
บทท่ี 2 

ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภค

ในอําเภอเมืองนครสวรรค ไดนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษาดังนี้คือ ทฤษฎีสวน
ประสมการตลาด(Marketing mix) เกี่ยวของกับองคประกอบปจจัยพื้นฐาน ทางการตลาด 4 ประการ
(4Ps) คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด จะเปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถทําให
บรรลุผลสําเร็จ ในการตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

 
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด  
 สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยปจจัย
ดังตอไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและส่ิงท่ีสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑสี 
คุณภาพ ตราสินคา บริการ และช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานท่ี บุคคล
หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาใน
สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  
 ระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product Levels) เปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 5 ระดับ 
ไดแก 

- ประโยชนหลัก (Core Benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภค
ไดรับโดยตรง ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของลูกคาได เชน การดื่มกาแฟสด มี
ประโยชนพื้นฐานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีตองการดื่มเพื่อลดอาการงวงนอน 
หรือรสชาติและกล่ินของกาแฟสดดี หรือตองการดื่มเพราะเปนเคร่ืองดื่มท่ีใหประโยชน 

- รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หรือผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic Product) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคสามารถรับรูได ไดแก คุณภาพของสินคา 
เชน ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง Food Quality : มีความสม่ําเสมอของคุณภาพ  มีความ
สะอาดและมีความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เปนตน 
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- ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีผู
ซ้ือคาดหวังวาจะไดรับ และใชเปนขอตกลงจากการซ้ือสินคา การเสนอผลิตภัณฑท่ีคาดหวังจะ
คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก เชน รสชาติและกล่ินรสของกาแฟสดจะตองมีรสชาติท่ีดี
มีความสดใหม และความสะอาด เปนตน 

- ผลิตภัณฑสวนเพ่ิม (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติมท่ีผูซ้ือจะ
ไดรับควบคูกับการซ้ือสินคา ประกอบดวยบริการกอนการขายและหลังการขาย เชน อาจจะมีกาแฟ
สูตรพิเศษเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคเฉพาะกลุม ยกตัวอยางเชน กลุมผูบริโภคที่ไมชอบกาแฟ
สดรสชาติหวาน ทางรานก็จะมีกาแฟสดสูตรหวานนอยหรือใสสารใหความหวานแทนน้ําตาลเพื่อ
เปนประโยชนตอผูบริโภคทางดานสุขภาพ เปนตน 

- ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ท่ี
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต เชน ความ
หลากหลายของประเภทกาแฟสด เพิ่มรสชาติใหมๆ มีใหเลือกหลากหลายขนาดและการมีผลิตภัณฑ
อ่ืนๆจําหนายในราน เปนตน 
 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑหรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน ของลูกคา ผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา ของผลิตภัณฑกับราคา ของผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภค
ก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง (1) คุณคาท่ีรับรู (Perceived) ใน
สายตาของผูบริโภค ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคา
ผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาแลคาใชจายท่ีเกี่ยวของ (3) ภาวการณแขงขัน ธุรกิจจะไดรับอิทธิพล
จากปจจัยตางๆ ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการแขงขัน (4) ปจจัยอ่ืนๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ 
นโยบายภาครัฐ เปนตน ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวราคาของกาแฟสดจะแตกตางกันตามระดับคุณภาพและ
ความมีช่ือเสียงของรานท่ีจําหนาย 
  2.1 การกําหนดราคาขาย มีหลายวิธีดวยกันซ่ึงบริษัทอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีรวมกันได ซ่ึงจะมีการจัดประเภทวิธีการตั้งราคาโดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญ 3 ประการคือ 
   2.1.1 ตนทุน ซ่ึงเปนเกณฑข้ันตํ่าในการกําหนดราคาทําใหเกิดวิธีการต้ัง
ราคาโดยมุงท่ีตนทุน  
   2.1.2 ราคาของคูแขงขันและราคาขายสินคาทดแทน ทําใหเกิดวิธีการต้ัง
ราคาโดยมุงท่ีการแขงขัน  
   2.1.3 การประเมินลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑของลูกคาใช
เปนเพดานของการกําหนด ทําใหเกิดการต้ังราคาโดยมุงท่ีอุปสงค  
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  2.2 สวนลด หมายถึงสวนลดโดยตรงจากราคาขายเม่ือมีการซ้ือในระหวาง
ระยะเวลาที่กําหนดไว เชน การใหสวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด สวนลดตาม
ฤดูกาล เปนตน   
  2.3 สวนยอมให หมายถึง สวนลดท่ีผูขายยอมใหกับผูซ้ือ เชน สวนยอมใหจากการ
นําสินคาเกามาแลกสวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาดสวนยอมใหสําหรับการเปนนายหนา 
  2.4 ระยะเวลาการชําระเงิน หมายถึงชวงเวลาท่ีผูบริโภคชําระคาสินคาตามเง่ือนไข
ของแตละบริษัท 
  2.5 ระยะเวลาการใหสินเช่ือ (Credit term) หมายถึงชวงเวลาท่ีผูขายยอมใหสินเช่ือ
คาสินคาตามเง่ือนไขท่ีตกลง 
 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมาย โครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวย ทําเลที่ต้ัง การขนสง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
  3.1 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงกลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของ
กับการเคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑหรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึงเสนทางท่ีผลิตภัณฑและหรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูก
เปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชชองทางตรง จาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม และใชชองทางออม จากผูผลิตผานคนกลางไปยัง
ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม  
  3.2 การกระจายตัวสินคา หรือ การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด หมายถึง 
งานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการ
ผลิตและสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายของการบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาโดยมุงหวังกําไรหรือหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม กิจกรรมการกระจายตัวสินคาท่ีสําคัญคือการขนสง 
การเก็บรักษา การคลังสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ  
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับ
ผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย และ
การติดตอส่ือสารโดยไมใชคน เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่ง 
หรือหลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณา
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ถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันไดโดยเคร่ืองมือ
สงเสริมการตลาดท่ีสําคัญดังนี้ 
  4.1 การโฆษณา เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ (หรือ) 
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 
  4.2 การขายโดยใชพนักงาน เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจตลาดโดยใช
บุคคล 
  4.3 การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมท่ีนอกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยใชพนักงาน การใหขาวและการประชาสัมพันธซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ
ของผูบริโภค 
  4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงินใหแกเจาของส่ือ สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความ
พยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 
 
ความรูเก่ียวกับกาแฟสด 
 กาแฟ นับจากอดีตท่ีมนุษยรูจักนํากาแฟจากปามาบริโภค  ซ่ึงแรกๆมนุษยนาจะนํากาแฟมา
บริโภคในทางยามากกวา  สมัยดึกดําบรรพมนุษยอยูกับปาเขามาตลอด จึงรูถึงคุณคาของตนไม
ใบไมแตละชนิดดี  รวมท้ังนําตนไมเหลานี้มาใชในทางยา ซ่ึงอาจจะใชใบ  ผล หรือราก กิ่งกาน
ตางๆ ซ่ึงทุกสวนมีประโยชนท้ังส้ิน  แตสําหรับกาแฟ ซ่ึงเปนพืชปามากอน เช่ือกันวาแรกๆนํามาใช
บําบัดการเจ็บปวย  ชวยลดอาการเจ็บลงได รวมถึงการนํากาแฟไปใชในการหามเลือดและอ่ืนๆ 
หลังจากท่ีความเจริญเขามาครอบงํามนุษย กาแฟก็ไดเวลานํามาปลูกเปนกิจจะลักษณะตามความ
นิยม  จนกลายมาเปนพืชเศรษฐกิจของโลกไปแลว ในแตละปคนท้ังโลกบริโภคกาแฟหลายแสน
ตัน  การปลูกกาแฟก็เร่ิมนําความรูทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาใหไดกาแฟท่ีใหผลผลิตและคุณภาพสูง 
การคัดเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  การคัดเลือกสายพันธุของกาแฟ  ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเกี่ยวของกับ
คุณภาพของกาแฟท้ังส้ิน  กาแฟถูกนําไปทําเปนผลิตภัณฑหลากหลายชนิด  แตสวนมากจะอยูในรูป
ของเคร่ืองดื่ม ซ่ึงมีสวนผสมของกาแฟมากบางนอยบางตามความตองการของผูผลิต โดยปริมาณ
การผลิตกาแฟของโลกน้ันสามารถเรียงลําดับ ไดดังนี้ คือ  
  1. กลุมประเทศบราซิล ผูผลิตอันดับ 1 ของโลก ผลิตไดประมาณ 1.6 ลานตัน/ป  
  2. กลุมประเทศเอเชีย ผลิตไดประมาณ 1.3-1.5 ลานตัน/ป  
  3. ประเทศเขตแอฟริกา ประเทศผูผลิตอันดับ 2 ผลิตได ประมาณ 0.72 ลานตัน/ป  
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        ประเทศไทยสามารถปลูกกาแฟเปนอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รองจาก
อินโดนีเซียและเวียดนาม) โดยมีพื้นท่ีการปลูกกาแฟท้ังหมด 411,843 ไร พื้นท่ีใหผลผลิต 381,650 
ไร (ป 2541) คาดวาในป 2548 พื้นท่ีใหผลผลิต 409,266 ไร (ขอมูลจากกรมสงเสริมการเกษตร) โดย
พื้นท่ีการปลูกสวนใหญอยูทางภาคใตและภาคเหนือ สายพันธุท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ 
พันธุอราบิกา และพันธุโรบัสตา โดยเฉพาะกาแฟโรบัสตาของไทยเปนชนิดท่ีมีคุณภาพดีและ
ยอมรับอยางกวางขวางในนานาชาติ ตลาดสงออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ญ่ีปุน และสิงค
โปร (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ฝายเทคโนโลยีอาหาร, 2550:
ออนไลน) 
 
