
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1.1 ท่ีมาของปญหาและความสําคัญ 

กาแฟเปนเคร่ืองดื่มท่ีมีผูนิยมบริโภคเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกปและท่ีสําคัญธุรกิจกาแฟ 
กําลังอยูในกระแสนิยมมากท่ีสุดในเวลานี้และยังมีผูท่ีสนใจทําธุรกิจนี้มากข้ึน ขณะเดียวกันกระแส
ความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทยในปจจุบันก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีคนไดนิยมดื่มกาแฟ
สําเร็จรูปกันเปนสวนใหญ ไดหันมานิยมเขารานกาแฟสดค่ัวบดที่มีการตกแตงรานใหดูทันสมัย 
สะดวกสบาย มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมยสําหรับการดื่มกาแฟมากข้ึน (มหาวิทยาลัยสงขานครินทร, 
2545)  ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมานี้ธุรกิจกาแฟในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว 
สาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากธุรกิจรานกาแฟรายใหญๆ จากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ใน
รูปแบบแฟรนไชสเปนจํานวนมาก เชน สตารบัคส และโอปองแปง  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและ
ขยายตัวของรานกาแฟสดยี่หอดังภายในประเทศ  เชน  กาแฟวาวี  กาแฟดอยชาง  ฯลฯ  ใน
ขณะเดียวกันก็มีรานกาแฟสดขนาดเล็กของผูประกอบการรายยอยก็พัฒนาและขยายตัวตามไปดวย 
จากสภาพดังกลาวสรางความต่ืนตัวใหกับวงการธุรกิจรานกาแฟเปนอยางมาก รานกาแฟสดจึงเปน
ธุรกิจ ท่ีมีการแขงขันกันสูงมาก ท้ังนี้เปนเพราะความนิยมในการบริโภคของคนในสังคมมีมากข้ึน
เร่ือยๆ และด่ืมไดทุกชนช้ัน อีกท้ังราคาก็ไมแพงมาก  ตนทุนเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
ราคา รานกาแฟสดหรือแฟรนไชสรานใดท่ีมีตนทุนสูงยอมเสียเปรียบ  ยิ่งมีการหักคาธรรมเนียม 
เชน คาแฟรนไชส  คาฝกอบรม และคาเปอรเซ็นตางๆเพิ่มดวย เทากับวาตนทุนเพิ่มข้ึนไปในตัว
ถึงแมรานกาแฟสดจะเปนธุรกิจไมยุงยาก กําไรดี เปนธุรกิจยอดฮิตอันดับตนๆ แตการลงทุนใน
ธุรกิจนี้ตองพิจารณาใหรอบครอบในหลายๆดาน 

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีการขยายตัวท้ังทางดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวในอัตรา
สูงและเปนจังหวัดท่ีมีสถาบันอุดมศึกษาต้ังอยูมากกวา 6 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยฟารอิสเทิรน ซ่ึงปจจุบันในจังหวัดเชียงใหม มีธุรกิจรานกาแฟ
สดขนาดเล็กเกิดข้ึนในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาเปนจํานวนมากและมีการแขงขันกันอยางสูง ซ่ึง
ผูประกอบการมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ  นักศึกษา ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา  การเกิดข้ึนของราน
กาแฟสดขนาดเล็กเปนจํานวนมากจึงทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากยิ่งข้ึน ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให
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ผลิตภัณฑของรานกาแฟสดขนาดเล็กติดตลาดหรือไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูบริโภคจึงควรมีการ
วางกลยุทธใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจึงจะสามารถแขงขันในธุรกิจได 

1.2     วัตถุประสงคของการศึกษา  
1. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดท่ี

เหมาะสมของรานกาแฟสดขนาดเล็กในบริเวณสถาบันศึกษาอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อทราบวิธีการจัดการและกลยุทธการตลาดท่ีใชในการดําเนินงานรานกาแฟสดขนาด

เล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อเสนอกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม ของรานกาแฟสดขนาดเล็กในบริเวณ

สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะทําใหมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจได 
1.3       ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  

ผลการศึกษานี้จะใหขอมูลพื้นฐานและกลยุทธการตลาด  สําหรับผู ท่ีสนใจและ 
ผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็กไดนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจของตนเองเพ่ือ
ทําใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันและมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 
1.4   ขอบเขตการศึกษา 
         การศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดของรานกาแฟขนาดเล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม ทําการศึกษารานกาแฟสดขนาดเล็กและผูบริโภคที่ประกอบดวย  นักศึกษา และ
บุคลากร ท่ีอยูบริเวณสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแมโจ  และมหาวิทยาลัยฟารอิสเทิรน 
1.5   นิยามศัพท  

