ้ทคโนโลยีการผลิตขนัสูง 
เช่น สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ยารักษาโรค ในช่วงแรกของผลิตภณัฑ์จะมีราคาสินค้าสูง
เนืองจากความเฉพาะของผลิตภณัฑแ์ละตน้ทุนเทคโนโลยกีารผลิต 

  2. ช่วงมีการเจริญเติบโต (Early adopter)/ช่วงเจริญเติบโต (Growth) 

เป็นช่วงระดบัราคาทีคงทีและอาจมีการลดราคาลงเพือขยายฐานไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่และเพิม
ส่วนแบ่งตลาด 

  3. ช่วงเจริญเติบโตเต็มที (Maturity) ราคาสินคา้ในช่วงนีจะเกิดการ
แข่งขนักนัลดราคาสินคา้เพือรักษากลุ่มลูกคา้ไวแ้ละป้องการเขา้มาแข่งขนัราคาของคู่แข่งรายใหม่ 
  4. ช่วงตกตาํ (Decline) ในช่วงนีการตงัราคามกัลดลงเพือรักษาฐาน
ผูบ้ริโภคเดิม 

  5.1.1.3 ตน้ทุน ผูป้ระกอบการควรกาํหนดราคาให้ครอบคลุมตน้ทุนการผลิต 
ตน้ทุนการจาํหน่าย ตน้ทุนในการขาย ปกติการตงัราคาจะไม่ตงัตาํกวา่ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย และ
การตงัราคาจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนรวมบวกกบักาํไรทีตอ้งการ ตน้ทุนในธุรกิจแบ่งไดเ้ป็น  ประเภท 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2547: 213) คือ ตน้ทุนคงที (fixed costs) เป็นตน้ทุนทีไม่เปลียนแปลงไปตาม
ระดบัการผลิตหรือจาํนวนขาย เช่น ตน้ทุนจากค่าเช่าที เงินเดือนผูบ้ริหาร เป็นตน้ และตน้ทุนผนั
แปร (variable costs) เป็นตน้ทุนทีเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงตามระดบัหน่วยการผลิต เช่น 
ตน้ทุนวตัถุดิบทีใช้ผลิต ค่านาํ ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ สําหรับผลรวมของตน้ทุนคงทีและตน้ทุนผนัแปร 
เรียกวา่ ตน้ทุนรวม (total costs) ผูป้ระกอบการควรตรวจสอบตน้ทุนรวมของกิจการเพือกาํหนดกล
ยทุธ์การตงัราคาไดเ้หมะสมกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด เนืองจากตน้ทุนจะแตกต่างตามระดบัการ
ผลิต กาํลงัผลิต และการจา้งแรงงานเพิมเติม  
  5.1.2 ปัจจยัภายนอกธุรกิจทีมีผลต่อการตงัราคา (External Factors) เป็นปัจจยัทีอยู่
ภายนอกองคก์รและไม่สามารถควบคุมไดแ้ต่มีส่วนสําคญัในการกาํหนดราคาสินคา้ มีรายละเอียด 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ดงันี 
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  5.1.2.1 การตงัราคาตามประเภทตลาด การกาํหนดราคาในขนัตน้ใชต้น้ทุน
เพือวางระดบัราคาจากนนัประเภทตลาดและความตอ้งการซือของผูบ้ริโภคจะเป็นตวักาํหนดระดบั
ราคาในขนัต่อไป ประเภทตลาดในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ (pure competition) เป็นตลาดทีมีผูซื้อ ผูข้าย จาํนวนมากในผลิตภณัฑ์ทีเหมือนกนั โดยผู ้
ซือสามารถซือในราคาทีกาํหนดได้อย่างไม่จาํกดัและผูข้ายสามารถขายในราคาทีกาํหนดไวไ้ด้
ทงัหมด การพฒันาผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา การโฆษณาจึงไม่มีความจาํเป็นในตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ ตลาดกึงแข่งขนักึงผูกขาด (monopolistic competition) เป็นตลาดทีมีผูซื้อ ผูข้าย จาํนวน
มากและราคาจะเกิดจากความพึงพอใจในคุณภาพ การออกแบบ การบริการ ของผูบ้ริโภค ตลาด
ผูข้ายนอ้ยราย (oligopolistic competition) เป็นตลาดทีมีผูข้ายจาํนวนนอ้ย มีการผลิตสินคา้ทีเหมือน
หรือแตกต่างกนั สินคา้ในตลาดผูข้ายน้อยราย จะสามารถใชท้ดแทนกนัได ้หากผูข้ายเปลียนแปลง
ราคาหรือจาํนวนผลิตจะมีผลต่อคู่แข่งและผูป้ระกอบการมกัจะไม่ใชร้าคาในการแข่งขนั และตลาด
ผูกขาดสมบูรณ์ (pure monopoly) เป็นตลาดทีมีผูข้ายเพียงรายเดียว การกาํหนดราคาจะมีไดห้ลาย
วตัถุประสงค ์

  5.1.2.2 การตงัราคาตามความตอ้งการซือของผูบ้ริโภคหรือความยืดหยุน่ของ
อุปสงค์ เนืองจากการบริโภคสินคา้และบริการเป็นการแลกเปลียนระหวา่งราคาทีตอ้งจ่ายไปเพือ
แลกกบัการใชป้ระโยชน์ ดงันนัผูบ้ริโภคจะประเมินความคุม้ค่าเมือใชผ้ลิตภณัฑ์ การเขา้ใจคุณค่าที
ผูบ้ริโภคให้กบัสินค้าจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถตงัราคาได้สอดคล้องกบัการยอมรับของ
ผูบ้ริโภค แต่การรับรู้คุณค่าทีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้ทาํไดย้ากเพราะคุณค่าจะเกิดจากความพอใจส่วน
บุคคล เช่น ความพอใจในรสชาติ บรรยากาศ การบริการ เป็นตน้ ดว้ยเหตุนีการทาํความเขา้ใจคุณค่า
ในมุมมองของผูบ้ริโภคและการสร้างการรับรู้ในคุณค่าจึงเป็นสิงสาํคญัในการกาํหนดกลยุทธ์การตงั
ราคา สาํหรับการจดัการความยดืหยุน่ของอุปสงค ์คือการพิจารณาตงัราคาสินคา้ตามความตอ้งการที
เกิดขึนของตลาดในขณะนนั เช่น หากสินคา้นนัมีความตอ้งการซือมากการตงัราคาสินคา้สูงอาจขาย
สินค้าได้ตามปกติ แต่ถ้าสินค้ามีความตอ้งการซือตาํผูผ้ลิตจะต้องพิจารณาปรับราคาสินคา้เพือ
กระตุน้ยอดขาย เป็นตน้ 

  5.1.2.3 การตงัราคาตามประเภทของลูกคา้ การตงัราคาสินคา้จะตอ้งคาํนึงถึง
กลุ่มเป้าหมายหลกั เช่น สินคา้ทีมีกลุ่มขนาดใหญ่ประเภทสินคา้อุปโภค บริโภคตอ้งตงัราคาขายตาํ
ตามราคาตลาดเพราะกลุ่มเป้าหมายมีความอ่อนไหวต่อราคาสินคา้ สําหรับสินคา้ทีมุ่งกลุ่มผูบ้ริโภค
เฉพาะทีมีกาํลงัซือสูง ราคาสินคา้ทีตงัมกัจะมีราคาสูงเพือสร้างความรู้สึกวา่สินคา้นนัเป็นสินคา้ทีมี
คุณค่า 
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  5.1.2.4 การตงัราคาสินค้าจาํเป็นต้องพิจารณาต้นทุนของสินค้าเป็นส่วน
สาํคญัในการกาํหนดราคาขายดงันนัหากผูป้ระกอบการสามารถหาผูข้ายวตัถุดิบและปัจจยัการผลิต
ทีมีราคาเหมาะสม จะทาํตน้ทุนของสินคา้ตาํลงและแข่งขนัในตลาดไดง่้ายขึน 

  5.1.2.5 การตงัราคาตามการแข่งขนั การตงัราคานอกจากปัจจยัด้านตน้ทุน
ภายในของธุรกิจแลว้ การเปรียบเทียบความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบระหวา่งตน้ทุน คุณภาพ และราคา
ของคู่แข่งเป็นสิงสําคญัในการกาํหนดราคาเพือการแข่งขนั เช่น หากสินคา้มีคุณภาพนอ้ยกวา่คู่แข่ง
การตงัราคาเท่ากนัจะทาํให้ขายสินคา้ได้ยาก หรือตลาดทีมีการแข่งขนัสูงราคาสินคา้มกัตาํลงเพือ
แยง่ชิงยอดขายสินคา้ หากตลาดมีการแข่งขนัตาํการตงัราคาสินคา้จะตงัไดสู้งกวา่ เป็นตน้  
  5.1.2.6 การตงัราคาตามปัจจยัภายนอกอืน เช่น สภาพเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบีย อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินฝืดจะมีผลต่อตน้ทุนการผลิต การตดัสินใจซือ กาํลงัซือของผูบ้ริโภค
ในขณะนนั และการรับรู้ในปริมาณและคุณค่าผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ดงันนัการตงัสินคา้จึงควร
ปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 

  5.1.2.7 จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  การตังราคาสินค้าจะต้องคํานึงถึง
จรรยาบรรณ เช่น ไม่ขายสินคา้ตดัราคารุนแรงหรือขายสินคา้แพงเกินควร 

  5.1.2.8 ราคาสินคา้ควรจะอยู่ในข้อบงัคบักฎหมาย เช่น กฎหมายเกียวกับ
การคา้กาํไรเกิดควร หรือกฎหมายการควบคุมราคา 
 5.2  ความไวต่อราคาหรือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของผู้บริโภค 

      มี 9 ชนิด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  ดงันี 

 5.2.1 หากสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์สูง  ผูบ้ริโภคจะมีความไวต่้อราคาตาํ 
 5.2.2 หากสินคา้นนัสามารถทดแทนไดด้ว้ยสินคา้อืนๆ ผูบ้ริโภคจะมีความไวต่้อ 

ราคาสูง 

 5.2.3 หากผูบ้ริโภคไม่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้กบัผูผ้ลิตสินคา้ราย
อืนทีผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัได ้ความอ่อนไหวต่อราคาสินคา้จะเกิดขึนตาํ 
 5.2.4 รายไดข้องผูบ้ริโภคมีผลต่อการเปรียบเทียบราคาสินคา้นนั ๆ เช่น สินคา้ชนิด
หนึงมีราคาตาํมากเมือเทียบกบัรายไดข้องผูซื้อ หากสินคา้นนัปรับราคาขึนผูบ้ริโภคจะไม่อ่อนไหว
ต่อราคาทีเพิมมากนกั 

 5.2.5 หากสินคา้นนัสร้างประโยชน์ทีผูบ้ริโภคคิดว่ามีความคุม้ค่าหรือจาํเป็นตอ้ง
ใชสิ้นคา้นนัๆ ความอ่อนไหวของราคาในสินคา้ชนิดนีจะมีนอ้ย 

 5.2.6 ผูบ้ริโภคทีซือโดยการเฉลียค่าสินคา้ร่วมกบัผูอื้น จะมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อ
ราคาสินคา้นอ้ย 
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 5.2.7 หากผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งซือสินคา้เพือนาํมาใช้ทดแทนสินคา้ค่าเดิมทีเสือม
อาย ุความอ่อนไหวต่อราคาจะมีนอ้ย 

 5.2.8 สินคา้ทีมีความเป็นเอกลกัษณ์หรือมีคุณภาพสูง ความอ่อนไหวต่อราคาจะมี
นอ้ย 

 5.2.9 สินคา้ทีมีอายใุนการเก็บรักษาสัน ความอ่อนไหวต่อราคาจะมีนอ้ย 

 5.3 วธีิการตังราคา 
    การกาํหนดราคาพิจารณาจาก ตน้ทุนซึงจะเป็นตวักาํหนดราคาตาํทีสุด ในขณะที
การรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคจะเป็นตวักาํหนดราคาสูงทีสุดของผลิตภณัฑ์ รวมถึงราคาของคู่แข่ง
ปัจจยัภายในและภายนอกธุรกิจทีส่งผลต่อการกาํหนดราคา วิธีการตงัราคามี 5 วิธี (อจัจิมา เศรษฐ
บุตร, 2549: 124-127) ดงันี 

 5.3.1 การตงัราคาโดยบวกจากตน้ทุน คือ การบวกกาํไรทีธุรกิจตอ้งการเพิมจาก
ตน้ทุนผลิตและตงัเป็นราคาขาย วิธีการตงัราคานีจะไม่มุ่งเนน้วิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภค
และราคาของคู่แข่งดงันนัวิธีการตงัราคาโดยบวกจากตน้ทุนอาจเกิดผลกระทบหากตน้ทุนผลิตที
ผูป้ระกอบการคาดการณ์ไวเ้พิมขึน ทาํให้กาํไรทีคาดวา่จะไดรั้บลดลงและอาจส่งผลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจ  
 5.3.2 การตงัราคาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนหรือการตงัราคาจากกาํไรทีธุรกิจ
ต้องการ คือ การตังราคาจากการวิเคราะห์ต้นทุนรวมและระดับความต้องการของผู ้บริโภค 
(Demand) ณ ระดบัราคาต่างๆ เพือนาํมาเป็นหลกัในการกาํหนดราคา 
 5.3.3 การตงัราคาจากการวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองผูบ้ริโภค คือ การศึกษาความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพือนาํมาออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัคุณค่าทีผูบ้ริโภคคาดวา่จะไดรั้บ
จากการใชป้ระโยชน์เพือเป็นตวักาํหนดตน้ทุนทีจาํเป็นในการผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการนนัต่อไป 
ซึงแตกต่างจากการตงัราคาโดยบวกจากตน้ทุนทีผูป้ระกอบการจะกาํหนดราคาทีตอ้งการจากตน้ทุน
ผลิตบวกกาํไรทีคาดว่าจะไดรั้บ จากนนัจะใช้วิธีทางการตลาดเพือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคยอมรับใน
คุณค่าของผลิตภณัฑ์สอดคล้องกบัราคาว่ามีความเหมาะสมและควรซือ ดงัภาพที  แสดงความ
แตกต่างระหว่างการตงัราคาจากการวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองผูบ้ริโภคและการตงัราคาโดยบวก
จากตน้ทุน 
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ภาพที 5 แสดงความแตกต่างระหวา่งการตงัราคาจากการวเิคราะห์คุณค่าในมุมมองผูบ้ริโภคและการ          

            ตงัราคาโดยบวกจากตน้ทุน 
ทีมา: ฟิลลิป คอตเลอร์, หลกัการตลาดฉบับมาตรฐาน, แปลจาก Principles of Marketing, แปลโดย 
วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ (กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชนั อินโดไชนา, 2552), 177. 

 

  การตงัราคาจากคุณค่าในมุมมองผูบ้ริโภคจะกระตุน้ให้ผูผ้ลิตพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์และการบริการเพือแข่งขนักนั ทาํให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสไดเ้ลือกซือสินคา้และบริการทีมี
คุณภาพและราคาทียติุธรรม แต่การวดัคุณค่าทาํไดย้ากดงันนัผูป้ระกอบการควรส่งเสริมการวิจยัเพือ
เป็นแนววเิคราะห์หาจุดสมดุลของราคาและคุณค่า 
 5.3.4 การตงัราคาจากการวิเคราะห์การแข่งขนั คือ การตงัราคาสินคา้ตามคู่แข่ง 
การตังราคารูปแบบนีอาจเกิดจากความลําบากในการว ัดความต้องการของผู ้บริโภค  และ
ผูป้ระกอบการคาดว่าราคาทีกาํหนดจากกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ได้มีการคาํนวณผลตอบแทนอย่าง
รอบคอบมาแลว้ 

 5.3.5 การตงัราคาตามวตัถุประสงค์ แบ่งเป็น 6 วตัถุประสงค์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2550: 349-350) ดงันี 

  5.3.5.1 การตงัราคาเพือมุ่งเน้นรายได ้เช่น การตงัราคาเพือเพิมรายได ้ทาํได้
โดยการหาระดบัราคาทีจะทาํให้เกิดรายไดม้ากทีสุด หรือการตงัราคาเพือเพิมเงินสดหมุนเวียนโดย
การลดราคาหรือเพิมส่วนลดเพือกระตุน้ใหมี้การซือทีถีขึน 

  5.3.5.2 การตงัราคาเพือมุ่งเน้นกาํไร เช่น เพือให้ได้รับเงินตอบแทนตาม
เป้าหมายทีวางไว ้โดยการกาํหนดราคาทีจะทาํให้ไดรั้บรายไดต้ามเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นตอน
เริมตน้ธุรกิจ การตงัราคาเพือให้ไดก้าํไรสูงสุด ทาํได้โดยการรักษาระดบัตน้ทุนกบัราคาขายให้มี
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ระยะมากพอทีจะเกิดกาํไรอยา่งต่อเนือง หรือการตงัราคาเพือรักษาธุรกิจให้คงอยู ่โดยการปรับราคา
สินคา้ลงเพือใหธุ้รกิจดาํเนินต่อไปไดจ้นกวา่จะผา่นช่วงวกิฤต 

  5.3.5.3 การตงัราคาเพือมุ่งยอดขาย เช่น การตงัราคาเพือเพิมยอดขายโดยการ
ลดราคาหรือจดัโปรโมชนักระตุน้ยอดขายและดึงดูดให้ผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ตดัสินใจซือสินคา้ การตงั
ราคาเพือรักษาส่วนครองตลาด วิธีนีตอ้งคาํนึงว่าระดบัราคาใดทีจะสามารถรักษาระดบัส่วนครอง
ตลาดไวไ้ด้ โดยการตงัราคาให้ตาํกวา่หรือเท่ากบัคู่แข่ง และการตงัราคาเพือความอยูร่อดของธุรกิจ
ดว้ยการลดราคาสินคา้เพือรักษากิจการใหอ้ยูร่อดไดใ้นช่วงทีเกิดการแข่งขนัรุนแรง 

  5.3.5.4 การตงัราคาเพือมุ่งการแข่งขนั เช่น การกาํหนดราคาให้เท่ากบัคู่แข่ง
เพือป้องกนัการตดัราคา การตงัราคาเพือหลีกเลียงการแข่งขนัด้วยการกาํหนดราคาขายตาํเพือให้
ธุรกิจไม่จูงใจให้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาลงทุน และการตงัราคาเพือตดัราคาคู่แข่งโดยการตงั
ราคาใหต้าํกวา่คู่แข่ง                    

  5.3.5.5 การตงัราคาเพือมุ่งทางสังคม เช่น เพือจริยธรรม ทาํได้โดยการตงั
ราคาสินคา้ให้ตาํกว่าทีควร หรือเพือคงภาวะการจา้งงานดว้ยการตงัราคาให้สามารถรักษาการจา้ง
งานและการผลิตไวไ้ด ้

  5.3.5.6 การตงัราคาเพือมุ่งด้านภาพลกัษณ์ของสินคา้ เช่น เพือภาพลกัษณ์
ขององค์กรดว้ยการตงัราคาตาํหรือราคาสูงก็ได ้หรือเพือภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์โดยตงัราคาสูง
เพือแสดงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 5.4  กลยุทธ์การตังราคา 
  5.4.1 กลยุทธ์การตงัราคาผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ (อาร์มสตรอง, 
2555: 166-167) ดงันี 

  5.4.1.1 การตงัราคาผลิตภณัฑ์สูง เมือเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่จากนันจึงลด
ราคาลงเมือยอดขายลดลงหรือมีคู่แข่งมากขึน การตงัราคาผลิตภณัฑ์สูงจะทาํไดใ้นกรณีทีคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์สูงและแตกต่างจากคู่แข่งรวมถึงผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้นนัมาก ในขณะทีผูผ้ลิต
รายอืนเขา้มาแข่งขนัไดย้าก 

  5.4.1.2 การตงัราคาผลิตภณัฑ์เพือเจาะตลาด คือ การตงัราคาผลิตภณัฑ์ใหม่
ดว้ยราคาตาํในช่วงแรกเพือเปิดตลาดและดึงดูดให้ผูบ้ริโภคตดัสินซือ เมือส่วนแบ่งตลาดเพิมขึน
ส่งผลให้ตน้ทุนตาํลงและสามารถขายในราคาทีตาํได ้ขอ้จาํกดัของวิธีการตงัราคานี คือ ผลิตภณัฑ์
ตอ้งอยูใ่นตลาดทีผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคา ตน้ทุนผลิตและจดัจาํหน่ายตอ้งลดลงเมือผลิต
ปริมาณมาก และผูผ้ลิตจะตอ้งสามารถรักษาราคาตาํทีกาํหนดไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลานาน 
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 5.4.2. กลยุทธ์การตังราคาเมือพิจารณาปัจจัยรวมของส่วนประสมผลิตภัณฑ ์
แบ่งเป็น 5 กลยทุธ์ (อาร์มสตรอง, 2555: 167-170) ดงันี 

  5.4.2.1 การตงัราคาผลิตภณัฑ์ในสายผลิตเดียวกนัโดยแบ่งระดบัราคาตาม
คุณภาพตน้ทุนผลิต คุณค่าผูบ้ริโภครับรู้ และการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์จากราคาของคู่แข่ง ผูผ้ลิตจึง
ควรกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครับรู้ความแตกต่างจากราคาทีกาํหนดไว ้ 
  5.4.2.2 การตงัราคาผลิตภณัฑ์เสริม คือ การตงัราคาผลิตภณัฑ์เสริมทีขาย
พร้อมผลิตภณัฑห์ลกั 

  5.4.2.3 การตงัราคาผลิตภณัฑ์ทีผลิตมาเพือใชป้ระกอบกบัส่วนหลกั โดยตงั
ราคาสินคา้หลกัราคาตาํและบวกราคาเพิมในสินคา้ประกอบ ถา้เป็นการบริการจะตงัราคาค่าบริการ
เริมตน้คงที ส่วนเกินจากการใชบ้ริการจะคาํนวณตามอตัราผนัแปร 
  5.4.2.4 การตงัราคาผลิตภณัฑ์ทีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตผลิตภณัฑ์หลกั                  
ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑบ์างชนิดจะเกิดผลิตภณัฑพ์ลอยไดขึ้นและการกาํจดัจะมีมูลค่าสูงกวา่
การนาํผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้าํหน่ายแก่ผูที้ตอ้งการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

  5.4.2.5 การตังราคาผลิตภัณฑ์ทีขายแบบรวมกลุ่ม  คือ  การรวมกลุ่ม
ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตเพือขายในราคาทีตาํกวา่การขายแยกชนิดซึงจะกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซือ  
  5.4.3  กลยทุธ์การปรับราคา แบ่งเป็น 6 กลยทุธ์ (คอตเลอร์, 2552: 184-190) ดงันี 

