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กิตติกรรมประกาศ

แบบฝึ กหัดงานวิจยั นี้ สาเร็ จลงได้จากการได้รับความช่ วยเหลื อจาก ดร. เดื อนเต็มดวง ณ
เชี ยงใหม่ อาจารย์ผซู ้ ่ ึ งกรุ ณาเสี ยสละเวลาในการให้ความรู ้ คาแนะนา และคาปรึ กษาที่มีประโยชน์
ต่อการศึกษา อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุ นในทุกๆด้านอย่างดี รวมถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น อันส่ งผลให้จดั ทางานวิจยั ฉบับครั้งนี้ เสร็ จสมบูรณ์ มากขึ้ น ซึ่ งผูเ้ ขียน
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การร้านกาแฟวาวีท้ งั 5 สาขาทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
สุ ดท้ายนี้หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับไว้
เพียงผูเ้ ดียว

นายรัตนากร สิ ทธิทรัพย์โภคิน
11 กุมภาพันธ์ 2556

ค
บทคัดย่อ

งานวิจยั เล่ มนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ใน ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ของประชากรที่พกั อาศัย
อยูใ่ นตาบลสุ เทพ ซึ่งข้อมูลใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่
เข้ามาใช้บริ การร้านกาแฟวาวีที่อยูใ่ นขอบเขตตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่ามี 5
สาขา โดยใช้จานวนตัวอย่างทั้งหมดจานวน 99 ชุด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
เพื่ อเป็ นแนวทางและประโยชน์ สาหรั บ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ า นกาแฟสดที่ กาลังเปิ ดกิ จการใน
ปั จจุบนั และคาดว่าจะเข้ามาประกอบการธุ รกิจกาแฟสดในอนาคต
สรุ ปข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟวาวีส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวและมี รายได้ต่อเดื อนระหว่า ง
20,001 – 30,000 บาท ส่ วนพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นค้าร้านกาแฟวาวีส่วนใหญ่ใช้เป็ นที่พอปะนัด
เจอ กาแฟทุกวันจานวน 1 แก้วต่อวัน เข้ามาใช้บริ การโดยประมาณ 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้บริ การ
ตอนบ่าย 13.00 – 15.59 ใช้บริ การ 1 ชัว่ โมง มีค่าใช้จ่ายในช่วง 101 –150 บาทและนิยมบริ โภคลาเต้
เย็น ส่ วนใหญ่ของผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยต่างๆดังนี้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ของกาแฟที่มาก
ที่สุดคือ คุณภาพของกาแฟ ด้านสถานที่ของร้านคือ สถานที่สะอาด และด้านบริ การที่รวดเร็ ว คือ
ความกระตือรื อร้ นของพนักงานหรื อความรวดเร็ วในการบริ การ ซึ่ งร้ านกาแฟวาวีได้ตอบสนอง
ความต้องการปั จจัยของผูบ้ ริ โภคดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี แม้วา่ ด้านราคาของสิ นค้าและด้านส่ งเสริ ม
การขาย ร้านกาแฟวาวีไม่ได้ให้ความสาคัญมาก ทั้งนี้เพราะ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดื อนที่ ปกติ จนถึ งผูท้ ี่มีรายได้ต่อเดื อนมาก อีกทั้งผูบ้ ริ โภคมี ความเชื่ อว่า ถ้าสิ นค้าราคาแพงแล้ว
คุณภาพของสิ นค้าก็ดีเช่นกัน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นจุดแข็งของร้านกาแฟวาวี ส่ วนการส่ งเสริ มการขายของ
ร้ า นกาแฟวาวีม ัก มี ก ารส่ ง เสริ ม การขาย ในช่ ว งที่ เ ปิ ดกิ จ การช่ วงแรกเพื่ อเรี ย กความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภคเท่านั้น ดังนั้นร้านกาแฟวาวีควรรักษาจุดแข็งของกิจการดังกล่าวไว้ เพื่อสามารถแข่งขันกับ
ร้านกาแฟรายใหญ่ได้ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ในปั จจุบนั กาแฟกลายเป็ นเครื่ องดื่มที่ สาคัญในการดารงชี วิตประจาวันในสังคมที่มีเวลา
อันมี ค่าและจากัดอยู่อย่างจากัด เนื่ องจากกาแฟจะมี ส่วนประกอบของคาเฟอี นซึ่ งมี ฤทธิ์ กระตุ ้น
ระบบประสาทส่ วนกลาง จึงมี สรรพคุ ณชู กาลังแก่ มนุ ษย์ทาให้ ผูท้ ี่ดื่มกาแฟมี พลังในการทางาน
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากง่วงนอนน้อยลงและรู ้ สึกตื่นตัวตลอดเวลา ดังนั้นกาแฟจึงเป็ นเครื่ องดื่ มที่ได้รับ
ความนิ ยมและกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกสาคัญของโลก โดยในปี ค.ศ. 2004 เป็ นสิ นค้าการเกษตร
ส่ งออกที่ทารายได้เป็ นอันดับหนึ่งในจานวน 12 ประเทศ ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 เมล็ดกาแฟเป็ นพืชที่
ส่ งออกมูลค่าสู งที่สุดเป็ นอันดับ 7 ของโลก (ณัฐพล เพชรวิสูตร, 2550)
แม้ว่ากาแฟไม่ได้มีถิ่นกาเนิ ดในประเทศไทยแต่กาแฟก็เป็ นเครื่ องดื่ มที่คนไทยรู้ จกั และ
บริ โภคอย่างกว้างขวาง ในบรรดาธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้าและบริ การธุ รกิจร้านกาแฟสดจึงนิ ยมอย่างมาก
ในปั จจุบนั กิจการร้านประเภทนี้ได้มีการขยายตัวมากขึ้นเพราะเป็ นกิจการที่สามารถมีผเู ้ ข้าใช้บริ การ
ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถบริ โภคได้อย่างสะดวกรวดเร็ วตลาดกาแฟสดในไทยมีอตั ราเติบโต
มากกว่า 10% ต่อปี ในปี พ.ศ. 2554โดยมีมูลค่าตลาด 6,400 ล้านบาท คิดเป็ น 20% ของมูลค่าตลาด
รวมธุ รกิจกาแฟที่ 32,000 ล้านบาท (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2554)
เมื่อความต้องการบริ โภคกาแฟของคนไทยเริ่ มมีสูงมากขึ้น ส่ งผลให้ความต้องการใช้เมล็ด
กาแฟของไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในช่วงเวลาที่ผา่ นมานี้ ได้มีรายงานว่า การเปลี่ยนแปลงปริ มาณความ
ต้องการใช้เมล็ดกาแฟมีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ดังนี้
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ตารางที่ 1.1 แสดงปริ มาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของประเทศไทย
ปี (พ.ศ.)
ปริ มาณความต้องการใช้
เมล็ดกาแฟ(ตัน)
การเปลี่ยนแปลง(%)