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดใหคําจํากัดความของศัพทเฉพาะท่ีใชในการศึกษาดังนี้ 
กาแฟสด หมายถึง กาแฟทุกพันธุท่ีไมมีสวนผสมเจือปนของวัตถุดิบอยางอ่ืนและตองทํามา

จากเมล็ดกาแฟ 100% จากไรไมใชสังเคราะหข้ึนจากหองทดลองและกาแฟสดตองเปนเมล็ดกาแฟท่ี
ไมเกาเก็บไมมีกล่ินหืนหรือมีเช้ือรา จึงจะไดช่ือวาเปนกาแฟสด ซ่ึงถาเปนกาแฟสดโดยแทจริงจะมี
กล่ินหอม รสชาติดีมาก  ซ่ึงไมรวมกาแฟท่ีผานกรรมวิธีมาแลวช้ันหนึ่ง ท่ีจํากัดความยุงยากในการ
ชงกาแฟไปไดมาก คือการทําใหกาแฟละลายน้ํารอนงายๆ และพรอมดื่มไดทันที เชน กาแฟ
สําเร็จรูป และกาแฟโบราณ 

รานกาแฟสดขนาดเล็ก หมายถึง รานกาแฟขนาดเล็กท่ีมีพื้นท่ีขายไมมากอาจจะเปนใน
ลักษณะของคอนเนอรขาย  แตมีการจัดสถานท่ีนั่ง สถานท่ีชงและการกั้นพื้นท่ีรานชัดเจนมากข้ึน
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รานกาแฟขนาดเล็กซ่ึงจะใชงบประมาณในการลงทุนประมาณ 300,000 -1,000,000 บาท 
(งบประมาณจะข้ึนอยูกับการตกแตงราน) หรือมีการใชพื้นท่ีรานกาแฟโดยประมาณ 25 - 50 ตาราง
เมตร 
1.6  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การจัดการรานกาแฟของผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็ก 
แอรคราฟคอฟฟ (2553) ไดกลาววา มาตรฐานการจัดการภายในรานกาแฟสดขนาดเล็ก มี

ดังนี้ 
 1. เร่ืองความสะอาด ความสะอาดของรานกาแฟนั้นตองมาเปนอันดับหนึ่ง เคานเตอรชง
กาแฟ ควรหม่ันทําความสะอาดอยูเสมอและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับการทํากาแฟ จะตองลางทํา
ความสะอาดทุกคร้ัง ขยะควรมีการใสถุงดํากอนท้ิง และนําไปท้ิงทุกวัน 
 2. เร่ืองบริหารการจัดการ  รานกาแฟถามีการบริหารจัดการท่ีดี โอกาสอยูรอดและทํากําไร
ไดสูงก็มีมากตามไปดวย ควรมีการจัดการสตอกสินคาตรวจนับทุกสัปดาห และทํารายการส่ังซ้ือ
สินคาทุกสัปดาห ถาหากรานมีเคร่ืองคิดเงิน ควรศึกษาวิธีการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และควรมี
การลงบัญชีรายรับ-รายจาย ประจําราน การจัดเก็บสินคา ควรบริหารแบบ FIFO (first in first out) 
สินคาใดซ้ือมากอนก็ควรนํามาใชกอน เรียงสินคาท่ีซ้ือมาใหมไวดานลางเสมอ จะไดใชสินคาอยาง
ท่ัวถึง และสินคาไมหมดอายุกอนท่ีจะนํามาใช โดยเฉพาะกาแฟ ถาเก็บไวนานๆ คุณภาพก็จะดอยลง 
  3. เร่ืองการบริการ การมีบริการก็เปนสวนเติมเต็มท่ีเปนสเนหใหกับรานกาแฟ การบริการที่
ดี พนักงานขายกาแฟ หรือ บาริสตา ควรจะมีกิริยามารยาทเรียบรอย สุภาพ คุยสนุกสนาน มีปฏิภาณ
ไหวพริบท่ีดีในการแกปญหาเฉพาะหนา เจาของราน ก็มีสวนชวยสงเสริมใหรานกาแฟมีเสนหเพิ่ม
มากข้ึน หากเจาของรานเอาใจใส ทักทายลูกคาท่ีแวะเวียนเขามา บริการเสริมอ่ืนๆ ภายในราน เชน 
อินเตอรเน็ท เลนเกมส 
 4. เร่ืองเคร่ืองแตงกาย รานกาแฟ ไมวาจะเปนรานขนาดเล็กหรือรานขนาดใหญก็ตาม ควรมี
ชุดฟอรมประจําราน เพื่อเปนการตอกย้ําช่ือราน และทําใหลูกคาม่ันใจวา ไดเคร่ืองดื่มจากบาริสตาท่ี
ผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี 
 5. รสชาติหรือเคร่ืองดื่ม ควรมีอุปกรณช่ังตวงวัดท่ีไดมาตรฐาน เชน ถวยตวง ชอนตวง
ขนาดตางๆหรือเลือกซ้ือแฟรนไชสท่ีมีบริการแพ็คกาแฟใหงายตอการชง คือ 1 ซอง ตอ 1 แกว ก็จะ
ไดประโยชนถึงสองทาง คือ มาตรฐานดานการชง และมาตรฐานดานการบริหารจัดการสต็อกสินคา 
นอกจากอุปกรณช่ัง ตวงวัด ตางๆ แลว การควบคุมอุณหภูมิก็มีสวนสําคัญ ควรมีเทอรโมมิเตอรคุม
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อุณหภูมิการตีฟองนมเสมอ ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมควรอยูท่ี 60 องศาเซลเซียส จะทําใหได
รสชาติกาแฟท่ีคงท่ี  
         ปาริชาติ และศรีสุพัฒ (2551) ไดแสดงใหเห็นถึงกลยุทธ และหลักการที่ผูนําและพนักงาน
ของสตารบัคส นํามาใชในการทํางานเพ่ือเสริมสรางประสบการณท่ีนาจดจําใหกับลูกคาไดดีคือ 
        1. มีรูปแบบเฉพาะของราน ทางรานใหอิสระพนักงานเพ่ือนําวิธีท่ีเหมาะสมของตนเองมา
ปรับใชเพื่อบริการลูกคาของราน และมีการแนะแนวจากทางราน การสนับสนุน และยอมรับใน
เอกลักษณของพนักงานแตละบุคคลท่ีมีสวนรวมในการสรางแนวทางแบบใหมข้ึนมา 