  5.4.3.1 การตงัราคาแบบส่วนลดและส่วนยอมให้ คือ การลดราคาให้กับ
ผูบ้ริโภคทีซือตามเงือนไข เช่น ซือปริมาณมาก ซือนอกฤดูกาล หรือชาํระเงินล่วงหนา้   
  5.4.3.2 การตังราคาตามการแบ่งส่วน  คือ การตังราคาผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกนัใหแ้ตกต่างตามสถานที รูปแบบผลิตภณัฑ ์ตามฤดูกาล ตามกลุ่มลูกคา้ 
  5.4.3.3 การตังราคาตามหลักจิตวิทยา  ผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบราคา
ผลิตภณัฑ์กบัราคาอา้งอิงทีประเมินไวก่้อนการตดัสินใจซือ ราคาอา้งอิงเกิดขึนจากประสบการณ์ 
การตดัสินใจขณะเลือกซือ หรือการประเมินจากการเปรียบเทียบกับผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง หาก
ผูบ้ริโภคขาดขอ้มูลหรือประสบการณ์ใช้ผลิตภณัฑ์จะใช้ราคาสินคา้เป็นเกณฑ์ตดัสินซึงจะเชือว่า
ผลิตภณัฑที์ราคาสูงมีคุณภาพทีดีกวา่ 
  5.4.3.4 การตงัราคาเพือส่งเสริมการตลาด คือ การตงัราคาให้ตาํกว่าปกติ
ชวัคราวหรือตามเหตุการณ์สําคญัเพือสร้างความน่าสนใจและเพิมความตอ้งการซือ เช่น การให้
ส่วนลด การเพมิบริการประกนัสินคา้ การคืนเงินสดเมือซือในระยะเวลาทีกาํหนด ขอ้ควรระวงัของ
วิธีการตงัสินคา้นี คือ ถา้มีการนาํวิธีการนีมาใช้มากเกินความจาํเป็นจะเกิดการลอกเลียนจากคู่แข่ง
และผูบ้ริโภคจะชะลอการซือเพือรอราคาทีถูกกวา่ทาํใหต้ราสินคา้มีคุณค่าลดลง 
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  5.4.3.5 การตงัราคาตามสภาพภูมิศาสตร์ เมือสถานทีจาํหน่ายสินคา้ต่างกนั
จะเกิดต้นทุนในการขนส่ง การตงัราคาสินค้าจึงกาํหนดจากการคิดรวมมูลค่าการดาํเนินการที
แตกต่างกนั  
  5.4.3.6 การตงัราคาตามประเทศทีวางจาํหน่าย ผูผ้ลิตจะตังราคาขายใน
ประเทศต่าง ๆ เป็นราคาเดียวหรือราคาทีแตกต่างกนัขึนอยูก่บัตน้ทุนการผลิต การแข่งขนั กฎหมาย 
ความสะดวกในการกระจายสินคา้ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หรือประสิทธิภาพของระบบคา้ส่ง
และคา้ปลีก ทงันีผูผ้ลิตจะประเมินสถานการณ์การแข่งขนัเพือตงัราคาใหเ้หมาะสม 

  5.4.4  นโยบายของรัฐต่อการตงัราคา การตงัราคาผลิตภณัฑ์จะถูกควบคุมและ
ตรวจสอบตามกฎหมายในแต่ละประเทศเพือให้ราคามีความยุติธรรมและไม่เกิดการรวมมือกัน
กาํหนดราคาทีเอาเปรียบผูบ้ริโภคหรือผูผ้ลิตรายยอ่ย 

 จากการศึกษาแนวคิดการตงัราคาสินคา้ พบวา่การตงัราคาสินคา้ คือ การสร้างมูลค่าแก่
ผลิตภัณฑ์ทงัมูลค่าทีสามารถจับต้องได้และมูลค่าทีเกิดจากการประเมินในแง่ความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคทีมีต่อคุณค่าของสินคา้นนั การตงัราคามีวิธีการหลายรูปแบบขึนอยู่กบัประเภทผลิตภณัฑ ์
ขนาดธุรกิจ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการแข่งขนัของธุรกิจในอุตสาหกรรมนนั การตงัราคา
จึงตอ้งมีความรอบคอบและศึกษาถึงผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ก่อนเลือกรูปแบบในการตงัราคาสินคา้ 
หากผูป้ระกอบการสามารถสร้างมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์และรักษาความแตกต่างนีไวไ้ดจ้ะเป็นผลดี
ต่อธุรกิจ สาํหรับการวจิยัครังนีจะนาํประโยชน์จากการศึกษาแนวคิดการตงัราคาสินคา้มาสังเคราะห์
เพือหาแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดต่อไป 
 

6. แนวคิดทฤษฎพืีนฐานเกยีวกบัการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 การวิจยัครังนีไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีพืนฐานเกียวกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) อันประกอบไปด้วย  3 ส่วนคือ  ทฤษฎีความต้องการในคุณลักษณะของ 
Lancaster ทฤษฎีความพอใจเชิงสุ่ม และทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ซึงสามารถอธิบาย
แนวคิดทฤษฎีส่วนต่างๆ ไดด้งันี 

 6.1 ทฤษฎคีวามต้องการในคุณลกัษณะ (Characteristics Theory of Demand) 

       การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมมีแนวคิดพืนฐานมาจากทฤษฎีอุปสงค์หรือความ
ตอ้งการในคุณลกัษณะของสินคา้ของ Lancaster (Lancaster’s characteristics theory of demand)  
ทีว่า อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจทีผูบ้ริโภคได้รับเกิดจากความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ประกอบต่างๆ ทีรวมเป็นผลิตภณัฑน์นั  มากกวา่ความพึงพอใจจากการใชป้ระโยชน์โดยตรงจากตวั  
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ผลิตภณัฑ ์ โดย Lancaster (1966) กล่าววา่ การตดัสินใจทีมีต่อทางเลือกในการซือของผูบ้ริโภคอาจ
เกิดจากการให้ความสําคญัทีคุณลกัษณะต่างๆ ซึงประกอบขึนเป็นผลิตภณัฑ์ ดงันนัการพิจารณา
ทางเลือกในการบริโภคเพือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดจึงเป็นการประเมินลกัษณะทางกายภาพของ
ผลิตภณัฑ์หรือการตอบสนองต่อวตัถุประสงค์บางประการมาใชเ้ป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกซือ
ผลิตภณัฑ์นนั ซึงกระบวนการตดัสินใจดงักล่าวไม่ไดพ้ิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้นราคาเป็นประเด็นที
สาํคญัทีสุดดงัเช่นนกัเศรษฐศาสตร์ยุคเก่าไดก้ล่าวไว ้การตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ภายใตท้ฤษฎีความตอ้งการในคุณลกัษณะนีจะแสดงออกในรูปแบบการเลือกซือผลิตภณัฑ์นนัดว้ย
การพิจารณาและประเมินตามอรรถประโยชน์ทางออ้ม  โดยคุณค่าทีไดจ้ะกาํหนดจากคุณลกัษณะ
ผลิตภัณฑ์ทีผูบ้ริโภคได้รับรู้ แนวคิดดังกล่าวถูกนําไปใช้อย่างกวา้งขวาง ทงัช่วยในด้านการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product desing) และช่วยในการวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคมากทีสุด สําหรับลกัษณะหรือคุณลกัษณะ  (Attributes) ที
ประกอบกันเป็นสินค้านัน Lancaster ชีให้เห็นว่าการเลือกซือของผู ้บริโภคจากลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีลกัษณะของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซือสินคา้ (Relevant Characteristics) หากลกัษณะผลิตภณัฑ์กลุ่มนีมีการเปลียนแปลงจะมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ในขณะทีกลุ่มลกัษณะผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซือ (Irrelevant Characteristics) เมือมีการเปลียนลกัษณะไปจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกซือผลิตภณัฑ์ชนิดนนัแต่อยา่งใด เช่นเดียวกบัแนวคิดของนกับริหารการตลาด ทีกล่าว
ว่า  ปัจจัยจูงใจทีทําให้ผู ้บริโภคมีการตัดสินใจซือเกิดจากคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ทีเ รียกว่า 
Determinant attributes หรือ Salient attributed (กุณฑลี รืนรมย,์ 2553: 408; Bordalo et al, 2013) 
 6.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) และอรรถประโยชน์เชิงสุ่ม (Random 

Utility Theory) 

                  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เป็นทฤษฎีทีอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกียวกบัการ
บริหารรายไดอ้นัจาํกดัเพือซือสินคา้หรือบริการ วา่มีจาํนวนการซือระดบัใดทีจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด โดยมีสมมติฐานทีวา่ ผูบ้ริโภคทุกคนมีเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจ ดงันนัผูบ้ริโภค
จึงจาํเป็นในการเลือกสินค้าหรือบริการทีจะตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจมากทีสุดภายใต้
ขอ้จาํกดัดา้นรายไดที้คงที ซึงความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคทีวดัไดจ้ะอยู่ในรูป
ของหน่วย ยูทิล (util) (สุจิตรา กุลประสิทธิ, 2550: 103) การเลือกซือสินคา้และบริการผูบ้ริโภค
จะตอ้งมีความรู้ต่อสินคา้และบริการนนัอย่างสมบูรณ์และอรรถประโยชน์ทีเกิดขึนในสินคา้และ
บริการแต่ละชนิดจะตอ้งมีความเป็นอิสระเสมอ (พฤทธ์สรรค ์สุทธิไชยเมธี, 2556: 8)      
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 อรรถประโยชน์ (Utility) จึงหมายถึง ความพึงพอใจทีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภค
สินคา้หรือบริการชนิดนนั ๆ (เสาวลกัษณ์ กูเ้จริญประสิทธิ, 2554: 124) สินคา้หรือบริการจะให้
อรรถประโยชน์มากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีมีต่อสินคา้หรือบริการ
นนั ดงันนัระดบัอรรถประโยชน์ของสินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนัย่อมแตกต่างกนัไดต้ามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคน หรือหากเป็นผูบ้ริโภคคนเดียวกนัเมือระยะเวลาต่างกนัความตอ้งการ
ทีเปลียนแปลงไปจะทาํให้ระดับอรรถประโยชน์ ทีมีต่อสินค้าเดิมเปลียนไปได้ (สุจิตรา     กุล
ประสิทธิ, 2550: 104) ระดับอรรถประโยชน์ทีเกิดขึนจึงสัมพนัธ์กับระดับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ์นนั ซึงระดบัความตอ้งการสามารถตอบสนองไดโ้ดยลกัษณะต่างๆของ
ผลิตภณัฑ ์เช่น รสชาติ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม คุณประโยชน์ เป็นตน้ นอกจากนี ปัจจยัที
กาํหนดความตอ้งการส่วนหนึงมาจากลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค เช่น รสนิยม ความจาํเป็น 
การรับรู้ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้  (เริงชยั ตนัสุชาติ, 2551) 

  นอกจากนี การเกิดขึนของอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจ ยงัมีลกัษณะเป็นเชิง
สุ่ม (Random Utility) กล่าวคือ ลกัษณะของบุคคล (Individual Characteristics) ทีคลา้ยคลึงหรือ
เหมือนกันนันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค นันคือ ผูบ้ริโภคทีมีลักษณะของบุคคลที
คลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนัหากอยู่ภายใตส้ถานการณ์ในช่วงเวลาเดียวกนัหรือช่วงเวลาทีต่างกนั
การตดัสินใจในการบริโภคทีเกิดขึนมีความแตกต่างกนัได ้(Mansky, 1977) โดยความพึงพอใจใน
แต่ละทางเลือกจะแสดงไดด้ว้ยระดบัอรรถประโยชน์ทางออ้ม (Uij) ซึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนทีกําหนดได้ชัดเจน (Deterministic) หรือปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ (Vij) และส่วนทีไม่
สามารถอธิบายได ้(eij) หรือตวัรบกวน (Random Component) (Louviere et al., 2002: 181) ดงั
สมการ 

 

 โดย Uij  คือ ระดบัอรรถประโยชน์ทางออ้มหรือความพึงพอใจทีผูบ้ริโภคคนที j ไดจ้าก
สินคา้ชนิดที i ส่วน Vij  คือ ฟังชนัอรรถประโยชน์ทางออ้มหรือเป็นส่วนความพึงพอใจทีสามารถ
กาํหนดไดช้ดัเจนของทางเลือกที i และ eij  คือ อรรถประโยชน์ทีอยู่ในรูปค่าคลาดเคลือนทีเกิดขึน
อยา่งสุ่ม ไม่มีความแน่นอนหรือไม่สามารถสังเกตได ้ซึงสามารถเขียนใหม่ไดด้งันี 

 

  

 6.3 แนวการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)  

      การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการศึกษาถึงปัจจยัหรือ
คุณลกัษณะทีมีผลต่อความชอบของผูบ้ริโภคเพือวิเคราะห์วา่ ผูบ้ริโภคชอบคุณลกัษณะใดในสินคา้

Uij  = Vij + eij 

Uij  = Vij(Xij) + eij  = bXij + eij 
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นันมากทีสุดและชอบทีระดับเท่าใด (กุณฑลี รืนรมย์, 2553: 408) จึงเป็นเทคนิคทีวิเคราะห์
ความชอบหรือความเอนเอียงทีจะชอบ (Preference) ของผูบ้ริโภค (มนตรี พิริยะกุล, 2555: 252) 
ด้วยเหตุนีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมจึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ทําให้
ผูป้ระกอบการทราบถึงแนวคิดทีผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจเลือกคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภคชอบหรือยอมรับ  นอกจากนีผลการวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการใน
การเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (product introductions) การตงัราคา (pricing) การคาดการณ์ส่วนแบ่งตลาด 
(Market Segmentation) และการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมมีประโยชน์ต่อการชงันาํหนกัส่วนได-้
ส่วนเสียเพือเลือกสิงทีพึงพอใจและไดป้ระโยชน์สูงสุด (Trade-off) อีกดว้ย (Choi, 2005: 2) ทงันี 
สามารถจาํแนกขนัตอนในการนาํเทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม มาใชไ้ดด้งัต่อไปนี  
  ส่วนการรวบรวมข้อมูล 

  ขันตอนที 1 การกาํหนดคุณลกัษณะ (Attribute) และระดบัคุณลกัษณะ (Attribute 
Level) โดยทวัไปคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ จาํแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทาง
กายภาพ คุณลักษณะในเชิงผลลัพธ์ทีได้จากการใช้สินค้าหรือบริการ ค่าใช้จ่ายหรือราคา และ
คุณลกัษณะดา้นจิตวทิยา เป็นตน้ (Kanetkar, 2002: 6) ทงันี ควรเลือกคุณลกัษณะทีครอบคลุมและมี
ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสินคา้หรือบริการนนัๆ อยา่งแทจ้ริง โดยอาจสังเกตไดจ้ากพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายในตลาดจริง (pilot study) สําหรับวิธีกาํหนดจาํนวนคุณลกัษณะทีตอ้งการจะ
ศึกษามีวิธีการ 3 แบบ (Hair et al., 2009: 422) คือ Traditional conjoint analysis เหมาะกบั
คุณลกัษณะทีมีไม่เกิน 9 คุณลกัษณะ ส่วน Adaptive conjoint analysis เป็นวิธีทีพฒันาเพือ
คุณลกัษณะทีมีจาํนวนมากขึนแต่ไม่เกิน 30 คุณลกัษณะ และ Choice-based conjoint analysis เหมาะ
สาํหรับคุณลกัษณะทีมีไม่เกิน 6 คุณลกัษณะ ซึงไม่เพียงแต่เป็นวิธีทีมีลกัษณะเฉพาะในการเสนอสิง
เร้าแบบหนึงต่อหนึง แต่ยงัมีความแตกต่างในการรวมความสัมพนัธ์และประมาณการรวมระดบัของ
คุณลกัษณะดว้ย จากนนัวเิคราะห์หาระดบัของแต่ละคุณลกัษณะ 

  สาํหรับการกาํหนดระดบัของคุณลกัษณะ (Attribute level) ควรกาํหนดระดบัจูงใจ
ในการเลือกหรือการตอบของผูบ้ริโภค ให้ครบถ้วน เป็นไปได้และนาํไปปฏิบติัได้จริงในตลาด 
(Bajaj, 1999) โดย Hair et al. (2009) กล่าววา่ ควรเรียงลาํดบัของระดบัให้เหมาะสมและทุกระดบั
จะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค โดยในแต่ละระดบัตอ้งมีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนั ไม่
ขดัแยง้กนั มีความเป็นจริงและไม่ละเลยคุณลกัษณะทีสําคญัทงัดา้นดีและดา้นลบอนัจะทาํให้เกิด
การบิดเบือนและลดความถูกตอ้งของการพยากรณ์ผล 

  ขันตอนที  2 การสร้างชุดคุณลักษณะ  ต้อง เ ป็นชุดคุณลักษณะทีมีความ
สมเหตุสมผล โดยการสร้างชุดคุณลกัษณะจะตอ้งผสมผสานระหวา่งคุณลกัษณะในแต่ละระดบัโดย
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ปราศจากความขดัแยง้ระหวา่งระดบัของคุณลกัษณะในแต่ละดา้น ทงันี ในการกาํหนดคุณลกัษณะ
และระดับของคุณลกัษณะทงัหมด โดยใช้ Factorial design จะพบว่าจาํนวนชุดคุณลกัษณะจะมี
จาํนวนมากเมือมีคุณลกัษณะและระดบัเพิมมากขึน (Hair et al., 2009: 433) เช่น ถา้มี 4 คุณลกัษณะ 

และสามารถแบ่งออกได ้ 3 ระดบั จะไดจ้าํนวนของสิงเร้าทงัหมด (5 x 5 x 5 x 5) หรือ 625 ชุด
คุณลกัษณะ ซึงเป็นจาํนวนทีมากเกินไปสําหรับผูต้อบ ทาํให้ผูต้อบเกิดความสับสนในการเลือก 
ดงันนั จึงตอ้งอาศยัเทคนิค fractional factorial design เพือลดจาํนวนชุดคุณลกัษณะลงให้เหมาะสม 
(Hair et al., 2009: 434) แต่ทงันี ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนชุดคุณลกัษณะขนัตาํทีควรกาํหนดดว้ย โดย 
Hair et al. (2009: 423-424) ไดเ้สนอวา่ควรกาํหนดคุณลกัษณะขนัตาํในการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วม ดงันี  
   

  จํานวนชุดคุณลกัษณะขันตํา = (จํานวนระดับคุณลกัษณะทงัหมด) – (จํานวน 
                            คุณลกัษณะทงัหมด) + 1 

 

  ขนัตอนท ี3 การกาํหนดสถานการณ์ทีจะใหผู้บ้ริโภคเลือก 

  หลงัจากกาํหนดชุดคุณลกัษณะแลว้ ขนัตอนต่อไปคือ การนาํเสนอชุดคุณลกัษณะ
เพือใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือก โดยทวัไปวิธีการนาํเสนอทีใชใ้นเทคนิค Conjoint analysis นี มีอยู ่3 
วธีิการ คือ 

  . Trade-off approach เป็นการให้ผูต้อบเรียงลาํดบัความชอบโดยเปรียบเทียบครัง
ละ 2 คุณลกัษณะ ขอ้ดีของวธีินีคือ ผูต้อบและผูป้ระมวลผลสามารถกระทาํการได้ง่าย ขอ้เสียคือ ไม่
เหมาะกบัขอ้มูลทีมากเกินไป  
  . Full-profile approach ให้ผูต้อบเลือกตอบคุณลกัษณะทงัหมดของผลิตภณัฑ์ซึง
จะประเมินพร้อมกนั โดยทีคุณลกัษณะแต่ละชุด (Profile) จะเขียนลงใน card แต่ละใบ เพือใชใ้น
การใหค้ะแนนวา่คุณลกัษณะชุดใดมีคุณค่ามากทีสุดเรียงตามลาํดบัไปจนถึงชุดคุณลกัษณะทีมีคุณค่า
นอ้ยทีสุด (กุณฑลี รืนรมย,์ 2553: 413) วธีินีผูต้อบจะเห็นและเปรียบเทียบชุดคุณลกัษณะทงัหมดได้
พร้อมกนั  
  . Pairwise comparison วธีินีผูต้อบแบบสอบถามจะประเมินคุณค่าของคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์ 2 คุณลกัษณะพร้อมกนัจนกระทงัคุณลกัษณะทุก ๆ คู่ถูกประเมินเสร็จสินทงัหมด การ
ประเมินคุณลกัษณะในแต่ละคู่ด้วยการเรียงลาํดบัจากคุณลกัษณะทีชอบมากสุดถึงคุณลกัษณะที
ชอบนอ้ยทีสุด ขอ้ดีของ Pairwise ก็คือ เป็นวิธีทีสะดวกในการประเมินคุณค่าของคุณลกัษณะแต่ละ
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คู่ แต่ขอ้เสียก็คือ การประเมินคุณค่าของคุณลักษณะแต่ละคู่จะไม่ได้ภาพรวมของการประเมิน
คุณลกัษณะอยา่งครอบคลุม (กุณฑลี รืนรมย,์ 2553: 412-413) 
  ขนัตอนท ี4 กาํหนดวธีิวดัความพึงพอใจ สาํหรับวธีิในการสร้างเครืองมือในการวดั
ความชอบของผูบ้ริโภคนนั อาจให้ผูบ้ริโภคให้คะแนนความพึงพอใจ (Rating) เช่น ให้คะแนน
ตามลาํดบัความชอบ 1-10  ซึงวิธีการให้คะแนนนีเป็นการให้ขอ้มูลความพึงพอใจทีมีต่อผลิตภณัฑ์
ในเชิงลึกกวา่ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจวา่จะเลือกหรือไม่เลือก (yes/no) ผลิตภณัฑน์นั และสามารถสร้าง
เป็นแบบจาํลองทางเลือกได้เนืองจากให้มองเป็นโอกาสในการเลือกทางเลือกได้หลายทาง แต่
กระนนั ยงัอาจก่อให้เกิดอคติ (Bias) ของผูต้อบต่อการตดัสินให้คะแนน ว่าอาจนาํไปพยากรณ์ใน
ตลาดไดไ้ม่ดีเท่าทีควร ดงันนัอาจใชว้ิธีการให้เรียงลาํดบัตามความสําคญั (Ranking) ซึงจะสามารถ
ช่วยลดอคติดงักล่าวได ้(Mcfadden, 1986) วิธีการเรียงลาํดบันี จะมีความน่าเชือถือและเหมาะกบั
คาํถามทีมีชุดทางเลือกไม่มากนกั (ไม่เกิน 20 ชุดคุณลกัษณะ)  
  ส่วนการวเิคราะห์ข้อมูล  

  ขันตอนที 1 การเลือกแบบจาํลองความพึงพอใจทีเหมาะสม ในการประมาณค่า
ความพึงพอใจหรือระดบัอรรถประโยชน์  จากการประยุกต์ใช้แนวคิดอรรถประโยชน์ทีเกิดจาก
คุณลักษณะทีหลากหลายของสินค้าและบริการ สามารถแสดงสมการทัวไปในรูปของระดับ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคแต่ละรายทีเกิดจากคุณลกัษณะสินคา้และบริการต่างๆ (กุณฑลี รืนรมย์
,2553: 415-416) ดงันี  

 

 

  โดยที U (x) คือ อรรถประโยชน์หรือ Utility ของชุดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ aij คือ
อรรถประโยชน์ทีผูบ้ริโภคให้กบัระดบั j ของคุณลกัษณะ i  k คือ จาํนวนระดบัของคุณลกัษณะ i    
m คือ จาํนวนคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ xij คือ  ถา้ระดบั j ของ i คุณลกัษณะปรากฏอยูใ่นโมเดล 
xij คือ  ถา้เป็นกรณีอืนนอกเหนือจากนนั สาํหรับตวัแบบของ Conjoint Analysis Model มีดงันี  

   U  = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 +….b10x10 

 เมือแปลงสมการเป็น 

 สมการความสัมพนัธ์พืนฐานในรูปทวัไป เพืออธิบายถึงการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อ
ความพึงพอใจในสินคา้และบริการ (Hair et al., 2009: 406) ดงัต่อไปนี โดยที Y คือ ค่าความ         

U (x) = ∑ ∑ aij xij 

Y  = b + X1 + X2 ……………. + Xn + e 

          m   k 

     i=1 j=1 
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พึงพอใจรวมทีผูบ้ริโภคใหก้บัสินคา้ ซึงอาจเป็นขอ้มูลประเภท interval, ratio, nominal หรือ ordinal 

scale ก็ได ้ส่วน b คือ ค่าคงที Xi คือ ค่าความพึงพอใจทีผูบ้ริโภคให้แก่ระดบัคุณลกัษณะที i และ e 

คือ ค่าความคลาดเคลือน (error) ทงันี (Bajaj, 1999: 1; Hair et al., 2009: 406) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
เด่นของเทคนิควิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมว่า สามารถปรับตวัแปรตาม (Y) เป็น metic (interval, 

ratio) หรือ non-metric (nominal, ordinal) ก็ได ้โดยทีตวัแปรอิสระ(Xn) คือ ความพึงพอใจ (Utility) 