2551

2552

2553

2554

2555

53,479

53,803

58,000

61,480

67,620

-

+0.60

+7.80

+6.00

+9.99

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555

จากตาราง 1.1 พบว่า ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของประเทศไทย ในปี 2555 เท่ากับ
67,620 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 61,480 ตัน ของปี 2554 ร้อยละ 9.99 ซึ่ งหมายถึงการบริ โภคในประเทศมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกทั้งเมื่อเปรี ยบเทียบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2551 พบว่าความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ
มีเพิ่มขึ้นตลอดดังนี้ปี 2551 ความต้องการ 53,479 ตัน ปี 2552 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟมีปริ มาน
เท่ากับ 53,803 ตัน ปี 2553 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟมีปริ มานเท่ากับ 58,000 ตัน ปี 2554 ความ
ต้องการใช้เมล็ดกาแฟมีปริ มาน 61,480 ตันและปี 2555 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟมีปริ มาน 67,620
ตัน จากตารางนี้ สรุ ป ได้ว่ า ตั้ง แต่ ปี 2551 จนถึ ง 2555 ความต้อ งการใช้เ มล็ ด กาแฟของผูผ้ ลิ ต
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งหมายถึง ความต้องการบริ โภคกาแฟของคนไทยเพิ่มมากขึ้น
ในปั จจุบนั กาแฟไม่เพียงแต่ให้พลังงานแก่ผดู ้ ื่มเท่านั้น สถานที่ของร้านกาแฟผูม้ กั ใช้เป็ นที่
ผ่อนคลาย ทางานนอกสถานที่ ที่พบปะนัดเจอและทาธุ รกิจได้ ความนิยมการพบปะในร้านกาแฟสด
จึงมากขึ้ น ทาให้ผูป้ ระกอบการเล็งเห็ นโอกาสแสวงกาไรในการประกอบธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับกาแฟ
ดังนั้นธุ รกิจร้านกาแฟมีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและธุ รกิจกาแฟจากต่างประเทศเช่น Starbucks เข้า
มาประกอบธุ รกิจในประเทศอย่างแพร่ หลายรวมกับแนวคิดที่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของธุ รกิจร้านกาแฟที่
มากขึ้นจึงมีร้านกาแฟ โดยนักธุ รกิ จท้องถิ่ นโดยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและนาลักษณะเด่นของร้ าน
เป็ นจุดขายไม่วา่ จะเป็ นการจัดตกแต่งร้าน การบริ การและการสร้างแบรนด์ ทั้งนี้ กาแฟวาวีเป็ นธุ รกิจ
ร้ านกาแฟอี กธุ รกิ จหนึ่ ง ซึ่ งดาเนิ นการโดยนักธุ รกิ จท้องถิ่ นและมีแนวทางการประกอบการธุ รกิ จ
ดังที่กล่ าวไปโดยกาแฟวาวีมีการนากลยุทธ์ที่ทนั สมัยมาปรับใช้ประกอบการขายกาแฟคือ การจัด
สถานที่ส่วนหนึ่งของร้านเป็ นที่นงั่ ซึ่ งลูกค้าสามารถใช้พ้ืนที่ได้ตามอัธยาศัยและบริ การอินเตอร์ เน็ต
เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่มีการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี
ในปี 2544 เริ่ มเปิ ดร้านกาแฟวาวีเป็ นครั้งแรก ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริมจึงมาเปิ ดแห่ งที่สอง
ใน ปี 2545 ในย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ซึ่ งได้รับการตอบ
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รับเป็ นอย่างดีจากลูกค้าจนมีชื่อเสี ยง ในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่ มมีร้านกาแฟมาตั้งในเชี ยงใหม่บา้ งแล้ว
เช่น Black Canyon, Starbucks และบ้านไร่ กาแฟ เมื่อย่างเข้าปี ที่ 4 กิจการได้ขยายสู่ สาขาที่ 4 การ
บริ หารจัดการทั้งหมดยังคงเป็ นการจัดการด้วยตนเอง และเมื่อกิจการเข้าปี ที่ 6 เริ่ มมีสาขาเพิ่มมาก
ขึ้น จึงได้เริ่ มศึกษาธุ รกิจแฟรนไชส์ แต่เนื่ องจากเงิ นทุนยังมีไม่มาก ในระยะแรกจึงเป็ นการจัดการ
แบบร่ วมหุ ้น ในปี ที่ 7 จึงทาธุ รกิจแบบเฟรนไชน์อย่างจริ งจังนอกจากนั้นยังสร้างโรงคัว่ กาแฟ เพื่อ
จะสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ร้านสาขาที่เปิ ดอยูป่ ั จจุบนั ประมาณร้อยละ 30 เป็ นของบริ ษทั เอง
ที่เหลือเป็ นการร่ วมหุ ้นและแฟรนไชน์ สาหรับคนที่มาซื้ อแฟรนไชน์จะต้องเข้ารับการอบรมก่อนที่
จะไปเปิ ดสาขา กาแฟวาวีจึงจัดได้ว่าเป็ นธุ รกิ จของคนไทยที่มีขนาดใหญ่สามารถแข่งขันกับร้ าน
กาแฟ ที่เป็ นแฟรนไชส์จากต่างประเทศได้ ปั จจุบนั กาแฟวาวีมีสาขาทัว่ ประเทศทั้งหมด 29 สาขาใน
เขตภาคเหนือมีจานวน 16 แห่ง กรุ งเทพมหานคร 11 แห่งและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง
สาหรับร้านกาแฟวาวีที่กาลังเปิ ดกิ จการอยู่ในปั จจุบนั ปี 2556 ในเขต ตาบลสุ เทพ จังหวัด
เชี ยงใหม่มีสาขาจานวนมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับเขตพื้นที่ในระดับเดี ยวกันของตาบลอื่นๆใน
ประเทศไทย เนื่ องจากพื้นที่อาเภอเมืองเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางการบริ หาร ศูนย์กลางธุ รกิ จ และ
วัฒนธรรมของจังหวัดเชี ยงใหม่นบั เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญมากที่สุดของจังหวัดและของภาคเหนื อ
และเป็ นเมืองอันดับสองรองจากกรุ งเทพฯ (กระทรวงพาณิ ชย์, 2556) ตาบลสุ เทพมีจานวนประชากร
อาศัย 16,702 คน ซึ่ งประชากรมากที่ สุ ด ในต าบลทั้ง หมดของอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่
(กระทรวงมหาดไทย, 2554) อีกทั้งตาบลสุ เทพเป็ นเขตตาบลที่มีชื่อเสี ยงในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ข้ ึน
ชื่ ออันดับหนึ่ งของจังหวัดเชี ยงใหม่และมี ความสาคัญทั้งในแง่ ของเศรษฐกิ จ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประเพณี ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (เทศบาลตาบลสุ เทพ, 2556)
จากเหตุผลสถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อให้ทราบ
ความต้องการที่แท้จริ งในการเข้ามาใช้บริ การร้านกาแฟวาวีขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาสามารถนามา
ปรับกลยุทธ์ในการขาย รวมถึงปั ญหาแนวทางการแก้ไขของผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ให้ความสนใจ
ในการประกอบธุ รกิจร้านกาแฟสดที่ยงั ไม่เข้าใจในความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
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1.2 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านกาแฟวาวีในเขต
ตาบลสุ เทพอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภคใช้บริ การร้านกาแฟวาวีใน
ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทวี่ ่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ านกาแฟสดสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปรั บปรุ งรู ปแบบของกิ จการ
ต่อไปได้
2. ประชาชนหรื อผูท้ ี่ มี ค วามสนใจทัว่ ไปที่ มี ค วามสนใจที่ จะประกอบธุ รกิ จร้ า นกาแฟสด
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจ

1.4นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการศึกษา
กาแฟสด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจาก กาแฟทุกพันธุ์ที่ไม่มีส่วนผสมเจือปนของวัตถุดิบ
อย่างอื่นและต้องผลิตมาจากเมล็ดกาแฟจากไร่ มิใช่สังเคราะห์ข้ ึนจากห้องทดลองและต้องเป็ นเมล็ด
กาแฟที่ไม่มีการเก็บเป็ นระยะเวลานาน ไม่มีกลิ่นหื นและไม่มีเชื้อรา
ลูกค้ า หมายถึง ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภค
ร้ านกาแฟวาวี หมายถึง สถานที่หรื อบริ เวณใดๆที่ จดั ไว้เพื่อจาหน่ ายกาแฟสดให้แก่ ผซู ้ ้ื อ
โดยสถานที่ดงั กล่าวนี้ได้ทาการจัดจาหน่ายกาแฟสดให้แก่ผซู ้ ้ื อโดยหลังผลกาไร โดยใช้เครื่ องหมาย
บ่งบอกถึงเป็ นเฉพาะของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์วา่ วาวี
ความต้ องการใช้ เมล็ดกาแฟในประเทศไทย หมายถึ ง ความต้องใช้เมล็ดกาแฟของผูผ้ ลิ ต
ผูป้ ระกอบการทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรู ป ธุ รกิจขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
แฟรนไชส์ หมายถึง เป็ นชื่ อเรี ยกการทาธุ รกิ จโดยมีการให้สิทธิ ส่วนการครอบครองด้าน
การบริ หารการจัดการและการจัดจาหน่ายทั้งหมดของผูท้ ี่ได้รับกรรมสิ ทธิ์ โดยชอบธรรมซึ่ งการออก
ขายสิ ทธิ์ ที่ได้รับสัมปทานรวมทั้งขายชื่ อของกิจการและระบบการทางานทาให้มีแบบแผนในการ
จัดการไปในทิศทางเดียวกัน
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ตาบลสุ เทพหมายถึง ตาบลหนึ่งในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
1.5 ขอบเขตและข้ อจากัดของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ จะใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิซ่ ึ งทาการเก็บรวบรวมโดยจากการใช้แบบสอบถาม
จากตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การร้านกาแฟวาวีใช้แบบสอบถามจานวน 99 ชุด ในสาขาร้าน
กาแฟวาวีที่เปิ ดกิจการในปั จจุบนั เขตตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ที่จะการสอบถามมี
ดังต่อไปนี้
1.

สาขานิมมาน ซอย 9

2.

สาขาปันนา

3.

