
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับราน

กาแฟสดขนาดเล็กบริเวณสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม  โดยแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษาคร้ังนี้ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย who, what, 

why, who, when, where? และ how? และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด โดยทําการศึกษาจาก

กลุมเปาหมายอยางเจาะจง  2 กลุม  คือ กลุมผูบริโภคกาแฟสด  จํานวน  403 ราย  และกลุม

ผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็กบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม 15 ราย รวม

ประชากรที่ทําการศึกษาท้ังหมด 418 ราย  ผลการศึกษา พบวา 

5.1  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริโภคบริเวณสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 
 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาสวนมากเปนเพศหญิง กลุม
นักศึกษาสวนมากมีอายุระหวาง 19-22 ป ระดับการศึกษา กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาและปริญญาตรี ผูบริโภคสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดมีรายไดตอเดือน ตํ่ากวา 
5,00 บาท 

จากการศึกษาพบวาผูบริโภคกาแฟสดท่ีเปนบุคลากร สวนมากเปนเพศชาย บุคลากร
สัดสวนท่ีสูงท่ีสุดมีอายุอยูระหวาง 23-26 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ผูบริโภคสัดสวนท่ี
สูงท่ีสุดมีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท   

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคกาแฟสด 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักศึกษาและบุคลากร รานกาแฟสดท่ีผูบริโภคไดไปใช

บริการมากท่ีสุด คือ รานกาแฟวาวี และรานแบล็คแคนยอน ไปใชบริการรานกาแฟ 1-3 คร้ังตอ
สัปดาห โดยชวงเวลาท่ีใชบริการ เปนชวง 07.00 – 20.00 น. ซ่ึงไปใชบริการวันจันทรและวันศุกร
เปนสวนมาก คาใชจายในการใชบริการในรานตอคร้ังไมเกิน 50 บาทตอคร้ัง โดยมีวัตถุประสงคใน
การใชบริการเพื่อดื่มกาแฟ ทานของวาง พักผอนหยอนใจรวมไปถึงการพูดคุยและพบปะเพื่อนฝูง 
ซ่ึงสามารถแยกพฤติกรรมการบริโภคออกเปนดานตางๆ ไดดังนี้ 
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ดานผลิตภัณฑรานกาแฟสด 
ผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากรสวนมาก ชอบลักษณะกาแฟสดใสช็อคโกแลตหรือ

น้ําเช่ือมและกาแฟสดใสครีมหรือนม ชนิดกาแฟท่ีช่ืนชอบคือ คาปูชิโนและลาเต ซ่ึงในการไปใช
บริการรานกาแฟผูบริโภคสวนมากไปใชบริการรานกาแฟจะเลือกซ้ือ กาแฟ ชนิดเย็น มีรสชาติกลม
กลอมและเขมขน และช่ืนชอบลักษณะบรรจุภัณฑ รูปแบบแกวพลาสติกใส มีสต๊ีกเกอรรานติด มีฝา
ปด เพื่อปองกันการหกและส่ิงสกปรก และขนาดบรรจุภัณฑท่ีผูบริโภคสนใจคือ ขนาดกลาง (16 
ออนซ)  

 
 ดานราคารานกาแฟสด 

ผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากร คิดวาราคากาแฟสดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ ท่ีซ้ือในปจจุบันมีราคาพอดี ซ่ึงราคาท่ีผูบริโภคเต็มใจจาย กาแฟสดรอนและเย็นขนาดเล็ก 10-
20 บาท  กาแฟสดรอนและเย็นขนาดกลาง 21-30 บาท และกาแฟสดรอนและเย็นขนาดใหญ 21-30 
บาท ในสวนการใหบริการทางดานราคา ผูบริโภคอยากใหมีลักษณะเปนแบบปายติดไวบอกราคา
ชัดเจนเพื่อเปนตัวชวยในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 
ดานชองทางการจัดจําหนายรานกาแฟสด 
ผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากรสวนมากชอบรานแบบธรรมชาติ มีลักษณะบริเวณ