ของระดบัคุณลกัษณะมีลกัษณะเป็น non-metric สําหรับการพยากรณ์และเป็นขอ้สมมุติฐานทวัไป
เกียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม  ทีมีแบบจาํลองความพึงพอใจ 
(perference or part-worth models) ทีแตกต่างกนั 3 รูปแบบ (Green and Srinivasan, 1978: 105) 
ไดแ้ก่  

 1. ความพึงพอใจแบบไม่ต่อเนือง หรือ Discrete Model:   

 

 2. ความพึงพอใจแบบเส้นตรง หรือ Vector Model:   

 

  3. ความพึงพอใจแบบจุด หรือ Ideal-point Model:  

 

 

โดยที  sj คือ ความพึงพอใจรวมในชุดคุณลกัษณะ (Stimulus) ที jth 

 t คือ จาํนวนคุณลกัษณะ 

 j คือ จาํนวน concept card  

 d2
j  คือ Weighted Square Distance และมีความสัมพนัธ์ตรงขา้มกบั sj 

 fp   คือ ฟังกช์นัของผลลพัธ์ของผลประโยชน์เฉพาะส่วน (Part Worth) สาํหรับแต่ละ 

  ระดบัการเปลียนแปลงของชุดคุณลกัษณะ pth 

                yjp คือ ระดบัคุณลกัษณะที pth สาํหรับคุณลกัษณะที jth 

                     wp คือ ค่าถ่วงนาํหนกัความสาํคญัของผูต้อบในแต่ละคุณลกัษณะที pth 

                      xp  คือ จุดในอุดมคติ (Ideal Point) ของผูต้อบแต่ละคนทีมีต่อคุณลกัษณะ pth 
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  ทงันี ความพึงพอใจแบบไม่ต่อเนือง หรือ Discrete Model เป็นความสัมพนัธ์อยา่ง
อิสระระหวา่งความพึงพอใจกบัระดบัคุณลกัษณะ จึงเหมาะกบัความพึงพอใจทีเปลียนแปลงเร็วเมือ
ระดบัคุณลกัษณะเปลียนไป ส่วนความพึงพอใจแบบเส้นตรง หรือ Vector Model เป็นความสัมพนัธ์
พืนฐานแบบง่ายระหว่างความพึงพอใจกับระดับคุณลักษณะทีอาจเปลียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกันก็ได้ และความพึงพอใจแบบจุด หรือ Ideal-point Model เป็น
ความสัมพนัธ์แบบเส้นโคง้ระหว่างความพึงพอใจกบัระดบัของคุณลกัษณะ เส้นโคง้แสดงเป็น  
ลกัษณะ คือ เส้นโคง้ควาํ (ideal-point) ทีจุดคุณลกัษณะทีคาดหวงัจะแสดงความพึงพอใจสูงสุด และ
โคง้หงาย (anti-ideal-point) ทีจุดคุณลกัษณะทีคาดหวงัจะแสดงความพึงพอใจตาํสุด   
  ขนัตอนท ี2 การประมาณค่าความพึงพอใจ การประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการ 
ตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะขอ้มูลความพึงพอใจวา่ขอ้มูลทีศึกษาเป็น metric หรือ non-metric ซึงจะมี
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทีต่างกนัตามลกัษณะของขอ้มูล (Green and Srinivasan.,1978: 112-

113) ดงันี 

 1. เมือพิจารณาลกัษณะของขอ้มูลความพึงพอใจ หากเป็นขอ้มูลแบบ non-metric 

โดยมีการวดัความพึงพอใจดว้ยสเกลแบบนามบญัญติั (norminal scale) และแบบสเกลอนัดบัหรือ 
Ranking (oridinal scale) จะใชว้ิธี MONANOVA (Monotonic Analysis of Variance), LINMAP, 
PREFMAP และ Johnson's nonmetric tradeoff pro-cedure ในการประมาณค่า  
 2. เมือพิจารณาลกัษณะของขอ้มูลความพึงพอใจ หากเป็นขอ้มูลแบบ metric ที
ขอ้มูลความพึงพอใจถูกวดัดว้ยสเกลเป็นช่วง หรือ Rating (interval scale) และแบบสเกลอตัราส่วน 
(ratio scale) จะใชว้ธีิ OLS (Ordinary Least Squares ) และ MSAE ในการประมาณค่า 
  3. เมือพิจารณาลกัษณะของขอ้มูลความพึงพอใจ หากเป็นขอ้มูลแบบ Choice-

probability จะใชว้ธีิ Logit และ Probit 

  นอกจากนีวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะของ
แบบสอบถามทีใช ้คือ ถา้ใชว้ิธี Pair-wise สามารถประมาณค่าโดยใชแ้บบจาํลอง Probit หรือ Logit 

ถา้สอบถามโดยใชว้ิธี Full profile จะประมาณค่าโดยใช ้OLS หรือ Tobit ก็ได ้(รวิสสาข์ สุชาโต, 
2554) ในขณะที  Huber and Fiedler (1996) กล่าววา่ โดยทวัไปการวิเคราะห์ Conjoint Analysis จะ
วิเคราะห์ดว้ย Multivariate Regression Analysis โดยแบบจาํลองทงั 3 แบบ สามารถวิเคราะห์ได้
ดว้ย OLS  สาํหรับ Traditional Conjoint Analysis สามารถประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะ
ของสินคา้ไดท้งัการวดัค่าความพึงพอใจเป็นแบบ metric และแบบ non-metric (วราภรณ์ งามสมสุข 
และรัตนา โพธิสุวรรณ, 2555) 
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 จากศึกษาแนวการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ผูว้ิจยัไดน้าํไปเป็น
แนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม สร้างและกาํหนดชุดคุณลกัษณะ เพือหาความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดและนาํมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการประกอบการแก่ผู ้
ประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดยอ่ยต่อไป 
 

7. งานวจัิยทีเกยีวข้อง  

งานวจัิยในประเทศ 
 งานวจัิยทีใช้แนวคิดการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ (2555) ศึกษา การพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์ขา้วสําหรับผูบ้ริโภค
ชาวองักฤษ ฝรังเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ พบว่า 
ความชอบผลิตภัณฑ์ข้าวของผูบ้ริโภคเรียงตามลําดับคือ  เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวทีไม่มีการตัดต่อ
พนัธุกรรม เป็นขา้วหอมมะลิ รูปแบบอาหารเอเชีย ควรให้ความร้อนก่อนบริโภค และขายในตรา
สินคา้ทีเป็นทีรู้จกั เมือนาํค่าอรรถประโยชน์ (utility value) มาจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้  กลุ่มคือ 
กลุ่มผูบ้ริโภคทีชอบขา้วหอมมะลิ/บาสมาติ กลุ่มผูบ้ริโภคทีปฏิเสธอาหารตดัต่อพนัธุกรรม กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทีชอบอาหารเอเชีย และกลุ่มผูบ้ริโภคทีเน้นความสะดวก พบว่าอายุ รายได ้และเชือชาติ
ของผูบ้ริโภคเป็นลักษณะทีทาํให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ข้าวทีแตกต่างกัน และจากผล
การศึกษาสรุปไดว้า่มีการยอมรับขา้วเป็นเชิงบวกในกลุ่มผูบ้ริโภคชาวยโุรป 

 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล (2555) ศึกษา ทศันคติและความตอ้งการซือของผูบ้ริโภคทีมีต่อ
ผลิตภณัฑข์า้วจีเอพี สาํรวจความเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน และใชว้ิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม
ในการศึกษา พบวา่ ลกัษณะดา้นความปลอดภยัทางอาหารมีความสําคัญสําหรับผูบ้ริโภคมากทีสุด 
คือ ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเงินเพิมขึนเพือซือขา้วมีการรับรองมาตรฐานจีเอพี รองลงมาคือ ลักษณะ
คุณภาพการบริโภค (รสชาติ กลิน และความนุ่ม) ลกัษณะราคา และลกัษณะเกียวกบัคุณค่าทาง
อาหารมีความสาํคญันอ้ยทีสุด   
 วิชรัตน์ บุปผาพนัธ์ุ (2554) ศึกษา การศึกษาการตดัสินใจเลือกช่องทางการขายของ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยรายเล็กของ บริษทัรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จาํกดั สาขามิตรภูเวียง จงัหวดั
ขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างคือ เกษตรกรชาวไร่ออ้ยรายเล็ก จาํนวน 120 คน โดยใช ้Conjoint Analysis 
และ Multiple Linear Regression เป็นวิธีการวิเคราะห์ผล  หากกาํหนดชุดคุณลกัษณะแบบ Full 

Factorial Design จะไดชุ้ดคุณลกัษณะทงัหมด 162 ชุด จึงลดชุดคุณลกัษณะเหลือเพียง 24 ชุด และ
ให้ผูต้อบแบบสอบถาม 1 ท่าน ตอบแบบสอบถามเพียงคนละ 7 ชุด  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีมี
ผลต่อการตดัสินใจขายออ้ยให้กบัโรงงานมากทีสุดคือ ราคารับซือของโรงงาน ปัจจยัรองลงมาคือ 
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สภาพคล่องทางการเงินกบัการขายออ้ยให้โรงงานและความรวดเร็วในการจ่ายเงินค่าออ้ยให้กบั
เกษตรกร ส่วนปัจจยัน้อยทีสุดคือ ระยะทางจากแปลงออ้ยถึงสถานีขนถ่ายของโรงงาน ดา้นความ 
พึงพอใจในปัจจุบนัของเกษตรกรทีมีความสําคญัมากทีสุด คือ ระยะทางจากแปลงออ้ยถึงสถานีขน
ถ่ายของโรงงาน รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการจ่ายเงินค่าออ้ยให้กบัเกษตรกร และสภาพคล่อง
ทางการเงินเป็นปัจจยัเสริมทีสร้างความเชือมนัในการขายออ้ยใหก้บัโรงงาน 

 กลัยาณี เต็งพงศธร และคณะ (2551) ศึกษา ลกัษณะทางประสาทสัมผสัของเครืองดืม
เพือสุขภาพของผูบ้ริโภคไทย  ต่อแนวคิดผลิตภณัฑ์นมเพือสุขภาพจาํนวน 32 แนวคิด จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 100 คน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม พบวา่ คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์นมทีผูบ้ริโภคมี
ระดบัความชอบมากทีสุด คือ ชนิดของผลิตภณัฑน์ม รองลงมา คือ คุณลกัษณะในดา้นการเติมสารที
มีประโยชน์ในผลิตภณัฑ์นม ถดัมาคือคุณลกัษณะด้านราคา และคุณลกัษณะทีมีผลต่อความชอบ
ของผูบ้ริโภคนอ้ยทีสุด คือ คุณลกัษณะดา้นการเติมส่วนประกอบอืนๆและไขมนัลงในผลิตภณัฑน์ม 

 ศุภเนตร พิศาลกุล (2550) ศึกษา การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยเนน้ทีการรับนวตักรรมทาง
ภาชนะบรรจุอาหาร โดยใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในการวิจยัและมี
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภค 402 คน พบว่า ในด้านแนวคิดเกียวกับวสัดุ คุณลักษณะทีผู ้บริโภคให้
ความสาํคญัมากทีสุดคือ เทคโนโลย ีรองลงมาตามลาํดบัคือ สิงแวดลอ้ม ความเขา้กนัได ้การป้องกนั 
ความสะดวก และความสวยงาม ในดา้นแนวคิดการออกแบบ คุณลกัษณะทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากทีสุดคือ ความเป็นประโยชน์ ความสวยงาม ความสะดวก ความเขา้กนัได ้และการป้องกนั ใน
ดา้นการทาํหน้าทีของภาชนะบรรจุอาหาร คุณลกัษณะทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากทีสุดคือ การ
ป้องกนั ความสะดวก และความเป็นประโยชน์  
 ดลฤดี อศัวโกศล (2546) ศึกษา รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของ
ความเชือประสิทธิภาพในตนและปัจจัยคัดสรรทีมีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับ
ประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร: การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ ซึงใชว้ิธีวิเคราะห์คอนจอยท ์การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน และการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
ผลการวิจัยในส่วนวิ เคราะห์คอนจอยท์พบว่า  ครูระดับประถมศึกษาในโรงเ รียนเขต
กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับรูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ต  ในด้านวตัถุประสงค์การใช้
อินเตอร์เน็ตมากทีสุด รองลงมาตามลาํดบัคือ ลกัษณะการใช้อินเตอร์เน็ต วิธีการใช้อินเตอร์เน็ต 
และเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 งานวจัิยพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ  

 ธนพร นงัตะลา (2556) ศึกษา การรับรู้และการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรทางดา้น
สาธารณสุขในเขตอาํเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 254 คนพบว่า การ
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ตดัสินใจเลือกดืมกาแฟส่วนใหญ่มาจากความชอบในรสชาติ ร้อยละ 64.42 รองลงมาคือ สะดวกใน
การบริโภค ร้อยละ 35.58 และมีความถีในการดืมกาแฟสดส่วนใหญ่ 1-2 ครังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
50.57 รองลงมา 3-4 ครังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 26.44   

 ฝนทอง ถินพงังา (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟ 

อเมซอนในปัมนาํมนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างทีเคยบริโภคกาแฟร้านอเม
ซอนจาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีอาชีพรับราชการ/
พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ  มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในดา้นพฤติกรรมการดืมกาแฟ ราคาเป็นปัจจยัหลกัทีทาํให้ผูบ้ริโภคเปลียนแปลงยีห้อกาแฟทีเลือก
ดืมได ้

 ไพลิน บรรพโต (2556) จากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดและความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่าง 465 คน
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปีมากทีสุด รองลงมาคือ ช่วง
อายุระหว่าง 26-30 ปี และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบับรรยากาศรวมถึงสภาพแวดลอ้ม
ของร้านกาแฟมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้าน  
 สุดารัตน์ รืนเลียง (2554) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟของ
ประชาชนในเขตจงัหวดันนทบุรี พบว่า พบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดช่วงเช้า 
(06.01-09.00 น.) มากทีสุด รองลงมา คือ ช่วงสาย (09.01-12.00 น.) และให้ความสําคญัในการเลือก
ดืมกาแฟสดจากรสชาติมากทีสุด รองลงมา คือ ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพ 

 ธนน ศิริมาตย์ (2554) ศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของผู ้บริโภคใน
ศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 
ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือน 
พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกชนิดบรรจุภณัฑ์แบบแกว้พลาสติกมีฝาปิดมาก
ทีสุด ร้อยละ 36.5 โดยจะเลือกเป็นแกว้ขนาดกลาง ร้อยละ 44.5 

 วารุณี พนัหัน (2551) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนใน
ศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้ริโภคกาแฟสดเป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั มีรายได้ 7,001-15,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด
พบว่า ผูบ้ริโภคพอใจกาแฟราคา 40-50 บาทต่อแกว้ และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบกาแฟแกว้ขนาด
กลางมากทีสุด ร้อยละ 56.75 รองลงมาชอบแกว้กาแฟขนาดเล็ก ร้อยละ 38.00 และชอบแกว้กาแฟ
ขนาดใหญ่นอ้ยทีสุด ร้อยละ 5.25 
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 วิมล รุ่งสัจบริรักษ์ (2550) ศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟพรีเมียม 
กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในยา่นธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคญั
กบัสายพนัธ์ุของกาแฟ ร้อยละ 48.3 แต่สําหรับผูบ้ริโภคทีให้ความสําคญัจะชอบรสชาติกาแฟสาย
พนัธ์ุอาราบิกา้มากกวา่โรบสัตา้ ร้อยละ 34.3 

 เพ็ชร รัตน์  ยิม เจ ริญ  ( 2550)  ศึกษา  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด  ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกซือกาแฟสดจากร้านทีอยูใ่กลที้ทาํงานมากทีสุด ร้อยละ 36.8 
รองลงมาเลือกซือกาแฟสดจากร้านทีอยูใ่นปัมนาํมนั ร้อยละ 31.2 สาเหตุทีผูบ้ริโภคเลือกซือกาแฟ
จากร้านทีอยูใ่กลที้ทาํงานคือ ความสะดวกต่อการซือมากทีสุด ปัจจยัถดัมาคือ ราคาไม่แพง 

 ธนิษฐา ชูนิยม (2547) จากการศึกษาเรืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟควับด
ของผูบ้ริโภค เพือเปรียบเทียบปัจจยัสําคญัในการเลือกร้านกาแฟควับด จากกลุ่มตวัอย่าง 398 คน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.00 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 37.80 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีจาํนวน ร้อยละ 72.80 ประกอบอาชีพลูกจา้งหรือพนกังานบริษทั จาํนวน 
ร้อยละ 58.50 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทขึนไป ร้อยละ 57.80 พฤติกรรมการบริโภคผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ควับดประเภทกาแฟเยน็ใส่นมและนาํตาลมี
ร้อยละ 38.50 นอกจากนีพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญันอ้ยทีสุดต่อปัจจยัดา้นการมีแกว้กาแฟตาม
ขนาดใหเ้ลือกในระดบัมาก 
 งานวจัิยต่างประเทศ  

 Shih et al. (2008) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟกระป๋องใน
ประเทศไต้หวนั โดยใช้เทคนิค Conjoint Analysis ซึงกําหนดคุณลักษณะกาแฟกระป๋องไว  ้  
คุณลักษณะ ได้แก่ รสชาติ ตราสินค้า ราคา บรรจุภณัฑ์ และขนาดบรรจุ จากการศึกษาพบว่า 
คุณลกัษณะดา้นราคามีความสําคญัมากทีสุด คือ  ร้อยละ 28.78 ถดัมาคือ ตราสินคา้ ร้อยละ 24.62 
ขนาดบรรจุ ร้อยละ 22.17 บรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 14.72 และลาํดบัทา้ยสุดคือ รสชาติ ร้อยละ 9.71 โดย
ผูบ้ริโภคกาแฟกระป๋องในประเทศไตห้วนัทางภาคเหนือและภาคกลางจะพึงพอใจ คุณลกัษณะ
รสชาติมากทีสุดคือ ร้อยละ 42.07 และ ร้อยละ 32.12 ตามลาํดบั ขณะทีผูบ้ริโภคภาคใตจ้ะพึงพอใจ
ใน ตราสินคา้มากทีสุด คือ ร้อยละ 42.74 

 Jervis, Lopetcharat and Drake (2012) ศึกษา ความเกียวขอ้งของชาติพนัธ์ุวรรณนา 
(Ethnography) และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพือหาคุณลกัษณะสําคญัต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคเครืองดืมกาแฟชนิดลาเต ้วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือศึกษา พิจารณา และเปรียบเทียบ กลุ่ม 

Ethnography และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพือระบุ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกเครืองดืม
กาแฟชนิดลาเต ้การเก็บรวบรวมของมูลจากผูผ้ลิตกาแฟลาเตช้นันาํ 4 แห่ง กาํหนดคุณลกัษณะเพือ
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ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในดา้นสถานทีซือ ชนิดของนม ปริมาณไขมนั สารให้ความ
หวานและรสชาติ จากการสํารวจกลุ่มผูบ้ริโภค 721 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมพบว่า 
คุณลกัษณะทีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกลาเตม้ากทีสุดคือ สถานทีซือและชนิดของนม รองลงมาคือ 
ปริมาณไขมนั สารใหค้วามหวานและรสชาติ การแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามค่า Utility แสดง
กลุ่มผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที 1 มีจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 185 คน เป็นกลุ่มทีซือตามความ
พอใจจากอิทธิพลของชนิดของนมและสารให้ความหวาน กลุ่มที 2 มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 
เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทีอยูใ่นทาํเลของร้านกาแฟนนัๆ และกลุ่มที 3 มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 336 คน เป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคทีใส่ใจในสุขภาพและแคลอรีทีไดรั้บ ขอ้สังเกต ethnographical การระบุและอธิบาย 
กลุ่มผูบ้ริโภคขึนอยู่กับ รูปแบบของพฤติกรรม การกาํหนดตาํแหน่งและการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค  
 Bantiwalu (2012) ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟและพฤติกรรมใน
ประเทศจีน ตลาดเครืองดืมร้อนในประเทศจีนนนัประกอบไปดว้ยตลาดการขายปลีกของกาแฟ ชา 
และเครืองดืมร้อนอืน ๆ งานวิจยันีได้มุ่งเน้นในเรืองของปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟในปัจจุบนั และเหตุผลเบืองหลงัของการนิยมบริโภคกาแฟมากกว่าเครืองดืมร้อนอืน 
ๆ การดาํเนินการสํารวจเกิดขึนใน 4 เมืองหลกัของจีน เพือระบุปัจจยัต่าง ๆ ทีสามารถเปลียนแปลง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในจีนได ้ดงันนัการสาํรวจไดพ้ิสูจน์วา่ปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลบวกต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟ คือ คุณภาพของกาแฟ การใชก้าแฟเพือการเขา้สังคม ทศันคติทีมีต่อกาแฟ ส่วนปัจจยั
ทีมีผลในทางลบ คือ ราคาและอายุของกาแฟ ล้วนมีผลต่อการชืนชอบกาแฟของผูบ้ริโภคทีมี
มากกวา่เครืองดืมร้อนชนิดอืน ๆ 
 Cranfield (2010) ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ากับตลาดกาแฟทีวาง
จาํหน่ายในเมืองโตรอนโตและแวนคูเวอร์ พบวา่ ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมเพือศึกษา
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเกียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะของกาแฟทีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาดโดยใช้
ข้อมูลทีได้จากย่านกลางเมืองโตรอนโตและเมืองแวนคูเวอร์ ซึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบตวัต่อตวักบัลูกคา้ การประเมินผลกระทบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคมวิทยาและ
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีมีผลต่อผูบ้ริโภคของ Fair Trade coffee ใชว้ิธีวิเคราะห์เป็นกลุ่มๆ และ
ใชแ้บบจาํลอง Cluster Analysis และ Multinomial Logit Models วิเคราะห์ ผลสรุปแนะวา่ หากไม่
คาํนึงถึงสถานที ผูบ้ริโภคคาดคะเนคุณภาพจาก ราคาและฉลากสินค้า ผูว้ิจยัจาํแนกผูบ้ริโภค
ออกเป็น 3 กลุ่มในแต่ละเมือง ในโตรอนโตผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ กลุ่มทีสนใจเกียวกบัการติดฉลาก ราคา 
และสมดุลของผูซื้อ ส่วนแวนคูเวอร์ผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น ผูบ้ริโภคทีสนใจการติดฉลากของ
ผลิตภณัฑ์ออแกนิค Fair trade coffee ราคา และสมดุลของผูซื้อ แมว้่าตวัแปรทีกล่าวมาจะส่งผล
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กวา้งต่อกลุ่มของผูบ้ริโภคทงัหมด แต่ตวัแปรเพียงตวัเดียวไม่สามารถอธิบายผูบ้ริโภคทงัหมดทีอยู่
ในแต่ละเมืองได ้ดงันนัจากผลทีได้ควรมีหลกัทีสามารถอธิบายผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มและสามารถ
คาดคะเนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อ Fair Trade coffee ไดดี้ยงิขึน  
  จากวรรณกรรมทีผูว้ิจ ัยได้ทบทวนไวเ้บืองต้นทังหมดสามารถนํามาสรุปเป็นทิศ
ทางการนาํวรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้งมาใชป้ระโยชน์ ดงัตารางที 3 

 

ตารางที 3 สรุปทิศทางการนาํวรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้งมาใชป้ระโยชน์ 

 

เนือหา 

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ 

ความสําคญั      
และวตัถุประสงค์ 

กรอบแนวคดิ
ในการวจิยั 

เครืองมือ   
ในการวจิยั 

สถิตทิใีช้
ในการ
วจิยั 

อภิปราย
ผล 

. ความรู้ทวัไปเกียวกบัธุรกิจ
ร้านกาแฟสด 

     

