
 
บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
ในการศึกษาเร่ืองกลยุทธการตลาดของรานกาแฟขนาดเล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา มี

แนวคิดท่ีเกี่ยวของท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองนี้ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค แนวคิด
เกี่ยวกับการตลาด แนวคิดการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) และ
เมทริกซกลยุทธ  (TOWS matrix) ซ่ึงแตละเร่ืองมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
  ศิริวรรณและคณะ (2546) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (consumer  behavior) คือ 
พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซ้ือ การใช  การประเมินผล  ในสินคาและบริการ  ซ่ึง
คาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา  หรือเปนข้ันตอนซ่ึงเกี่ยวกับความคิดประสบการณ การ
ซ้ือ การใชสินคาและบริการของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของ
เขา หรือ หมายถึงการศึกษาถึงการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและ
การใชสินคา  
       การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
    ฉัตยาพรและฐิตินันท (2551) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมของตลาดผูบริโภคมี
วัตถุประสงคหลักใชเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธการตลาด เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรม
เหลานั้นไดอยางเหมาะสมท่ีสุด หลักการในการวิเคราะหพฤติกรรมของตลาดผูบริโภค คือ หลัก 
6Ws และ 1H ท่ีตองพิจารณาหลักตางๆเกี่ยวกับตลาด เพื่อใหไดคําตอบท่ีตองการทราบ หลัก 6Ws 
และ 1H คือ 

1. ใครคือตลาดเปาหมาย (who is in target market) เพื่อทราบลักษณะ
กลุมเปาหมายท่ีแทจริงของผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือและการใชของกลุมเปาหมาย 

 2.  ตลาดซ้ืออะไร (what does the market buy) หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ง
วา จริงๆแลวลูกคาซ้ือผลิตภัณฑนั้นไปทําอะไรเพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงท่ีลูกคาตองการ
จากผลิตภัณฑหรือองคการซ่ึงจะชวยใหธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดถูกทาง และสรางจุดขายท่ี
ถูกตอง 

3.  ทําไมจึงซ้ือ (why does the market buy) เพื่อทราบถึงเหตุผลท่ีแทจริง
ในการตัดสินใจซ้ือของลูกคาเหตุผลท่ีทําใหผลิตภัณฑนาสนใจอาจมีหลายประการแตจะมีเหตุผลที่



   

8 

สําคัญท่ีสุดเปนตัวตัดสินใจและทําใหตัดสินใจซ้ือ การเขาใจถึงหลักการนี้จะชวยใหธุรกิจสามารถ
ปรับปรุงและรักษาคุณสมบัติในสวนท่ีสามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือได 

4.  ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (who participates in the buying) ในการ
ตัดสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เพราะผูท่ีทําหนาท่ีซ้ืออาจ
ไมใชผูท่ีใชสินคาโดยตรง อาจใชรวมกันหลายคน หรืออาจไมมีความรูเกี่ยวกับสินคามากนักจึงตอง
อาศัยผูรูหรือกลุมผูซ้ือเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

5.  ซ้ือเม่ือใด (when does the market buy) เพื่อทราบถึงโอกาสในการซ้ือ
ของลูกคา เพื่อเตรียมรับมือในการผลิตใหเพียงพอ และเตรียมแผนการสงเสริมการตลาดในชวงเวลา
ท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคาท่ีมีการบริโภคมากในบางฤดูกาล 

6.  ซ้ือท่ีไหน (where does the market buy) เพื่อทราบถึงแหลงท่ีลูกคานิยม
หรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือ เพื่อการบริหารชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม 

7. ซ้ืออยางไร (how does the market buy) เพื่อทราบถึงวิธีการซ้ือของ
ลูกคาวามีข้ันตอนการซ้ืออยางไร ต้ังแตการรับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือลด
ปญหานั้นๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแกไขหรือลดปญหานั้นๆ ทําการประเมินทางเลือกใน
การแกปญหาและตัดสินใจซ้ืออยางไรจึงจะชวยใหธุรกิจมีขอมูลในการวางแผนการสงเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมกลับกลุมลูกคาเปาหมายใหมากท่ีสุด 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 
 2.1.2.1  การตลาดและความหมายของการตลาด 

   Cowell (1984) ไดอธิบายความหมายของการตลาดไววา เปนความ
พยายามขององคกรในการท่ีจะสรางลูกคาเอาชนะใจลูกคา และรักษาลูกคาไวใหได ท้ังนี้องคกร
จะตองสรางสินคาและสามารถนําสงใหลูกคาไดอยางท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงธนวรรณและคณะ (2547) 
ใชคํานิยามของ The American Marketing Association ไดใหนิยามคําวาการตลาดไวดังนี้ คือ 
"การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารในดานแนวความคิด การกําหนดราคา การ
สงเสริมการตลาด การจัดจําหนายสินคาหรือบริการ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ ซ่ึง
ทําใหผูบริโภคไดรับความสุขความพอใจและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร" และ Kotler (1999) 
ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการตลาดไววา เปนกิจกรรมของมนุษยท่ีจะดําเนินเพื่อตอบสนองความ
ตองการตางๆโดยอาศัยกระบวนการแลกเปล่ียน 
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    จากแนวคิดขางตน สรุปไดวาจุดเร่ิมตนของการตลาดท่ีทําใหเกิดแนวคิด
ในการนําเสนอผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล โดยทําใหเกิดความสนใจและ
ตองการซ้ือไมวาสินคานั้นจะจับตองไดหรือไม เชนการบริการ ก็ตาม ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคนั้นอาศัยคุณคาท้ังคุณคาของตัวสินคาเองหรือมีคุณคาทางจิตใจ ประกอบความพึงพอใจท่ี
สินคานั้นเปนไปตามความคาดหวังและคุณภาพของสินคาเปนไปตามตองการ จึงเกิดการ
แลกเปล่ียนสินคามีการติดตอกันทางธุรกิจและเกิดเปนความสัมพันธกันของผูท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของธุรกิจนั้นซ่ึงตอมากลายเปนกลุมผูซ้ือ คือ ตลาด สวนขนาดของตลาดน้ันข้ึนอยูกับ
จํานวนผูท่ีสนใจและทรัพยากรที่มีในการแลกเปล่ียนหรือทําธุรกิจนั่นเอง 
 
