การตังราคาของธุรกิจขนาดย่ อยต่ อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้ านกาแฟสด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

โดย
นางสาวนรินทร บุญอําพล

วิทยานิพนธ์ นีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2556
ลิขสิ ทธิของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การตังราคาของธุรกิจขนาดย่ อยต่ อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้ านกาแฟสด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
โดย
นางสาวนรินทร บุญอําพล

วิทยานิพนธ์ นีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2556
ลิขสิ ทธิของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

PRICING OF SMALL - SCALE ENTERPRISE AFFECTING TO ENTREPRENEURSHIP
IN COFFEE SHOP BUSINESS

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
By
Miss Narintorn Boon-umpol

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Business Administration Program in Entrepreneurship
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2013
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ิให้วิทยานิ พนธ์เรื อง “การตังราคาของ
ธุ ร กิ จ ขนาดย่อ ยต่ อ แนวทางการประกอบการธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟสด” เสนอโดย นางสาวนริ น ทร
บุญอําพล เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ
.................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที..........เดือน.................... พ.ศ...........

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

.................................................... ประธานกรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทกั ษ์ ศิริวงศ์)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธี ระ กุลสวัสดิ)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(อาจารย์ ดร. ธี ระวัฒน์ จันทึก)
............/......................../..............

55602723: สาขาวิชาการประกอบการ
คําสําคัญ: ธุ รกิจร้านกาแฟสด / การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม / ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
นริ นทร บุญอําพล: การตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจ
ร้านกาแฟสด. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก. 124 หน้า.
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับของปั จจัยและรู ปแบบความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยต่าง ๆ ที มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื อเครื องดื มกาแฟสดและเพือศึ กษาความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะร่ วมเครื องดืมกาแฟสดโดยประยุกต์ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint
Analysis) เครื องมือทีใช้ คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคกาแฟสดด้วยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างตามสะดวกจํานวน 574 คน ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ รวมถึงวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) เพือศึกษาคุณลักษณะสําคัญของเครื องดืมกาแฟสด
ทีผูบ้ ริ โภคพึงพอใจในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
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กาแฟสดช่วงเช้ามากทีสุ ดและนิยมซื อกลับ มีความชืนชอบกาแฟเย็นมากทีสุ ด โดยต้องเป็ นกาแฟ
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พึงพอใจมากทีสุ ด ได้แก่ ชนิ ดของกาแฟ คือ กาแฟพันธุ์ อาราบิก้า รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นแก้ว
กระดาษ ราคา 30 บาทต่อแก้วและขนาดบรรจุ 22 ออนซ์

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา............................................
ปี การศึกษา 2556
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์................................................
ง

55602723: MAJOR: ENTREPRENEURSHIP
KEY WORDS: COFFEE SHOP BUSINESSES / CONJOINT ANALYSIS / CONSUMER
PREFERENCE
NARINTORN BOON-UMPOL: PRICING OF SMALL – SCALE ENTERPRISE
AFFECTING TO ENTREPRENEURSHIP IN COFFEE SHOP BUSINESSES.
THESIS ADVISOR: THIRAWAT CHUNTUK, Ph.D. 124 pp.
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 15,00125,000 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.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Program of Entrepreneurship

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature...............................................
Thesis Advisor’s signature …………………………

จ

Academic Year 2013

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้านกาแฟ
สดในครังนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. ธี ระวัฒน์ จันทึก ทีเสี ยสละเวลา
ให้ข ้อแนะนํา ตลอดจนแนะแนวทางแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ขอกราบขอบพระคุ ณ
กรรมการงานวิจยั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ ทีให้ความกรุ ณาแนะนําเทคนิคทีใช้ในการ
วิจยั และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ธี ระ กุ ลสวัส ดิ ทีกรุ ณาให้ขอ้ แนะนํา อันเป็ นประโยชน์ ชี แนะ
ข้อบกพร่ อง ตลอดจนแนะแนวทางในการปรับปรุ งวิทยานิพนธ์ฉบับนีให้มีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการประกอบการคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผวู้ จิ ยั
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุกท่านทีผูว้ ิจยั มีโอกาสศึกษาและได้รับความรู้จาก
หนังสื อ ตํารา และบทความของท่านซึงนํามาใช้ประโยชน์ต่อการวิจยั
งานวิ จ ัย ครั งนี ได้รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ นอย่า งดี จ ากผู้ใ ห้ข้อ มู ล ที สละเวลาเพื อตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา และครอบครั ว ที ให้ค วามรั ก ความห่ วงใย เป็ น
กําลังใจ สนับสนุนและส่ งเสริ มในทุกด้านรวมถึงมอบคําแนะนําทีดี ทําให้ผวู้ ิจยั สามารถจัดทําวิจยั
ฉบับนี ได้สําเร็ จด้วยดี คุณประโยชน์ทีได้รับจากวิทยานิ พ นธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
ของ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ทีได้อ บรมสังสอน ชี แนะแนวทางทีถูกต้องและมีคุณค่าตลอดมาจน
สําเร็ จการศึกษา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................
สารบัญตาราง ............................................................................................................................
สารบัญภาพ ...............................................................................................................................
บทที
บทนํา.............................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา ............................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ..................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ..........................................................................................
กรอบแนวคิดในการวิจยั ....................................................................................
ประโยชน์ทีได้รับ ..............................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจยั ..............................................................................
2 วรรณกรรมทีเกียวข้อง ...................................................................................................
แนวความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับธุ รกิจร้านกาแฟสด ....................................................
แนวความรู ้เกียวกับลักษณะของธุรกิจขนาดย่อยและการเป็ นผูป้ ระกอบการ ....
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค .................................................................................
แนวคิดการจัดการผลิตภัณฑ์ .............................................................................
แนวคิดการตังราคาสิ นค้า ..................................................................................
แนวคิดทฤษฎีพืนฐานเกียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
(Conjoint Analysis) ...........................................................................................
งานวิจยั ทีเกียวข้อง.............................................................................................
3 วิธีดาํ เนินการวิจยั ...........................................................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ................................................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล.......................................................................................
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ..........................................
กระบวนการพัฒนาแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด .....................
สถิติทีใช้ในการวิจยั ...........................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ฌ
ฎ
1
1
4
4
5
6
7
8
8
13
16
25
31
40
48
54
54
55
56
61
63

บทที
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ..................................................................................................
ส่ วนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ........................................
ส่ วนที 2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ ....................................................
ส่ วนที 3 ระดับคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ ............
5 สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ..........................................................
สรุ ปผลการศึกษา ...............................................................................................
อภิปรายผล ........................................................................................................
ข้อเสนอแนะ......................................................................................................
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................
ภาคผนวก ..................................................................................................................................
ภาคผนวก ก การทํานายความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสด
ของผูบ้ ริ โภคในอนาคต ..........................................................................
ภาคผนวก ข คําสังรัน Conjoint Analysis ในโปรแกรม SPSS ....................................
ภาคผนวก ค แบบสอบถามการตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทาง
การประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด .......................................................
ประวัติผวู ้ ิจยั ..............................................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ซ

หน้า
64
64
68
79
85
85
87
90
93
101
102
112
115
124

สารบัญตาราง
ตารางที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

แสดงปริ มาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก ..............................................
แสดงคําจํากัดความของประเภทและขนาดธุรกิจ .................................................
สรุ ปทิศทางการนําวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องมาใช้ประโยชน์ ...............
ชุดของคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง .............
คุณลักษณะกาแฟ ระดับของคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของแบบจําลอง
ความพึงพอใจ ..............................................................................................
จํานวนและร้อยละของการแบ่งข้อมูลตามเพศ .....................................................
จํานวนและร้อยละของการแบ่งข้อมูลตามอายุ .....................................................
จํานวนและร้อยละของอาชีพ................................................................................
จํานวนและร้อยละของรายได้ต่อเดือน .................................................................
จํานวนและร้อยละของการแบ่งข้อมูลตามระดับการศึกษา...................................
จํานวนและร้อยละของข้อมูลชนิดกาแฟทีบริ โภคใน อาทิตย์ทีผ่านมา ..............
จํานวนครังและร้อยละในการซือเครื องดืมกาแฟสดต่อสัปดาห์ ...........................
จํานวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซื อเครื องดืมกาแฟสดต่อครัง....
จํานวนและร้อยละของราคาทีผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายในการซือเครื องดืมกาแฟสด
ต่อแก้วต่อครัง ...............................................................................................
จํานวนและร้อยละของช่วงเวลาทีผูบ้ ริ โภคซื อเครื องดืมกาแฟสดมากทีสุ ด..........
จํานวนและร้อยละของรู ปแบบการเลือกใช้บริ การ ...............................................
จํานวนและร้อยละของชนิดเครื องดืมกาแฟทีผูบ้ ริ โภคชอบมากทีสุ ด ..................
จํานวนและร้อยละของลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคชอบ ......................
จํานวนและร้อยละของประเภทเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคชอบ ......................
จํานวนและร้อยละของรสชาติกาแฟทีผูบ้ ริ โภคชอบ ............................................
จํานวนและร้อยละของเหตุผลในการเลือกดืมกาแฟ.............................................
จํานวนและร้อยละของเครื องดืมทีผูบ้ ริ โภคเลือกซือหากไม่ได้ซือกาแฟสด.........
จํานวนและร้อยละของสายพันธุ์เมล็ดกาแฟทีผูบ้ ริ โภคคิดว่ามีรสชาติทีดี ............
จํานวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างรสชาติกาแฟสดกับผูช้ งกาแฟ .......

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

หน้า
9
14
53
58
60
64
65
66
66
67
68
68
69
70
70
71
71
72
72
73
74
74
75
75

ตารางที
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หน้า
จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคทีซื อเครื องดืมกาแฟสดจากผูช้ งกาแฟคนเดิม
หรื อร้านสาขาเดิม .........................................................................................
จํานวนและร้อยละของสถานทีตังของร้านกาแฟทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื อ ....................
จํานวนและร้อยละของอิทธิพลการตกแต่งหรื อบรรยากาศร้าน
ต่อการตัดสิ นใจซื อ ......................................................................................
จํานวนและร้อยละของชนิดนําแข็งมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซือกาแฟ ...............
จํานวนและร้อยละของอิทธิพลความสวยงามของลายแก้วกาแฟหรื อตราสิ นค้า
ทีพิมพ์บนแก้วต่อการตัดสิ นใจซื อ ...............................................................
จํานวนและร้อยละของอิทธิพลจากโปรโมชันมีผลต่อการตัดสิ นใจซือกาแฟ .......
จํานวนและร้อยละของโปรโมชันใดทีผูบ้ ริ โภคชอบ ............................................
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคโดยรวม จํานวน 574 ตัวอย่าง ........................................................
ผลการประมาณค่าระดับอรรถประโยชน์รวมทีมีต่อชุดคุณลักษณะเครื องดืม
กาแฟสดในภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 574 คน ............................................
สรุ ป ผลวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ ค่านําหนักความสําคัญ และความพึงพอใจ
ต่อชุดคุณลักษณะ ........................................................................................
สรุ ปสถิติจาํ นวนประชากรประจําปี 2555 จํานวน 4 จังหวัด ................................
สรุ ปการประมาณการประชากร จําแนกตามกลุ่มช่วงวัย ปี พ.ศ. 2543 – 2573 .....
แสดงการประมาณการผูเ้ ข้าสู่ ตลาดแรงงาน ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557
จําแนกตามระดับการศึกษา .........................................................................
แสดงอัตราเงินผลตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการตามวุฒิการศึกษา
(1 มกราคม พ.ศ. 2557)................................................................................
แสดงอัตราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษาจากผลการสํารวจค่าจ้าง
ปี 2556 ........................................................................................................
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคอนาคตจํานวน 296 ตัวอย่าง ..........................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

76
76
77
77
78
78
79
81
83
84
105
106
107
108
108
111

สารบัญภาพ
ภาพที
1
2
3
4
5
6
7
8

9

กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั ...............................................................................
แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ............................................................................
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค ...............................................
กระบวนการตัดสิ นใจซือสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค ขันตอน ....................
ความแตกต่างระหว่างการตังราคาจากการวิเคราะห์คุณค่าในมุมมอง
ผูบ้ ริ โภคและการตังราคาโดยบวกจากต้นทุน ...............................................
ภาพชุดคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีใช้เพือเก็บข้อมูลในการวิจยั ...................
แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนาแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด
แสดงกราฟสรุ ปผลการวิเคราะห์ค่านําหนักความสําคัญ (importance values)
ทีผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซือเครื องดืมกาแฟสดโดยรวม
574 ตัวอย่าง .................................................................................................
แสดงกราฟสรุ ปผลการวิเคราะห์ค่านําหนักความสําคัญ (importance values)
ทีผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื อกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคอนาคตจํานวน 296 ตัวอย่าง ............................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฎ

หน้า
6
18
20
22
37
61
62

82

112

บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สภาวะการแข่งขันทีรุ นแรงของธุ รกิจในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องปรับตัวเพือ
ความอยู่รอดและเพิมศักยภาพการดําเนิ นธุ รกิ จ ด้วยการพัฒนารู ปแบบและวิธีการดําเนิ นงานให้
เข้าถึงความต้องการทีเปลียนแปลงไปของผูบ้ ริ โ ภค รวมถึงการรักษาธุ รกิจให้อยู่รอดภายใต้พลวัต
การแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552: 12-13) ซึ งการดําเนินธุ รกิจ
ยุคใหม่ควรต้องกําหนดเป้ าหมายและทิศทางให้ชัดเจน โดยใช้กลยุทธ์การดําเนิ นงานทีเหมาะสม
ทันสมัย และสามารถปรับเปลียนได้ทนั สถานการณ์ เพือพัฒนาธุ รกิจให้สามารถยืดหยัดและมุ่งไปสู่
เป้ าหมายทีวางไว้ เนื องจากการเปลียนแปลงในตลาดทังการเปลียนแปลงรู ปแบบช่องทางจําหน่าย
การเปลียนในด้านสิ นค้าทางเลือกหรื อสิ นค้าทดแทนกัน จะส่ งผลทําให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกิด
ความเปลี ยนแปลงไป ดัง นันสิ นค้าที เคยขายได้ในปั จจุบ นั ย่อมไม่อาจยืนยันได้ว่าสิ นค้า นันจะ
สามารถขายได้ต่อไปในอนาคต (ปพนธ์ มังคละธนะกุล, 2554)
สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2556) ได้แบ่งประเภทธุ รกิจเป็ น
3 ประเภท คื อ ธุ รกิ จผลิ ตสิ นค้า ธุ รกิ จ การบริ ก าร และธุ รกิ จค้า ส่ ง และค้า ปลี ก โดยขนาดธุ รกิ จ
แบ่งเป็ น 3 ขนาด (โครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark, 2556) คือ ธุ รกิจขนาดย่อย ธุ รกิจขนาดย่อม
และธุ รกิจขนาดกลาง เมือพิจารณาคํานิยามเฉพาะธุรกิจขนาดย่อยด้านการบริ การพบว่า มีขนาดการ
จ้า งงานไม่ เ กิ น 10 คนหรื อ มี สิ น ทรั พ ย์ถ าวรไม่ ร วมที ดิ น ไม่ เ กิ น 10 ล้า นบาท (โครงการตรา
สัญลักษณ์ Q-Mark, 2556) ซึงร้านกาแฟสดขนาดย่อยจัดอยูใ่ นกิจการประเภทการบริ การ จากขนาด
การจ้างงานและสิ นทรัพย์ของธุ รกิจขนาดย่อยทีมีจาํ กัดผูป้ ระกอบการร้ านกาแฟสดขนาดย่อยอาจ
ประสบปั ญหาในการดําเนินธุรกิจเพราะข้อจํากัดในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
แนวทางการประกอบการธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการร้ านกาแฟสดขนาดย่อย นอกจาก
การควบคุมต้นทุนการดําเนินงานให้อยูใ่ นระดับตําแล้ว การผสานแนวทางการจัดการระหว่างการ
วางแผน การควบคุม การจัดการกับการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจมีความสําคัญต่อการพัฒนากิจการ ด้วย
ข้อจํากัดของขนาดธุ รกิจ กลยุทธ์ดา้ นการตังราคาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นสิ งทีผูป้ ระกอบการ
รายย่อยควรให้ความสําคัญ โดยการกําหนดกลยุทธ์การตังราคามีความสําคัญและเป็ นส่ วนหลักใน
การบริ หารต้นทุน เนื องจากราคาของต้นทุนวัตถุดิบทีกิจการต้องซื อเข้าจะสัมพันธ์กบั ราคาสิ นค้าที
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กิจการผลิตเพือจําหน่าย วิธีการตังราคาสิ นค้าแบบดังเดิม ผูป้ ระกอบการส่ วนมากตังราคาสิ นค้าจาก
ต้นทุนผลิตบวกกับกําไรทีต้องการและกําหนดเป็ นราคาขายของสิ นค้านัน ๆ การตังราคาสิ นค้าจึง
เกิดขึนตามความสะดวกหรื อความต้องการกําไรมากหรื อน้อยของแต่ละธุ รกิ จ ซึ งวิธีการตังราคา
แบบเดิ ม จะทํา ให้เกิ ดข้อจํา กัด หากผูป้ ระกอบการไม่ส ามารถขายสิ นค้า ได้ม ากพอหรื อกํา ไรที
คาดการณ์ ไ ว้ไม่ ครอบคลุ ม ต้นทุ นที แท้จริ ง เมือยอดขายสิ นค้า ลดลงจะส่ ง ผลให้ปริ ม าณการซื อ
วัตถุดิบทีใช้ในผลิตลดลงด้วย ราคาของวัตถุ ดิบจึงเพิมสู งขึนจากขนาดการซื อทีตํากว่าเดิ ม ทําให้
ต้นทุนการผลิตเพิมขึนกําไรทีธุ รกิจได้รับก็จะยิงลดลงและเกิดเป็ นวงจรระหว่างต้นทุน ราคาสิ นค้า
และกําไร หากผูป้ ระกอบการไม่สามารถบริ หารจัดการต้นทุนและการตังราคาสิ นค้าได้อาจเป็ น
สาเหตุให้ธุรกิจต้องปิ ดกิจการลง (วิทยา จารุ พงศ์โสภณ, 2556: 2-3)
การศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคจึง เป็ นวิธีทีช่วยให้ผปู ้ ระกอบการร้านกาแฟสดมี
หลักเกณฑ์ในพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถกําหนดราคาได้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ด้วยเหตุนี
ผูป้ ระกอบการต้องรู ้ วา่ ปั จจัยใดทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อผูบ้ ริ โภคและผูบ้ ริ โภคนันรับรู ้ ราคา
อย่างไร กลยุทธ์การตังราคาด้วยวิธีการกําหนดราคาหรื อการตังราคาเชิงยุทธ์ (strategic pricing) เพือ
สะท้อนคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากการนําความต้องการของลูกค้ามาเป็ นหลักในการผลิต ทําให้การตัง
ราคามี รูปแบบเปลี ยนจากการตังราคาตามต้นทุ นเพีย งด้านเดี ย ว เป็ นการตังราคาเชิ งคุ ณค่า ของ
ผลิตภัณฑ์เพือให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ ซึงทําได้โดยให้ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูป้ ระเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดยตรง
เช่น การสํารวจแนวคิดเกียวกับความเหมาะสมของราคาต่อผลิตภัณฑ์หรื อการให้ผูบ้ ริ โภคประเมิน
คุณค่าผลิตภัณฑ์จากการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง (ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ, 2550)
ปั จจุบนั การเปิ ดร้านกาแฟสดเป็ นธุ รกิจทีได้รับความนิ ยมจากผูป้ ระกอบการรายใหม่
และมี การเข้ามาลงทุ นธุ รกิ จนี อย่างต่อเนื อง สามารถแบ่งร้ านกาแฟสดเป็ น 3 กลุ่ มหลักคือ ร้ า น
กาแฟสดแบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยขนาดใหญ่ทีมีราคาขายกาแฟต่อแก้วเฉลีย 65 บาทขึนไป
ร้านกาแฟสดแบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยขนาดกลางทีมีราคาขายกาแฟต่อแก้วเฉลีย 45-65 บาท
ร้ านกาแฟสดแบรนด์ไทยขนาดย่อยที มี ราคาขายกาแฟต่อแก้วเฉลี ย 30-45 บาท (สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551: 18-20)
สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟสดเพิมสู งขึนเมือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ขยาย
ฐานลูกค้าจากการมุ่งจําหน่ายเครื องดืมกาแฟสดในตลาดร้านกาแฟพรี เมียมทีผูบ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื อสู ง
มาสู่ ลูกค้าตลาดร้านกาแฟระดับย่อยทีเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคเครื องดืมกาแฟสดในราคาตํา เช่น การเข้ามา
ลงทุนในตลาดเครื องดืมกาแฟสดในประเทศไทยของบริ ษทั เครื อดาวเรื อง กรุ๊ ป จากประเทศลาวที
ปั จจุบนั ได้เปิ ดร้ านกาแฟระดับพรี เมียมในไทยและในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั จะเปิ ดตัวร้านกาแฟเพือ
เจาะกลุ่ มลู กค้าระดับล่ าง โดยมี ราคาขายกาแฟสดเฉลี ยอยู่ที 40-50 บาทต่อแก้ว (ฐานเศรษฐกิ จ,
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2556) สําหรับการลงทุนของนักธุ รกิจไทย ในปี พ.ศ. 2548 กลุ่มบริ ษทั ซี พีเริ มจําหน่ายกาแฟสดใน
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นคัดสรร ราคาเริ มต้นอยูท่ ีแก้วละ 35 บาท (ประชาชาธุ รกิจ, 2555) และปั จจุบนั
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเริ มจําหน่ายกาแฟสดจากเครื องชงอัตโนมัติในบางสาขา มีราคาขายแก้วละ 25–
35 บาท คาดว่าจะเข้าสู่ ตลาดเต็มทีในปี พ.ศ. 2557 (ประชาชาธุรกิจ, 2556)
การเข้าสู่ ธุรกิ จร้านกาแฟสดของผูป้ ระกอบธุ รกิจรายใหญ่ ทีมีปัจจัยการผลิ ตมากกว่า
และสามารถบริ หารต้นทุนกิ จการด้วยขนาดการซื อวัตถุดิบ พบว่าธุ รกิจร้ านกาแฟสดขนาดย่อยมี
อุปสรรคในการบริ หารจัดการต้นทุนค่อนข้างสู ง ในขณะทีการตังราคาสิ นค้าไม่สามารถตังราคาขาย
ทีแตกต่างจากคู่แข่งได้มากนัก เพราะผูบ้ ริ โภคของร้านกาแฟสดขนาดย่อยมีความอ่อนไหวต่อราคา
และสิ นค้ากาแฟสดมีสินค้าทดแทนทีสะดวกต่อการซื อจํานวนมาก เช่น กาแฟสําเร็ จรู ปหรื อกาแฟ
กระป๋ อง เนืองจากราคาของกาแฟสดสู งกว่ากาแฟสําเร็ จรู ป 3–4 เท่า (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพืออุตสาหกรรม
อาหาร, 2554) การปรับแนวทางการตังราคาด้วยการสํารวจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพือนํามาพัฒนา
สิ นค้าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างความต้องการของผูบ้ ริ โภคและความสามารถในการผลิตของ
ธุ รกิ จร้ านกาแฟสดขนาดย่อยจึ งมี ความสําคัญต่อการอยู่รอดของธุ รกิ จ การตังราคาสิ นค้าตํากว่า
คู่แข่งเท่ากับคู่แข่ง หรื อการตังราคาสิ นค้าโดยกําหนดจากต้นทุนทีคาดว่าจะได้รับจึงไม่ใช่กลยุทธ์ที
สามารถใช้ได้ในภาวะการแข่งขันทีรุ นแรงได้อีกต่อไป เพราะสิ งทีสําคัญทีสุ ดในการกําหนดราคา
คื อ ราคาสิ นค้า และบริ การจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวัง รวมถึ งเป็ นราคาที
ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ (ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ , 2553: 150)
ด้วยเหตุดงั กล่ าว หากผูป้ ระกอบการพัฒนารู ปแบบสิ นค้าและบริ การหรื อ การพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Development)โดยคํา นึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมและความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค จน
สามารถสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งและสื อสารไปสู่ ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นแนวทางหนึ งที ทําให้ธุรกิจ
เติบโตในระยะยาวและความได้เปรี ยบทีเกิ ดนัน มีส่วนช่วยในการป้ องกันการเข้ามาแข็งขันของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ (กวิน สุ วรรณตระกูล, 2556)
จากปรากฏการณ์ ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาการตังราคาของธุ รกิ จขนาดย่อยต่อแนว
ทางการประกอบการธุ รกิจร้านกาแฟสด เพือวิเคราะห์ระดับของปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื อเครื องดืมกาแฟสดและเพือทราบระดับความพึงพอใจทีมีต่อคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสด
ของผูบ้ ริ โภค ให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจร้ านกาแฟขนาดย่อย ได้ประเมินแนวทางการ
จัดการธุ รกิจด้วยการผลิ ตสิ นค้าทีตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและกําหนดราคาขายได้
อย่างเหมาะสม ทังนีผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ งเป็ นวิธีทีช่วยให้
ผูป้ ระกอบการมี แนวทางในการผลิ ตสิ นค้า อันนําไปสู่ ก ารออกแบบผลิ ตภัณฑ์แ ละวางกลยุทธ์
การตลาดให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผบู ้ ริ โภคต่อไปในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับของปั จจัย และรู ปแบบความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซือเครื องดืมกาแฟสด
2. เพื อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องคุ ณลัก ษณะเครื องดื มกาแฟสดจากการประยุก ต์ใ ช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการ
ประกอบการธุ รกิจร้านกาแฟสด ผูว้ จิ ยั มีขอบเขตในการวิจยั ดังต่อไปนี
1. ขอบเขตด้านเนือหา
ในการวิ จ ัย ครั งนี ผู ้วิ จ ัย มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาความสํ า คัญ ของระดับ ความพึ ง พอใจใน
คุณลักษณะเครื องดื มกาแฟสดที มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อเครื องดื มกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภค โดยกําหนดให้คุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดมีทงสิ
ั น 4 คุณลักษณะ คือ 1) ชนิดกาแฟ
กํา หนดให้ มี 3 ระดับ ได้แ ก่ อาราบิ ก้า โรบัส ต้า และอาราบิ ก้า ผสมโรบัส ต้า 2) ขนาดบรรจุ
กํา หนดให้มี 2 ระดับ ได้แก่ ขนาดแก้ว 16 ออนซ์ และขนาดแก้ว 22 ออนซ์ 3) ชนิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
กําหนดให้มี 3 ระดับ ได้แก่ แก้วย่อยสลายได้ แก้วกระดาษ และแก้วพลาสติก 4) ราคา กําหนดให้มี
3 ระดับ ได้แก่ ราคา 30 บาทต่อแก้ว ราคา 40 บาทต่อแก้ว และราคา 50 บาทต่อแก้ว
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ีเคยดืมกาแฟสดและเป็ นผูบ้ ริ โภคทีอยู่ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ณ ขณะทีทําการวิจยั ดังนันจึงไม่ทราบจํานวนผูบ้ ริ โภคทีแน่ นอนกลุ่มตัวอย่าง
ทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคกาแฟไม่จาํ กัดช่ วงอายุ และเคยบริ โภคกาแฟสดจากร้านกาแฟสด
ขนาดย่อย ภายในระยะเวลา 4 เดื อนที ผ่า นมา ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้ใ นการวิจยั มี จาํ นวน
ทังหมด 574 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตด้านพืนที
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพืนทีกรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เริ มศึ กษาข้อมู ลเบืองต้นจากการรวบรวมเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องใน
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา โดยนําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาออกแบบและสร้างเครื องมือ
สําหรับใช้ในการวิจยั การกําหนดขนาดตัวอย่างใช้การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่า
ประชากร (วรรณี แกมเกตุ , 2555) โดยกําหนด ระดับความเชือมัน 95 % ค่าความคลาดเคลือนของ
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การสุ่ มตัวอย่างทียอมรับได้ไม่เกิน 5 % ได้ขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง แต่เพือเพิมความ
น่าเชื อถื อของงานวิจยั ในการวิจยั นี ผูว้ ิจยั จะเพิมอีก 43.5 % ดังนัน ใช้กลุ่ มตัวอย่างในการสํารวจ
ทังสิ น 574 คน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครังนี เพือศึกษา การตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการ
ธุ รกิ จร้านกาแฟสด จากการศึกษาและทบทวนงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง สามารถนํามาสร้ างเป็ นกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ได้ดงั ภาพที 1
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้,
ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

Conjoint
Analysis
แบบสอบถาม

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
สําหรับกําหนดคุณลักษณะ
เครื องดืมกาแฟสดตามเทคนิค
Conjoint Analysis

ระดับความพึงพอใจของ
คุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสด
x ชนิดกาแฟ
x ขนาดบรรจุ
x ชนิดบรรจุภณั ฑ์
x ราคา

ระดับความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบเครื องดืมกาแฟสด
สังเคราะห์
แนวทางการประกอบการธุรกิจร้ านกาแฟสด

ภาพที 1 กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั
5. ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. ทําให้ทราบระดับของปั จจัยและรู ปแบบความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื อเครื องดื มกาแฟสดด้วยการใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint
Analysis) เพือหาคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด
2. ผลจากการศึกษาในครังนี จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านกาแฟสดและผูท้ ี
สนใจ ได้ท ราบถึ ง คุ ณลักษณะเครื องดื มกาแฟสดทีมี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื อ เพื อเป็ น
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และปรับกลยุทธ์เพือสามารถแข่งขันได้ในตลาดเครื องดืมกาแฟสด
6. นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย
ธุ รกิจขนาดย่อย (Small – Scale Enterprise) คือ ธุ รกิจด้านการบริ การมีการจ้างงานไม่
เกิน 10 คนหรื อมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมทีดินไม่เกิน 10 ล้านบาท (โครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark,
2556) ธุ รกิจขนาดย่อยจะไม่มีรูปแบบแผนในการบริ หารกิจการทีแน่นอนและมักเผชิ ญกับปั ญหา
ต้นทุนในการดําเนินกิจการ เนื องจากมีทุนทีจํากัด มีจาํ นวนแรงงานน้อยหรื อทํางานเป็ นระบบแบบ
เครื อญาติจาํ นวนไม่มาก ในทีนี คือธุ รกิ จร้านกาแฟสดขนาดย่อยทีขายในบริ เวณแหล่งชุ มชน หรื อ
สํานักงาน
กาแฟสด (Fresh Roasted Coffee , Espresso) ในทีนีคือเครื องดืมทีผลิตจากเมล็ดกาแฟที
ผ่านขันตอนการคัวด้วยความร้อน นํามาบดด้วยเครื องบดและกลันด้วยเครื องชงกาแฟ
การประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึ ง การเป็ นผู ้ป ระกอบการทางธุ ร กิ จ
ทีสามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ เพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภครวมถึงสามารถปรับตัว
ต่อการเปลียนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทีส่ งผลต่อการดําเนิ นธุ รกิจได้ทนั เหตุการณ์ นอกจากนี
การเป็ นผูป้ ระกอบการต้องสามารถแสวงหาโอกาสและใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์เหนือคู่แข่ง
แนวทางการประกอบการธุ รกิจ (Guideline for Entrepreneur) คือ แนวทางบริ หารและ
พัฒนาเครื องดื มกาแฟสด ในด้านชนิ ดของกาแฟ ราคา รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านขนาดบรรจุ
ทีใช้เป็ นแนวคิดหลักในการบริ หารจัดการธุรกิจขนาดย่อยในทีนีคือ ร้านกาแฟสด
เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) คือ การวิเคราะห์ เพือหา
ระดับความชอบของผูบ้ ริ โภคหรื อความพึงพอใจ (Preference) ต่อสิ นค้าหรื อบริ การ
คุณลักษณะ (Attribute) คือ ลักษณะหรื อคุ ณสมบัติทีมีความสําคัญเฉพาะของสิ นค้า
หรื อบริ การ ในงานวิจยั ครั งนี คุ ณลักษณะของเครื องดื มกาแฟสด ได้แก่ ชนิ ดกาแฟ ขนาดบรรจุ
ชนิดบรรจุภณั ฑ์ และราคา
ระดับคุณลักษณะ (Attribute level) คือ การระบุค่าของลักษณะหรื อคุณสมบัติออกเป็ น
ระดับ ในงานวิจยั ครัง ระดับคุ ณลักษณะของชนิ ดกาแฟ มี 3 ระดับ คือ อาราบิก้า โรบัสต้า และ
อาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า เป็ นต้น
อรรถประโยชน์ (Utility) คือ ความพึงพอใจทีผูบ้ ริ โภคได้รับจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อ
บริ การชนิดนันๆ

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือทําการศึกษาการตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนว
ทางการประกอบการธุ รกิ จร้ านกาแฟสด ได้นาํ แนวความรู ้ ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องมาเป็ น
แนวทางในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี
1. แนวความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับธุ รกิจร้านกาแฟสด
2. แนวความรู ้เกียวกับลักษณะของธุรกิจขนาดย่อยและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. แนวคิดการจัดการผลิตภัณฑ์
5. แนวคิดการตังราคาสิ นค้า
6. แนวคิดทฤษฎีพืนฐานเกียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. แนวความรู้ ทวไปเกี
ั
ยวกับธุรกิจร้ านกาแฟสด
กาแฟ เป็ นพื ช ที มี ชื อทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่า “คอฟเฟี ย” (Coffea) มี ส ายพัน ธุ์ จ ํา นวน
มากกว่า 6,000 สายพันธุ์ แต่มีเพียง 4 สายพันธุ์ทีนํามาบริ โภค คือ กาแฟเอ็กเซลซา (Coffea Excelsa)
กาแฟใบใหญ่หรื อกาแฟลิเบอริ กา (Coffea Liberica) กาแฟอาราบิกา้ Coffa Arabica (Arabica) และ
กาแฟโรบัสต้าหรื อกาแฟคานิ ฟอร่ า Coffa Canephora (Robusta) ปั จจุบนั มีกาแฟ 2 สายพันธุ์ทีมีผล
เชิ งเศรษฐกิ จในระดับโลกและนิ ยมนํามาบริ โภค คือ กาแฟอาราบิกา้ และกาแฟโรบัสต้า (สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551: 31-32) ซึ งมีรายละเอียด ดังนี
1. กาแฟอาราบิกา้ Coffa Arabica (Arabica) กาแฟสายพันธุ์นีมีกลินหอมละมุนและมี
รสชาติทีกลมกล่อมไม่ขมบาดคอ ขณะทีมีค่าสารคาแฟอีนตํา คือประมาน 1–1.6 % ต่อนําหนัก แต่
ข้อเสี ยของกาแฟอาราบิ กา้ คือ การปลูกและดูแลค่อนข้างยากทังเป็ นสายพันธุ์เกิดโรคได้ง่าย ต้อง
ปลูกในบริ เวณทีมีความสู งจากพืนดิ นขึนไปประมาน 1,200 – 1,300 เมตรเหนื อระดับนําทะเล ไม่
ควรปลูกในพืนทีทีมีความสู งตํากว่า 800 เมตร เพราะจะทําให้เมล็ดทีได้ไม่สมบูรณ์ โดยอุณหภูมิที
เหมาะสมประมาน 15–24 องศาเซลเซียส จึงพบกาแฟสายพันธุ์นีทางภาคเหนือของไทย
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2. กาแฟโรบัสต้า Coffa Canephora (Robusta) กาแฟสายพันธุ์นีจะมีรสชาติและกลินที
ค่อนข้างแรงและขมกว่าอาราบิกา้ มีคาเฟอีนมากกว่า 2-3 % ต่อเมล็ด ทนต่อโรคสามารถปลูกและ
ดูแลรักษาได้ง่าย มักนํามาใช้ในอุตสาหกรรมกาแฟสําเร็ จรู ปและกาแฟกระป๋ อง เนืองจากมีราคาถูก
และมีปริ มาณการผลิตในประเทศสู ง กว่าสายพันธุ์อาราบิกา้ จึงพบการปลูกกาแฟสายพันธุ์ โรบัสต้า
มากทางภาคใต้ของไทย
ประวัติธุรกิ จการค้าเมล็ ดกาแฟเริ มต้นขึนในประเทศฝั งตะวันออกกลางจากนันการ
บริ โภคกาแฟได้เข้าสู่ ทวีปยุโรปเป็ นครังแรกในศตวรรษที 17 (Davids, 2001: 13) ผ่านการทําการค้า
ระหว่างเวนิส แอฟริ กาเหนือ อียปิ ต์และประเทศในดินแดนตะวันออกกลาง สําหรับประวัติการปลูก
กาแฟในทวีปยุโรปและทวีปอเมริ กาเริ มมีการปลูกกาแฟเพือขายเป็ นสิ นค้าในช่วงกลางศตวรรษที
19 แต่ยงั ไม่เป็ นทีรู ้จกั มากนัก จนกระทังหลังปี ค.ศ. 1850 ธุ รกิจการค้าเมล็ดกาแฟสามารถขายได้ถึง
3,000,000 กระสอบ ซึ งมีความแตกต่างจากช่วงก่อนปี ค.ศ. 1800 ทีธุ รกิจการค้าเมล็ดกาแฟมียอด
จําหน่ายเพียง 1,000,000 กระสอบ (Sivetz and Foote, 1963: 1) โดยธุ รกิ จร้านกาแฟแห่ งแรกของ
ยุโรปเกิดขึนในประเทศอิตาลีปี ค.ศ. 1645 อีก 5 ปี ต่อมาเริ มมีร้านกาแฟในอังกฤษช่วงปี ค.ศ. 1650
และในอัมสเตอร์ดมั ปี ค.ศ. 1660 เมือธุรกิจกาแฟทังการค้าเมล็ดและร้านกาแฟได้รับความนิ ยมอย่าง
ต่อเนื อง พัฒนาการของเทคโนโลยีการชงกาแฟจึงได้รับการพัฒนามากขึนเช่ นกัน ตัวอย่างเช่น ใน
ศตวรรษที 19 มีเทคโนโลยีเตาอบทีสามารถควบคุมอุณหภูมิในการคัวเม็ดกาแฟขึน (คเณศ กังวาน
สุ รไกร, 2552: 154-169)
ภาพรวมตลาดการค้าเมล็ดกาแฟในปัจจุบนั ยังมีการขยายตัวต่อเนือง ดังตัวเลขในตาราง
ที 1 ซึ งแสดงปริ ม าณความต้อ งการใช้เ มล็ ด กาแฟของโลก และสะท้อ นถึ ง ความนิ ย มบริ โ ภค
เครื องดืมกาแฟของผูบ้ ริ โภคทัวโลกในปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
ตารางที 1 แสดงปริ มาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก
ปี
2550/51
2551/52
2552/53
2553/54
2554/55

