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1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

ปัจจุบนักระแสความนิยมด่ืมกาแฟยงัคงเพิ่มข้ึนไม่หยดุเม่ือตลาดผลิตภณัฑ์กาแฟมีการปรับ
โฉมออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ยา่งลงตวัทาํ
ใหต้ลาดผลิตภณัฑก์าแฟเป็นตลาดท่ีใครต่อใครอยากเขา้มาลงทุนทั้งนกัลงทุนไทยและต่างประเทศ 
เน่ืองจากเล็งเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีงดงามจากธุรกิจผลิตภณัฑ์กาแฟ แมว้่าการด่ืม
กาแฟจะเร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน แต่อตัราการบริโภคกาแฟในประเทศไทยยงัคงอยู่ในระดบัตํ่า
มาก กล่าวคือคนไทยบริโภคกาแฟนอ้ยกวา่คร่ึงกิโลกรัมต่อคนต่อปี คิดเป็น เพียง 130-150 ถว้ยต่อ
คนต่อปี โดยคาดวา่มีคนไทยท่ีบริโภคกาแฟเพียงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นในขณะท่ี
ประเทศนอรเวย์ ซ่ึงมีอตัราการบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อคนสูงท่ีสุดในโลกมีอตัราเฉล่ีย อยู่ท่ี 10.7 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ฟินแลนด ์10.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เยอรมนี 5.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อิตาลี 3.2 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี สหรัฐอเมริกา 3.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และญ่ีปุ่น 1.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มี
การคาดคะเนอตัราการเติบโตของการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของกาแฟสูงถึงร้อยละ 20 - 30 
ต่อปี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2550) 

จงัหวดัเชียงใหม่ ถือวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีร้านกาแฟมากท่ีสุดจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทย และ
มีอตัราการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเป็นแหล่งปลูกกาแฟอราบิกา้พนัธ์ุท่ี
เป็นกาแฟชั้นดีตวัหน่ึงของเอเชีย (สมาคมอราบิกา้ไทยภาคเหนือ, 2553) แต่เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
ในตลาดมีอยูห่ลายกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ และในการส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ธุรกิจร้านกาแฟยงัไม่ชดัเจนนกั รวมถึงการดาํเนินธุรกิจก็มีรูปแบบท่ีหลากหลาย แตกต่างกนัไปตาม
คุณภาพและราคาสินคา้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านกาแฟในเชียงใหม่ อาจพอแบ่งคร่าว ๆ ได้ ดงัน้ี 
(Global Training School ธุรกิจกาแฟ, 2552: ออนไลน์) ร้านกาแฟท่ีเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ 
ส่วนใหญ่จบักลุ่มลูกคา้ระดบับนท่ีเป็นกลุ่มคนทาํงาน  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัศึกษา มีรูปแบบ
การตกแต่งร้านท่ีมีความทนัสมยั  เมล็ดกาแฟท่ีใชใ้นร้านมีทั้งท่ีเป็นกาแฟของไทยและกาแฟนาํเขา้
จากต่างประเทศ ราคาสินคา้โดยเฉล่ีย 65 บาทข้ึนไป ร้านกาแฟสตาร์บคัส์อาจถือไดว้่าเป็นผูน้าํใน
ตลาดน้ี ร้านกาแฟของนกัลงทุนต่างประเทศท่ีเขา้มาสร้างแบรนด์ในไทย เช่น คอฟฟ่ี เวิลด์ คอฟฟ่ี
บีนส์ รูปแบบการตกแต่งร้านมีความทนัสมยั กาแฟท่ีใชใ้นร้านมีทั้งท่ีเป็นกาแฟไทยและกาแฟนาํเขา้
จากต่างประเทศ ราคากาแฟขายอยูท่ี่ 45 – 65 บาทต่อแกว้ ร้านกาแฟของคนไทยทั้งท่ีลงทุนเองและ
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เปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ ร้านกาแฟในกลุ่มน้ีมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่ ไดแ้ก่ ร้านแบล็คแคนยอน ไนน์ต้ีโฟร์ คอฟฟ่ี Happy Hut Coffee วาว ีดอยตุง และ ดอยชา้ง ซ่ึง
ร้านเหล่าน้ีจาํหน่ายกาแฟท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกบักาแฟจากร้านใหญ่ๆ แต่ราคาถูกกวา่ ส่ิงน้ีถือเป็น
การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกสําหรับการด่ืมกาแฟเพิ่มข้ึนนอกจากการแบ่งเป็นกลุ่ม
ดังกล่าวแล้ว ในเชียงใหม่ยงัมีธุรกิจร้านกาแฟรายย่อยอีกเป็นจาํนวนมากในรูปแบบมุมกาแฟ 
(Corner/Kiosk) หรือรถเข็น (Cart) โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีส่งออกและนาํเขา้ผลิตภณัฑ์กาแฟ 
จะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายอุปกรณ์และวตัถุดิบต่างๆ ให้กบัผูป้ระกอบการรายยอ่ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ๆเหล่าน้ี จึงมีบริการให้คาํปรึกษา สอนการทาํกาแฟให้กบัร้านกาแฟรายย่อยๆ เพื่อเป็น
ช่องทางจดัจาํหน่ายอุปกรณ์กาแฟและเมล็ดกาแฟ ร้านกาแฟรายใหญ่เหล่าน้ีไดแ้ก่ Bon Café เป็นตน้ 
จากการท่ีมี ผูป้ระกอบการมีอยูห่ลากหลาย ทาํให้ธุรกิจร้านกาแฟในเชียงใหม่มีการแข่งขนัค่อนขา้ง
รุนแรง มีการแยง่ชิงพื้นท่ีทาํธุรกิจกนัมากข้ึน โดยเฉพาะตามแหล่งท่ีเป็นยา่นธุรกิจ บริเวณใกลเ้คียง
สถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั  รวมถึงศูนยก์ารคา้ เป็นตน้  ดงันั้นผูป้ระกอบการแต่ละรายจึง
จาํเป็นตอ้งนาํเสนอ กลยุทธ์ท่ีสามารถดึงดูดและครองใจผูบ้ริโภค เพื่อทาํให้สามารถแข่งขนักบัร้าน
กาแฟอ่ืนๆได ้ 