  2.1.2.2 สวนประสมการตลาด 4 ประการ (4 P’s) 

สวนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงธุรกิจใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (Kotler, 
2003 อางใน ศิริวรรณ, 2546)  มีดังนี้ 
  
          1) ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความจําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และ 
สัมผัสไมได เชนบรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑ
อาจจะเปนสินคาบริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน คุณคา ใน
สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  

2) ราคา (price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจําเปนตองจาย 
เพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา ของผลิตภัณฑกับราคา ของผลิตภัณฑนั้น  ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตองคํานึงถึง
คุณคาท่ีรับรู ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูง
กวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ และการแขงขัน 
         3) การสงเสริมการตลาด (promotion)  เปนเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสราง
ความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความ
ตองการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย ทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดย
ไมใชคน เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ ธุรกิจอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ 
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ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  
     4)  การจัดจํ าหน าย  (place) หมายถึง  โครงสร างของชองทาง  ซ่ึ ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง   
  2.1.2.3   สวนประสมการตลาดบริการ 7 ประการ (7 P’s) 

องคประกอบที่เปนสวนประสมทางการตลาดบริการซึ่งมีความแตกตางกันออกไป 

เพราะตลาดบริการมีความหลากหลายมาก ดังน้ันการจัดการทางดานการตลาดของการบริการน้ีจะตองผสมผสาน
กัน จนไมอาจแบงแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน ขึ้นอยูกับแตละบริการดวย ซึ่ง 7P’s ของบริการจะตองสอด
ประสานกันเปนอยางดีจึงจะไดประสิทธิผล มีดังน้ี 
   จากนิยามของพรพิมล (2550) และศิริวรรณและคณะ (2541) กลาววา
ธุรกิจบริการจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการใหบริการ คือ
สวนประสมการตลาด หรือ 7Ps ซ่ึงประกอบดวย 
    1) ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง เปนส่ิงท่ีสามารถสนองความ
จําเปน และความตองการของผูบริโภคได ซ่ึงส่ิงท่ีผูใหบริการไดจัดเตรียมไวเพื่อนําเสนอตอลูกคา
โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายใหกับลูกคาอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบไป
ดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของ
ลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได สวนดานรานกาแฟสด ผูผลิตจะตองคิดคนพัฒนา
สูตรเคร่ืองดื่มกาแฟใหมีหลากหลายรสชาติและกล่ินหอม ตรงตามความตองการของผูบริโภค มีการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหสวยงาม โดดเดน และแตกตางไปจากสินคาในตลาด    
    2) ราคา (price) หมายถึง เปนส่ิงท่ีกําหนดคุณคาของผลิตภัณฑใน
รูปของตัวเงิน  ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของบริการกับราคาของบริการนั้น ถาคุณคาสูง
กวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับตัว
สินคาและระดับการใหบริการอยางชัดเจน และงายตอการจําแนกตัวสินคาและระดับบริการท่ี
ตางกัน เชน ราคา ควรมีปายบอกราคาท่ีชัดเจน การกําหนดราคาใหเหมาะกับคุณภาพและกลุมลูกคา
เปาหมาย เปนตน 
    3) ชองทางการจัดจําหนาย (place) หมายถึง กระบวนการทํางาน
ท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการไปสูตลาด เพื่อใหลูกคาไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ ซ่ึง
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รวมไปถึง การเลือกทําเลท่ีต้ัง (location) ของธุรกิจ เชน ชองทางการจัดจําหนาย ควรมีทําเลที่ต้ัง
เขาถึงไดงายมีท่ีจอดรถ  การใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด  
    4) การสงเสริมการตลาด (promotion)  หมายถึง การ
ติดตอส่ือสารการตลาดเพ่ือสรางการรับรูใหกับลูกคาและใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขาย เปนการ
ติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายกับผูบริโภค เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ เชน การลด 
แลก แจก แถม การโฆษณาและการประชาสัมพันธ เปนตน 
    5) บุคคล (personal) หมายถึง บุคคลทั้งหมดท่ีมีสวนรวมในการ
นําเสนอบริการ (ใหกับลูกคา) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ซ่ึงบุคคลในท่ีนี้จะรวมถึงพนักงาน
ของกิจการ ลูกคา (ท่ีมาใชบริการ) และลูกคาอ่ืนๆท่ีรวมอยูในส่ิงแวดลอมของการบริการนั้นดวย 
เชน การบริการดานบุคคล การแตงกายของพนักงานตองสุภาพ และความสุภาพในการใหบริการ
ของพนักงาน  
    6) กระบวนการใหบริการ (process) หมายถึง ข้ันตอนในการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการไดอยางรวดเร็วและประทับใจ
ลูกคา  ซ่ึงพิจารณาจากการใหบริการนั้นใช เคร่ืองมือหรือพนักงานเปนกุญแจสําคัญ  เชน 
กระบวนการการใหบริการ   มีการตอนรับลูกคา การชําระเงินไดถูกตอง และการท่ีลูกคาไดรับ
สินคาท่ีรวดเร็ว  
    7) ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง 
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ สถานท่ีท่ีลูกคาและกิจการมีปฏิสัมพันธกัน และองคประกอบท่ี
จับตองไดตางๆ ซ่ึงทําหนาท่ีชวยอํานวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น เชน ลักษณะทาง
กายภาพของราน ภายในรานมีความโดดเดนในเร่ืองความสะอาด สะดวกสบายและบรรยากาศผอน
คลายของราน การตกแตงรานใหสวยงาม การจัดวางผลิตภัณฑใหเปนระเบียบ และท่ีสําคัญควรมี
อินเตอรใหบริการดวย  
 2.1.3 กลยุทธการตลาด 