ปริมาณความต้ องการใช้ เมล็ดกาแฟของโลก (หน่ วย : ล้านตัน)
7.66
7.48
8.23
8.01
8.49
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ตารางที 1 แสดงปริ มาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก (ต่อ)
ปี
2555/56
อัตราเพิม (ร้อยละ)

ปริมาณความต้ องการใช้ เมล็ดกาแฟของโลก (หน่ วย : ล้านตัน)
8.44
2.42

ทีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสั ปดาห์ 2-8 ก.ย.
56 กาแฟ, เข้าถึงเมือ 23 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.oae.go.th/ewt_news.php?
nid=
&filename=index
การบริ โภคกาแฟในประเทศไทยเริ มต้นในปี พ.ศ. 2454 (อรุ ณรัตน์ อนุภาโส และญวงกร จันทรานาฏ, 2545: 15) วัฒนธรรมการบริ โภคกาแฟของคนไทยในอดีตสะท้อนผ่านร้านกาแฟ
ทีมักเรี ยกว่าสภากาแฟและเป็ นวิถีชีวิตปกติยามเช้าของคนทัวไป การบริ โภคกาแฟของคนไทยมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื องจากกาแฟโบราณสู่ การบริ โภคกาแฟชนิดผงสําเร็ จรู ป กาแฟกระป๋ อง และ
การบริ โภคกาแฟสด ร้านกาแฟสดทีเป็ นกิจการต่างชาติ (สตาร์บคั ส์) เริ มเข้ามาในประเทศไทยเมือปี
พ.ศ. 2541 สาขาแรก คือ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม (กาแฟพารวย, 2548: 13) เป็ นร้านกาแฟสดทีมีกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายระดับกลางถึงสู ง เมือความนิ ยมบริ โภคกาแฟสดของคนไทยเพิมขึนธุ รกิ จร้าน
กาแฟสดขนาดย่อยจึงเกิดขึน และกลายเป็ นธุ รกิจทีได้รับความนิ ยมโดยมีกลุ่มเป้ าหมายระดับกลาง
ถึงระดับล่าง
ส่ วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านกาแฟสดในประเทศไทยปั จจุบนั ไม่มีรายงานทีชัดเจน แต่
มีการประมาณการว่า ธุ รกิจกาแฟสดมีมูลค่าตลาดในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 6,400 ล้านบาท คิดเป็ น
20 % ของมู ล ค่ า ตลาดรวมธุ ร กิ จ กาแฟที 32,000 ล้า นบาท (ประกายดาว แบ่ ง สั น เที ย ะ, 2554)
เนืองจากมีจาํ นวนผูป้ ระกอบการทีเป็ นกลุ่มธุ รกิจต่างประเทศและกลุ่มธุ รกิจไทยหลายกลุ่ม ทังการ
ดําเนินงานมีรูปแบบของร้ านและกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งขนาด
ของธุรกิจร้านกาแฟโดยรวมตามขนาดทุนและราคาขาย (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2551: 17-20) ได้ดงั นี
1. ร้านกาแฟสดขนาดใหญ่แบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยทีมีราคาขายกาแฟต่อ
แก้วเฉลีย 65 บาทขึนไป
2. ร้านกาแฟสดขนาดกลางแบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยทีมีราคาขายกาแฟต่อ
แก้วเฉลีย 45-65 บาท
. ร้านกาแฟสดขนาดย่อยแบรนด์ไทยทีมีราคาขายกาแฟต่อแก้วเฉลีย 30-45 บาท
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การพัฒนาธุ รกิ จร้ านกาแฟสดจึงมีขอ้ ใส่ ใจที ผูป้ ระกอบการควรคํานึ ง ดังต่อไปนี
(สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551: 22-27)
1. ควรคํานึ งถึงรสชาติของกาแฟ ด้วยการใส่ ใจพัฒนาสู ตรเครื องดืมให้มีรสชาติที
ตรงใจผูบ้ ริ โภค เลือกใช้วตั ถุดิบทีมีคุณภาพและมีขนตอนในการผลิ
ั
ตเครื องดืมกาแฟสดทีสะอาด
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
2. รู ้จกั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคู่กบั กับพัฒนาภาพลักษณะใหม่ ๆ เช่น ออกแบบ
รู ป แบบการบรรจุ สิ น ค้า ใหม่ ๆ เมื อมี ก ารเปิ ดตัว สิ น ค้า เพือสร้ า งความแตกต่ า งและเพิ มความ
น่าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
3. พยายามสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นทีรู ้จกั และใช้ประโยชน์จากตราสิ นค้าอย่างฉาน
ฉลาด เช่น การพัฒนาร้านกาแฟสดสู่ การสร้างธุรกิจขายแฟรนไชส์ร้านกาแฟต่อไป
4. ด้านการตังราคาสิ นค้า เครื องดืมกาแฟสดจากร้านโดยทัวไปมีขนาดบรรจุ 16-22
ออนซ์ต่อแก้ว และมีราคาจําหน่ายตังแต่ 20 ถึงมากกว่า 100 บาท การตังราคาสิ นค้าจึงต้องคํานึงถึง
ราคาวัตถุดิบเมล็ดกาแฟทีเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทีร้ านกําหนดไว้ เช่น ราคาเมล็ดกาแฟ
พันธุ์อาราบิกา้ (กาแฟทีปลูกทางภาคเหนื อของประเทศไทย) มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 150-180
บาท หานํามาคัวเพือพร้อมนํามาใช้ผลิ ตเป็ นเครื องดืม กาแฟคัวจะมีราคาจําหน่ ายปลี กตังแต่ 400
บาทต่อกิ โลกรัมขึนไปซึ งขึนกับคุณภาพและความหอมของเมล็ดกาแฟนัน ขณะที เมล็ดกาแฟคัว
พันธุ์อาราบิกา้ ผสมพันธุ์โรบัสต้า (กาแฟทีปลูก ทางภาคใต้ของประเทศไทย) จะมีราคาตําขายกว่า
กิโลกรัมละ 400 บาท (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551: 23)
5. การเลือกทําเลทีตังของร้ านควรเลือกทําเลทีเป็ นแหล่งชุ มชนขนาดกลางจนถึง
ขนาดใหญ่ และควรเลื อ กทํา เลที คนเดิ น ผ่ า นสามารถสั ง เกตเห็ น ร้ า นได้ชั ด เจน นอกจากนี
ผูป้ ระกอบการควรสังเกตพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและศึกษากําลังซื อของผูบ้ ริ โภคในแหล่งนัน รวมถึง
ศึกษาคู่แข่งร้านกาแฟสดทีตังอยูเ่ ดิมเพือพัฒนาสิ นค้าและกําหนดราคาได้ตรงกับตลาดเป้ าหมาย
6. มี การจัดวางสิ นค้าและอุปกรณ์ ในร้ านให้เป็ นระเบียบ สะดวกต่อการใช้ และ
รักษาความสะอาดของเครื องมือทีใช้ในการผลิตกาแฟสดอยู่เสมอเพือประโยชน์ดา้ นความสะอาด
และสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติทีดีต่อร้าน
7. จัดรู ปแบบขันตอนการสังซื อสิ นค้าหน้าร้ า นให้เป็ นระบบมาตรฐานเดี ยวกัน
และมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการทีสันทีสุ ดเพือความสะดวกในการซือของผูบ้ ริ โภค
ปัจจุบนั การแข่งขันในธุ รกิจร้านกาแฟสดยังเพิมต่อเนื อง ดังนันผูป้ ระกอบกิจการธุ รกิจ
ร้านกาแฟสดควรเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
, 2551: 10-11) ดังนี
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1. ผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจร้านกาแฟสดควรมีความใส่ ใจและรักในสิ งทีทํา ซึ งจะทํา
ให้เกิดความมุ่งมันทีจะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปได้
2. มีความทุ่มเท มุ่งมันทีจะศึกษาหาความรู ้ เพิมเติมเพือให้ทราบทุกกระบวนการ
ทํางานและเข้าถึงหัวใจของธุ รกิจร้านกาแฟ
3. มี ค วามจดจ่ อ ในกระบวนการทํา งานด้ ว ยความรอบคอบ ซึ งทํา ให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดได้นอ้ ย
4. มี ค วามอดทน กล้า เผชิ ญ ปั ญ หาและอุ ป สรรค ด้ว ยความเข้า ใจและมุ่ ง มัน
ปรับปรุ งเพือแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนด้วยความรับผิดชอบ
5. มีการวางแผนการทํางานและประเมินโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอย่างรอบคอบ และมีแผนการสํารองในกรณี ทีอาจเกิดปัญหาสภาพคล่องของธุ รกิจ
6. มีความรู ้ในการเลือกทําเลทีตังของร้าน และสามารถตัดสิ นใจเลือกทําเลทีดีได้
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลสนับสนุนทีดี ไม่คิดเข้าข้างตนเองจนเกินไปในการเลือกทําเลร้าน
จากการศึกษาแนวความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับธุรกิจร้านกาแฟสด พบว่า กาแฟเป็ นเครื องดืมที
มีประวัติการบริ โภคต่อเนื องยาวนาน ธุ รกิ จกาแฟเป็ นสิ นค้าทีมีตลาดขนาดใหญ่ในระดับโลกและ
จัดเป็ นสิ นค้าทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอย่างยิง ปั จจุบนั ในประเทศไทยธุ รกิจร้านกาแฟสดได้รับ
ความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคและเกิ ดร้ านกาแฟสดจํานวนมากทีมี กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายหลากหลาย
ระดับ ทําให้เกิดสภาวะการแข่งขันเมือกลุ่มทุนขนาดใหญ่เริ มเข้าสู่ ตลาดผูบ้ ริ โภคกาแฟสดรายย่อย
ดังนันการศึกษาแนวความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับธุ รกิจกาแฟสดจึงทําให้ทราบข้อมูลสําคัญเพือเป็ นพืนฐาน
ในการศึกษารู ปแบบวิธีการในการดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดย่อยได้อย่างมีระบบ โดยผูว้ ิจยั จะ
นําความรู ้ทีได้จากการศึกษาแนวความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับธุ รกิจร้านกาแฟสดเพือปรับใช้ในการกําหนด
วัตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั การออกแบบเครื องมือทีใช้ในการวิจยั และใช้อภิปราย
ผลในลําดับต่อไป
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2. แนวความรู้ เกียวกับลักษณะของธุรกิจขนาดย่อยและการเป็ นผู้ประกอบการ
2.1 ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย
ประเภทของธุรกิจในประเทศไทยแบ่งเป็ นเป็ น 3 กลุ่ม ความหมายของแต่ละธุ รกิจ
มีดงั นี (กตัญ ู หิ รัญญสมบูรณ์, 2552: 2-3; สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,
2556)
ธุ รกิจผลิตสิ นค้า หมายถึง ธุ รกิจทีมีการใช้เครื องจักรหรื อการผลิตด้วยมือเพือแปร
รู ปวัตถุดิบ ชิ นส่ วน และปั จจัยนําเข้าอืนๆ ให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่เพือวางจําหน่าย ลักษณะ
การประกอบการในธุ รกิจผลิตสิ นค้าจะครอบคลุมการผลิตขนาดย่อยทีเป็ นวิสาหกิจชุมชน เช่น การ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์การเกษตรหรื อกิจการทีเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น การผลิตผ้าทอพืนเมือง
ฯลฯ ธุ รกิจผลิตสิ นค้าจะมุ่งตลาดลูกค้าทีมีความเฉพาะ (Niche Market) และเป็ นแหล่งวัตถุดิบแก่
ผูผ้ ลิตขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามธุรกิจผลิตสิ นค้าขนาดย่อยมีจาํ นวนน้อยเนื องจากมีเงินลงทุนสู งและ
เข้าถึงทรัพยากรผลิตได้จาํ กัด
ธุ รกิจการบริ การ หมายถึง ธุ รกิจทีให้บริ การในด้านต่างๆ เพือให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความ
พึงพอใจ ธุ รกิ จการบริ การมีจาํ นวนมากเนื องจากใช้เงิ นลงทุนน้อยแต่ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องมี
ความชํานาญ และอาศัยแรงงานทีมีฝีมือ ในการดําเนิ นงาน เช่น ธุ รกิจการศึกษา ธุ รกิจบันเทิง ธุ รกิจ
ด้านสุ ขภาพ ธุ รกิจการขนส่ ง ธุ รกิ จร้านอาหารและเครื องดืม ธุ รกิ จก่อสร้ างและอสังหาริ มทรั พย์
ธุ รกิจโรงแรมและหอพัก ธุ รกิจเพือการนันทนาการ ธุ รกิจท่องเทียว ธุ รกิจเพือการซ่ อมแซม ธุ รกิจ
เพือการให้บริ การส่ วนบุคคล ครัวเรื อนและธุ รกิจ สําหรับธุ รกิ จการบริ การในปั จจุบนั มีแนวโน้ม
ขยายตัวสู ง แต่อาจมีขอ้ จํากัดในการขยายขนาดกิจการเนืองจากเป็ นธุรกิจทีอาศัยความชํานาญเฉพาะ
บุคคล
ธุ รกิจค้าส่ งและค้าปลีก หมายถึง ธุ รกิจทีทําหน้าทีเป็ นคนกลางในการค้าส่ งและค้า
ปลีกทังสิ นค้าใหม่หรื อสิ นค้าใช้แล้วให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยไม่มีการแปรรู ปสิ นค้านัน ธุรกิจค้าส่ งและค้า
ปลีกรวมถึงการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื อขาย และสถานี บริ การนํามัน ธุ รกิจขนาดย่อยโดยมาก
เป็ นธุ รกิจการค้าและทําหน้าทีกระจายสิ นค้าแก่ผบู ้ ริ โภคทีอยูห่ ่างไกล
สําหรับการกําหนดชนิ ดของธุ รกิจใน 3 ประเภทจะใช้ขนาดการจ้างงานและขนาด
สิ นทรัพย์ถาวรไม่นบั รวมทีดิ น ดังรายรายเอียดในตารางที 2 แสดงคําจํากัดความของขนาดธุ รกิ จ
และผูป้ ระกอบการ
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ตารางที 2 แสดงคําจํากัดความของประเภทและขนาดธุรกิจ
ประเภท
ธุรกิจ

ธุรกิจขนาดย่อย (ขนาดจิว)
การจ้ างงาน
สินทรัพย์
ถาวร

การผลิต

ไม่เกิน
คน

ไม่เกิน
ล้านบาท

การบริการ

ไม่เกิน
คน

ไม่เกิน
ล้านบาท

การค้ าส่ ง

ไม่เกิน คน

ไม่เกิน
ล้านบาท

การค้ าปลีก

ไม่เกิน คน

ไม่เกิน
ล้านบาท

ธุรกิจขนาดย่อม (ขนาดเล็ก)
การจ้ างงาน
สินทรัพย์
ถาวร
ไม่เกิน แต่ ไม่เกิน
ไม่ตากว่
ํ า
ล้านบาท แต่
คน
ไม่ตากว่
ํ า
ล้านบาท
ไม่เกิน แต่ ไม่เกิน
ไม่ตากว่
ํ า
ล้านบาท แต่
ไม่ตากว่
ํ า
คน
ล้านบาท
ไม่เกิน แต่ ไม่เกิน
ไม่ตากว่
ํ า
ล้านบาท แต่
คน
ไม่ตากว่
ํ า
ล้านบาท
ไม่เกิน แต่ ไม่เกิน
ไม่ตากว่
ํ า 3 ล้านบาท แต่
ไม่ตากว่
ํ า
คน
ล้านบาท

ธุรกิจขนาดกลาง
การจ้ างงาน
สินทรัพย์
ถาวร
เกินกว่า
ล้านบาท
- คน
แต่ไม่เกิน
ล้านบาท
เกินกว่า
ล้านบาท
- คน
แต่ไม่เกิน
ล้านบาท
เกินกว่า
ล้านบาท
- คน
แต่ไม่เกิน
ล้านบาท
เกินกว่า
ล้านบาท
- คน
แต่ไม่เกิน
ล้านบาท

ทีมา: โครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark, คําจํากัดความของขนาดกิจการและผู้ประกอบการ,
เข้าถึงเมือ 27 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.qmark.or.th /typeofbusiness.html
2.2 ความหมายของคําว่า “ผู้ประกอบการ”
ผูป้ ระกอบการ หมายถึ ง ผูท้ ี นํา ทรั พ ยากรต่ า ง ๆ มาจัดการและมี ก ระบวนการ
บริ หารในขันตอนการดํา เนิ นงาน โดยผูป้ ระกอบการมีเป้ าหมายเพื อการดํา เนิ นกิ จการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีตังไว้และสามารถยอมรับความเสี ยงทีอาจเกิดขึนได้ (ธนวุฒิ พิมพ์กิ, 2556: 1)
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) คือ ผูท้ ีสร้างธุ รกิ จด้วยความมุ่งมันและมีความกล้า
เสี ยงทังรู ้จกั แสวงหาโอกาสทางธุ รกิจด้วยความพยายามพัฒนาธุ รกิจทีสร้างขึนให้ประสบผลสําเร็ จ
(กตัญ ู หิรัญญสมบูรณ์, 2552: 2-3)
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ผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลทีทําหน้าทีจัดตังธุ รกิจ วางแผนการดําเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบและยอมรับความเสี ยงจากการดําเนินธุ รกิจทีอาจเกิดขึนได้ (พิบูล ทีปะปาล, 2552:
2)
ผูป้ ระกอบการ หมายถึ ง บุ ค คลที ริ เริ มสร้ า งธุ รกิ จ วางแผนการดําเนิ นงานด้ว ย
ตนเองและย่อมรับความเสี ยงทีอาจเกิดขึนได้ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ผลกําไร (อรพรรณ จันทร์ อินทร์ ,
2554: 2)
ผูป้ ระกอบการ หมายถึง ผูค้ ิดและริ เริ มสร้างธุ รกิ จขึน รวมถึ งดูแลให้ธุรกิ จทีสร้ าง
ขึนดําเนินต่อไปอย่างมันคงด้วยดี (ดํารงศักดิ ชัยสนิท และสุ นี เลิศแสวงกิจ, 2541: 15)
ผูป้ ระกอบการ หมายถึง ผูท้ ีรับผิดชอบต่อความเสี ยงและความไม่แน่นอนจากการ
ดําเนินธุ รกิจ โดยมีหน้าทีบริ หารจัดการให้ธุรกิจดําเนินได้ตามวัตถุประสงค์ คือ การเติบโตและมีผล
กําไร ด้วยการแสวงหาโอกาสและสามารถบริ ห ารการใช้ทรัพยากรทีมีจาํ กัด (อํานาจ ธี ระวนิ ช ,
2549: 6)
จากความหมายของผูป้ ระกอบการข้างต้น สรุ ปได้ว่า ผูป้ ระกอบการ หมายถึง ผูร้ ิ เริ ม
สร้ างธุ รกิ จด้วยการแสวงหาโอกาสทางธุ รกิ จ กําหนดแนวทางและเป้ าหมายเพือพัฒนาธุ รกิ จให้
เติบโตได้รับผลกําไร อย่างไรก็ตามการสร้ างธุ รกิจมีความเสี ยง ผูป้ ระกอบการจึงควรมีคุณลักษณะ
ในด้านความกล้าตัดสิ นใจภายใต้ความรู ้
2.3 ลักษณะของผู้ประกอบการทีมีโอกาสประสบความสํ าเร็จ
ลักษณะของผูป้ ระกอบการทีมีโอกาสประสบความสําเร็ จ มี 7 ข้อ (กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม, 2557) ดังนี
2.3.1 มีความมุ่งมันเป็ นแรงผลักดันและต้องการประสบความสําเร็ จ ไม่กลัวความ
ล้มเหลวโดยมองความล้มเหลวทีเกิดขึนเป็ นประสบการณ์ทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จในอนาคต
2.3.2 มีความชอบและกล้าเสี ยงในการดําเนินธุ รกิจ โดยรู ้จกั วิธีการบริ หารงานอย่าง
รอบคอบและระมัดระวังเพือให้เกิดความเสี ยงน้อยทีสุ ด
2.3.3 มีความเชือมันและกล้าเรี ยนรู ้สิงใหม่ตลอดชีวติ
2.3.4 มีวสิ ัยทัศน์และความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2.3.5 มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื อสาร
2.3.6 มี ค วามกล้า ในการตัด สิ น ใจและสามารถยอมรั บ จัด การกับ ผลของการ
ตัดสิ นใจ รวมถึ ง ปรั บ ตัวเมื อเผชิ ญปั ญหาเฉพาะหน้า ทีไม่ ส ามารถคาดการณ์ หรื อควบคุ ม ไม่ใ ห้
เกิดขึนได้
2.3.7 รู ้ค่าของเวลาใช้เวลาได้คุม้ ค่าและมีความตรงต่อเวลา
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2.4 ข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย
ข้อจํากัดทีเป็ นอุปสรรคทําให้ธุรกิจล้มเหลว มี 5 ประการ (ฐิติรัตน์ มีมาก, ฉัตยาพร
เสมอใจ และคมกฤช ปิ ติฤกษ์, 2552: 50-51; สิ ริวฒ
ุ ิ บูรณพิร และคณะ, 2555: 194) ดังนี
2.4.1 การขาดการจัดการระบบการเงินทีดีหรื อการขาดเงินทุนหมุนเวียน
2.4.2 การขาดความรู ้ ในการบริ หาร เช่ น การวางแผนการตลาด การสํารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการทีแท้จริ งของผูบ้ ริ โภค
2.4.3 การขาดความรู ้ ทักษะ และความชํานาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจทําให้
เกิ ดความผิดพลาดในการออกแบบ เช่ น ผลิตสิ นค้าทีมีขนาดไม่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
จริ ง หรื อผลิตสิ นค้าทีมีราคาสู ง
2.4.4 ปัญหาด้านการบริ หารงานบุคคล เนืองจากเป็ นธุรกิจขนาดเล็กการบริ หารงาน
ขาดระบบทีเป็ นมาตรฐานจึงอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหุ ้นส่ วนหรื อในครอบครัว
2.4.5 การขาดความรู ้ แ ละทัก ษะในการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมของธุ รกิ จ เช่ น
การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ตลาดและสภาพการแข่งขัน
2.4.6 ระบบควบคุมไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อขาดการเอาใจใส่
จากการศึ ก ษาแนวความรู ้ เ กี ยวกั บ ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ยและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการพบว่า ธุ รกิจขนาดย่อยมีทุนในการดําเนินกิจการและขนาดการจ้างงานทีตํามากทีสุ ด
ซึ งเป็ นข้อจํากัดในการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการจึงต้องปรับตัวสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งเพือให้
สามารถดําเนิ นธุ รกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปได้ โดยเฉพาะกิจการร้านกาแฟขนาด
ย่ อ ยซึ งจัด อยู่ใ นกลุ่ ม ของธุ ร กิ จ การบริ ก ารที นอกจากจะต้อ งมี ว ตั ถุ ดิ บ และเครื องมื อ ที ดี แ ล้ว
ทรัพยากรบุคคลถื อเป็ นองค์ประกอบทีมี ความสําคัญต่อการดําเนิ นงานเช่ นกัน ผูว้ ิจยั ได้นําแนว
ความรู ้ เกี ยวกับ ลักษณะของธุ รกิ จขนาดย่อยและการเป็ นผูป้ ระกอบการเพือใช้ประโยชน์ในการ
นิยามความสําคัญและอภิปรายผลวิจยั ต่อไป
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค
3.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ภาวิณี กาญจนาภา (2554: 92) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการในการ
จัดหา การบริ โภคและพฤติกรรมทีเกิดหลังจากการใช้สินค้าหรื อบริ การนัน
วิเชี ยร วิทยอุดม (2555: 3-1) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการส่ วน
บุคคลหรื อของกลุ่มในการเลือกใช้ เลือกซือ สิ นค้าและบริ การต่างๆ
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สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2552: 72) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรมการซื อ
ของลูกค้าทีเป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับสุ ดท้าย นันคือ ผูท้ ีซื อสิ นค้าเพือใช้เฉพาะตนเอง ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี มี
ความต้องการทีแตกต่างหลากหลายจึงส่ งผลต่อพฤติกรรมการซือทีต่างกัน
Kotler (1997: 48) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ด้านการบริ โภค การยอมรับและการใช้สินค้าและบริ การ
Schiffman and Kanuk (2000: 4) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรมการ
เลือก การตัดสิ นใจซื อ การใช้ การประเมินคุณค่า และการกําจัดหลังสิ นสุ ดการบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การนัน
จากการศึกษาความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สรุ ปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ
ขันตอนของการตัดสิ นใจเลือก การซื อ การใช้ การประเมินคุณค่าหลังการใช้สินค้าและบริ การของ
บุคคล
3.2 แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค
ความสําเร็ จของธุ รกิจมีความสัมพันธ์กบั การทําความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ ง
เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจในการเลือกผลิตสิ นค้าและบริ การได้ตรงความต้องการทีแท้จริ ง การทําความ
เข้าใจพืนฐานพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะใช้โมเดลทีเรี ยกว่า 7 O’s Model ในการศึกษาความต้องการ
ขันต้น 7 ประการ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554: 33-34) ดังนี
1. ผูบ้ ริ โภคทีเป็ นตลาดเป้าหมายคือใคร (Who is the target group ?)
2. สิ งทีผูบ้ ริ โภคซื อคืออะไร (What do consumers buy ?)
3. ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซือสิ นค้านัน (Why do consumers buy ?)
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื อ (Who involve in the decision-making ?)
5. ผูบ้ ริ โภคซืออย่างไร (How do consumers buy ?)
6. ผูบ้ ริ โภคจะซื อเมือใด (When do consumers buy ?)
7. ผูบ้ ริ โภคจะซื อทีไหน (Where do consumers buy ?)
การศึกษาเพือค้นหาความต้องการทีซ้อนอยู่ภายใต้กระบวนการการตัดสิ นใจซื อ
ของผูบ้ ริ โภคจากการตังคําถามทัง 7 ประการ สามารถวิเคราะห์ กระบวนการการตัดสิ นใจซื อจาก
แบบจําลองสิ งกระตุน้ และการตอบสนองของพฤติกรรมผูซ้ ื อ (stimulus-response model of buyer
behavior) หรื อ แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Armstrong and Kotler, 2003: 192) ดังภาพที 2
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ภาพที 2 แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ทีมา: Gary Armstrong and Philip Kotler, Marketing : an introduction (New Jersey: Pearson
Education, 2003), 192.
จากภาพที 2 แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1. สิ งกระตุ้นทางการตลาดและสิ งกระตุ้นอืนๆ
1.1 สิ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ งทีธุ รกิจสามารถควบคุม
และจัดให้มีขึนได้ สิ งกระตุน้ ทางการตลาดจะเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
(อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2549: 17-18) ซึงประกอบด้วย
1.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงาม
ดึงดูดใจกระตุน้ ให้เกิดการซื อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายหรื อเหมาะกับการ
ใช้งานของกลุ่มที บุคคลมีความต้องการแต่ต่างกัน การรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคต่อภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
ควรมีความสอดคล้องและผลิ ตภัณฑ์ส ามารถกระตุน้ ให้เกิ ดการซื อได้ การตอบสนองต่อความ
คาดหวังจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อจากการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
1.1.2 ราคา (Price) ราคาเป็ นองค์ประกอบสําคัญและมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อของ
ผูบ้ ริ โภค ราคาจึ งเป็ นปั จจัย หนึ งที สํา คัญในขันตอนประเมินทางเลื อกเพือตัดสิ นใจซื อ ซึ งปกติ
ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มทีจะซื อผลิตภัณฑ์ในราคาทีตํากว่า ยกเว้นในกรณี สินค้าฟุ่ มเฟื อยทีราคาเป็ นการ
สะท้อนคุณค่าในสิ นค้านันๆ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2549: 17) ดังนันการตังราคา
สิ นค้าหรื อบริ การควรกําหนดกลยุทธ์ราคาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทีวาง
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ไว้ โดยออกแบบโครงสร้างราคาให้เหมาะกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค (Segment) และพัฒนาเครื องมือช่วยใน
การขายทีสร้างการรั บรู ้ คุณค่าสิ นค้าแก่ ผูบ้ ริ โภคได้มากขึ น (วิทยา จารุ พงศ์โสภณ, 2556: 2-10)
ผูป้ ระกอบการสามารถกําหนดราคาจากการสร้างคุณค่าให้กบั สิ นค้า หากผูบ้ ริ โภครับรู ้ ยอมรับใน
คุณค่าทีได้รับจากสิ นค้านันและมีความเต็มใจจ่ายเพือซื อสิ นค้า การตังราคาจึงต้องคํานึงถึงความคุม้
ค่าทีผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ในรู ป ตัวเงิน เวลา ความพยายาม และต้นทุนในทางจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภค
1.1.3 ช่ อ งทางจํา หน่ า ย (Place) ผูป้ ระกอบการสามารถกระตุ ้นให้เกิ ด การซื อ
สิ นค้าและบริ การด้วยการจัดให้มีช่องทางการจําหน่ายครอบคลุมและสะดวกต่อการซื อ เช่น สิ นค้าที
มุ่งกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเพศอาจมีช่องทางการจําหน่ายทีแตกต่างกัน เป็ นต้น นอกจากนีประเภทหรื อ
ระดับช่องทางจัดจําหน่ายมีผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
1.1.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ได้แก่ การจัดโปรโมชัน ลด แลก แจก
แถม การจัดให้มีพนักงานขายสิ นค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสร้างสัมพันธ์ทีดีกบั ทุก
ฝ่ ายเพือจูงใจให้มี การบริ โภคสิ นค้าและบริ การนําไปสู่ ความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์และเกิ ดความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าในระยะยาว
1.2 สิ งกระตุน้ อืนๆ (Other Stimulus) (สุ ภาภรณ์ พลนิกร, 2548)
1.2.1 เศรษฐกิ จ (Economic) สภาวะเศรษฐกิ จในระดับโลก ระดับประเทศหรื อ
การเพิมขึน ลดลงของรายได้ประชาชนจะมีผลต่อพฤติกรรมการซือสิ นค้าและบริ การ
1.2.2 เทคโนโลยี (Technology) การนํา เทคโนโลยี ใ หม่ ม าใช้ ใ นการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรื อพัฒนารู ปแบบการบริ การจะกระตุน้ พฤติกรรมการซื อสิ นค้าและบริ การให้เกิ ดมาก
ขึนได้
1.2.3 การเมือง (Political) บรรยากาศทางการเมืองหรื อเสถียรภาพของรัฐมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
1.2.4 วัฒนธรรม (Cultural) วัฒนธรรมเป็ นพืนฐานแรกของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กระบวนการบริ โภคจะเกิดจากการเรี ยนรู ้ การรับรู ้ ค่านิ ยม พืนฐานของครอบครัวและสังคมในวัย
เด็ก การศึกษาและเรี ยนรู ้เพือเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรื อแต่ละ
ภูมิภาคมี ความสําคัญต่อการวางแผนการตลาดอย่างยิง ปั จจัยทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้อีก 2
ระดับ คือ 1. วัฒนธรรมย่อย ได้แก่ บุคคลทีมีค่านิยมร่ วมกันจากการอยูใ่ นสังคม สิ งแวดล้อมหรื อมี
ประสบการณ์เดียวกัน เช่น นับถือศาสนา มีสัญชาติหรื อเชือชาติเดียวกัน 2. ชันสังคม การแบ่งชัน
สั ง คมอาจแบ่ ง ได้จ าก รายได้ การศึ ก ษา ฐานะ เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคในแต่ ล ะระดับ ชันสั ง คมจะมี
พฤติกรรมการบริ โภครวมถึงมีความนิยมในตราสิ นค้าทีใกล้เคียงกัน
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2. กล่ องดําของผู้ซือ
กล่องดําของผูซ้ ื อ (Buyer’s Black Box) หรื อสิ งทีเป็ นพืนฐานความคิดของผูบ้ ริ โภค
และมีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจซื อหรื อไม่ซือผลิตภัณฑ์นนั กล่องดําของผูซ้ ื อจึงเป็ นสิ งทีผูป้ ระกอบการ
ควรศึกษาและทําความเข้าใจ เพือประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด (คอตเลอร์, 2552: 68-77)
2.1 ลักษณะของผูซ้ ื อ (Buyer’s Characteristics) จะเกิดขึนจากปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค อันได้แก่ วัฒนธรรม สังคม บุคคล จิตวิทยา ดังภาพที 3 แสดงปั จจัยที
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค

ภาพที 3 แสดงปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค
ทีมา: Gary Armstrong and Philip Kotler, Marketing : an introduction (New Jersey: Pearson
Education, 2003), 193.
ปัจจัยวัฒนธรรม คือ รู ปแบบแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมทีเรี ยนรู ้และส่ งต่อ
ร่ วมกัน ในด้านค่านิ ยม ความคิด ทัศนคติ และสัญลักษณ์ทีสร้างขึน เพือเป็ นแนวทางการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคม วัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค เช่น การซื อสิ นค้าในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เป็ นต้น วัฒนธรรมย่อย เช่ น ผูบ้ ริ โภคทีมี ค วามต้องการสิ นค้าและบริ ก ารเฉพาะกลุ่ม ตาม
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ภูมิภาคหรื อตามเชื อชาติ ระดับชันทางสังคม ได้แก่ ระดับ การศึกษา รายได้ อาชี พ ทีแตกต่างจะมี
ความต้องการและความสามารถในการบริ โภคต่างกัน
ปั จจัย สัง คม ได้แก่ กลุ่ ม อ้า งอิ ง ครอบครั ว บทบาทและสถานะ มี อิท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค เช่น การใช้กลุ่มอ้างอิงเพือกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคซื อสิ นค้าโดยนําผูม้ ี
ชื อเสี ยงหรื อมีความเชี ยวชาญเฉพาะเกียวกับตัวสิ นค้ามาเป็ นผูแ้ นะนําผลิตภัณฑ์หรื อการใช้ปัจจัย
ครอบครัว ได้แก่ บทบาทเด่นในการตัดสิ นใจซื อทีต่างกันของสามี ภรรยา เช่น การซื อรถยนต์สามี
จะมีบทบาทในการตัดสิ นใจ ขณะทีการซื อเครื องอุปโภคบริ โภคภายในบ้านภรรยาอาจมีบทบาท
ตัดสิ นใจมากกว่า เป็ นต้น
ปั จจัยบุคคล ได้แก่ อายุและวงจรชี วิต อาชี พ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ รู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต บุคลิกภาพและการมองตนเอง เช่น ช่วงอายุทีแตกต่างกันในวัยเด็ก วัยทํางาน วัยชรา มี
ผลต่อความต้องการและพฤติกรรมการซือสิ นค้าทีต่างกัน
ปั จจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ความเชื อและทัศนคติ
เช่น การรับรู ้ จากสิ งกระตุ น้ คือ สี ขนาด รู ปร่ าง ของผลิตภัณฑ์ หรื อการเรี ยนรู ้ จากการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง การรับรู ้จากผูท้ ีมีประสบการณ์ใช้จะส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื อ
2.2 กระบวนการตัด สิ นใจของผู ้ซื อ (Buyer’s Decision Process) กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อสิ นค้า และบริ ก ารของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการที เกิ ดขึ นเป็ นลํา ดับขัน แบ่ง เป็ น 5
ขันตอน (นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ, 2552: 43-48) ดังภาพที 4
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ภาพที 4 ภาพแสดงกระบวนการตัดสิ นใจซือสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค 5 ขันตอน
ทีมา: Philip Kotler, Marketing Management (New Jersey: Pearson Education, 2009), 208.
จากภาพแสดงกระบวนการตัด สิ น ใจซื อสิ น ค้า และบริ ก ารของผู ้บ ริ โ ภค 5
ขันตอน สามารถอธิบายได้ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555: 119-124) ดังนี
ขันตอนที 1 การรับรู ้ถึงปัญหาหรื อความต้องการ (Problem Recognition) คือ การ
ทีผูบ้ ริ โภครับรู ้ความต้องการของตนเอง เนืองจากเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างสภาวะทีเผชิญอยู่
จริ ง (Actual State) กับสภาวะทีพึงปรารถนา (Desired State) หากเกิดความแตกต่างระหว่าง 2
สถานะมากเท่าใด ผูบ้ ริ โภคก็จะรับรู ้ถึงความต้องการมากขึนเช่นกัน การรับรู ้ความความต้องการได้
มากเพียงใดขึนอยูก่ บั ความสามารถในการรับรู ้เฉพาะแต่ละบุคคล (Perception)
การรับรู ้ถึงความต้องการแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มตามสภาวะทีเป็ นตัวกระตุน้ คือ
1. สภาวะทีเผชิญอยูจ่ ริ ง ได้แก่
1.1 ผลิตภัณฑ์เดิมชํารุ ดหรื อใช้หมดไปจึงทําให้เกิดความต้องการซื อขึน
1.2 ผลิตภัณฑ์เดิมไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผูบ้ ริ โภค
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1.3 การเปลียนแปลงของบุคคลทังทางด้านร่ างกายและจิตใจ เช่ น การเปลียน
เสื อผ้าให้เหมาะกับสมกับช่วงวัย
1.4 หากผลิตภัณฑ์บางชนิ ดไม่มีในตลาดอาจทําให้ผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงสภาวะที
เผชิญอยูจ่ ริ ง
1.5 สถานการณ์ทีเกิดในปัจจุบนั ส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซือ
2. สภาวะทีพึงปรารถนา ทีกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้ถึงความต้องการ ได้แก่
2.1 วัฒนธรรมและระดับชันของสังคม
2.2 กลุ่มอ้างอิงหรื อการเปลียนแปลงไปสู่ การเป็ นสมาชิ กกลุ่มทางสังคมกลุ่ม
ใหม่
2.3 การเปลียนแปลงของลักษณะครอบครัว
2.4 ฐานะทางการเงินทีเปลียนไป
2.5 พัฒนาการของบุคคล
2.6 แรงจูงใจ เช่น ต้องการความยอมรับนับถือ ต้องการความปลอดภัย
2.7 สถานการณ์ในปัจจุบนั
2.8 แรงกระตุน้ จากการตลาดหรื อการโฆษณา
ขันตอนที 2 การหาข้อมูล (Information Search) เมือผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงปั ญหาหรื อ
ความต้องการแล้วจะค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทีสนใจเพือประเมินและตัดสิ นใจเลือกซื อในลําดับ
ถัดไป โดยความถี ในการค้นหาข้อมูล จะเพิมขึ นเมือมี การซื อนันมี ความสํา คัญ ผูบ้ ริ โภคมีความ
สนใจในข้อมูลผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554: 69-85)
การหาข้อมูลสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. การหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากภายใน ได้แก่ การหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ
จากประสบการณ์เดิมของผูบ้ ริ โภค
2. การหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากภายนอก สามารถแบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี
2.1 การหาข้อมูลจากตลาด เช่น ข้อมูลจากผูผ้ ลิต การโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรื อในสื อออนไลน์
2.2 การหาข้อมูลจากกลุ่มสังคมของผูบ้ ริ โภค เช่น การแลกเปลียนข้อมูลสิ นค้า
และบริ ก ารในครอบครั ว ระหว่า งกลุ่ มเพือน เพือนร่ ว มงาน หรื อการแลกเปลี ยนข้อมู ล ผ่า นสื อ
ออนไลน์
สําหรั บความถี ในการหาข้อมูลจะสัมพันธ์กบั ความยากง่ายในการตัดสิ นใจซื อ
ดังนี
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1. ผูบ้ ริ โภคจะมีความถี ในการหาข้อมูล สิ นค้า และบริ ก ารน้อยหากเป็ นการ
ตัดสิ นใจซือตามความเคยชิน เช่น สิ นค้ามีราคาถูกหรื อเป็ นสิ นค้าทีซื อเป็ นประจํา
2. ผูบ้ ริ โภคจะมีความถีในการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การเพิมขึน เมือเป็ นการ
ตัดสิ นใจซื อทีตัดสิ นใจได้ง่าย เช่น การตัดสิ นใจซือเมือเปรี ยบเทียบราคาหรื อประเทศทีผลิต
3. ผูบ้ ริ โภคจะมีความถีในการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การอย่างมาก เมือเป็ นการ
ตัดสิ นใจซื อทีซับซ้อนจึงต้องตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลสิ นค้าและบริ การอย่าง
รอบคอบก่อนการซื อ เช่ น การซื อสิ นค้าราคาแพง สิ นค้าทีมีอายุใช้งานยาวนานหรื อเป็ นสิ นค้าทีไม่
คุน้ เคย
ขันตอนที 3 การประเมินทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) หลังจากได้
ข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะประเมินทางเลื อกหรื อ จํานวนของผลิ ตภัณฑ์ทงหมด
ั
ก่อนที จะ
ตัดสิ นใจซื อต่อไป การประเมินทางเลื อกปกติจะไม่พิจารณาทุ กทางเลื อกทีมีทงหมด
ั
แต่จะเลื อก
เฉพาะทางเลือกทีสนใจเพียงหนึงกลุ่ม หากผูบ้ ริ โภคไม่เคยมีประสบการณ์ซือผลิตภัณฑ์อาจอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งอืน ดังนันจึงจําเป็ นต้องสร้างการจดจําตราสิ นค้าแก่ผบู ้ ริ โภค การประเมินทางเลือก
มีวธิ ีประเมิน เช่น การประเมินประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคโดยตรงหรื อการบอกเล่า การประเมินจาก
จุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณภาพ ความคงทน การดูแลรักษา ฯลฯ การประเมินจากชือเสี ยง
ของผูผ้ ลิต สถานทีผลิต ราคา ระยะเวลารับประกัน บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า เป็ นต้น โดยการประเมิน
จะมีอิทธิ พลจากตัวผูบ้ ริ โภค อิทธิ พลจากกลุ่มอ้างอิง และอิทธิ พลจากการสื อสารของผูผ้ ลิต เข้ามา
เกียวข้อง
ขันตอนที 4 การตัดสิ นใจซื อ (Purchase Decision) ประกอบด้วย 1. การเลือก
แหล่ งทีจะซื อโดยพิจารณาจาก ประเภทของร้านค้า ทําเลทีตังและขนาดร้ าน ภาพลักษณ์ ของร้ าน
การโฆษณา การบริ การ และพนักงานขาย 2. วิธีการจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเป็ นเงินสด จ่ายเช็ค จ่าย
ผ่านบัตรเครดิต ทังนีการตัดสิ นใจซืออาจมาจากความตังใจหรื อเป็ นการซื อทีไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
ก็ได้
ขันตอนที 5 พฤติ ก รรมหลัง การซื อ (Postpurchase Behavior) เมื อสิ นสุ ด
กระบวนการบริ โภคสิ นค้าและบริ การลง ผูบ้ ริ โภคจะประเมินความพึงพอใจทีได้รับจากการบริ โภค
นัน ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการเปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคกับผลทีเกิดขึน
จริ ง ดังนันพฤติกรรมหลังซื อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคจึงมี 3 รู ปแบบ คือ ความผิดหวัง เป็ นไป
ตามคาดหวังและเกินคาดหวัง โดยพฤติกรรมสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม (วิเชียร วิทยอุดม, 2555: 3-93-10) ดังนี
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1. กรณี ทีผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจจะแสดงออกโดยการซื อซําหรื อเกิ ดความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า
2. กรณี ที ผู บ้ ริ โ ภคไม่ พึ ง พอใจจะแสดงออก 4 รู ป แบบ ได้แก่ วิธี ก ารนิ งเฉย
ร้องเรี ยน โกรธ และการออกมาเคลือนไหว
3. การตอบสนองของผู้ซือ
การตอบสนองของผูซ้ ื อ (Buyer’s Response) จากกระบวนการตัดสิ นใจภายในของ
ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการทีเรี ยกว่า กล่องดําของผูซ้ ื อ จะเกิ ดการตอบสนองต่อความต้องการใน
สิ นค้าและบริ การแบ่งเป็ น 5 ด้าน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552) ได้แก่ การเลือกผลิตภัณฑ์
(Product Choice) การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice) การเลือกผูจ้ าํ หน่าย (Dealer Choice) เวลาการ
ซื อ (Purchase Timing) และจํานวนการซือ (Purchase Amount)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่ากระบวนการตัดสิ นใจเลือก
และการซื อผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค มี ปัจจัยพืนฐานหลากหลายด้า นทีมีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ดัง กล่ า ว เช่ น ปั จจัยจากบทบาทของกลุ่ ม ค่านิ ย ม วัฒนธรรม ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ฯลฯ การเข้า ใจ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะมีประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในการวางแผนผลิตผลิ ตภัณฑ์ใหม่และการ
พัฒ นาสิ น ค้า ที มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ดัง นันการศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ ข อง
กระบวนการตัดสิ นใจซือสิ นค้าและบริ การและปัจจัยทีกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคแสดงพฤติกรรมทีต่างกัน
ผูว้ ิจยั จะนําแนวคิดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพือใช้ประโยชน์ ในขันตอนการวางแผนกรอบงานวิจยั
การสร้างแนวคําถามของแบบสอบถาม โดยนําความรู ้ ทีได้รับเพือใช้ในการวิเคราะห์และอภิปราย
ผลงานวิจยั ต่อไป
4. แนวคิดการจัดการผลิตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จเรี ย กว่า สิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นส่ วนหนึ งของกลยุท ธ์
การตลาด (Marketing Mix) ที มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ ความสํ า เร็ จ และอนาคตของธุ ร กิ จ การจัด การ
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและแตกต่างจากคู่แข่งจึงเป็ นสิ งทีผูป้ ระกอบการ
ควรให้ความสําคัญ
4. ความหมายของผลิตภัณฑ์
กตัญ ู หิ รั ญญสมบรู ณ์ (2552: 79) ให้ค วามหมายคํา ว่า “ผลิ ตภัณฑ์ ” หมายถึ ง
สิ นค้า (Goods) และบริ การ (Services) ทีสร้างเพือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างสู งสุ ด ธุ รกิจอาจเสนอเฉพาะสิ นค้า บริ การ หรื อทังสิ นค้าและบริ การพร้อมกันก็
ได้
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คอตเลอร์ (Kotler, 2552: 127) ให้ความหมายคําว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ นค้า
(Goods) และบริ ก าร (Service) ที ธุ รกิ จสร้ า งขึ นโดยพัฒนาเพื อตอบสนองความต้องการซื อของ
ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริ โภคสิ นค้าและบริ การได้สูงสุ ด นอกจากสิ นค้าและบริ การ
แล้ว สิ งทีนับรวมเป็ นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ องค์กร บุคคล สถานที และความคิด
4.2 การพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์
การพัฒนาและจัดการผลิ ตภัณฑ์ แบ่งเป็ น 5 ด้าน มี รายละเอียด ดังนี (คอตเลอร์ ,
2552: 127-139)
4.2.1 การพัฒนาคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ การพัฒนาในด้า นคุ ณภาพ คื อ การ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้สอดคล้องกับความคุม้ ค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภค โดยตอบสนอง
ความต้องการและสร้ างความพึงพอใจแก่ผูบ้ ริ โภคเมือเทียบกับจํานวนเงินทีจ่ายไป ผูป้ ระกอบการ
ส่ ว นมากจะเลื อ กพัฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้เ หมาะกับ ความต้อ ง ความจํา เป็ น และคุ ณ ภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาดมากกว่าการเลื อกพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสู งสุ ด เนื องจากการ
พัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้มี คุ ณ ภาพสู ง มี ต้นทุ น มากกว่า และทํา ให้ราคาขายของผลิ ตภัณฑ์สู ง ขณะที
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีกาํ ลังซื อน้อยกว่า การจัดการด้านคุ ณภาพ จึงเป็ นสิ งทีผูป้ ระกอบการควรให้
ความสําคัญเป็ นอันดับแรกเนื องจากผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์และ
คุ ณภาพก่ อนการตัดสิ นใจเลื อกซื อ สําหรั บ คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที ผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะได้รั บจะ
ขึนอยู่กบั ชนิ ดของผลิ ตภัณฑ์และผลิ ตภัณฑ์ไ ม่จาํ เป็ นต้องมีคุ ณภาพครบทุกด้าน แต่ควรมี ค วาม
เหมาะสมกับตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์ทีกําหนดไว้ คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์แบ่งเป็ น 9 ด้าน (กตัญ ู
หิรัญญสมบรู ณ์, 2552: 81) ดังนี
4.2.1.1 คุณภาพในการใช้งานได้ตามหน้าทีของผลิตภัณฑ์นนั
4.2.1.2 ความสวยงาม ดึ งดู ดใจ เช่ น มีรูป ลักษณ์ ทีสวยงาม มี สี กลิ น และ
รสชาติทีดี
4.2.1.3 คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทีโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
4.2.1.4 ความสอดคล้องกับการใช้งานจริ งและสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ โภค
4.2.1.5 ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
4.2.1.6 ความเชือถือได้ มีความสมําเสมอตลอดอายุการใช้งาน
4.2.1.7 ความทนทานและมีอายุการใช้งานทีเหมาะสมกับคุณค่า
4.2.1.8 การสื อสารคุ ณ ค่ า ที ผู บ้ ริ โ ภครั บ รู ้ ห รื อ การสร้ า งความเชื อมันใน
คุณภาพและตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์
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4.2.1.9 การให้บริ การหลังการขาย เพืออํานวยความสะดวกแก่ผูบ้ ริ โภคและ
การบริ การหลังการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจซือ
4.2.2 การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ คือ ชือ คําพูดหรื อสัญลักษณ์ ทีระบุ
ถึ งตัวสิ นค้า และบริ การให้มี เอกลัก ษณ์ จากผูข้ ายรายอืน การพัฒนาตราผลิ ตภัณฑ์จึงต้องมีความ
สร้ างสรรค์ เพื อยกระดับตราสิ นค้าและเพิมคุ ณค่า ให้ก ับผลิ ตภัณฑ์ การพัฒนาตราผลิ ตภัณฑ์
แบ่งเป็ น 4 ด้าน (คอตเลอร์, 2552: 128-131) ดังนี
4.2.2.1 การสร้ างตราผลิ ตภัณฑ์หรื อชื อสิ นค้า และบริ ก ารเป็ นของตนเอง
ประโยชน์ คื อ ทํา ให้ ผู ้บ ริ โ ภครู ้ จ ัก ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน รวมถึ ง ตรา
ผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ ม้ ครองจากกฎหมายการลอกเลียนแบบและช่วยในการแบ่งส่ วนตลาดได้มาก
ขึน
4.2.2.2 คุ ณ ค่ า ในตราผลิ ต ภัณ ฑ์ เกิ ด จากการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โภคที มี ต่ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ นันในด้า นการยอมรั บ ชื อเสี ย งและความมันใจในคุ ณ ภาพ จนเกิ ด ความภัก ดี ต่ อ ตัว
ผลิตภัณฑ์และผูผ้ ลิต ตราผลิตภัณฑ์ทีมีคุณค่าตามทีกล่าวข้างต้นจัดเป็ นสิ นทรัพย์ของธุ รกิจทีมีมูลค่า
ซึงทําให้ผปู ้ ระกอบการมีขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขัน เช่น ผูป้ ระกอบการมีอาํ นาจในการต่อรองกับผู ้
จัดจําหน่ายมากขึน ตราผลิตภัณฑ์ทีมีคุณค่าทําให้การขยายตราผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์สะดวก
มากขึนและป้ องกันการแข่งขันในด้านราคาจากคู่แข่งได้
4.2.2.3 การตังชื อตราผลิ ต ภัณ ฑ์ ควรเป็ นชื อที จดจํา ได้ง่ า ยและแสดง
ประโยชน์หรื อคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ โดยชื อตราผลิ ตภัณฑ์ควรมี ความแตกต่า งจากผูผ้ ลิ ตที มี อยู่ใ น
ตลาด และควรจดทะเบียนชื อผลิ ตภัณฑ์เพื อป้ องกันการลอกเลี ยน ลักษณะของตราผลิ ตภัณฑ์ที
แข็งแกร่ งสามารถสรุ ป (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2550: 305-306) ได้ดงั นี ใช้ชือทีสามารถเรี ยก
และจดจําได้ง่ายหรื อแสดงถึงคุณลักษณะทีสัมพันธ์กบั ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ เป็ นชื อทีไม่ซาํ
หรื อใกล้เคียงกับผูผ้ ลิตรายอืนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เลือกชือทีครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในสายผลิตของ
ธุรกิจและสามารถนําไปใช้เมือต้องการขยายผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ ผูป้ ระกอบการต้องรักษาคุณค่า
ของชือตราผลิตภัณฑ์และควรประเมินคุณค่าอย่างสมําเสมอ
4.2.2.4 กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์ มี 4 ด้าน ดังนี 1. การขยายสายผลิตภัณฑ์ คือ
การใช้ตราสิ นค้าเดิ มในผลิ ตภัณฑ์เดิ ม แต่มีการเพิมรสชาติ สี รู ปแบบ ส่ วนผสมหรื อขนาดบรรจุ
ใหม่ 2. การขยายตราผลิตภัณฑ์ คือ การใช้ชือผลิตภัณฑ์เดิมทีเป็ นทีรู ้จกั เพือนํามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์
ชนิ ดใหม่ทีอยู่คนละสายการผลิ ต 3. การเพิมตรา คือ การตังชื อสิ นค้าใหม่เพือใช้กบั ผลิ ตภัณฑ์
ประเภทเดิม และ 4. การสร้างตราผลิตภัณฑ์ขึนมาใหม่
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4.2.3 การจัด การด้า นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ บรรจุ ภ ัณฑ์มี หน้า ที ปกป้ อ งสิ น ค้าจากความ
เสี ยหายทีเกิ ดระหว่างขนส่ งและรั กษาสภาพของผลิ ตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ ก่อนนําส่ งไปยังผูบ้ ริ โภค
(สุ มาลี ทองรุ่ งโรจน์, 2555: 12-14) นอกจากคุณสมบัติหลักทีกล่าวข้างต้น บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถเพิม
มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์และสร้างคุณค่าเพิมขึนด้วยการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีเอกลักษณ์ มี ความ
สวยงามดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคซือผลิตภัณฑ์นนั การมีรูปแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีดีจะเป็ นการ
ปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้เกิดความน่าสนใจและช่วยลดต้นทุนในการผลิตซึ งสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขัน การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ เช่น การออกแบบขวดทีมีลกั ษณะเฉพาะเพือทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้
และจดจําผลิตภัณฑ์ได้ง่าย หรื อการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีนวัตกรรมใหม่เพือความสะดวกต่อการ
ใช้งาน การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภคและปลอดภัยต่อสังคมร่ วมถึงสิ งแวดล้อม
การพัฒนารู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทีกล่าวในข้างต้นควรใช้การสํารวจความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์เพือค้นหาสิ งทีควรปรับปรุ ง ซึ งผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องเลือก
แนวทางการปรับปรุ งรู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมภายใต้ขอ้ จํากัดด้านต้นทุนและรู ปลักษณ์ที
ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ
4.2.4 การพัฒนาและออกแบบป้ ายฉลาก ให้ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคและป้ ายฉลากควร
แสดงข้อมู ลสําคัญของผลิ ตภัณฑ์อย่างชัดเจน หน้าทีของฉลากคือ การแสดงวิธีใช้ ส่ วนประกอบ
การเก็บรักษา และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามทีกฎหมายกําหนด การออกแบบฉลากให้สวยงาม
จะช่วยลดต้นทุนจากการสังผลิตบรรจุภณั ฑ์เฉพาะ
หลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก (สุ ดาพร กุณฑลบุตร, 2552: 147149)
4.2.4.1 บรรจุภณั ฑ์ควรสื อถึงตัวสิ นค้าจากการมองเห็นในครังแรก ด้วยการ
ออกแบบรู ปร่ างและสี ของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องต่อการรับรู ้ ในผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ซึ งการ
ออกแบบควรมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางที ชั ด เจนเพื อประโยชน์ ใ นการวางแผนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าต่อไป
4.2.4.2 สร้ างเอกลักษณ์ ให้สินค้าด้วยการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีแตกต่า ง
และไม่ลอกเลียนแบบผูผ้ ลิตรายอืนเพือป้องกันความสับสนของผูบ้ ริ โภค
4.2.4.3 ควรออกแบบบรรจุภณั ฑ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนืองและสามารถ
ปรับเปลียนให้เหมาะสมกับปัจจุบนั ได้โดยไม่ทิงโครงสร้างเดิมเพือให้ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจําสิ นค้า
ได้
4.2.5 การพัฒนาด้านบริ การเพือส่ งเสริ มผลิ ตภัณฑ์ เช่น การบริ การหลังการขาย
เพืออํานวยความสะดวกและเพิมความเชือมันแก่ผบู ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์
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4.3 การจัดระดับของผลิตภัณฑ์
ในอดีตสิ งทีเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการซื อสิ นค้าและบริ การคือ ความต้องการ
ประโยชน์จากการใช้สอยทีเป็ นพืนฐานหลัก (Core Benefit) เพียงด้านเดียว แต่ปัจจุบนั การแข่งขัน
ของธุ รกิจเพิมขึน การผลิตสิ นค้าและบริ การให้ตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าในระดับเป้ าหมาย
ทีต่างกันจึงเกิดขึน
การจัดระดับผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งเป็ น 4 ระดับ (กตัญ ู หิ รัญญสมบรู ณ์, 2552:
79) ดังนี
4.3.1 ผลิตภัณฑ์ทีตอบสนองความต้องการพืนฐานแก่ผบู ้ ริ โภค
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ทีตอบสนองความคาดหวังว่าจะได้รับของผูบ้ ริ โภค
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ทีมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ เหนือคู่แข่ง เช่น มีการบริ การที
ดีกว่า
4.3.4 ผลิ ตภัณฑ์ทีมีการนํานวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
นัน
ความเปลียนแปลงของตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยีทีเกิดขึนในอนาคตจะทําให้
ผลิตภัณฑ์ทีมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะเปลียนเป็ นผลิตภัณฑ์ทวไปที
ั
ผูบ้ ริ โภคทุกระดับเข้าถึงผลิตภัณฑ์
นันได้ ธุ รกิจจึงต้องพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคอยูเ่ สมอเพือให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและดํารงอยูไ่ ด้
4.4 ประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สามารถจัดเป็ น 2 ประเภท (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, ไกรฤกษ์ ปิ นแก้ว และ
โชติรส กมลสวัสดิ 2553: 165-170) ดังนี
4.4.1 ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค (Convenience Product) คือ ผลิตภัณฑ์ทีผูบ้ ริ โภค
ซื อเพือใช้เองหรื อใช้ในครอบครัวโดยผูซ้ ื อบริ โภคเป็ นรายสุ ดท้าย แบ่งเป็ น 4 ประเภทย่อย (ศิวฤทธิ
พงศกรรังศิลป์ , 2547: 150-154) ดังนี
4.4.1.1 ผลิตภัณฑ์สะดวกซือ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผูบ้ ริ โภคซื อเป็ นประจําและไม่
จําเป็ นต้องใช้เวลาในการตัดสิ นใจซื อ
4.4.1.2 ผลิ ตภัณฑ์เปรี ยบเที ยบซื อ คื อ ผลิ ตภัณฑ์ที ผูบ้ ริ โภคไม่ไ ด้ซื อเป็ น
ประจํา ดัง นันผูบ้ ริ โภคจึ งใช้เวลาในการตัดสิ นใจซื อเพือเปรี ย บเที ยบข้อมู ล ด้านคุ ณภาพ ความ
เหมาะสมของราคา และการออกแบบ
4.4.1.3 ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื อ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผูบ้ ริ โภคเจาะจงซื อโดยไม่ใส่
ใจในสิ นค้าทดแทนกันเนืองจากมันใจในชือเสี ยงของผูผ้ ลิต
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4.4.1.4 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ไม่ แ สวงหา เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ผู ้บ ริ โ ภคไม่ เ ห็ น ความ
จําเป็ นในการซื อ ผลิตภัณฑ์ประเภทนีจึงจําเป็ นต้องอาศัยพนักงานขายสิ นค้า
4.4.2 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีจะถูกนําไป
แปรรู ปหรื อประกอบขึนเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป แบ่งเป็ น 3 ประเภทย่อย ดังนี (วิเชี ยร วิทยอุดม,
2555: 6-8)
4.4.2.1 วัตถุดิบและชิ นส่ วน คือ สิ งทีได้จากธรรมชาติหรื อสิ งทีแปรรู ปแล้ว
และนํามาใช้เพือประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์
4.4.2.2 ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นทุนในการผลิต คือ สิ งทีใช้เพือให้เกิดความสะดวก
ในกระบวนการผลิตหรื อการดําเนินงาน
4.4.2.3 วัสดุทีสิ นเปลืองและการบริ การ คือ สิ นค้าทีเป็ นส่ วนประกอบย่อย
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริ การต่างๆทีอํานวยความสะดวกต่อธุ รกิจ
4.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New product development process)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แบ่งเป็ น ขันตอน (อรชร มณี สงฆ์ และคณะ,
2549: 157-166) ดังนี
4.5.1 การสร้างแนวคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพือพัฒนาสิ นค้าให้แตกต่างจาก
การรวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรื อการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพือนํามาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่
4.5.2 การกลันกรองแนวคิด ตัดแนวคิดทีไม่สําคัญให้เหลือเฉพาะแนวคิดทีมีความ
เป็ นไปได้ทีเป็ นทีต้องการของตลาด
4.5.3 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด โดยนําแนวคิดทีสําคัญนํามาพัฒนาเพือหา
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์เฉพาะให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
4.5.4 การวิเคราะห์ผลในเชิงธุ รกิจ เพือประเมินต้นทุนและกําไรทีเกิดขึนเพือใช้ใน
การพยากรณ์ ก ารขายและเป็ นเกณฑ์ใ นการวัด โอกาสประสบความสํา เร็ จ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ที ได้
พัฒนาขึนในระยะยาว
4.5.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ รวบรวมแนวคิดทีได้ทงหมดมาสร้
ั
างเป็ นสิ นค้า
ต้นแบบจริ งเพือทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในลําดับถัดไป
4.5.6 การนําผลิตภัณฑ์ตน้ แบบไปทดสอบตลาดกับกลุ่มตัวอย่างเพือหากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
4.5.7 การวางจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์พร้อมทังศึกษาพฤติกรรมการยอมรั บผลิ ตภัณฑ์
ใหม่ของผูบ้ ริ โภคเพือเลือกกลยุทธ์ทีจะกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์
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4.6 การจัดการด้ านการบริการ
การจัดการด้านการบริ การให้มีประสิ ทธิภาพ มี 4 ประเด็น (กตัญ ู หิ รัญญสมบรู ณ์
, 2552: 84) ดังนี
4.6.1 ผูป้ ระกอบการควรฝึ กอบรมบุค คลากรด้านการบริ การให้มีคุณภาพและมี
มนุษย์สัมพันธ์ทีดี
4.6.2 ควรใส่ ใจต่อความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคและการสร้ างช่ องทางสื อสาร เช่ น
การออกแบบสอบถามเพือนําข้อคิดเห็นมาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
4.6.3 ออกแบบหรื อสร้ างช่องทางในการให้บริ การใหม่เพืออํานวยความสะดวก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
4.6.4 วางระบบหรื อขันตอนการทํางานให้เป็ นมาตรฐานเพือความสะดวกและง่าย
ในการผลิตจะช่วยลดความต้องการใช้บุคคลากรให้นอ้ ยลงหรื อลดข้อบกพร่ องทีอาจเกิดจากความ
ผิดพลาดของมนุษย์
จากการศึกษาแนวคิดการจัดการผลิตภัณฑ์ พบว่าการจัดการผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนสําคัญ
และมีทิศทางเดียวกับการวางกลยุทธ์ของธุรกิจการจัดการผลิตภัณฑ์ทีดีจะช่วยให้ผูบ้ ริ โภคจดจําและ
สร้างความต่างจากคู่แข่งได้ ทังนีการจัดการผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริ การเพือเป็ น
ส่ วนสํา คัญ ในการส่ ง เสริ ม ตัว ผลิ ตภัณฑ์แ ละอํานวยความสะดวกแก่ ผูบ้ ริ โภคเพือให้เกิ ดความ
ประทับใจและสร้ างความภักดี ต่อสิ นค้าในอนาคต ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดจากการศึกษาแนวคิดการ
จัดการผลิตภัณฑ์ไปใช้สังเคราะห์แนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการต่อไป
5. แนวคิดการตังราคาสิ นค้ า
ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การทีเรี ยกเก็บเป็ นจํานวนเงิน ทีผูบ้ ริ โภค
จําเป็ นต้องจ่ายเพือให้ได้สินค้าหรื อบริ การนันโดยเป็ นการแลกเปลียนเพือให้ได้มาซึ งผลประโยชน์
จากการครอบครอง การใช้สินค้าหรื อบริ การ นันคือ ผูบ้ ริ โภคจะประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผา่ น
การยอมรับราคาทีผูผ้ ลิ ตตังไว้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552) ดังนันธุ รกิจจะต้องกําหนด
ระดับราคาสิ นค้าและบริ การทีสร้างกําไรและลู กค้าต้องสามารถซื อได้ ในส่ วนประสมการตลาด
ราคาจัดเป็ นองค์ประกอบทีมีความยืดหยุน่ และสามารถเปลียนแปลงได้เร็ วมากทีสุ ด
การตังราคาและการแข่งขันราคาจึง เป็ นปั ญหาสําคัญและมี ผลต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ ทีผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญ (คอตเลอร์, 2552: 164) ดังเช่น
1. การตังราคาจากต้นทุนมากกว่าการให้ความสําคัญต่อคุณค่าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
2. การขาดการตรวจสอบและปรับเปลียนราคาให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในปั จจุบนั
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3. การกําหนดราคาโดยขาดการใส่ ใจต่อองค์ประกอบอืนในส่ วนประสมการตลาด
4. การขาดความหลากหลายในระดับราคา เมือเกิ ดการแข่งขันในด้านความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ ด้านส่ วนตลาด และด้านโอกาสซือ
5.1 ปัจจัยทีต้ องคํานึงในการพิจารณาตังราคาสิ นค้ า
การตังราคามีปัจจัยทีจําเป็ นต้องพิจารณา แบ่งเป็ น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี
5.1.1 ปั จจัยภายในธุ รกิจทีมีผลต่อการตังราคา (Internal Factors) เป็ นปั จจัยทีเกิด
ภายในองค์ก ร ดัง นันจึ ง เป็ นปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การตังราคาที ผู ้ป ระกอบการสามารถควบคุ ม ได้
ประกอบด้วยข้อควรพิจารณา 3 ด้าน (คอตเลอร์, 2552: 163-178) ดังนี
5.1.1.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด การกําหนดราคาสิ นค้าและบริ การควร
เริ มต้นจากการกําหนดกลยุทธ์ ผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ การกําหนดตลาดเป้ าหมายและกําหนดตําแหน่ ง
ทางการตลาด จากนันจึงกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจําหน่าย
และการส่ ง เสริ ม การตลาด การตังราคาจึ ง เกิ ด จากตํา แหน่ ง ทางการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน
นอกจากนีการตังราคาอาจเกิดจากวัตถุประสงค์อืน เช่น 1. การตังราคาเพือความอยู่รอดของธุ รกิจ
เมือการแข่งขันมากขึ น ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีเปลี ยนไป หรื อการผลิ ตมากเกินความ
ต้องการ สถานการณ์เหล่านีทําให้ธุรกิจจําเป็ นต้องปรับตัวด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์ระยะสัน คือ
การตังราคาให้ตาลงเพื
ํ
อเพิมกําลังซื อ โดยการตังราคาตําจะต้องครอบคลุ มต้นทุนคงที (variable
costs) และต้นทุนผันแปร (fixed costs) เพือให้กิจการดําเนิ นอยูไ่ ด้ในระยะยาวผูป้ ระกอบการควร
สร้างการรับรู ้ในคุ ณค่าแก่ผูบ้ ริ โภค 2. การตังราคาเพือสร้างกําไรปั จจุบนั ให้สูงสุ ด และ3. การตัง
ราคาเพือเป็ นผูน้ าํ ในส่ วนแบ่ง ตลาด ดัง นันผูป้ ระกอบการควรวางแผนตังราคาจากการกําหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และวัตถุประสงค์ในการตังราคาให้สอดคล้อง
กัน
5.1.1.2 กลยุ ท ธ์ ส่ ว นประสมการตลาด ส่ ว นประสมการตลาด ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ (การออกแบบผลิ ตภัณฑ์) ราคา ช่องทางจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยทัง 4
ด้านมีความสัมพันธ์กนั และมีผลต่อวิธีการกําหนดราคาทีแตกต่าง การตังราคาปกติจะเกิดจากสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตังราคา และพิจารณาว่าราคาทีตังจะขายได้หรื อไม่ ซึ งการตังราคาสามารถทําได้ใน
กระบวนการคิดกลับกัน นันคือ การกําหนดตําแหน่งจากราคา (price-positioning strategies) จะใช้
การกําหนดต้นทุนเป้ าหมาย (target costing) ด้วยการคาดการณ์ราคาทีผูบ้ ริ โภคยอมรับและหาวิธี
ควบคุ ม ต้ น ทุ น เพื อให้ ส ามารถผลิ ต สิ นค้ า ได้ ใ นราคาที คาดการณ์ ไ ว้ล่ ว งหน้ า นอกจากนี
ผูป้ ระกอบการสามารถกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์จากตําแหน่งอืนทีไม่ใช้ราคา (nonprice position)
เช่น การสร้างความแตกต่างทางการตลาดเพือกําหนดราคาทีสู งขึน การตังราคาจึงไม่ใช้ปัจจัยหลัก
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เพียงด้านเดี ยวที มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค แต่ผูบ้ ริ โภคจะคํานึ งถึ งคุ ณค่าทีดี ทีสุ ดเมือ
เทียบกับประโยชน์ทีจะได้รับและจํานวนเงินทีจ่าย ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญกับการตัง
ราคาโดยพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทุกด้านเข้าด้วยกัน สําหรับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อกลยุทธ์การตังราคาเช่นกัน ซึ งในแต่ช่วงของวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์จะมีราคาขายทีแตกต่างกัน
(Perreault, Cannon, and McCarthy, 2011: 460-464) แบ่งเป็ น 4 ช่วง ดังนี
1.ช่วงแนะนําผลิตภัณฑ์ (Introduction) เป็ นช่ วงแนะนําผลิตภัณฑ์
ให้เป็ นทีรู ้จกั ในขันนีสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภค มักตังราคาใกล้เคียงหรื อตํากว่าคู่แข่งเพือดึงดูด
ให้ผบู ้ ริ โภคทดลองใช้สินค้า ถ้าเป็ นสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสิ นค้าทีใช้เทคโนโลยีการผลิตขันสู ง
เช่ น สิ น ค้า ประเภทโทรศัพ ท์มื อถื อ ยารั ก ษาโรค ในช่ ว งแรกของผลิ ตภัณฑ์จ ะมี ราคาสิ นค้า สู ง
เนืองจากความเฉพาะของผลิตภัณฑ์และต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต
2. ช่วงมีการเจริ ญเติบโต (Early adopter)/ช่วงเจริ ญเติบโต (Growth)
เป็ นช่วงระดับราคาทีคงทีและอาจมีการลดราคาลงเพือขยายฐานไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่และเพิม
ส่ วนแบ่งตลาด
3. ช่วงเจริ ญเติบโตเต็มที (Maturity) ราคาสิ นค้าในช่วงนีจะเกิดการ
แข่งขันกันลดราคาสิ นค้าเพือรักษากลุ่มลูกค้าไว้และป้องการเข้ามาแข่งขันราคาของคู่แข่งรายใหม่
4. ช่วงตกตํา (Decline) ในช่วงนีการตังราคามักลดลงเพือรักษาฐาน
ผูบ้ ริ โภคเดิม
5.1.1.3 ต้นทุน ผูป้ ระกอบการควรกําหนดราคาให้ครอบคลุมต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการจําหน่าย ต้นทุนในการขาย ปกติการตังราคาจะไม่ตงตํ
ั ากว่าต้นทุนผันแปรต่อหน่วย และ
การตังราคาจะต้องคํานึงถึงต้นทุนรวมบวกกับกําไรทีต้องการ ต้นทุนในธุรกิจแบ่งได้เป็ น ประเภท
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547: 213) คือ ต้นทุนคงที (fixed costs) เป็ นต้นทุนทีไม่เปลียนแปลงไปตาม
ระดับการผลิ ตหรื อจํานวนขาย เช่น ต้นทุนจากค่าเช่าที เงิ นเดื อนผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น และต้นทุนผัน
แปร (variable costs) เป็ นต้นทุ นทีเปลียนแปลงเพิมขึนหรื อลดลงตามระดับหน่ วยการผลิ ต เช่ น
ต้นทุนวัตถุ ดิบทีใช้ผลิต ค่านํา ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้น สําหรับผลรวมของต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปร
เรี ยกว่า ต้นทุนรวม (total costs) ผูป้ ระกอบการควรตรวจสอบต้นทุนรวมของกิจการเพือกําหนดกล
ยุทธ์การตังราคาได้เหมะสมกับสภาพการแข่งขันในตลาด เนืองจากต้นทุนจะแตกต่างตามระดับการ
ผลิต กําลังผลิต และการจ้างแรงงานเพิมเติม
5.1.2 ปั จจัยภายนอกธุ รกิจทีมีผลต่อการตังราคา (External Factors) เป็ นปั จจัยทีอยู่
ภายนอกองค์กรและไม่สามารถควบคุมได้แต่มีส่วนสําคัญในการกําหนดราคาสิ นค้า มีรายละเอียด
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552) ดังนี
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5.1.2.1 การตังราคาตามประเภทตลาด การกําหนดราคาในขันต้นใช้ตน้ ทุน
เพือวางระดับราคาจากนันประเภทตลาดและความต้องการซื อของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นตัวกําหนดระดับ
ราคาในขันต่อไป ประเภทตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ ตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ (pure competition) เป็ นตลาดทีมีผูซ้ ื อ ผูข้ าย จํานวนมากในผลิตภัณฑ์ทีเหมือนกัน โดยผู ้
ซื อสามารถซื อในราคาที กํา หนดได้อย่างไม่จาํ กัดและผูข้ ายสามารถขายในราคาทีกํา หนดไว้ไ ด้
ทังหมด การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การกําหนดราคา การโฆษณาจึงไม่มีความจําเป็ นในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ ตลาดกึงแข่งขันกึงผูกขาด (monopolistic competition) เป็ นตลาดทีมีผซู ้ ื อ ผูข้ าย จํานวน
มากและราคาจะเกิดจากความพึงพอใจในคุ ณภาพ การออกแบบ การบริ การ ของผูบ้ ริ โภค ตลาด
ผูข้ ายน้อยราย (oligopolistic competition) เป็ นตลาดทีมีผขู ้ ายจํานวนน้อย มีการผลิตสิ นค้าทีเหมือน
หรื อแตกต่างกัน สิ นค้าในตลาดผูข้ ายน้อยราย จะสามารถใช้ทดแทนกันได้ หากผูข้ ายเปลี ยนแปลง
ราคาหรื อจํานวนผลิตจะมีผลต่อคู่แข่งและผูป้ ระกอบการมักจะไม่ใช้ราคาในการแข่งขัน และตลาด
ผูกขาดสมบูรณ์ (pure monopoly) เป็ นตลาดทีมีผูข้ ายเพียงรายเดียว การกําหนดราคาจะมีได้หลาย
วัตถุประสงค์
5.1.2.2 การตังราคาตามความต้องการซื อของผูบ้ ริ โภคหรื อความยืดหยุน่ ของ
อุปสงค์ เนื องจากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การเป็ นการแลกเปลียนระหว่างราคาทีต้องจ่ายไปเพือ
แลกกับการใช้ประโยชน์ ดังนันผูบ้ ริ โภคจะประเมินความคุม้ ค่าเมือใช้ผลิตภัณฑ์ การเข้าใจคุณค่าที
ผูบ้ ริ โภคให้กบั สิ นค้าจะช่ วยให้ผูป้ ระกอบการสามารถตังราคาได้สอดคล้องกับการยอมรั บของ
ผูบ้ ริ โภค แต่การรับรู ้ คุณค่าทีผูบ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้าทําได้ยากเพราะคุณค่าจะเกิ ดจากความพอใจส่ วน
บุคคล เช่น ความพอใจในรสชาติ บรรยากาศ การบริ การ เป็ นต้น ด้วยเหตุนีการทําความเข้าใจคุณค่า
ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคและการสร้างการรับรู ้ในคุณค่าจึงเป็ นสิ งสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์การตัง
ราคา สําหรับการจัดการความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ คือการพิจารณาตังราคาสิ นค้าตามความต้องการที
เกิดขึนของตลาดในขณะนัน เช่น หากสิ นค้านันมีความต้องการซื อมากการตังราคาสิ นค้าสู งอาจขาย
สิ นค้าได้ตามปกติ แต่ถ้าสิ นค้ามี ค วามต้องการซื อตําผูผ้ ลิ ตจะต้องพิจารณาปรั บราคาสิ นค้าเพือ
กระตุน้ ยอดขาย เป็ นต้น
5.1.2.3 การตังราคาตามประเภทของลูกค้า การตังราคาสิ นค้าจะต้องคํานึงถึง
กลุ่มเป้ าหมายหลัก เช่น สิ นค้าทีมีกลุ่มขนาดใหญ่ประเภทสิ นค้าอุปโภค บริ โภคต้องตังราคาขายตํา
ตามราคาตลาดเพราะกลุ่มเป้ าหมายมีความอ่อนไหวต่อราคาสิ นค้า สําหรับสิ นค้าทีมุ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เฉพาะทีมีกาํ ลังซื อสู ง ราคาสิ นค้าทีตังมักจะมีราคาสู งเพือสร้างความรู ้สึกว่าสิ นค้านันเป็ นสิ นค้าทีมี
คุณค่า
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5.1.2.4 การตังราคาสิ นค้า จํา เป็ นต้อ งพิ จ ารณาต้น ทุ นของสิ น ค้า เป็ นส่ ว น
สําคัญในการกําหนดราคาขายดังนันหากผูป้ ระกอบการสามารถหาผูข้ ายวัตถุดิบและปั จจัยการผลิต
ทีมีราคาเหมาะสม จะทําต้นทุนของสิ นค้าตําลงและแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึน
5.1.2.5 การตังราคาตามการแข่งขัน การตังราคานอกจากปั จจัยด้านต้นทุน
ภายในของธุ รกิจแล้ว การเปรี ยบเทียบความได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบระหว่างต้นทุน คุณภาพ และราคา
ของคู่แข่งเป็ นสิ งสําคัญในการกําหนดราคาเพือการแข่งขัน เช่น หากสิ นค้ามีคุณภาพน้อยกว่าคู่แข่ง
การตังราคาเท่ากันจะทําให้ขายสิ นค้าได้ยาก หรื อตลาดทีมีการแข่งขันสู งราคาสิ นค้ามักตําลงเพือ
แย่งชิงยอดขายสิ นค้า หากตลาดมีการแข่งขันตําการตังราคาสิ นค้าจะตังได้สูงกว่า เป็ นต้น
5.1.2.6 การตังราคาตามปั จจัยภายนอกอืน เช่ น สภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรา
ดอกเบีย อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินฝื ดจะมีผลต่อต้นทุนการผลิต การตัดสิ นใจซื อ กําลังซื อของผูบ้ ริ โภค
ในขณะนัน และการรับรู ้ ในปริ มาณและคุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ดังนันการตังสิ นค้าจึงควร
ปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
5.1.2.7 จรรยาบรรณของนั ก ธุ ร กิ จ การตังราคาสิ น ค้า จะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณ เช่น ไม่ขายสิ นค้าตัดราคารุ นแรงหรื อขายสิ นค้าแพงเกินควร
5.1.2.8 ราคาสิ นค้าควรจะอยู่ใ นข้อบังคับกฎหมาย เช่ น กฎหมายเกี ยวกับ
การค้ากําไรเกิดควร หรื อกฎหมายการควบคุมราคา
5.2 ความไวต่ อราคาหรื อความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อราคาของผู้บริโภค
มี 9 ชนิด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552) ดังนี
5.2.1 หากสิ นค้ามีความเป็ นเอกลักษณ์สูง ผูบ้ ริ โภคจะมีความไว้ต่อราคาตํา
5.2.2 หากสิ นค้านันสามารถทดแทนได้ดว้ ยสิ นค้าอืนๆ ผูบ้ ริ โภคจะมีความไว้ต่อ
ราคาสู ง
5.2.3 หากผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพของสิ นค้ากับผูผ้ ลิตสิ นค้าราย
อืนทีผลิตสิ นค้าชนิดเดียวกันได้ ความอ่อนไหวต่อราคาสิ นค้าจะเกิดขึนตํา
5.2.4 รายได้ของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้านัน ๆ เช่น สิ นค้าชนิด
หนึ งมีราคาตํามากเมือเทียบกับรายได้ของผูซ้ ื อ หากสิ นค้านันปรับราคาขึนผูบ้ ริ โภคจะไม่อ่อนไหว
ต่อราคาทีเพิมมากนัก
5.2.5 หากสิ นค้านันสร้างประโยชน์ทีผูบ้ ริ โภคคิดว่ามีความคุ ม้ ค่าหรื อจําเป็ นต้อง
ใช้สินค้านันๆ ความอ่อนไหวของราคาในสิ นค้าชนิดนีจะมีนอ้ ย
5.2.6 ผูบ้ ริ โภคทีซื อโดยการเฉลียค่าสิ นค้าร่ วมกับผูอ้ ืน จะมีความรู ้สึกอ่อนไหวต่อ
ราคาสิ นค้าน้อย
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5.2.7 หากผูบ้ ริ โภคจําเป็ นต้องซื อสิ นค้าเพือนํามาใช้ทดแทนสิ นค้าค่าเดิ มทีเสื อม
อายุ ความอ่อนไหวต่อราคาจะมีนอ้ ย
5.2.8 สิ นค้าทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ หรื อมีคุณภาพสู ง ความอ่อนไหวต่อราคาจะมี
น้อย
5.2.9 สิ นค้าทีมีอายุในการเก็บรักษาสัน ความอ่อนไหวต่อราคาจะมีนอ้ ย
5.3 วิธีการตังราคา
การกําหนดราคาพิจารณาจาก ต้นทุนซึ งจะเป็ นตัวกําหนดราคาตําทีสุ ด ในขณะที
การรั บรู ้ คุณค่าของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นตัวกําหนดราคาสู งทีสุ ดของผลิตภัณฑ์ รวมถึ งราคาของคู่แข่ง
ปั จจัยภายในและภายนอกธุ รกิจทีส่ งผลต่อการกําหนดราคา วิธีการตังราคามี 5 วิธี (อัจจิมา เศรษฐ
บุตร, 2549: 124-127) ดังนี
5.3.1 การตังราคาโดยบวกจากต้นทุน คือ การบวกกําไรทีธุ รกิ จต้องการเพิมจาก
ต้นทุนผลิตและตังเป็ นราคาขาย วิธีการตังราคานี จะไม่มุ่งเน้นวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และราคาของคู่แข่งดังนันวิธีการตังราคาโดยบวกจากต้นทุนอาจเกิ ดผลกระทบหากต้นทุนผลิตที
ผูป้ ระกอบการคาดการณ์ไว้เพิมขึน ทําให้กาํ ไรทีคาดว่าจะได้รับลดลงและอาจส่ งผลต่อการดําเนิ น
ธุ รกิจ
5.3.2 การตังราคาจากการวิเคราะห์ จุดคุ ม้ ทุ นหรื อการตังราคาจากกําไรที ธุ รกิ จ
ต้อ งการ คื อ การตังราคาจากการวิเ คราะห์ ต้น ทุ น รวมและระดับ ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค
(Demand) ณ ระดับราคาต่างๆ เพือนํามาเป็ นหลักในการกําหนดราคา
5.3.3 การตังราคาจากการวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองผูบ้ ริ โภค คือ การศึกษาความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเพือนํามาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับคุณค่าทีผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะได้รับ
จากการใช้ประโยชน์เพือเป็ นตัวกําหนดต้นทุนทีจําเป็ นในการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การนันต่อไป
ซึงแตกต่างจากการตังราคาโดยบวกจากต้นทุนทีผูป้ ระกอบการจะกําหนดราคาทีต้องการจากต้นทุน
ผลิ ตบวกกําไรทีคาดว่าจะได้รับ จากนันจะใช้วิธีทางการตลาดเพือกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคยอมรับใน
คุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์สอดคล้องกับราคาว่ามีความเหมาะสมและควรซื อ ดังภาพที แสดงความ
แตกต่างระหว่างการตังราคาจากการวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองผูบ้ ริ โภคและการตังราคาโดยบวก
จากต้นทุน
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ภาพที 5 แสดงความแตกต่างระหว่างการตังราคาจากการวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองผูบ้ ริ โภคและการ
ตังราคาโดยบวกจากต้นทุน
ทีมา: ฟิ ลลิป คอตเลอร์, หลักการตลาดฉบับมาตรฐาน, แปลจาก Principles of Marketing, แปลโดย
วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ (กรุ งเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน อินโดไชนา, 2552), 177.
การตังราคาจากคุณค่าในมุมมองผูบ้ ริ โภคจะกระตุน้ ให้ผูผ้ ลิตพัฒนาคุณภาพ
ผลิ ตภัณฑ์และการบริ การเพือแข่งขันกัน ทําให้ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสได้เลือกซื อสิ นค้าและบริ การทีมี
คุณภาพและราคาทียุติธรรม แต่การวัดคุณค่าทําได้ยากดังนันผูป้ ระกอบการควรส่ งเสริ มการวิจยั เพือ
เป็ นแนววิเคราะห์หาจุดสมดุลของราคาและคุณค่า
5.3.4 การตังราคาจากการวิเคราะห์การแข่งขัน คือ การตังราคาสิ นค้าตามคู่แข่ง
การตังราคารู ปแบบนี อาจเกิ ด จากความลํา บากในการวัด ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภค และ
ผูป้ ระกอบการคาดว่าราคาที กําหนดจากกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตรายใหญ่ไ ด้มี ก ารคํานวณผลตอบแทนอย่า ง
รอบคอบมาแล้ว
5.3.5 การตังราคาตามวัตถุ ประสงค์ แบ่งเป็ น 6 วัตถุประสงค์ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2550: 349-350) ดังนี
5.3.5.1 การตังราคาเพือมุ่งเน้นรายได้ เช่น การตังราคาเพือเพิมรายได้ ทําได้
โดยการหาระดับราคาทีจะทําให้เกิดรายได้มากทีสุ ด หรื อการตังราคาเพือเพิมเงินสดหมุนเวียนโดย
การลดราคาหรื อเพิมส่ วนลดเพือกระตุน้ ให้มีการซือทีถีขึน
5.3.5.2 การตังราคาเพือมุ่ง เน้นกํา ไร เช่ น เพื อให้ไ ด้รับ เงิ นตอบแทนตาม
เป้ าหมายทีวางไว้ โดยการกําหนดราคาทีจะทําให้ได้รับรายได้ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ในตอน
เริ มต้นธุ รกิจ การตังราคาเพือให้ได้กาํ ไรสู งสุ ด ทําได้โดยการรักษาระดับต้นทุนกับราคาขายให้มี
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ระยะมากพอทีจะเกิดกําไรอย่างต่อเนือง หรื อการตังราคาเพือรักษาธุ รกิจให้คงอยู่ โดยการปรับราคา
สิ นค้าลงเพือให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้จนกว่าจะผ่านช่วงวิกฤต
5.3.5.3 การตังราคาเพือมุ่งยอดขาย เช่น การตังราคาเพือเพิมยอดขายโดยการ
ลดราคาหรื อจัดโปรโมชันกระตุน้ ยอดขายและดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ตดั สิ นใจซื อสิ นค้า การตัง
ราคาเพือรักษาส่ วนครองตลาด วิธีนีต้องคํานึ งว่าระดับราคาใดทีจะสามารถรักษาระดับส่ วนครอง
ตลาดไว้ได้ โดยการตังราคาให้ตากว่
ํ าหรื อเท่ากับคู่แข่ง และการตังราคาเพือความอยูร่ อดของธุ รกิจ
ด้วยการลดราคาสิ นค้าเพือรักษากิจการให้อยูร่ อดได้ในช่วงทีเกิดการแข่งขันรุ นแรง
5.3.5.4 การตังราคาเพือมุ่งการแข่งขัน เช่น การกําหนดราคาให้เท่ากับคู่แข่ง
เพือป้ องกันการตัดราคา การตังราคาเพือหลี กเลี ยงการแข่งขันด้วยการกําหนดราคาขายตําเพือให้
ธุ รกิ จไม่จูงใจให้ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุน และการตังราคาเพือตัดราคาคู่แข่งโดยการตัง
ราคาให้ตากว่
ํ าคู่แข่ง
5.3.5.5 การตังราคาเพือมุ่งทางสังคม เช่ น เพือจริ ย ธรรม ทําได้โดยการตัง
ราคาสิ นค้าให้ตากว่
ํ าทีควร หรื อเพือคงภาวะการจ้างงานด้วยการตังราคาให้สามารถรักษาการจ้าง
งานและการผลิตไว้ได้
5.3.5.6 การตังราคาเพื อมุ่งด้านภาพลัก ษณ์ ของสิ นค้า เช่ น เพือภาพลักษณ์
ขององค์กรด้วยการตังราคาตําหรื อราคาสู งก็ได้ หรื อเพือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยตังราคาสู ง
เพือแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5.4 กลยุทธ์ การตังราคา
5.4.1 กลยุทธ์การตังราคาผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ แบ่งเป็ น 2 กลยุทธ์ (อาร์ มสตรอง,
2555: 166-167) ดังนี
5.4.1.1 การตังราคาผลิ ตภัณฑ์สู ง เมือเปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์ใหม่จากนันจึ งลด
ราคาลงเมือยอดขายลดลงหรื อมีคู่แข่งมากขึน การตังราคาผลิตภัณฑ์สูงจะทําได้ในกรณี ที คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สูงและแตกต่างจากคู่แข่งรวมถึงผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้านันมาก ในขณะทีผูผ้ ลิต
รายอืนเข้ามาแข่งขันได้ยาก
5.4.1.2 การตังราคาผลิตภัณฑ์เพือเจาะตลาด คือ การตังราคาผลิตภัณฑ์ใหม่
ด้วยราคาตําในช่ วงแรกเพือเปิ ดตลาดและดึงดูดให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นซื อ เมือส่ วนแบ่งตลาดเพิมขึน
ส่ งผลให้ตน้ ทุนตําลงและสามารถขายในราคาทีตําได้ ข้อจํากัดของวิธีการตังราคานี คือ ผลิตภัณฑ์
ต้องอยูใ่ นตลาดทีผูบ้ ริ โภคมีความอ่อนไหวต่อราคา ต้นทุนผลิตและจัดจําหน่ายต้องลดลงเมือผลิต
ปริ มาณมาก และผูผ้ ลิตจะต้องสามารถรักษาราคาตําทีกําหนดไว้ได้เป็ นระยะเวลานาน
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5.4.2. กลยุ ท ธ์ ก ารตังราคาเมื อพิ จ ารณาปั จ จัย รวมของส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์
แบ่งเป็ น 5 กลยุทธ์ (อาร์มสตรอง, 2555: 167-170) ดังนี
5.4.2.1 การตังราคาผลิตภัณฑ์ในสายผลิตเดี ยวกันโดยแบ่งระดับราคาตาม
คุณภาพต้นทุนผลิต คุณค่าผูบ้ ริ โภครับรู ้ และการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์จากราคาของคู่แข่ง ผูผ้ ลิตจึง
ควรกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ความแตกต่างจากราคาทีกําหนดไว้
5.4.2.2 การตังราคาผลิ ตภัณฑ์เสริ ม คือ การตังราคาผลิ ตภัณฑ์เสริ มทีขาย
พร้อมผลิตภัณฑ์หลัก
5.4.2.3 การตังราคาผลิตภัณฑ์ทีผลิตมาเพือใช้ประกอบกับส่ วนหลัก โดยตัง
ราคาสิ นค้าหลักราคาตําและบวกราคาเพิมในสิ นค้าประกอบ ถ้าเป็ นการบริ การจะตังราคาค่าบริ การ
เริ มต้นคงที ส่ วนเกินจากการใช้บริ การจะคํานวณตามอัตราผันแปร
5.4.2.4 การตังราคาผลิตภัณฑ์ทีเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิดจะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ขึนและการกําจัดจะมีมูลค่าสู งกว่า
การนําผลิตภัณฑ์พลอยได้จาํ หน่ายแก่ผทู ้ ีต้องการนําไปใช้ประโยชน์
5.4.2.5 การตังราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ขายแบบรวมกลุ่ ม คื อ การรวมกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตเพือขายในราคาทีตํากว่าการขายแยกชนิดซึงจะกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซือ
5.4.3 กลยุทธ์การปรับราคา แบ่งเป็ น 6 กลยุทธ์ (คอตเลอร์, 2552: 184-190) ดังนี
5.4.3.1 การตังราคาแบบส่ วนลดและส่ วนยอมให้ คื อ การลดราคาให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคทีซื อตามเงือนไข เช่น ซื อปริ มาณมาก ซื อนอกฤดูกาล หรื อชําระเงินล่วงหน้า
5.4.3.2 การตังราคาตามการแบ่ ง ส่ ว น คื อ การตังราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ ช นิ ด
เดียวกันให้แตกต่างตามสถานที รู ปแบบผลิตภัณฑ์ ตามฤดูกาล ตามกลุ่มลูกค้า
5.4.3.3 การตังราคาตามหลัก จิ ต วิ ท ยา ผู ้บ ริ โภคจะเปรี ยบเที ย บราคา
ผลิ ตภัณฑ์กบั ราคาอ้างอิงทีประเมินไว้ก่อนการตัดสิ นใจซื อ ราคาอ้างอิงเกิ ดขึนจากประสบการณ์
การตัดสิ นใจขณะเลื อกซื อ หรื อการประเมิ น จากการเปรี ย บเที ย บกับ ผลิ ตภัณฑ์ของคู่แข่ ง หาก
ผูบ้ ริ โภคขาดข้อมูลหรื อประสบการณ์ใช้ผลิ ตภัณฑ์จะใช้ราคาสิ นค้าเป็ นเกณฑ์ตดั สิ นซึ งจะเชื อว่า
ผลิตภัณฑ์ทีราคาสู งมีคุณภาพทีดีกว่า
5.4.3.4 การตังราคาเพือส่ งเสริ มการตลาด คือ การตังราคาให้ตากว่
ํ าปกติ
ชัวคราวหรื อตามเหตุ การณ์ สําคัญเพือสร้ างความน่ าสนใจและเพิมความต้องการซื อ เช่ น การให้
ส่ วนลด การเพิมบริ การประกันสิ นค้า การคืนเงินสดเมือซื อในระยะเวลาทีกําหนด ข้อควรระวังของ
วิธีการตังสิ นค้านี คือ ถ้ามีการนําวิธีการนี มาใช้มากเกินความจําเป็ นจะเกิดการลอกเลียนจากคู่แข่ง
และผูบ้ ริ โภคจะชะลอการซื อเพือรอราคาทีถูกกว่าทําให้ตราสิ นค้ามีคุณค่าลดลง
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5.4.3.5 การตังราคาตามสภาพภูมิศาสตร์ เมือสถานทีจําหน่ายสิ นค้าต่างกัน
จะเกิ ดต้นทุ นในการขนส่ ง การตังราคาสิ นค้า จึ ง กํา หนดจากการคิ ดรวมมู ล ค่า การดําเนิ น การที
แตกต่างกัน
5.4.3.6 การตังราคาตามประเทศที วางจํา หน่ า ย ผูผ้ ลิ ต จะตังราคาขายใน
ประเทศต่าง ๆ เป็ นราคาเดียวหรื อราคาทีแตกต่างกันขึนอยูก่ บั ต้นทุนการผลิต การแข่งขัน กฎหมาย
ความสะดวกในการกระจายสิ นค้า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค หรื อประสิ ทธิ ภาพของระบบค้าส่ ง
และค้าปลีก ทังนีผูผ้ ลิตจะประเมินสถานการณ์การแข่งขันเพือตังราคาให้เหมาะสม
5.4.4 นโยบายของรั ฐต่ อการตังราคา การตังราคาผลิ ตภัณฑ์จ ะถู ก ควบคุ ม และ
ตรวจสอบตามกฎหมายในแต่ละประเทศเพือให้ราคามี ความยุติธรรมและไม่เกิ ดการรวมมือกัน
กําหนดราคาทีเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคหรื อผูผ้ ลิตรายย่อย
จากการศึกษาแนวคิดการตังราคาสิ นค้า พบว่าการตังราคาสิ นค้า คือ การสร้างมูลค่าแก่
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท ังมู ล ค่ า ที สามารถจับ ต้อ งได้แ ละมู ล ค่า ที เกิ ด จากการประเมิ น ในแง่ ค วามรู ้ สึ ก ของ
ผูบ้ ริ โภคทีมีต่อคุณค่าของสิ นค้านัน การตังราคามีวิธีการหลายรู ปแบบขึนอยู่กบั ประเภทผลิตภัณฑ์
ขนาดธุ รกิ จ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการแข่งขันของธุ รกิจในอุตสาหกรรมนัน การตังราคา
จึงต้องมีความรอบคอบและศึกษาถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ก่อนเลือกรู ปแบบในการตังราคาสิ นค้า
หากผูป้ ระกอบการสามารถสร้างมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์และรักษาความแตกต่างนีไว้ได้จะเป็ นผลดี
ต่อธุ รกิจ สําหรับการวิจยั ครังนีจะนําประโยชน์จากการศึกษาแนวคิดการตังราคาสิ นค้ามาสังเคราะห์
เพือหาแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้านกาแฟสดต่อไป
6. แนวคิดทฤษฎีพืนฐานเกียวกับการวิเคราะห์ องค์ ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
การวิจยั ครังนี ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพืนฐานเกี ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
(Conjoint Analysis) อัน ประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว นคื อ ทฤษฎี ค วามต้อ งการในคุ ณ ลัก ษณะของ
Lancaster ทฤษฎี ความพอใจเชิ งสุ่ ม และทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม ซึ งสามารถอธิ บาย
แนวคิดทฤษฎีส่วนต่างๆ ได้ดงั นี
6.1 ทฤษฎีความต้ องการในคุณลักษณะ (Characteristics Theory of Demand)
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมมีแนวคิดพืนฐานมาจากทฤษฎีอุปสงค์หรื อความ
ต้องการในคุณลักษณะของสิ นค้า ของ Lancaster (Lancaster’s characteristics theory of demand)
ที ว่า อรรถประโยชน์หรื อความพึ งพอใจทีผูบ้ ริ โภคได้รับ เกิ ดจากความพึงพอใจต่อคุ ณลักษณะ
ประกอบต่างๆ ทีรวมเป็ นผลิตภัณฑ์นนั มากกว่าความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์โดยตรงจากตัว
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ผลิตภัณฑ์ โดย Lancaster (1966) กล่าวว่า การตัดสิ นใจทีมีต่อทางเลือกในการซื อของผูบ้ ริ โภคอาจ
เกิดจากการให้ความสําคัญที คุ ณลักษณะต่างๆ ซึ งประกอบขึนเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ดังนันการพิจารณา
ทางเลือกในการบริ โภคเพือให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดจึงเป็ นการประเมิน ลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรื อการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์บางประการมาใช้เป็ นหลักในการตัดสิ นใจเลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์นนั ซึ งกระบวนการตัดสิ นใจดังกล่าวไม่ได้พิจารณาเฉพาะปั จจัยด้านราคาเป็ นประเด็นที
สําคัญทีสุ ดดังเช่นนักเศรษฐศาสตร์ ยุคเก่าได้กล่าวไว้ การตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ภายใต้ทฤษฎีความต้องการในคุณลักษณะนี จะแสดงออกในรู ปแบบการเลือกซื อผลิตภัณฑ์นนด้
ั วย
การพิจารณาและประเมินตามอรรถประโยชน์ทางอ้อม โดยคุณค่าทีได้จะกําหนดจากคุ ณลักษณะ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ผู บ้ ริ โ ภคได้รับ รู ้ แนวคิ ด ดัง กล่ า วถู ก นํา ไปใช้อ ย่า งกว้า งขวาง ทังช่ ว ยในด้า นการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ (Product desing) และช่ วยในการวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ ผูบ้ ริ โภคมากที สุ ด สําหรั บลักษณะหรื อคุ ณลักษณะ (Attributes) ที
ประกอบกัน เป็ นสิ น ค้า นัน Lancaster ชี ให้ เ ห็ น ว่า การเลื อ กซื อของผู ้บ ริ โ ภคจากลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกซื อสิ นค้า (Relevant Characteristics) หากลักษณะผลิตภัณฑ์กลุ่มนีมีการเปลียนแปลงจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ในขณะทีกลุ่มลักษณะผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจเลื อกซื อ (Irrelevant Characteristics) เมือมีการเปลียนลักษณะไปจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลื อกซื อผลิตภัณฑ์ชนิ ดนันแต่อย่างใด เช่นเดียวกับแนวคิดของนักบริ หารการตลาด ทีกล่าว
ว่ า ปั จ จัย จู ง ใจที ทํา ให้ ผู ้บ ริ โภคมี ก ารตัด สิ นใจซื อเกิ ด จากคุ ณ ลัก ษณะผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เรี ยกว่ า
Determinant attributes หรื อ Salient attributed (กุณฑลี รื นรมย์, 2553: 408; Bordalo et al, 2013)
6.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) และอรรถประโยชน์ เชิ งสุ่ ม (Random
Utility Theory)
ทฤษฎี อรรถประโยชน์ เป็ นทฤษฎี ทีอธิ บายพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกี ยวกับการ
บริ หารรายได้อนั จํากัดเพือซื อสิ นค้าหรื อบริ การ ว่ามีจาํ นวนการซื อระดับใดทีจะทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิด
ความพึงพอใจสู งสุ ด โดยมีสมมติฐานทีว่า ผูบ้ ริ โภคทุกคนมีเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจ ดังนันผูบ้ ริ โภค
จึ ง จํา เป็ นในการเลื อกสิ น ค้า หรื อบริ ก ารที จะตอบสนองให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจมากที สุ ด ภายใต้
ข้อจํากัดด้านรายได้ทีคงที ซึ งความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคทีวัดได้จะอยู่ในรู ป
ของหน่ วย ยูทิล (util) (สุ จิตรา กุลประสิ ทธิ , 2550: 103) การเลื อกซื อสิ นค้าและบริ การผูบ้ ริ โภค
จะต้องมีความรู ้ ต่อสิ นค้าและบริ การนันอย่างสมบูรณ์ และอรรถประโยชน์ทีเกิ ดขึนในสิ นค้าและ
บริ การแต่ละชนิดจะต้องมีความเป็ นอิสระเสมอ (พฤทธ์สรรค์ สุ ทธิไชยเมธี , 2556: 8)
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อรรถประโยชน์ (Utility) จึงหมายถึง ความพึงพอใจทีผูบ้ ริ โภคได้รับจากการบริ โภค
สิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดนัน ๆ (เสาวลักษณ์ กูเ้ จริ ญประสิ ทธิ , 2554: 124) สิ นค้าหรื อบริ การจะให้
อรรถประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึนอยูก่ บั ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ
นัน ดังนันระดับอรรถประโยชน์ของสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดเดี ยวกันย่อมแตกต่างกันได้ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน หรื อหากเป็ นผูบ้ ริ โภคคนเดียวกันเมือระยะเวลาต่างกันความต้องการ
ที เปลี ยนแปลงไปจะทํา ให้ระดับ อรรถประโยชน์ ที มี ต่อสิ นค้าเดิ ม เปลี ยนไปได้ (สุ จิตรา กุ ล
ประสิ ท ธิ , 2550: 104) ระดับ อรรถประโยชน์ ที เกิ ด ขึ นจึ ง สั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์นนั ซึ งระดับความต้องการสามารถตอบสนองได้โดยลักษณะต่างๆของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น รสชาติ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม คุณประโยชน์ เป็ นต้น นอกจากนี ปั จจัยที
กําหนดความต้องการส่ วนหนึ งมาจากลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค เช่ น รสนิ ยม ความจําเป็ น
การรับรู ้ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้น (เริ งชัย ตันสุ ชาติ, 2551)
นอกจากนี การเกิดขึนของอรรถประโยชน์หรื อความพึงพอใจ ยังมีลกั ษณะเป็ นเชิง
สุ่ ม (Random Utility) กล่าวคือ ลักษณะของบุคคล (Individual Characteristics) ทีคล้ายคลึงหรื อ
เหมื อ นกัน นันไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภค นันคื อ ผูบ้ ริ โ ภคที มี ล ัก ษณะของบุ ค คลที
คล้ายคลึ งกันหรื อเหมือนกันหากอยู่ภายใต้สถานการณ์ในช่ วงเวลาเดียวกันหรื อช่วงเวลาทีต่างกัน
การตัดสิ นใจในการบริ โภคทีเกิ ดขึนมีความแตกต่างกันได้ (Mansky, 1977) โดยความพึงพอใจใน
แต่ละทางเลือกจะแสดงได้ดว้ ยระดับอรรถประโยชน์ทางอ้อม (Uij) ซึ งประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ ว นที กํา หนดได้ชัด เจน (Deterministic) หรื อ ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจ (Vij) และส่ วนที ไม่
สามารถอธิ บายได้ (eij) หรื อตัวรบกวน (Random Component) (Louviere et al., 2002: 181) ดัง
สมการ