 การจัดการหลังการเมล็ดกาแฟ 
 การผลิตเมล็ดกาแฟเพื่อใหมีคุณภาพท่ีดีนั้น นอกจากจะเก่ียวของกับการเจริญเติบโต การ
พัฒนาของผลกาแฟอยางตอเนื่องในระยะกอนการเก็บเกี่ยวแลว ยังข้ึนกับข้ันตอนตางๆ หลังการเก็บ
เกี่ยว ดังนี้ 

1. การเก็บเกี่ยวมีความสําคัญมากตอคุณภาพของสารกาแฟและผลิตภัณฑ คุณภาพของ
กาแฟท่ีดี ไดจากการเมล็ดกาแฟท่ีสุกพอดีไมเขียวเกินไป หรือไมสุกมากเพราะจะทําใหเกิด
กระบวนการหมักสงผลตอรสชาติของผลิตภัณฑ เนื่องจากเมล็ดกาแฟท่ีไมไดคุณภาพตามท่ีตองการ
จะเขาสูกระบวนการผลิตจะทําใหไดคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตํ่า โดยการเก็บจะเก็บผลที่สุกมีสีสม –
แดง การสุกของเมล็ดกาแฟจะไมสุกท้ังตน ดังนั้นจึงตองคอยเก็บเร่ือยๆ ประมาณ 3-4 คร้ัง โดยเวน
ระยะหางกันประมาณ 20 วันตอคร้ัง  

2. การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ภาชนะบรรจุ ควรสะอาดและใหม ปราศจากกล่ิน โรงเก็บ
ควรต้ังอยูในที่ไมอับช้ืน ความช้ืนสัมพัทธในโรงเก็บไมควรเกิน 60% ระยะเวลาในการเก็บรักษา 
คุณภาพเมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือชาข้ึนอยูกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ และ
ระยะเวลาในการเก็บรักษา ความช้ืนในเมล็ดกาแฟไมควรเกิน 13%  

3. สุขลักษณะและความสะอาด ควรเก็บกาแฟใหหมดตนเพื่อขจัดแหลงท่ีอยูอาศัยของ
แมลงจําพวก มอด  