2. ใหความสําคัญกับรายละเอียดของธุรกิจอยางจริงจัง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหสตารบัคส
ไดเปรียบคูแขงขันเปนอยางมากเพราะสามารถสรางและดึงดูดกลุมลูกคาประจําไวได ผูจัดการจึง
ตองเปรียบตนเองเสมือนลูกคาและพยายามมองในมุมมองของลูกคา 

 3. สรางความประทับใจและส่ิงใหมๆใหกับลูกคา สตารบัคสมีการใหบริการที่สําคัญแก
ลูกคาทางดานคุณภาพสินคาและการใหบริการที่ดี สตารบัคสเนนการสรางความประทับใจและการ
ใหลูกคามีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับทางรานรวมกัน  การสรางความประทับใจนี้ คือความ
คาดหวัง ความตองการและความปารถนาของลูกคานั่นเอง 
        4. สามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆได สตารบัคสมีการรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากลูกคาในชุมชนตางๆและองคกรท่ัวโลก  ทางผูบริหารและพนักงานสามารถนําขอเสนอแนะ
เหลานั้นมาพัฒนาและเปนเแรงผลักดันใหองคกรเขมแข็งและสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดมากข้ึน 
         5. การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมในการสรางภาพลักษณใหกับองคกร นอกเหนือจากการรวม
บริจาคและใหเงินชวยเหลือแลว สตารบัคสยังใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคม
ของตนเอง โดยการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกิจกรรมที่พนักงานจัดข้ึน นอกจากนั้นผูบริหาร
สตารบัคสยังคํานึงถึงคุณคาของสังคมในการดําเนินธุรกิจ 
 ผลงานวิจัยของ พรพิมล (2550) ชลธิรา (2546) สุรินทร (2548) สมเกียรติ (2547)  อาภรณ 
(2542) สรุปไดวามีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบริโภคไดแก ดานผลิตภัณฑ 
พบวา รสชาติ สวนผสม กล่ิน ความสดใหมท่ีจําหนายในราน รูปรางลักษณะของภาชนะบรรจุ และ
ความสะอาดของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย (พรพิมล, 2550; และชลธิรา, 2546) เปนส่ิงท่ีลูกคากลุม
ตัวอยางพึงพอใจ สวนดานราคา พบวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีสวนลดพิเศษใหกับลูกคาท่ีซ้ือ
คร้ังละมากๆ (พรพิมล, 2550; ชลธิรา, 2546; และสมเกียรติ, 2547) และมีปายบอกราคาชัดเจน
(สุรินทร, 2548)   เปนส่ิงท่ีลูกคากลุมตัวอยางพึงพอใจ   ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาการ
ใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด ทําเลที่ต้ังเขาถึงไดงายมีท่ีจอดรถสะดวก (พรพิมล, 2550; ชลธิรา, 
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2546; สมเกียรติ, 2547; และอาภรณ, 2542 ) และท่ีต้ังรานใกลกับคณะหรือสถานท่ีเรียน (สุรินทร,  
2548)  เปนส่ิงท่ีลูกคากลุมตัวอยางพึงพอใจ ดานการสงเสริมการตลาด พบวา การสมัครสมาชิกเพื่อ
ไดรับสิทธิพิเศษ (สุรินทร, 2548)  และการโฆษณาผานส่ือตางๆ (พรพิมล, 2550) เปนส่ิงท่ีลูกคา