สาขาพรอมินาด ซอย 4

4.

สาขาศูนย์บริ การวิชาการนานาชาติ มช.

5.

สาขาโรงพยาบาลสวนดอก
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
1.ทฤษฎีอุปสงค์
อุปสงค์ (Demand) หมายถึงปริ มาณความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคมีความเต็มใจที่จะซื้ อและสามารถซื้ อหามาได้ในขณะใดขณะหนึ่ ง ณ ระดับราคาต่างๆที่
ตลาดกาหนดมาให้จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้วา่ อุปสงค์ที่มีประสิ ทธิ ผลประกอบด้วย 3 ส่ วน
สาคัญคือ
1. ความต้องการซื้ อ (Wants) ล าดับแรกผูบ้ ริ โภคจะต้องมีความอยากได้ใ นสิ นค้าหรื อ
บริ การเหล่านั้นก่อนอย่างไรก็ตามการ ความต้องการซื้ อไม่ถือว่าเป็ นอุปสงค์เพราะอุป
สงค์จะต้องเป็ นความต้องการที่สามารถซื้ อได้และเกิดการซื้ อขายขึ้นจริ งๆ
2. ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay) คือการที่ผบู้ ริ โภคมีความยินดีที่จะยอม
เสี ยสละเงินหรื อทรัพย์สินที่ตนมีอยูเ่ พื่อแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆเหล่านั้น
มาใช้ในการบาบัดความต้องการของตน
3. ความสามารถที่จะซื้ อ (Purchasing Power or Ability to pay) ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่
มี ความสาคัญคื อไม่ว่าบุ คคลนั้นจะมี ความอยากได้หรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อ
บริ การมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าปราศจากความสามารถที่จะซื้ อหรื อจัดหามาแล้วการ
ซื้ อขายจริ งๆจะไม่เกิดขึ้นนัน่ คือจะเป็ นเพียงความต้องการที่มีแนวโน้มจะซื้ อเท่านั้นซึ่ ง
ความสามารถที่ จะซื้ อโดยปกติ จะถู ก ก าหนดจากขนาดของทรั พ ย์สิ นหรื อรายได้ที่
บุคคลนั้นมีหรื อหามาได้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือถ้ามีรายได้หรื อ
ทรัพย์สินมากความสามารถที่จะซื้ อจะมีสูงถ้ามีนอ้ ยก็จะมีความสามารถซื้ อที่ต่า
กฎของอุปสงค์ (Law of demand) กล่าวว่าภายใต้ขอ้ สมมติวา่ ปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่ออุปสงค์มี
ค่าคงที่ปริ มาณอุปสงค์ของสิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับ
ราคาสิ นค้าชนิ ดนั้น (Inverse Relation) กล่าวคือเมื่อราคาลดลงปริ มาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและเมื่อ
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ราคาสู งขึ้นปริ มาณอุปสงค์จะลดลงลักษณะทัว่ ไปของเส้นอุปสงค์จึงเป็ นเส้นทอดลงจากซ้ายไปขวา
ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้าปกติ ดังรู ป

รู ปที่ 2.1 เส้นอุปสงค์
สาเหตุที่ทาให้ลกั ษณะของเส้นอุปสงค์เป็ นเส้นทอดลงจากซ้ายไปขวานั้นสื บเนื่ องมาจาก
ผลรวมของ
1. ผลทางรายได้ (Income Effect) การที่ ร ะดับราคาของสิ นค้า หรื อ บริ ก ารมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจะส่ งผลต่อระดับรายได้ที่แท้จริ ง (Real Income) ของแต่ละบุคคลกล่าวคือ
เมื่อราคาสิ นค้าแพงขึ้นทาให้ผูบ้ ริ โภคมีรายได้แท้จริ งลดลงแม้ว่ารายได้ที่เป็ นตัวเงิ น
มิได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเนื่องจากรายได้ที่เป็ นตัวเงินจานวนเท่าเดิมซื้ อหาสิ นค้า
หรื อบริ การได้ในจานวนที่น้อยลงในทางกลับกันถ้าราคาสิ นค้าลดลงรายได้ที่เป็ นตัว
เงินจานวนเท่าเดิมก็ซ้ื อหาสิ นค้าหรื อบริ การได้ในจานวนมากขึ้นซึ่ งเท่ากับว่ามีรายได้ที่
แท้จริ งเพิ่มขึ้น
2. ผลทางการทดแทน (Substitution Effect) ปริ มาณสิ นค้าและบริ การที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ซื้ อเปลี่ยน เนื่องจากการเปรี ยบเทียบระดับราคาของสิ นค้าและบริ การชนิ ดนี้ กบั ชนิ ดอื่น
ที่ทดแทนกันได้ เช่ น เมื่อไข่เป็ ดราคาแพงขึ้น เราจะลดการบริ โภคไข่เป็ ด แต่เพิ่มการ
บริ โภคไข่ไก่แทน
จากกฎของอุปสงค์สามารถเขียนแสดงในรู ปของฟังก์ชนั่ ได้ดงั นี้
Qx = f(Px)
เส้นอุปสงค์ที่กล่าวมาแล้วเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความต้องการซื้ อกับราคาของ
สิ นค้าและบริ การนั้นโดยกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่หากเรานาปั จจัยตัวอื่นเข้ามาพิจารณาจะเห็ นว่า
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ปริ มาณความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อปริ มาณอุ ปสงค์มิได้ข้ ึ นอยู่กบั ราคาของสิ นค้าและบริ การนั้น
เพียงอย่างเดียวยังขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยตัวอื่นๆซึ่ งได้แก่
1. ราคาสิ นค้าชนิดอื่น ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ว่าเป็ นสิ นค้าที่ใช้ประกอบกันหรื อใช้ทดแทนกันเช่ น
กาแฟกับน้ าตาล ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary Goods) ถ้าราคาของ
กาแฟสู งขึ้ นอุ ป สงค์ข องกาแฟจะลดลงท าให้ป ริ ม าณความต้องการซื้ อหรื ออุ ปสงค์
ของน้ า ตาลลดลงด้วยในทางกลับ กันถ้า ราคาของกาแฟลดลงอุ ป สงค์ข องกาแฟจะ
เพิ่มขึ้นส่ งผลให้อุปสงค์ของน้ าตาลเพิ่มขึ้นตาม ดังนั้นสาหรับกรณี สินค้าที่ใช้ประกอบ
กันราคาของสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งเพิ่มขึ้นจะทาให้ปริ มาณความต้องการซื้ อหรื ออุปสงค์ใน
สิ นค้าอีกชนิ ดหนึ่ งลดลงแต่ถา้ เป็ นสิ นค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Substitution Goods) เช่ น
เนื้ อไก่กบั เนื้ อหมู เมื่อราคาเนื้ อหมูถูกกว่าเนื้ อไก่โดยเปรี ยบเทียบนัน่ คือปริ มาณความ
ต้องการซื้ อหรื ออุ ปสงค์ในเนื้ อไก่ จะลดลงส่ วนของเนื้ อหมูจะเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้า
ราคาเนื้อไก่ลดลงจะส่ งผลให้อุปสงค์ในเนื้ อไก่เนื้ อเพิ่มขึ้นและหมูลดลงนั้นคือสิ นค้าที่
ใช้ทดแทนกันถ้าราคาของสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งเพิ่มขึ้ นจะทาให้ปริ มาณความต้องการซื้ อ
หรื ออุปสงค์ในสิ นค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นแต่ถา้ ราคาของสิ นค้าชนิดหนึ่งลดลงจะทาให้
ปริ มาณความต้องการซื้ อหรื ออุปสงค์ของสิ นค้าอีกชนิดหนึ่งลดลง
2. ระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภคโดยปกติผบู้ ริ โภคที่มีรายได้มากจะมีแนวโน้มในการบริ โภค
เพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้ามีรายได้นอ้ ยก็จะมีแนวโน้มการบริ โภคลดลงนัน่ คือระดับ
ของรายได้จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับปริ มาณความต้องการซื้ อหรื ออุ ป
สงค์ของสิ นค้านั้นๆ ในกรณี สินค้าปกติ
3. จานวนประชากรกับ ปริ ม าณความต้อ งการซื้ อในสิ นค้า ใดๆจะเปลี่ ย นแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันกล่าวคือเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการในสิ นค้าและบริ การต่างๆก็
จะเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรลดลงความต้องการในสิ นค้าและบริ การต่างๆก็จะลดลง
4. รสนิ ย มของผูบ้ ริ โภคปริ ม าณความต้องการซื้ อหรื ออุ ป สงค์ใ นสิ นค้า ใดๆขึ้ นอยู่ก ับ
กาลเวลาแฟชัน่ วัยเพศระดับการศึกษาความชอบส่ วนบุคคล ฯลฯ
5. ฤดูกาลเช่นในฤดูร้อนอุปสงค์ของผ้าห่ มจะมีนอ้ ยลงส่ วนอุปสงค์ของเครื่ องปรับอากาศ
และพัดลงจะมีเพิ่มขึ้นในฤดูหนาวอุปสงค์ของครี มบารุ งผิวจะมีมากกว่าในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนอุปสงค์ของร่ มจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฤดูอื่นๆเป็ นต้น
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6. วัฒนธรรมประเพณี เช่นผูบ้ ริ โภคที่นบั ถือศาสนาอิสลามจะไม่มีอุปสงค์ของเนื้ อหมูเลย
ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ป็ นชาวจี น ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ นิ ย มการบริ โ ภคเนื้ อ วัว ท าให้ ป ริ ม าณความ
ต้องการซื้ อของเนื้อวัวมีนอ้ ย
นอกจากปั จจัยดังกล่ า วมาแล้วก็อาจจะมี ปั จจัย อื่ นๆที่ เป็ นตัวก าหนดอุ ป สงค์อีกเช่ นการ
คาดคะเนราคาในอนาคตของผูบ้ ริ โภคกล่ าวคื อถ้าผูบ้ ริ โภคคาดคะเนว่าในอนาคตราคาสิ นค้าจะ
สู งขึ้นผูบ้ ริ โภคก็จะมีอุปสงค์ในสิ นค้าเหล่านั้นในปั จจุบนั เพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้าคาดว่าราคาสิ นค้าจะ
ลดลงผูบ้ ริ โภคก็จะชะลอการใช้จ่ายในปั จจุ บนั ลงนั่นคืออุปสงค์ของสิ นค้าเหล่านั้นในปั จจุบนั จะ
น้อยลงโดยสรุ ปจะเห็ นได้ว่ามีปัจจัยต่างๆมากมายที่เป็ นตัวกาหนดหรื อมีอิทธิ พลต่อปริ มาณความ
ต้องการซื้ อหรื ออุ ปสงค์ของสิ นค้าและบริ การต่างๆสามารถแสดงฟั งก์ชนั่ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปริ มาณซื้ อกับตัวกาหนดอุปสงค์ดงั นี้
Qx = f(Px , A1 , A2 , A3 , … )
จากฟั งก์ชนั่ อุ ปสงค์ดงั กล่ าวแสดงว่าปริ มาณซื้ อสาหรับสิ นค้า X (Qx) เป็ นตัวแปรตาม
(Dependent Variable)ส่ วนตัวกาหนดต่างๆเป็ นตัวแปรอิสระ(Independent Variables) และเนื่องจาก
Px เป็ นตัวกาหนดที่มีอิทธิ พลมากที่สุดจึงให้ Px เป็ นตัวกาหนดโดยตรง (Direct Determinant) ส่ วน
เป็ นตัวแปรที่เหลือให้เป็ นตัวกาหนดโดยอ้อม (Indirect Determinant)

2. กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ (The buyer – Decision Process)
ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (คัคนางค์ จามะริ ก, 2549) โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภค
จะมีข้ นั ตอนในการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ 5 ขั้นตอนได้แก่ความรับรู ้ ถึงความต้องการหรื อการรับรู ้ ปัญหา
การค้นหาข้อมูลการประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมหลังการซื้ อดังรายละเอียดและ
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ความรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรื อการรับรู ้ปัญหาจุดเริ่ มต้นของ
กระบวนการซื้ อคื อการที่ ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึ งปั ญหาหรื อการถูกกระตุ น้ ให้เกิ ด
ความต้องการสิ่ งกระตุ น้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนั้นอาจเป็ นสิ่ ง กระตุ ้นจาก
ภายในร่ างกายของผูบ้ ริ โภคเองหรื อนักการตลาดอาจจะสร้ างสิ่ งกระตุน้ ทางการ
ตลาดให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการขึ้นมาได้ดงั นั้นนักการตลาดจะต้องรู ้ถึงการใช้
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ตัวกระตุ ้นให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความต้องการในบางครั้ งความต้องการที่ ไ ด้รับ การ
กระตุน้ อาจจะคงอยูเ่ ป็ นเวลานานหรื ออาจจะคงอยูใ่ นช่วงเวลาสั้นๆก็ได้
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการแล้วก็จะมี
การแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะที่ สาคัญเกี่ ยวกับประเภทของสิ นค้าราคา
สิ นค้าสถานที่ จาหน่ ายและข้อเสนอพิเศษต่างๆเกี่ ยวกับสิ นค้าที่ ตอ้ งการหลายๆ
ยีห่ อ้ นักการตลาดจะสนใจถึงแหล่งข้อมูลต่างๆและอิทธิ พลของแหล่งข้อมูลที่จะมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแหล่ งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ นดังนี้
ได้แก่
- แหล่ ง บุ ค คลได้แก่ เพื่ อนสนิ ท ครอบครั วซึ่ งเป็ นแหล่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
- แหล่งสาธารณะได้แก่สื่อมวลชนต่างๆ
- แหล่งการค้าได้แก่โฆษณาต่างๆ
- แหล่งทดลองได้แก่ผทู ้ ี่เคยทดลองใช้สินค้านั้นๆมาแล้ว
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูล
ข่าวสารก็จะนามาใช้เป็ นประโยชน์ในการประเมินทางเลื อกโดยจะกาหนดความ
ต้องการของตนเองขึ้นแล้วพิจารณาลักษณะของผลิ ตภัณฑ์นามาเปรี ยบเที ยบกัน
ซึ่งจะเลือกสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดการตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อผ่านขั้นตอน
ของการประเมิ นทางเลื อกแล้วผูบ้ ริ โภคจะได้สินค้าที่ ตรงกับความต้องการมาก
ที่สุดและจะเกิดความต้องการที่จะซื้ อแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งการจะซื้ อ
จริ งๆอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามากระทบอีกก็ได้เช่ นปั จจัยทางด้านสังคม
ปั จจัยทางด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อดังนั้นเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจที่
จะซื้ อแล้วแต่ก็อาจจะไม่เกิดการซื้ อขึ้นจริ งก็เป็ นได้
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) การที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิ นค้า
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post purchase) หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าไปแล้วนั้น
ถ้าเกิดความพึงพอใจก็จะกลับมาซื้ อสิ นค้านั้นๆอีกแต่ถา้ หากผูซ้ ้ื อไม่เกิ ดความพึง
พอใจก็อาจจะไม่ซ้ื อสิ นค้านั้น
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จากสิ่ งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุ ปเป็ นแผนผังเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจได้
ดังนี้

รู ปที่ 2.2 แสดงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
3. ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริ โภค (Theory of Consumer Behavior)
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (วิริยะงามประเสริ ฐพงศ์ , 2544) หมายถึงการกระทาของบุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ งเกี่ ย วข้องโดยตรงกับ การจัดการให้ ไ ด้ม าซึ่ ง สิ น ค้า และบริ ก ารทั้ง นี้ ห มายรวมถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาอยูก่ ่อนแล้ว ซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าวทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ เชื่ อว่าผูบ้ ริ โภคมีความต้องการในการบริ โภคสิ นค้าและบริ การอย่างหลากหลายแต่
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคแต่ล ะรายมี ข ้อจากัดในเรื่ องของทรั พยากรดังนั้นผูบ้ ริ โภคจะมี การลาดับการ
บริ โภคก่ อนหลัง แตกต่างกันโดยคานึ งถึ งอรรถประโยชน์สูงสุ ดที่ ตนจะได้รับผูบ้ ริ โภคจะแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมามักจะมีสาเหตุที่ทาให้เกิดพฤติกรรมเสี ยก่อน ซึ่ งมูลเหตุดงั กล่าว
อาจจะเรี ยกว่ากระบวนการของพฤติกรรมและกระบวนการของพฤติกรรมมนุ ษย์มีลกั ษณะคล้ายกัน
3 ประการคือ
1. พฤติ ก รรมจะเกิ ดขึ้ นได้ต้องมี ส าเหตุ ที่ ท าให้เกิ ดซึ่ ง หมายความว่า การที่ มนุ ษ ย์จะแสดง
พฤติกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใดออกมาจะต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิ ดและสิ่ งซึ่ งเป็ นสาเหตุก็คือ
ความต้องการที่เกิดขึ้นนัน่ เอง
2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสิ่งจูงใจหรื อสิ่ งกระตุน้ นัน่ คือ เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการขึ้น
แล้วก็ปรารถนาที่จะบรรลุความต้องการนั้นจนกลายเป็ นแรงกระตุน้ หรื อแรงจูงใจให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
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3. พฤติ กรรมที่เกิ ดขึ้ นย่อมมุ่งไปสู่ จุดหมายคื อการที่มนุ ษย์แสดงพฤติ กรรมใดๆออกมานั้น
มิได้กระทาไปอย่างเลื่ อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายตรงกันข้ามกลับไปสู่ เป้ าหมายที่
แน่นอน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จแห่งความต้องการของตนเอง
เหตุ ผลดังกล่ าว ทาให้ทราบว่าพฤติ ก รรมต่างที่ แสดงออกมามี เหตุ จูงใจทาให้เกิ ดและมี
เป้ าหมายอย่างแน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอย ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมก็ควรจะเริ่ มที่เหตุ
จูงใจที่ทาให้เกิ ดพฤติกรรม ซึ่ งการศึกษานี้ มีโมเดลที่สามารถอธิ บายพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนคือ
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการศึกษาถึ งเหตุจูงใจที่ทาให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าโดยมีจุดเริ่ มต้นจาก
การเกิดสิ่ งกระตุน้ ที่ทาให้เกิดความต้องการผ่านเข้าไปในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อซึ่ งเปรี ยบเสมือน
กล่องดา (Buying’s black box) ที่ผซู ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากหลายลักษณะและมีการตอบสนองของผู้
ซื้ อ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั รู ป 2.3
สิ่ งกระตุน้ ภายนอก
ทาง
ปัจจัยทาง
การตลาด เศรษฐกิจ
-Product
-รายได้
-Price
-เทคโนโลยี
-Place
-กฎหมาย
-Promotion