4. มาตรฐานของเมล็ดกาแฟ เมล็ดกาแฟท่ีดีจะใหคุณภาพกาแฟท่ีดี ขอบกพรองท่ีพบใน
เมล็ดกาแฟเปนเหตุใหรสชาติกาแฟเสียไป  
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 กระบวนการผลิตกาแฟ (Coffee Processing) 
  กระบวนการผลิตกาแฟมี 2 วิธีดวยกันคือ กระบวนการผลิตแบบแหง ( Dry 
processing) และแบบเปยก ( Wet Processing) หรือท่ีเรียกวา “ สีเปยก ” กระบวนการแบบเปยกหรือ
สีเปยกคํานึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑท่ีสูง แตกระบวนการแบบแหงจะใหรสสัมผัสท่ีกลมกลอม  
 การเตรียมวัตถุดิบ  
  การผลิตแบบแหง (Dry Processing) เร่ิมตนจากการคัดเลือกผลกาแฟ โดยเทลงใน
ภาชนะบรรจุน้ํา คัดผลกาแฟท่ีลอยนํ้าท้ิง เพราะ เปนผลที่สุกเกินไป ผลแหงหรือผลที่ถูกแมลง
ทําลาย จากนัน้นําผลกาแฟที่จมน้ําไปตากบนลานซีเมนตหรือในถาด โดยการตากไมควรใหความ
หนาของช้ันผลกาแฟหนาเกิน 3 ซ.ม. และกลับเปนระยะๆ เพื่อปองกนัการหมักและสีของผลกาแฟ
ไมสมํ่าเสมอ 
      - การกะเทาะเปลือก (Hulling) ผลกาแฟท่ีแหงจะถูกกะเทาะเปลือกเพื่อเอาสวนท่ี
เรียกวา pericarb ออก ซ่ึงสามารถใชมือหรือใชอุปกรณท่ีมีลักษณะคลายครกกับสากหรือใชเคร่ือง
กะเทาะเปลือก โดยเคร่ืองกะเทาะเปลือกจะใชสกรูเปนองคประกอบหลักในการทําใหเปลือกสวน 
pericarbหลุดออก  
      - การทําความสะอาด(Cleaning) เมล็ดกาแฟท่ีถูกกะเทาะเปลือกเรียบรอยแลวจะ
ถูกนํามาทําความสะอาดโดยการใชลมเปา  
  กระบวนการแบบเปยก (Wet Processing) วิธีการนี้ผลกาแฟจะถูกบีบ ค้ันหรือโม
โดย Pulping Machine หรือ อุปกรณท่ีมีลักษณะคลายครกกับสาก เพื่อทําใหผิวนอกของผลกาแฟ
เปอยยุย (ช้ัน Mesocrab และช้ัน Exocrab) ทําใหเมล็ดเกิดเปนเมือกล่ืน โดยเมือกล่ืนนี้จะทําใหเกดิ
กระบวนการหมักและการยอยสลายเมล็ดกาแฟจะถูกลางและทําแหงตอไป 
  - การเอาเนื้อออกจากผล (Pulping)  การเอาเนื้อออกจากผลหรือ การโมจะเปนการ
ทําใหผิวภายนอกสีแดง (Exocrab) และสวนเนื้อยุยสีขาว (Mesocrab) หลุดออก จงึสามารถทําให
แยกเมล็ดออกจากผลได กระบวนการนี้หากผลกาแฟไมเจริญเติบโตเต็มท่ีและยงัเขียวอยูจะทําให
ยาก ตอการทําใหเนื้อเปอยยุย ดังนั้นการเก็บเกีย่วผลท่ีเหมาะสมสําหรับแปรรูปจึงมีความสําคัญมาก 
ในระดบัอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลกาแฟจะถูกทําใหเปอยยุยโดยใชอุปกรณท่ีคลายครกกับสาก 
หรือเคร่ืองมือท่ีใชระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีเหมาะสมคือ Drum pulper , Disc pulper  
     - การเอาเยื่อเมือกออก  เยือ่เมือกท่ีหุมเมล็ดกาแฟหลังจากการโมเมล็ดแลว จะ มี
สวนประกอบของเฮมิเซลลูโลส สารประกอบเพคติน น้ําตาล และสารท่ีไมสามารถละลายไดในน้ํา 
สามารถกําจัดออกดวยวิธีการทางเคมี น้ํารอน หรือใช agua pulper อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กนยิมใชวิธีการหมัก โดยการนําเมล็ดกาแฟใสถังพลาสติกหรือแทงคและทิ้งไวจนกระท่ัง
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เมือกนั้นหลุดออกไป โดยเมือกท่ีหลุดออกไปเกดิจากการทํางาน ของเอนไซนและแบคทีเรียท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติ ในระหวางการหมักควรทําการกวนเปนคร้ังคราว และหม่ันตรวจสอบอยูเสมอวา 
เมือกล่ืนถูกทําลายไปหรือยัง โดยการนําเมล็ดมาลางน้ํา หากสัมผัสแลวรูสึกถึงความแข็งหยาบไม
ล่ืน แสดงวาเมือกล่ืนไดถูกทําลายไปแลว จะตองรีบลางเมล็ดท้ังหมดทันทีเพื่อปองกันการเกิดกล่ิน
รสท่ีไมพึงปรารถนาจากน้ันจึงนําเมล็ดมาทําแหงตอไป  
     - การทําแหง (Drying)  เพื่อปองกันการแตกของเมล็ดกาแฟ การทําแหงควรเปนไป
อยางชาๆ จนเมล็ดมีปริมาณความช้ืนเหลือ 10% โดยนํ้าหนัก และควรทําแหงทันทีเพื่อปองกันการ
เกิดกล่ินรสที่ไมพึงปรารถนา 
     - การกะเทาะเปลือก (Hulling)  หลังการทําแหงควรพักเมล็ดไวประมาณ 8 ช่ัวโมง 
ในสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี นําเมล็ดท่ีไดมาแยกแผนบางๆ ท่ีหุมเมล็ดออกโดยใชมือลอก
หรือใชเคร่ืองกะเทาะเปลือกหรือใชอุปกรณท่ีคลายครกกับสากในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
     - การทาํความสะอาด (Cleaning)  เมล็ดกาแฟท่ีถูกกะเทาะ เปลือกเรียบรอยแลวจะ
นํามาทําความสะอาดโดยใชลมเปา  
 การคั่ว (Roasting)  
 การคั่วเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการผลิตกาแฟ โดยกล่ินรสสุดทายของกาแฟจะข้ึนกับ
วิธีการ ตลอดจนสภาวะท่ีใชค่ัว โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการค่ัวอยูท่ีประมาณ 200 องศาเซลเซียส 
 การคัดเลือก (Grading)  
 กาแฟจะถูกคัดเกรดตามขนาด รูปราง  กล่ิน ความหนาแนนและสี โดยอุตสาหกรรมขนาด
เล็กจะคัดเกรดดวยคน  
 การบด (Grinding)  
 การบดเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ โดยเคร่ืองบดพื้นฐานท่ีนิยมใชคือ manual grinders 
ใชคนบด และ motorized grinders ใชเคร่ืองบด 