.ลกัษณะของธุรกิจขนาดยอ่ย
และการเป็นผูป้ระกอบการ 

     

.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค      

. แนวคิดการจดัการผลิตภณัฑ ์      

. แนวคิดการตงัราคาสินคา้      

. การวเิคราะห์องคป์ระกอบ  
    ร่วม 

     

. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง      

 

(จากการศึกษาเมือปี 2556) 
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บทที 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเรืองการตงัราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสด มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัของปัจจยัและรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ทีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองดืมกาแฟสดดว้ยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วม (Conjoint Analysis) งานวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการศึกษา
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดว้ยการออกแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ร่วม (Conjoint Analysis) และศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาจากทฤษฎี 
แนวคิด เอกสาร งานวจิยั และบทความทีเกียวขอ้ง 
 เพือให้การวิจยัครังนีมีการคน้ควา้และจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์การวิจัย ผู ้วิจ ัยจึงกําหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยขันตอนวิจัยแบ่งเป็น 1) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 3) เครืองมือทีใช้ในการวิจยัและวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 4) กระบวนการพฒันาแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด 5) สถิติทีใชใ้น
การวจิยั ซึงมีรายละเอียดดงันี 
  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ  บุคคลทีเคยดืมกาแฟสดและอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ณ ขณะวจิยั ดงันนัจึงไม่ทราบจาํนวนผูบ้ริโภคทีแน่นอน 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ บุคคลทีเคยบริโภคกาแฟสดจากร้านกาแฟสดขนาด
ย่อย ภายในระยะเวลา 4 เดือนทีผ่านมา ไม่จาํกดัช่วงอายุเนืองจากไม่ทราบค่าจาํนวนประชากรที
แน่นอน จึงใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบค่าประชากร (วรรณี แกมเกตุ, 2555)โดย
กาํหนด ระดบัความเชือมนั 95 % ค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่งทียอมรับไดไ้ม่เกิน 5 % 
 สูตร การคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบค่าประชากร   
    

  
 
 n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

n =  Z2 

       4e2 
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 Z  = ระดบัความเชือมนัทีกาํหนด 
 e = ความคลาดเคลือนทียอมใหเ้กิดขึน 
 Z  มีค่าเท่ากบั 1.96 ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  
 เมือแทนค่าสูตร   n = Z2 
                         4e2   
  = 1.962 
             4(0.052) 
  = 384.16 
 จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 384 คน บวกเพิม 4 % เท่ากบั 400 คน 
แต่เพือเพิมความน่าเชือถือของงานวิจยั ในการวิจยันีผูว้ิจยัจะเพิมอีก 43.5 % ดงันนั ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
ในการสาํรวจทงัสิน 574 คน  

 การเลือกตวัอยา่งกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใช้การสุ่มเลือกตวัอยา่งโดยใช้
ความสะดวก (Convenience sampling) (ประสบชยั พสุนนท์, 2555: 163) ซึงเป็นการสุ่มตวัอยา่ง
แบบไม่ใช้ความน่าจะ เป็น  (Non-Probability sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามทีสร้างไว ้
 
2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการสร้างแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตวัอยา่งทีเป็นผูบ้ริโภคเครืองดืมกาแฟสดจาํนวน 574 คนเริมเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ์ 2557 สําหรับการตอบแบบสอบถามผู ้วิจ ัยจะอธิบายวิธีการตอบในส่วนคําถาม
คุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดและใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จากนนัจะรวบรวม
แบบสอบถามทงัหมดนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนนาํไปวิเคราะห์ผลในลาํดบัต่อไป 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ขอ้มูลทุติยภูมิผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมเนือหาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร 
งานวิจยั และบทความวิชาการทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาใชป้ระกอบในส่วนเนือหา วิเคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผลการวจิยัไดถู้กตอ้ง 
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3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิยและวธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือใช้สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเครืองดืมกาแฟสดในเรือง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ และคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภค  
พึงพอใจ 
 มีขนัตอนทีใชใ้นการสร้างเครืองมือ ดงันี 
 1. ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสอบถามและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ 
งานวิจยั หนงัสือทีเกียวขอ้ง และการสังเกตจากสถานการณ์ในตลาดจริงเพือเป็นแนวทางในการ
สร้างขอ้คาํถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามโดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์การวิจยัและกาํหนดประเด็น 
ขอบเขตของคาํถามภายใตก้รอบวตัถุประสงค ์
 3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลให้เหมาะสม คน้ควา้ขอ้มูลทีจาํเป็นและนาํมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม 
 4. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามทีไดรั้บคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษา  
 5. นาํแบบสอบถามทีผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแลว้นาํไปใชใ้นการสาํรวจ 
 แบบสอบถามทใีช้ในงานวจัิยครังนี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปนี 
 แบบสอบถามส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นวิธีประเมินแบบ
บงัคบัเลือก โดยกาํหนดคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก (Multiple choice question) และใช้
สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 แบบสอบถามส่วนที 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเป็นวิธีประเมินแบบบงัคบั
เลือก โดยกาํหนดคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก (Multiple choice question) และใชส้ถิติร้อย
ละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 แบบสอบถามส่วนที 3 ระดบัคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคพึงพอใจ 
เนืองจากในสถานการณ์จริงผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการจากการตอ้งพิจารณาหลาย
ทางเลือกหรือหลายปัจจยัพร้อมๆ กนั ดงันนัแบบสอบถามส่วนนีจึงสร้างขึนจากการศึกษาเทคนิค
การวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วมเพือใหผู้บ้ริโภคไดเ้ปรียบเทียบคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะ 
ในการประเมินทางเลือกทีพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการมากทีสุด โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมจะวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
เครืองดืมกาแฟสด ซึงมีแนวทางในการออกแบบชุดคุณลกัษณะ ดงันี 
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 การออกแบบชุดคุณลกัษณะ 
 การกาํหนดคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดในการศึกษา
ครังนี ไดร้วบรวมขอ้มูลจากผลงานวจิยัทีผา่นมาร่วมกบัการสังเกตจากสถานการณ์ในตลาดจริงและ
แนวคิดในการพฒันาธุรกิจจาํหน่ายกาแฟสดของผูว้ิจยัในอนาคต ทาํให้สามารถกาํหนดคุณลกัษณะ
เครืองดืมกาแฟสดทีจะใชใ้นการศึกษาครังนี พร้อมกบัระดบัของคุณลกัษณะดงักล่าว ดงัต่อไปนี 
 1. ชนิดของกาแฟ ประกอบไปดว้ย 3 ระดบัคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ กาแฟอาราบิกา้ กาแฟ 
โรบสัตา้ และกาแฟอาราบิกา้ผสมกบัโรบสัตา้ 
 2. ขนาดบรรจุภณัฑ ์ประกอบไปดว้ย 2 ระดบัคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ 
และ 22 ออนซ์ 
 3. ชนิดบรรจุภณัฑ์ ประกอบไปด้วย 3 ระดบัคุณลกัษณะ ได้แก่ แก้วพลาสติก แก้ว
กระดาษ และแกว้รีไซเคิล 
 4. ราคาต่อแกว้ ประกอบไปดว้ย 3 ระดบัคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ราคา 30 บาท 40 บาท และ 
50 บาท 
 จากคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะทงัหมด เมือหาชุดของคุณลกัษณะโดยใช ้
Factorial design จะทาํให้ไดชุ้ดคุณลกัษณะถึง 54 ชุดคุณลกัษณะ (3×2×3×3) ซึงเป็นจาํนวนทีมาก
เกินไปสําหรับผูต้อบ สําหรับวิธีแนวคิดโดยรวม (Full profile)  อาจทาํให้ผูต้อบเกิดความสับสนใน
การเลือกดงันนัจึงตอ้งอาศยัเทคนิค Fractional Factorial design หรือ Orthogonal design เพือลด
จาํนวนชุดคุณลกัษณะลงให้เหมาะสม  ดว้ยการคาํนวณจากโปรแกรม SPSS (Statistical Packagefor 
Social Science) ร่วมกบัการพิจารณาคดัเลือกจากผูว้ิจยั เพือให้ไดชุ้ดคุณลกัษณะทีไม่ขดัแยง้และ
สมเหตุสมผล ดงัตารางที 4 
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ตารางที 4 ชุดของคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีใชใ้นการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 

ชุดคุณลกัษณะ ชนิดกาแฟ 
ขนาด 

(ออนซ์) 
ชนิดบรรจุภณัฑ ์

ราคา  
(บาท/แกว้) 

1 อาราบิกา้ 16 oz. แกว้ยอ่ยสลายได ้ 40 
2 อาราบิกา้ 22 oz. แกว้กระดาษ 50 
3 อาราบิกา้ 16 oz แกว้พลาสติก 30 
4 อาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ 16 oz แกว้กระดาษ 40 
5 อาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ 22 oz. แกว้พลาสติก 30 
6 โรบสัตา้ 22 oz. แกว้กระดาษ 30 
7 อาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ 22 oz. แกว้ยอ่ยสลายได ้ 40 
8 โรบสัตา้ 16 oz แกว้ยอ่ยสลายได ้ 30 

(จากการศึกษาเมือปี 2556) 

 การรวบรวมข้อมูล 
 หลงัจากกาํหนดชุดคุณลกัษณะแล้ว ในการนาํเสนอชุดคุณลักษณะเพือให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจเลือก ในการศึกษาครังนี ใช้วิธี Full-profile approach โดยให้ผูต้อบเลือกตอบโดยการ
ประเมินหรือเปรียบเทียบชุดคุณลกัษณะทงัหมดพร้อมๆ กนัและวดัความพึงพอใจโดยให้ผูต้อบ
เรียงลาํดบัความพึงพอใจ (Ranking) ในทีนีให้เรียงลาํดบัตามความชอบคือ 1-8 (โดย 1 คือชอบนอ้ย
ทีสุดเรียงลาํดับถึง 8 คือชอบมากทีสุด) ซึงเหมาะสมกับการศึกษาครังนี เนืองจากคาํถามมีชุด
ทางเลือกไม่มากนกั  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครังนีไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS โดยมีการวิเคราะห์ทงัใน
ส่วนของการใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และส่วนการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม
รายละเอียดมีดงัต่อไปนี 

 . แบบจําลองทใีช้ในการศึกษา 
     เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการศึกษามีการกาํหนดชุดของคุณลกัษณะเพือเสนอ
ให้แก่ผูบ้ริโภคหรือผูต้อบแบบสอบถาม  โดยแต่ชุดคุณลักษณะจะประกอบไปด้วยระดับของ
คุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีแตกต่างกนัออกไป สําหรับการตอบคาํถามนนัผูต้อบจะตอ้ง
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เรียงลาํดับ (Ranking) ทางเลือกหรือชุดคุณลักษณะทีชอบมากทีสุด จากมากไปหาน้อย และ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบจาํลอง Ordinary Least Squares (OLS) ทงันีไดก้าํหนดแบบจาํลองในรูป
สมการทวัไปเพือการประมาณค่า ดงันี 
 Y = bo + b1 Arabica + b2 Mix + b3 Robusta + b4 CrumP + b5 PapP + b6 PlasP  
  + b7 Size1 + b8 Size2 + b9 Price1 + b10 Price2 + b11 Price3  

 โดยที Y = ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์รวมทีผูบ้ริโภคให้กบัชุดลกัษณะกาแฟ 
(การตดัสินใจเลือก) ในทีนี คือ การเรียงลาํดับกาแฟตามความชอบหรือตามระดับความความ        
พึงพอใจ 

  b0  = ค่าคงที 

  bi = ค่าสัมประสิทธิการถดถอย (Regression coefficient) แสดงให้เห็นถึงการ
เปลียนแปลงของอรรถประโยชน์ (Y) เมือระดบัคุณลกัษณะของกาแฟเปลียนไป 

 สาํหรับความหมายของตวัแปรและการลงรหสัขอ้มูลจะมีการลงรหสัแบบตวัแปรหุ่น 
(Dummy Code) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 Arabica = 1 เมือเป็นกาแฟอาราบิกา้ = 0 เมือเป็นกาแฟชนิดอืนๆ 

 Mix = 1 เมือเป็นกาแฟอาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ = 0 เมือเป็นกาแฟชนิดอืนๆ 

 Robusta = 1 เมือเป็นกาแฟโรบสัตา้ = 0 เมือเป็นกาแฟชนิดอืนๆ 

 CrumP = 1 เมือเป็นแกว้ยอ่ยสลายได ้ = 0 เมือเป็นแกว้ชนิดอืนๆ 

 PapP = 1 เมือเป็นแกว้กระดาษ = 0 เมือเป็นแกว้ชนิดอืนๆ 

 PlasP = 1 เมือเป็นแกว้พลาสติก = 0 เมือเป็นแกว้ชนิดอืนๆ 

 Size1  = 1 เมือมีขนาด 22 ออนซ์ = 0 เมือมีขนาดอืนๆ 

 Size2 = 1 เมือมีขนาด 16 ออนซ์  = 0 เมือมีขนาดอืนๆ 

 Price1  = 1 เมือมีราคา 30 บาทต่อแกว้  = 0 เมือมีราคาอืนๆ 

 Price2  = 1 เมือมีราคา 40 บาทต่อแกว้  = 0 เมือมีราคาอืนๆ 
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 Price3 = 1 เมือมีราคา 50 บาทต่อแกว้  = 0 เมือมีราคาอืนๆ 

 2. แบบจําลองทใีช้ในการประมาณค่าความพงึพอใจในแต่ละคุณลกัษณะ 
    ในการประมาณค่าความพึงพอใจของผูบ้ริโภค bi นนั การกาํหนดแบบจาํลองทีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยขึนอยูก่บัลกัษณะของความสัมพนัธ์ของแบบจาํลองทีอาจเป็น metric หรือ 
non-metric ก็ได ้ทาํให้แบบจาํลองความพึงพอใจ (perference or part-worth models) แตกต่างกนั
ออกไป ในการศึกษาครังนีสามารถกาํหนดความสัมพนัธ์ของแบบจาํลองได ้ดงัตารางที 5 
 
ตารางที 5 คุณลกัษณะกาแฟ ระดบัของคุณลกัษณะและความสัมพนัธ์ของแบบจาํลองความ 
               พึงพอใจ 
คุณลกัษณะกาแฟ 

(Attribute) 
ระดบั (Level) 

ความสัมพนัธ์ของ
แบบจาํลอง 

ชนิดกาแฟ อาราบิกา้,โรบสัตา้, อาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ Decrete 
ขนาด 16 oz., 22 oz. Decrete 
ชนิดบรรจุภณัฑ ์ แกว้ยอ่ยสลายได,้ แกว้กระดาษ, แกว้พลาสติก Decrete 
ราคา (บาท/แกว้) 30, 40, 50 Linear Less 

(จากการศึกษาเมือปี 2556) 

 การทดสอบความน่าเชือถือของแบบจําลอง 
 ในการพิจารณาความน่าเชือถือของแบบจาํลองทีอาศยัวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์แบบจาํลองความพึงพอใจต่อ
คุณลกัษณะของกาแฟทีผูบ้ริโภคเลือกซือ จะพิจารณาจากค่าสถิติ Pearson’s R และ Kendall’s tau 
ซึงค่าสถิติทัง  นีจะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของค่าความพึงพอใจทีพยากรณ์ได้จาก
แบบจาํลอง กบัค่าความพึงพอใจทีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามหรือแสดงให้เห็นถึงค่าสหสัมพนัธ์
ระหว่างค่าทีไดจ้ากตวัอยา่งกบัค่าทีประมาณไดจ้ากแบบจาํลอง โดยแปลงค่าทงั 2 ให้อยูใ่นรูปของ
ร้อยละเพืออธิบายความสามารถในการพยากรณ์  หากค่าพยากรณ์มีค่าสูงความสามารถในการ
พยากรณ์ก็จะสูงตามไปดว้ย 
 สําหรับการออกแบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนีใช้การแสดงการ์ดทีมี
รูปภาพ (Pictorial Representation) ดงัภาพที 6 แสดงชุดคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีใชเ้พือเก็บ
ขอ้มูลในการวจิยั 
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 แกว้ที   แกว้ที  แกว้ที  แกว้ที  แกว้ที  แกว้ที  แกว้ที  แกว้ที  
ชนิดกาแฟ 

 
อารา
บิกา้ 

 
อารา
บิกา้ 

 
อาราบิกา้ 

 
อารา

บิกา้ผสม 
โรบสัตา้ 

 
อาราบิกา้
ผสม 

โรบสัตา้ 

 
โรบสัตา้ 

 
อารา

บิกา้ผสม 
โรบสัตา้ 

 
โรบสัตา้ 

ปริมาณ 
 

  
ออนซ์ 

 
  

ออนซ์ 

 
  

ออนซ์ 

 
  

ออนซ์ 

 
  

ออนซ์ 

 
  

ออนซ์ 

 
  

ออนซ์ 

 
  

ออนซ์ 

ชนิดบรรจุ
ภณัฑ ์  

แกว้ยอ่ย
สลายได ้

 
แกว้

กระดาษ 

 
แกว้

พลาสติก 

 
แกว้

กระดาษ 

 
แกว้

พลาสติก 

 
แกว้

กระดาษ 

 
แกว้ยอ่ย
สลายได ้

 
แกว้ยอ่ย
สลายได ้

ราคา  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ระดบั

ความชอบ XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 
ภาพที 6 แสดงภาพชุดคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีใชเ้พือเก็บขอ้มูลในการวจิยั 
 (จากการศึกษาเมือปี 2556) 
 
 แบบสอบถามส่วนที 4 ข้อเสนอแนะ เพือให้ผู ้ให้ข้อมูลได้แสดงข้อคิดเห็นหรือ
ขอ้แนะนาํเพือเป็นประโยชน์ในการวจิยั 
 
4. กระบวนการพฒันาแนวทางการประกอบการธุรกจิร้านกาแฟสด 
 เพือให้ทราบกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจนผูว้ิจ ัยจึงแสดงขันตอนการพฒันาแนว
ทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดในรูปแบบแผนภาพ ดงัภาพที 7 
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ภาพที 7 แผนภาพแสดงกระบวนการพฒันาแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

คดัคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดดว้ย Orthogonal design (SPSS) 

ระดบัความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสด 

เพือกาํหนดคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดตามเทคนิค    
การวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม 

ชนิดกาแฟ ขนาดบรรจ ุ ชนิดบรรจุภณัฑ ์ ราคา 

นาํชุดคุณลกัษณะทีคดัไดม้าสร้างแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 574 คน 

วเิคราะห์  
Conjoint Analysis 

แนวทางพฒันาการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด 
สงัเคราะห์ 

YES 

NO 

สินสุด 

เริมตน้ 
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5. สถิติทใีช้ในงานวจัิย 
 งานวิจยัการตงัราคาของธุรกิจขนาดยอ่ยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ
สด ผูว้ิจยัไดต้รวจนบัจาํนวนแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไดรั้บ
กลบัมาทุกฉบบั จากนนัจึงนาํขอ้มูลจากแบบสอบถามทงัหมดมาจดัเรียงระบบขอ้มูลดว้ยการบนัทึก
ลงในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดว้ยวิธีหาค่าร้อยละ (percentage) และการ
แจกแจงความถี (Frequency) ดงันี 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ 
       1.1 การแจกแจงความถี (Frequency) 
       1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเรือง “การตงัราคาของธุรกิจขนาดยอ่ยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสด” เป็นการวิจยัแบบปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 574 คน จากนนัจึงนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS (Statistical Packagefor Social Science) ผลทีไดจ้ากการศึกษาจะนาํเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบตารางแสดงขอ้มูลประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี 
 ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นวิธีประเมินแบบบงัคบัเลือก
โดยกาํหนดคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก  (Multiple choice question) และใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ส่วนที 2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ  เป็นวิธีประเมินแบบบังคบัเลือกโดย
กาํหนดคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก (Multiple choice question) และใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ส่วนที 3 ระดบัคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยเทคนิค การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพือหาคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟสดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือของผูบ้ริโภคสูงสุด 
 
ส่วนท ี  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษา ดงัรายละเอียดทีแสดงในตารางดงัต่อไปนี 
 
ตารางที 6 จาํนวนและร้อยละของการแบ่งขอ้มูลตามเพศ 
 

เพศ จํานวนคน (n = ) ร้อยละ 

ชาย 235 40.94 
หญิง 335 58.36 
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ตารางที 6 จาํนวนและร้อยละของการแบ่งขอ้มูลตามเพศ (ต่อ) 
                                                                                                                                                                                         

เพศ จํานวนคน (n = ) ร้อยละ 

ไม่ระบุ 4 0.70 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากเป็นเพศหญิง 
จาํนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 58.36 เพศชายจาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 ไม่ระบุ จาํนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 
 
ตารางที 7 จาํนวนและร้อยละของการแบ่งขอ้มูลตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ตาํกวา่ 20 ปี  29 5.05 
21–30 ปี 263 45.82 
31–40 ปี 194 33.80 
41–50 ปี 52 9.06 
51–60 ปี 25 4.36 
มากกวา่  ปี 9 1.56 
ไม่ระบุ 2 0.35 
รวม 574 100 

 

 จากตารางที 7 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีอายุระหวา่ง 21–30 ปี จาํนวน 
263 คน คิดเป็นร้อยละ 45.82 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 อาย ุ 
41-50 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 9.06 อายุตาํกวา่ 20 ปี จาํนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 5.05 อาย ุ
51–60 ปี จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 4.36 อายุมากกวา่ 60 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 
และ ไม่ระบุช่วงอาย ุจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 
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ตารางที 8 จาํนวนและร้อยละของอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

พนกังานบริษทั/ลูกจา้งเอกชน  231 40.24 
ขา้ราชการ 60 10.45 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 46 8.01 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 95 16.55 
นกัเรียน/นกัศึกษา 102 17.78 
อืน ๆ 38 6.62 
ไม่ระบุ 2 0.35 
รวม 574 100 

 

 จากตารางที 8 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 
หรือลูกจา้งเอกชนมากทีสุดจาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24 รองลงมาประกอบอาชีพนกัเรียน/
นกัศึกษา 102 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 ประกอบอาชีพคา้ขาย /ธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.55 ประกอบอาชีพขา้ราชการจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ประกอบอาชีพ
พนกังานรัฐวสิาหกิจจาํนวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 8.01 ประกอบอาชีพอืน ๆ จาํนวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.62 ไม่ระบุอาชีพจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 
 
ตารางที 9 จาํนวนและร้อยละของรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 153 26.66 
15,001–25,000 บาท 200 34.84 
25,001–35,000 บาท 95 16.55 
35,001–45,000 บาท 56 9.76 
45,001–55,000 บาท 26 4.53 
55,001–65,000 บาท 10 1.74 
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ตารางที 9 จาํนวนและร้อยละของรายไดต่้อเดือน (ต่อ) 
 

รายได้ต่อเดือน จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

65,001 บาทขึนไป 32 5.57 
ไม่ระบุ 2 0.35 
รวม 574   100 

 

 จากตารางที 9 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีรายได ้ 15,001– 25,000 บาท
มากทีสุดจาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 34.84 รองลงมามีรายไดเ้ฉลีย ตาํกว่าหรือเท่ากบั 15,000
บาท จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 มีรายไดเ้ฉลีย 25,001–35,000 บาทจาํนวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.55 มีรายไดเ้ฉลีย 35,001–45,000 บาทจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 มีรายไดเ้ฉลีย 
65,001 บาทขึนไป จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57 มีรายไดเ้ฉลีย 45,001–55,000 บาท จาํนวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 มีรายไดเ้ฉลีย 55,001–65,000 บาท จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 และ
ไม่ระบุ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 
 
ตารางที 10 จาํนวนและร้อยละของการแบ่งขอ้มูลตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ตาํกวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 3 0.52 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 7 1.22 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 31 5.40 
อนุปริญญา/ปวส. 28 4.88 
ปริญญาตรี 367 63.94 
สูงกวา่ปริญญาตรี 137 23.87 
ไม่ระบุ 1 0.17 
รวม 574 100 