รานท่ีสะอาดและร่ืนรมยและลักษณะมีสวนเล็กๆใตหลังคาเปดโลง มีท่ีจอดรถ สะดวกในการ
เดินทางและเปดใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด 

 
ดานสงเสริมการตลาดรานกาแฟสด 
ผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากรสวนมาก รูจักรานกาแฟจากเพื่อนและปายหนารานท่ี

ชัดเจน นาสนใจดึงดูดใหมาใชบริการ ผูบริโภคสวนมากชื่นชอบการสงเสริมการตลาดดาน
โปรโมชั่นการลดราคา และผูบริโภคมีสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดช่ืนชอบการใหบริการเม่ือส่ังกาแฟคร้ังละ
มากๆมีบริการสงฟรีและสามารถโทรส่ังลวงหนาได 

 
ดานบุคลากรรานกาแฟสด 
ผูบริโภคที่เปนนักศึกษาและบุคลากร ใหความคิดเห็นวาพนักงานท่ีใหบริการเปนเพศใดก็

ได เพราะไมไดใหความสนใจเกี่ยวกับเพศ แตผูบริโภคจะคํานึงถึงการใหบริการของพนักงาน ซ่ึง 
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ผูบริโภคพอใจท่ีพนักงานมีมารยาท สุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธเปนกันเองและย้ิมแยมเสมอ 
ในสวนลักษณะการแตงกายชองพนักงานผูบริโภคสวนมากชื่นชอบยูนิฟอรมท่ีเปนของราน แบบ
สุภาพ และในการใหบริการการส่ังสินคาจากพนักงานผูบริโภคไมตองการใหมีพนักงานคอยแนะนํา
สินคาเม่ือตองการจะเรียกพนักงานมารับการส่ังสินคาเอง 

 
กระบวนการใหบริการรานกาแฟสด 
ผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษา  ช่ืนชอบการกลาวตอนรับกอนเขาราน เพราะรูสึกเปนกันเองไดรับ

การตอนรับท่ีดี และรูสึกวาไดรับความสนใจและใสใจ ผูบริโภคบางสวนสนใจในการแนะนําตัว
ผลิตภัณฑ เพราะอยากรูจักคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑใหมๆ  ในสวนความรวดเร็วในการส่ังสินคา
และระยะเวลาท่ีไดรับสินคาสวนมาก มีระยะเวลา 5 นาที และสวนใหญผูบริโภคตองการใหมีนิตยา
สารเกี่ยวกับ ดารา บันเทิง แฟช่ัน และเกี่ยวกับกาแฟ  

 
ลักษณะทางกายภาพของรานกาแฟสด 
ผูบริโภคที่เปนนักศึกษา ช่ืนชอบบรรยากาศรานกาแฟสดแบบเปดเพลงเบาๆและแบบมี

กล่ินหอมกาแฟตลอดเวลาพรอมเพลงคลอเบาๆ มีความสวางภายในรานไมมากนัก  ผูบริโภคให
ความสําคัญกับความสะอาดของอุปกรณตางๆ ความสะอาดภายในรานและมีโตะ-เกาอ้ีท่ีเพียงพอ
ใหบริการ ในสวนโตะ – เกาอ้ีรานกาแฟ ผูบริโภคชื่นชอบลักษณะเกาอ้ีไมไมมีลอเล่ือน มีพนักพิง 
และโตะไมแบบวงกลม ผูบริโภคตองการใหมีผาปูโตะ เพราะทําใหดูสะอาดเรียบรอยสวยงามนาใช
บริการและยังปองกันกาแฟหกใสโตะ ผูบริโภคสวนมากอยากใหมีบริการ wireless ใหบริการ
สําหรับอินเตอรเน็ทและมุมสําหรับอานหนังสือ 