ลักษณะของผูบ้ ริ โภค
-ปัจจัยทางวัฒนธรรม
-ปัจจัยทางสังคม
-ปั จจัยส่ วนบุคคล
-ปัจจัยทางจิตวิทยา

กล่องดา (Black
Box) หรื อ
ความรู้สึกนึก
คิดของผู้บริโภค

การตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค
-Product
-Price
-Place
-Promotion
-Income
-Service

กระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค
-ความต้องการ
-พฤติกรรมก่อนการซื้ อ
-การตักสิ นใจซื้ อ
-พฤติกรรมการใช้

รู ปที่ 2.3 โมเดลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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รายละเอียดรู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคประกอบไปด้วย
3.1 สิ่ งกระตุน้ ( Stimulus )
สิ่ งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกาย (Inside Stimulus) และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก
(Outside Stimulus) นักการตลาดได้ให้ความสนใจและจัดสิ่ งกระตุน้ ภายนอกเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
ความต้ อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ่ งกระตุ ้ น ภายนอกถื อ ว่ า เป็ นเหตุ จู ง ใจให้ เ กิ ด การบริ โภคสิ น ค้ า
ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
3.1.1 สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus)
เป็ นสิ่ ง กระตุ ้นที่ ส ามารถควบคุ มและต้องจัดให้มี ข้ ึ นเป็ นสิ่ งกระตุ ้นที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วยตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 4
ประการ ซึ่ งจาเป็ นต้องนามาใช้ร่วมกันเพื่อความต้องการของตลาดเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย
3.1.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์(Product)
3.1.1.2 ด้านราคา(Price)
3.1.1.3 ด้านการสถานที่ (Place)
3.1.1.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
3.1.2 สิ่ งกระตุน้ ทางปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Stimulus)
เป็ นสิ่ ง กระตุ น้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ย วข้องกับภาวะเศรษฐกิ จ ซึ่ งอยู่ภายนอก
องค์กรและผูผ้ ลิตไม่สามารถควบคุมได้สิ่งกระตุน้ เหล่านี้คือ รายได้ของผูบ้ ริ โภค
3.2 กล่องดาหรื อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Blackbox)
เป็ นความรู้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่ งผูผ้ ลิ ตไม่สามารถทราบได้จึง
ต้องพยายามค้นหาความรู้ สึก นึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของผูบ้ ริ โภคและ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
1. ลักษณะของผูบ้ ริ โภคมี อิทธิ พลจากปั จจัยต่างซึ่ งได้แก่ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม
ปั จจัยทางสังคมปั จจัยส่ วนบุคคลและลักษณะทางจิตวิทยานักการตลาดจาเป็ นต้อง
ศึกษาหลักเกณฑ์การตัดสิ นใจซื้ ออันเป็ นผลจากปั จจัยทางวัฒนธรรมสังคมลักษณะ
ส่ วนบุคคลและลักษณะทางจิตวิทยา
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2. กระบวนการตัดสิ นใจบริ โภคของผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภคจะมีรูปแบบหรื อขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจซื้ อที่ยากง่ายแตกต่างกัน การตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการซื้ อ
เท่านั้นกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
-ความรู้สึกต้องการ
-พฤติกรรมก่อนการซื้ อ
-พฤติกรรมการใช้
-ความรู ้สึกหลังการซื้ อ
3.3 การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
(Consumer’s Decision Process) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่างๆดังนี้
-การเลือกด้านผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
-การเลือกด้านระดับราคา (Price Choice)
-การเลือกด้านการจัดจาหน่าย (Place Choice)
-การเลือกด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion Choice)
-การเลือกเพราะปั จจัยอื่นๆเป็ นตัวกาหนด (Other Choice)
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
คั ค นางค์ จ ามะริ ก (2549)ได้ท าการวิจ ัย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภคเบเกอรี่ แ ละ
เครื่องดื่มของร้ าน Set@econcafe” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูท้ ี่มาใช้บริ การทางร้าน
โดยทาการสุ่ มตัวอย่าง 100 คนพบว่าผูท้ ี่บริ โภคร้าน Set@econcafeส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงโดยมาก
อยูร่ ะหว่างช่วงอายุ 18 – 22 ปี โดยพบว่าผูท้ ี่มาบริ โภคทั้งหมดมีอาชีพเป็ นนักศึกษาซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยส่ วนมากเป็ นนักศึ กษาปริ ญญาตรี รายรั บของผูบ้ ริ โภคอยู่ในช่ วง
5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน ผูบ้ ริ โภคมีสถานที่พานักเป็ นหอเอกชนมากส่ วนใหญ่มียานพาหนะ
เป็ นรถจักรยานยนต์โดยที่ผบู ้ ริ โภคเกื อบทั้งหมดเป็ นผูท้ ี่เคยมาใช้บริ การของทางร้ านแล้วผูบ้ ริ โภค
จะมาใช้บริ การในช่วงเวลา 12.01 – 14.30 น. มากที่สุดส่ วนมากมีค่าใช้จ่ายในการบริ โภคต่อครั้งอยู่
ในช่วง 16 – 30 บาทโดยมากมีความถี่ในการบริ โภค 2 – 4 ครั้งต่ออาทิตย์และพบว่าเบเกอรี่ ของทาง
ร้านที่มีผบู ้ ริ โภคชื่นชอบมากที่สุดคือเค้กส่ วนเครื่ องดื่มคือกาแฟเย็นสาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนมากเลือก
มาบริ โภคที่ ร้านนี้ คือมาเรี ยนที่ ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั หรื อทราบข้อมูลของร้ านด้วย
ตนเองจากการเก็บข้อมูลทั้งหมด 100 คนทุกคนมีความต้องการกลับมาใช้บริ การของทางร้านอีก
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดกับปั จจัยด้านทาเลที่ต้ งั ของร้าน
ซึ่งสะดวกใกล้ที่เรี ยน
ณัฐพล เพชรวิสูตร (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริการร้ านกาแฟดอยช้ างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” โดยจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
โดยวิธีสุ่มจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 90 ตัวอย่าง จาก12คณะ โดยพบว่าส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภค
เป็ นเพศหญิงกาลังศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4โดยรายรั บเฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ที่ 3000-5000
บาทต่อเดื อน วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การร้ านกาแฟดอยช้างคื อดื่ มเพื่อลดอาการง่วงนอน โดย
บริ โภควันละ 1 แก้ว ความถี่ ในการบริ โภคกาแฟอยู่ที่ 3-4 ครั้งต่อเดื อนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 51-100 บาท
ต่อครั้ งส่ วนใหญ่จะบริ โภคกาแฟคาปูชิโนและเลื อกจะบริ โภคกาแฟเย็นมากกว่ากาแฟร้ อนส่ วน
ปั จจัยที่อิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ รสชาติของกาแฟ ราคาเหมาะสม
กับคุ ณภาพ ความสะอาดภายในร้ าน ความสะอาดของการแต่ งกายพนักงานและการจัดทาบัตร
สมาชิก
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ขนิษฐ์ นันท์ บุญบุตร(2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกใช้ สายการ
บิ น บางกอกแอร์ เ วย์ ส เส้ นทางเชี ย งใหม่ -กรุ ง เทพฯ” ท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม
ผูโ้ ดยสารที่มีสัญชาติไทยเดินทางภายในประเทศที่ใช้บริ การสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ส เส้นทาง
เชียงใหม่ -กรุ งเทพฯ และเป็ นผูท้ ี่เคยใช้สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 120 ราย
ซึ่ งสามารถแบ่งข้อมูลของผลการศึ กษาได้ 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปและเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ส่ วนพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ส่ วน
ใหญ่เดินทางเพื่อติดต่อทางธุ รกิจ โดยใช้การสารองที่นงั่ จากการอินเตอร์ เน็ต นิยมเดินทางวันจันทร์