Uij = Vij + eij

โดย Uij คือ ระดับอรรถประโยชน์ทางอ้อมหรื อความพึงพอใจทีผูบ้ ริ โภคคนที j ได้จาก
สิ นค้าชนิดที i ส่ วน Vij คือ ฟั งชันอรรถประโยชน์ทางอ้อมหรื อเป็ นส่ วนความพึงพอใจทีสามารถ
กําหนดได้ชดั เจนของทางเลือกที i และ eij คือ อรรถประโยชน์ทีอยู่ในรู ปค่าคลาดเคลือนทีเกิดขึน
อย่างสุ่ ม ไม่มีความแน่นอนหรื อไม่สามารถสังเกตได้ ซึ งสามารถเขียนใหม่ได้ดงั นี

Uij = Vij(Xij) + eij = bXij + eij
6.3 แนวการวิเคราะห์ องค์ ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) เป็ นการศึกษาถึงปั จจัย หรื อ
คุณลักษณะทีมีผลต่อความชอบของผูบ้ ริ โภคเพือวิเคราะห์วา่ ผูบ้ ริ โภคชอบคุณลักษณะใดในสิ นค้า
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นันมากที สุ ด และชอบที ระดับ เท่ า ใด (กุ ณ ฑลี รื นรมย์, 2553: 408) จึ ง เป็ นเทคนิ ค ที วิ เ คราะห์
ความชอบหรื อความเอนเอียงทีจะชอบ (Preference) ของผูบ้ ริ โภค (มนตรี พิริยะกุล, 2555: 252)
ด้ว ยเหตุ นี การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบร่ ว มจึ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ ทํา ให้
ผูป้ ระกอบการทราบถึ ง แนวคิดทีผูบ้ ริ โภคมี ต่อผลิ ตภัณฑ์และการตัดสิ นใจเลื อกคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทีผูบ้ ริ โภคชอบหรื อยอมรับ นอกจากนีผลการวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการใน
การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (product introductions) การตังราคา (pricing) การคาดการณ์ส่วนแบ่งตลาด
(Market Segmentation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมมีประโยชน์ต่อการชังนําหนักส่ วนได้ส่ วนเสี ยเพือเลื อกสิ งทีพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุ ด (Trade-off) อีกด้วย (Choi, 2005: 2) ทังนี
สามารถจําแนกขันตอนในการนําเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม มาใช้ได้ดงั ต่อไปนี
ส่ วนการรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนที 1 การกําหนดคุณลักษณะ (Attribute) และระดับคุณลักษณะ (Attribute
Level) โดยทัวไปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ จําแนกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ คุ ณลักษณะทาง
กายภาพ คุ ณ ลัก ษณะในเชิ ง ผลลัพ ธ์ ที ได้จ ากการใช้สิ นค้า หรื อบริ ก าร ค่ า ใช้จ่า ยหรื อราคา และ
คุณลักษณะด้านจิตวิทยา เป็ นต้น (Kanetkar, 2002: 6) ทังนี ควรเลือกคุณลักษณะทีครอบคลุมและมี
ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกสิ นค้าหรื อบริ การนันๆ อย่างแท้จริ ง โดยอาจสังเกตได้จากพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้ าหมายในตลาดจริ ง (pilot study) สําหรับวิธีกาํ หนดจํานวนคุณลักษณะทีต้องการจะ
ศึกษามีวิธีการ 3 แบบ (Hair et al., 2009: 422) คือ Traditional conjoint analysis เหมาะกับ
คุณลักษณะทีมี ไม่เกิ น 9 คุ ณลักษณะ ส่ วน Adaptive conjoint analysis เป็ นวิธีทีพัฒนาเพือ
คุณลักษณะทีมีจาํ นวนมากขึนแต่ไม่เกิน 30 คุณลักษณะ และ Choice-based conjoint analysis เหมาะ
สําหรับคุณลักษณะทีมีไม่เกิน 6 คุณลักษณะ ซึ งไม่เพียงแต่เป็ นวิธีทีมีลกั ษณะเฉพาะในการเสนอสิ ง
เร้าแบบหนึงต่อหนึง แต่ยงั มีความแตกต่างในการรวมความสัมพันธ์และประมาณการรวมระดับของ
คุณลักษณะด้วย จากนันวิเคราะห์หาระดับของแต่ละคุณลักษณะ
สําหรับการกําหนดระดับของคุณลักษณะ (Attribute level) ควรกําหนดระดับจูงใจ
ในการเลื อกหรื อการตอบของผูบ้ ริ โภค ให้ครบถ้วน เป็ นไปได้และนําไปปฏิ บตั ิได้จริ งในตลาด
(Bajaj, 1999) โดย Hair et al. (2009) กล่าวว่า ควรเรี ยงลําดับของระดับให้เหมาะสมและทุกระดับ
จะต้องได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค โดยในแต่ละระดับต้องมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน ไม่
ขัดแย้งกัน มีความเป็ นจริ งและไม่ละเลยคุณลักษณะทีสําคัญทังด้านดีและด้านลบอันจะทําให้เกิ ด
การบิดเบือนและลดความถูกต้องของการพยากรณ์ผล
ขั นตอนที 2 การสร้ า งชุ ดคุ ณ ลั ก ษณะ ต้ อ งเป็ นชุ ดคุ ณ ลั ก ษณะที มี ค วาม
สมเหตุสมผล โดยการสร้างชุดคุณลักษณะจะต้องผสมผสานระหว่างคุณลักษณะในแต่ละระดับโดย