 
 สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานกาแฟสด  
 จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานกาแฟสดขนาดเล็ก 
สมารถแบงเปน 7 กลุม โดยพิจารณาจากคาระดับคะแนนความสําคัญของแตละปจจัย พบวา 
 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับรสชาติของกาแฟมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ความสดแลสะอาดของผลิตภัณฑในราน และคุณภาพของผลิตภัณฑในราน 
ตามลําดับ 
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 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานความเหมาะสมของราคา
ตอผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีปายบอกราคาชัดเจน และมีราคาใหเลือกไดตามขนาด 
ตามลําดับ 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอถามใหความสําคัญดานทําเลที่ต้ังของราน
ไปมาสะดวกและเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ และระยะเวลา
เปด-ปดใหบริการเหมาะสม ตามลําดับ 
 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอถามใหความสําคัญดานการใหโปรโมช่ัน 
เชน ซ้ือ 2 แถม 1 มากท่ีสุด รองลงมา คือ การเพิ่มปริมาณกาแฟมากข้ึนแตราคาเทาเดิม และการให
สวนลดในเทศกาลตางๆ ตามลําดับ 
 
 ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอถามใหความสําคัญดานมารยาทและมนุษยสัมพันธมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ พนักงานมีความกระตือรือรน และการเอาใจใสดูแลลูกคา ตามลําดับ 
 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอถามใหความสําคัญดานการใหบริการท่ี
เปนกันเองมากที่สุด รองลงมา คือ การไดรับการใหบริการรวดเร็วและถูกตอง และการชําระเงิน 
ตามลําดับ 
 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอถามใหความสําคัญดานความสะอาดของราน
และอุปกรณท่ีใชมากท่ีสุด รองลงมา คือ บรรยากาศภายในรานเปนกันเอง และการมีท่ีนั่ง
สะดวกสบาย ตามลําดับ 
 
5.2   ลักษณะและกลยุทธการประกอบการของผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็กบริเวณ
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 

ผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดเล็กสวนมากเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31–35 ป 
ซ่ึงประกอบอาชีพหลัก คือรานกาแฟเปนหลัก มีรายโดยรวมไดเฉล่ีย 25,001 – 35,000 บาทตอเดือน 
มีตนทุนในการลงทุน 100,000 -200,000 บาท  สวนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และรานกาแฟ
สดมีสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดของขนาดราน คือมีพื้นท่ีตํ่ากวา 30 ตารางเมตร สามารถรองรับลูกคาได 10 –  
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20 คน  ซ่ึงในการประกอบกิจการรานกาแฟสดของผูประกอบการควรคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
 

ดานผลิตภัณฑรานกาแฟสด 
ผูประกอบการรานกาแฟสด สวนมากมีผลิตภัณฑในรานกาแฟสด คือ กาแฟเปนหลัก

รองลงมา มีเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ  ขนมเคก คุกกี้ และอาหารวางไวบริการผูบริโภค และชนิดกาแฟที่ขายดี
ท่ีสุดในราน คือ เอสเพรสโซ   ซ่ึงบรรจุภัณฑรานกาแฟสดขนาดเล็กสวนมากเปนแบบแกวกระดาษ
มีลวดลาย และรานกาแฟสดสวนมากมีขนาดบรรจุภัณฑ 3 ขนาด คือ แกวขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ  

 
ดานราคารานกาแฟสด 
ผูประกอบการรานกาแฟสด  มีการต้ังราคากาแฟสดรอนและเย็น ตามราคาทองตลาดหรือ

ตามชนิดของกาแฟและตนทุนของวัตถุดิบ ซ่ึงราคากาแฟสดรอนและเย็นตอแกวอยูท่ี แกวขนาดเล็ก  
20 บาทตอแกว ขนาดกลาง 25 บาทตอแกว และขนาดใหญ 37 บาทตอแกว รูปแบบเมนูราคาของ
รานเปนแบบปายติดไวบอกราคาชัดเจน  และยอดขายกาแฟสดของผูประกอบการในปจจุบันมี
ยอดขาย 10,001-20,000 บาทตอเดือน ซ่ึงชวงยอดขายกาแฟสดอยูในชวงกําลังเติบโต และรานกาแฟ
ขนาดเล็กยังไดเปรียบคูแขงในดานราคากาแฟท่ีถูกกวา 