แนวความคิดของ Philip Kotler  (Kotler, 1999 อางใน ชลธิรา, 2546) “กลยุทธ
การตลาด” หมายถึง หลักเกณฑท่ีจะใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย 
รวมท้ังการตัดสินใจในคาใชจายทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด และการจัดสรรทรัพยากร
ทางการตลาด 
    กลยุทธการตลาดเปนตัวกําหนดทิศทางของแผนตลาด กําหนดการวางตําแหนง
ผลิตภัณฑของสินคา กลยุทธการตลาดและยังใชเปนกรอบอางอิงในการพัฒนาโปรแกรมดวย
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สวนผสมการตลาด อีกดวย ธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธตางๆ มากกวา 1 กลยุทธ โดยพิจารณา 
ดังนี้   

1) กลยุทธตลาดเปาหมาย (target market strategies) 
         ตองมีการกําหนดตลาดเปาหมายอยางชัดเจน เปนกลุมเปาหมายหลักและ
กลุมเปาหมายรอง ตองพิจารณาวาจะเขาถึงหรือมุงเนนตลาดเปาหมายเหลานี้ไดอยางไร เชนมุงไปท่ี
กลุมผูใชหลัก โดยเสนอดวยสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ กลุมเปาหมายหลักนั้น จะใชโปรแกรม
สวนผสมการตลาดทุกสวน ขณะเดียวกันกลุมเปาหมายรองจะใชวิธีการสรางแรงจูงใจโดยสงเสริม
การขายผานรานคา 

2) กลยุทธผลิตภัณฑ (product strategies) 
                              การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นจะมีการพิจารณากลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ใหม กลยุทธทางการขยายสายผลิตภัณฑ กลยุทธการปรับปรุงผลิตภัณฑ และกลยุทธการเลิก
ผลิตภัณฑ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีออนแอ การใชกลยุทธเพื่อฟนผลิตภัณฑ หรือยืดอายุของ
สายผลิตภัณฑ เชน ขยายวิธีการใชใหมๆ ของผลิตภัณฑเรา เพื่อกลุมเปาหมายใหม  

3) กลยุทธราคา (pricing strategies)  
                         ตองกําหนดวาจะต้ังราคาแบบใด กลยุทธราคาสูง หรือราคาท่ีสอดคลองกับ
ตลาดหรือคูแขงขัน หรือตําแหนงผลิตภัณฑขอสินคานั้นหรือไม เชน ต้ังราคาสูงเพื่อสอดคลองกับ
ตําแหนงผลิตภัณฑของสินคาท่ีสูง ต้ังราคาต่ําสําหรับชวงฤดูกาลท่ียอดขายนอย และต้ังราคาตํ่ากวา
ผูนําเล็กนอยในชวงฤดูการที่ขายดี        

4) กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย ( place strategy ) 
     วิธีการจัดจาํหนาย จะตองพิจารณาถึง  

        1.ชองทางการจัดจําหนาย เปนเสนทางที่สินคาเคล่ือนยายจากผูผลิตหรือผูขาย
ไปยังผูบริโภคหรือผูใช ซ่ึงอาจจะผานคนกลางหรือไมผานคนกลางก็ได  
       2. ประเภทของรานคา ปจจุบันจะพบไดวาวิวัฒนาการของการจัดจําหนายนั้น
เปนส่ิงท่ีเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ประเภทของรานคามีมาก จนแทบจะตามไมทัน จะขอเรียงลําดับ
ประเภทของรานคาจากใหญไปหาเล็ก 
                             1) รานคาสง (wholesale store) เปนรานคาท่ีขายสินคาในปริมาณมาก
ลูกคาสวนใหญเปนคนกลาง 
 