ร้านกาแฟฝาง เป็นธุรกิจกาแฟสดทอ้งถ่ินของนกัลงทุนชาวเชียงใหม่ ใชเ้มล็ดกาแฟท่ีปลูก
แบบออร์แกนิคหรือปลูกแบบเกษตรอินทรีย ์ทาํให้มีรสชาติหนกัแน่นและหอมหวน โดยนาํเมล็ด
กาแฟมาจากอาํเภอฝาง จงัหวดัชียงใหม่ และ อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย เร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงถือเป็นธุรกิจนอ้งใหม่ในวงการธุรกิจกาแฟสด ปัจจุบนัมี 2 สาขา โดยสาขาแรกคือ 
สาขาโชตนา เปิดภายในห้างสรรพสินคา้ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ถนนโชตนา เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2553 และสาขาท่ีสองคือ สาขารวมโชค เปิดท่ีถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ใกล้ตลาดรวมโชค หน้า
หมู่บา้นธนาวลัย ์เม่ือ วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 โดยท่ีผา่นมาผูบ้ริหารไดมี้การปรับกลยุทธ์ภายในองคก์ร
หลายประการ เช่น การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีราคาของผลิตภณัฑ์ให้เลือกมากข้ึน การจดั
พื้นท่ีภายในร้านใหม่ มีคูปองสะสมแตม้ มีการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของพนกังานมากยิ่งข้ึน 
เป็นตน้ แต่จากผลการดาํเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสท่ีผา่นมา กลบัพบวา่ จาํนวนลูกคา้มีแนวโนม้ลดลง
อยา่งต่อเน่ือง จากขอ้มูลสถิติจาํนวนลูกคา้ทั้ง 2 สาขาในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554 มี
จาํนวน ลูกคา้ทั้งหมด 26,550 คน โดยช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2553 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2553) 
มีจาํนวนลูกคา้เขา้มาใช้บริการท่ีร้านกาแฟฝาง เฉล่ีย 84 คนต่อวนั ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 
2554 (มกราคม – มีนาคม 2554) มีจาํนวนลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเฉล่ีย 77 คนต่อวนั ในช่วงไตรมาสท่ี 
2 ของปีพ.ศ. 2554 (เมษายน – มิถุนายน 2554) มีจาํนวนลูกคา้เขา้มาใช้บริการเฉล่ีย 73 คนต่อวนั 
และในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีพ.ศ. 2554 (กรกฏาคม – กนัยายน 2554) มีจาํนวนลูกคา้เขา้มาใช้
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บริการเฉล่ีย 64 คนต่อวนั หรือมีการลดลงคิดเป็นร้อยละต่อไตรมาส โดยเทียบกบัไตรมาสท่ี 4 ของปี
พ.ศ. 2553 ไดด้งัน้ี ไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2554 ลดลงร้อยละ 9.09 ไตรมาสท่ี 2 ของปีพ.ศ. 2554 
ลดลงร้อยละ 15.07 และไตรมาสท่ี 3 ของปีพ.ศ. 2554 ลดลงร้อยละ 35.48 (รายงานขอ้มูลลูกคา้ของร้าน
กาแฟฝาง , 2554) จากแนวโนม้ของลูกคา้ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง สืบเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 
อาทิเช่น จาํนวนร้านกาแฟสดเพิ่มมากข้ึน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํให้ผูบ้ริโภคมีการระมดัระวงัใน
การใช้จ่ายมากข้ึน จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัสูงข้ึนในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคแต่ละคร้ัง 
ส่งผลทาํให้ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกนัมาก
ข้ึน  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลจากการศึกษา
สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแผนกลยุทธ์และการดาํเนินงานทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของ
การแข่งขนั และทาํใหกิ้จการสามารถอยูร่อดในธุรกิจได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1 ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
กาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินธุรกิจ และปรับปรุงกล
ยทุธ์ทางการตลาด ของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
ต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ควำมพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ท่ีเกิดหลงัจากการซ้ือของลูกคา้ กล่าวคือถา้หากลูกคา้ไดรั้บสินคา้และ
หรือบริการตามท่ีคาดหวงัไวก้็จะทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและถา้หากลูกคา้ไม่ไดรั้บสินคา้และ
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หรือบริการตามท่ีคาดหวงัไวก้็จะทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการได ้

ลูกค้ำ หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา และสาขารวมโชค ในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร หมายถึง เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการ
สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

ร้ำนกำแฟฝำง หมายถึง ธุรกิจร้านกาแฟสดท้องถ่ิน ท่ีดาํเนินธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งหมด 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาโชตนา และสาขารวมโชค โดยสาขาโชตนา ตั้งอยู่
เลขท่ี 171 อาคารโชตนามอลล์ ถนนชา้งเผือก ตาํบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
52000 และสาขารวมโชค ตั้งอยู่เลขท่ี 333 ถนนเชียงใหม่พร้าว ตาํบลหนองจ๊อม อาํเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 