–ศุกร์ เวลา 18.01-20.00 น. มีความถี่ของการเดินทางในแต่ละปี น้อยกว่า 3 ครั้ง และส่ วน ปั จจัยที่มี
อิทธิพลในการเลือกใช้บริ การที่ผใู้ ช้บริ การให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากรและปั จจัย
ทางกายภาพมากที่สุด กล่าวคือ ปั จจัยด้านบุคลากรคือ มารยาทและความพร้อมของพนักงานต้อนรับ
เมื่อผูโ้ ดยสารมาถึง และ ปั จจัยด้านบุคลากร คือ ความสะอาดของห้องผูโ้ ดยสาร และส่ วนความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร ผูใ้ ช้บ ริ การให้ความสาคัญกับด้านการบริ การ ณ ที่ พ กั ผูโ้ ดยสารก่ อนออก
เดินทาง มากที่สุด
ทัศนี ย์พร บูรณุปกรณ์ (2553)ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการบริ โ ภค
เดย์สปา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ” ได้ทาการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทัว่ ไป
ที่เคยใช้บริ การ สปาตามสถานที่ประกอบการต่างๆ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 15 แห่ ง เพื่อ
ดูสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการกาหนดพฤติกรรมในการบริ โภค เดย์สปาของผูบ้ ริ โภคจานวน
300 คน ในพื้นที่ต่างๆ ของอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกาหนดโควตา ผล
การศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 30-40 ปี มี รายได้อยู่ระหว่าง
20,000 -30,000 บาทต่อเดือน ประกอบธุ รกิจ ค้าขายส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยด้าน
ราคามากที่สุด ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อขึ้นกับประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้คือ ความต้องการใน
การรั กษาสุ ขภาพ รวมถึ งการพักผ่อน และคลายเครี ยด สาหรับทางเลื อกที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักมาก
ที่สุดก่อนใช้บริ การคื อ การสอบถามจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การ ส่ วนด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
พบว่า สถานบริ การเดย์สปา ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดคือ ร้านอโมรา เชี ยงใหม่ เนื่ องจากเป็ นร้านที่มี
บริ การเดย์สปาที่ใหญ่ และมีคอร์ สให้เลือก หลากหลายที่สุดใน จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
จะเข้ามาใช้บริ การเดื อนละครั้ง เหตุเพราะ คอร์ สสปาโดยทัว่ ไป มีการกาหนดระยะห่ างในการทา
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การไว้ที่ประมาณ 1 เดื อน ในการบริ การที่เป็ นที่นิยมมากที่สุด คือ การนวดน้ ามันอโรมา (Aroma
Oil Therapy) ซึ่ งเป็ นการทาสปาที่มีกลิ่นหอม ช่วยให้ผอ่ นคลายความเครี ยด อีกทั้งตัวน้ ามันก็ยงั ช่วย
บารุ งผิวพรรณให้ชุ่มชื่ นอีกทางหนึ่ ง และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกที่จะใช้บริ การเป็ นเงินสดทั้งหมด
ราคา 2,501 -3,500 บาท ต่อครั้งและช่วงที่เลือกเข้าใช้บริ การคือ ช่วงเวลา 13.00-17.00 ณ.
วิภ าวี แต้ เจริ ญ (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ปั จจั ยที่มีอิทธิ พลต่ อการเลือกเลือกบริ โภค
อาหารขยะ(Junk food) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ” จากการศึกษาถึงพฤติกรรมในการ
บริ โภคอาหารขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยวิธีการเก็บข้อมูลรวบรวมจานวน 150
คน ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 ปี เป็ นนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 4 รายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ระหว่าง 4,000 – 6, 000 บาท ผูป้ กครอง
มี อาชี พ รั บราชการ และรายได้ครอบครั วอยู่ระหว่าง 10,000 -30,000 บาท ด้านพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภค นักศึกษาส่ วนใหญ่เคยรับประทาน แฮมเบอเกอร์ มากที่สุดเมื่อเปรี ยบกับอาหารขยะรายการ
อื่น มีค่าใช้จ่ายประมาน 100 – 200 บาท ในแต่ละครั้ง ใช้เวลาในการบริ โภค 30 -45 นาที ส่ วนใหญ่
จะรับประทานกับเพื่อน จุดประสงค์หลักในการบริ โภคคือ ต้องการสังสรรค์เป็ นเพื่อนเป็ นส่ วนใหญ่
รู ปแบบอาหารจะสั่งเป็ นชุ ดมากที่สุด และทราบข้อมูลจากทางโทรทัศน์มากที่สุด ส่ วนอิทธิ พลต่อ
การเลือกบริ โภคพบว่า ปั จจัยด้านการบริ การ มีความสาคัญที่สุด เนื่ องจากอาหารประเภทนี้ มีความ
สะดวกรวดเร็ ว เข้ากับ ชี วิตของนัก ศึ กษาในปั จจุ บ นั ในส่ วนท าเลที่ ต้ งั และความสะดวกในการ
เดิ นทางส่ วนใหญ่อยู่ในห้องสรรพสิ นค้า ด้านผลิ ตภัณฑ์ นักศึกษาให้ความสาคัญกับ ความสะอาด
ของอาหาร ภาชนะและเครื่ องดื่ม
จากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมีความสัมพัทธ์กบั งานวิจยั ที่ศึกษาครั้งนี้
คือ ทั้งหมดมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิ ผลต่อการเลือกใช้บริ การของ
ธุ รกิ จแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ผูจ้ ดั ท าได้นาแนวทางของงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องมาเป็ นแบบอย่างในการจัดทา
งานวิ จ ัย เล่ ม นี้ ได้แ ก่ การตั้ง ค าถาม วัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษา การก าหนดขอบเขต วิ ธี ก าร
ด าเนิ น งาน การจัด เก็ บ ข้อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และน าข้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ไ ด้ไ ป
วิเคราะห์ผล แล้วสรุ ปเป็ นผลการศึกษา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั มุ่งศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบล
สุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นในรู ปแบบของการบรรยายและการวิเคราะห์
ถึงปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยมีข้ นั ตอนและวิธีดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั มุ่งศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในร้าน
กาแฟวาวี ที่มีสาขาอยูใ่ นเขตตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 5 สาขาได้แก่
1.

สาขานิมมาน ซอย 9

2.

สาขาปันนา

3.

สาขาพรอมินาด ซ.4

4.

สาขาศูนย์บริ การวิชาการนานาชาติ มช.

5.

สาขาโรงพยาบาลสวนดอก

ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ได้ทาการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขต ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่จานวน 16,702 คน

19

รู ปที่ 3.1 ตารางสาเร็ จรู ปของยามาเน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมันที่ 95% (Z=1.96) เมื่อ
ความคลาดเคลื่อน (E) เป็ น 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสาเร็ จรู ปของยา
มาเนณ ระดับความเชื่อมันที่ 95% (Z=1.96) และความคลาดเคลื่อน(E)เป็ น 10% จากรู ป 3.1 จานวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 99 รายเนื่องจากใช้วธิ ีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
ถ้าผลต่างระหว่างจานวนประชากร 20,000 กับ 15,000 คือ 5,000 แล้วผลต่างระหว่างกลุ่ม
ประชากร เท่ากับ 1
ถ้าผลต่างระหว่างจานวนประชากร 15,000 กับ 16,702 คือ 1,702 แล้วผลต่างระหว่างกลุ่ม
ประชากร เท่ากับ 1,702*1/5,000 เท่ากับ 0.30
ถ้าผลต่างระหว่างจานวนประชากร 20,000 กับ 15,000 คือ 5,000 แล้วผลต่างระหว่างกลุ่ม
ประชากร เท่ากับ 1
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ถ้าผลต่างระหว่างจานวนประชากร 20,000 กับ 16,702 คือ 3,298 แล้วผลต่างระหว่างกลุ่ม
ประชากร เท่ากับ 3,298*1/5,000 เท่ากับ 0.66
เมื่อเปรี ยบเทียบความใกล้เคียงจานวนกลุ่มตัวอย่างของ 16,702 ระหว่าง 20,000 กับ 15,000
แล้ว จานวนประชากร 16,702 ใกล้เคียงจานวนประชากร 15,000 มากที่สุด ดังนั้น ดังนั้นประชากร
16,702 นี้จะใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เท่ากับประชากร 15,000 สรุ ปใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง
นี้เท่ากับ 99 ราย โดยแบ่งเก็บข้อมูลในแต่ละแห่งเท่ากัน ดังนี้
1.