44
ปราศจากความขัดแย้งระหว่างระดับของคุณลักษณะในแต่ละด้าน ทังนี ในการกําหนดคุณลักษณะ
และระดับของคุ ณ ลัก ษณะทังหมด โดยใช้ Factorial design จะพบว่าจํานวนชุ ดคุ ณลัก ษณะจะมี
จํานวนมากเมือมีคุณลักษณะและระดับเพิมมากขึน (Hair et al., 2009: 433) เช่น ถ้ามี 4 คุณลักษณะ
และสามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ จะได้จาํ นวนของสิ งเร้าทังหมด (5 x 5 x 5 x 5) หรื อ 625 ชุด
คุณลักษณะ ซึ งเป็ นจํานวนทีมากเกิ นไปสําหรับผูต้ อบ ทําให้ผูต้ อบเกิดความสับสนในการเลื อก
ดังนัน จึงต้องอาศัยเทคนิ ค fractional factorial design เพือลดจํานวนชุดคุณลักษณะลงให้เหมาะสม
(Hair et al., 2009: 434) แต่ทงนี
ั ต้องคํานึ งถึงจํานวนชุ ดคุณลักษณะขันตําทีควรกําหนดด้วย โดย
Hair et al. (2009: 423-424) ได้เสนอว่าควรกําหนดคุณลักษณะขันตําในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่ วม ดังนี
จํานวนชุ ดคุณลักษณะขันตํา = (จํานวนระดับคุณลักษณะทังหมด) – (จํานวน
คุณลักษณะทังหมด) + 1
ขันตอนที 3 การกําหนดสถานการณ์ทีจะให้ผบู ้ ริ โภคเลือก
หลังจากกําหนดชุ ดคุณลักษณะแล้ว ขันตอนต่อไปคือ การนําเสนอชุดคุณลักษณะ
เพือให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือก โดยทัวไปวิธีการนําเสนอทีใช้ในเทคนิค Conjoint analysis นี มีอยู่ 3
วิธีการ คือ
. Trade-off approach เป็ นการให้ผตู ้ อบเรี ยงลําดับความชอบโดยเปรี ยบเทียบครัง
ละ 2 คุณลักษณะ ข้อดีของวิธีนีคือ ผูต้ อบและผูป้ ระมวลผลสามารถกระทําการได้ง่าย ข้อเสี ยคือ ไม่
เหมาะกับข้อมูลทีมากเกินไป
. Full-profile approach ให้ผตู ้ อบเลือกตอบคุณลักษณะทังหมดของผลิตภัณฑ์ซึง
จะประเมินพร้อมกัน โดยทีคุณลักษณะแต่ละชุด (Profile) จะเขียนลงใน card แต่ละใบ เพือใช้ใน
การให้คะแนนว่าคุณลักษณะชุดใดมีคุณค่ามากทีสุ ดเรี ยงตามลําดับไปจนถึงชุดคุณลักษณะทีมีคุณค่า
น้อยทีสุ ด (กุณฑลี รื นรมย์, 2553: 413) วิธีนีผูต้ อบจะเห็นและเปรี ยบเทียบชุ ดคุณลักษณะทังหมดได้
พร้อมกัน
. Pairwise comparison วิธีนีผูต้ อบแบบสอบถามจะประเมินคุณค่าของคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ 2 คุณลักษณะพร้อมกันจนกระทังคุ ณลักษณะทุก ๆ คู่ถูกประเมินเสร็ จสิ นทังหมด การ
ประเมินคุณลักษณะในแต่ละคู่ด้วยการเรี ยงลําดับ จากคุ ณลักษณะที ชอบมากสุ ดถึ งคุณลักษณะที
ชอบน้อยทีสุ ด ข้อดีของ Pairwise ก็คือ เป็ นวิธีทีสะดวกในการประเมินคุณค่าของคุณลักษณะแต่ละ
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คู่ แต่ ขอ้ เสี ย ก็คื อ การประเมิ นคุ ณ ค่า ของคุ ณลักษณะแต่ ล ะคู่ จะไม่ได้ภาพรวมของการประเมิ น
คุณลักษณะอย่างครอบคลุม (กุณฑลี รื นรมย์, 2553: 412-413)
ขันตอนที 4 กําหนดวิธีวดั ความพึงพอใจ สําหรับวิธีในการสร้างเครื องมือในการวัด
ความชอบของผูบ้ ริ โภคนัน อาจให้ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความพึงพอใจ (Rating) เช่น ให้คะแนน
ตามลําดับความชอบ 1-10 ซึ งวิธีการให้คะแนนนีเป็ นการให้ขอ้ มูลความพึงพอใจทีมีต่อผลิตภัณฑ์
ในเชิงลึกกว่าให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะเลือกหรื อไม่เลือก (yes/no) ผลิตภัณฑ์นนั และสามารถสร้าง
เป็ นแบบจําลองทางเลื อกได้เนื องจากให้มองเป็ นโอกาสในการเลื อกทางเลื อกได้หลายทาง แต่
กระนัน ยังอาจก่อให้เกิดอคติ (Bias) ของผูต้ อบต่อการตัดสิ นให้คะแนน ว่าอาจนําไปพยากรณ์ใน
ตลาดได้ไม่ดีเท่าทีควร ดังนันอาจใช้วิธีการให้เรี ยงลําดับตามความสําคัญ (Ranking) ซึ งจะสามารถ
ช่วยลดอคติดงั กล่าวได้ (Mcfadden, 1986) วิธีการเรี ยงลําดับนี จะมีความน่าเชื อถือและเหมาะกับ
คําถามทีมีชุดทางเลือกไม่มากนัก (ไม่เกิน 20 ชุดคุณลักษณะ)
ส่ วนการวิเคราะห์ ข้อมูล
ขันตอนที 1 การเลือกแบบจําลองความพึงพอใจทีเหมาะสม ในการประมาณค่า
ความพึงพอใจหรื อระดับอรรถประโยชน์ จากการประยุกต์ใช้แนวคิ ดอรรถประโยชน์ทีเกิ ดจาก
คุ ณ ลัก ษณะที หลากหลายของสิ นค้า และบริ ก าร สามารถแสดงสมการทัวไปในรู ป ของระดับ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคแต่ละรายทีเกิดจากคุณลักษณะสิ นค้าและบริ การต่างๆ (กุณฑลี รื นรมย์
,2553: 415-416) ดังนี
m k

U (x) = ∑ ∑ aij xij
i=1 j=1
โดยที U (x) คือ อรรถประโยชน์หรื อ Utility ของชุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ aij คือ
อรรถประโยชน์ทีผูบ้ ริ โภคให้กบั ระดับ j ของคุณลักษณะ i k คือ จํานวนระดับของคุณลักษณะ i
m คือ จํานวนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ xij คือ ถ้าระดับ j ของ i คุ ณลักษณะปรากฏอยูใ่ นโมเดล
xij คือ ถ้าเป็ นกรณี อืนนอกเหนือจากนัน สําหรับตัวแบบของ Conjoint Analysis Model มีดงั นี

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

Y = b + X1 + X2 ……………. + Xn + e

สมการความสัมพันธ์พืนฐานในรู ปทัวไป เพืออธิบายถึงการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อ
ความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ (Hair et al., 2009: 406) ดังต่อไปนี โดยที Y คือ ค่าความ
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พึงพอใจรวมทีผูบ้ ริ โภคให้กบั สิ นค้า ซึ งอาจเป็ นข้อมูลประเภท interval, ratio, nominal หรื อ ordinal
scale ก็ได้ ส่ วน b คือ ค่าคงที Xi คือ ค่าความพึงพอใจทีผูบ้ ริ โภคให้แก่ระดับคุณลักษณะที i และ e
คือ ค่าความคลาดเคลือน (error) ทังนี (Bajaj, 1999: 1; Hair et al., 2009: 406) ได้กล่าวถึงลักษณะ
เด่นของเทคนิ ควิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมว่า สามารถปรับตัวแปรตาม (Y) เป็ น metic (interval,
ratio) หรื อ non-metric (nominal, ordinal) ก็ได้ โดยทีตัวแปรอิสระ(Xn) คือ ความพึงพอใจ (Utility)
ของระดับคุณลักษณะมีลกั ษณะเป็ น non-metric สําหรับการพยากรณ์และเป็ นข้อสมมุติฐานทัวไป
เกี ยวกับ ความสัม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรอิ ส ระและตัวแปรตาม ที มี แ บบจําลองความพึ งพอใจ
(perference or part-worth models) ทีแตกต่างกัน 3 รู ปแบบ (Green and Srinivasan, 1978: 105)
ได้แก่
1. ความพึงพอใจแบบไม่ต่อเนือง หรื อ Discrete Model:
௧

ݏ ൌ  ݂ ሺݕ ሻ
ୀଵ

2. ความพึงพอใจแบบเส้นตรง หรื อ Vector Model:
௧

ݏ ൌ  ݓ ݕ
ୀଵ

3. ความพึงพอใจแบบจุด หรื อ Ideal-point Model:
௧

݀ଶ

ൌ   ݓ ሺݕ െ ݔ ሻଶ 
ୀଵ

โดยที

sj คือ ความพึงพอใจรวมในชุดคุณลักษณะ (Stimulus) ที jth
t คือ จํานวนคุณลักษณะ
j คือ จํานวน concept card
d2j คือ Weighted Square Distance และมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับ sj

fp คือ ฟังก์ชนั ของผลลัพธ์ของผลประโยชน์เฉพาะส่ วน (Part Worth) สําหรับแต่ละ
ระดับการเปลียนแปลงของชุดคุณลักษณะ pth
yjp คือ ระดับคุณลักษณะที pth สําหรับคุณลักษณะที jth

wp คือ ค่าถ่วงนําหนักความสําคัญของผูต้ อบในแต่ละคุณลักษณะที pth
xp คือ จุดในอุดมคติ (Ideal Point) ของผูต้ อบแต่ละคนทีมีต่อคุณลักษณะ pth
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ทังนี ความพึงพอใจแบบไม่ต่อเนือง หรื อ Discrete Model เป็ นความสัมพันธ์อย่าง
อิสระระหว่างความพึงพอใจกับระดับคุณลักษณะ จึงเหมาะกับความพึงพอใจทีเปลียนแปลงเร็ วเมือ
ระดับคุณลักษณะเปลียนไป ส่ วนความพึงพอใจแบบเส้นตรง หรื อ Vector Model เป็ นความสัมพันธ์
พืนฐานแบบง่ า ยระหว่า งความพึ ง พอใจกับ ระดับ คุ ณลัก ษณะที อาจเปลี ยนแปลงไปในทิ ศ ทาง
เดี ยวกันหรื อทิ ศทางตรงข้า มกันก็ ไ ด้ และความพึ งพอใจแบบจุ ด หรื อ Ideal-point Model เป็ น
ความสัมพันธ์ แบบเส้นโค้งระหว่างความพึงพอใจกับระดับของคุ ณลักษณะ เส้นโค้งแสดงเป็ น
ลักษณะ คือ เส้นโค้งควํา (ideal-point) ทีจุดคุณลักษณะทีคาดหวังจะแสดงความพึงพอใจสู งสุ ด และ
โค้งหงาย (anti-ideal-point) ทีจุดคุณลักษณะทีคาดหวังจะแสดงความพึงพอใจตําสุ ด
ขันตอนที 2 การประมาณค่าความพึงพอใจ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของสมการ
ต้องพิจารณาถึงลักษณะข้อมูลความพึงพอใจว่าข้อมูลทีศึกษาเป็ น metric หรื อ non-metric ซึ งจะมี
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทีต่างกันตามลักษณะของข้อมูล (Green and Srinivasan.,1978: 112113) ดังนี
1. เมือพิจารณาลักษณะของข้อมูลความพึงพอใจ หากเป็ นข้อมูลแบบ non-metric
โดยมีการวัดความพึงพอใจด้วยสเกลแบบนามบัญญัติ (norminal scale) และแบบสเกลอันดับ หรื อ
Ranking (oridinal scale) จะใช้วิธี MONANOVA (Monotonic Analysis of Variance), LINMAP,
PREFMAP และ Johnson's nonmetric tradeoff pro-cedure ในการประมาณค่า
2. เมือพิจารณาลักษณะของข้อมูลความพึงพอใจ หากเป็ นข้อมูลแบบ metric ที
ข้อมูลความพึงพอใจถูกวัดด้วยสเกลเป็ นช่วง หรื อ Rating (interval scale) และแบบสเกลอัตราส่ วน
(ratio scale) จะใช้วธิ ี OLS (Ordinary Least Squares ) และ MSAE ในการประมาณค่า
3. เมือพิจารณาลักษณะของข้อมูลความพึงพอใจ หากเป็ นข้อมูลแบบ Choiceprobability จะใช้วธิ ี Logit และ Probit
นอกจากนี วิธี ก ารประมาณค่า พารามิ เตอร์ ส ามารถเลื อกใช้ไ ด้ตามลัก ษณะของ
แบบสอบถามทีใช้ คือ ถ้าใช้วิธี Pair-wise สามารถประมาณค่าโดยใช้แบบจําลอง Probit หรื อ Logit
ถ้าสอบถามโดยใช้วิธี Full profile จะประมาณค่าโดยใช้ OLS หรื อ Tobit ก็ได้ (รวิสสาข์ สุ ชาโต,
2554) ในขณะที Huber and Fiedler (1996) กล่าวว่า โดยทัวไปการวิเคราะห์ Conjoint Analysis จะ
วิเคราะห์ดว้ ย Multivariate Regression Analysis โดยแบบจําลองทัง 3 แบบ สามารถวิเคราะห์ได้
ด้วย OLS สําหรับ Traditional Conjoint Analysis สามารถประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของสิ นค้าได้ทงการวั
ั
ดค่าความพึงพอใจเป็ นแบบ metric และแบบ non-metric (วราภรณ์ งามสมสุ ข
และรัตนา โพธิสุวรรณ, 2555)
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จากศึกษาแนวการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) ผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปเป็ น
แนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม สร้างและกําหนดชุดคุณลักษณะ เพือหาความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดและนํามาสังเคราะห์เป็ นแนวทางการประกอบการแก่ผู ้
ประกอบธุ รกิจร้านกาแฟสดขนาดย่อยต่อไป
7. งานวิจัยทีเกียวข้ อง

งานวิจัยในประเทศ

งานวิจัยทีใช้ แนวคิดการวิเคราะห์ องค์ ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
ปริ ศนา สุ วรรณาภรณ์ (2555) ศึกษา การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ขา้ วสําหรับผูบ้ ริ โภค
ชาวอัง กฤษ ฝรั งเศส เนเธอร์ แลนด์ และเบลเยีย ม โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ แ บบคอนจอยท์ พบว่า
ความชอบผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วของผูบ้ ริ โ ภคเรี ย งตามลํา ดับ คื อ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า วที ไม่ มี ก ารตัด ต่ อ
พันธุ กรรม เป็ นข้าวหอมมะลิ รู ปแบบอาหารเอเชี ย ควรให้ความร้อนก่อนบริ โภค และขายในตรา
สิ นค้าทีเป็ นทีรู ้จกั เมือนําค่าอรรถประโยชน์ (utility value) มาจัดแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ กลุ่มคือ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคทีชอบข้าวหอมมะลิ /บาสมาติ กลุ่ มผูบ้ ริ โภคทีปฏิเสธอาหารตัดต่อพันธุ กรรม กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคทีชอบอาหารเอเชี ย และกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีเน้นความสะดวก พบว่าอายุ รายได้ และเชื อชาติ
ของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นลัก ษณะที ทํา ให้เ กิ ด ความสนใจในผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วที แตกต่ า งกัน และจากผล
การศึกษาสรุ ปได้วา่ มีการยอมรับข้าวเป็ นเชิงบวกในกลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวยุโรป
ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล (2555) ศึ กษา ทัศนคติและความต้องการซื อของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วจีเอพี สํารวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน และใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
ในการศึกษา พบว่า ลักษณะด้านความปลอดภัยทางอาหารมีความสําคัญสําหรับผูบ้ ริ โภคมากทีสุ ด
คือ ผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเงิ นเพิ มขึ นเพือซื อข้า วมี ก ารรั บรองมาตรฐานจี เอพี รองลงมาคื อ ลัก ษณะ
คุ ณภาพการบริ โภค (รสชาติ กลิ น และความนุ่ ม) ลักษณะราคา และลักษณะเกี ยวกับคุ ณค่าทาง
อาหารมีความสําคัญน้อยทีสุ ด
วิชรัตน์ บุปผาพันธุ์ (2554) ศึ กษา การศึ กษาการตัดสิ นใจเลื อกช่ องทางการขายของ
เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยรายเล็กของ บริ ษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด สาขามิตรภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยรายเล็ก จํานวน 120 คน โดยใช้ Conjoint Analysis
และ Multiple Linear Regression เป็ นวิธีการวิเคราะห์ผล หากกําหนดชุดคุ ณลักษณะแบบ Full
Factorial Design จะได้ชุดคุณลักษณะทังหมด 162 ชุด จึงลดชุดคุณลักษณะเหลือเพียง 24 ชุด และ
ให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม 1 ท่าน ตอบแบบสอบถามเพียงคนละ 7 ชุด จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจขายอ้อยให้กบั โรงงานมากทีสุ ดคือ ราคารับซื อของโรงงาน ปั จจัยรองลงมาคือ
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สภาพคล่องทางการเงิ นกับการขายอ้อยให้โรงงานและความรวดเร็ วในการจ่ายเงิ นค่าอ้อยให้กบั
เกษตรกร ส่ วนปั จจัยน้อยทีสุ ดคือ ระยะทางจากแปลงอ้อยถึงสถานี ขนถ่ายของโรงงาน ด้านความ
พึงพอใจในปั จจุบนั ของเกษตรกรทีมีความสําคัญมากทีสุ ด คือ ระยะทางจากแปลงอ้อยถึงสถานีขน
ถ่ายของโรงงาน รองลงมาคือ ความรวดเร็ วในการจ่ายเงินค่าอ้อยให้กบั เกษตรกร และสภาพคล่อง
ทางการเงินเป็ นปั จจัยเสริ มทีสร้างความเชือมันในการขายอ้อยให้กบั โรงงาน
กัลยาณี เต็งพงศธร และคณะ (2551) ศึกษา ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื องดืม
เพือสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคไทย ต่ อแนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์นมเพือสุ ข ภาพจํานวน 32 แนวคิ ด จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง 100 คน โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่ วม พบว่า คุณลักษณะผลิตภัณฑ์นมทีผูบ้ ริ โภคมี
ระดับความชอบมากทีสุ ด คือ ชนิดของผลิตภัณฑ์นม รองลงมา คือ คุณลักษณะในด้านการเติมสารที
มีประโยชน์ในผลิ ตภัณฑ์นม ถัดมาคือคุณลักษณะด้านราคา และคุณลักษณะทีมีผลต่อความชอบ
ของผูบ้ ริ โภคน้อยทีสุ ด คือ คุณลักษณะด้านการเติมส่ วนประกอบอืนๆและไขมันลงในผลิตภัณฑ์นม
ศุภเนตร พิศาลกุล (2550) ศึกษา การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยเน้นทีการรับนวัตกรรมทาง
ภาชนะบรรจุอาหาร โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) ในการวิจยั และมี
กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภค 402 คน พบว่า ในด้า นแนวคิ ด เกี ยวกับ วัส ดุ คุ ณ ลัก ษณะที ผู ้บ ริ โ ภคให้
ความสําคัญมากทีสุ ดคือ เทคโนโลยี รองลงมาตามลําดับคือ สิ งแวดล้อม ความเข้ากันได้ การป้ องกัน
ความสะดวก และความสวยงาม ในด้านแนวคิดการออกแบบ คุณลักษณะทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
มากทีสุ ดคือ ความเป็ นประโยชน์ ความสวยงาม ความสะดวก ความเข้ากันได้ และการป้ องกัน ใน
ด้านการทําหน้าทีของภาชนะบรรจุอาหาร คุณลักษณะทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ดคือ การ
ป้ องกัน ความสะดวก และความเป็ นประโยชน์
ดลฤดี อัศวโกศล (2546) ศึกษา รู ปแบบการใช้อินเตอร์ เน็ตและการศึกษาอิท ธิ พลของ
ความเชื อประสิ ท ธิ ภ าพในตนและปั จ จัย คัด สรรที มี ผ ลต่ อ การใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต ของครู ร ะดับ
ประถมศึกษาเขตกรุ งเทพมหานคร: การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ ซึ งใช้วิธีวิเคราะห์คอนจอยท์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง ยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลลิ ส เรล
ผลการวิ จ ั ย ในส่ วนวิ เ คราะห์ ค อนจอยท์ พ บว่ า ครู ระดั บ ประถมศึ ก ษาในโรงเรี ยนเขต
กรุ ง เทพมหานครให้ค วามสํา คัญ กับ รู ป แบบการใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต ในด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้
อินเตอร์ เน็ตมากทีสุ ด รองลงมาตามลําดับคือ ลักษณะการใช้อินเตอร์ เน็ต วิธีการใช้อินเตอร์ เน็ต
และเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต
งานวิจัยพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ธนพร นังตะลา (2556) ศึกษา การรับรู ้และการบริ โภคกาแฟสดของบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุ ข ในเขตอําเภอนางรอง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ จากกลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 254 คนพบว่า การ
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ตัดสิ นใจเลือกดืมกาแฟส่ วนใหญ่มาจากความชอบในรสชาติ ร้อยละ 64.42 รองลงมาคือ สะดวกใน
การบริ โภค ร้อยละ 35.58 และมีความถีในการดืมกาแฟสดส่ วนใหญ่ 1-2 ครังต่อสัปดาห์ ร้อยละ
50.57 รองลงมา 3-4 ครังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 26.44
ฝนทอง ถิ นพังงา (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้ านกาแฟ
อเมซอนในปั มนํามันปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างทีเคยบริ โภคกาแฟร้ านอเม
ซอนจํานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีอาชีพรับราชการ/
พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจํา มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ในด้านพฤติกรรมการดืมกาแฟ ราคาเป็ นปั จจัยหลักทีทําให้ผบู ้ ริ โภคเปลียนแปลงยีห้อกาแฟทีเลือก
ดืมได้
ไพลิ น บรรพโต (2556) จากการศึกษาทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคทีมี ต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดและความพึงพอใจต่อร้ านกาแฟสดในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง 465 คน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี มากทีสุ ด รองลงมาคือ ช่วง
อายุระหว่าง 26-30 ปี และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับบรรยากาศรวมถึงสภาพแวดล้อม
ของร้านกาแฟมากทีสุ ด รองลงมาคือ ด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของร้าน
สุ ดารั ตน์ รื นเลี ยง (2554) การศึก ษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคกาแฟสดในร้ านกาแฟของ
ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดช่ วงเช้า
(06.01-09.00 น.) มากทีสุ ด รองลงมา คือ ช่วงสาย (09.01-12.00 น.) และให้ความสําคัญในการเลือก
ดืมกาแฟสดจากรสชาติมากทีสุ ด รองลงมา คือ ให้ความสําคัญกับคุณภาพ
ธนน ศิ ริ ม าตย์ (2554) ศึ ก ษาการตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคกาแฟสดของผู ้บ ริ โ ภคใน
ศูนย์การค้า จังหวัดนครปฐม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง อายุ 31-40
ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือน
พฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกชนิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์แบบแก้วพลาสติกมีฝาปิ ดมาก
ทีสุ ด ร้อยละ 36.5 โดยจะเลือกเป็ นแก้วขนาดกลาง ร้อยละ 44.5
วารุ ณี พันหัน (2551) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อกบริ โภคกาแฟสดของประชาชนใน
ศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดเป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั มีรายได้ 7,001-15,000 บาท ด้านพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคพอใจกาแฟราคา 40-50 บาทต่อแก้ว และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบกาแฟแก้วขนาด
กลางมากทีสุ ด ร้อยละ 56.75 รองลงมาชอบแก้วกาแฟขนาดเล็ก ร้อยละ 38.00 และชอบแก้วกาแฟ
ขนาดใหญ่นอ้ ยทีสุ ด ร้อยละ 5.25
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วิมล รุ่ งสัจบริ รักษ์ (2550) ศึก ษา พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟในร้ านกาแฟพรี เมียม
กรณี ศึกษาผูบ้ ริ โภคในย่านธุ รกิจของกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญ
กับสายพันธุ์ของกาแฟ ร้อยละ 48.3 แต่สําหรับผูบ้ ริ โภคทีให้ความสําคัญจะชอบรสชาติกาแฟสาย
พันธุ์อาราบิกา้ มากกว่าโรบัสต้า ร้อยละ 34.3
เพ็ ช รรั ต น์ ยิ มเจริ ญ (2550) ศึ ก ษา พฤติ ก รรมการบริ โภคกาแฟสด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกซื อกาแฟสดจากร้านทีอยูใ่ กล้ทีทํางานมากทีสุ ด ร้อยละ 36.8
รองลงมาเลือกซื อกาแฟสดจากร้านทีอยูใ่ นปั มนํามัน ร้อยละ 31.2 สาเหตุทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื อกาแฟ
จากร้านทีอยูใ่ กล้ทีทํางานคือ ความสะดวกต่อการซื อมากทีสุ ด ปัจจัยถัดมาคือ ราคาไม่แพง
ธนิ ษฐา ชู นิยม (2547) จากการศึกษาเรื องปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกร้ านกาแฟคัวบด
ของผูบ้ ริ โภค เพือเปรี ยบเทียบปั จจัยสําคัญในการเลื อกร้านกาแฟคัวบด จากกลุ่มตัวอย่าง 398 คน
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 61.00 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้ อยละ 37.80 การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่ามีจาํ นวน ร้อยละ 72.80 ประกอบอาชี พลูกจ้างหรื อพนักงานบริ ษทั จํานวน
ร้ อยละ 58.50 มี รายได้ต่อเดื อน 15,001 บาทขึนไป ร้ อยละ 57.80 พฤติกรรมการบริ โภคผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ คัวบดประเภทกาแฟเย็นใส่ นมและนําตาลมี
ร้อยละ 38.50 นอกจากนี พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อยทีสุ ดต่อปั จจัยด้านการมีแก้วกาแฟตาม
ขนาดให้เลือกในระดับมาก
งานวิจัยต่ างประเทศ
Shih et al. (2008) ได้ศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟกระป๋ องใน
ประเทศไต้ห วัน โดยใช้เ ทคนิ ค Conjoint Analysis ซึ งกํา หนดคุ ณ ลัก ษณะกาแฟกระป๋ องไว้
คุ ณ ลัก ษณะ ได้แ ก่ รสชาติ ตราสิ น ค้า ราคา บรรจุ ภณ
ั ฑ์ และขนาดบรรจุ จากการศึ ก ษาพบว่า
คุณลักษณะด้านราคามีความสําคัญมากทีสุ ด คือ ร้อยละ 28.78 ถัดมาคือ ตราสิ นค้า ร้อยละ 24.62
ขนาดบรรจุ ร้อยละ 22.17 บรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 14.72 และลําดับท้ายสุ ดคือ รสชาติ ร้อยละ 9.71 โดย
ผูบ้ ริ โภคกาแฟกระป๋ องในประเทศไต้หวันทางภาคเหนื อและภาคกลางจะพึงพอใจ คุ ณลักษณะ
รสชาติมากทีสุ ดคือ ร้อยละ 42.07 และ ร้อยละ 32.12 ตามลําดับ ขณะทีผูบ้ ริ โภคภาคใต้จะพึงพอใจ
ใน ตราสิ นค้ามากทีสุ ด คือ ร้อยละ 42.74
Jervis, Lopetcharat and Drake (2012) ศึกษา ความเกียวข้องของชาติพนั ธุ์วรรณนา
(Ethnography) และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมเพือหาคุ ณลักษณะสําคัญต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคเครื องดืมกาแฟชนิดลาเต้ วัตถุประสงค์การวิจยั เพือศึกษา พิจารณา และเปรี ยบเทียบ กลุ่ม
Ethnography และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมเพือระบุ ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกเครื องดื ม
กาแฟชนิดลาเต้ การเก็บรวบรวมของมูลจากผูผ้ ลิตกาแฟลาเต้ชนนํ
ั า 4 แห่ง กําหนดคุณลักษณะเพือ
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ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมในด้านสถานทีซื อ ชนิ ดของนม ปริ มาณไขมัน สารให้ความ
หวานและรสชาติ จากการสํารวจกลุ่มผูบ้ ริ โภค 721 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมพบว่า
คุ ณลักษณะทีผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกลาเต้มากทีสุ ดคือ สถานทีซื อและชนิ ดของนม รองลงมาคือ
ปริ มาณไขมัน สารให้ความหวานและรสชาติ การแบ่งกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามค่า Utility แสดง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที 1 มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 185 คน เป็ นกลุ่มทีซื อตามความ
พอใจจากอิทธิ พลของชนิ ดของนมและสารให้ความหวาน กลุ่มที 2 มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน
เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีอยูใ่ นทําเลของร้านกาแฟนันๆ และกลุ่มที 3 มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 336 คน เป็ น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคทีใส่ ใจในสุ ขภาพและแคลอรี ทีได้รับ ข้อสังเกต ethnographical การระบุและอธิ บาย
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคขึ นอยู่ก ับ รู ปแบบของพฤติ ก รรม การกําหนดตําแหน่ งและการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค
Bantiwalu (2012) ศึ ก ษาปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ โ ภคกาแฟและพฤติ ก รรมใน
ประเทศจีน ตลาดเครื องดืมร้อนในประเทศจีนนันประกอบไปด้วยตลาดการขายปลีกของกาแฟ ชา
และเครื องดื มร้ อนอื น ๆ งานวิจยั นี ได้มุ่งเน้นในเรื องของปั จจัย ต่า ง ๆ ที มีผ ลต่อพฤติ ก รรมการ
บริ โภคกาแฟในปั จจุบนั และเหตุผลเบืองหลังของการนิยมบริ โภคกาแฟมากกว่าเครื องดืมร้อนอืน
ๆ การดําเนิ นการสํารวจเกิดขึนใน 4 เมืองหลักของจีน เพือระบุปัจจัยต่าง ๆ ทีสามารถเปลียนแปลง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในจีนได้ ดังนันการสํารวจได้พิสูจน์วา่ ปัจจัยต่าง ๆ ทีมีผลบวกต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคกาแฟ คือ คุณภาพของกาแฟ การใช้กาแฟเพือการเข้าสังคม ทัศนคติทีมีต่อกาแฟ ส่ วนปั จจัย
ที มี ผ ลในทางลบ คื อ ราคาและอายุข องกาแฟ ล้ว นมี ผลต่อ การชื นชอบกาแฟของผู บ้ ริ โภคที มี
มากกว่าเครื องดืมร้อนชนิดอืน ๆ
Cranfield (2010) ศึ ก ษาการประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า กับ ตลาดกาแฟที วาง
จําหน่ายในเมืองโตรอนโตและแวนคู เวอร์ พบว่า ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมเพือศึกษา
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกียวกับคุณลักษณะเฉพาะของกาแฟทีวางจําหน่ายในท้องตลาดโดยใช้
ข้อ มู ล ที ได้จ ากย่า นกลางเมื อ งโตรอนโตและเมื อ งแวนคู เ วอร์ ซึ งเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์ แบบตัวต่อตัวกับลู กค้า การประเมินผลกระทบของปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมวิทยาและ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อผูบ้ ริ โภคของ Fair Trade coffee ใช้วิธีวิเคราะห์เป็ นกลุ่มๆ และ
ใช้แบบจําลอง Cluster Analysis และ Multinomial Logit Models วิเคราะห์ ผลสรุ ปแนะว่า หากไม่
คํา นึ ง ถึ ง สถานที ผูบ้ ริ โ ภคคาดคะเนคุ ณ ภาพจาก ราคาและฉลากสิ น ค้า ผูว้ ิจยั จํา แนกผูบ้ ริ โ ภค
ออกเป็ น 3 กลุ่มในแต่ละเมือง ในโตรอนโตผูบ้ ริ โภค ได้แก่ กลุ่มทีสนใจเกียวกับการติดฉลาก ราคา
และสมดุ ล ของผูซ้ ื อ ส่ วนแวนคู เวอร์ ผูบ้ ริ โภคแบ่ งออกเป็ น ผู บ้ ริ โภคที สนใจการติ ด ฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ออแกนิ ค Fair trade coffee ราคา และสมดุ ลของผูซ้ ื อ แม้ว่าตัวแปรทีกล่าวมาจะส่ งผล
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กว้างต่อกลุ่มของผูบ้ ริ โภคทังหมด แต่ตวั แปรเพียงตัวเดียวไม่สามารถอธิ บายผูบ้ ริ โภคทังหมดทีอยู่
ในแต่ละเมืองได้ ดังนันจากผลที ได้ควรมี หลักทีสามารถอธิ บายผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มและสามารถ
คาดคะเนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อ Fair Trade coffee ได้ดียงขึ
ิ น
จากวรรณกรรมที ผู ว้ ิจ ัย ได้ท บทวนไว้เ บื องต้น ทังหมดสามารถนํา มาสรุ ป เป็ นทิ ศ
ทางการนําวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องมาใช้ประโยชน์ ดังตารางที 3
ตารางที 3 สรุ ปทิศทางการนําวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องมาใช้ประโยชน์
แนวทางการนําไปใช้ ประโยชน์
เนือหา
. ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับธุรกิจ
ร้านกาแฟสด
.ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อย
และการเป็ นผูป้ ระกอบการ
.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
. แนวคิดการจัดการผลิตภัณฑ์
. แนวคิดการตังราคาสิ นค้า
. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่ วม
. งานวิจยั ทีเกียวข้อง

(จากการศึกษาเมือปี 2556)

ความสําคัญ
และวัตถุประสงค์

กรอบแนวคิด
ในการวิจยั

เครื องมือ
ในการวิจยั

3

3

3

สถิตทิ ใช้
ี
ในการ
วิจยั

3

3
3

3
3

3

3

3
3

อภิปราย
ผล

3
3

3

3

3

3

3

3

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องการตังราคาของธุ รกิ จขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้าน
กาแฟสด มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับของปัจจัยและรู ปแบบความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อเครื องดืมกาแฟสดด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่ วม (Conjoint Analysis) งานวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยการออกแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่ วม (Conjoint Analysis) และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาจากทฤษฎี
แนวคิด เอกสาร งานวิจยั และบทความทีเกียวข้อง
เพือให้การวิจยั ครั งนี มี การค้นคว้าและจัดเก็บข้อมู ลอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย จึ ง กํา หนดระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย ประกอบด้ว ยขันตอนวิ จ ัย แบ่ ง เป็ น 1)
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า ง 2) การเก็ บรวบรวมข้อมู ล 3) เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั และวิธี ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูล 4) กระบวนการพัฒนาแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้านกาแฟสด 5) สถิติทีใช้ใน
การวิจยั ซึ งมีรายละเอียดดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี คื อ บุ ค คลที เคยดื มกาแฟสดและอาศัย อยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ณ ขณะวิจยั ดังนันจึงไม่ทราบจํานวนผูบ้ ริ โภคทีแน่นอน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี คือ บุคคลทีเคยบริ โภคกาแฟสดจากร้านกาแฟสดขนาด
ย่อย ภายในระยะเวลา 4 เดือนที ผ่านมา ไม่จาํ กัดช่วงอายุเนื องจากไม่ทราบค่าจํานวนประชากรที
แน่นอน จึงใช้การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (วรรณี แกมเกตุ, 2555)โดย
กําหนด ระดับความเชือมัน 95 % ค่าความคลาดเคลือนของการสุ่ มตัวอย่างทียอมรับได้ไม่เกิน 5 %
สู ตร การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร
n = Z2
4e2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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Z = ระดับความเชือมันทีกําหนด
e = ความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึน
Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
เมือแทนค่าสู ตร n = Z2
4e2
= 1.962
4(0.052)
= 384.16
จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 384 คน บวกเพิม 4 % เท่ากับ 400 คน
แต่เพือเพิมความน่าเชื อถือของงานวิจยั ในการวิจยั นีผูว้ ิจยั จะเพิมอีก 43.5 % ดังนัน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ในการสํารวจทังสิ น 574 คน
การเลือกตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มเลือกตัวอย่างโดยใช้
ความสะดวก (Convenience sampling) (ประสบชัย พสุ นนท์, 2555: 163) ซึ งเป็ นการสุ่ มตัวอย่าง
แบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-Probability sampling) ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามทีสร้างไว้
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิดว้ ยการสร้างแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นผูบ้ ริ โภคเครื องดืมกาแฟสดจํานวน 574 คนเริ มเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 สํ า หรั บ การตอบแบบสอบถามผู ้วิ จ ัย จะอธิ บ ายวิ ธี ก ารตอบในส่ ว นคํา ถาม
คุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนันจะรวบรวม
แบบสอบถามทังหมดนํามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําไปวิเคราะห์ผลในลําดับต่อไป
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้อมูลทุติยภูมิ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเนื อหาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร
งานวิจยั และบทความวิชาการทีเกียวข้อง เพือนํามาใช้ประกอบในส่ วนเนือหา วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สรุ ปผลการวิจยั ได้ถูกต้อง
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3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยและวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง เพือใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเครื องดืมกาแฟสดในเรื อง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ และคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภค
พึงพอใจ
มีขนตอนที
ั
ใช้ในการสร้างเครื องมือ ดังนี
1. ศึก ษาหลัก การในการสร้ างแบบสอบถามและศึ ก ษาข้อมูล จากเอกสาร บทความ
งานวิจยั หนังสื อทีเกี ยวข้อง และการสังเกตจากสถานการณ์ ในตลาดจริ ง เพือเป็ นแนวทางในการ
สร้างข้อคําถาม
2. สร้ า งแบบสอบถามโดยพิ จ ารณาจากวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั และกํา หนดประเด็ น
ขอบเขตของคําถามภายใต้กรอบวัตถุประสงค์
3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มู ลให้เหมาะสม ค้นคว้าข้อมูลทีจําเป็ นและนํามาสร้างเป็ น
แบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามทีได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษา
5. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุ งแล้วนําไปใช้ในการสํารวจ
แบบสอบถามทีใช้ ในงานวิจัยครังนี แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี
แบบสอบถามส่ วนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นวิธีประเมินแบบ
บังคับเลือก โดยกําหนดคําตอบให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อก (Multiple choice question) และใช้
สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถามส่ วนที 2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟเป็ นวิธีประเมินแบบบังคับ
เลือก โดยกําหนดคําตอบให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลือก (Multiple choice question) และใช้สถิติร้อย
ละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถามส่ วนที 3 ระดับคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคพึง พอใจ
เนื องจากในสถานการณ์ จริ งผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหรื อบริ การจากการต้องพิจารณาหลาย
ทางเลือกหรื อหลายปั จจัยพร้อมๆ กัน ดังนันแบบสอบถามส่ วนนี จึงสร้างขึนจากการศึกษาเทคนิ ค
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมเพือให้ผบู ้ ริ โภคได้เปรี ยบเทียบคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ
ในการประเมิ นทางเลื อกที พึ ง พอใจและตอบสนองต่อ ความต้องการมากที สุ ด โดยเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ องค์ประกอบร่ วมจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของแต่ละปั จจัยทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
เครื องดืมกาแฟสด ซึ งมีแนวทางในการออกแบบชุดคุณลักษณะ ดังนี
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การออกแบบชุ ดคุณลักษณะ
การกําหนดคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดในการศึกษา
ครังนี ได้รวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจยั ทีผ่านมาร่ วมกับการสังเกตจากสถานการณ์ในตลาดจริ งและ
แนวคิดในการพัฒนาธุ รกิจจําหน่ายกาแฟสดของผูว้ ิจยั ในอนาคต ทําให้สามารถกําหนดคุณลักษณะ
เครื องดืมกาแฟสดทีจะใช้ในการศึกษาครังนี พร้อมกับระดับของคุณลักษณะดังกล่าว ดังต่อไปนี
1. ชนิ ดของกาแฟ ประกอบไปด้วย 3 ระดับคุ ณลักษณะ ได้แก่ กาแฟอาราบิกา้ กาแฟ
โรบัสต้า และกาแฟอาราบิกา้ ผสมกับโรบัสต้า
2. ขนาดบรรจุภณั ฑ์ ประกอบไปด้วย 2 ระดับคุณลักษณะ ได้แก่ ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์
และ 22 ออนซ์
3. ชนิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบไปด้วย 3 ระดับคุ ณลัก ษณะ ได้แก่ แก้วพลาสติก แก้ว
กระดาษ และแก้วรี ไซเคิล
4. ราคาต่อแก้ว ประกอบไปด้วย 3 ระดับคุณลักษณะ ได้แก่ ราคา 30 บาท 40 บาท และ
50 บาท
จากคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะทังหมด เมือหาชุ ดของคุ ณลักษณะโดยใช้
Factorial design จะทําให้ได้ชุดคุณลักษณะถึง 54 ชุดคุณลักษณะ (3×2×3×3) ซึ งเป็ นจํานวนทีมาก
เกินไปสําหรับผูต้ อบ สําหรับวิธีแนวคิดโดยรวม (Full profile) อาจทําให้ผูต้ อบเกิดความสับสนใน
การเลือกดังนันจึงต้องอาศัยเทคนิ ค Fractional Factorial design หรื อ Orthogonal design เพือลด
จํานวนชุดคุณลักษณะลงให้เหมาะสม ด้วยการคํานวณจากโปรแกรม SPSS (Statistical Packagefor
Social Science) ร่ วมกับการพิจารณาคัดเลือกจากผูว้ ิจยั เพือให้ได้ชุดคุ ณลักษณะทีไม่ขดั แย้งและ
สมเหตุสมผล ดังตารางที 4
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ตารางที 4 ชุดของคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ชุดคุณลักษณะ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชนิดกาแฟ
อาราบิกา้
อาราบิกา้
อาราบิกา้
อาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า
อาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า
โรบัสต้า
อาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า
โรบัสต้า