 

 จากตารางที 10 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
มากทีสุด จาํนวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 63.94 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
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จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จาํนวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ  5.40 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  4.88 มี
การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 มีการศึกษาตาํกว่ามธัยมศึกษา
ตอนตน้ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 และไม่ระบุระดบัการศึกษา จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.17 
 

ส่วนท ี2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
ตารางที 11 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลชนิดกาแฟทีบริโภคใน 1 อาทิตยที์ผา่นมา 
 

ชนิดกาแฟทบีริโภคใน  อาทิตย์ทผ่ีานมา จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

กาแฟสาํเร็จรูป 186 32.40 
กาแฟสด 349 60.80 
กาแฟกระป๋อง 39 6.80 
รวม 574 100 

  
 จากตารางที 11 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเลือกชนิดกาแฟทีบริโภคใน 1 
อาทิตยที์ผา่นมา พบวา่ มีการบริโภคกาแฟสดจาํนวนมากทีสุด จาํนวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80
รองลงมาเลือกบริโภคกาแฟสําเร็จรูปจาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 และเลือกบริโภคกาแฟ
กระป๋อง 39 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 
 

ตารางที 12 จาํนวนครังและร้อยละในการซือเครืองดืมกาแฟสดต่อสัปดาห์ 
 

ซือเครืองดืมกาแฟสดกคีรังต่อสัปดาห์ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

1–2 ครังต่อสัปดาห์ 307 53.48 
3–4 ครังต่อสัปดาห์ 125 21.78 
5–6 ครังต่อสัปดาห์ 90 15.68 
มากกวา่ 7 ครังต่อสัปดาห์ 51 8.89 
ไม่ระบุ 1 0.17 
รวม 574 100 
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 จากตารางที 12 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ผูบ้ริโภคซือเครืองดืม
กาแฟสด  1–2 ครังต่อสัปดาห์มากทีสุด จาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 รองลงมา ผูบ้ริโภคซือ
เครืองดืมกาแฟสด  3–4 ครังต่อสัปดาห์ จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 21.78 ผูบ้ริโภคซือเครืองดืม
กาแฟสด 5–6 ครังต่อสัปดาห์จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 15.68 ผูบ้ริโภคซือเครืองดืมกาแฟสด 
มากกวา่ 7 ครังต่อสัปดาห์ จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 และไม่ระบุความถีในการซือเครืองดืม
กาแฟสด จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
 
ตารางที 13 จาํนวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายโดยเฉลียในการซือเครืองดืมกาแฟสดต่อครัง 
 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลยีในการซือเครืองดืมกาแฟสดต่อครัง จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ตาํกวา่ 30 บาท 83 14.46 
31–35 บาท 109 18.99 
36–40 บาท 110 19.16 
41–45 บาท 51 8.89 
46–50 บาท 56 9.76 
51–55 บาท 31 5.40 
56–60 บาท  43 7.49 
61–65 บาท 35 6.10 
มากกวา่ 100 บาทขึนไป 54 9.41 
ไม่ระบุ 2 0.34 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 13 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ มีค่าใชจ่้ายโดยเฉลียใน
การซือเครืองดืมกาแฟสดต่อครัง มากทีสุดคือ ราคา 36–40 บาทต่อครัง จาํนวน 110 คนคิดเป็นร้อย
ละ 19.16รองลงมาคือราคา 31–35 บาท จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99 ราคาตาํกวา่ 30 บาท 
จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 ราคา 46–50 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 ราคา
มากกวา่ 100 บาทขึนไปจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 ราคา 41–45 บาทจาํนวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.89ราคา 56–60 บาทจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 7.49 ราคา 61–65 บาทจาํนวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.10 ราคา 51–55 บาทจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 และไม่ระบุ จาํนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.34 
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ตารางที 14 จาํนวนและร้อยละของราคาทีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายในการซือเครืองดืมกาแฟสด 
 ต่อแกว้ต่อครัง 
 
ราคาทผู้ีบริโภคยนิดีจ่ายในการซือกาแฟสดต่อแก้วต่อครัง จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ตาํกวา่ 30 บาทต่อแกว้ต่อครัง 90 15.68 
31–35 บาทต่อแกว้ต่อครัง 128 22.30 
36–40 บาทต่อแกว้ต่อครัง 104 18.12 
41–45 บาทต่อแกว้ต่อครัง  56 9.76 
46–50 บาทต่อแกว้ต่อครัง 64 11.15 
51–55 บาทต่อแกว้ต่อครัง 27 4.70 
56–60 บาทต่อแกว้ต่อครัง 36 6.27 
61–65 บาทต่อแกว้ต่อครัง 35 6.10 
มากกวา่ 100 บาทขึนไปต่อแกว้ต่อครัง 34 5.92 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 14 ผูต้อบแบบสบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายในการ
ซือเครืองดืมกาแฟสดมากทีสุดทีราคา 31–35 บาทต่อแก้วต่อครังจาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.30รองลงมาคือราคา 36–40 บาทต่อแกว้ต่อครังจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12 ราคาตาํกวา่ 
30 บาทต่อแกว้ต่อครังจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 15.68 ราคา 46– 50 บาทต่อแกว้ต่อครังจาํนวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 11.15 ราคา 41–45 บาทต่อแก้วต่อครังจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 
ราคา 56–60 บาทต่อแกว้ต่อครังจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 ราคา 61–65 บาท ต่อแกว้ต่อครัง
จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ราคามากกว่า 100 บาทขึนไปต่อแกว้ต่อครังจาํนวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.92 และราคา 51–55 บาทต่อแกว้ต่อครังจาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
 

ตารางที 15 จาํนวนและร้อยละของช่วงเวลาทีผูบ้ริโภคซือเครืองดืมกาแฟสดมากทีสุด  
 

ช่วงเวลาทผีู้บริโภคซือเครืองดืมกาแฟสดมากทสุีด จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

เชา้ 217 37.80 
กลางวนั 182 31.71 
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ตารางที 5 จาํนวนและร้อยละของช่วงเวลาทีผูบ้ริโภคซือเครืองดืมกาแฟสดมากทีสุด (ต่อ)  
 

ช่วงเวลาทผีู้บริโภคซือกาแฟสดมากทสุีด จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

เยน็ 22 3.83 
ไม่มีช่วงเวลาซือทีแน่นอน 152 26.48 
ไม่ระบุ 1 0.18 
รวม 574 100 

 

 จากตารางที 15 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ช่วงเวลาทีผูบ้ริโภคซือ
เครืองดืมกาแฟสดมากทีสุดคือ ช่วงเช้าจาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 ช่วงกลางวนัจาํนวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71 ไม่มีช่วงเวลาซือทีแน่นอนจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 26.48 ช่วง
เยน็จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83 และไม่ระบุจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 
 

ตารางที 16 จาํนวนและร้อยละของรูปแบบการเลือกใชบ้ริการ 
 

รูปแบบการเลือกใช้บริการ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

นงัรับประทานในร้าน     133 23.20 
ซือกลบั   437 76.10 
ไม่ระบุ 4 0.90 
รวม 574 100 

 

 จากตารางที 16 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการ
ซือกลบั  มีจาํนวนมากทีสุด จาํนวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10 รองลงมา คือนงัรับประทานใน
ร้าน จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 และไม่ระบุ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 

 
ตารางที 17 จาํนวนและร้อยละของชนิดเครืองดืมกาแฟทีผูบ้ริโภคชอบมากทีสุด 
  

ชนิดเครืองดืมกาแฟทีผู้บริโภคชอบมากทสุีด จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ชนิดร้อน             115 20.03 
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ตารางที 17 จาํนวนและร้อยละของชนิดเครืองดืมกาแฟทีผูบ้ริโภคชอบมากทีสุด (ต่อ) 
 

ชนิดเครืองดืมกาแฟทีผู้บริโภคชอบมากทสุีด จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ชนิดเยน็   376 65.51 
กาแฟปัน 83 14.46 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 17 ชนิดเครืองดืมกาแฟทีผูบ้ริโภคชอบมากทีสุดของผูต้อบแบบสอบถาม
ทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูบ้ริโภคชอบกาแฟชนิดเย็นมากทีสุด จาํนวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.51 รองลงมา คือ กาแฟชนิดร้อนจาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 20.03 น้อยทีสุดคือ กาแฟปัน 
จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 
 
ตารางที 18 จาํนวนและร้อยละของลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคชอบ 
 

ลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคชอบ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

กาแฟดาํ 115 20.03 
กาแฟปรุงแต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป, แต่งกลิน,ใส่
นมขน้หวาน,ใส่นมสด  

459 79.97 

รวม 574 100 
 
 จากตารางที 18 ลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคชอบของผูต้อบแบบสอบถามที
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้ริโภคชอบกาแฟปรุงแต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป, แต่งกลิน,ใส่นมขน้หวาน
,ใส่นมสด มากทีสุด จาํนวน 459 คน คิดเป็นร้อยละ 79.97 และกาแฟดาํ จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.03 
 
ตารางที 19 จาํนวนและร้อยละของประเภทเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคชอบ 
 

ประเภทเครืองดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคชอบ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

เอสเพรสโซ          103 17.94 
อเมริกาโน (กาแฟไม่ใส่นมและนาํตาล) 60 10.45 
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ตารางที 19 จาํนวนและร้อยละของประเภทเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคชอบ (ต่อ)  
 

ประเภทเครืองดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคชอบ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ลาเต ้ 159 27.70 
คาปูชิโน 150 26.13 
มอคค่า   88 15.33 
อืน ๆ 13 2.26 
ไม่ระบุ 1 0.19 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 19 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ประเภทเครืองดืมกาแฟ
สดทีผูบ้ริโภคชอบมากทีสุด คือ ลาเตจ้าํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 ใกลเ้คียงกบัคาปูชิโน
จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13 รองลงมา คือ เอสเพรสโซ จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.94 มอคค่า  จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 อเมริกาโน (กาแฟไม่ใส่นมและนาํตาล) จาํนวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 อืน ๆจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 และไม่ระบุจาํนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.19 
 

ตารางที 20 จาํนวนและร้อยละของรสชาติกาแฟทีผูบ้ริโภคชอบ 
 

รสชาติกาแฟทผู้ีบริโภคชอบ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

รสชาติเขม้ขน้มีความขมนาํ 108 18.82 
รสชาติเขม้ขน้และขมปานกลาง 257 44.77 
รสชาติของกาแฟมีความหวานมนั 208 36.24 
ไม่ระบุ 1 0.17 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 20 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูบ้ริโภคชอบกาแฟ
รสชาติเขม้ขน้และขมปานกลาง จาํนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 44.77 รองลงมาชอบกาแฟรสชาติมี
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ความหวานมนั จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 36.24 ชอบกาแฟรสชาติเขม้ขน้มีความขมนาํจาํนวน
108 คิดเป็นร้อยละ 18.82 คน และไม่ระบุจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
 
ตารางที 21 จาํนวนและร้อยละของเหตุผลในการเลือกดืมกาแฟ 
 

เหตุผลในการเลือกดืมกาแฟ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

รสชาติและความอร่อยของกาแฟ 317 55.23 
ดืมเพือแกง่้วง 164 28.57 
ติดกาแฟ  68 11.85 
โปรโมชนัถูกใจ 14 2.44 
อืน ๆ 11 1.91 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 21 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เหตุผลในเลือกดืม
เครืองดืมกาแฟมากทีสุด คือ รสชาติและความอร่อยของกาแฟจาํนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 55.23
รองลงมาดืมเพือแกง่้วง จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เลือกดืมเพราะติดกาแฟ จาํนวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.85 เลือกดืมเพราะโปรโมชนัถูกใจ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 เหตุผล
อืนๆ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91 
 
ตารางที 22 จาํนวนและร้อยละของเครืองดืมทีผูบ้ริโภคเลือกซือหากไม่ไดซื้อกาแฟสด 
 

เครืองดืมทีผู้บริโภคเลือกซือหากไม่ได้ซือกาแฟสด จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

โกโก/้ช็อกโกแลต 206 35.89 
นม 40 6.97 
นาํเปล่า/นาํแร่ 46 8.01 
ชา 220 38.33 
นาํผลไม ้ 61 10.63 
ไม่ระบุ 1 0.17 
รวม 574 100 
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 จากตารางที 22 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เครืองดืมทีผูบ้ริโภค
เลือกซือหากไม่ไดซื้อกาแฟสดมากทีสุด คือ ชา จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมาคือ  
เครืองดืมโกโก/้ช็อกโกแลตจาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 35.89 เลือกซือนาํผลไมจ้าํนวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.63 เลือกซือนาํเปล่า/นาํแร่จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 8.01 เลือกซือนมจาํนวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97 ไม่ระบุจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
 
ตารางที 23 จาํนวนและร้อยละของสายพนัธ์ุเมล็ดกาแฟทีผูบ้ริโภคคิดวา่มีรสชาติทีดี 
 

สายพนัธ์ุเมลด็กาแฟทีผู้บริโภคคิดว่ามีรสชาติทดีี จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ 118 20.56 
กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ 287 50.00 
ไม่มีความแตกต่าง 168 29.27 
ไม่ระบุ 1 0.17 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 23 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ สายพนัธ์ุเมล็ดกาแฟที
ผูบ้ริโภคคิดวา่มีรสชาติที คือ กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคิด
วา่ไม่มีความแตกต่าง จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 และกาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ จาํนวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.56 ไม่ระบุจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
 
ตารางที 24 จาํนวนและร้อยละของความสัมพนัธ์ระหวา่งรสชาติกาแฟสดกบัผูช้งกาแฟ 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรสชาติกาแฟสดกบัผู้ชงกาแฟ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

มีความสัมพนัธ์  521 90.77 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 52 9.06 
ไม่ระบุ 1 0.17 
รวม 574 100 

 



   76 

 

 จากตารางที  24 ผู ้ตอบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู ้บริโภคคิดว่ามี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรสชาติกาแฟสดกบัผูช้งกาแฟ จาํนวน 521 คน คิดเป็นร้อยละ 90.77 รองลงมา
ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งรสชาติกาแฟสดกบัผูช้งกาแฟ จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 9.06 และไม่
ระบุ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
 
ตารางที 25 จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคทีซือเครืองดืมกาแฟสดจากผูช้งกาแฟคนเดิมหรือร้าน
สาขาเดิม 
 

ผู้บริโภคทซืีอเครืองดืมกาแฟสดจากผู้ชงกาแฟ 

คนเดิมหรือร้านสาขาเดิม จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ใช่ 423 73.69 
ไม่ใช่ 151 26.31 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 25 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้ริโภคซือกาแฟสด
จากผูช้งกาแฟคนเดิมหรือร้านสาขาเดิม จาํนวน 423 คน คิดเป็นร้อยละ 73.69 รองลงผูบ้ริโภคไม่ได้
ซือกาแฟสดจากผูช้งกาแฟคนเดิมหรือร้านสาขาเดิมจาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 26.31 
 
ตารางที 26 จาํนวนและร้อยละของสถานทีตงัของร้านกาแฟทีผูบ้ริโภคเลือกซือ 
 

สถานทีตังของร้านกาแฟทผีู้บริโภคเลือกซือ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

ร้านทีใกลส้ถานทีทาํงาน 259 45.12 
ร้านทีตงัในแหล่งชุมชน 36 6.27 
ร้านทีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 49 8.54 
ร้านทีมีทาํเลทีตงัสะดวกต่อความตอ้งการซือใน 
ขณะนนั เช่น ซือกาแฟจากร้านในปัมนาํมนัเมือ 
เดินทาง เป็นตน้ 

227 39.55 

ไม่ระบุ 3 0.52 
รวม 574 100 
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 จากตารางที 26 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกซือกาแฟ
จากร้านทีใกลส้ถานทีทาํงานมากทีสุด จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 รองลงมาเลือกซือ
กาแฟจากร้านทีมีทาํเลทีตงัสะดวกต่อความต้องการซือในขณะนัน เช่น ซือกาแฟจากร้านใน
ปัมนาํมนัเมือเดินทาง เป็นตน้จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 39.55 เลือกซือจากกาแฟร้านทีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 8.54 เลือกซือกาแฟจากร้านทีตงัในแหล่งชุมชน
จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 และไม่ระบุจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 
 
ตารางที 27 จาํนวนและร้อยละของอิทธิพลการตกแต่งหรือบรรยากาศร้านต่อการตดัสินใจซือ 
 

อทิธิพลของการตกแต่งหรือบรรยากาศร้าน 

ต่อการตัดสินใจซือ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

มี  433 75.44 
ไม่มี 139 24.22 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 27 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ อิทธิพลการตกแต่งหรือ
บรรยากาศร้านมีผลต่อการตดัสินใจซือ จาํนวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 75.44 และคิดวา่อิทธิพลการ
ตกแต่งหรือบรรยากาศร้านไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือจาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22 
 
ตารางที 28 จาํนวนและร้อยละของชนิดนาํแขง็มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือกาแฟ 
 

ชนิดนําแข็งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือกาแฟ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

มี 343 59.75 
ไม่มี 229 39.90 
ไม่ระบุ 2 0.35 
รวม 574 100 

  
 จากตารางที 28 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ชนิดนาํแข็งมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือกาแฟ จาํนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมาชนิดนาํแข็งไม่มีผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกซือกาแฟ จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 ไม่ระบุจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.35 
 
ตารางที 29 จาํนวนและร้อยละของอิทธิพลความสวยงามของลายแกว้กาแฟหรือตราสินคา้ทีพิมพ์
 บนแกว้ต่อการตดัสินใจซือ 
 

อทิธิพลความสวยงามของลายแก้วกาแฟหรือตราสินค้า 

ทพีมิพ์บนแก้วต่อการตัดสินใจซือ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

มี 281 48.95 
ไม่มี 291 50.70 
ไม่ระบุ 2 0.35 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 29 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า อิทธิพลความสวยงาม
ของลายแกว้กาแฟหรือตราสินคา้ทีพิมพบ์นแกว้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ จาํนวน 291 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.70 ใกลเ้คียงกบัอิทธิพลความสวยงามของลายแกว้กาแฟหรือตราสินคา้ทีพิมพบ์นแกว้มี
ผลต่อการตดัสินใจซือ จาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95 ไม่ระบุจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.35 
 
ตารางที 30 จาํนวนและร้อยละของอิทธิพลจากโปรโมชนัมีผลต่อการตดัสินใจซือกาแฟ 
 

อทิธิพลจากโปรโมชันมีผลต่อการตัดสินใจซือกาแฟ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

มี 435 75.78 
ไม่มี 137 23.87 
ไม่ระบุ 2 0.35 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 30 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ อิทธิพลจากโปรโมชนัมี
ผลต่อการตดัสินใจซือกาแฟ จาํนวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 75.78 รองลงมาอิทธิพลจากโปรโมชนั
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ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือกาแฟ จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87 ไม่ระบุจาํนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.35 
 
ตารางที 31 จาํนวนและร้อยละของโปรโมชนัใดทีผูบ้ริโภคชอบ 
 

โปรโมชันใดทผีู้บริโภคชอบ จํานวน  (n = ) ร้อยละ 

โปรโมชนัสะสมแสตมป์เพือแลกกาแฟ 103 17.94 
โปรโมชนัซือ 1 แกว้แถม 1 แกว้ 197 34.32 
โปรโมชนัลดราคา 272 47.39 
ไม่ระบุ 2 0.35 
รวม 574 100 

 
 จากตารางที 31 ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ โปรโมชนัใดทีผูบ้ริโภค
ชอบมากทีสุด คือ โปรโมชนัลดราคา จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 47.39 รองลงมาโปรโมชนัซือ 
1 แก้วแถม 1 แก้ว จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 34.32 โปรโมชันสะสมแสตมป์เพือแลกกาแฟ 
จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 17.94 และไม่ระบุจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 
 

ส่วนท ี3 ผลการวเิคราะห์ระดับคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทผีู้บริโภคพงึพอใจ 
 การวิเคราะห์แบบจาํลองความพึงพอใจครังนี ผูว้ิจ ัยได้กําหนดแบบจําลองความ        
พึงพอใจคุณลกัษณะชนิดของกาแฟ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ และขนาดบรรจุเป็นแบบไม่ต่อเนืองหรือ
แบบไม่มีความสัมพนัธ์กนั (Discrete model) และคุณลกัษณะดา้นราคา เป็นแบบความสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรง (Vector model) (รวสิาสาข ์สุชาโต, 2554) สาํหรับขนัตอนการวเิคราะห์ผลจะแปรผลขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรม SPSS คาํสัง Conjoint Analysis  (มนตรี พิริยะกุล, 2555) 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะและระดับอรรถประโยชน์ทีมีต่อ
เครืองดืมกาแฟสดโดยรวม จํานวน  ตัวอย่าง 

 1. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดโดยรวม 

     จากผลการวเิคราะห์เมือพิจารณาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อคุณลกัษณะ
ของกาแฟในระดบัต่างๆ (ดงัตารางที 32)  ผลการศึกษามีดงัต่อไปนี  
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  ชนิดกาแฟ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟอาราบิกา้มากทีสุด รองลงมาคือ 
กาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้า  และมีความพึงพอใจต่อกาแฟโรบัสต้าน้อยทีสุด  โดยระดับ
อรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากบั 0.922 หน่วย เมือเป็นกาแฟอาราบิกา้ และระดบัอรรถประโยชน์ใน
การเลือกซือกาแฟลดลงเท่ากบั 0.337 หน่วย เมือเป็นกาแฟอาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ และลดลงเท่ากบั 
1.260 หน่วย  เมือเป็นกาแฟโรบัสต้า  จะเห็นได้ว่า  หากเป็นกาแฟอาราบิก้า  จะทําให้ระดับ
อรรถประโยชน์ของผู ้บ ริโภคเพิมขึนมากทีสุด  ในขณะทีกาแฟโรบัสต้า  จะทําให้ระดับ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคลดลงมากทีสุด  
  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อแก้วกระดาษมากทีสุด 
รองลงมาคือ แกว้ย่อยสลายได ้และผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อแกว้พลาสติกนอ้ยทีสุด โดยระดบั
อรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากบั 0.594 หน่วย เมือเป็นกาแฟทีมีบรรจุภณัฑ์เป็นแกว้กระดาษ และ
ระดบัอรรถประโยชน์ในการเลือกซือกาแฟจะเพิมขึนเท่ากบั 0.446 หน่วย เมือเป็นแกว้ยอ่ยสลายได ้
และลดลงเท่ากบั 1.040 หน่วย เมือเป็นแก้วพลาสติก จะเห็นไดว้่า หากเป็นกาแฟทีบรรจุในแก้ว
กระดาษ จะทาํให้ระดบัอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเพิมขึนมากทีสุด ส่วนกาแฟทีบรรจุในแก้ว
พลาสติกจะทาํใหร้ะดบัอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคลดลงมากทีสุด  
  ขนาดบรรจุ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกาแฟทีขนาดบรรจุ 22 ออนซ์ มากกว่า
กาแฟขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ ระดบัอรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากบั 0.101 หน่วย เมือเป็นกาแฟทีมี
ขนาดบรรจุเท่ากบั 22 ออนซ์ และระดบัอรรถประโยชน์ในการเลือกซือกาแฟจะลดลงเท่ากบั 0.101
หน่วย เมือมีขนาดบรรจุเท่ากบั 16 ออนซ์จะเห็นไดว้า่การมีบรรจุภณัฑ์ทีมีขนาดใหญ่กวา่จะให้ทาํ
ระดบัอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคสูงกวา่กาแฟทีบรรจุในแกว้ขนาดเล็ก 
  ราคาต่อแก้ว พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟราคา 30 บาทต่อแกว้มากทีสุด 
รองลงมาคือ กาแฟทีมีราคา 40 บาทต่อแกว้ และมีความพึงพอใจต่อกาแฟทีมีราคา 50 บาทต่อแกว้
นอ้ยทีสุด โดยระดบัอรรถประโยชน์จะลดลงเท่ากบั 0.997 หน่วย เมือเป็นกาแฟทีมีราคาแกว้ละ 30
บาท และระดบัอรรถประโยชน์ในการเลือกซือกาแฟจะลดลงเท่ากบั 1.995 หน่วย เมือมีราคาแกว้ละ 
40 บาท และลดลงเท่ากบั 2.992 หน่วย เมือมีราคาแกว้ละ 50 บาทดงันนั การตงัราคาที 30 บาท จะ
ทาํให้ระดบัอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคลดลงนอ้ยทีสุด รองลงมาคือ ระดบัราคาที 40 บาท ส่วน
การตงัราคาที 50 บาท จะทาํใหร้ะดบัอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคลดลงมากทีสุด   
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ตารางที 32 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟสดของ
 ผูบ้ริโภคโดยรวมจาํนวน 574 ตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะ
กาแฟ 

