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การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อทราบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดของผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดของรานกาแฟขนาดเล็กในบริเวณสถาบันศึกษา
อุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อทราบวิธีการจัดการและกลยุทธการตลาดท่ีใชในการดําเนินงาน
รานกาแฟขนาดเล็ก 3) เพื่อเสนอกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสมของรานกาแฟขนาดเล็ก ใน
การศึกษาไดรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามจากผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากรบริเวณ
สถานศึกษา จํานวน 403 ราย โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และผูประกอบการรานกาแฟสด
ขนาดเล็ก จํานวน 15 รานท่ีไดจากสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากรานกาแฟสดในจังหวัดเชียงใหม
ท้ังหมด 70 ราน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยการแจกแจง
ความถ่ี อัตราสวนรอยละ และ Multiple Response ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window และ
ทําการวิเคราะห SWOT และการสรางกลยุทธดวยการวิเคราะหเมทริกซกลยุทธ TOWS metrix 

ผูบริโภคกาแฟสดท่ีสํารวจขอมูลมี 2 กลุมคือ กลุมนักศึกษาและบุคลากร พบวา กลุม
นักศึกษาสวนมากมีอายุระหวาง 19-22 ป ระดับการศึกษา กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาและปริญญาตรี ผูบริโภคสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดมีรายไดตอเดือน ตํ่ากวา 
5,000 บาท สวนกลุมบุคลากรสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดมีอายุอยูระหวาง 23-26 ป มีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี ผูบริโภคสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดมีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท  รานกาแฟสดท่ีผูบริโภค
ท้ัง 2 กลุมนิยมไปใชบริการมากท่ีสุด คือ รานกาแฟวาวี โดยมีความถ่ีไปใชบริการรานกาแฟสด
ขนาดเล็ก 1 – 3  คร้ังตอสัปดาห วันท่ีใชบริการมากท่ีสุด คือ วันจันทร รองลงมาคือวันศุกร และมี
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คาใชจายในการใชบริการตอคร้ัง 20 - 50 บาท โดยเหตุผลท่ีผูบริโภคท้ัง 2 กลุมไปใชบริการราน
กาแฟสดคือ ดื่มกาแฟ หรือทานของวาง  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริโภคจากสวนประสมทางการตลาด
บริการ 7 ประการ พบวา ผูบริโภคทั้ง 2 กลุม ชอบดื่มคือ คาปูชิโน  และการไปใชบริการรานกาแฟ
จะเลือกซ้ือ กาแฟสด ชนิดเย็น และช่ืนชอบลักษณะบรรจุภัณฑรูปแบบแกวพลาสติกใสขนาดกลาง 
(16 ออนซ) มีฝาปด มีสต๊ิกเกอรรานติด สวนดานรสชาติ นักศึกษาชอบกาแฟสดรสชาติกลมกลอม 
สวนบุคลากรชอบรสชาติเขมขน นักศึกษาเต็มใจซ้ือกาแฟสดเย็นตอ แกวขนาดเล็ก (12 ออนซ) ใน
ราคา 20 บาท แกวขนาดกลาง (16 ออนซ) ราคา 25 บาท และแกวขนาดใหญ (22 ออนซ) ราคา 25
บาท สวนบุคลากรท่ีเต็มใจซ้ือกาแฟสดเย็นตอ แกวขนาดเล็ก ในราคา 15 บาท แกวขนาดกลาง ราคา 
25 บาท และแกวขนาดใหญ 30 บาท ผูบริโภคท้ัง 2 กลุมช่ืนชอบรานท่ีตกแตงแบบธรรมชาติ มี
บริเวณรานสะอาดและร่ืนรมย มีท่ีจอดรถสะดวก ผูบริโภคทั้ง 2 กลุม  รูจักรานกาแฟสดจากเพ่ือน  
ชอบการสงเสริมทางการตลาดท่ีมีผลใหราคาลดตํ่าลง ผูบริโภคท้ัง 2 กลุมสวนมากยอมรับวา
พนักงานท่ีใหบริการเปนเพศใดก็ได พนักงานควรมีเคร่ืองแบบของรานท่ีดูสุภาพ และการส่ังสินคา
เม่ือตองการผูบริโภคจะเรียกพนักงานมารับการส่ังสินคาเองเหมือนกัน ผูบริโภคทั้ง 2 กลุม ชอบการ
กลาวทักทายและตอนรับกอนเขารานของพนักงาน เพราะรูสึกเปนกันเองและไดรับการตอนรับท่ีดี 
ชอบบรรยากาศรานกาแฟแบบเปดเพลงเบาๆและมีความสวางภายในรานไมมากนัก ซ่ึงผูบริโภค
ยังใหความสําคัญกับความสะอาดของรานและอุปกรณตางภายในราน ผูบริโภคตองการใหมีอิน
เทอรเน็ทไรสายใหบริการ 
 ผูประกอบการรานกาแฟสดสวนมากมีอายุระหวาง 31-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
รายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการลงทุนรานกาแฟสด 100,00 – 200,000 บาท  วันท่ีเปด
ใหบริการ คือวันจันทร – ศุกร ชวงเวลา 07.00 – 22.00 น.  กาแฟท่ีขายดีท่ีสุดในรานคือ เอสเพรสโซ  
รานกาแฟสดเปดใหบริการกาแฟสดท่ีบรรจุภัณฑดวยแกวกระดาษมีลวดลาย รานกาแฟสดสวนมาก 
มีบรรจุภัณฑใหลูกคาเลือก 3 ขนาด คือ แกวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  รานกาแฟสด
ขนาดเล็กใหบริการกาแฟรอน แกวขนาดเล็กในราคา 20 บาท แกวขนาดกลาง ราคา 25 บาท และ
แกวขนาดใหญ  ราคา 37- 45 บาท สวนราคากาแฟสดเย็น ใหบริการในราคา 20 30 และ 45 บาท
สําหรับแกวขนาดเล็ก กลาง และใหญตามลําดับ มีการตั้งราคาตามทองตลาด ตกแตงรานแบบ
ทันสมัย บริเวณรานมีท่ีนั่งท้ังในและนอกราน รานกาแฟสดสวนมากมีโปรโมช่ันการแลกและการ
แถม นอกจากนี้ รานกาแฟสดบางแหงเปดบริการใหลูกคาสามารถโทรศัพทเขามาส่ังสินคาได
ลวงหนา รานกาแฟสวนมากไมมีเคร่ืองแบบใหพนักงาน แตมีการฝกอบรมแกพนักงานใหมีมารยาท
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ท่ีดีเปนกันเอง รานกาแฟสดมักใหบริการแนะนําตัวผลิตภัณฑกาแฟแกลูกคา บรรยากาศภายในราน
มักมีการเปดเพลงเบาๆ มีความสวางไมมากนัก นอกจากนี้ผูประกอบการยังใหความสําคัญกับความ
สะอาดของรานและอุปกรณตางๆภายในราน ทุกรานมีมุมสําหรับอานหนังสือและอินเทอรเน็ทไร
สายใหบริการ 