ขนาด
(ออนซ์)
16 oz.
22 oz.
16 oz
16 oz
22 oz.
22 oz.
22 oz.
16 oz

ชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์
แก้วย่อยสลายได้
แก้วกระดาษ
แก้วพลาสติก
แก้วกระดาษ
แก้วพลาสติก
แก้วกระดาษ
แก้วย่อยสลายได้
แก้วย่อยสลายได้

ราคา
(บาท/แก้ว)
40
50
30
40
30
30
40
30

(จากการศึกษาเมือปี 2556)
การรวบรวมข้ อมูล
หลังจากกําหนดชุ ดคุ ณลักษณะแล้ว ในการนําเสนอชุ ดคุ ณลักษณะเพือให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจเลื อก ในการศึกษาครั งนี ใช้วิธี Full-profile approach โดยให้ผูต้ อบเลื อกตอบโดยการ
ประเมินหรื อเปรี ยบเทียบชุ ด คุ ณลักษณะทังหมดพร้ อมๆ กันและวัดความพึงพอใจโดยให้ผูต้ อบ
เรี ยงลําดับความพึงพอใจ (Ranking) ในทีนีให้เรี ยงลําดับตามความชอบคือ 1-8 (โดย 1 คือชอบน้อย
ที สุ ดเรี ย งลํา ดับ ถึ ง 8 คื อ ชอบมากที สุ ด) ซึ งเหมาะสมกับ การศึ ก ษาครั งนี เนื องจากคํา ถามมี ชุ ด
ทางเลือกไม่มากนัก
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครังนีได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยมีการวิเคราะห์ทงใน
ั
ส่ วนของการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และส่ วนการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี
. แบบจําลองทีใช้ ในการศึกษา
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการศึกษามีการกําหนดชุ ดของคุ ณลักษณะเพือเสนอ
ให้แก่ ผู บ้ ริ โ ภคหรื อ ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแต่ชุ ด คุ ณ ลัก ษณะจะประกอบไปด้ว ยระดับ ของ
คุณลักษณะของเครื องดื มกาแฟสดทีแตกต่างกันออกไป สําหรับการตอบคําถามนันผูต้ อบจะต้อง
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เรี ย งลํา ดับ (Ranking) ทางเลื อกหรื อชุ ดคุ ณลัก ษณะที ชอบมากที สุ ด จากมากไปหาน้อย และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แบบจําลอง Ordinary Least Squares (OLS) ทังนีได้กาํ หนดแบบจําลองในรู ป
สมการทัวไปเพือการประมาณค่า ดังนี
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 = ความพึงพอใจหรื ออรรถประโยชน์รวมทีผูบ้ ริ โภคให้กบั ชุดลักษณะกาแฟ
(การตัด สิ นใจเลื อก) ในที นี คื อ การเรี ย งลํา ดับ กาแฟตามความชอบหรื อ ตามระดับความความ
พึงพอใจ
b0 = ค่าคงที
bi = ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอย (Regression coefficient) แสดงให้เห็นถึงการ
เปลียนแปลงของอรรถประโยชน์ (Y) เมือระดับคุณลักษณะของกาแฟเปลียนไป
สําหรับความหมายของตัวแปรและการลงรหัสข้อมูลจะมีการลงรหัสแบบตัวแปรหุ่น
(Dummy Code) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
Arabica = 1 เมือเป็ นกาแฟอาราบิกา้
Mix

= 0 เมือเป็ นกาแฟชนิดอืนๆ

= 1 เมือเป็ นกาแฟอาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า = 0 เมือเป็ นกาแฟชนิดอืนๆ

Robusta = 1 เมือเป็ นกาแฟโรบัสต้า

= 0 เมือเป็ นกาแฟชนิดอืนๆ

CrumP = 1 เมือเป็ นแก้วย่อยสลายได้

= 0 เมือเป็ นแก้วชนิดอืนๆ

PapP

= 1 เมือเป็ นแก้วกระดาษ

= 0 เมือเป็ นแก้วชนิดอืนๆ

PlasP = 1 เมือเป็ นแก้วพลาสติก

= 0 เมือเป็ นแก้วชนิดอืนๆ

Size1

= 1 เมือมีขนาด 22 ออนซ์

= 0 เมือมีขนาดอืนๆ

Size2

= 1 เมือมีขนาด 16 ออนซ์

= 0 เมือมีขนาดอืนๆ

Price1 = 1 เมือมีราคา 30 บาทต่อแก้ว

= 0 เมือมีราคาอืนๆ

Price2 = 1 เมือมีราคา 40 บาทต่อแก้ว

= 0 เมือมีราคาอืนๆ
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Price3 = 1 เมือมีราคา 50 บาทต่อแก้ว

= 0 เมือมีราคาอืนๆ

2. แบบจําลองทีใช้ ในการประมาณค่ าความพึงพอใจในแต่ ละคุณลักษณะ
ในการประมาณค่าความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค bi นัน การกําหนดแบบจําลองทีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยขึนอยูก่ บั ลักษณะของความสัมพันธ์ของแบบจําลองทีอาจเป็ น metric หรื อ
non-metric ก็ได้ ทําให้แบบจําลองความพึงพอใจ (perference or part-worth models) แตกต่างกัน
ออกไป ในการศึกษาครังนีสามารถกําหนดความสัมพันธ์ของแบบจําลองได้ ดังตารางที 5
ตารางที 5 คุณลักษณะกาแฟ ระดับของคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของแบบจําลองความ
พึงพอใจ
คุณลักษณะกาแฟ
ความสัมพันธ์ของ
ระดับ (Level)
(Attribute)
แบบจําลอง
ชนิดกาแฟ
อาราบิกา้ ,โรบัสต้า, อาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า
Decrete
ขนาด
16 oz., 22 oz.
Decrete
ชนิดบรรจุภณั ฑ์
แก้วย่อยสลายได้, แก้วกระดาษ, แก้วพลาสติก
Decrete
ราคา (บาท/แก้ว) 30, 40, 50
Linear Less
(จากการศึกษาเมือปี 2556)
การทดสอบความน่ าเชื อถือของแบบจําลอง
ในการพิจารณาความน่าเชื อถื อของแบบจําลองทีอาศัยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่ วมโดยประยุก ต์ใ ช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS ในการวิเคราะห์ แ บบจําลองความพึ งพอใจต่อ
คุณลักษณะของกาแฟทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื อ จะพิจารณาจากค่าสถิติ Pearson’s R และ Kendall’s tau
ซึ งค่ า สถิ ติ ท ัง นี จะแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสอดคล้อ งของค่ า ความพึ ง พอใจที พยากรณ์ ไ ด้จ าก
แบบจําลอง กับค่าความพึงพอใจทีได้จากผูต้ อบแบบสอบถามหรื อ แสดงให้เห็นถึงค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างค่าทีได้จากตัวอย่างกับค่าทีประมาณได้จากแบบจําลอง โดยแปลงค่าทัง 2 ให้อยูใ่ นรู ปของ
ร้ อยละเพืออธิ บายความสามารถในการพยากรณ์ หากค่า พยากรณ์ มี ค่า สู ง ความสามารถในการ
พยากรณ์ก็จะสู งตามไปด้วย
สําหรับ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิจยั ครังนี ใช้การแสดงการ์ ดที มี
รู ปภาพ (Pictorial Representation) ดังภาพที 6 แสดงชุดคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดที ใช้เพือเก็บ
ข้อมูลในการวิจยั
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แก้วที

แก้วที

แก้วที

แก้วที

แก้วที

แก้วที

แก้วที

แก้วที

อารา
บิกา้

อารา
บิกา้

อาราบิกา้

อารา
บิกา้ ผสม
โรบัสต้า

อาราบิกา้
ผสม
โรบัสต้า

โรบัสต้า

อารา โรบัสต้า
บิกา้ ผสม
โรบัสต้า

ออนซ์

ออนซ์

ออนซ์

ออนซ์

ออนซ์

ออนซ์

แก้ว
พลาสติก
บาท

แก้ว
กระดาษ

แก้ว
พลาสติก
บาท

XXX

XXX

ชนิดกาแฟ

ปริ มาณ

ชนิดบรรจุ
ภัณฑ์

ราคา
ระดับ
ความชอบ

แก้วย่อย แก้ว
สลายได้ กระดาษ
บาท

บาท

XXX

XXX

บาท

XXX

ออนซ์

ออนซ์

แก้ว แก้วย่อย แก้วย่อย
กระดาษ สลายได้ สลายได้
บาท

บาท

บาท

XXX

XXX

XXX

ภาพที 6 แสดงภาพชุดคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีใช้เพือเก็บข้อมูลในการวิจยั
(จากการศึกษาเมือปี 2556)
แบบสอบถามส่ ว นที 4 ข้อ เสนอแนะ เพื อให้ ผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ได้แ สดงข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
ข้อแนะนําเพือเป็ นประโยชน์ในการวิจยั
4. กระบวนการพัฒนาแนวทางการประกอบการธุรกิจร้ านกาแฟสด
เพื อให้ ท ราบกระบวนการวิจ ัย อย่า งชัด เจนผูว้ ิจ ัย จึ ง แสดงขันตอนการพัฒ นาแนว
ทางการประกอบการธุ รกิจร้านกาแฟสดในรู ปแบบแผนภาพ ดังภาพที 7
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เริ มต้น
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
เพือกําหนดคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดตามเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
คัดคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดด้วย Orthogonal design (SPSS)

ชนิดกาแฟ

ขนาดบรรจุ

ชนิดบรรจุภณั ฑ์

ราคา

นําชุดคุณลักษณะทีคัดได้มาสร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 574 คน

วิเคราะห์
Conjoint Analysis

NO

YES
ระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสด
สังเคราะห์
แนวทางพัฒนาการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด
สิ นสุด

ภาพที 7 แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนาแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด
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5. สถิติทใช้
ี ในงานวิจัย
งานวิจยั การตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้านกาแฟ
สด ผูว้ ิจยั ได้ตรวจนับจํานวนแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีได้รับ
กลับมาทุกฉบับ จากนันจึงนําข้อมูลจากแบบสอบถามทังหมดมาจัดเรี ยงระบบข้อมูลด้วยการบันทึก
ลงในโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ด้วยวิธีหาค่าร้อยละ (percentage) และการ
แจกแจงความถี (Frequency) ดังนี
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)ได้แก่
1.1 การแจกแจงความถี (Frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ในเทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
(Conjoint Analysis)

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง “การตังราคาของธุ รกิ จขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้าน
กาแฟสด” เป็ นการวิจยั แบบปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 574 คน จากนันจึงนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติ SPSS (Statistical Packagefor Social Science) ผลทีได้จากการศึกษาจะนําเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบตารางแสดงข้อมูลประกอบคําบรรยาย โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นวิธีประเมินแบบบังคับเลือก
โดยกําหนดคํา ตอบให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อก (Multiple choice question) และใช้ส ถิ ติร้อยละ
(Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ ว นที 2 ข้อมู ล พฤติ ก รรมการบริ โ ภคกาแฟ เป็ นวิธี ป ระเมิ น แบบบัง คับ เลื อกโดย
กําหนดคํา ตอบให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อก (Multiple choice question) และใช้ส ถิ ติร้อยละ
(Percentage) ค่าความถี (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที 3 ระดับคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยเทคนิ ค การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบร่ วมเพือหาคุ ณลัก ษณะเครื องดื มกาแฟสดที มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื อของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด
ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา ดังรายละเอียดทีแสดงในตารางดังต่อไปนี
ตารางที 6 จํานวนและร้อยละของการแบ่งข้อมูลตามเพศ
เพศ

จํานวนคน (n =
235
335

ชาย
หญิง
64

)

ร้ อยละ
40.94
58.36
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ตารางที 6 จํานวนและร้อยละของการแบ่งข้อมูลตามเพศ (ต่อ)
เพศ
ไม่ระบุ
รวม

จํานวนคน (n =
4
574

)

ร้ อยละ
0.70
100

จากตารางที 6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่ มตัวอย่าง ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง
จํานวน 335 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.36 เพศชายจํานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.94 ไม่ระบุ จํานวน
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.70
ตารางที 7 จํานวนและร้อยละของการแบ่งข้อมูลตามอายุ
อายุ
ตํากว่า 20 ปี
21–30 ปี
31–40 ปี
41–50 ปี
51–60 ปี
มากกว่า ปี
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
29
263
194
52
25
9
2
574

)

ร้ อยละ
5.05
45.82
33.80
9.06
4.36
1.56
0.35
100

จากตารางที 7 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี จํานวน
263 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.82 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.80 อายุ
41-50 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.06 อายุตากว่
ํ า 20 ปี จํานวน 29 คนคิดเป็ นร้อยละ 5.05 อายุ
51–60 ปี จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.36 อายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.56
และ ไม่ระบุช่วงอายุ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.35
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ตารางที 8 จํานวนและร้อยละของอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริ ษทั /ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
อืน ๆ
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
231
60
46
95
102
38
2
574

)

ร้ อยละ
40.24
10.45
8.01
16.55
17.78
6.62
0.35
100

จากตารางที 8 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั
หรื อลูกจ้างเอกชนมากทีสุ ดจํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.24 รองลงมาประกอบอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษา 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.78 ประกอบอาชีพค้าขาย /ธุ รกิจส่ วนตัวจํานวน 95 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.55 ประกอบอาชี พข้าราชการจํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.45 ประกอบอาชี พ
พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 46 คนคิดเป็ นร้อยละ 8.01 ประกอบอาชีพอืน ๆ จํานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.62 ไม่ระบุอาชีพจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.35
ตารางที 9 จํานวนและร้อยละของรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ตํากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001–25,000 บาท
25,001–35,000 บาท
35,001–45,000 บาท
45,001–55,000 บาท
55,001–65,000 บาท

จํานวน (n =
153
200
95
56
26
10

)

ร้ อยละ
26.66
34.84
16.55
9.76
4.53
1.74
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ตารางที 9 จํานวนและร้อยละของรายได้ต่อเดือน (ต่อ)
รายได้ ต่อเดือน
65,001 บาทขึนไป
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
32
2
574

)

ร้ อยละ
5.57
0.35
100

จากตารางที 9 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 15,001– 25,000 บาท
มากทีสุ ดจํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.84 รองลงมามีรายได้เฉลีย ตํากว่าหรื อเท่ากับ 15,000
บาท จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.66 มีรายได้เฉลีย 25,001–35,000 บาทจํานวน 95 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.55 มีรายได้เฉลีย 35,001–45,000 บาทจํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.76 มีรายได้เฉลีย
65,001 บาทขึนไป จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.57 มีรายได้เฉลีย 45,001–55,000 บาท จํานวน 26
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.53 มีรายได้เฉลีย 55,001–65,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.74 และ
ไม่ระบุ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.35
ตารางที 10 จํานวนและร้อยละของการแบ่งข้อมูลตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
3
7
31
28
367
137
1
574

)

ร้ อยละ
0.52
1.22
5.40
4.88
63.94
23.87
0.17
100

จากตารางที 10 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มากที สุ ด จํา นวน 367 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 63.94 รองลงมามี ระดับ การศึ ก ษาสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี
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จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.87 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จํานวน 31 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.40 มี ก ารศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส.จํา นวน 28 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.88 มี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.22 มีการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.52 และไม่ระบุระดับการศึกษา จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.17
ส่ วนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ตารางที 11 จํานวนและร้อยละของข้อมูลชนิดกาแฟทีบริ โภคใน 1 อาทิตย์ทีผ่านมา
ชนิดกาแฟทีบริโภคใน อาทิตย์ทผ่ี านมา
กาแฟสําเร็ จรู ป
กาแฟสด
กาแฟกระป๋ อง
รวม

จํานวน (n =
186
349
39
574

)

ร้ อยละ
32.40
60.80
6.80
100

จากตารางที 11 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเลือกชนิดกาแฟทีบริ โภคใน 1
อาทิตย์ทีผ่านมา พบว่า มีการบริ โภคกาแฟสดจํานวนมากทีสุ ด จํานวน 349 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.80
รองลงมาเลือกบริ โภคกาแฟสําเร็ จรู ปจํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.40 และเลือกบริ โภคกาแฟ
กระป๋ อง 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.80
ตารางที 12 จํานวนครังและร้อยละในการซื อเครื องดืมกาแฟสดต่อสัปดาห์
ซื อเครื องดืมกาแฟสดกีครังต่ อสั ปดาห์
1–2 ครังต่อสัปดาห์
3–4 ครังต่อสัปดาห์
5–6 ครังต่อสัปดาห์
มากกว่า 7 ครังต่อสัปดาห์
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
307
125
90
51
1
574

)

ร้ อยละ
53.48
21.78
15.68
8.89
0.17
100
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จากตารางที 12 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคซื อเครื องดืม
กาแฟสด 1–2 ครังต่อสัปดาห์มากทีสุ ด จํานวน 307 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.48 รองลงมา ผูบ้ ริ โภคซื อ
เครื องดืมกาแฟสด 3–4 ครังต่อสัปดาห์ จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.78 ผูบ้ ริ โภคซื อเครื องดืม
กาแฟสด 5–6 ครังต่อสัปดาห์จาํ นวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.68 ผูบ้ ริ โภคซื อเครื องดืมกาแฟสด
มากกว่า 7 ครังต่อสัปดาห์ จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.89 และไม่ระบุความถีในการซื อเครื องดืม
กาแฟสด จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.17
ตารางที 13 จํานวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซือเครื องดืมกาแฟสดต่อครัง
ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลียในการซื อเครื องดืมกาแฟสดต่ อครัง
ตํากว่า 30 บาท
31–35 บาท
36–40 บาท
41–45 บาท
46–50 บาท
51–55 บาท
56–60 บาท
61–65 บาท
มากกว่า 100 บาทขึนไป
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
83
109
110
51
56
31
43
35
54
2
574

)

ร้ อยละ
14.46
18.99
19.16
8.89
9.76
5.40
7.49
6.10
9.41
0.34
100

จากตารางที 13 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียใน
การซื อเครื องดืมกาแฟสดต่อครัง มากทีสุ ดคือ ราคา 36–40 บาทต่อครัง จํานวน 110 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 19.16รองลงมาคือราคา 31–35 บาท จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.99 ราคาตํากว่า 30 บาท
จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.46 ราคา 46–50 บาท จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.76 ราคา
มากกว่า 100 บาทขึนไปจํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.41 ราคา 41–45 บาทจํานวน 51 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.89ราคา 56–60 บาทจํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.49 ราคา 61–65 บาทจํานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.10 ราคา 51–55 บาทจํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.40 และไม่ระบุ จํานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.34
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ตารางที 14 จํานวนและร้อยละของราคาทีผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายในการซือเครื องดืมกาแฟสด
ต่อแก้วต่อครัง
ราคาทีผู้บริโภคยินดีจ่ายในการซื อกาแฟสดต่ อแก้วต่ อครัง จํานวน (n =
ตํากว่า 30 บาทต่อแก้วต่อครัง
90
31–35 บาทต่อแก้วต่อครัง
128
36–40 บาทต่อแก้วต่อครัง
104
41–45 บาทต่อแก้วต่อครัง
56
46–50 บาทต่อแก้วต่อครัง
64
51–55 บาทต่อแก้วต่อครัง
27
56–60 บาทต่อแก้วต่อครัง
36
61–65 บาทต่อแก้วต่อครัง
35
มากกว่า 100 บาทขึนไปต่อแก้วต่อครัง
34
รวม
574

)

ร้ อยละ
15.68
22.30
18.12
9.76
11.15
4.70
6.27
6.10
5.92
100

จากตารางที 14 ผูต้ อบแบบสบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายในการ
ซื อเครื องดื มกาแฟสดมากทีสุ ดทีราคา 31–35 บาทต่อแก้วต่อครังจํานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ
22.30รองลงมาคือราคา 36–40 บาทต่อแก้วต่อครังจํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.12 ราคาตํากว่า
30 บาทต่อแก้วต่อครังจํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.68 ราคา 46– 50 บาทต่อแก้วต่อครังจํานวน
64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.15 ราคา 41–45 บาทต่อแก้วต่อครังจํานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.76
ราคา 56–60 บาทต่อแก้วต่อครังจํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.27 ราคา 61–65 บาท ต่อแก้วต่อครัง
จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.10 ราคามากกว่า 100 บาทขึนไปต่อแก้วต่อครังจํานวน 34 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.92 และราคา 51–55 บาทต่อแก้วต่อครังจํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.70
ตารางที 15 จํานวนและร้อยละของช่วงเวลาทีผูบ้ ริ โภคซือเครื องดืมกาแฟสดมากทีสุ ด
ช่ วงเวลาทีผู้บริ โภคซื อเครื องดืมกาแฟสดมากทีสุ ด
เช้า
กลางวัน

จํานวน (n =
217
182

)

ร้ อยละ
37.80
31.71
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ตารางที 5 จํานวนและร้อยละของช่วงเวลาทีผูบ้ ริ โภคซือเครื องดืมกาแฟสดมากทีสุ ด (ต่อ)
ช่ วงเวลาทีผู้บริ โภคซื อกาแฟสดมากทีสุ ด
เย็น
ไม่มีช่วงเวลาซือทีแน่นอน
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
22
152
1
574

)

ร้ อยละ
3.83
26.48
0.18
100

จากตารางที 15 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่วงเวลาทีผูบ้ ริ โภคซื อ
เครื องดืมกาแฟสดมากทีสุ ดคือ ช่วงเช้าจํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.80 ช่วงกลางวันจํานวน
182 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.71 ไม่มีช่วงเวลาซื อทีแน่นอนจํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.48 ช่วง
เย็นจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.83 และไม่ระบุจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.18
ตารางที 16 จํานวนและร้อยละของรู ปแบบการเลือกใช้บริ การ
รู ปแบบการเลือกใช้ บริการ
นังรับประทานในร้าน
ซื อกลับ
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
133
437
4
574

) ร้ อยละ
23.20
76.10
0.90
100

จากตารางที 16 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การ
ซื อกลับ มีจาํ นวนมากทีสุ ด จํานวน 437 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.10 รองลงมา คือนังรับประทานใน
ร้าน จํานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.20 และไม่ระบุ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.90
ตารางที 17 จํานวนและร้อยละของชนิดเครื องดืมกาแฟทีผูบ้ ริ โภคชอบมากทีสุ ด
ชนิดเครื องดืมกาแฟทีผู้บริ โภคชอบมากทีสุ ด
ชนิดร้อน

จํานวน (n =
115

)

ร้ อยละ
20.03
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ตารางที 17 จํานวนและร้อยละของชนิดเครื องดืมกาแฟทีผูบ้ ริ โภคชอบมากทีสุ ด (ต่อ)
ชนิดเครื องดืมกาแฟทีผู้บริ โภคชอบมากทีสุ ด
ชนิดเย็น
กาแฟปั น
รวม

จํานวน (n =
376
83
574

)

ร้ อยละ
65.51
14.46
100

จากตารางที 17 ชนิดเครื องดืมกาแฟทีผูบ้ ริ โภคชอบมากทีสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคชอบกาแฟชนิ ดเย็นมากทีสุ ด จํานวน 376 คน คิดเป็ นร้ อยละ
65.51 รองลงมา คือ กาแฟชนิ ดร้อนจํานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.03 น้อยทีสุ ดคือ กาแฟปั น
จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.46
ตารางที 18 จํานวนและร้อยละของลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคชอบ
ลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคชอบ
กาแฟดํา
กาแฟปรุ งแต่ง เช่น กาแฟใส่ ไซรัป, แต่งกลิน,ใส่
นมข้นหวาน,ใส่ นมสด
รวม

จํานวน (n =
115

)

ร้ อยละ
20.03

459

79.97

574

100

จากตารางที 18 ลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคชอบของผูต้ อบแบบสอบถามที
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคชอบกาแฟปรุ งแต่ง เช่น กาแฟใส่ ไซรัป, แต่งกลิน,ใส่ นมข้นหวาน
,ใส่ นมสด มากทีสุ ด จํานวน 459 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.97 และกาแฟดํา จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.03
ตารางที 19 จํานวนและร้อยละของประเภทเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคชอบ
ประเภทเครื องดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคชอบ
เอสเพรสโซ
อเมริ กาโน (กาแฟไม่ใส่ นมและนําตาล)

จํานวน (n =
103
60

)

ร้ อยละ
17.94
10.45
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ตารางที 19 จํานวนและร้อยละของประเภทเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคชอบ (ต่อ)
ประเภทเครื องดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคชอบ
ลาเต้
คาปูชิโน
มอคค่า
อืน ๆ
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
159
150
88
13
1
574

)

ร้ อยละ
27.70
26.13
15.33
2.26
0.19
100

จากตารางที 19 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประเภทเครื องดืมกาแฟ
สดทีผูบ้ ริ โภคชอบมากทีสุ ด คือ ลาเต้จาํ นวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.70 ใกล้เคียงกับคาปูชิโน
จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.13 รองลงมา คือ เอสเพรสโซ จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.94 มอคค่า จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.33 อเมริ กาโน (กาแฟไม่ใส่ นมและนําตาล) จํานวน
60 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.45 อืน ๆจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.26 และไม่ระบุจาํ นวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.19
ตารางที 20 จํานวนและร้อยละของรสชาติกาแฟทีผูบ้ ริ โภคชอบ
รสชาติกาแฟทีผู้บริ โภคชอบ
รสชาติเข้มข้นมีความขมนํา
รสชาติเข้มข้นและขมปานกลาง
รสชาติของกาแฟมีความหวานมัน
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
108
257
208
1
574

)

ร้ อยละ
18.82
44.77
36.24
0.17
100

จากตารางที 20 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคชอบกาแฟ
รสชาติเข้มข้นและขมปานกลาง จํานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.77 รองลงมาชอบกาแฟรสชาติมี
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ความหวานมัน จํานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.24 ชอบกาแฟรสชาติเข้มข้นมีความขมนําจํานวน
108 คิดเป็ นร้อยละ 18.82 คน และไม่ระบุจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.17
ตารางที 21 จํานวนและร้อยละของเหตุผลในการเลือกดืมกาแฟ
เหตุผลในการเลือกดืมกาแฟ
รสชาติและความอร่ อยของกาแฟ
ดืมเพือแก้ง่วง
ติดกาแฟ
โปรโมชันถูกใจ
อืน ๆ
รวม

จํานวน (n =
317
164
68
14
11
574

)

ร้ อยละ
55.23
28.57
11.85
2.44
1.91
100

จากตารางที 21 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เหตุผลในเลือกดืม
เครื องดืมกาแฟมากทีสุ ด คือ รสชาติและความอร่ อยของกาแฟจํานวน 317 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.23
รองลงมาดืมเพือแก้ง่วง จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 เลือกดืมเพราะติดกาแฟ จํานวน 68
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.85 เลือกดืมเพราะโปรโมชันถูกใจ จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.44 เหตุผล
อืนๆ จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.91
ตารางที 22 จํานวนและร้อยละของเครื องดืมทีผูบ้ ริ โภคเลือกซือหากไม่ได้ซือกาแฟสด
เครื องดืมทีผู้บริโภคเลือกซื อหากไม่ ได้ ซือกาแฟสด
โกโก้/ช็อกโกแลต
นม
นําเปล่า/นําแร่
ชา
นําผลไม้
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
206
40
46
220
61
1
574

)

ร้ อยละ
35.89
6.97
8.01
38.33
10.63
0.17
100
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จากตารางที 22 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เครื องดื มทีผูบ้ ริ โภค
เลือกซื อหากไม่ได้ซือกาแฟสดมากทีสุ ด คือ ชา จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.33 รองลงมาคือ
เครื องดืมโกโก้/ช็อกโกแลตจํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.89 เลือกซื อนําผลไม้จาํ นวน 61 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.63 เลือกซื อนําเปล่า/นําแร่ จาํ นวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.01 เลือกซื อนมจํานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.97 ไม่ระบุจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.17
ตารางที 23 จํานวนและร้อยละของสายพันธุ์เมล็ดกาแฟทีผูบ้ ริ โภคคิดว่ามีรสชาติทีดี
สายพันธุ์เมล็ดกาแฟทีผู้บริโภคคิดว่ามีรสชาติทดีี
กาแฟพันธุ์โรบัสต้า
กาแฟพันธุ์อาราบิกา้
ไม่มีความแตกต่าง
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
118
287
168
1
574

)

ร้ อยละ
20.56
50.00
29.27
0.17
100

จากตารางที 23 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สายพันธุ์เมล็ดกาแฟที
ผูบ้ ริ โภคคิดว่ามีรสชาติที คือ กาแฟพันธุ์อาราบิกา้ จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคิด
ว่าไม่มีความแตกต่าง จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.27 และกาแฟพันธุ์โรบัสต้า จํานวน 118 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.56 ไม่ระบุจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.17
ตารางที 24 จํานวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างรสชาติกาแฟสดกับผูช้ งกาแฟ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรสชาติกาแฟสดกับผู้ชงกาแฟ
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
521
52
1
574

)

ร้ อยละ
90.77
9.06
0.17
100
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จากตารางที 24 ผู ้ต อบแบบสอบถามที เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง พบว่า ผู ้บ ริ โ ภคคิ ด ว่า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างรสชาติกาแฟสดกับผูช้ งกาแฟ จํานวน 521 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.77 รองลงมา
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างรสชาติกาแฟสดกับผูช้ งกาแฟ จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.06 และไม่
ระบุ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.17
ตารางที 25 จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคทีซื อเครื องดืมกาแฟสดจากผูช้ งกาแฟคนเดิมหรื อร้าน
สาขาเดิม
ผู้บริโภคทีซื อเครื องดืมกาแฟสดจากผู้ชงกาแฟ
คนเดิมหรื อร้ านสาขาเดิม
ใช่
ไม่ใช่
รวม

จํานวน (n =

)

423
151
574

ร้ อยละ
73.69
26.31
100

จากตารางที 25 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคซื อกาแฟสด
จากผูช้ งกาแฟคนเดิมหรื อร้านสาขาเดิม จํานวน 423 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.69 รองลงผูบ้ ริ โภคไม่ได้
ซื อกาแฟสดจากผูช้ งกาแฟคนเดิมหรื อร้านสาขาเดิมจํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.31
ตารางที 26 จํานวนและร้อยละของสถานทีตังของร้านกาแฟทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื อ
สถานทีตังของร้ านกาแฟทีผู้บริโภคเลือกซื อ
ร้านทีใกล้สถานทีทํางาน
ร้านทีตังในแหล่งชุมชน
ร้านทีอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
ร้านทีมีทาํ เลทีตังสะดวกต่อความต้องการซือใน
ขณะนัน เช่น ซื อกาแฟจากร้านในปั มนํามันเมือ
เดินทาง เป็ นต้น
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
259
36
49

)

ร้ อยละ
45.12
6.27
8.54

227

39.55

3
574

0.52
100
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จากตารางที 26 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกซื อกาแฟ
จากร้านทีใกล้สถานทีทํางานมากทีสุ ด จํานวน 259 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.12 รองลงมาเลือกซื อ
กาแฟจากร้ า นที มี ท าํ เลที ตังสะดวกต่ อ ความต้อ งการซื อในขณะนัน เช่ น ซื อกาแฟจากร้ า นใน
ปั มนํามันเมือเดินทาง เป็ นต้นจํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.55 เลือกซื อจากกาแฟร้านทีอยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้า จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.54 เลื อกซื อกาแฟจากร้ านทีตังในแหล่งชุ มชน
จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.27 และไม่ระบุจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.52
ตารางที 27 จํานวนและร้อยละของอิทธิพลการตกแต่งหรื อบรรยากาศร้านต่อการตัดสิ นใจซือ
อิทธิพลของการตกแต่ งหรื อบรรยากาศร้ าน
ต่ อการตัดสิ นใจซื อ
มี
ไม่มี
รวม

จํานวน (n =

)

433
139
574

ร้ อยละ
75.44
24.22
100

จากตารางที 27 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อิทธิ พลการตกแต่งหรื อ
บรรยากาศร้านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ จํานวน 433 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.44 และคิดว่าอิทธิ พลการ
ตกแต่งหรื อบรรยากาศร้านไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซือจํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.22
ตารางที 28 จํานวนและร้อยละของชนิดนําแข็งมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซือกาแฟ
ชนิดนําแข็งมีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื อกาแฟ
มี
ไม่มี
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
343
229
2
574

)

ร้ อยละ
59.75
39.90
0.35
100

จากตารางที 28 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ชนิดนําแข็งมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื อกาแฟ จํานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 รองลงมาชนิ ดนําแข็งไม่มีผลต่อการ
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ตัดสิ นใจเลือกซื อกาแฟ จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.90 ไม่ระบุจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.35
ตารางที 29 จํานวนและร้อยละของอิทธิ พลความสวยงามของลายแก้วกาแฟหรื อตราสิ นค้าทีพิมพ์
บนแก้วต่อการตัดสิ นใจซือ
อิทธิพลความสวยงามของลายแก้วกาแฟหรื อตราสิ นค้ า
ทีพิมพ์บนแก้วต่ อการตัดสิ นใจซื อ
มี
ไม่มี
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =

)

281
291
2
574

ร้ อยละ
48.95
50.70
0.35
100

จากตารางที 29 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อิทธิ พลความสวยงาม
ของลายแก้วกาแฟหรื อตราสิ นค้าทีพิมพ์บนแก้วไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ จํานวน 291 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.70 ใกล้เคียงกับอิทธิ พลความสวยงามของลายแก้วกาแฟหรื อตราสิ นค้าทีพิมพ์บนแก้วมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื อ จํานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.95 ไม่ระบุจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.35
ตารางที 30 จํานวนและร้อยละของอิทธิพลจากโปรโมชันมีผลต่อการตัดสิ นใจซือกาแฟ
อิทธิพลจากโปรโมชันมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื อกาแฟ
มี
ไม่มี
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
435
137
2
574

)

ร้ อยละ
75.78
23.87
0.35
100

จากตารางที 30 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อิทธิ พลจากโปรโมชันมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื อกาแฟ จํานวน 435 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.78 รองลงมาอิทธิ พลจากโปรโมชัน
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ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซือกาแฟ จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.87 ไม่ระบุจาํ นวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.35
ตารางที 31 จํานวนและร้อยละของโปรโมชันใดทีผูบ้ ริ โภคชอบ
โปรโมชันใดทีผู้บริโภคชอบ
โปรโมชันสะสมแสตมป์ เพือแลกกาแฟ
โปรโมชันซื อ 1 แก้วแถม 1 แก้ว
โปรโมชันลดราคา
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (n =
103
197
272
2
574

)