                           2) รานคาขายของถูก (discount store) เปนรานคาท่ีขายสินคาราคาพิเศษ   

                              3) รานหางสรรพสินคา (department store)                               
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                                         4) ซูเปอรมารเก็ตท่ีอยูเดีย่ว ๆ (stand alone supermarket) เปนรานท่ีมีทําเล

เดี่ยวไมติดกับรานคาใดๆ               

           3. จํานวนคนกลางในชองทาง หรือความหนาแนนของคนกลางในชองทาง
การจัดจําหนาย ในการพิจารณาเลือกชองทางการจัดจําหนายจะมีกระบวนการ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
     1)  การพิจารณาเลือกลูกคากลุมเปาหมายวาเปนใคร 
                                           2)  พฤติกรรมในการซ้ือของกลุมเปาหมาย เชน ซ้ือเงินสดหรือเครดิต 
ตองจัดสงหรือไมซ้ือบอยเพียงใด 
    3)  การพิจารณาท่ีต้ังของลูกคาตามสภาพภูมิศาสตร 
                              4. การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสูตลาด (market logistics ) เปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายปจจัยการผลิต และตัวสินคาจากแหลงปจจัยการผลิตผาน
โรงงานของผูผลิต แลวกระจายไปยังผูบริโภค       

5) กลยุทธการสงเสริมทางการตลาด (promotion strategies)     
                กลยุทธการสงเสริมการตลาดจะตองประสานกับแผนการตลาดโดยรวม และ

กําหนดแผนการสงเสริมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง  ใชกลยุทธสงเสริมการตลาดใหเกิดผลสูงสุดเพื่อ
กระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาของธุรกิจในชวงระยะเวลาท่ียอดขายตํ่าของป                                     
  6) กลยุทธกระจายสินคาและการครอบคลุมตลาด (distribution of product/ 
coverage strategies)                         
                  การตัดสินใจมีความแตกตางกัน ข้ึนกับประเภทของสินคาวาเปนสินคาอุปโภค
บริโภค หรือสินคาองคกร หรือสินคาบริการ สินคาอุปโภคบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม สินคา
องคกรตองพิจารณาวา จะวางจําหนายท่ีจุดใดจึงจะเขาถึงกลุมเปาหมาย ดวยรูปแบบของรานคา หรือ
จุดจําหนายสินคาอยางไร ธุรกิจคาปลีกและบริการมักจะตัดสินใจวา วัตถุประสงคการตลาดท่ีต้ังไว
นั้นจะบรรลุโดยใชชองทางการขายท่ีมีอยูหรือไม จําเปนตองเพิ่มรานคาใหมๆ หรือชองทางใหมๆ 
หรือไม                                       

7) กลยุทธการใชพนักงานขายและการปฏิบัติการของพนักงานขาย (personal 
selling / operation strategies)  

               เม่ือพิจารณาวาโครงสรางการขายและการบริหารงานขายมีความเหมาะสมมาก
เพียงพอตอแผนการตลาด กําหนดตัวเลขอัตราสวนการขาย เพื่อไวตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของ
พนักงานขาย คิดคนโปรแกรมการใหผลตอบแทนการขาย  ใหมๆ เพื่อเปนรางวัลแกพนักงานขายท่ี
ทํายอดขายตามเปา 
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   8) กลยุทธขาวสารที่ส่ือทางโฆษณา (advertising message strategies)  
         นักการตลาดตองทราบถึงจุดเนนท่ีจะสงขาวสารไปยังผูบริโภค และจะใช

โฆษณาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดอยางไร เชน ใชโฆษณาเพ่ือการสรางภาพลักษณ 
ของสินคาเพื่อหวังยอดขายระยะยาว และความจงรักภักดีตอตรายี่หอสินคา เนนการใชโฆษณาเพ่ือ
การสงเสริมการขาย โดยหวังยอดขายชวงส้ันๆ 

 9) กลยุทธการบริหารและการจัดการสินคา (merchandising strategies)  
     กลยุทธนี้จะกลาวถึงการกําหนดรูปแบบและการจัดการของสถานท่ีและจุดท่ี

แสดงสินคา แผนพับโฆษณา เอกสารการขาย บุคลากร ณ จุดขาย การจัดงานตางๆ เพื่อสนับสนุน
การขาย เชน การจัดแตงหนารานอยางนาดึงดูดใจ เพื่อดึงลูกคาเขามาในราน สนับสนุนเพิ่มพนักงาน
ขาย พรอมกับเอกสารและวัสดุอ่ืนๆ เพื่อใหมีการปดการขาย 

10) กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (research and development)  
                                    ธุรกิจตางๆ ลวนแตตองการขยายตัวอยางตอเนื่อง พรอมๆ กับยอดขาย
ท่ีเพิ่มข้ึน การทําวิจัยและพัฒนาเปนองคประกอบหน่ึงของความสําเร็จทางธุรกิจ แมวาจะตองใชการ
วางแผน การทดสอบ และการดําเนินงาน ตลอดจนเร่ืองคาใชจายตางๆ แตจะทําใหธุรกิจยืนอยูแถว
หนาในอุตสาหกรรมได และสามารถตอสูกับคูแขงขัน ถากําหนดวาจะการวิจัยและพัฒนา จะตอง
ทราบวาจะทําการวิจัยและทดสอบอะไรบาง เชน สินคาใหม  บรรจุภัณฑใหม  หรือประชาสัมพันธ
ใหมของโปรแกรมการตลาดตางๆ  