- การบดเปนผงโดยใชมือ (Manual grinding mills) การบดดวยมือตองใชผูท่ีมีความ
ชํานาญ ซ่ึงจะบดไดประมาณ 20 กก. ใน 8 ช่ัวโมง ทํางาน เนื่องจากเปนงานท่ียากและคอนขางนา
เบ่ือ จึงไดมีการคิดคนทําให การบดน้ีงายข้ึนคือการใชเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะคลายลอถีบจักรยาน ซ่ึง
สามารถบดไดประมาณ 30 กก. ใน 8 ช่ัวโมงทํางาน  

- การบดเปนผงโดยใชเคร่ืองจักร (Motorized grinding mills) Horizontal plate, vertical 
plate หรือ hammer mills ลวนมีความเหมาะสมในการบดกาแฟ โดยการบดเมล็ดกาแฟควรเลือก
สถานท่ีท่ีแยกออกมาจากการผลิตท่ัวไป และมีอากาศถายเทสะดวก เนื่องจากจะเกิดฝุนละอองมาก
ขณะทําการบด 
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 การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ  
 การออกแบบสถานท่ีเก็บรักษาเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง สถานท่ีเก็บรักษาควรจะแหง 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บคืออุณหภูมิตํ่า ความช้ืนตํ่าและหางไกลจากสัตวเล้ียง และหม่ัน
ตรวจเช็คความช้ืนของผลิตภัณฑอยูเสมอ หากพบวาผลิตภัณฑท่ีเก็บมีความช้ืนสูงข้ึนควรนําไปทํา
แหงอีกคร้ัง การปองกันสัตวเล้ียงเขาไปในสถานท่ีเก็บ ควรจะดูแลบริเวณหลังคาวามีการร่ัวหรือ
ชองโหวหรือไม ควรติดมุงลวดบริเวณชองลมหรือหนาตาง และควรปดประตูทุกบาน 

ประเภทของกาแฟสด 
- เอสเปรสโซ (Espresso) คือกาแฟท่ีมีรสแกและเขม ซ่ึงมีวิธีการชงโดยใชแรงอัดไอน้ํา