ร้ อยละ
17.94
34.32
47.39
0.35
100

จากตารางที 31 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โปรโมชันใดทีผูบ้ ริ โภค
ชอบมากทีสุ ด คือ โปรโมชันลดราคา จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.39 รองลงมาโปรโมชันซื อ
1 แก้วแถม 1 แก้ว จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.32 โปรโมชันสะสมแสตมป์ เพือแลกกาแฟ
จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.94 และไม่ระบุจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.35
ส่ วนที 3 ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคพึงพอใจ
การวิเ คราะห์ แ บบจํา ลองความพึ ง พอใจครั งนี ผูว้ ิจ ัย ได้ก ํา หนดแบบจํา ลองความ
พึงพอใจคุณลักษณะชนิ ดของกาแฟ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และขนาดบรรจุเป็ นแบบไม่ต่อเนื องหรื อ
แบบไม่มีความสัมพันธ์กนั (Discrete model) และคุณลักษณะด้านราคา เป็ นแบบความสัมพันธ์เชิ ง
เส้นตรง (Vector model) (รวิสาสาข์ สุ ชาโต, 2554) สําหรับขันตอนการวิเคราะห์ผลจะแปรผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรม SPSS คําสัง Conjoint Analysis (มนตรี พิริยะกุล, 2555)
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะและระดั บ อรรถประโยชน์ ที มี ต่ อ
เครื องดืมกาแฟสดโดยรวม จํานวน ตัวอย่าง
1. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่ อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดโดยรวม
จากผลการวิเคราะห์เมือพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อคุณลักษณะ
ของกาแฟในระดับต่างๆ (ดังตารางที 32) ผลการศึกษามีดงั ต่อไปนี
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ชนิดกาแฟ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟอาราบิกา้ มากทีสุ ด รองลงมาคือ
กาแฟอาราบิ ก้า ผสมโรบัส ต้า และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กาแฟโรบัส ต้า น้ อ ยที สุ ด โดยระดับ
อรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากับ 0.922 หน่วย เมือเป็ นกาแฟอาราบิกา้ และระดับอรรถประโยชน์ใน
การเลือกซือกาแฟลดลงเท่ากับ 0.337 หน่วย เมือเป็ นกาแฟอาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า และลดลงเท่ากับ
1.260 หน่ ว ย เมื อเป็ นกาแฟโรบัส ต้า จะเห็ น ได้ว่ า หากเป็ นกาแฟอาราบิ ก้ า จะทํา ให้ ร ะดับ
อรรถประโยชน์ ข องผู ้บ ริ โภคเพิ มขึ นมากที สุ ด ในขณะที กาแฟโรบัส ต้ า จะทํา ให้ ร ะดั บ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคลดลงมากทีสุ ด
รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ แก้ว กระดาษมากที สุ ด
รองลงมาคือ แก้วย่อยสลายได้ และผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อแก้วพลาสติกน้อยทีสุ ด โดยระดับ
อรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากับ 0.594 หน่วย เมือเป็ นกาแฟทีมีบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นแก้วกระดาษ และ
ระดับอรรถประโยชน์ในการเลือกซื อกาแฟจะเพิมขึนเท่ากับ 0.446 หน่วย เมือเป็ นแก้วย่อยสลายได้
และลดลงเท่ากับ 1.040 หน่วย เมือเป็ นแก้วพลาสติก จะเห็นได้ว่า หากเป็ นกาแฟทีบรรจุในแก้ว
กระดาษ จะทําให้ระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคเพิมขึนมากทีสุ ด ส่ วนกาแฟทีบรรจุในแก้ว
พลาสติกจะทําให้ระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคลดลงมากทีสุ ด
ขนาดบรรจุ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจกาแฟทีขนาดบรรจุ 22 ออนซ์ มากกว่า
กาแฟขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ ระดับอรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากับ 0.101 หน่วย เมือเป็ นกาแฟทีมี
ขนาดบรรจุเท่ากับ 22 ออนซ์ และระดับอรรถประโยชน์ในการเลือกซื อกาแฟจะลดลงเท่ากับ 0.101
หน่วย เมือมีขนาดบรรจุเท่ากับ 16 ออนซ์จะเห็นได้วา่ การมีบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีขนาดใหญ่กว่าจะให้ทาํ
ระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคสู งกว่ากาแฟทีบรรจุในแก้วขนาดเล็ก
ราคาต่ อแก้ว พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟราคา 30 บาทต่อแก้วมากทีสุ ด
รองลงมาคือ กาแฟทีมีราคา 40 บาทต่อแก้ว และมีความพึงพอใจต่อกาแฟทีมีราคา 50 บาทต่อแก้ว
น้อยทีสุ ด โดยระดับอรรถประโยชน์จะลดลงเท่ากับ 0.997 หน่วย เมือเป็ นกาแฟทีมีราคาแก้วละ 30
บาท และระดับอรรถประโยชน์ในการเลือกซื อกาแฟจะลดลงเท่ากับ 1.995 หน่วย เมือมีราคาแก้วละ
40 บาท และลดลงเท่ากับ 2.992 หน่วย เมือมีราคาแก้วละ 50 บาทดังนัน การตังราคาที 30 บาท จะ
ทําให้ระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคลดลงน้อยทีสุ ด รองลงมาคือ ระดับราคาที 40 บาท ส่ วน
การตังราคาที 50 บาท จะทําให้ระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคลดลงมากทีสุ ด

81
ตารางที 32 ผลการวิ เ คราะห์ แ บบจํา ลองความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลัก ษณะเครื องดื มกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคโดยรวมจํานวน 574 ตัวอย่าง
คุณลักษณะ
กาแฟ
(Attributes)
ชนิดกาแฟ
รู ปแบบ
บรรจุภณั ฑ์
ขนาด
บรรจุภณั ฑ์
ราคาต่อแก้ว
Constant

ระดับความ
พึงพอใจ
(Utility)
อาราบิกา้
0.922
อาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า
0.337
โรบัสต้า
-1.260
แก้วย่อยสลายได้
0.446
แก้วกระดาษ
0.594
แก้วพลาสติก
-1.040
22 ออนซ์
0.101
16 ออนซ์
-0.101
30 บาท
-0.997
40 บาท
-1.995
50 บาท
-2.992
5.833
ระดับของคุณลักษณะ
(Level of Attribute)

ค่ าคลาดเคลือน
ความสํ าคัญ
มาตรฐาน
(%)
(Standard Error)
0.104
0.050
34.73
0.134
0.061
0.090
28.61
0.134
0.038
9.34
0.038
0.151
0.303
27.32
0.454
0.216
100.00
Pearson's R (sig) 0.929 (0.001)
Kendall's Tua (sig) 0.997 (0.000)

(จากการศึกษาเมือปี 2556)
เมือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่านําหนักความสําคัญ (importance values) ทีผูบ้ ริ โภคใช้
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื อเครื องดืมกาแฟสด พบว่า คุ ณลักษณะทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
มากทีสุ ดคือ ชนิดของกาแฟ โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 34.73 คุณลักษณะ
ทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญรองลงมา ได้แก่ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ราคา และขนาดบรรจุ โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 28.61 ร้อยละ 27.32 และร้อยละ 9.34 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที 8
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ภาพที 8 แสดงกราฟสรุ ปผลการวิเคราะห์ค่านําหนักความสําคัญ (importance values) ทีผูบ้ ริ โภคใช้
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซือกาแฟสดโดยรวมจํานวน 574 ตัวอย่าง
(จากการศึกษาเมือปี 2556)
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับอรรถประโยชน์ (Predicted Preference) ทีมีต่อชุ ดทางเลือก
เครื องดืมกาแฟสดโดยรวม
จากผลการประมาณค่าความพึงพอใจรวมทีมี ต่อชุ ดคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสด
ของผูบ้ ริ โภค สามารถนํามาคํานวณค่าความพึงพอใจรวมทีมีต่อชุดของคุณลักษณะกาแฟทัง 8 ชุดได้
โดยการแทนค่าความพึงพอใจทีมีต่อลักษณะเครื องดืมกาแฟแต่ละระดับ โดยใช้สมการถดถอยจาก
แบบจําลอง เพือการประมาณค่า ดังนี
Y = bo + b1 Arabica + b2 Mix + b3 Robusta + b4 CrumP + b5 PapP + b6 PlasP
+ b7 Size1 + b8 Size2 + b9 Price1 + b10 Price2 + b11 Price3
สําหรับรายละเอียดของแบบจําลองและการกําหนดรหัสของตัวแปรได้กล่าวไว้แล้ว
ในบทที 3 ทังนี พบว่าผูบ้ ริ โภค มีความพึงพอใจต่อชุดทางเลือกที 1 มากทีสุ ดเป็ นอันดับที 1โดยมี
ระดับอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 5.105 ซึ งมีลกั ษณะเป็ นกาแฟอาราบิกา้ ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุใน
แก้วย่อยสลายและราคาจําหน่าย 40 บาทรองลงมาอันดับที 2 มีอรรถประโยชน์เท่ากับ 4.722 คือชุด
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ทางเลือกที 7 ซึ งมีลกั ษณะเป็ นกาแฟอาราบิกา้ ผสมโรบัสต้าขนาด 22 ออนซ์ บรรจุในแก้วย่อยสลาย
ได้ และราคาจําหน่าย 40 บาท อันดับที 3 มีอรรถประโยชน์เท่ากับ 4.668 คือชุดทางเลือกที 4 ซึ งมี
ลักษณะเป็ นกาแฟอาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุในแก้วกระดาษและราคาจําหน่าย
40 บาท ทังนี ชุ ดคุ ณ ลัก ษณะเครื องดื มกาแฟที กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคมี ค วามพึง พอใจน้อยที สุ ดโดยมี
อรรถประโยชน์เท่ากับ 3.921 คือ ชุดทางเลือกที 8 ซึ งมีลกั ษณะเป็ นกาแฟโรบัสต้า ขนาด 16 ออนซ์
บรรจุในแก้วย่อยสลายได้และราคาจําหน่าย 30 บาท รายละเอียดดังตารางที 33
ตารางที 33 ผลการประมาณค่าระดับอรรถประโยชน์รวมทีมีต่อชุดคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดใน
ภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 574 คน

ชุดคุณลักษณะ

ชนิด
กาแฟ

1
2
3
4
5
6
7
8

อาราบิกา้
อาราบิกา้
อาราบิกา้
ผสม
ผสม
โรบัสต้า
ผสม
โรบัสต้า

(จากการศึกษาเมือปี 2556)

Predicted
ราคา ระดับอรรถประโยชน์
ขนาด บรรจุภณ
ั ฑ์
อันดับที preference
รวม
(บาท/แก้ ว)
16 oz
22 oz.
16 oz
16 oz
22 oz.
22 oz.
22 oz.
16 oz

แก้วย่อยสลาย
แก้วกระดาษ
แก้วพลาสติก
แก้วกระดาษ
แก้วพลาสติก
แก้วกระดาษ
แก้วย่อยสลาย
แก้วย่อยสลาย

40
50
30
40
30
30
40
30

5.105
4.458
4.617
4.668
4.234
4.271
4.722
3.921

1
5
4
3
7
6
2
8

-72.700
-142.150
-24.926
-13.287
-24.679
-24.624
-13.233
-24.992

จากผลวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ ค่านําหนักความสําคัญ และความพึงพอใจต่อชุ ดคุณลักษณะข้างต้นทังหมด ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเป็ นตารางที 34
ดังนี
ตารางที 34 สรุ ป ผลวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ ค่านําหนักความสําคัญ และความพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะ

ระดับอรรถประโยชน์
(Predicted Preference)

คุณลักษณะ (Attribute)
ราคา
ชนิด
บรรจุ
ขนาด
ต่ อ
กาแฟ
ภัณฑ์
บรรจุ
แก้ ว

. อรรถประโยชน์ ต่อชุด
แก้ว
ทางเลือกกาแฟสด
อาราบิกา้
กระดาษ
โดยรวม ( คน)

30
บาท

34.73
28.61 27.32
ค่ านําหนักความสําคัญ
. อรรถประโยชน์ ต่อชุด
ทางเลือกกาแฟสดของ
แก้ว
30
อาราบิกา้
กระดาษ บาท
ผู้บริโภคในอนาคต
( คน)
35.01
28.81 27.50
ค่ านําหนักความสําคัญ

OZ.

ลักษณะ
ผู้บริโภค

-

9.34
22
OZ.

ความพึงพอใจและระดับอรรถประโยชน์ ต่อชุดคุณลักษณะทัง ชุด
อันดับความพึงพอใจต่อ
ชุดที ชุดที ชุดที ชุดที ชุดที ชุดที
ชุดคุณลักษณะและ
ระดับอรรถประโยชน์
อันดับความพึงพอใจ
ระดับอรรถประโยชน์

-

1
3

5

4

3
3

7

6

ชุดที

ชุดที

2
3

8
°

5.105 4.458 4.617 4.668 4.234 4.271 4.722 3.921

-

8.62

(จากการศึกษาเมือปี 2556)
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บทที 5
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื อง “การตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้าน
กาแฟสด” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับของปัจจัยและรู ปแบบความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที
มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื อเครื องดื มกาแฟสด 2) เพื อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องคุ ณ ลัก ษณะ
เครื องดืมกาแฟสดจากการประยุกต์ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจยั และเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ โภคกาแฟไม่จาํ กัดช่วงอายุ และเคยบริ โภค
กาแฟสดจากร้ า นกาแฟสดขนาดย่ อ ย ภายในระยะเวลา 4 เดื อ นที ผ่า นมา จํา นวน 574 คน มี
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วน
ที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที 2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ ส่ วนที 3
ผลการวิเคราะห์ระดับคุ ณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม ส่ วนที 4 ข้อเสนอแนะ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
SPSS (Statistical Package for Social Science) ในการวิเคราะห์ผลวิจยั สําหรับ สถิติทีใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิ ติร้อยละ (Percentage) ค่ าความถี (Frequency) และการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่ วม
(Conjoint Analysis) สําหรับเนือหาในบทนีแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
1. สรุ ปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี
การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ลัก ษณะทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 58.36 อายุ
21–30 ปี ร้ อ ยละ 45.82 ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท /ลู ก จ้า งเอกชน ร้ อ ยละ 40.24 มี ร ายได้
15,001–25,000 บาทต่อเดื อน ร้ อยละ 34.84 และผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 63.94
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ข้ อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พฤติ ก รรมการบริ โภคกาแฟ เรี ยงลํา ดับ พฤติ ก รรมตาม
ความสําคัญทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ พบว่า ใน 1 อาทิตย์ทีผ่านมาผูต้ อบแบบสอบถามเลือกบริ โภค
เครื องดืมกาแฟสด ร้อยละ 60.80 มีการซื อเครื องดืมกาแฟสด 1–2 ครังต่อสัปดาห์มากทีสุ ด ร้อยละ
53.48 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซื อเครื องดืมกาแฟสดต่อครัง 36–40 บาท ร้อยละ 19.16 ผูบ้ ริ โภค
ยิน ดี จ่ า ยเงิ น เพื อซื อเครื องดื มกาแฟสด 31–35 บาทต่ อ แก้ว ต่ อ ครั ง ร้ อ ยละ 22.30 ผูบ้ ริ โ ภคซื อ
เครื องดื มกาแฟสดช่ ว งเวลาเช้า มากที สุ ด ร้ อ ยละ 37.80 เลื อ กใช้บ ริ ก ารซื อกลับ ร้ อ ยละ 76.10
ผูบ้ ริ โภคชอบเครื องดืมกาแฟชนิดเย็นมากทีสุ ด ร้อยละ 65.51 ลักษณะเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภค
ชอบ คือ กาแฟปรุ งแต่ง เช่ น กาแฟใส่ ไซรัป, แต่งกลิ น,ใส่ นมข้นหวาน,ใส่ นมสด ร้ อยละ 79.97
ประเภทเครื องดื มกาแฟสดที ผูบ้ ริ โภคชอบ คื อ ลาเต้ ร้ อยละ 27.70 ผูบ้ ริ โภคชอบกาแฟรสชาติ
เข้มข้นและขมปานกลาง ร้อยละ 44.77 มีเหตุผลในเลือกดืมเครื องดืมกาแฟเพราะรสชาติและความ
อร่ อยของกาแฟ ร้อยละ 55.23 เครื องดืมทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื อหากไม่ได้ซือกาแฟสด คือ ชา ร้อยละ
38.33 ผูบ้ ริ โภคคิดว่ากาแฟพันธุ์อาราบิกา้ มีรสชาติทีดี ร้อยละ 50.00 ผูบ้ ริ โภคคิดว่ามีความสัมพันธ์
ระหว่างรสชาติกาแฟสดกับผูช้ งกาแฟ ร้อยละ 90.77 ผูบ้ ริ โภคซื อเครื องดืมกาแฟสดจากผูช้ งกาแฟ
คนเดิมหรื อร้านสาขาเดิม ร้อยละ 73.69 ผูบ้ ริ โภคเลือกซือกาแฟจากร้านทีใกล้สถานทีทํางาน ร้อยละ
45.12 อิทธิ พลการตกแต่งหรื อบรรยากาศร้านต่อการตัดสิ นใจซื อ ร้อยละ 75.44 ชนิดนําแข็งมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื อกาแฟ ร้อยละ 59.75 ความสวยงามของลายแก้วกาแฟหรื อตราสิ นค้าทีพิมพ์บน
แก้วไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อ ร้อยละ 50.70 โปรโมชันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อกาแฟ ร้อยละ
75.78 ผูบ้ ริ โภคชอบโปรโมชันลดราคา ร้อยละ 47.39
ผลการวิเคราะห์ ระดับอรรถประโยชน์ (Predicted Preference) ทีมีต่อชุ ดทางเลือก
เครืองดืมกาแฟ
ผลการวิเคราะห์ชุดทางเลื อกเครื องดื มกาแฟสดโดยรวมจากกลุ่ มตัวอย่า ง 574 คน
พบว่า คุ ณลักษณะทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ คือ ชนิ ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้ แก้วกระดาษ ราคา
30 บาทต่อแก้ว และเลือกขนาดบรรจุ 22 ออนซ์ มากทีสุ ด ผลการวิเคราะห์ค่านําหนักความสําคัญ
(importance values) ทีผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื อกาแฟสด ชนิดของกาแฟ คิด
เป็ นร้อยละ 34.73 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 28.61 ราคาต่อแก้ว 27.32 และขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ 9.34
ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ (Predicted Preference) ทีมีต่อชุ ดทางเลือกเครื องดืมกาแฟสด
โดยรวมสามารถนํามาคํานวณค่าความพึงพอใจรวมทีมีต่อชุดของคุณลักษณะกาแฟทัง 8 ชุด พบว่า
ผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจต่อชุ ดทางเลือกที 1 มากทีสุ ดเป็ นอันดับที 1 โดยมีระดับอรรถประโยชน์
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รวมเท่ากับ 5.105 ซึ งมีลกั ษณะเป็ นกาแฟอาราบิกา้ ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุในแก้วย่อยสลายและราคา
จําหน่าย 40 บาท
2. อภิปรายผล
จากการศึกษาการตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้าน
กาแฟสด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยู่ในวัยทํางาน มีอาชี พพนักงานบริ ษทั หรื อลูกจ้าง
เอกชนและมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอดคล้องกับผลวิจยั ของไพลิ น บรรพโต (2556) จาก
การศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสด
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงวัยทํางาน
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีลกั ษณะพฤติกรรมทีสําคัญ คือ
มีความเต็มใจจ่ายเงิ นเพือซื อเครื องดืมกาแฟสดในระดับราคาตําแต่คาํ นึงถึงรสชาติและความอร่ อย
ของกาแฟเป็ นปัจจัยสําคัญ ทังนีกลุ่มตัวอย่างคิดว่ารสชาติของกาแฟสดมีความสัมพันธ์กบั ผูช้ งกาแฟ
และคิดว่ากาแฟพันธุ์อาราบิกา้ มีรสชาติดีกว่ากาแฟโรบัสต้าหรื อกาแฟผสมระหว่างอาราบิกา้ และโร
บัสต้า ซึ งต่างจากผลวิจยั ของวิมล รุ่ งสัจบริ รักษ์ (2550) จากการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟใน
ร้านกาแฟพรี เมียม กรณี ศึกษาผูบ้ ริ โภคในย่านธุ รกิจของกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคเกือบครึ ง
ไม่ให้ความสําคัญกับสายพันธุ์ของกาแฟ แต่สําหรับผูบ้ ริ โภคทีให้ความสําคัญจะชอบรสชาติกาแฟ
สายพันธุ์อาราบิกา้ มากกว่าโรบัสต้า อย่างไรก็ตามจากผลวิจยั นีพบได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีคํานึงถึงชนิด
ของสายพันธุ์ ก าแฟจะยังคงเลื อกกาแฟอาราบิ ก้า มากกว่า กาแฟโรบัส ต้า ซึ งกลุ่ ม ตัวอย่า งได้ใ ห้
ความสําคัญกับรสชาติโดยมีปัจจัยประกอบระหว่างชนิดของสายพันธุ์เมล็ดกาแฟและเทคนิคการชง
ของผูข้ าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ดารัตน์ รื นเลียง (2554) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกาแฟ
สดในร้านกาแฟของประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในการเลือกดืม
กาแฟสดจากรสชาติมากทีสุ ด รองลงมา คือ ให้ความสําคัญกับคุณภาพ ทังนี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ให้ค วามสํา คัญ กับ ราคาขายที ตํา ผลการวิจยั ครั งนี มี ค วามสอดคล้อ งกับ ผลวิจ ัย ของ เพ็ช รรั ต น์
ยิมเจริ ญ (2550) จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โภคกาแฟสด ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจกาแฟสดราคา 30-39 ต่อแก้วมากทีสุ ด และงานวิจยั ของ วิมล รุ่ งสัจบริ รักษ์ (2550)
จากการศึ กษาเรื องพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟในร้ านกาแฟพรี เมียม กรณี ศึกษาผูบ้ ริ โภคในย่าน
ธุ รกิจของกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เห็ นว่าควรจําหน่ายกาแฟพรี เมียมในราคาไม่
เกิน 40 บาทต่อแก้ว นอกจากนีผลวิเคราะห์พบว่าการส่ งเสริ มการตลาดด้วยการจัดโปรโมชันนันมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องดื มกาแฟสดเช่นกัน จากพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟทีสําคัญ ดังกล่าว
ข้างต้น แสดงถึ งพฤติ กรรมการบริ โภคเครื องดื มกาแฟสดของกลุ่ มตัวอย่างมีความสอดคล้องกับ
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ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในด้านความพึงพอใจทีผูบ้ ริ โภคได้รับจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การชนิด
นันๆ ขึนอยู่กบั ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อสิ นค้าหรื อบริ การนัน ระดับความต้องการ
สามารถตอบสนองได้โดยลักษณะต่างๆ ของสิ นค้าและบริ การ เช่ น รสชาติ ความสะดวกสบาย
ความสวยงาม คุณประโยชน์
การวิเคราะห์ ระดับ อรรถประโยชน์ที ผูบ้ ริ โภคมี ต่ อคุ ณลัก ษณะเครื องดื มกาแฟสด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับคุณลักษณะด้าน ชนิดของกาแฟ มากทีสุ ด รองลงมา คือ รู ปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ราคา และขนาดบรรจุ การให้ความสําคัญกับชนิดของกาแฟสอดคล้องกับผลการศึกษา
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเครื องดื มของกัลยาณี เต็งพงศธร และคณะ (2551) จากการวิจยั ลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของเครื องดื มเพือสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคไทยต่อแนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์นมเพือสุ ขภาพ
จํานวน 32 แนวคิ ด จากกลุ่มตัว อย่า ง 100 คน ด้วยเทคนิ ค การวิเคราะห์ องค์ประกอบร่ วม พบว่า
คุ ณลัก ษณะผลิ ตภัณฑ์นมทีผูบ้ ริ โภคมีระดับความชอบมากทีสุ ด คื อ ชนิ ดของผลิ ตภัณฑ์นม ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Lancaster (1966) ทีกล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื อสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ด
หนึ ง โดยพิ จารณาจากคุ ณ ลักษณะต่างๆ ทีประกอบกันเป็ นสิ นค้าหรื อทางเลื อกนันๆ โดยไม่ไ ด้
พิจารณาเฉพาะปั จจัยด้านราคาเป็ นประเด็นทีสําคัญทีสุ ดดังเช่นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ยุคเก่า
ทังนี ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ทีผูบ้ ริ โภคมีต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดด้านชนิ ด
ของกาแฟ พบว่า มีความสอดคล้องกันระหว่างผลการสํารวจข้อมูล พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ
เบืองต้นกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม ทีพบผลตรงกันคือ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟ
อาราบิกา้ มากทีสุ ด และคิดว่ากาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้ มีรสชาติทีดีกว่าสายพันธุ์โรบัสต้า
ปั จจัยทีผูบ้ ริ โภคใช้ในการพิจารณาเลือกซื อเครื องดืมกาแฟสดลําดับต่อมาคือ รู ปแบบ
บรรจุภณั ฑ์ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจทีมีต่อรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ
แก้วกระดาษมากทีสุ ด รองลงมาคือ แก้วย่อยสลายได้ และผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจแก้วพลาสติก
น้อยทีสุ ด ซึ งผลการศึกษาแตกต่างจาก ธนน ศิริมาตย์ (2554) จากการศึกษาเรื องการตัดสิ นใจเลือก
บริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในศูนย์การค้า จังหวัดนครปฐม ทีพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกชนิด
บรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบแก้วพลาสติ กมี ฝาปิ ดมากที สุ ด และจะเลื อกเป็ นแก้วขนาดกลาง ทังนี เนื องจาก
พฤติกรรมการเลื อกบริ โภคสิ นค้า ขึ นอยู่กบั ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุ คคลที มีต่อ
สิ น ค้า แตกต่ า งกัน ความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โภคในการเลื อ กรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ อ าจเกิ ด จาก
ประสบการณ์เดิมของผูบ้ ริ โภค หรื อกระบวนการการรับรู้ ทางสังคมนําไปสู่ การให้คุณค่าต่อสิ นค้า
เป็ นลัก ษณะเฉพาะบุ ค คล เมื อพิ จ ารณาคุ ณ ลัก ษณะด้า นราคา จากผลวิจ ัย พบว่า มี ค วามสํา คัญ
ใกล้เคียงกับคุ ณลักษณะด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของฝนทอง ถิ นพังงา
(2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านกาแฟอเมซอนในปั มนํามันปตท. ในเขต
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กรุ งเทพมหานคร พบว่า ราคาเป็ นปั จจัยหลักทีทําให้ผบู้ ริ โภคเปลียนแปลงยีห้อกาแฟทีเลือกดืมได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของปริ ศนา สุ วรรณาภรณ์ (2555) ศึกษาการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ขา้ ว
สําหรับผูบ้ ริ โภคชาวอังกฤษ ฝรังเศส เนเธอร์ แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์ แบบคอน
จอยท์ พบว่า ทัศ นคติ ที มี ต่ อ ข้า วในด้า นราคา การเป็ นอาหารสุ ข ภาพและรสชาติ เป็ นปั จ จัย ที
ผูบ้ ริ โภครับรู้ได้มากทีสุ ด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Shih et al. (2008) จากการศึกษา
ความพึงพอใจต่อคุ ณลักษณะเครื องดืมกาแฟกระป๋ องในประเทศไต้หวันด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่ วม พบว่า คุ ณลักษณะด้านราคามีความสําคัญมากทีสุ ด จึ งพบว่า ราคา เป็ นส่ วนที
สร้ างความพึงพอใจแก่ผูบ้ ริ โภคและราคามักเป็ นปั จจัยอันดับต้นๆ ทีผูบ้ ริ โภคใช้ในการเลือกซื อ
สิ นค้า สําหรับผลการวิเคราะห์ดา้ นราคาเครื องดืมกาแฟสดต่อแก้ว ยังชีให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคมีความพึง
พอใจในเครื องดืมกาแฟสดทีมีราคาไม่แพงมากนัก โดยหากราคาสู งจะทําให้ผบู้ ริ โภคมีความพึง
พอใจลดลง สอดคล้องกับผลการสํารวจข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทีพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีค่าใช้จ่ายเฉลีย
ในการบริ โภคเครื องดืมกาแฟสดและมีความเต็มใจจ่ายในการบริ โภคกาแฟสดต่อครังเฉลีย 31-35
บาทต่อแก้ว ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื องดืมของธนวันต์ แก้วสําโรง จาก
การศึกษาเรื อง การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคและปั จจัยในการตัดสิ นใจซื อนําผลไม้เข้มข้นในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการสิ นค้าคุณภาพค่อนข้างดีแต่ราคาไม่แพงมากและ
ควรปรับลดราคาลงจากเดิมหรื อปรับราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ
ปั จจัยทีผูบ้ ริ โภคใช้ในการพิจารณาเลื อกซื อเครื องดืมกาแฟสดลําดับสุ ดท้ายคือ ขนาด
บรรจุ สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของธนิ ษ ฐา ชู นิ ย ม (2547) จากการศึ ก ษาเรื องปั จ จัย ในการ
ตัดสิ นใจเลือกร้ านกาแฟคัวบดของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อยทีสุ ดต่อปั จจัยด้าน
การมีแก้วกาแฟตามขนาดให้เลือกในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Shih et al.
(2008) จากการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟกระป๋ องในประเทศไต้หวัน ด้วย
เทคนิ คการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่ วม พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ ต่ อคุ ณลักษณะด้า นขนาด
บรรจุ และบรรจุภณั ฑ์ในลําดับค่อนข้างตํา ทังนี จากการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลื อกแก้วขนาดใหญ่
ซึ งผลการศึ กษาต่ า งจากวารุ ณี พันหัน (2551) ที ศึก ษาพฤติ ก รรมการเลื อกบริ โภคกาแฟสดของ
ประชาชนในศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ งชอบกาแฟแก้วขนาดกลางมาก
ทีสุ ด รองลงมาชอบแก้วกาแฟขนาดเล็ก และชอบแก้วกาแฟขนาดใหญ่นอ้ ยทีสุ ด
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3. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ประกอบการ
จากการศึกษาการตังราคาของธุ รกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการประกอบการธุ รกิจร้ าน
กาแฟสด ผลการวิเคราะห์ชุดทางเลือกเครื องดืมกาแฟสดโดยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 574 คน พบว่า
คุณลักษณะทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ คือ ชนิดกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้ แก้วกระดาษ ราคา 30 บาท
ต่อแก้ว และเลือกขนาดบรรจุ 22 ออนซ์มากทีสุ ด ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปและเสนอแนะเพือเป็ นแนวทาง
แก่ผปู้ ระกอบการ โดยแบ่งประเด็นตามความสําคัญของผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะของกาแฟ
ทีผูบ้ ริ โภคใช้ในการเลือกซื อสิ นค้ากาแฟสด ด้านชนิดของกาแฟ ด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านราคา
และด้านขนาดบรรจุ ดังนี
1. ด้านชนิ ดของกาแฟ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับชนิดของกาแฟมากทีสุ ด คือ กาแฟสายพันธุ์ อาราบิกา้ รองลงมาคือ กาแฟอาราบิกา้
ผสมโรบัสต้า และกาแฟโรบัสต้า ดังนันผูป้ ระกอบการร้านกาแฟควรให้ความสําคัญกับการเลือกใช้
เมล็ดกาแฟและวัตถุ ดิบทีมี คุณภาพและมีรสชาติเป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภค หากผูป้ ระกอบการ
ต้องการเลือกใช้กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ผูป้ ระกอบการควรสร้างความเข้าใจแก่ผบู้ ริ โภคด้วยการหา
จุดเด่นของกาแฟสายพันธุ์ชนิดนี เช่น รสชาติของกาแฟโรบัสต้ามีความเข้มข้นและมีรสชาติคุน้ เคย
กับผูบ้ ริ โภคคนไทยเนื องจากพฤติกรรมการดืมกาแฟของคนไทยเริ มต้นจากการดืมกาแฟสําเร็ จรู ป
และกาแฟกระป๋ องทีผลิตจากกาแฟโรบัสต้า ดังนันผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องผสมกาแฟโรบัสต้า
เพือให้รสชาติกาแฟเข้มข้นขึน หรื อใช้ความได้เปรี ยบจากความเข้มข้นของชนิ ดกาแฟสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งด้วยการนําเสนอกาแฟโรบัสต้าแก่ผบู้ ริ โภคเป้ าหมายทีมีความต้องการดืมกาแฟ
เพือลดอาการง่ วงนอนหรื อชอบกาแฟรสชาติเข้มข้น เป็ นต้น นอกจากการเลือกใช้เมล็ดกาแฟทีมี
คุณภาพแล้วผูป้ ระกอบการควรให้ความใส่ ใจต่อขันตอนการผลิต การคัวกาแฟ การจัดเก็บและการ
วางแผนสต็อกเมล็ดกาแฟเพือให้กาแฟมีความสดใหม่และมีกลินหอมมากกว่าเมล็ดกาแฟทีเก็บไว้
เป็ นเวลานานซึงกาแฟทีมีรสชาติดี มีกลินหอมจะเป็ นข้อได้เปรี ยบจากคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจ
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความภักดี ต่อผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการมากขึน นอกจากนี ควรรักษารสชาติทีดี
ของกาแฟไว้ให้มีความคงทีสมําเสมอรวมถึ งให้ความสําคัญกับขันตอนการชงกาแฟ คุณภาพของ
เครื องชงกาแฟ เทคนิคการชง และความใส่ ใจของผูข้ าย เพือให้ชนิดของกาแฟทีเลือกไว้ถูกนํามาใช้
ได้เต็มศักยภาพมากทีสุ ด อย่างไรก็ตามในการวิจยั ครังนี วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการแจกแบบสอบถาม
เป็ นหลัก หากผูป้ ระกอบการเพิมการทดลองตลาดด้วยการให้ผบู้ ริ โภคได้ชิมกาแฟและสอบถามเพือ
เปรี ย บเที ย บความพอใจในชนิ ด ของกาแฟจะเป็ นแนวทางในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ต รงกับ
กลุ่มเป้ าหมายของผูป้ ระกอบการแต่ละรายได้มากขึน
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2. ด้า นรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ จากการศึ ก ษาพบว่า ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ แก้ว
กระดาษมากทีสุ ด รองลงมาคือ แก้วย่อยสลายได้ และมี ความพึงพอใจต่อแก้วพลาสติกน้อยทีสุ ด
หากพิ จ ารณาต้น ทุ น ของแก้ว ตามชนิ ด วัต ถุ ดิ บ พบว่า ราคาแก้ว กระดาษมี ต้น ทุ น ตําที สุ ด ราคา
ใกล้เคียงรองลงมาคือแก้วพลาสติก และแก้วย่อยสลายได้มีตน้ ทุนสู งทีสุ ด ดังนันความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อแก้วกระดาษจึงเป็ นข้อดีแก่ผปู้ ระกอบการในด้านต้นทุนรวมของเครื องดืมกาแฟสดทีตํา
กว่า แต่แก้วกระดาษมีขอ้ ด้อยในด้านกลินของหมึกพิมพ์ทีอาจติดอยูก่ บั แก้วเมือมีการนําแก้วมาใช้
บรรจุเครื องดืมซึ งมีผลต่อกลิ นของกาแฟ ดังนันการเลื อกใช้แก้วพลาสติกจะมีขอ้ ดี กว่าในด้านลด
การรบกวนของกลินหมึกพิมพ์ มีความความทนทานและสะดวกในการเก็บรักษาแม้ว่าต้นทุนอาจ
สู งขึนเล็กน้อย สําหรับแก้วกาแฟย่อยสลายได้ซึงมีตน้ ทุนสู งและยังไม่สามารถใส่ กาแฟสดชนิ ดเย็น
ได้ใ นปั จ จุ บ ัน ดัง นันการใช้เ ทคนิ ค การขายที นํา เสนอแก้ว กาแฟย่อ ยสลายอาจเหมาะกับ กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคในระดับกลางและระดับสู งทีมีกาํ ลังซือและให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์มากกว่าผูบ้ ริ โภค
กาแฟจากร้ า นขนาดย่ อ ย ด้า นรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น อกจากชนิ ด บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที ใช้แ ล้ว การให้
ความสําคัญต่อการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่เพือเป็ นจุดเด่นเฉพาะจะ
แสดงความเป็ นผูน้ าํ และสร้างความจดจําในตราสิ นค้าแก่ผบู้ ริ โภคได้มากขึน
3. ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อกาแฟราคา 30 บาทต่อแก้วมากทีสุ ด รองลงมาคือ กาแฟทีมีราคา 40 บาทต่อแก้ว และมีความพึง
พอใจต่อกาแฟทีมีราคา 50 บาทต่อแก้วน้อยทีสุ ด จึงพบได้ว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับราคาทีตํา
ทีสุ ด การตังราคาตําผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบเริ มต้นจากการ
วางแผนเลื อกวัตถุ ดิบทีมี คุณภาพในราคาเหมาะสมโดยการหาคู่คา้ ทีมีสินค้าและข้อเสนอทีดี เช่ น
เลือกคู่คา้ ทีเป็ นเจ้าของวัตถุดิบโดยตรง การซื อวัตถุดิบเป็ นจํานวนมากพอให้เกิดการประหยัดขนาด
การหาคู่คา้ รายอืนเพือเพิมโอกาสต่อรองด้านราคาหรื อระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็ นต้น และการจัดการ
ด้านบัญชี อย่างเป็ นระบบ การวางระบบบัญชี ทีดี จะช่ วยให้ผูป้ ระกอบการทราบสถานการณ์ ของ
ธุ รกิจได้รวดเร็ วเพือหาทางป้ องการหรื อควบคุมค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ นลงและสามารถควบคุมต้นทุน
ให้ตามากที
ํ
สุ ด นอกจากนี การวางระบบการทํา งานที เป็ นระบบโดยลดขันตอนการทํา งานที ไม่
จําเป็ นทําให้เกิดรู ปแบบการทํางานทีสันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการควรเพิม
กลยุทธ์ในด้านอืนหากไม่สามารถเป็ นผูน้ าํ ด้านต้นทุนได้ เช่น การเสนอคุณภาพการบริ การทีดีกว่า
โดยพัฒนาทักษะพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีความรู้เฉพาะด้านกาแฟ และจัดอบรมให้พนักงาน
ผลิตสิ นค้าตามมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายให้ชดั เจนและเสนอผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้ าหมายนัน การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายทีดึ งดูดใจเพือกระตุน้ ยอดขาย เช่น การจัด
โปรโมชันลดราคา เป็ นต้น หรื อการสร้างสรรค์กลยุทธ์ส่งเสริ มการขายทีแปลกใหม่ขึน
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4. ด้านขนาดบรรจุ จากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจกาแฟทีขนาดบรรจุ
22 ออนซ์ มากกว่ากาแฟขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ ซึ งเป็ นแก้วกาแฟขนาดใหญ่ ผูป้ ระกอบการจึงควร
ศึ ก ษาเพื อวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการเฉพาะกลุ่ ม เช่ น หากบริ เ วณที ตังร้ า นเป็ นกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคให้
ความสําคัญกับรสชาติกาแฟการใช้แก้วขนาด 16 ออนซ์จะรักษาต้นทุนให้เกิดความสมดุ ลมากกว่า
การใช้แก้วขนาดใหญ่ ดังนันผูป้ ระกอบการจะต้องสร้างการรับรู้ในคุณค่าแก่ผบู้ ริ โภคในด้านรสชาติ
กาแฟทีมีความอร่ อย มีกลินหอม และความสมําเสมอของรสชาติทีผูบ้ ริ โภครับรู้จะต้องแตกต่างจาก
คู่แข่งในบริ เวณทําเลของร้านค้านันอย่างชัดเจน ร่ วมถึงการนําการส่ งเสริ มการขายมาใช้ร่วมกับการ
ขายแบบให้ความสําคัญต่อรสชาติ เช่น การลดราคาเป็ นช่วงเวลาเพือรักษาและดึงดูดผูบ้ ริ โภคทีให้
ความสําคัญกับราคา ในกรณี ทีกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับราคามากกว่ารสชาติ ผูป้ ระกอบการ
อาจปรับสู ตรกาแฟโดยเลือกใช้กาแฟคุณภาพระดับปานกลางเพือมุ่งเน้นการแข่งขันในด้านปริ มาณ
และการแข่งขันราคาให้เหมาะกับตลาด
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่ อไป
1. ควรศึกษาเพือหาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชือเสี ยง
ตราสิ นค้าของกลุ่มผูป้ ระกอบการขนาดกลางและรายย่อยกับการตังระดับราคาเครื องดืมกาแฟใน
กรณี ทีใช้วตั ถุดิบผลิตใกล้เคียงกัน
2. การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint
Analysis ) เฉพาะคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสด ในอนาคตควรมีการศึกษาคุณลักษณะด้านการ
ดําเนินธุ รกิจร้านกาแฟ เช่น บรรยากาศ การบริ การ ตราสิ นค้า เป็ นต้น
3. ควรศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) และระดับ คุ ณ ลัก ษณะ (Attribute Level) ของ
เครื องดืมกาแฟสดในด้านอืนๆ เช่น เพิมคุณลักษณะ ชนิ ดนําแข็ง แหล่งทีมาของเมล็ดกาแฟ เพือหา
คุณลักษณะอืนของเครื องดืมกาแฟสดที อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ ซึ งข้อมูลจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื องดืมกาแฟสดแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจร้านกาแฟต่อไป
4. ควรศึกษาความชอบของชนิดสายพันธุ์กาแฟด้วยการจัดการทดลองโดยให้ผบู้ ริ โภค
ได้ชิมรสชาติกาแฟเพือศึกษาความพึงพอใจในชนิดสายพันธุ์กาแฟทีเกิดขึนจากประสบการณ์ทีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง
5. ควรศึกษาระดับราคาเครื องดืมกาแฟสดในกลุ่มร้านกาแฟขนาดกลางและขนาดใหญ่
ทีมีราคากาแฟสด 50 บาทขึ นไปเพือเป็ นแนวทางวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมีระดับ
กําลังซือสู ง
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การทํานายความพึงพอใจต่ อคุณลักษณะเครืองดืมกาแฟสดของผู้บริโภคในอนาคต
หลัง จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ลัก ษณะเครื องกาแฟสดจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ผูบ้ ริ โภคจํานวน 574 คน ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาเพิมเติมเพือทํานายความพึงพอใจใน
คุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอนาคต โดยการทํานายความพึงใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคในอนาคตได้ใช้การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลประชากรที คาดการณ์ ว่าจะมีขนาดของกลุ่ม
มากทีสุ ด แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ จากการศึกษาข้อมูล ทาง
สถิติทงั 4 ด้าน เพือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่า แนวโน้มประชากรทีจะเป็ นผูบ้ ริ โภคในอนาคต คือ
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิง อยูใ่ นวัยทํางานมีอายุ 15-59 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าและมีรายได้
15,000 บาทต่อเดือนขึนไป เมือได้ลกั ษณะของผูบ้ ริ โภคเครื องดืมกาแฟสดในอนาคตแล้ว ผูว้ ิจยั จึง
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะดังกล่าวจํานวน 296 คน จากจํานวนผูบ้ ริ โภคทังสิ น 574 คน เพือ
นํามาวิเคราะห์ผลในลําดับถัดไป
แนวโน้ม ประชากรไทยในอนาคตคาดว่า จํา นวนประชากรจะคงตัว และมี จ าํ นวน
ประชากรทังประเทศใกล้เคี ย งปั จ จุ บ นั คื อ มี ป ระชากร 64 ล้า นคน มี ก ารคาดการณ์ ว่า อี ก 15 ปี
ข้างหน้าจะมีจาํ นวนประชากรสู งสุ ดในปี พ.ศ. 2569 คือ 66.4 ล้านคน จากนันแนวโน้มทีอัตราเพิม
ของประชากรจะติดลบหรื อมีอตั ราเพิมตํากว่าศูนย์และคาดว่าประชากรไทยใน 30 ปี ข้างหน้าจะ
กลับมามีจาํ นวน 64 ล้านคนใกล้เคี ยงกับจํานวนประชากรในปั จจุบนั แนวโน้มการเปลี ยนแปลง
โครงสร้ า งประชากรไทยในช่ ว งปี พ.ศ. 2553-2573 ผูว้ ิจ ัย ได้ส รุ ป เป็ นด้า น 3 ดัง นี (สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ สถาบัน วิ จ ัย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556)
ด้ า นขนาดประชากรและโครงสร้ า งอายุ สัง คมไทยได้เข้า สู่ ก ารเป็ นสัง คมผูส้ ู งอายุ
(aging society) นับตังแต่ ปี พ.ศ. 2547 (ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวฒั น์ , 2552) และคาดว่าจะเป็ นสังคม
ผูส้ ู งอายุสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ,
2557) มีการคาดการณ์ ว่าประชากรในวัยเด็กจะมีจาํ นวนลดลงจาก ร้ อยละ 19.8 ในปี 2553 เหลื อ
เพี ย ง ร้ อยละ 11.2 ในปี พ.ศ. 2583 ขณะที ประชาการในวัย ผูส้ ู งอายุ คื อ 60 ปี ขึ นไปมี แนวโน้ม
เพิมขึนจากร้ อยละ 13.2 เป็ นร้อยละ 32.1 อนาคตประชากรมีแนวโน้มทีจะมีอายุยืนเพิมมากขึนจาก
โครงสร้างระบบสาธารณสุ ขทีพัฒนาและนโยบายของรัฐทีส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึงการบริ การ
สุ ข ภาพ โดยปี พ.ศ. 2553 ประชากรเพศชายมี อ ายุ เ ฉลี ย 70.4 ปี เพศหญิ ง มี อ ายุ เ ฉลี ย 77.5 ปี
คาดการณ์ ว่าในปี พ.ศ. 2583 ประชากรเพศชายมีอายุเฉลี ยเพิมขึนเป็ น 75.3 ปี และเพศหญิงมีอายุ
เฉลี ยเพิ มขึ นเป็ น 81.9 ปี (สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิท ยาลัย มหิ ดล, 2556) ด้านความแตกต่างของเพศ United
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States Census Bureau (2014) คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรเพศหญิงในไทยจะมีมากกว่า
เพศชาย 1.5 ล้านคน
ด้ านระดับการศึกษา การทํางานและลักษณะครอบครัว ประชากรเพศหญิงมีแนวโน้ม
ได้รับการศึกษาทีสู งขึน มีการทํางานนอกบ้านมากขึนและมีแนวโน้มทีจะมีครอบครัวช้าลง ลักษณะ
ของครอบครัวทีเป็ นครอบครัวเดียวส่ วนใหญ่จะมีขนาดเล็กลง สําหรับการกระจายตัวของประชากร
จะมีแนวโน้มกระจายเข้าสู่ เขตเมืองในส่ วนภูมิภาคหรื อเขตเทศบาลทีมีความเจริ ญเพิมมากขึนจากปี
พ.ศ. 2553 ร้อยละ 45 ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 52 และจะเพิมขึนเป็ นร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2573 และจะ
คงทีจนถึงปี พ.ศ. 2578 และการกระจายตัวเข้าสู่ กรุ งเทพมหานครจะลดลง และคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.
2560 ประชากรวัยทํางาน (15-64 ปี ) จะอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลมากกว่าเขตนอกเทศบาล (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ สถาบัน วิ จ ัย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556)
จากการศึกษาแนวโน้มประชากรในสังคมไทยในอนาคตสามารถสรุ ปได้วา่ ในอนาคต
โครงสร้ า งประชากรและสัง คมของประเทศไทยมี ก ารเปลี ยนแปลงที สํา คัญ 4 ด้า น คื อ 1) การ
เปลี ยนแปลงสู่ สังคมผูส้ ู งอายุและประชากรมีแนวโน้มทีจะมีอายุยืนมากขึน 2) การกระจายตัวของ
ประชากรจะกระจายไปสู่ เมืองหลักของภูมิภาคมากกว่าการรวมตัวอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและขนาด
ของครอบครั วเดียวในอนาคตจะมีขนาดทีเล็กลง 3) แนวโน้มของจํานวนประชากรจะมีระดับคงที
ใกล้เคียงกับจํานวนประชากรในปัจจุบนั 4) ประชากรเพศหญิงในไทยจะมีมากกว่าเพศชาย ด้วยเหตุ
นีจึงคาดการณ์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคตได้วา่ การเปลียนแปลงเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุจะมี
ผลต่อความต้องการสิ นค้าและบริ การในกลุ่มสุ ขภาพ การบริ การและอํานวยความสะดวก อาหาร
การท่องเทียวทีเพิมขึนเนืองจากประชากรกลุ่มนีมีค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นในด้านการรักษาสุ ขภาพและมี
เงิ นออม ขณะทีความต้องการสิ นค้าทีเกี ยวเนื องกับประชากรวัยเด็กจะมีความต้องการลดลง การมี
ครอบครั วขนาดเล็กลงและย้ายเข้าสู่ เขตเมืองเพิมขึนอาจคาดได้ว่าความต้องการสิ นค้าทีมี ขนาด
บรรจุทีเหมาะสมกับขนาดของครอบครัวจะมีเพิมขึน ด้านประชากรเพศหญิงทีมีจาํ นวนสู งขึนจะ
ส่ งผลต่อความต้องการสิ นค้าทีเกียวข้องกับผูห้ ญิงเพิมมากขึนและสัมพันธ์กบั การผลิตหรื อออกแบบ
สิ นค้าเพือให้ดึงดูดผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
การทํานายความพึงพอใจมีต่อคุ ณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
ผูว้ ิจยั กําหนดลักษณะของผูบ้ ริ โภคทีจะนํามาเป็ นแนวทางกําหนดเกณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
โดยแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี
ลักษณะด้ านเพศ แนวโน้มทีได้คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรเพศหญิงในไทย
จะมีมากกว่าเพศชาย 1.5 ล้านคน (United States Census Bureau, 2014) มีทิศทางทีสอดคล้องกับ
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ลักษณะของจํานวนประชากรเพศหญิงในปี พ.ศ. 2555 ทีพบว่าประชากรทังประเทศไทย เพศหญิงมี
จํานวนมากกว่าเพศชาย คือ มีประชากรเพศหญิง 32,755,968 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 50.82 และมี
ประชากรเพศชาย 31,700,727 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 49.18 (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง,
2557)
ตารางที 35 สรุ ปสถิติจาํ นวนประชากรประจําปี 2555 จํานวน 4 จังหวัด
จังหวัด
ทัวประเทศ
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครราชสี มา
สงขลา