2.1.4   การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
   ศิ ริวรรณและคณะ  (2550) กลาววาในการกําหนดกลยุทธการตลาดใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น  จะตองศึกษาถึงสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในท่ีสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของธุรกิจเพื่อเปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของตนกับคูแขง
หรือการทํา SWOT analysis ซ่ึงผลการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงความสามารถท่ีธุรกิจมีอยูดังนี้ 

1) จุดแข็ง (strengths) หมายถึง  ส่ิงท่ีดีของธุรกิจและตัวสินคา เชนมีทักษะในการ
ทําธุรกิจ ทรัพยากรที่มีคุณคาในธุรกิจ คุณสมบัติท่ีทําใหธุรกิจไดเปรียบธุรกิจในทองตลาด เชน มี
สินคาให เ ลือกมากกวา  ราคาถูกกวา  มีหลายขนาดมากกวา  มีประสิทธิภาพมากกวาซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการประกอบการ  
  2) จุดออน (weaknesses) หมายถึง สวนไมดีของธุรกิจและของตัวสินคาเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขง เชน ราคาแพงกวา ขนาดหรือจํานวนสินคานอยกวาคูแขง 
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  3) โอกาส (opportunities) หมายถึง  เปนปจจัยภายนอกที่อยูรอบๆธุรกิจและไม
สามารถควบคุมไดท่ีเปนโอกาสของธุรกิจและผูประกอบการ เกิดจากความแข็งแกรงของธุรกิจท่ี
เหนือกวาคูแขง จุดออนของคูแขงและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีสอดคลองกับธุรกิจของเรา  
  4) อุปสรรค (threats) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่รายลอมธุรกิจท่ีเปนอุปสรรคตอ
การประกอบการและไมสามารถควบคุมได ตัวอยางเชน การมีคูแขงท่ีมีศักยภาพท่ีสูงมีสวนแบงทาง
การตลาดสูง ราคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสูงข้ึน  เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชในการผลิต 
และสภาพเศรษฐกิจไมดี 
  2.1.4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

            การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คือ การวิเคราะหการเปล่ียนแปลง
ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจในดานปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ระดับ 

 1) สภาพแวดลอมภายนอกระดับมหภาค หรือสภาพแวดลอมท่ัวไป ประกอบดวย 
              1.1) สภาพแวดลอมทางประชากรศาสตร เปนการวิเคราะหลักษณะดาน
ตางๆของประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได เปนตน ซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้มีสวน
กําหนดรูปแบบการดํารงชีวิต การบริโภคของประชากร ซ่ึงรูปแบบของประชากรท่ีแตกตางกันจะ
นําไปสูความตองการของผลิตภัณฑและบริการท่ีแตกตางกันตลอดจนกอใหเกิดโอกาสและ
อุปสรรคในธุรกิจท่ีจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีแตกตางกันดวย 
                                  1.2) สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม เปนแรงกดดันท่ีมีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติของบุคคล ซ่ึงกําหนดพฤติกรรมท่ีนิยมกันในสังคม เชน คานิยมบรรทัดฐานของสังคม
ประเพณีและความเช่ือทางศาสนา มาตรฐานการศึกษา เปนตน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมจะสงผลกระทบท่ีสําคัญตอการบริโภค 
                                  1.3) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจและ
แนวโนมทิศทางเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลอยางมากตอความตองการซื้อ ดังนั้นตองคํานึงถึง รายไดท่ี
แทจริงและสภาพคลองทางการเงินของผูบริโภค และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชจายของ
ผูบริโภค 
                                  1.4) สภาพแวดลอมทางการเมือง เปนผลกระทบท่ีเกิดจากการเมือง การตรา
กฎหมาย ตลอดจนการกําหนดนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทางการตลาดของ
ธุรกิจ เชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑอาหารและยา และกฎหมายการ
ควบคุมราคา การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและกฎหมายตลอดจนขอกําหนดตางๆจะมีผลกระทบ
ตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ 
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                                1.5) สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี ดานนวัตกรรม เปนอิทธิพลดานนวัตกรรม
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีนําไปสูการคิดคนผลิตภัณฑและบริการใหมอยางตอเนื่อง 
เทคโนโลยีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม และการเปล่ียนแปลงใน
อุตสาหกรรมตางๆ ทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจตอบริการใหมๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
                                1.6) สภาพแวดลอมทางกายภาพหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  หมายถึง 
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงประกอบดวย ดิน น้ํา อากาศ ปาไม น้ํามัน ถานหินและแรธาตุตางๆหาก
ธุรกิจท่ีตองการความไดเปรียบทางการแขงขันควรใหความสําคัญกับการรักษาสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ การใชกลยุทธการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคควรคํานึงถึง
ส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอมดวย 