(Attributes) 

ระดับของคุณลกัษณะ 

(Level of Attribute) 

ระดับความ
พงึพอใจ 
(Utility) 

ค่าคลาดเคลือน
มาตรฐาน  

(Standard Error) 

ความสําคัญ 
(%) 

ชนิดกาแฟ 
อาราบิกา้ 0.922 0.104  
อาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ 0.337 0.050 34.73 
โรบสัตา้ -1.260 0.134  

รูปแบบ      
บรรจุภณัฑ์ 

แกว้ยอ่ยสลายได ้ 0.446 0.061  
แกว้กระดาษ 0.594 0.090 28.61 
แกว้พลาสติก -1.040 0.134  

ขนาด         
บรรจุภณัฑ์ 

22 ออนซ์ 0.101 0.038 
9.34 

16 ออนซ์ -0.101 0.038 

ราคาต่อแกว้ 
30  บาท -0.997 0.151  
40 บาท -1.995 0.303 27.32 
50 บาท -2.992 0.454  

Constant  5.833 0.216 100.00 

 
Pearson's R (sig) 0.929 (0.001) 

Kendall's Tua (sig) 0.997 (0.000) 
 
(จากการศึกษาเมือปี 2556) 
 
 เมือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่านาํหนกัความสําคญั (importance values) ทีผูบ้ริโภคใช้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซือเครืองดืมกาแฟสด พบว่า คุณลกัษณะทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากทีสุดคือ ชนิดของกาแฟ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.73 คุณลกัษณะ
ทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัรองลงมา ไดแ้ก่ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ ราคา และขนาดบรรจุ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 28.61 ร้อยละ 27.32 และร้อยละ 9.34 ตามลาํดบั ดงัแสดงในภาพที 8 
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ภาพที 8 แสดงกราฟสรุปผลการวเิคราะห์ค่านาํหนกัความสาํคญั (importance values) ทีผูบ้ริโภคใช ้   
             เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกซือกาแฟสดโดยรวมจาํนวน 574 ตวัอยา่ง 
 (จากการศึกษาเมือปี 2556) 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ (Predicted Preference) ทีมีต่อชุดทางเลือก
เครืองดืมกาแฟสดโดยรวม 
    จากผลการประมาณค่าความพึงพอใจรวมทีมีต่อชุดคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสด
ของผูบ้ริโภค สามารถนาํมาคาํนวณค่าความพึงพอใจรวมทีมีต่อชุดของคุณลกัษณะกาแฟทงั 8 ชุดได ้
โดยการแทนค่าความพึงพอใจทีมีต่อลกัษณะเครืองดืมกาแฟแต่ละระดบั โดยใชส้มการถดถอยจาก
แบบจาํลอง เพือการประมาณค่า ดงันี 

  Y = bo + b1 Arabica + b2 Mix + b3 Robusta + b4 CrumP + b5 PapP + b6 PlasP 
   + b7 Size1 + b8 Size2 + b9 Price1 + b10 Price2 + b11 Price3  

  สําหรับรายละเอียดของแบบจาํลองและการกาํหนดรหสัของตวัแปรไดก้ล่าวไวแ้ลว้
ในบทที 3 ทงันี พบวา่ผูบ้ริโภค มีความพึงพอใจต่อชุดทางเลือกที 1 มากทีสุดเป็นอนัดบัที 1โดยมี
ระดบัอรรถประโยชน์รวมเท่ากบั 5.105 ซึงมีลกัษณะเป็นกาแฟอาราบิกา้ ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุใน
แกว้ยอ่ยสลายและราคาจาํหน่าย 40 บาทรองลงมาอนัดบัที 2 มีอรรถประโยชน์เท่ากบั 4.722 คือชุด
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ทางเลือกที 7 ซึงมีลกัษณะเป็นกาแฟอาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ขนาด 22 ออนซ์ บรรจุในแกว้ยอ่ยสลาย
ได ้และราคาจาํหน่าย 40 บาท อนัดบัที 3 มีอรรถประโยชน์เท่ากบั 4.668 คือชุดทางเลือกที 4 ซึงมี
ลกัษณะเป็นกาแฟอาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุในแกว้กระดาษและราคาจาํหน่าย 
40 บาท ทังนี ชุดคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟทีกลุ่มผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจน้อยทีสุดโดยมี
อรรถประโยชน์เท่ากบั 3.921 คือ ชุดทางเลือกที 8 ซึงมีลกัษณะเป็นกาแฟโรบสัตา้ ขนาด 16 ออนซ์ 
บรรจุในแกว้ยอ่ยสลายไดแ้ละราคาจาํหน่าย 30 บาท รายละเอียดดงัตารางที 33 

ตารางที 33 ผลการประมาณค่าระดบัอรรถประโยชน์รวมทีมีต่อชุดคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดใน
 ภาพรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง 574 คน 
 

ชุดคุณลกัษณะ 
ชนิด
กาแฟ 

ขนาด บรรจุภณัฑ์ 
ราคา  

(บาท/แก้ว) 
ระดบัอรรถประโยชน์

รวม อนัดบัท ี
Predicted 

preference 

 
1 อาราบิกา้ 16 oz แกว้ยอ่ยสลาย 40 5.105 1 -72.700 
2 อาราบิกา้ 22 oz. แกว้กระดาษ 50 4.458 5 -142.150 
3 อาราบิกา้ 16 oz แกว้พลาสติก 30 4.617 4 -24.926 
4 ผสม 16 oz แกว้กระดาษ 40 4.668 3 -13.287 
5 ผสม 22 oz. แกว้พลาสติก 30 4.234 7 -24.679 
6 โรบสัตา้ 22 oz. แกว้กระดาษ 30 4.271 6 -24.624 
7 ผสม 22 oz. แกว้ยอ่ยสลาย 40 4.722 2 -13.233 
8 โรบสัตา้ 16 oz แกว้ยอ่ยสลาย 30 3.921 8 -24.992 

 
(จากการศึกษาเมือปี 2556) 
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 จากผลวิเคราะห์ระดบัอรรถประโยชน์ ค่านาํหนกัความสําคญั และความพึงพอใจต่อชุดคุณลกัษณะขา้งตน้ทงัหมด ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นตารางที 34 
ดงันี 
ตารางที 34 สรุป ผลวเิคราะห์ระดบัอรรถประโยชน์ ค่านาํหนกัความสาํคญั และความพึงพอใจต่อชุดคุณลกัษณะ 
 

ระดบัอรรถประโยชน์ 
(Predicted Preference) 

คุณลกัษณะ (Attribute) ความพงึพอใจและระดบัอรรถประโยชน์ต่อชุดคุณลกัษณะทงั  ชุด 

ชนิด
กาแฟ 

บรรจุ
ภัณฑ์ 

ราคา
ต่อ
แก้ว 

ขนาด
บรรจุ 

ลกัษณะ
ผู้บริโภค 

อนัดบัความพงึพอใจต่อ
ชุดคุณลกัษณะและ
ระดบัอรรถประโยชน์ 

ชุดท ี
 

ชุดท ี
 

ชุดท ี
 

ชุดท ี
 

ชุดท ี
 

ชุดท ี
 

ชุดท ี
 

ชุดท ี
 

. อรรถประโยชน์ต่อชุด
ทางเลือกกาแฟสด
โดยรวม  (  คน) 

อาราบิกา้ แกว้
กระดาษ 

30 
บาท 

 
OZ. - 

อนัดบัความพงึพอใจ 

 

1 

 
 

 
5 
 

 
4 
 

3 

 
7 6 2 

 

8 
 

ค่านาํหนักความสําคญั 34.73 28.61 27.32 9.34 ระดบัอรรถประโยชน์ 5.105 4.458 4.617 4.668 4.234 4.271 4.722 3.921 
. อรรถประโยชน์ต่อชุด
ทางเลือกกาแฟสดของ
ผู้บริโภคในอนาคต 

(  คน) 

อาราบิกา้ แกว้
กระดาษ 

30 
บาท 

22 
OZ. - - 

ค่านาํหนักความสําคญั 35.01 28.81 27.50 8.62 
 
(จากการศึกษาเมือปี 2556) 
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บทที 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรือง “การตงัราคาของธุรกิจขนาดยอ่ยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสด” มีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาระดบัของปัจจยัและรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ที
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือเครืองดืมกาแฟสด 2) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะ
เครืองดืมกาแฟสดจากการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นงานวจิยัและเป็นผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูบ้ริโภคกาแฟไม่จาํกดัช่วงอายุ และเคยบริโภค
กาแฟสดจากร้านกาแฟสดขนาดย่อย ภายในระยะเวลา 4 เดือนทีผ่านมา จํานวน 574 คน มี
แบบสอบถามเป็นเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วน
ที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ส่วนที 3 
ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม ส่วนที 4 ขอ้เสนอแนะ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS (Statistical Package for Social Science) ในการวิเคราะห์ผลวิจยั สําหรับสถิติทีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล คือ สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency) และการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) สาํหรับเนือหาในบทนีแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี 
 1. สรุปผลการศึกษา 
 2. อภิปรายผล 
 3. ขอ้เสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 
 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ลักษณะทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.36 อาย ุ   
21–30 ปี ร้อยละ 45.82 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 40.24 มีรายได ้
15,001–25,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 34.84 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 63.94 
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 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ  เรียงลําดับพฤติกรรมตาม
ความสําคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจ พบวา่  ใน 1 อาทิตยที์ผา่นมาผูต้อบแบบสอบถามเลือกบริโภค
เครืองดืมกาแฟสด ร้อยละ 60.80 มีการซือเครืองดืมกาแฟสด 1–2 ครังต่อสัปดาห์มากทีสุด ร้อยละ 
53.48 มีค่าใชจ่้ายโดยเฉลียในการซือเครืองดืมกาแฟสดต่อครัง 36–40 บาท ร้อยละ 19.16 ผูบ้ริโภค
ยินดีจ่ายเงินเพือซือเครืองดืมกาแฟสด 31–35 บาทต่อแก้วต่อครัง ร้อยละ  22.30 ผูบ้ริโภคซือ
เครืองดืมกาแฟสดช่วงเวลาเช้ามากทีสุด ร้อยละ 37.80 เลือกใช้บริการซือกลับ ร้อยละ 76.10 
ผูบ้ริโภคชอบเครืองดืมกาแฟชนิดเยน็มากทีสุด ร้อยละ 65.51 ลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภค
ชอบ คือ กาแฟปรุงแต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป, แต่งกลิน,ใส่นมขน้หวาน,ใส่นมสด ร้อยละ 79.97 
ประเภทเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคชอบ คือ ลาเต้ ร้อยละ 27.70 ผูบ้ริโภคชอบกาแฟรสชาติ
เขม้ขน้และขมปานกลาง ร้อยละ 44.77 มีเหตุผลในเลือกดืมเครืองดืมกาแฟเพราะรสชาติและความ
อร่อยของกาแฟ ร้อยละ 55.23 เครืองดืมทีผูบ้ริโภคเลือกซือหากไม่ไดซื้อกาแฟสด คือ ชา ร้อยละ 
38.33 ผูบ้ริโภคคิดว่ากาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้มีรสชาติทีดี ร้อยละ 50.00 ผูบ้ริโภคคิดวา่มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งรสชาติกาแฟสดกบัผูช้งกาแฟ ร้อยละ 90.77 ผูบ้ริโภคซือเครืองดืมกาแฟสดจากผูช้งกาแฟ
คนเดิมหรือร้านสาขาเดิม ร้อยละ 73.69 ผูบ้ริโภคเลือกซือกาแฟจากร้านทีใกลส้ถานทีทาํงาน ร้อยละ 
45.12 อิทธิพลการตกแต่งหรือบรรยากาศร้านต่อการตดัสินใจซือ ร้อยละ 75.44 ชนิดนาํแข็งมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซือกาแฟ ร้อยละ 59.75 ความสวยงามของลายแกว้กาแฟหรือตราสินคา้ทีพิมพบ์น
แกว้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ ร้อยละ 50.70 โปรโมชนัมีผลต่อการตดัสินใจซือกาแฟ ร้อยละ 
75.78 ผูบ้ริโภคชอบโปรโมชนัลดราคา ร้อยละ 47.39 
 ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ (Predicted Preference) ทีมีต่อชุดทางเลือก
เครืองดืมกาแฟ 
 ผลการวิเคราะห์ชุดทางเลือกเครืองดืมกาแฟสดโดยรวมจากกลุ่มตวัอย่าง 574 คน 
พบว่า คุณลกัษณะทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั คือ ชนิดกาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้ แกว้กระดาษ ราคา 
30 บาทต่อแกว้ และเลือกขนาดบรรจุ 22 ออนซ์มากทีสุด ผลการวิเคราะห์ค่านาํหนักความสําคญั 
(importance values) ทีผูบ้ริโภคใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซือกาแฟสด ชนิดของกาแฟ คิด
เป็นร้อยละ 34.73 รูปแบบบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 28.61 ราคาต่อแกว้ 27.32 และขนาดบรรจุภณัฑ์ 9.34 
ผลการวเิคราะห์ระดบัอรรถประโยชน์ (Predicted Preference) ทีมีต่อชุดทางเลือกเครืองดืมกาแฟสด
โดยรวมสามารถนาํมาคาํนวณค่าความพึงพอใจรวมทีมีต่อชุดของคุณลกัษณะกาแฟทงั 8 ชุด พบวา่
ผูบ้ริโภค ความพึงพอใจต่อชุดทางเลือกที 1 มากทีสุดเป็นอนัดบัที 1 โดยมีระดบัอรรถประโยชน์
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รวมเท่ากบั 5.105 ซึงมีลกัษณะเป็นกาแฟอาราบิกา้ ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุในแกว้ยอ่ยสลายและราคา
จาํหน่าย 40 บาท 
 
2. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการตงัราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในวยัทาํงาน มีอาชีพพนกังานบริษทัหรือลูกจา้ง
เอกชนและมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สอดคล้องกบัผลวิจยัของไพลิน บรรพโต (2556) จาก
การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสด
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงวยัทาํงาน  
 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะพฤติกรรมทีสําคญั คือ 
มีความเต็มใจจ่ายเงินเพือซือเครืองดืมกาแฟสดในระดบัราคาตาํแต่คาํนึงถึงรสชาติและความอร่อย
ของกาแฟเป็นปัจจยัสาํคญั ทงันีกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่รสชาติของกาแฟสดมีความสัมพนัธ์กบัผูช้งกาแฟ 
และคิดวา่กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้มีรสชาติดีกวา่กาแฟโรบสัตา้หรือกาแฟผสมระหวา่งอาราบิกา้และโร
บสัตา้ ซึงต่างจากผลวจิยัของวมิล รุ่งสัจบริรักษ ์(2550) จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟใน
ร้านกาแฟพรีเมียม กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในยา่นธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคเกือบครึง
ไม่ให้ความสําคญักบัสายพนัธ์ุของกาแฟ แต่สําหรับผูบ้ริโภคทีให้ความสําคญัจะชอบรสชาติกาแฟ
สายพนัธ์ุอาราบิกา้มากกวา่โรบสัตา้  อยา่งไรก็ตามจากผลวจิยันีพบไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งทีคาํนึงถึงชนิด
ของสายพนัธ์ุกาแฟจะยงัคงเลือกกาแฟอาราบิก้ามากกว่ากาแฟโรบสัตา้ ซึงกลุ่มตวัอย่างได้ให้
ความสาํคญักบัรสชาติโดยมีปัจจยัประกอบระหวา่งชนิดของสายพนัธ์ุเมล็ดกาแฟและเทคนิคการชง
ของผูข้าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดารัตน์ รืนเลียง (2554) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ
สดในร้านกาแฟของประชาชนในเขตจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในการเลือกดืม
กาแฟสดจากรสชาติมากทีสุด รองลงมา คือ ให้ความสําคญักบัคุณภาพ ทงันีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ให้ความสําคญักับราคาขายทีตาํ ผลการวิจยัครังนีมีความสอดคล้องกับผลวิจัยของ เพ็ชรรัตน์        
ยิมเจริญ (2550) จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคพึงพอใจกาแฟสดราคา 30-39 ต่อแกว้มากทีสุด และงานวจิยัของ วิมล รุ่งสัจบริรักษ ์(2550) 
จากการศึกษาเรืองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟพรีเมียม กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในย่าน
ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นวา่ควรจาํหน่ายกาแฟพรีเมียมในราคาไม่
เกิน 40 บาทต่อแกว้ นอกจากนีผลวิเคราะห์พบวา่การส่งเสริมการตลาดดว้ยการจดัโปรโมชนันนัมี
ผลต่อการตดัสินใจซือเครืองดืมกาแฟสดเช่นกนั จากพฤติกรรมการบริโภคกาแฟทีสําคญัดงักล่าว
ขา้งตน้ แสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคเครืองดืมกาแฟสดของกลุ่มตวัอย่างมีความสอดคล้องกบั
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ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในดา้นความพึงพอใจทีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หรือบริการชนิด
นนัๆ ขึนอยู่กบัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีมีต่อสินคา้หรือบริการนนั ระดบัความตอ้งการ
สามารถตอบสนองได้โดยลกัษณะต่างๆ ของสินคา้และบริการ เช่น รสชาติ ความสะดวกสบาย 
ความสวยงาม คุณประโยชน์ 
 การวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ทีผูบ้ริโภคมีต่อคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟสด 
พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะดา้น ชนิดของกาแฟ มากทีสุด รองลงมา คือ รูปแบบ
บรรจุภณัฑ์ ราคา และขนาดบรรจุ การให้ความสําคญักบัชนิดของกาแฟสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ผลิตภณัฑ์ประเภทเครืองดืมของกลัยาณี เต็งพงศธร และคณะ (2551) จากการวิจยัลกัษณะทาง
ประสาทสัมผสัของเครืองดืมเพือสุขภาพของผูบ้ริโภคไทยต่อแนวคิดผลิตภณัฑ์นมเพือสุขภาพ
จาํนวน 32 แนวคิด จากกลุ่มตวัอย่าง 100 คน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม พบว่า 
คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์นมทีผูบ้ริโภคมีระดับความชอบมากทีสุด คือ ชนิดของผลิตภณัฑ์นม  ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lancaster (1966) ทีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือสินคา้ชนิดใดชนิด
หนึง โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะต่างๆ ทีประกอบกนัเป็นสินคา้หรือทางเลือกนันๆ โดยไม่ได้
พิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้นราคาเป็นประเด็นทีสําคญัทีสุดดงัเช่นแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ยุคเก่า 
ทงันีผลการวิเคราะห์ระดบัอรรถประโยชน์ทีผูบ้ริโภคมีต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดดา้นชนิด
ของกาแฟ พบว่า มีความสอดคล้องกนัระหว่างผลการสํารวจขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
เบืองตน้กบัผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม ทีพบผลตรงกนัคือ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟ
อาราบิกา้มากทีสุด และคิดวา่กาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้มีรสชาติทีดีกวา่สายพนัธ์ุโรบสัตา้   
 ปัจจยัทีผูบ้ริโภคใช้ในการพิจารณาเลือกซือเครืองดืมกาแฟสดลาํดบัต่อมาคือ รูปแบบ
บรรจุภณัฑ ์ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจทีมีต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์ พบวา่ ผูบ้ริโภคพึงพอใจ
แกว้กระดาษมากทีสุด รองลงมาคือ แกว้ย่อยสลายได ้และผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจแกว้พลาสติก
นอ้ยทีสุด ซึงผลการศึกษาแตกต่างจาก ธนน ศิริมาตย ์(2554) จากการศึกษาเรืองการตดัสินใจเลือก
บริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม ทีพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกชนิด
บรรจุภณัฑ์แบบแก้วพลาสติกมีฝาปิดมากทีสุดและจะเลือกเป็นแก้วขนาดกลาง ทงันีเนืองจาก
พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคา้ขึนอยู่กบัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลทีมีต่อ
สินค้าแตกต่างกัน ความพึงพอใจของผู ้บริโภคในการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์อาจเกิดจาก
ประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภค หรือกระบวนการการรับรู้ทางสังคมนาํไปสู่การให้คุณค่าต่อสินคา้
เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล เมือพิจารณาคุณลักษณะด้านราคา จากผลวิจัยพบว่า มีความสําคัญ
ใกลเ้คียงกบัคุณลกัษณะดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฝนทอง ถินพงังา 
(2556) ไดศึ้กษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในปัมนาํมนัปตท. ในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาเป็นปัจจยัหลกัทีทาํให้ผูบ้ริโภคเปลียนแปลงยีห้อกาแฟทีเลือกดืมได ้ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปริศนา สุวรรณาภรณ์ (2555) ศึกษาการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์ขา้ว
สําหรับผูบ้ริโภคชาวองักฤษ ฝรังเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบคอน
จอยท์ พบว่า ทัศนคติทีมีต่อข้าวในด้านราคา การเป็นอาหารสุขภาพและรสชาติ เป็นปัจจัยที
ผูบ้ริโภครับรู้ไดม้ากทีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Shih et al. (2008) จากการศึกษา 
ความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟกระป๋องในประเทศไตห้วนัดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม พบว่า คุณลกัษณะดา้นราคามีความสําคญัมากทีสุด จึงพบว่า ราคา เป็นส่วนที
สร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและราคามกัเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆ ทีผูบ้ริโภคใช้ในการเลือกซือ
สินคา้ สาํหรับผลการวเิคราะห์ดา้นราคาเครืองดืมกาแฟสดต่อแกว้ ยงัชีให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจในเครืองดืมกาแฟสดทีมีราคาไม่แพงมากนกั โดยหากราคาสูงจะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจลดลง สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีพบวา่ ผูบ้ริโภคมีค่าใชจ่้ายเฉลีย
ในการบริโภคเครืองดืมกาแฟสดและมีความเต็มใจจ่ายในการบริโภคกาแฟสดต่อครังเฉลีย 31-35 
บาทต่อแกว้ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาผลิตภณัฑ์ประเภทเครืองดืมของธนวนัต ์แกว้สําโรง จาก
การศึกษาเรือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัในการตดัสินใจซือนาํผลไมเ้ขม้ขน้ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการสินคา้คุณภาพค่อนขา้งดีแต่ราคาไม่แพงมากและ
ควรปรับลดราคาลงจากเดิมหรือปรับราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ  
  ปัจจยัทีผูบ้ริโภคใช้ในการพิจารณาเลือกซือเครืองดืมกาแฟสดลาํดบัสุดทา้ยคือ ขนาด
บรรจุ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนิษฐา ชูนิยม (2547) จากการศึกษาเรืองปัจจัยในการ
ตดัสินใจเลือกร้านกาแฟควับดของผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัน้อยทีสุดต่อปัจจยัดา้น
การมีแกว้กาแฟตามขนาดให้เลือกในระดบัมาก และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Shih et al. 
(2008) จากการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟกระป๋องในประเทศไตห้วนั ดว้ย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อคุณลกัษณะด้านขนาด
บรรจุ และบรรจุภณัฑใ์นลาํดบัค่อนขา้งตาํ  ทงันีจากการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคเลือกแก้วขนาดใหญ่ 
ซึงผลการศึกษาต่างจากวารุณี พนัหัน (2551) ทีศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินครึงชอบกาแฟแกว้ขนาดกลางมาก
ทีสุด รองลงมาชอบแกว้กาแฟขนาดเล็ก และชอบแกว้กาแฟขนาดใหญ่นอ้ยทีสุด  
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3. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 
 จากการศึกษาการตงัราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสด ผลการวิเคราะห์ชุดทางเลือกเครืองดืมกาแฟสดโดยรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง 574 คน พบว่า 
คุณลกัษณะทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั คือ ชนิดกาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้ แกว้กระดาษ ราคา 30 บาท
ต่อแกว้ และเลือกขนาดบรรจุ 22 ออนซ์มากทีสุด ผูว้จิยัสามารถสรุปและเสนอแนะเพือเป็นแนวทาง
แก่ผูป้ระกอบการ โดยแบ่งประเด็นตามความสาํคญัของผลการวเิคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะของกาแฟ
ทีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกซือสินคา้กาแฟสด ดา้นชนิดของกาแฟ ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ดา้นราคา 
และดา้นขนาดบรรจุ  ดงันี 
 1. ดา้นชนิดของกาแฟ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคกาแฟสดทีเป็นกลุ่มตวัอย่างให้
ความสําคญักบัชนิดของกาแฟมากทีสุด คือ กาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้ รองลงมาคือ กาแฟอาราบิกา้
ผสมโรบสัตา้ และกาแฟโรบสัตา้  ดงันนัผูป้ระกอบการร้านกาแฟควรใหค้วามสําคญักบัการเลือกใช้
เมล็ดกาแฟและวตัถุดิบทีมีคุณภาพและมีรสชาติเป็นทียอมรับของผูบ้ริโภค หากผูป้ระกอบการ
ตอ้งการเลือกใชก้าแฟสายพนัธ์ุโรบสัตา้ ผูป้ระกอบการควรสร้างความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคดว้ยการหา
จุดเด่นของกาแฟสายพนัธ์ุชนิดนี เช่น รสชาติของกาแฟโรบสัตา้มีความเขม้ขน้และมีรสชาติคุน้เคย
กบัผูบ้ริโภคคนไทยเนืองจากพฤติกรรมการดืมกาแฟของคนไทยเริมตน้จากการดืมกาแฟสําเร็จรูป 
และกาแฟกระป๋องทีผลิตจากกาแฟโรบสัตา้ ดงันนัผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งผสมกาแฟโรบสัตา้
เพือให้รสชาติกาแฟเขม้ขน้ขึน หรือใช้ความไดเ้ปรียบจากความเขม้ขน้ของชนิดกาแฟสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งดว้ยการนาํเสนอกาแฟโรบสัตา้แก่ผูบ้ริโภคเป้าหมายทีมีความตอ้งการดืมกาแฟ
เพือลดอาการง่วงนอนหรือชอบกาแฟรสชาติเขม้ขน้ เป็นตน้ นอกจากการเลือกใช้เมล็ดกาแฟทีมี
คุณภาพแลว้ผูป้ระกอบการควรให้ความใส่ใจต่อขนัตอนการผลิต การควักาแฟ การจดัเก็บและการ
วางแผนสต็อกเมล็ดกาแฟเพือให้กาแฟมีความสดใหม่และมีกลินหอมมากกวา่เมล็ดกาแฟทีเก็บไว้
เป็นเวลานานซึงกาแฟทีมีรสชาติดี มีกลินหอมจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบจากคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจ
ให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการมากขึน นอกจากนีควรรักษารสชาติทีดี
ของกาแฟไวใ้ห้มีความคงทีสมาํเสมอรวมถึงให้ความสําคญักบัขนัตอนการชงกาแฟ คุณภาพของ
เครืองชงกาแฟ เทคนิคการชง และความใส่ใจของผูข้าย เพือให้ชนิดของกาแฟทีเลือกไวถู้กนาํมาใช้
ไดเ้ต็มศกัยภาพมากทีสุด อยา่งไรก็ตามในการวิจยัครังนีวิเคราะห์ขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม
เป็นหลกั หากผูป้ระกอบการเพิมการทดลองตลาดดว้ยการใหผู้บ้ริโภคไดชิ้มกาแฟและสอบถามเพือ
เปรียบเทียบความพอใจในชนิดของกาแฟจะเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของผูป้ระกอบการแต่ละรายไดม้ากขึน 
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 2. ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าผู ้บริโภคมีความพึงพอใจต่อแก้ว
กระดาษมากทีสุด รองลงมาคือ แกว้ย่อยสลายได ้และมีความพึงพอใจต่อแกว้พลาสติกน้อยทีสุด 
หากพิจารณาต้นทุนของแก้วตามชนิดวตัถุดิบพบว่าราคาแก้วกระดาษมีต้นทุนตาํทีสุด ราคา
ใกลเ้คียงรองลงมาคือแกว้พลาสติก และแกว้ยอ่ยสลายไดมี้ตน้ทุนสูงทีสุด ดงันนัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อแกว้กระดาษจึงเป็นขอ้ดีแก่ผูป้ระกอบการในดา้นตน้ทุนรวมของเครืองดืมกาแฟสดทีตาํ
กวา่ แต่แกว้กระดาษมีขอ้ดอ้ยในดา้นกลินของหมึกพิมพที์อาจติดอยูก่บัแกว้เมือมีการนาํแกว้มาใช้
บรรจุเครืองดืมซึงมีผลต่อกลินของกาแฟ ดงันนัการเลือกใช้แกว้พลาสติกจะมีขอ้ดีกว่าในดา้นลด
การรบกวนของกลินหมึกพิมพ ์มีความความทนทานและสะดวกในการเก็บรักษาแมว้่าตน้ทุนอาจ
สูงขึนเล็กนอ้ย สาํหรับแกว้กาแฟยอ่ยสลายไดซึ้งมีตน้ทุนสูงและยงัไม่สามารถใส่กาแฟสดชนิดเยน็
ได้ในปัจจุบัน ดังนันการใช้เทคนิคการขายทีนําเสนอแก้วกาแฟย่อยสลายอาจเหมาะกับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในระดบักลางและระดบัสูงทีมีกาํลงัซือและใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์มากกวา่ผูบ้ริโภค
กาแฟจากร้านขนาดย่อย ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากชนิดบรรจุภัณฑ์ทีใช้แล้ว  การให้
ความสําคญัต่อการออกแบบบรรจุภณัฑ์หรือการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่เพือเป็นจุดเด่นเฉพาะจะ
แสดงความเป็นผูน้าํและสร้างความจดจาํในตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากขึน 
 3. ดา้นราคา จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคกาแฟสดทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ
ต่อกาแฟราคา 30 บาทต่อแกว้มากทีสุด รองลงมาคือ กาแฟทีมีราคา 40 บาทต่อแกว้ และมีความพึง
พอใจต่อกาแฟทีมีราคา 50 บาทต่อแกว้น้อยทีสุด จึงพบไดว้่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคาทีตาํ
ทีสุด การตงัราคาตาํผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งวางแผนการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบเริมตน้จากการ
วางแผนเลือกวตัถุดิบทีมีคุณภาพในราคาเหมาะสมโดยการหาคู่คา้ทีมีสินคา้และขอ้เสนอทีดี เช่น 
เลือกคู่คา้ทีเป็นเจา้ของวตัถุดิบโดยตรง การซือวตัถุดิบเป็นจาํนวนมากพอให้เกิดการประหยดัขนาด 
การหาคู่คา้รายอืนเพือเพิมโอกาสต่อรองดา้นราคาหรือระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็นตน้ และการจดัการ
ดา้นบญัชีอย่างเป็นระบบ การวางระบบบญัชีทีดีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการทราบสถานการณ์ของ
ธุรกิจไดร้วดเร็วเพือหาทางป้องการหรือควบคุมค่าใชจ่้ายทีไม่จาํเป็นลงและสามารถควบคุมตน้ทุน
ให้ตาํมากทีสุด นอกจากนีการวางระบบการทาํงานทีเป็นระบบโดยลดขนัตอนการทาํงานทีไม่
จาํเป็นทาํใหเ้กิดรูปแบบการทาํงานทีสนัจะช่วยลดค่าใชจ่้ายได ้อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการควรเพิม
กลยุทธ์ในดา้นอืนหากไม่สามารถเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนได ้เช่น การเสนอคุณภาพการบริการทีดีกว่า
โดยพฒันาทกัษะพนกังานให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้เฉพาะดา้นกาแฟ และจดัอบรมให้พนกังาน
ผลิตสินคา้ตามมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายให้ชดัเจนและเสนอผลิตภณัฑ์ทีเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมายนนั การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายทีดึงดูดใจเพือกระตุน้ยอดขาย เช่น การจดั
โปรโมชนัลดราคา เป็นตน้ หรือการสร้างสรรคก์ลยทุธ์ส่งเสริมการขายทีแปลกใหม่ขึน 
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 4. ดา้นขนาดบรรจุ  จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกาแฟทีขนาดบรรจุ 
22 ออนซ์ มากกวา่กาแฟขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ ซึงเป็นแกว้กาแฟขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการจึงควร
ศึกษาเพือวิเคราะห์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น หากบริเวณทีตังร้านเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคให้
ความสําคญักบัรสชาติกาแฟการใชแ้กว้ขนาด 16 ออนซ์จะรักษาตน้ทุนให้เกิดความสมดุลมากกว่า
การใชแ้กว้ขนาดใหญ่ ดงันนัผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างการรับรู้ในคุณค่าแก่ผูบ้ริโภคในดา้นรสชาติ
กาแฟทีมีความอร่อย มีกลินหอม และความสมาํเสมอของรสชาติทีผูบ้ริโภครับรู้จะตอ้งแตกต่างจาก
คู่แข่งในบริเวณทาํเลของร้านคา้นนัอยา่งชดัเจน ร่วมถึงการนาํการส่งเสริมการขายมาใชร่้วมกบัการ
ขายแบบให้ความสําคญัต่อรสชาติ เช่น การลดราคาเป็นช่วงเวลาเพือรักษาและดึงดูดผูบ้ริโภคทีให้
ความสําคญักบัราคา ในกรณีทีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคามากกว่ารสชาติ ผูป้ระกอบการ
อาจปรับสูตรกาแฟโดยเลือกใชก้าแฟคุณภาพระดบัปานกลางเพือมุ่งเนน้การแข่งขนัในดา้นปริมาณ
และการแข่งขนัราคาใหเ้หมาะกบัตลาด 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพือหาความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งชือเสียง
ตราสินคา้ของกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและรายย่อยกบัการตงัระดบัราคาเครืองดืมกาแฟใน
กรณีทีใชว้ตัถุดิบผลิตใกลเ้คียงกนั  
 2. การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint 
Analysis ) เฉพาะคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสด ในอนาคตควรมีการศึกษาคุณลกัษณะดา้นการ
ดาํเนินธุรกิจร้านกาแฟ เช่น บรรยากาศ การบริการ ตราสินคา้ เป็นตน้  
 3. ควรศึกษาคุณลักษณะ (Attribute) และระดับคุณลักษณะ (Attribute Level) ของ
เครืองดืมกาแฟสดในดา้นอืนๆ เช่น เพิมคุณลกัษณะ ชนิดนาํแข็ง แหล่งทีมาของเมล็ดกาแฟ เพือหา
คุณลกัษณะอืนของเครืองดืมกาแฟสดทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซือ ซึงขอ้มูลจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาผลิตภณัฑเ์ครืองดืมกาแฟสดแก่ผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟต่อไป 
 4. ควรศึกษาความชอบของชนิดสายพนัธ์ุกาแฟดว้ยการจดัการทดลองโดยให้ผูบ้ริโภค
ไดชิ้มรสชาติกาแฟเพือศึกษาความพึงพอใจในชนิดสายพนัธ์ุกาแฟทีเกิดขึนจากประสบการณ์ทีมีต่อ
ผลิตภณัฑโ์ดยตรง  
 5. ควรศึกษาระดบัราคาเครืองดืมกาแฟสดในกลุ่มร้านกาแฟขนาดกลางและขนาดใหญ่
ทีมีราคากาแฟสด 50 บาทขึนไปเพือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีระดบั
กาํลงัซือสูง 
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การทาํนายความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดของผู้บริโภคในอนาคต 

 หลังจากการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครืองกาแฟสดจากกลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคจาํนวน 574 คน ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาศึกษาเพิมเติมเพือทาํนายความพึงพอใจใน
คุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอนาคต โดยการทาํนายความพึงใจของกลุ่มตวัอยา่ง
ผูบ้ริโภคในอนาคตได้ใช้การศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลประชากรทีคาดการณ์ว่าจะมีขนาดของกลุ่ม
มากทีสุด แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้จากการศึกษาขอ้มูลทาง
สถิติทงั 4 ดา้น เพือคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ แนวโนม้ประชากรทีจะเป็นผูบ้ริโภคในอนาคต คือ 
ผูบ้ริโภคเพศหญิง อยูใ่นวยัทาํงานมีอาย ุ15-59 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่และมีรายได ้
15,000 บาทต่อเดือนขึนไป เมือไดล้กัษณะของผูบ้ริโภคเครืองดืมกาแฟสดในอนาคตแลว้ ผูว้ิจยัจึง
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างทีมีลกัษณะดงักล่าวจาํนวน 296 คน จากจาํนวนผูบ้ริโภคทงัสิน 574 คน เพือ
นาํมาวเิคราะห์ผลในลาํดบัถดัไป 
 แนวโน้มประชากรไทยในอนาคตคาดว่าจาํนวนประชากรจะคงตัวและมีจาํนวน
ประชากรทงัประเทศใกล้เคียงปัจจุบนัคือ มีประชากร 64 ล้านคน มีการคาดการณ์ว่าอีก 15 ปี
ขา้งหนา้จะมีจาํนวนประชากรสูงสุดในปี พ.ศ. 2569 คือ 66.4 ลา้นคน จากนนัแนวโนม้ทีอตัราเพิม
ของประชากรจะติดลบหรือมีอตัราเพิมตาํกว่าศูนยแ์ละคาดว่าประชากรไทยใน 30 ปีขา้งหน้าจะ
กลบัมามีจาํนวน 64 ล้านคนใกล้เคียงกบัจาํนวนประชากรในปัจจุบนั แนวโน้มการเปลียนแปลง
โครงสร้างประชากรไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553-2573 ผูว้ิจ ัยได้สรุปเป็นด้าน 3 ดังนี (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2556)  
 ด้านขนาดประชากรและโครงสร้างอายุ สังคมไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุ
(aging society) นับตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 (ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวฒัน์, 2552) และคาดว่าจะเป็นสังคม
ผูสู้งอายสุมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2557) มีการคาดการณ์ว่าประชากรในวยัเด็กจะมีจาํนวนลดลงจาก ร้อยละ 19.8 ในปี 2553 เหลือ
เพียง ร้อยละ 11.2 ในปี พ.ศ. 2583 ขณะทีประชาการในวยัผูสู้งอายุ คือ 60 ปีขึนไปมีแนวโน้ม
เพิมขึนจากร้อยละ 13.2 เป็นร้อยละ 32.1 อนาคตประชากรมีแนวโนม้ทีจะมีอายุยืนเพิมมากขึนจาก
โครงสร้างระบบสาธารณสุขทีพฒันาและนโยบายของรัฐทีส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึงการบริการ
สุขภาพ โดยปี  พ.ศ.  2553 ประชากรเพศชายมีอายุเฉลีย 70.4 ปี เพศหญิงมีอายุเฉลีย 77.5 ปี 
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 ประชากรเพศชายมีอายุเฉลียเพิมขึนเป็น 75.3 ปี และเพศหญิงมีอายุ
เฉลียเพิมขึนเป็น 81.9 ปี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล , 2556) ด้านความแตกต่างของเพศ United 
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States Census Bureau (2014) คาดการณ์วา่ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรเพศหญิงในไทยจะมีมากกวา่
เพศชาย 1.5 ลา้นคน  
 ด้านระดับการศึกษา การทํางานและลักษณะครอบครัว ประชากรเพศหญิงมีแนวโน้ม
ไดรั้บการศึกษาทีสูงขึน มีการทาํงานนอกบา้นมากขึนและมีแนวโนม้ทีจะมีครอบครัวชา้ลง ลกัษณะ
ของครอบครัวทีเป็นครอบครัวเดียวส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กลง สําหรับการกระจายตวัของประชากร
จะมีแนวโนม้กระจายเขา้สู่เขตเมืองในส่วนภูมิภาคหรือเขตเทศบาลทีมีความเจริญเพิมมากขึนจากปี 
พ.ศ. 2553 ร้อยละ 45 ปีพ.ศ. 2564 ร้อยละ 52 และจะเพิมขึนเป็นร้อยละ 60 ในปีพ.ศ. 2573 และจะ
คงทีจนถึงปีพ.ศ. 2578 และการกระจายตวัเขา้สู่กรุงเทพมหานครจะลดลง และคาดการณ์วา่ในปีพ.ศ. 
2560 ประชากรวยัทาํงาน (15-64 ปี) จะอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมากกวา่เขตนอกเทศบาล (สํานกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2556)  
 จากการศึกษาแนวโนม้ประชากรในสังคมไทยในอนาคตสามารถสรุปไดว้า่ในอนาคต
โครงสร้างประชากรและสังคมของประเทศไทยมีการเปลียนแปลงทีสําคญั 4 ด้าน คือ 1) การ
เปลียนแปลงสู่สังคมผูสู้งอายุและประชากรมีแนวโนม้ทีจะมีอายุยืนมากขึน 2) การกระจายตวัของ
ประชากรจะกระจายไปสู่เมืองหลกัของภูมิภาคมากกวา่การรวมตวัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและขนาด
ของครอบครัวเดียวในอนาคตจะมีขนาดทีเล็กลง 3) แนวโนม้ของจาํนวนประชากรจะมีระดบัคงที
ใกลเ้คียงกบัจาํนวนประชากรในปัจจุบนั 4) ประชากรเพศหญิงในไทยจะมีมากกวา่เพศชาย ดว้ยเหตุ
นีจึงคาดการณ์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคตไดว้า่ การเปลียนแปลงเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุจะมี
ผลต่อความตอ้งการสินคา้และบริการในกลุ่มสุขภาพ การบริการและอาํนวยความสะดวก อาหาร 
การท่องเทียวทีเพิมขึนเนืองจากประชากรกลุ่มนีมีค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นในดา้นการรักษาสุขภาพและมี
เงินออม ขณะทีความตอ้งการสินคา้ทีเกียวเนืองกบัประชากรวยัเด็กจะมีความตอ้งการลดลง การมี
ครอบครัวขนาดเล็กลงและยา้ยเขา้สู่เขตเมืองเพิมขึนอาจคาดได้ว่าความตอ้งการสินคา้ทีมีขนาด
บรรจุทีเหมาะสมกบัขนาดของครอบครัวจะมีเพิมขึน ดา้นประชากรเพศหญิงทีมีจาํนวนสูงขึนจะ
ส่งผลต่อความตอ้งการสินคา้ทีเกียวขอ้งกบัผูห้ญิงเพิมมากขึนและสัมพนัธ์กบัการผลิตหรือออกแบบ
สินคา้เพือใหดึ้งดูดผูบ้ริโภคเพศหญิง   
 การทาํนายความพึงพอใจมีต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอนาคต
ผูว้ิจยักาํหนดลกัษณะของผูบ้ริโภคทีจะนาํมาเป็นแนวทางกาํหนดเกณฑ์ของผูบ้ริโภคในอนาคต 
โดยแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี 

 ลกัษณะด้านเพศ แนวโนม้ทีไดค้าดการณ์วา่ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรเพศหญิงในไทย
จะมีมากกวา่เพศชาย 1.5 ลา้นคน (United States Census Bureau, 2014) มีทิศทางทีสอดคลอ้งกบั
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ลกัษณะของจาํนวนประชากรเพศหญิงในปีพ.ศ. 2555 ทีพบวา่ประชากรทงัประเทศไทย เพศหญิงมี
จาํนวนมากกว่าเพศชาย คือ มีประชากรเพศหญิง 32,755,968 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 50.82 และมี
ประชากรเพศชาย 31,700,727 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 49.18 (สาํนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 
2557) 
ตารางที 35 สรุปสถิติจาํนวนประชากรประจาํปี 2555 จาํนวน 4 จงัหวดั 

จังหวดั จํานวนประชากร 
ประชากรเพศชาย ประชากรเพศหญงิ รวม (หน่วย: ล้านคน) 

ทวัประเทศ 31,700,727 32,755,968 64,456,695 

กรุงเทพมหานคร 2,690,754 2,982,806 5,673,560 

เชียงใหม่ 806,720 848,922 1,655,642 

นครราชสีมา 1,286,164 1,315,003 2,601,167 

สงขลา 672,775 705,799 1,378,574 

ทีมา: สาํนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, สรุปจากประกาศสถิติจํานวนประชากรประจําปี 2555, 
เขา้ถึงเมือ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/sumyear.html 
 

 ลักษณะด้านอายุ ช่วงอายุของประชากรไทยแบ่งออกเป็น 3 วยั คือ 1) วยัเด็ก จะมีช่วง
อายุระหว่าง 0-14 ปี 2) วยัทาํงาน มีช่วงอายุระหวา่ง 15-59 ปี และ 3) วยัสูงอายุ มีช่วงอายุ 60 ปี ขึน 
ไป (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2554) จากตารางที 36 สรุปการประมาณการประชากร จาํแนกตาม
กลุ่มช่วงวยั ปี พ.ศ. 2543– 2573 สามารถสรุปไดว้า่ แนวโนม้ของประชากรวยัเด็กและวยัทาํงานใน
อนาคตจะมีประชากรในกลุ่มนีลดลงขณะทีวยัสูงอายจุะมีจาํนวนประชากรเพิมมากขึน แต่เมือเทียบ
สัดส่วนระหวา่งจาํนวนประชากรทงั 3 ช่วงวยัจะพบวา่ ประชากรวยัทาํงานมีจาํนวนมากทีสุดคือ อยู่
ในช่วงโดยเฉลียร้อยละ 60 ซึงมีจาํนวนทีมากกว่าช่วงวยัอืน ดังนันการเลือกกลุ่มตวัอย่างทีเป็น
ประชากรวยัทาํงานจึงเหมาะสาํหรับการใชว้เิคราะห์แบบจาํลองผูบ้ริโภคในอนาคต 
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ตารางที 36 สรุปการประมาณการประชากร จาํแนกตามกลุ่มช่วงวยั ปี พ.ศ. 2543–2573 

ปีพ.ศ. 2543 - 2548 2549 - 2553 2554 - 2558 2559 - 2563 2564 - 2568 2569 - 2573 
วยัเดก็ 

( -  ปี) 
90,771 

 

71,379 

 

66,043 

 

60,829 

 

55,061 

 

49,829 

 

ร้อยละ 23.76 21.48 19.35 17.46 15.63 14.11 

วยัทาํงาน 

(รวมช่วง 

อายุ -  ปี) 

253,620 

 

223,765 

 

230,244 

 

231,420 

 

227,772 

 

220,255 

 

ร้อยละ 66.38 67.34 67.45 66.43 64.67 62.36 

วยัสูงอายุ 

(  ปี 

ขนึไป) 

37,689 

 

37,168 

 

45,061 

 

56,101 

 

69,353 

 

83,098 

 

ร้อยละ 9.86 11.18 13.20 16.11 19.70 23.53 

รวม 382,079 332,313 341,350 348,349 352,185 353,182 

ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

จาํนวนปีทแีตกต่าง 6 ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  ปี 

ทีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, สรุปตารางประมาณการประชากรจําแนกตามเพศและจังหวดั 

(จากข้อสมมติฐานภาวะเจริญพนัธ์ุระดับปานกลาง) ปี พ.ศ. 2543– 2563, เขา้ถึงเมือ 1 กุมภาพนัธ์ 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid= & 

template= R  C&yeartype=M&subcatid= , 
 

 ลกัษณะด้านระดับการศึกษา จากประมาณการผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงาน ปี พ.ศ. 2556 และปี 
พ.ศ. 2557 จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ผูที้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
ในปี 2556 จาํนวน 336,879 คน หรือร้อยละ 61.49 และในปี 2557 จาํนวน 407,245 หรือร้อยละ 
63.87 ซึงเป็นระดบัการศึกษาทีเขา้สู่ตลาดแรงงานมากทีสุด ดงัตารางที 37 
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ตารางที 37 แสดงการประมาณการผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงาน ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 จาํแนกตาม 

                   ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ประมาณการผู้เข้าสู่
ตลาดแรงงาน ปี 2556 

(หน่วยคน) 
ร้อยละ 

ประมาณการผู้เข้าสู่
ตลาดแรงงาน ปี 2557 

(หน่วยคน) 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท ี3 ,  .  ,  .  
มัธยมศึกษาปีท ี6 ,  .  ,  .  
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) ,  .  ,  .  