เม่ือประมวลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จากขอมูลขางตนแลวนํามาสรางกลยุทธ
ทางการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับรานกาแฟสดขนาดเล็กได 4 กลยุทธหลัก คือ 1) กลยุทธการ
ใหบริการกาแฟสดดวยผลิตภัณฑท่ีหลากหลายโดยใชบรรจุภัณฑที่ มีลวดลายโดดเดนเปน
เอกลักษณเฉพาะราน 2) กลยุทธดานความหลากหลายในการทําโปรโมช่ันโดยมีการจัดกิจกรรม
เล็กๆ ในรูปแบบงานแสดงศิลปะ และมีการสาธิตวิธีการชงกาแฟ เพื่อเรียกลูกคา 3) กลยุทธในการ
จัดใหมีพนักงานบริการ รอรับคําส่ังซ้ือและใหการตอนรับท่ีเปนกันเอง 4) กลยุทธดานการตกแตง
รานรูปแบบธรรมชาติโดยบริเวณภายในรานตกแตงดวยวัสดุท่ีเปนไมและภายนอกรานบริเวณ
กลางแจงทําหลังคาโปรงแสงและปลูกพืชไมเล้ือยบนหลังคาเพื่อความสวยงาม นอกจากนี้ภายใต
ส่ิงแวดลอมในปจจุบันรานกาแฟสดขนาดเล็กมีการแขงขันกันสูง ผูประกอบการควรมีการพัฒนา
จุดเดนของการใหบริการใหมีความแตกตางจากคูแขง ท้ังในแงคุณภาพและความหลากหลายของ
การใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด และทําใหผูประกอบการ
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
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ABSTRACT 

This study aimed to 1) understand consumers’ behavior responding to marketing 
strategies of small coffee shops established in the neighborhood of higher education institutes in 
Chiang Mai Province, 2) learn about the management approaches and marketing strategies used 
by small coffee shops, and 3) propose appropriate marketing strategies for the concerned small 
coffee shops. Information was collected by questionnaire interview from 403 samples of students 
and individuals determined by accidentally sampling method in the vicinity of higher education 
institutes and from 15 operators of small coffee shops serving fresh brew coffee indentified by 
purposive sampling method from the total 70 establishments serving fresh brew coffee in Chiang 
Mai Province. Analysis was based on the results of descriptive statistics including frequency and 
percentage as well as the multiple responses from the application of SPSS for window software 
program, and substantiated by SWOT analysis and TOWS matrix construction.  