สาขานิมมาน ซอย 9 20 ชุด

2.

สาขาปันนา 20 ชุด

3.

สาขาพรอมินาด ซอย 4 20 ชุด

4.

สาขาศูนย์บริ การวิชาการนานาชาติ มช. 20 ชุด

5.

สาขาโรงพยาบาลสวนดอก 19 ชุด

3.3 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นแบบสอบถามซึ่ งในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากการ
แจกแบบสอบถามจานวน 99 ชุดโดยแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่หนึ่ง: ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
1. เพศ ได้แก่ ชาย และหญิง
2. อายุ
ผูว้ ิจยั คาดว่าความคิดเห็ นที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งมีอายุแตกต่างกันอาจมี
ความหลากหลาย จึงได้แบ่งช่วงอายุผตู ้ อบแบบสอบถามออกเป็ น 4 ช่วง คือ
1. ช่ วงอายุ 15-20 ปี เป็ นตัวแทนของกลุ่ มนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาและ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. ช่วงอายุ 21-30 ปี เป็ นกลุ่มตัวแทนของนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่ทางาน
3. ช่วงอายุ 31-40 ปี เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูอ้ ยูใ่ นวัยทางานเจ้าของกิจการครู
อาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการ
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4. ช่วงอายุ 41ปี ขึ้นไปเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทางาน
และบริ หาร
3. อาชีพ
4. รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่สอง: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นค้าร้านกาแฟวาวีได้แก่
1. วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
2. ปริ มานการดื่มกาแฟในแต่ละวัน
3. ความถี่ในการใช้บริ การ
4. ช่วงเวลาที่นิยมเข้ามาใช้บริ การ
5. ระยะเวลาในการใช้บริ การ
6. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบริ การแต่ละครั้ง
7. ประเภทกาแฟหรื อเครื่ องดื่มที่นิยมบริ โภค
ส่ วนที่ สาม: ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านกาแฟวาวีของ
ผูบ้ ริ โภค ใช้วธิ ี ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามประเมินค่าระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัยตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) ซึ่ งแบ่งระดับความสาคัญของปั จจัยออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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เกณฑ์การแปลผล คะแนนระดับความสาคัญที่ได้ นามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ดังนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด

4.51-5.00

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก

3.51-4.50

ปัจจัยที่มีอิทธิพลปานกลาง

2.51-3.50

ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อย

1.51-2.50

ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด

1.00-1.50

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิโดยการแจกแบบสอบถามให้ผทู้ ี่เข้ามาใช้บริ การร้าน
กาแฟวาวีได้ทาการตอบแบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
กาแฟวาวี และรอรับ แบบสอบถามทันที เมื่ อกรอกข้อมูลเสร็ จ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลคลาดเคลื่ อนและ
สามารถตอบข้อสงสัยจากผูต้ อบแบบสอบถามได้
3.5 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยวิธี
ต่อไปนี้
1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Method) คือการอธิ บายลักษณะทัว่ ๆไปของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
2. สถิ ติที่ใช้ในการอธิ บายรายละเอียดข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคปั ญหาและข้อเสนอแนะได้แก่
1.การจัดทาตารางแจกแจงความถี่ (Frequency table)
2.แสดงค่าร้อยละ (Percentage)

โดยที่ F = ความถี่ของข้อมูล
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N = จานวนตัวอย่าง
3. สถิติที่ใช้วดั ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคได้แก่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

โดยที่ W = ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
O = ระดับความคิดเห็น
F = ความถี่ของข้อมูลที่ได้
N = จานวนตัวอย่าง
= ผลรวมของแต่ละจานวน

1

บทที่ 4
ผลทีไ่ ด้ จากการศึกษา

ในการศึกษาในเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวีตาบลสุ
เทพ อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ได้เก็บตัวอย่างผูบ้ ริ โภคจานวน99 คนโดยใช้แบบสอบถามผล
การศึกษาที่ได้จะนาเสนอผลข้อมูลเป็ นตารางซึ่ งแบ่งออกเป็ น4ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นค้าร้านกาแฟวาวี
ส่ วนที่ 3 : ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี
ส่ วนที่ 4 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวีของผูบ้ ริ โภค
4.1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไปของผู้บริ โภค
เป็ นการศึกษาลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคได้แก่เพศอายุอาชีพและรายได้ต่อเดือนปรากฏผล
ดังตารางต่อไปนี้
4.1.1 เพศ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีเป็ นเพศชายจานวน 58 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 58.6และเป็ นเพศหญิงจานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.4 ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

จานวน (คน)
58
41
99

ร้อยละ
58.6
41.4
100.0

25
4.1.2 อายุ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
จานวน 37 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.4 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 28 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.3 อายุ
ระหว่าง 15 – 20 ปี จานวน 19 รายคิด เป็ นร้อยละ 19.2 และอายุ 41 ปี ขึ้นไปจานวน 15 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 15.1 ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
15 - 20
21 - 30
31 - 40
41 ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
19
28
37
15
99

ร้อยละ
19.2
28.3
37.4
15.1
100.0

ที่มา : จากสารวจ

4.1.3 อาชีพ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้ านกาแฟวาวี ส่ วนใหญ่มีอาชี พประกอบธุ รกิ จ
ส่ วนตัว จานวน 30 ราย คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ข้าราชการ จานวน 26 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.9นักเรี ยน/
นักศึกษา จานวน 20 รายคิด เป็ นร้อยละ 18.4พนักงานเอกชน จานวน 12 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.0
ขายตรง จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ลูกจ้างชัว่ คราว จานวน 8 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.3และ
อื่นๆ จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2..8 (ตารางที่ 4.3) อาชี พอื่นๆ จากผลการสารวจได้แก่ แม่บา้ น
และเกษียณ ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
พนักงานบริ ษทั เอกชน
นักเรี ยน/นักศึกษา
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
ขายตรง
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
26
8
12
20
30
10
3
109

ร้อยละ
23.9
7.3
11.0
18.4
27.5
9.2
2.8
100.0

ที่มา : จากการสารวจ

4.1.4 รายได้ ต่อเดือน
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
20,001 – 30,000 บาท จานวน 34 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.3รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จานวน
27 ราย คิดเป็ นร้อยละ 27.3รายได้ต่อเดื อนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 23 รายคิด เป็ น
ร้อยละ 23.2 และรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาทจานวน 15 ราย คิดเป็ นร้อยละ 15.2 ดังตารางที่
4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ท้ งั หมดต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,0001 บาทขึ้นไป
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

จานวน (คน)
15
23
34
27
99

ร้อยละ
15.2
23.2
34.3
27.3
100.0
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4.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ บริการสิ นค้ าร้ านกาแฟวาวี
เป็ นการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นค้าร้ านกาแฟวาวีได้แก่ วัตถุประสงค์ใน
การใช้บริ การปริ มานการดื่ ม กาแฟในแต่ละวันความถี่ ในการใช้บริ ก ารช่ วงเวลาที่ นิยมเข้า มาใช้
บริ การร้ านกาแฟสด ระยะเวลาในการใช้บริ การค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยในการบริ การแต่ละครั้ งและ
ประเภทกาแฟหรื อเครื่ องดื่มที่นิยมบริ โภค
4.2.1 วัตถุประสงค์ ในการใช้ บริการ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้ านกาแฟวาวี โดยจาแนกตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้บริ การ ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นที่พอปะนัดเจอ 79 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ใช้เป็ นที่พูดคุยทางธุ รกิจ
จานวน 69 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.6ทางานนอกสถานที่ จานวน 63 รายคิด เป็ นร้อยละ 17.1ผ่อน
คลายความเครี ยด พักผ่อน หย่อนใจ จานวน 51 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.7ต้องใช้บริ การ internet/wifi
จานวน 45 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.1 ใช้เป็ นที่อ่านหนังสื อ จานวน 35 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.4 และดื่ม
กาแฟเพื่อลดอาการง่วงนอน ร้อยละ จานวน 29 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การ
อาชีพ
ดื่มกาแฟเพื่อลดกาการง่วง
นอน
ผ่อนคลายความเครี ยด
พักผ่อน หย่อนใจ
ทางานนอกสถานที่
ต้องใช้บริ การ internet/wifi
ใช้เป็ นที่อ่านหนังสื อ
ใช้เป็ นที่พดู คุยทางธุ รกิจ
ใช้เป็ นที่พบปะนัดเจอ
อื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