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชันสูง (ปวส.) / 
อนุปริญญา 

,  .  ,  .  

ปริญญาตรี ,  .  ,  .  
รวมทงัสิน ,  .  ,  .  

ทีมา: กองวจิยัตลาดแรงงาน, กรมการจดัหางาน, กระทรวงแรงงาน, ประมาณการผู้สําเร็จการศึกษา        
ปี พ.ศ. 2557, เขา้ถึงเมือ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://lmi.doe.go.th/index.php/18-book 

  

 ลักษณะด้านระดับรายได้ เมือพิจารณาลกัษณะดา้นระดบัรายไดจ้ากระดบัการศึกษาที
เข้าสู่ตลาดแรงงานมากทีสุด  คือ  การศึกษาระดับปริญญาตรี  จากผลการสํารวจอัตราเงิน
ผลตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการตามวุฒิการศึกษา (1 มกราคม พ.ศ. 2557) ดงัตารางที 38 
พบว่า  อัตราผลตอบแทนของผู ้ทีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายงานบริหารทัวไปอัตรา
ผลตอบแทนตาํทีสุดคือ 15,960 บาท และสูงทีสุดคือ 18,700 บาท สายงานวิชาชีพเฉพาะอตัรา
ผลตอบแทนตาํทีสุดคือ 17,290 บาท  และสูงทีสุดคือ 20,260 บาท ดงันนัระดบัรายไดที้เหมาะสม
สําหรับการนํามาวิเคราะห์แบบจาํลองผูบ้ริโภคในอนาคต คือ ช่วงรายได้ 15,000 บาทขึนไป 
สอดคล้องกบัอตัราแรกจา้งพนกังานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสํารวจค่าจา้งปี 2556 ที
พบวา่อตัราค่าจา้งขนัตาํของวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี คือ 15,000 บาท (ประคลัภ์ ปัณฑพลงักูร, 
2557) 
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ตารางที 38 แสดงอตัราเงินผลตอบแทนใหม่ของพนกังานราชการตามวฒิุการศึกษา  
                 (1 มกราคม พ.ศ. 2557) 
 

วุฒิการศึกษา กลุ่มงาน 
ค่าตอบแทนอตัราใหม่ 

(อตัราทตีําทสุีด) 
หน่วย: บาท 

(อตัราทสูีงทสุีด) 
หน่วย: บาท 

มัธยมศึกษา บริการ ,  ,  

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) บริการ/เทคนิค ,  ,  

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชันสูง (ปวส.)  บริการ/เทคนิค ,  ,  

ปริญญาตรี 
บริหารทวัไป ,  ,  

วชิาชีพเฉพาะ ,  ,  

ปริญญาโท 
บริหารทวัไป ,  ,  

วชิาชีพเฉพาะ ,  ,  

ทีมา: สาํนกังานก.พ., ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง ค่าตอบแทนของ  
พนักงานราชการ (ฉบับท ี ) พ.ศ. 2556, เขา้ถึงเมือ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/GEIS/PrakardSalary .pdf 

 

ตารางที 39 แสดงอตัราแรกจา้งพนกังานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสาํรวจค่าจา้งปี 2556 

วุฒิการศึกษา กลุ่มงาน 
ค่าตอบแทนอตัราใหม่ (หน่วย: บาท) 
ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  

ประกาศนียบัตร
วชิาชีพ (ปวช.) 

เทคนิค 9,500 9,800 

พาณิชย ์ 9,300 9,700 

ประกาศนียบัตร
วชิาชีพชันสูง (ปวส.) 

เทคนิค 10,500 11,000 

พาณิชย ์ 10,000 10,500 
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ตารางที 39 แสดงอตัราแรกจา้งพนกังานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสาํรวจค่าจา้งปี 2556 

                   (ต่อ) 

วุฒิการศึกษา กลุ่มงาน 
ค่าตอบแทนอตัราใหม่ (หน่วย: บาท) 
ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  

ปริญญาตรี 

วศิวกรรมศาสตร์ 18,000 18,000 

วทิยาศาสตร์ 15,000 16,000 

คอมพิวเตอร์ 15,000 15,500 

บญัชี 14,000 15,000 

บริหารธุรกิจ 13,000 15,000 

สังคมศาสตร์ 13,000 15,000 

ปริญญาโท 

วศิวกรรมศาสตร์ 20,000 22,000 

วทิยาศาสตร์ 19,000 20,000 

คอมพิวเตอร์ 18,000 20,000 

บญัชี 18,000 19,000 

บริหารธุรกิจ 17,000 19,000 

สังคมศาสตร์ 15,000 18,000 

ทีมา: ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, อตัราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษาจากผลการสํารวจ   
ค่าจ้างปี 2556, เขา้ถึงเมือ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://prakal.wordpress.com/  

/ /page/ / 
  

 ในการศึกษาครังนี ไดค้าดการณ์แนวโนม้ลกัษณะของผูบ้ริโภคในอนาคตจากขอ้มูลที
รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ โดยสรุปเกณฑ์ทีจะใช้ในคดัเลือกตวัอย่างตวัแทนของ
ผูบ้ริโภคในอนาคต มีดงันี         
 . เพศหญิง   
 . อยูใ่นวยัทาํงาน อาย ุ 15-59 ปี 

 . การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่  
 . มีรายได ้15,000 บาทต่อเดือนขึนไป 

 จากการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัผูบ้ริโภคในอนาคต ทาํให้เหลือ
จาํนวนตวัอยา่งเท่ากบั 296 ตวัอย่าง จากจาํนวนตวัอยา่งทีรวบรวมไดท้งัหมด 574 ตวัอยา่ง ผลจาก
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การวเิคราะห์แบบจาํลองความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะกาแฟสดของผูบ้ริโภคใน อนาคตจาํนวน 296 
ตวัอยา่ง พบวา่แบบจาํลองพบวา่ค่า Kendall's Tau และค่า Pearson’s R เท่ากบั 1.000 และ 0.984 ซึง
ถือว่ามีค่าสูง (เขา้ใกล ้1) แสดงว่าความพึงพอใจทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองกบัความพึงพอใจที
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งจริงใหมี้ความสัมพนัธ์กนัสูง  
 ผลการประมาณแบบจาํลองความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในอนาคต ทงัหมดจาํนวน 296 ตวัอยา่ง มีดงัต่อไปนี  
 ชนิดกาแฟ พบว่าผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟอาราบิกา้มากทีสุด รองลงมาคือ 
กาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้า  และมีความพึงพอใจต่อกาแฟโรบัสต้าน้อยทีสุด  โดยระดับ
อรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากบั 0.933 หน่วย เมือเป็นกาแฟอาราบิกา้ และระดบัอรรถประโยชน์ใน
การเลือกซือกาแฟลดลงเท่ากบั 0.361 หน่วย เมือเป็นกาแฟอาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ และลดลงเท่ากบั 
1.293 หน่วย เมือเป็นกาแฟโรบสัตา้  
 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ พบวา่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อแกว้กระดาษมากทีสุด รองลงมา
คือ แกว้ยอ่ยสลายได ้และมีความพึงพอใจต่อแกว้พลาสติกน้อยทีสุด โดยระดบัอรรถประโยชน์จะ
เพิม ขึนเท่ากับ  0.572 หน่วย  เ มือ เ ป็นกาแฟทีมีบรรจุภัณฑ์ เ ป็นแก้วกระดาษ  และระดับ
อรรถประโยชน์ในการเลือกซือกาแฟจะเพิมขึนเท่ากบั 0.425 หน่วย เมือเป็นแกว้ยอ่ยสลายได ้และ
ลดลงเท่ากบั 0.998 หน่วย เมือเป็นแกว้พลาสติก  
 ขนาดบรรจุ พบว่าผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกาแฟทีขนาดบรรจุ 22 ออนซ์ มากกว่า
กาแฟขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ ระดบัอรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากบั  0.023 หน่วย เมือเป็นกาแฟทีมี
ขนาดบรรจุเท่ากบั 22 ออนซ์ และระดบัอรรถประโยชน์ในการเลือกซือกาแฟจะลดลงเท่ากบั 0.023

หน่วย เมือมีขนาดบรรจุเท่ากบั 16 ออนซ์  

 ราคาต่อแก้ว พบว่าผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟราคา 30 บาทต่อแกว้มากทีสุด 
รองลงมาคือ กาแฟทีมีราคา 40 บาทต่อแกว้ และมีความพึงพอใจต่อกาแฟทีมีราคา 50 บาทต่อแกว้
น้อยทีสุด โดยระดบัอรรถประโยชน์จะลดลงเท่ากบั 0.891 หน่วย เมือเป็นกาแฟทีมีราคาแก้วละ      
30 บาท และระดบัอรรถประโยชน์ในการเลือกซือกาแฟจะลดลงเท่ากบั 1.781 หน่วย เมือมีราคาแกว้
ละ 40 บาท และลดลงเท่ากบั 2.672 หน่วย เมือมีราคาแกว้ละ 50 บาท  
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ตารางที 40 ผลการวเิคราะห์แบบจาํลองความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดของ
 ผูบ้ริโภคอนาคต จาํนวน 296 ตวัอยา่ง 

 

คุณลกัษณะ
กาแฟ 

(Attributes) 

ระดับของคุณลกัษณะ 

(Level of Attribute) 

ระดับความ
พงึพอใจ 
(Utility) 

ค่าคลาดเคลอืน
มาตรฐาน  

(Standard Error) 

ความสําคัญ 
(%) 

ชนิดกาแฟ 
อาราบิกา้ 0.933 0.282  

อาราบิกา้ผสมโรบสัตา้ 0.361 0.137 35.01 

โรบสัตา้ -1.293 0.363  

รูปแบบ      

บรรจุภณัฑ์ 

แกว้ยอ่ยสลายได ้ 0.425 0.165  

แกว้กระดาษ 0.572 0.245 28.81 

แกว้พลาสติก -0.998 0.363  

ขนาด          

บรรจุภณัฑ์ 
22 ออนซ์ 0.023 0.103 

8.62 
16 ออนซ์ -0.023 0.103 

ราคาต่อแกว้ 

30  บาท -0.891 0.411  

40 บาท -1.781 0.821 27.50 

50 บาท -2.672 1.232  

Constant  5.661 0.587 100.00 

 Pearson's R (sig) 0.984 (0.000) 

Kendall's Tua (sig) 1.000 (0.000) 

(จากการศึกษาเมือปี 2556) 
  

 เมือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่านาํหนกัความสําคญั (importance values) ทีผูบ้ริโภคใช้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซือเครืองดืมกาแฟสด พบว่า คุณลกัษณะทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากทีสุดคือ ชนิดของกาแฟ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.01 คุณลกัษณะ
ทีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัรองลงมา ไดแ้ก่ รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ราคาและขนาดบรรจุ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 28.81 ร้อยละ 27.50 และร้อยละ 8.62 ตามลาํดบั ดงัภาพที 9 
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35.01
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8.62

0
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ค่ า
นาํ
หน

กัค
วาม

สาํ
คญั

%
ค่านาํหนกัความสาํคญั (importance values) ของคุณลกัษณะเครืองดืม

กาแฟสดของผูบ้ริโภคในอนาคต 296 คน

 

ภาพที 9 แสดงกราฟสรุปผลการวเิคราะห์ค่านาํหนกัความสาํคญั (importance values) ทีผูบ้ริโภคใช ้    

            เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซือเครืองดืมกาแฟสดของผู ้บริโภคอนาคต จํานวน          
 296 ตวัอยา่ง 

 (จากการศึกษาเมือปี 2556) 
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ภาคผนวก ข 
คําสังรัน Conjoint Analysis ในโปรแกรม SPSS 
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คําสังรัน Conjoint Analysis ในโปรแกรม SPSS 

 คาํสังเพือวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในโปรแกรม SPSS     

(มนตรี พิริยะกุล, 2555) 

CONJOINT PLAN='file specification' 

/DATA='file specification' 

/sequence=PREF  TO PREF  

/SUBJECT=ID 

/FACTORS=Type (DISCRETE) package (DISCRETE) size (DISCRETE) price (LINEAR LESS) 

/PRINT=sumaryonly 

/PLOT=sumary. 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามการตังราคาของธุรกจิขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุรกจิร้านกาแฟสด 
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แบบสอบถาม 
งานวจัิยเรือง  

การตังราคาของธุรกจิขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุรกจิร้านกาแฟสด 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพือศึกษาระดบัของปัจจยัและรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการตดัสินใจ 
    เลือกซือเครืองดืมกาแฟสด 
2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะเครืองดืมกาแฟสดจากการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค 
    การวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

 
คําชีแจง 

1. แบบสอบถามชุดนีมีคาํถามจาํนวนทงัสิน 27 ขอ้ จาํนวน 7 หนา้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย 
    ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
    ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
    ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัคุณลกัษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีผูบ้ริโภคพึงพอใจ 
    ส่วนที 4 ขอ้เสนอแนะ 
2. ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสอบถามครังนีจะถูกเก็บเป็นความลบัเพือใชป้ระกอบการศึกษาของ  
    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการ  
    มหาวทิยาลยัศิลปากร เท่านนั 
3. ผูว้จิยัขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทงั 4 ส่วนตามความคิดเห็นของท่านให ้
    ครบทุกขอ้เพือประโยชน์ทางการศึกษา ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่จะไดรั้บการอนุเคราะห์ใน 
    การตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี จึงขอขอบพระคุณมาล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี 
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ส่วนท ี1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ( )  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
                 ส่วนของผูว้ิจยั 
. เพศ          ............. 

  ชาย     หญิง    
. อาย ุ          ............. 

  ตาํกวา่  ปี     –  ปี    
   –  ปี    –  ปี   
   –  ปี    ปีขึนไป 

. อาชีพ          ............. 
  พนกังานบริษทั / ลูกจา้งเอกชน  ขา้ราชการ  
  พนกังานรัฐวสิาหกิจ   คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั    
   นกัเรียน / นกัศึกษา   อืน ๆ กรุณาระบุ............................ 

. รายไดต่้อเดือน        ............. 
  ตาํกวา่หรือเท่ากบั ,  บาท   ,  – ,  บาท 
  ,  – ,  บาท   ,  – ,  บาท 
  ,  – ,  บาท   ,  บาทขึนไป 
  ,  – ,  บาท     
5. ระดบัการศึกษาสูงสุด         ............. 
   ตาํกวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.  
  ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ส่วนท ี2 ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ( )  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
                            ส่วนของผูว้ิจยั 

. ในรอบ  อาทิตย ์ท่านดืมกาแฟชนิดใดมากทีสุด     ............. 
  กาแฟสาํเร็จรูป  
  กาแฟสด 
  กาแฟกระป๋อง 

. ท่านซือกาแฟสดกีครังต่อสัปดาห์      ............. 
   –  ครัง / สัปดาห์    –  ครัง / สัปดาห์ 
  3 – 4 ครัง / สัปดาห์   มากกวา่  ครัง / สัปดาห์ 

. ค่าใชจ่้ายโดยเฉลียในการซือกาแฟสดของท่านต่อครัง    ............. 
  ตาํกวา่  บาท     –  บาท 
   –  บาท     –  บาท  
   –  บาท     –  บาท 
   –  บาท    มากกวา่  บาทขึนไป 
   –  บาท    

. ราคาทีท่าน ยินดีจ่าย ในการซือกาแฟสด ต่อแก้วต่อครัง    ............. 
  ตาํกวา่  บาท / แกว้ /ครัง   –  บาท / แกว้ /ครัง 
   –  บาท / แกว้ /ครัง    –  บาท / แกว้ /ครัง 
   –  บาท / แกว้ /ครัง    –  บาท / แกว้ /ครัง 
   –  บาท / แกว้ /ครัง   มากกวา่  บาทขึนไป / แกว้ /ครัง 
   –  บาท / แกว้ /ครัง    

. ส่วนใหญ่แลว้ท่านซือกาแฟสดในช่วงเวลาใดมากทีสุด    ............ 
  เชา้     กลางวนั 
  เยน็     ไม่มีช่วงเวลาซือทีแน่นอน 

. โดยส่วนใหญ่ท่านเลือกใชบ้ริการแบบใด      ............ 
   นงัรับประทานในร้าน        ซือกลบั   
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                  ส่วนของผูว้ิจยั 
. ท่านชอบดืมกาแฟชนิดใดมากทีสุด      ............ 

   ชนิดร้อน                ชนิดเยน็   
  กาแฟปัน 

. ท่านชอบกาแฟสดแบบใด       ............ 
  กาแฟดาํ      
  กาแฟปรุงแต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป, แต่งกลิน,ใส่นมขน้หวาน,ใส่นมสด  

. ประเภทของกาแฟสดทีท่านชอบดืมมากทีสุด      ............ 
   เอสเพรสโซ             คาปูชิโน  
   อเมริกาโน (กาแฟไม่ใส่นมและนาํตาล)     มอคค่า   
   ลาเต ้         อืน ๆ กรุณาระบุ.............. 

. รสชาติกาแฟทีท่านชอบมากทีสุด      ............ 
  รสชาติเขม้ขน้มีความขมนาํ 
  รสชาติเขม้ขน้และขมปานกลาง 
  รสชาติของกาแฟมีความหวานมนั 

. ท่านเลือกดืมเครืองดืมกาแฟเพราะเหตุผลใด     ............ 
  รสชาติและความอร่อยของกาแฟ  ดืมเพือแกง่้วง 
  ติดกาแฟ    โปรโมชนัถูกใจ   
  อืน ๆ กรุณาระบุ.............. 

. หากท่านไม่ซือกาแฟสดท่านซือเครืองดืมชนิดใดในร้านกาแฟมากทีสุด  ............ 
  เครืองดืมโกโก ้/ ช็อกโกแลต  ชา 
  นม     นาํผลไม ้
  นาํเปล่า / นาํแร่ 

. ท่านคิดวา่เมล็ดกาแฟสายพนัธ์ุใดมีรสชาติทีดี     ............ 
  กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้   กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ 
  ไม่มีความแตกต่าง 

. ท่านคิดวา่รสชาติของกาแฟสดทีท่านซือมีความสัมพนัธ์กบัผูช้งกาแฟ   ............ 
      เช่น เทคนิคการชง นาํหนกัมือ หรือไม่ 
  มีความสัมพนัธ์    ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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                     ส่วนของผูว้ิจยั 
. ท่านมกัซือกาแฟสดจากผูช้งกาแฟคนเดิมหรือร้านสาขาเดิม ............ 

  ใช่     ไม่ใช่ 
. ท่านซือกาแฟสดจากร้านในสถานทีใดมากทีสุด ............ 

  ร้านทีใกลส้ถานทีทาํงาน   
  ร้านทีตงัในแหล่งชุมชน 
  ร้านทีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้  
  ร้านทีมีทาํเลทีตงัสะดวกต่อความตอ้งการซือในขณะนนั เช่น ซือกาแฟจากร้าน 
  ในปัมนาํมนัเมือเดินทาง เป็นตน้ 

. การตกแต่งหรือบรรยากาศร้านกาแฟสดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือหรือไม่ ............ 
  มี     ไม่มี 

. ชนิดของนาํแขง็มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือกาแฟ เช่น นาํแขง็หลอด นาํแขง็ป่น ............ 
      เป็นตน้ 
  มี     ไม่มี 
24. ความสวยงามของลายแกว้กาแฟหรือตราสินคา้ทีพิมพบ์นแกว้มีผลต่อการซือหรือไม่ ............ 
  มี     ไม่มี 

5. โปรโมชนัมีผลต่อการตดัสินใจซือกาแฟหรือไม่ ............ 
  มี     ไม่มี 

6. โปรโมชนัใดทีท่านชอบมากทีสุด ............ 
  โปรโมชนัสะสมแสตมป์เพือแลกกาแฟ 
  โปรโมชนัซือ  แกว้แถม  แกว้ 
  โปรโมชนัลดราคา      
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ส่วนท ี3 ข้อมูลเกยีวกบัคุณลักษณะของเครืองดืมกาแฟสดทผีู้บริโภคพงึพอใจ 
 
คําชีแจง จากกาแฟทงั  แกว้ทีมีลกัษณะแตกต่างกนั ตามรูปต่อไปนี กรุณาเรียงลาํดบัตามความชอบ
ของท่านจากลาํดบัที  –  (  = ชอบมากทสุีด  8 = ชอบน้อยทสุีด ) 
 
ตัวอย่างเช่น  
 
  

แกว้ที  
 

แกว้ที  
 

แกว้ที  
 

แกว้ที  
 

แกว้ที  
 

แกว้ที  
 

แกว้ที  
 

แกว้ที  
ระดับ

ความชอบ 
   

(ชอบ
นอ้ยสุด) 

  
(ชอบ
มากสุด) 

   

 
 

*** คาํถามอยู่ในหน้าถดัไป*** 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

                     27. คุณลกัษณะของเคร่ืองด่ืมกาแฟสดท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ 

  
*** กาแฟอาราบิกา้ (ปลูกทางภาคเหนือ ) เมลด็รูปทรงรี รสชาตินุ่ม เบา  มีกล่ินหอมนุ่ม สีกาแฟอ่อน      กาแฟโรบสัตา้ (ปลกูทางภาคใต)้ เมลด็รูปทรงกลม รสชาติเขม้ขน้  
มีกล่ินหอมนอ้ย สีกาแฟเขม้

 แก้วที ่1 แก้วที ่2 แก้วที ่3 แก้วที ่4 แก้วที ่5 แก้วที ่6 แก้วที ่7 แก้วที ่8 

 
ชนิดกาแฟ 

อาราบิกา้ 
 

อาราบิกา้ 
 

อาราบิกา้ 
 

อาราบิกา้ผสม 
โรบสัตา้ 

 
อาราบิกา้ผสม 
โรบสัตา้ 

 
โรบสัตา้ อาราบิกา้ผสม 

โรบสัตา้ 

 
โรบสัตา้ 

 
ปริมาณ  

16 ออนซ์  
22 ออนซ์ 

 
16 ออนซ์ 

 
16 ออนซ์  

22 ออนซ์ 
 

22 ออนซ์ 
 

22 ออนซ์ 

 
16 ออนซ์ 

 
ชนิด 

บรรจุภัณฑ์ 
 

แกว้ยอ่ยสลายได ้
 

แกว้กระดาษ 
 

แกว้พลาสติก 
 

แกว้กระดาษ 
 

แกว้พลาสติก 
 

แกว้กระดาษ 
 

แกว้ยอ่ยสลายได ้
 

แกว้ยอ่ยสลายได ้

ราคา 40 บาท 50 บาท  30 บาท  40 บาท 30 บาท 30 บาท 40 บาท 30 บาท 
ระดับ

ความชอบ 
        

122 



123 
 

144 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ  
ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความเสนอแนะลงในช่องว่าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
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