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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
อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั ลูก จ้างเอกชน มี รายได้ 15,001–25,000 บาท การศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
และซื อกาแฟสด 1–2 ครังต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซื อกาแฟสด 36–40 บาทต่อครัง
ทังนี ราคาทียินดี จ่ายในการซื อกาแฟสดอยู่ระหว่าง 31–35 บาทต่อแก้วต่อครัง เกื อบทังหมดซื อ
กาแฟสดช่วงเช้ามากทีสุ ดและนิยมซื อกลับ มีความชืนชอบกาแฟเย็นมากทีสุ ด โดยต้องเป็ นกาแฟ
ปรุ งแต่ง เช่ น กาแฟใส่ ไซรัป แต่งกลิ นใส่ นมข้นหวานและใส่ นมสด สําหรับประเภทกาแฟสดที
ชอบคือ ลาเต้ รสชาติเข้มข้นและขมปานกลางและส่ วนใหญ่คิดว่ากาแฟพันธุ์อาราบิกา้ มีรสชาติทีดี
ในขณะที การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม พบว่า คุ ณลัก ษณะของเครื องดื มกาแฟสดทีผูบ้ ริ โภค
พึงพอใจมากทีสุ ด ได้แก่ ชนิ ดของกาแฟ คือ กาแฟพันธุ์ อาราบิก้า รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นแก้ว
กระดาษ ราคา 30 บาทต่อแก้วและขนาดบรรจุ 22 ออนซ์
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This educational research consists of two objectives. The first one is to study level and
relationship pattern of factors which affected to make decision to purchase fresh roasted coffee. The
other one is to investigate relationship of fresh roasted coffee attributes by making useful of conjoint
analysis technique. Questionnaire was used as tool for gathering information from consumers by
sampling 574 respondents. For statistical analysis, descriptive statistics such as frequency,
percentage and conjoint analysis, were used to study important attribute of fresh roasted coffee
which consumers satisfied.
According to the results, most of participants are women between 21-30, and the
bachelor’s degree level. They are office worker who have average salaries approximately 15,00125,000 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.
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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 งวิทยานิพนธ์ฉบับนี ให้มีความสมบูรณ์ 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
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