หรือน้ํารอนผานเมล็ดกาแฟค่ัวท่ีบดละเอียด ท่ีมาของช่ือ เอสเปรสโซ มาจากคําภาษาอิตาลี 
"espresso" แปลวา เรงดวน เอสเปรสโซเปนกาแฟที่นิยมมากท่ีสุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต 
โดยเฉพาะประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส การส่ังกาแฟ ในรานโดยท่ัวไปก็คือส่ังเอสเปรสโซ ดวยวิธีการ
ชงแบบใชแรงอัด ทําใหเอสเปรสโซมีรสชาติกาแฟซ่ึงเขมขนและหนักแนน ตางจากกาแฟท่ัว ๆ ไป
ซ่ึงชงแบบผานน้ําหยด และเพราะรสชาติเขมขนและหนักแนนอันเปนเอกลักษณนี้เอง ทําใหคอ
กาแฟดื่มเอสเปรสโซโดยไมปรุงดวยน้ําตาลหรือนม และมักจะเสิรฟเปนชอต (แกวแบบจอก) 
เพื่อใหปริมาณไมมากจนเกินไป (ประมาณ 1-2 ออนซ หรือ 30-60มิลลิลิตร แตกตางตาม พฤติกรรม
การดื่ม ของแตละประเทศ) การส่ังเอสเปรสโซตามรานกาแฟท่ัวไป มักส่ังตามปริมาณเปน "ซิงเกิ้ล" 
หรือ "ดับเบ้ิล" (ชอตเดียว หรือ สองชอต) เอสเปรสโซมีความไวสูงในการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน 
เพื่อไมใหเสียรสชาติจึงควรดื่มตอนชงเสร็จใหม ๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2552: ออนไลน) 

- คาปูชิโน (cappuccino) เปนหนึ่งในเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟซ่ึงมีตนกําเนิดมาจาก
ประเทศอิตาลี คาปูชิโนมีสวนประกอบหลักคือ เอสเพรสโซ และ นม โดยการชงคาปูชิโนโดยสวน
ใหญมักมีอัตราสวนของเอสเพรสโซ 1/3 สวน ผสมกับนมสตีม (นมรอนผานไอน้ํา) 1/3 สวน และ
นมตีเปนโฟมละเอียด 1/3 สวนลอยอยูดานบน นอกจากนั้นอาจโรยหนาดวยผงซินนามอน หรือ ผง
โกโกเล็กนอยตามความชอบ  

- ลาเต (Latte) เปนเคร่ืองดื่มกาแฟท่ีเตรียมดวยนมรอน โดยการเทกาแฟเอสเพรสโซ 1/3 
สวน และนมรอนอีก 2/3 สวน ลงในถวยพรอมๆ กัน และจะหยอดโฟมนมหนาประมาณ 1 
เซนติเมตร 

- มอคคา (Mocha) เปนเคร่ืองดื่มกาแฟท่ีคลายกับกาแฟลาเตคือมีเอสเพรสโซ 1/3 สวน
และนมรอน 2/3 สวน แตแตกตางกันท่ีมอคคาจะมีสวนผสมของช็อคโกแลตดวย โดยมักจะใสใน
รูปของน้ําเช่ือมช็อคโกแลต เสิรฟไดท้ังแบบรอนและแบบเย็นใสน้ําแข็ง มักมีวิปครีมปดหนา หรือ
อาจหมายถึงกาแฟอราบิกาชนิดหนึ่ง ซ่ึงปลูกอยูบริเวณทาเรือมอคคาในประเทศเยเมน กาแฟมอคคา
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มีสีและกล่ินคลายช็อคโกแลต (แมวาจะไมมีสวนประกอบของช็อคโกแลตในมอคคาเลยก็ตาม) อัน
เปนเอกลักษณท่ีทําใหกาแฟมอคคาเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

- อเมริกาโน (Americano) คือเคร่ืองดื่มกาแฟชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีวิธีการชงโดยเติมน้ํารอน
ผสมลงไปในเอสเพรสโซ  การเจือจางเอสเพรสโซซ่ึงเปนกาแฟเขมขนดวยน้ํารอน ทําใหอเมริกาโน
มีความแกพอ ๆ กับกาแฟธรรมดา แตมีกล่ินและรสชาติท่ีเขมอันมาจากเอสเพรสโซ อเมริกาโน
เหมาะสําหรับผูท่ีช่ืนชอบกาแฟดํา แตไมแกและหนักถึงข้ันเอสเพรสโซ คอกาแฟสวนใหญนิยมดื่ม
อเมริกาโนโดยไมปรุงดวยนมหรือน้ําตาล เพื่อดื่มด่ํากับรสชาติกาแฟของอเมริกาโนซ่ึงแตกตางจาก
กาแฟธรรมดา 