2) สภาพแวดลอมภายนอกระดับจุลภาค (microenvironment) หรือ
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับงาน (task environment) ท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของธุรกิจ 
มีอิทธิพลอยางใกลชิดตอความสามารถในการใหบริการและระบบงานการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 
          2.1)  ลูกคา (customer) ผูท่ีซ้ือสินคาและใชบริการสินคาของธุรกิจ ซ่ึงถือเปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะจํานวนลูกคาแสดงถึงความสําเร็จของธุรกิจ ซ่ึงส่ิงท่ีตองนํามาพิจารณาก็
คืออํานาจซ้ือของลูกคา พฤติกรรมการซ้ือ ตลอดจนทัศนคติของลูกคาเปนตน 
            2.2)  คูแขงขัน (competitors) เปนผูท่ีขายสินคาและบริการชนิดเดียวกันกับ
ธุรกิจและมีลูกคาเปาหมายกลุมเดียวกัน ซ่ึงสภาวะการแขงขันจะมีความสําคัญตอการกําหนดกล
ยุทธการตลาดของธุรกิจ 
         2.3)  ผูขายปจจัยการผลิต (suppliers) เปนผูท่ีทําหนาท่ีสงวัตถุดิบหรือปจจัย
การผลิตใหแกธุรกิจวัตถุดิบและปจจัยการผลิตถือเปนส่ิงสําคัญ  เพราะถาขาดวัตถุดิบธุรกิจก็จะไม
สามารถผลิตสินคาและบริการไดธุรกิจตองพิจารณาถึงวัตถุดิบท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ 
ตลอดจนคํานึงถึงราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ 
         2.4)  ตลาดแรงงาน (labor supply) เปนปจจัยท่ีผูประกอบการตองคํานึงถึง
เพราะธุรกิจจําเปนตองแสวงหาบุคลากรท่ีมีความชํานาญในดานตางๆซ่ึงบางธุรกิจอาจมีความ
จําเปนตองจางแรงงานตางชาติ 
                   2.1.4.2   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน คือ การวิเคราะหองคประกอบภายใน
องคกรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานขององคการที่ธุรกิจสามารถควบคุมได เพราะเปนสวน
ท่ีสําคัญตอการนําไปวางแผนกลยุทธ ปจจัยเหลานี้ได ประกอบดวย  
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1)โครงสรางและนโยบายขององคกร  เปนรูปแบบของการจัดวางแผนภูมิ
เกี่ยวกับตําแหนงหนาท่ี ความรับผิดชอบในระบบ ระเบียบการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน
และอํานาจหนาท่ีท่ีจะทําใหงานสามารถดําเนินการไปได 

2) ผลผลิตและการบริการ  ประสิทธิภาพของการใหบริการทางดานการ
บริการของธุรกิจ คุณภาพของการใหบริการของธุรกิจและคุณภาพของบุคลากรในธุรกิจ 

3) บุคคลากร ในองคกรตองมีบุคลากรที่ชํานาญการในดานการจัดการ
ดานตางๆ รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมาขององคกรไดเพื่อท่ีจะเขาใจสถานการณ
ตางๆ 

4) ประสิทธิภาพทางการเงินความเพียงพอ ความคลองตัวในการเบิก
จายเงิน ประสิทธิภาพของการใชเงินท่ีเนนผลผลิต การระดมทรัพยากร และการใชทรัพยากรของ
ธุรกิจ 

5) วัสดุทรัพยากร  ไดแก ความเพียงพอในการดําเนินการและคุณภาพของ
วัสดุอุปกรณในธุรกิจ 

6) การบริหารจัดการ  การมีสวนรวมของบุคลากร ในธุรกิจการมอบ
อํานาจ การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการของธุรกิจ การประชาสัมพันธ 

2.1.5 การสรางกลยุทธดวยการวิเคราะหเมทริกซกลยุทธ  (TOWS Metrix) 
           เมทริกซกลยุทธ (threats-opportunities-weaknesses-strengths: TOWS) 
matrix) เปนเมทริกซท่ีแสดงถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกธุรกิจท่ีสัมพันธกับจุดแข็งและ
จุดออนภายในธุรกิจ ทําใหสามารถสรางกลยุทธทางเลือก 4 ทางเลือก ดังนี้ 
          2.1.5.1 กลยุทธการใชจุดแข็งฉกฉวยโอกาสจากปจจัยภายนอก (strengths - 
opportunities: SO strategy) หรือกลยุทธการใชจุดแข็งฉกฉวยโอกาส เปนตําแหนงหรือสถานการณ
ท่ีเปนเปาหมายของทุกธุรกิจ โดยธุรกิจจะใชจุดแข็งและโอกาสที่มีอยูเปนกลยุทธ ณ ภายนอกท่ีเปด
โอกาสให ซ่ึงทุกธุรกิจตางก็อยากไดความเขมแข็งภายในเพื่อใหสามารถฉกฉวยประโยชนจาก
สถานการณหรือเหตุการณหรือส่ิงแวดลอม ณ ภายนอกได 
             2.1.5.2 กลยุทธการเอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาสจากปจจัยภายนอก 
(weaknesses - opportunities: WO strategy) หรือกลยุทธการเอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส เปน
สถานการณท่ีธุรกิจพยายามใหมีจุดออนตํ่าสุดและใชโอกาสที่มีดังนั้นธุรกิจท่ีมีจุดออนในบางกรณี
จะตองพยายามหาวิธีการแกไข โดยการใชขอไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือบุคลากรท่ีมีทักษะจาก
ภายนอกซ่ึงเปนโอกาสในการพัฒนาองคการ 
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           2.1.5.3 กลยุทธการใชจุดแข็งหลีกเล่ียงอุปสรรคจากปจจัยภายนอก (strengths 
– threats: ST strategy) หรือกลยุทธการใชจุดแข็งหลีกเล่ียงอุปสรรค เปนสถานการณท่ีธุรกิจมีจุด
แข็งและมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก เปาหมายของธุรกิจคือพยายามใชจุดแข็งท่ีมีอยูไป
ขจัดหรือหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเผชิญอยู ดังนั้นธุรกิจอาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การ
บริหารจัดการ หรือการตลาด เพื่อขจัดอุปสรรคจากคูแขง 
               2.1.5.4 กลยุทธการลดจุดออนและหลีกเล่ียงอุปสรรคจากปจจัยภายนอก 
(weaknesses - threats: WT strategy) หรือกลยุทธการลดจุดออนและหลีกเล่ียงอุปสรรค เปน
สถานการณท่ีธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรค ธุรกิจจึงตองมีเปาหมายเพื่อสรางจุดแข็งและขจัดหรือ
หลีกเล่ียงอุปสรรค โดยธุรกิจอาจใชวิธีการรวมลงทุน การลดคาใชจาย หรืการเลิกผลิตผลิตภัณฑท่ี
ไมทํากําไร เปนตน 
 