The majority of fresh brew coffee consumers in the student group were found to be 
characterized as 19-22 year-old, studying at diploma or undergraduate level, having less than 
5,000 baht per month for spending. Meanwhile most individuals in the general consumer group 
could be described as 23-26 year-old, bachelor’s degree graduate, earning 5,001-10,000 baht 
monthly income. Consumers in both groups revealed their most favorite coffee shops being 
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Wawee coffee places. They visited the small coffee shops 1-3 times per week, most often on 
Monday followed by Friday, spending for the coffee shop services about 20 - 50 baht per visit, 
with the purpose of drinking coffee or eating snacks.  

The study on consumers’ behavior in response to the seven components of fresh brew 
coffee marketing mix found that both groups of consumers had the preference for cappuccino 
choice, iced-coffee, served in medium sized (16 oz) transparent plastic glass with lid and 
trademark label on. Those consumers in student group appeared to prefer the mellow coffee 
flavor while the general individuals liked strong taste. The willingness to pay for iced coffee 
among students under study was found to be 20 baht for small glass (12 oz), 25 baht for medium 
glass (16 oz) and less than 25 baht for large glass (22 oz), while the corresponding figures for the 
general consumers were 15, 25, and 30 baht. Both groups of consumers also had in common their 
preference for coffee shops decorated in natural atmosphere with clean and shady environment as 
well as convenient car parking space, that they were in traduced to the specific coffee shops by 
friends, and that they liked marketing promotion activities that resulted in lower cost for coffee 
drink. Most consumers indicated their indifferent attitude toward any genders of service providers 
but the waiters or waitresses should wear pleasant-looking uniforms, and that they would have the 
waiter/waitress take their order for services. Among the other common preferences were the 
welcoming or greeting words from the shop attendants to generate friendly atmosphere, the 
presence of light listening songs/music and not-too-bright indoors lighting, the cleanliness of 
coffee shop area and various utensils/equipment, and the availability of wireless internet services.  

Most fresh brew coffee shop operators were featured as aged 31-35, bachelor’s degree 
graduate, earning 25,001-35,500 baht per month, making 100,001-250,000 baht investment on the 
coffee shop, opening for services Mon-Fri during 07.00-22.00 hrs., selling most popularity 
espresso coffee flavor, serving coffee in paper cup with designs generally available in three sizes : 
small, medium, and large (12, 16, 22 oz., respectively) at 20, 25, 37-45 baht for hot coffee and 20, 
30, and 45 baht for iced coffee. They set their selling prices according to market averages, had 
their shop decorated in modern style, with indoors and outdoors seats. Most fresh brew coffee 
shops arranged sale promotion in terms of exchange and complimentary. Besides, a few fresh 
brew coffee shops offer call-for-order in advance services, most coffee shop waiters/waitress did 
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not have uniforms but they had been trained to act in good and friendly manner. The coffee shop 
under study generally provided advice on their products to customers, set the shop atmosphere 
with light back ground music/songs and moderate lighting, placed importance on hygiene, and 
provided space for reading and wireless internet services. 

A SWOT analysis was performed on the basis of the above findings and a TOWS matrix 
was constructed generating four main appropriate marketing strategies for small coffee shops 
including   1) diverse products served in containers with distinct designs on to present the shop’s 
uniqueness, 2) diverse promotion activities in small scale like artwork presentation and coffee 
making demonstration to attract customers, 3) provide waiters/waitress for taking order and 
welcoming customers with friendly manner and 4) interior and exterior shop decoration with 
natural theme using such materials and concept as wood, GRP (Glass Reinforced Polyester) clear-
roof, and climbers. Furthermore, under the highly competitive market condition at present, the 
small coffee shop operators are advised to develop their distinct service feature to differentiate 
themselves from their competitors in terms of quality, diversity and efficiency of services so as to 
enlarge their market share and survive the competitiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