 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีให
ความสําคัญเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของผลิตภัณฑท่ีจําหนายภายในราน ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปน
อันดับแรกคือ มีปายบอกราคาชัดเจน (เมนู)  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ ท่ีต้ัง
ของรานอยูใกลกับคณะ หรือสถานท่ีเรียน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ มารยาท
และมนุษยสัมพันธของพนักงาน ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 
 จุฑาภรณ ยาชะวะนา (2549) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคกาแฟ
สดในรานกาแฟของผูบริโภคในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม พบวา ผูบริโภคสวนใหญท่ีบริโภคกาแฟ
สดมีวัตถุประสงคคือ ลดอาการงวงนอน มีคาใชจายในการใชบริการ 41-60 บาทตอคร้ัง มาใช
บริการรานกาแฟเพ่ือนัดพบปะพูดคุยกับเพื่อน รานกาแฟท่ีชอบมากท่ีสุดคือ รานกาแฟวาวี ซ่ึง
สาเหตุท่ีชอบคือ ทําเลท่ีต้ังของรานเขาถึงไดงายและสะดวกสบาย ทางดานปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริโภคกาแฟสด จะเห็นวาตลาดเปาหมายท่ีสําคัญคือกลุมวัยรุนและวัยทํางาน ผูบริโภคจะเลือกซ้ือ
กาแฟท่ีมีรสชาติและคุณภาพท่ีดี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สวนใหญจะใชบริการรานกาแฟเมื่อ
ตองการพบปะสังสรรคกับเพื่อน ซ่ึงสวนใหญจะใชบริการรานกาแฟท่ีมีทําเลที่เดินทางไปมาสะดวก 
มีท่ีจอดรถ ในดานปญหาท่ีพบสวนใหญจะเปนเพราะรสชาติกาแฟไมดี และมีราคาแพง 
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 ชลธิรา อินทรเทพ (2546) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในรานกาแฟของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทําการเก็บขอมูลจากผูบริโภค ท่ีกําลังบริโภคกาแฟสดอยู
ในรานกาแฟ 10 ราน จํานวน 300 ราย โดยการสุมตัวอยางตามสะดวก พบวา พฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดของผูบริโภค จะใชบริการรานกาแฟมากกวา 45 คร้ังตอเดือน โดยจะมีคาใชจายในการใช
บริการ ตอคร้ัง 51 - 100 บาท มาใชบริการพรอมกับกลุมเพื่อน อีก จํานวน 2 – 3 คน เหตุผลในการ
บริโภคกาแฟสด สามอันดับแรก ไดแก เพื่อดื่มกาแฟ พักผอนหยอนใจ และนัดพบกับเพื่อน ปจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกรานกาแฟสดของผูบริโภคมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือเพราะรสชาติของกาแฟสดมากท่ีสุด ปจจัยดานราคา ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
เพราะ มีราคาท่ีเหมาะสมกันคุณภาพของสินคามากท่ีสุด  ดานปจจัยการจัดจําหนาย    รูปแบบรานท่ี
มีพนักงานใหบริการเต็มรูปแบบมากท่ีสุด  ดานปจจัยการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคเห็นวาการ
สงเสริมการตลาด และการโฆษณา ไมมีผลสําคัญในการเลือกใชบริการมากท่ีสุด ปจจัยดาน
กระบวนการ ผูบริโภคตัดสินใจใชบริการ เพราะ ไดรับสินคาท่ีสะดวก รวดเร็วถูกตองมากท่ีสุด 
ดานบุคลากรหรือพนักงาน ผูบริโภคใชบริการ เพราะบุคลากรท่ีบริการเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี 
มากท่ีสุด ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูบริโภคตัดสินใจใชบริการเพราะ ทํา
เลของรานเขาถึงไดงายมากท่ีสุด 
 พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการรานบานไรกาแฟในกรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยผลิตภัณฑมีผลตอความพึงพอใจ
ของลูกคาในระดับมากคือ รสชาติของผลิตภัณฑ ปจจัยราคามีผลตอความพึงพอใจของลูกคาใน
ระดับปานกลางทุกปจจัยยอยคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยชองทางการจัดจําหนายมีผลตอ
ความพึงพอใจของลูกคาในระดับมากคือ ท่ีต้ังของราน ปจจัยการสงเสริมการตลาดมีผลตอความพึง
พอใจของลูกคาในระดับปานกลางทุกปจจัยยอยคือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ 
 