2.2  วิธีการศึกษา 

  2.2.1 ขอมูลและการรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้จะใชขอมูลประกอบการศึกษาจํานวน 2 สวน ดังนี้ 

          1) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากหนังสือ วารสาร เอกสาร บทความ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และฐานขอมูลออนไลนโดยสืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ทท่ีเกี่ยวของกับราน
กาแฟสดขนาดเล็ก   
           2) ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากการ
สอบถามผูประกอบการ  นักศึกษาและบุคลากรท่ีใชบริการรานกาแฟขนาดเล็กในบริเวณ
สถาบันอุดมศึกษา จงัหวัดเชียงใหม  

2.2.1.1  การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
     เค ร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ  แบบสอบถาม  โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน2 ชุดคือ          
   ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสําหรับผูบริโภคในสวน สวนประสมทาง
การตลาดบริการและพฤติกรรมการซ้ือท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในการเลือกใช
บริการรานกาแฟสด ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

- สวนท่ี 1 จะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคกาแฟสด 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ วุฒิดานการศึกษาและรายได เปนตน 

- สวนท่ี 2 จะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดาน
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สถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการ ในสวนนี้จะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือดวย เชน ซ้ือบอย
หรือไม จํานวนคร้ังท่ีซ้ือและใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
ชุดท่ี 2  เปนแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็กท่ี

กําหนดกลยุทธทางการตลาด โดยใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ บริเวณ
สถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

- สวนท่ี 1 จะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการราน
กาแฟสดไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ วุฒิดานการศึกษาและรายได 
เปนตน 

-  สวนท่ี 2 ลักษณะการคาเปนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาดของราน
กาแฟสดตามสวนประสมทางการตลาด 7 ประการ (7P’s) อันไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล  
ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ    

-  สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็ก   
    2.2.1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษา บุคลกรและ
ผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษา 82,823 คน

และจํานวนบุคลากร 18,941 คน จากการรวบรวมขอมูลโดยตรงจากสถานศึกษาท้ัง 6 แหง1 
เนื่องจากไมทราบจํานวนนักศึกษาที่มาใชบริการท่ีแนนอนจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางผูบริโภค
จํานวนตามสัดสวนท่ีเหมาะสมแตละพื้นท่ี โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ พบผูบริโภคคนใดก็
สัมภาษณผูท่ีใชบริการรานกาแฟนั้น และมีการกระจายขอมูลแบบสัดสวนของแตละมหาวิทยาลัย 
คือ จะทําการเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงชวงเวลา 12.00-15.00 น.เปนชวงท่ีใชบริการรานกาแฟมากท่ีสุด 
(สุรินทร, 2548) ในการเก็บขอมูลโดยหลีกเล่ียงการเก็บซํ้าจะใหผูตอบแบบสอบถามระบุช่ือใน
แบบสอบถาม และในสวนผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็กท่ีมีจํานวนรานในจังหวัดเชียงใหม
ท้ังหมด 70 ราน (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม, 2551) นั้นจะคัดเลือกตัวอยางโดยวิธีสุม
ตัวอยางแบบเจาะจงทําการกระจายขอมูลในสวนตางๆท้ังในและรอบๆบริเวณสถานศึกษาแตละ
แหงโดยการเก็บขอมูลจากรานกาแฟสดขนาดเล็ก ซ่ึงไดทําการเลือกรานกาแฟสดมาจํานวน 15 ราน 

                                                            
1

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแมโจ  และมหาวิทยาลัยฟารอิสเทิรน  
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ท่ีอยูในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทําการศึกษากลยุทธการตลาดของผูประกอบการรานกาแฟสด
ขนาดเล็กเพื่อนํามาใชในการศึกษากลยุทธทางการตลาด ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1  

 
2.2.1.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางของผูบริโภคกําหนดโดยใชสูตร Taro Yamane (Yamane, 
1967 อางใน สําเริงและสุวรรณ, 2536) โดยใหมีความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 5 
ซ่ึงจะทําใหไดจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน และจะสุมตัวอยางโดยวิธีพบโดยบังเอิญตาม
สถานศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 2.1 