 
ดานชองทางการจัดจําหนายรานกาแฟสด 
ผูประกอบการรานกาแฟสด  รานกาแฟสวนมากมีรูปแบบรานกาแฟสดเปนแบบราน

ทันสมัย มีบริเวณท่ีนั่งท้ังในและนอกราน ซ่ึงรานอยูในแหลงชุมชน มีท่ีจอดรถสะดวก เปด
ใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด  และรานกาแฟสดขนาดเล็กยังไดเปรียบคูแขงในดานชองทางการจัด
จําหนาย คือ ทําเลที่ต้ังซ่ึงอยูใกลกลุมลูกคาเปาหมาย 

 
ดานสงเสริมการตลาดของกาแฟสด 
ผูประกอบการรานกาแฟสด  สวนมากมีการประชาสัมพันธดานส่ือ คือ ปายหนาราน ทาง

รานมีรูปแบบการสงเสริมการตลาดคือ โปรโมช่ันการแลก เชน การสะสมแตมใหครบตามจํานวนท่ี
กําหนดสามารถแลกของจากทางรานได และโปรโมช่ันการแถม เชน ซ้ือ 5 แกวแถม 1 แกว ในสวน
การใหบริการดานการสงเสริมทางการตลาดของทางราน มีบริการใหลูกคาโทรศัพทส่ังสินคากับ
ทางรานไดลวงหนาและมีบริการสงฟรีเม่ือลูกคาส่ังคร้ังละมากๆ ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอยอดขายของราน
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กาแฟสดคือ ทําเลที่ต้ัง เพราะมีท่ีจอดรถไมเพียงพอ และรานกาแฟสดขนาดเล็กยังไมไดเปรียบคูแขง
ในดานการสงเสริมการตลาด เพราะมีการสงเสริมการตลาดท่ีคลายกัน  

 
ดานบุคคลากรรานกาแฟสด 
ผูประกอบการรานกาแฟสด สวนมากไมมีการจํากัดเพศพนักงานในการใหบริการ

ผูบริโภคและลักษณะการแตงกายของพนักงานของทางรานมีลักษณะไมเปนยูนิฟอรม และ
ทางรานยังมีการฝกอบรมแกพนักงานในการใหบริการดานมีความสุภาพมีมารยาทที่ดีและ
เปนกันเอง ทางรานไมมีบริการขอมูลเกี่ยวกับกาแฟและมีการใหบริการการสั่งสินคาจาก
พนักงานของรานแบบมีพนักงานยืนรอขณะส่ังสินคา  

 
ดานกระบวนการใหบริการรานกาแฟสด 
ผูประกอบการรานกาแฟสด สวนมากมีการใหบริการดานการแนะนําตัวผลิตภัณฑแกลูกคา 

เพราะ อธิบายใหผูบริโภคเขาใจในตัวสินคาและยังทราบความตองการของผูบริโภคดวย และทาง
รานมีการใหบริการ การกลาวทักทายและกลาวตอนรับของพนักงานกอนเขาราน เพื่อสรางความ
เปนกันเองและเปนการเอาใจใสลูกคา นอกจากนี้ยังมีบริการนิตยสารเกี่ยวกับดารา บันเทิง  แฟช่ัน 
เปนตน ไวบริการลูกคาระหวางรอผลิตภัณฑ 

 
ดานลักษณะทางกายภาพรานกาแฟสด 
ผูประกอบการรานกาแฟสด รานสวนมากมีลักษณะบรรยากาศรานกาแฟแบบเปดเพลง