ประชากรเพศชาย
31,700,727
2,690,754
806,720
1,286,164
672,775

จํานวนประชากร
ประชากรเพศหญิง
32,755,968
2,982,806
848,922
1,315,003
705,799

รวม (หน่ วย: ล้านคน)
64,456,695
5,673,560
1,655,642
2,601,167
1,378,574

ทีมา: สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, สรุปจากประกาศสถิติจํานวนประชากรประจําปี 2555,
เข้าถึงเมือ 1 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/sumyear.html
ลักษณะด้ านอายุ ช่วงอายุของประชากรไทยแบ่งออกเป็ น 3 วัย คือ 1) วัยเด็ก จะมีช่วง
อายุระหว่าง 0-14 ปี 2) วัยทํางาน มีช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี และ 3) วัยสู งอายุ มีช่วงอายุ 60 ปี ขึน
ไป (สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ, 2554) จากตารางที 36 สรุ ปการประมาณการประชากร จําแนกตาม
กลุ่มช่วงวัย ปี พ.ศ. 2543– 2573 สามารถสรุ ปได้วา่ แนวโน้มของประชากรวัยเด็กและวัยทํางานใน
อนาคตจะมีประชากรในกลุ่มนีลดลงขณะทีวัยสู งอายุจะมีจาํ นวนประชากรเพิมมากขึน แต่เมือเทียบ
สัดส่ วนระหว่างจํานวนประชากรทัง 3 ช่วงวัยจะพบว่า ประชากรวัยทํางานมีจาํ นวนมากทีสุ ดคือ อยู่
ในช่ วงโดยเฉลี ยร้ อยละ 60 ซึ งมี จาํ นวนที มากกว่าช่ วงวัย อืน ดังนันการเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างทีเป็ น
ประชากรวัยทํางานจึงเหมาะสําหรับการใช้วเิ คราะห์แบบจําลองผูบ้ ริ โภคในอนาคต
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ตารางที 36 สรุ ปการประมาณการประชากร จําแนกตามกลุ่มช่วงวัย ปี พ.ศ. 2543–2573
ปี พ.ศ.
วัยเด็ก
( - ปี )
ร้ อยละ
วัยทํางาน
(รวมช่ วง
อายุ - ปี )
ร้ อยละ
วัยสู งอายุ
( ปี
ขึนไป)
ร้ อยละ
รวม
ร้ อยละ
จํานวนปี ทีแตกต่ าง

2543 - 2548 2549 - 2553 2554 - 2558 2559 - 2563 2564 - 2568 2569 - 2573
90,771
71,379
66,043
60,829
55,061
49,829
23.76

21.48

19.35

17.46

15.63

14.11

253,620

223,765

230,244

231,420

227,772

220,255

66.38

67.34

67.45

66.43

64.67

62.36

37,689

37,168

45,061

56,101

69,353

83,098

9.86
382,079
.

11.18
332,313
.

13.20
341,350
.

16.11
348,349
.

19.70
352,185
.

23.53
353,182
.

6 ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ทีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปตารางประมาณการประชากรจําแนกตามเพศและจังหวัด
(จากข้ อสมมติฐานภาวะเจริญพันธุ์ระดับปานกลาง) ปี พ.ศ. 2543– 2563, เข้าถึงเมือ 1 กุมภาพันธ์
2557, เข้าถึงได้จาก http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid= &
template= R C&yeartype=M&subcatid= ,
ลักษณะด้ านระดับการศึกษา จากประมาณการผูเ้ ข้าสู่ ตลาดแรงงาน ปี พ.ศ. 2556 และปี
พ.ศ. 2557 จําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผูท้ ีจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เข้าสู่ ตลาดแรงงาน
ในปี 2556 จํานวน 336,879 คน หรื อร้ อยละ 61.49 และในปี 2557 จํานวน 407,245 หรื อร้ อยละ
63.87 ซึงเป็ นระดับการศึกษาทีเข้าสู่ ตลาดแรงงานมากทีสุ ด ดังตารางที 37
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ตารางที 37 แสดงการประมาณการผูเ้ ข้าสู่ ตลาดแรงงาน ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ประมาณการผู้เข้ าสู่
ประมาณการผู้เข้ าสู่
ระดับการศึกษา
ตลาดแรงงาน ปี 2556 ร้ อยละ ตลาดแรงงาน ปี 2557 ร้ อยละ
(หน่ วยคน)
(หน่ วยคน)
,
.
,
.
มัธยมศึกษาปี ที 3
,
.
,
.
มัธยมศึกษาปี ที 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
,
.
,
.
(ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู ง (ปวส.) /
,
.
,
.
อนุปริ ญญา
,
.
,
.
ปริญญาตรี
,
.
,
.
รวมทังสิ น
ทีมา: กองวิจยั ตลาดแรงงาน, กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน, ประมาณการผู้สําเร็จการศึกษา
ปี พ.ศ. 2557, เข้าถึงเมือ 1 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://lmi.doe.go.th/index.php/18-book
ลักษณะด้ านระดับรายได้ เมือพิจารณาลักษณะด้านระดับรายได้จากระดับการศึกษาที
เข้า สู่ ต ลาดแรงงานมากที สุ ด คื อ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี จากผลการสํ า รวจอัต ราเงิ น
ผลตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการตามวุฒิการศึกษา (1 มกราคม พ.ศ. 2557) ดังตารางที 38
พบว่า อัต ราผลตอบแทนของผู ้ที จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สายงานบริ ห ารทัวไปอัต รา
ผลตอบแทนตําที สุ ดคื อ 15,960 บาท และสู ง ที สุ ดคื อ 18,700 บาท สายงานวิช าชี พเฉพาะอัตรา
ผลตอบแทนตําทีสุ ดคือ 17,290 บาท และสู งทีสุ ดคือ 20,260 บาท ดังนันระดับรายได้ทีเหมาะสม
สํา หรั บ การนํา มาวิ เ คราะห์ แ บบจํา ลองผูบ้ ริ โ ภคในอนาคต คื อ ช่ ว งรายได้ 15,000 บาทขึ นไป
สอดคล้องกับอัตราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสํารวจค่าจ้างปี 2556 ที
พบว่าอัตราค่าจ้างขันตําของวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คือ 15,000 บาท (ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร,
2557)
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ตารางที 38 แสดงอัตราเงินผลตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการตามวุฒิการศึกษา
(1 มกราคม พ.ศ. 2557)

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู ง (ปวส.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

กลุ่มงาน
บริ การ
บริ การ/เทคนิค

ค่ าตอบแทนอัตราใหม่
(อัตราทีตําทีสุ ด)
(อัตราทีสู งทีสุ ด)
หน่ วย: บาท
หน่ วย: บาท
,
,
,

,

บริ การ/เทคนิค

,

,

บริ หารทัวไป
วิชาชีพเฉพาะ
บริ หารทัวไป
วิชาชีพเฉพาะ

,
,
,
,

,
,
,
,

ทีมา: สํานักงานก.พ., ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง ค่ าตอบแทนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที ) พ.ศ. 2556, เข้าถึงเมือ 1 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/GEIS/PrakardSalary .pdf
ตารางที 39 แสดงอัตราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสํารวจค่าจ้างปี 2556
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั นสู ง (ปวส.)

กลุ่มงาน
เทคนิค
พาณิ ชย์
เทคนิค
พาณิ ชย์

ค่ าตอบแทนอัตราใหม่ (หน่ วย: บาท)
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
9,500
9,800
9,300
9,700
10,500
11,000
10,000
10,500
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ตารางที 39 แสดงอัตราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสํารวจค่าจ้างปี 2556
(ต่อ)
ค่ าตอบแทนอัตราใหม่ (หน่ วย: บาท)
วุฒิการศึกษา
กลุ่มงาน
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร์
18,000
18,000
วิทยาศาสตร์
15,000
16,000
คอมพิวเตอร์
15,000
15,500
ปริญญาตรี
บัญชี
14,000
15,000
บริ หารธุ รกิจ
13,000
15,000
สังคมศาสตร์
13,000
15,000
วิศวกรรมศาสตร์
20,000
22,000
วิทยาศาสตร์
19,000
20,000
คอมพิวเตอร์
18,000
20,000
ปริญญาโท
บัญชี
18,000
19,000
บริ หารธุ รกิจ
17,000
19,000
สังคมศาสตร์
15,000
18,000
ทีมา: ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, อัตราแรกจ้ างพนักงานจบใหม่ ตามวุฒิการศึกษาจากผลการสํ ารวจ
ค่ าจ้ างปี 2556, เข้าถึงเมือ 1 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://prakal.wordpress.com/
/ /page/ /
ในการศึกษาครังนี ได้คาดการณ์แนวโน้มลักษณะของผูบ้ ริ โภคในอนาคตจากข้อมูลที
รวบรวมมาจากแหล่ ง ข้อมู ล ที น่ า เชื อถื อ โดยสรุ ปเกณฑ์ทีจะใช้ใ นคัดเลื อกตัวอย่า งตัวแทนของ
ผูบ้ ริ โภคในอนาคต มีดงั นี
. เพศหญิง
. อยูใ่ นวัยทํางาน อายุ 15-59 ปี
. การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
. มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึนไป
จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มีลกั ษณะเช่นเดียวกับผูบ้ ริ โภคในอนาคต ทําให้เหลือ
จํานวนตัวอย่างเท่ากับ 296 ตัวอย่าง จากจํานวนตัวอย่างทีรวบรวมได้ทงหมด
ั
574 ตัวอย่าง ผลจาก
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การวิเคราะห์แบบจําลองความพึงพอใจต่อคุณลักษณะกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคใน อนาคตจํานวน 296
ตัวอย่าง พบว่าแบบจําลองพบว่าค่า Kendall's Tau และค่า Pearson’s R เท่ากับ 1.000 และ 0.984 ซึ ง
ถื อว่ามี ค่าสู ง (เข้าใกล้ 1) แสดงว่าความพึงพอใจทีคํานวณได้จากแบบจําลองกับความพึงพอใจที
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจริ งให้มีความสัมพันธ์กนั สู ง
ผลการประมาณแบบจํา ลองความพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ลัก ษณะเครื องดื มกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในอนาคต ทังหมดจํานวน 296 ตัวอย่าง มีดงั ต่อไปนี
ชนิดกาแฟ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อกาแฟอาราบิกา้ มากทีสุ ด รองลงมาคือ
กาแฟอาราบิ ก้า ผสมโรบัส ต้า และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กาแฟโรบัส ต้า น้ อ ยที สุ ด โดยระดับ
อรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากับ 0.933 หน่วย เมือเป็ นกาแฟอาราบิกา้ และระดับอรรถประโยชน์ใน
การเลือกซื อกาแฟลดลงเท่ากับ 0.361 หน่วย เมือเป็ นกาแฟอาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า และลดลงเท่ากับ
1.293 หน่วย เมือเป็ นกาแฟโรบัสต้า
รู ปแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อแก้วกระดาษมากทีสุ ด รองลงมา
คือ แก้วย่อยสลายได้ และมีความพึงพอใจต่อแก้วพลาสติกน้อยทีสุ ด โดยระดับอรรถประโยชน์จะ
เพิ มขึ นเท่ า กั บ 0.572 หน่ ว ย เมื อเป็ นกาแฟที มี บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ เ ป็ นแก้ ว กระดาษ และระดั บ
อรรถประโยชน์ในการเลือกซื อกาแฟจะเพิมขึนเท่ากับ 0.425 หน่วย เมือเป็ นแก้วย่อยสลายได้ และ
ลดลงเท่ากับ 0.998 หน่วย เมือเป็ นแก้วพลาสติก
ขนาดบรรจุ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึง พอใจกาแฟที ขนาดบรรจุ 22 ออนซ์ มากกว่า
กาแฟขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ ระดับอรรถประโยชน์จะเพิมขึนเท่ากับ 0.023 หน่วย เมือเป็ นกาแฟทีมี
ขนาดบรรจุเท่ากับ 22 ออนซ์ และระดับอรรถประโยชน์ในการเลือกซื อกาแฟจะลดลงเท่ากับ 0.023
หน่วย เมือมีขนาดบรรจุเท่ากับ 16 ออนซ์
ราคาต่ อแก้ ว พบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจต่อกาแฟราคา 30 บาทต่อแก้วมากทีสุ ด
รองลงมาคือ กาแฟทีมีราคา 40 บาทต่อแก้ว และมีความพึงพอใจต่อกาแฟทีมีราคา 50 บาทต่อแก้ว
น้อยที สุ ด โดยระดับอรรถประโยชน์จะลดลงเท่ากับ 0.891 หน่ วย เมือเป็ นกาแฟทีมี ราคาแก้วละ
30 บาท และระดับอรรถประโยชน์ในการเลือกซือกาแฟจะลดลงเท่ากับ 1.781 หน่วย เมือมีราคาแก้ว
ละ 40 บาท และลดลงเท่ากับ 2.672 หน่วย เมือมีราคาแก้วละ 50 บาท
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ตารางที 40 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความพึงพอใจต่อคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคอนาคต จํานวน 296 ตัวอย่าง
คุณลักษณะ
กาแฟ
(Attributes)
ชนิดกาแฟ
รู ปแบบ
บรรจุภณั ฑ์
ขนาด
บรรจุภณั ฑ์
ราคาต่อแก้ว

ระดับของคุณลักษณะ
(Level of Attribute)
อาราบิกา้
อาราบิกา้ ผสมโรบัสต้า
โรบัสต้า
แก้วย่อยสลายได้
แก้วกระดาษ
แก้วพลาสติก
22 ออนซ์
16 ออนซ์
30 บาท
40 บาท
50 บาท

Constant

ระดับความ
พึงพอใจ
(Utility)
0.933
0.361
-1.293
0.425
0.572
-0.998
0.023
-0.023
-0.891
-1.781
-2.672
5.661

ค่ าคลาดเคลือน
ความสํ าคัญ
มาตรฐาน
(%)
(Standard Error)
0.282
0.137
35.01
0.363
0.165
0.245
28.81
0.363
0.103
8.62
0.103
0.411
0.821
27.50
1.232
0.587
100.00
Pearson's R (sig) 0.984 (0.000)
Kendall's Tua (sig) 1.000 (0.000)

(จากการศึกษาเมือปี 2556)
เมือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่านําหนักความสําคัญ (importance values) ทีผูบ้ ริ โภคใช้
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื อเครื องดืมกาแฟสด พบว่า คุ ณลักษณะทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
มากทีสุ ดคือ ชนิดของกาแฟ โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 35.01 คุณลักษณะ
ทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญรองลงมา ได้แก่ รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ ราคาและขนาดบรรจุ โดยคิดเป็ นร้อย
ละ 28.81 ร้อยละ 27.50 และร้อยละ 8.62 ตามลําดับ ดังภาพที 9

ค่านําหนักความสําคัญ %
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ค่านําหนักความสําคัญ (importance values) ของคุณลักษณะเครื องดืม
กาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอนาคต 296 คน
35.01
40
28.81
27.5
30
20
8.62
10
0

ภาพที 9 แสดงกราฟสรุ ปผลการวิเคราะห์ค่านําหนักความสําคัญ (importance values) ทีผูบ้ ริ โภคใช้
เป็ นเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาเลื อ กซื อเครื องดื มกาแฟสดของผู้บ ริ โ ภคอนาคต จํา นวน
296 ตัวอย่าง
(จากการศึกษาเมือปี 2556)

ภาคผนวก ข
คําสั งรัน Conjoint Analysis ในโปรแกรม SPSS
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คําสั งรัน Conjoint Analysis ในโปรแกรม SPSS
คํา สั งเพื อวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบร่ ว ม (Conjoint
(มนตรี พิริยะกุล, 2555)

Analysis) ในโปรแกรม SPSS

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.

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามการตังราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่ อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้ านกาแฟสด
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แบบสอบถาม
งานวิจัยเรือง
การตังราคาของธุรกิจขนาดย่ อยต่ อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้ านกาแฟสด
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาระดับของปัจจัยและรู ปแบบความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซือเครื องดืมกาแฟสด
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะเครื องดืมกาแฟสดจากการประยุกต์ใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
คําชีแจง
1. แบบสอบถามชุดนีมีคาํ ถามจํานวนทังสิ น 27 ข้อ จํานวน 7 หน้า แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนประกอบด้วย
ส่ วนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที 2 ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ
ส่ วนที 3 ข้อมูลเกียวกับคุณลักษณะของเครื องดืมกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ
ส่ วนที 4 ข้อเสนอแนะ
2. ข้อมูลทีได้รับจากการสอบถามครังนีจะถูกเก็บเป็ นความลับเพือใช้ประกอบการศึกษาของ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่านัน
3. ผูว้ จิ ยั ขอความกรุ ณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทัง 4 ส่ วนตามความคิดเห็นของท่านให้
ครบทุกข้อเพือประโยชน์ทางการศึกษา ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครืองหมาย (3
3) ลงในช่ อง หรือเติมข้ อความลงในช่ องว่าง
ส่ วนของผูว้ ิจยั
.............

. เพศ
ชาย

หญิง

. อายุ

.............
ตํากว่า ปี
– ปี
– ปี

– ปี
– ปี
ปี ขึนไป

. อาชีพ

.............

พนักงานบริ ษทั / ลูกจ้างเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรี ยน / นักศึกษา
. รายได้ต่อเดือน
ตํากว่าหรื อเท่ากับ , บาท
, – , บาท
, – , บาท
, – , บาท
5. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริ ญญาตรี
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ข้าราชการ
ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว
อืน ๆ กรุ ณาระบุ............................
.............
, – , บาท
, – , บาท
, บาทขึนไป
.............
มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริ ญญา / ปวส.
สู งกว่าปริ ญญาตรี
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ส่ วนที 2 ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ
3) ลงในช่ อง หรือเติมข้ อความลงในช่ องว่าง
คําชีแจง โปรดทําเครืองหมาย (3
ส่ วนของผูว้ ิจยั
.............

. ในรอบ อาทิตย์ ท่านดืมกาแฟชนิดใดมากทีสุ ด
กาแฟสําเร็ จรู ป
กาแฟสด
กาแฟกระป๋ อง
. ท่านซือกาแฟสดกีครังต่อสัปดาห์
.............
– ครัง / สัปดาห์
– ครัง / สัปดาห์
3 – 4 ครัง / สัปดาห์
มากกว่า ครัง / สัปดาห์
. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซื อกาแฟสดของท่านต่อครัง
.............
ตํากว่า บาท
– บาท
– บาท
– บาท
– บาท
– บาท
– บาท
มากกว่า บาทขึนไป
– บาท
. ราคาทีท่าน ยินดีจ่าย ในการซื อกาแฟสด ต่ อแก้วต่ อครัง
.............
ตํากว่า บาท / แก้ว /ครัง
– บาท / แก้ว /ครัง
– บาท / แก้ว /ครัง
– บาท / แก้ว /ครัง
– บาท / แก้ว /ครัง
– บาท / แก้ว /ครัง
– บาท / แก้ว /ครัง
มากกว่า บาทขึนไป / แก้ว /ครัง
– บาท / แก้ว /ครัง
. ส่ วนใหญ่แล้วท่านซื อกาแฟสดในช่วงเวลาใดมากทีสุ ด
............
เช้า
กลางวัน
เย็น
ไม่มีช่วงเวลาซือทีแน่นอน
. โดยส่ วนใหญ่ท่านเลือกใช้บริ การแบบใด
............
นังรับประทานในร้าน
ซื อกลับ
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ส่ วนของผูว้ ิจยั
............

. ท่านชอบดืมกาแฟชนิดใดมากทีสุ ด
ชนิดร้อน
ชนิดเย็น
กาแฟปัน
. ท่านชอบกาแฟสดแบบใด
............
กาแฟดํา
กาแฟปรุ งแต่ง เช่น กาแฟใส่ ไซรัป, แต่งกลิน,ใส่ นมข้นหวาน,ใส่ นมสด
. ประเภทของกาแฟสดทีท่านชอบดืมมากทีสุ ด
............
เอสเพรสโซ
คาปูชิโน
อเมริ กาโน (กาแฟไม่ใส่ นมและนําตาล)
มอคค่า
ลาเต้
อืน ๆ กรุ ณาระบุ..............
. รสชาติกาแฟทีท่านชอบมากทีสุ ด
............
รสชาติเข้มข้นมีความขมนํา
รสชาติเข้มข้นและขมปานกลาง
รสชาติของกาแฟมีความหวานมัน
. ท่านเลือกดืมเครื องดืมกาแฟเพราะเหตุผลใด
............
รสชาติและความอร่ อยของกาแฟ
ดืมเพือแก้ง่วง
ติดกาแฟ
โปรโมชันถูกใจ
อืน ๆ กรุ ณาระบุ..............
. หากท่านไม่ซือกาแฟสดท่านซื อเครื องดืมชนิดใดในร้านกาแฟมากทีสุ ด
............
เครื องดืมโกโก้ / ช็อกโกแลต
ชา
นม
นําผลไม้
นําเปล่า / นําแร่
. ท่านคิดว่าเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ใดมีรสชาติทีดี
............
กาแฟพันธุ์โรบัสต้า
กาแฟพันธุ์อาราบิกา้
ไม่มีความแตกต่าง
. ท่านคิดว่ารสชาติของกาแฟสดทีท่านซื อมีความสัมพันธ์กบั ผูช้ งกาแฟ
............
เช่น เทคนิคการชง นําหนักมือ หรื อไม่
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
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ส่ วนของผูว้ ิจยั
............

. ท่านมักซือกาแฟสดจากผูช้ งกาแฟคนเดิมหรื อร้านสาขาเดิม
ใช่
ไม่ใช่
. ท่านซื อกาแฟสดจากร้านในสถานทีใดมากทีสุ ด
............
ร้านทีใกล้สถานทีทํางาน
ร้านทีตังในแหล่งชุมชน
ร้านทีอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
ร้านทีมีทาํ เลทีตังสะดวกต่อความต้องการซื อในขณะนัน เช่น ซื อกาแฟจากร้าน
ในปั มนํามันเมือเดินทาง เป็ นต้น
. การตกแต่งหรื อบรรยากาศร้านกาแฟสดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือหรื อไม่
............
มี
ไม่มี
. ชนิดของนําแข็งมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อกาแฟ เช่น นําแข็งหลอด นําแข็งป่ น
............
เป็ นต้น
มี
ไม่มี
24. ความสวยงามของลายแก้วกาแฟหรื อตราสิ นค้าทีพิมพ์บนแก้วมีผลต่อการซื อหรื อไม่ ............
มี
ไม่มี
5. โปรโมชันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อกาแฟหรื อไม่
............
มี
ไม่มี
6. โปรโมชันใดทีท่านชอบมากทีสุ ด
............
โปรโมชันสะสมแสตมป์ เพือแลกกาแฟ
โปรโมชันซือ แก้วแถม แก้ว
โปรโมชันลดราคา
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ส่ วนที 3 ข้ อมูลเกียวกับคุณลักษณะของเครืองดืมกาแฟสดทีผู้บริโภคพึงพอใจ
คําชีแจง จากกาแฟทัง แก้วทีมีลกั ษณะแตกต่างกัน ตามรู ปต่อไปนี กรุ ณาเรี ยงลําดับตามความชอบ
ของท่านจากลําดับที – ( = ชอบมากทีสุ ด 8 = ชอบน้ อยทีสุ ด )
ตัวอย่างเช่ น

แก้วที
ระดับ
ความชอบ

แก้วที

แก้วที
(ชอบ
น้อยสุ ด)

แก้วที

แก้วที
(ชอบ
มากสุ ด)

*** คําถามอยู่ในหน้ าถัดไป***

แก้วที

แก้วที

แก้วที

27. คุณลักษณะของเครื่ องดื่มกาแฟสดที่ผบู้ ริ โภคพึงพอใจ
แก้ วที่ 1
แก้ วที่ 2

แก้ วที่ 3

แก้ วที่ 4

แก้ วที่ 5

แก้ วที่ 6

แก้ วที่ 7

แก้ วที่ 8

อาราบิกา้

อาราบิกา้ ผสม
โรบัสต้า

อาราบิกา้ ผสม
โรบัสต้า

โรบัสต้า

อาราบิกา้ ผสม
โรบัสต้า

โรบัสต้า

16 ออนซ์

16 ออนซ์

ชนิดกาแฟ
อาราบิกา้

อาราบิกา้

ปริมาณ
16 ออนซ์

22 ออนซ์

22 ออนซ์

22 ออนซ์

22 ออนซ์

16 ออนซ์

ชนิด
บรรจุภัณฑ์

ราคา

แก้วย่อยสลายได้

แก้วกระดาษ

แก้วพลาสติก

แก้วกระดาษ

แก้วพลาสติก

แก้วกระดาษ

40 บาท

50 บาท

30 บาท

40 บาท

30 บาท

30 บาท

แก้วย่อยสลายได้ แก้วย่อยสลายได้

40 บาท

30 บาท

ระดับ
ความชอบ
กาแฟโรบัสต้า (ปลูกทางภาคใต้) เมล็ดรู ปทรงกลม รสชาติเข้มข้น
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*** กาแฟอาราบิกา้ (ปลูกทางภาคเหนือ ) เมล็ดรู ปทรงรี รสชาตินุ่ม เบา มีกลิ่นหอมนุ่ม สี กาแฟอ่อน
มีกลิ่นหอมน้อย สี กาแฟเข้ม

123
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดเติมข้ อความเสนอแนะลงในช่ องว่าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูงที่ท่านได้ ให้ ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามครั้ งนี ้
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่

นางสาวนริ นทร บุญอาพล
70/4 ซอยสุ ทธิสารวินิจฉัย 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2557

สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2546-ปัจจุบนั

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
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