 

   =n 21 nd+
Ν      = ( )205.0764,1011

764,101

+
        =  398.43 ≅  400 

 กําหนดให  n คือ ขนาดของหนวยตัวอยางกลุมเปาหมาย 

   N คือ ประชากรทั้งหมดเทากับ 101,764 คน  

   d คือ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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ตารางท่ี 2.1 จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาจําแนกตามสถานศึกษาตางๆ 

สถานศึกษา 

รานกาแฟสดขนาดเล็ก ผูบริโภค 

จํานวนกลุม
ตัวอยางราน
กาแฟสดขนาด

เล็ก 

รายชื่อรานกาแฟสด
ตัวอยาง 

จํานวนประชากร จํานวนผูบริโภคตัวอยาง 

นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา บุคลากร รวม

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม 9 1. รานกาแฟวันวาน 30,550 11,593 138 19 157 

2. ราน Kopi Gusto 

3. รานกาแฟ(โ)สด 

4. ราน Blue Café 

5. ราน MUM Milk 

6. รานไตรรัตนจิวเวอร่ี 
คาเฟ 

7. รานแปง 

8.รานกาแฟของหลวง 

9. ราน Coffee Corner 

2.มหาวิทยาลัยแมโจ 2 
1. รานหอมกรุน Coffee 
สาขาแมโจ 15,109 3,445  44 27  71 

2. รานคอฟฟ โฮม 

3. มหาวิทยาลัยฟารอี
ทเทิรน 

1 1. ราน D’Lite  1,950   117  21  5  26 

4. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 

1 1. ราน t - TEN CAFÉ. 21,000 2,033  73 15  88 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม 

1 1. รานSerwa Coffee  8,205   848  26  9  35 

6. มหาวิทยาลัยพายพั 1 
1. รานหอมกรุน Coffee 
สาขา พายัพ 

 6,009  905  18  8  26 

รวม 15 รวม 82,823 18,941 320 83 403 

หมายเหตุ : จํานวนกลุมตัวอยางรานกาแฟสดขนาดเล็กสุมเก็บขอมูลจากจํานวนประชากรรานกาแฟสดท้ังหมด 70 ราน 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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2.2.2  วิธีการวิเคราะหขอมูล   
         2.2.2.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยการวิเคราะหขอมูล

พฤติกรรมผูบริโภคและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและกลยุทธการตลาดของรานกาแฟสด
ขนาดเล็ก เพื่อใชบรรยายขอมูลอธิบายลักษณะท่ัวๆไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไว โดยวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีทางสถิติอยางงาย เชน คาสถิติความถ่ี  คารอยละ และ Multiple Response คือขอมูล
ประเภทตอบไดมากกวา 1 ขอ ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีใหระดับความสําคัญดวยคะแนนรวม โดย
ระดับความสําคัญแตละระดับมีคาคะแนน (Pi) ดังนี้ 
  มากท่ีสุด    มีคาคะแนนเทากับ   5 

มาก      มีคาคะแนนเทากับ   4 
ปานกลาง   มีคาคะแนนเทากับ   3 

  นอย          มีคาคะแนนเทากับ   2 
  นอยท่ีสุด   มีคาคะแนนเทากับ    1 
  ไมมีผล     มีคาคะแนนเทากับ    0  

วิธีการคํานวณคะแนนความสําคัญจะใชสูตรดังนี้ 

คะแนน = Σ PiXi 
      Xi = ความถ่ีของผูตอบในแตละระดับความสําคัญ 

2.2.2.2  การวิเคราะห SWOT  และการวิเคราะหกลยุทธการตลาดดวย TOWS  
matrix  ตามสวนประสมทางการตลาด 7P’s ทําการวิเคราะหทีละ P ดวยการวิเคราะห SWOT  ซ่ึง
การวิเคราะห SWOT ของรานกาแฟสดขนาดเล็กเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค  ซ่ึงถือวามีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจรานกาแฟสดขนาดเล็ก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  จุ ด แ ข็ ง ( strengths)  เ ป นคว ามแ ข็ งแกร ง  ข อดี  ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ าก
สภาพแวดลอมภายในของธุรกิจ  
    2) จุดออน (weaknesses) เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมภายใน 
ซ่ึงธุรกิจจะตองหาทางแกไข 
   3) โอกาส  (opportunities) เปนขอได เปรียบ  โดยการวิ เคราะหจาก
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังสภาพแวดลอมมหภาคและจุลภาคซ่ึงธุรกิจอาจแสวงหาโอกาสจาก
สภาพแวดลอมดานใดดานหนึ่งมากําหนดกลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้น 
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   4)  อุปสรรค (threats) เปนขอเสียเปรียบหรือขอจํากัด โดยวิเคราะหจาก
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังสภาพแวดลอมมหภาคและจุลภาค   ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธ
การตลาดใหสอดคลองและขจัดอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึน สวนการวิเคราะห TOWS  matrix จะ
พิจารณาเลือก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  ท่ีสําคัญบางประการมาทําการวิเคราะหตาม
แนวทาง ดังท่ีกลาวไวในสวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีผานมา (หัวขอเมทริกซกลยุทธไปหนา 17,18)  
 

 