กลุมตัวอยางพึงพอใจ ดานบุคคล พบวา การแตงกายของพนักงานสุภาพ (พรพิมล, 2550) มารยาท
และมนุษยสัมพันธของพนักงาน (สุรินทร, 2548)  และพนักงานใหบริการแบบเต็มรูปแบบ การดูแล
เอาใจใสลูกคาดี พนักงานมีความเสมอภาคในการใหบริการและความคลองแคลวในการใหบริการ
(ชลธิรา, 2546;  และสมเกียรติ, 2547) เปนส่ิงท่ีลูกคากลุมตัวอยางพึงพอใจ ดานกระบวนการ
ใหบริการ พบวา การตอนรับลูกคา การรับคําส่ังซ้ือไดอยางถูกตอง คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
(สมเกียรติ, 2547)  การใหและการรับชําระเงินไดอยางถูกตอง (พรพิมล, 2550) การไดรับสินคาท่ี
รวดเร็ว (ชลธิรา, 2546) ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ (สุรินทร, 2548) และกระบวนการ
บริการที่ไมยุงยากและความมีมาตรฐานของการใหบริการ เปนส่ิงท่ีลูกคากลุมตัวอยางให
ความสําคัญ และลักษณะทางกายภาพ พบวา ความสะอาดของราน (สุรินทร, 2548) การตกแตงของ
ทางราน การจัดวางผลิตภัณฑเปนระเบียบ และสถานท่ีนั่งพักสบายบรรยากาศในรานเปนกันเอง
(พิมล, 2550; และชลธิรา, 2546)  และปายหนารานสวยงามมองเห็นไดชัดเจน (สมเกียรติ, 2547) 
เปนส่ิงท่ีลูกคากลุมตัวอยางพึงพอใจและใหความสําคัญ 
  ผลงานวิจัยของ พัชนี (2542) ชูฤทธ์ิ (2544) วราภรณ (2544) และบุณชนิกา (2551) ซ่ึงสรุป
ไดวาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริโภค  พบวา ผูบริโภคมีปริมาณการดื่มกาแฟสดในแต
ละวัน 1-2 แกว (พัชนี, 2542; วราภรณ, 2544; และบุณชนิกา, 2551) สวนเหตุผลในการดื่มกาแฟสด
ของผูบริโภค คือ ใหความสดชื่น กระฉับกระเฉง กระปร้ีกระเปรา และพึงพอใจในความหอมและ
รสชาติของกาแฟสด (พัชนี, 2542; และบุณชนิกา, 2551) ในดานคาใชจายสําหรับบริโภคกาแฟสด
ประมาณ 100-200 บาทตอเดือน (พัชนี, 2542)  ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟผงสําเร็จรูป 
คือ รสชาติกับตราสินคาเปนหลักและดานกระบวนการใหบริการ (วราภรณ, 2544; และบุณชนิกา,  
2551)  และผูบริโภคสวนใหญชอบกาแฟสดสูตรเอสเปรสโซและรสชาติเขม  (บุณชนิกา, 2551) 
 การวิจัยเร่ืองกลยุทธการส่ือสารการตลาดธุรกิจ SMEs ไทยและพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ธุรกิจบานไรกาแฟ พบวา กลยุทธการส่ือสาร
การตลาดท่ีบานไรกาแฟใหความสําคัญมาก คือ กลยุทธการส่ือสารผานผลิตภัณฑและกลยุทธการ
ส่ือสารผานชองทางการจัดจําหนาย เนื่องจากสามารถสรางเอกลักษณเฉพาะตัวใหกับบานไรกาแฟ 
ทําใหบานไรกาแฟมีความโดดเดนและแตกตางจากรานกาแฟอ่ืนๆท่ัวไป สวนกลยุทธดานการ
โฆษณา กลยุทธดานการประชาสัมพันธ กลยุทธดานการสงเสริมการขายและกลยุทธการตลาดมุง
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ประสบการณตางก็มีสวนสําคัญเทาๆกัน ในการท่ีจะผลักดันหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อ
นําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจของรานบานไรกาแฟ (จุฑามาศ, 2548) 
 
 