เบาๆ มีความวางภายในรานไมมากนัก รานสวนใหญใหความสําคัญภายในราน คือ ดานความ
สะอาดภายในรานเปนอันดับแรก รองลงมาดานความสะอาดของอุปกรณตางๆ ในสวนโตะ‐เกาอ้ีท่ี
ใหบริการเปนแบบ โตะ‐เกาอ้ีไม สําหรับโตะทางรานไมมีผาปูโตะ และยังมีมุมสําหรับอานหนังสือ
และมีบริการอินเตอรเน็ตไรสายไวบริการ ซ่ึงทางรานกาแฟขนาดเล็กยังไดเปรียบคูแขงในดาน
ลักษณะทางกายภาพ คือ มีตกแตงรานสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบและรานอยูติดถนนสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

 
 
 
 

5.3 ส รุปกลยุทธ ก ารตลาด ท่ี เหมาะสมสํ าห รับร านกาแฟสดขนาด เล็ ก ในบ ริ เ วณ
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 
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  1. กลยุทธการใหบริการกาแฟสดดวยผลิตภัณฑท่ีหลากหลายโดยใชบรรจุภัณฑท่ีมีลวดลาย
โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะราน เพื่อใหลูกคาจําไดและตรงตามความตองการของผูบริโภค และ
เพิ่มเคร่ืองดื่ม และขนมอ่ืนๆ หรือเพิ่มผลิตภัณฑท่ีมีรส กล่ินของกาแฟ  สําหรับกลุมลูกคาท่ีตองการ
ความแปลกใหม 

2. กลยุทธดานความหลากหลายในการทําโปรโมช่ันโดยมีการจัดกิจกรรมเล็กๆ ในรูปแบบ
งานแสดงศิลปะ และมีการสาธิตวิธีการชงกาแฟ เพื่อเรียกลูกคา 

3. กลยุทธในการใหบริการ การส่ังกาแฟและการตอนรับท่ีเปนกันเอง การใหบริการที่รวดเร็ว 
บริการท่ีสุภาพ และจดรายการส่ังซ้ือของผูบริโภคไดอยางถูกตอง และมีการรับประกันคุณภาพและ
ความพอใจเม่ือเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ ซ่ึงจะทําใหลูกคาประทับใจในบริการและ
กลับมาใชบริการอีก  

4. กลยุทธดานการตกแตงรานรูปแบบธรรมชาติโดยบริเวณภายในรานตกแตงดวยวัสดุท่ีเปน
ไมและภายนอกรานบริเวณกลางแจงทําหลังคาโปรงแสงและปลูกพืชไมเล้ือยบนหลังคาเพื่อความ
สวยงาม หรือ มีรมขนาดใหญ และมีผาใบกันฝนไวรองรับ และยังสามารถใชบริการอินเตอรเน็ตไร
สายฟรี และรวมถึงมีการเพิ่มบริการในดานตาง ๆ เชน มีปล๊ักไฟใหบริการ และมีการติดต้ังสายแลน
เพิ่มเพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตในกรณีท่ีสภาพอากาศแปรปรวน 

 
5.4       ขอเสนอแนะ 

    1.ใหบริการ internet /wireless ฟรี นับไดวาเปนปจจัยท่ีผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ ดังนั้น ทางรานจึงควรจัดบริการใหโดยไมคิดคาบริการ เพื่อเปนการสรางความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขัน 
          2. พื้นท่ีรานมีจํานวนจํากัด ควรทําการตกแตงรานใหมีเอกลักษณ สวยงาม และรวมสมัย 
รวมท้ังความสะอาดก็เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดดวย 
         3. จัดหาบริการเสริมท่ีแปลกใหมใหบริการลูกคา เพื่อสรางจุดขายใหกับราน 
         4. การเพิ่มความหลากหลายใหกับรายการผลิตภัณฑของราน เชน ขนมไทยเปนผลิตภัณฑชนิด
หนึ่งท่ีสามารถบริโภครวมกับกาแฟได 
 