จานวน (คน)

ร้อยละ

29

7.8

51

13.7

63
45
35
69
79
0
99

17.1
12.1
9.4
18.6
21.3
0
100.0
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4.2.2 ปริมาณการดื่มกาแฟในแต่ ละวัน
จากการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้ านกาแฟวาวี โดยจาแนกตามปริ มาณการดื่ ม
กาแฟในแต่ละวัน สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้เป็ น 2 ส่ วนตามรายละเอียดดังนี้
1. ส่ วนผูบ้ ริ โภคกาแฟทุกวัน จากการสารวจพบกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคกาแฟ
ทุ ก วันมี จ านวนทั้ง หมด 67 ราย คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 67.7 จากจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด ซึ่ งส่ วนใหญ่บริ โภค 1 แก้วต่อวัน จานวน 32 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 47.8 บริ โภค 2 แก้วต่อวัน จานวน 24 ราย คิดเป็ นร้อยละ 35.8 และ
บริ โภค 3 แก้วหรื อมากกว่าขึ้นไป 11 คิดเป็ นร้อยละ 16.4 ดังตาราง 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามปริ มาณการดื่มกาแฟใน
แต่ละวันของผูบ้ ริ โภคกาแฟทุกวัน
ปริ มาณการดื่มกาแฟในแต่
ละวัน
1
2
3หรื อมากกว่า
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

32
24
11
67

47.8
35.8
16.4
100.0

ที่มา : จากการสารวจ

2. ส่ วนผูท้ ี่ ไ ม่ ตอบหัวข้อปริ มาณการดื่ ม กาแฟในแต่ล ะวันนี้ หมายถึ ง ไม่
บริ โภคกาแฟทุกวัน จานวน 32 ราย คิดเป็ น 32.3
4.2.3 ความถี่การใช้ บริการร้ านกาแฟ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี โดยจาแนกตามความถี่ในการใช้
บริ การร้าน กาแฟสดส่ วนใหญ่ใช้บริ การโดยประมาณ 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 42 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 42.4ใช้บริ การโดยประมาณ 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 29 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 26.3 ใช้
บริ ก ารโดยประมาณ 5 – 6 ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ จานวน 17 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.2 และใช้บริ ก าร
โดยประมาณ มากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.1 ดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามความถี่ในการใช้บริ การ
ร้าน กาแฟสด
ความถี่ในการใช้บริ การร้าน
กาแฟสด (ครั้งต่อสัปดาห์)
1-2
3-4
5-6
มากกว่า 6
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

29
42
17
11
99

29.3
42.4
17.2
11.1
100.0

ที่มา : จากการสารวจ

4.2.4 ช่ วงเวลาในการใช้ บริการ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี โดยจาแนกตามช่วงเวลาที่นิยมเข้า
ใช้บริ การ ส่ วนใหญ่ ใช้บริ การตอนบ่าย 13.00 – 15.59 ณ.จานวน 27 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 27.3ใช้
บริ การตอนเย็น 14.00 – 18.59 ณ.จานวน 24 ราย คิดเป็ นร้อยละ 24.2 ใช้บริ การตอนเที่ยง 12.00 –
12.59 ณ.จานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.2 ใช้บริ การตอนเช้า 8.00 – 11.59 ณ.จานวน 14 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 14.2 และใช้บริ การตอนหัวค่า 19.00 – 21.00 ณ. จานวน 13 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.1ดัง
ตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามความนิยมเข้าใช้บริ การ
ร้าน กาแฟสด
ช่วงเวลา
ตอนเช้า 8.00 – 11.59 ณ.
ตอนเที่ยง 12.00 – 12.59 ณ.
ตอนบ่าย 13.00 – 15.59 ณ.
ตอนเย็น 14.00 – 18.59 ณ.
ตอนหัวค่า 19.00 – 21.00 ณ.
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

จานวน (คน)
14
21
27
24
13
99

ร้อยละ
14.2
21.2
27.3
24.2
13.1
100.0
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4.2.5 ระยะเวลาในการใช้ บริการ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี โดยจาแนกตามระยะเวลาในการใช้
บริ การในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย ส่ วนใหญ่ใช้บริ การ 1 ชัว่ โมง จานวน 32 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 32.3ใช้
บริ การ 2 ชัว่ โมงจานวน 27 ราย คิดเป็ นร้อยละ 27.3 ใช้บริ การ½ชัว่ โมง จานวน 23 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 23.2 ใช้บ ริ การ 3ชั่วโมง จานวน 13 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.1และใช้บ ริ ก าร 4 ชั่วโมงขึ้ นไป
จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4.1 ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามระยะเวลาที่เข้าใช้
บริ การในแต่ละครั้ง
ระยะเวลา
½ ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง
4 ชัว่ โมงขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
23
32
27
13
4
99

ร้อยละ
23.2
32.3
27.3
13.1
4.1
100.0

ที่มา : จากการสารวจ

4.2.6 ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ใช้ การใช้ บริการ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี โดยจาแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ในใช้บริ การในแต่ละครั้ง ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในช่วง 101 –150 บาท จานวน 30 ราย คิดเป็ นร้อยละ
30.3ช่ วง 50–100 บาท จานวน 28 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.3 ช่ วง 151 –200 บาท จานวน 23 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 23.2 และช่วง 200 บาทขึ้นไป จานวน 18 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.2 ดังตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยใน
ใช้บริ การในแต่ละครั้ง
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง
50–100 บาท
101 – 150 บาท
151 – 200 บาท
200 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
28
30
23
18
99

ร้อยละ
28.3
30.3
23.2
18.2
100.0

ที่มา : จากการสารวจ

4.2.7 ประเภทของกาแฟหรือเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคในร้ านกาแฟวาวี
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวี โดยจาแนกตามประเภทของกาแฟ
ที่นิยมดื่ ม ส่ วนใหญ่คือ ลาเต้เย็น จานวน 40 ราย คิดเป็ นร้อยละ 15.8 คาปูชิโนเย็น จานวน 35 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 13.8ลาเต้ร้อน จานวน 32 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.6 คาปูชิโนร้อน จานวน 29 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 11.5มอคค่าเย็น จานวน 24 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 9.5 อเมริ กาโนเย็น จานวน 20 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 7.9อเมริ กาโนร้อน จานวน 16 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.3เอสเปรสโซร้อน จานวน 13 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 5.1 เอสเปรสโซร้อน จานวน 13 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.1 โกโก้ จานวน 10 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 4.0 ชา จานวน 8 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.2 นม จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 และอื่นๆ
ได้แก่ Caramel O จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ดังตาราง 4.11
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟวาวีจาแนกตามประเภทของกาแฟ
หรื อเครื่ องดื่มที่นิยมบริ โภค
ประเภทของกาแฟหรื อ
เครื่ องดื่ม
เอสเปรสโซร้อน
อเมริ กาโนร้อน
อเมริ กาโนเย็น
คาปูชิโนร้อน
คาปูชิโนเย็น
ลาเต้ร้อน
ลาเต้เย็น
มอคค่าร้อน
มอคค่าเย็น
โกโก้
ชา
นม
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

13
16
20
29
35
32
40
19
24
10
8
5
2
253

5.1
6.3
7.9
11.5
13.8
12.6
15.8
7.5
9.5
4.0
3.2
2.0
0.8
100.0

ที่มา : จากการสารวจ

4.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านกาแฟวาวีของผู้บริโภค
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวีในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ
ไปด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการบริ การ
4.4.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้า นกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ทั้ง 8 ประการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากเท่ากับ 4.11 กล่าวคือ อันดับแรกรสชาติของกาแฟ มีคะแนนเฉลี่ ย 4.41 รองลงมาคื อ
คุณภาพของวัตถุดิบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 อันดับที่ 3 คือ บรรจุภณั ฑ์รักษาสิ่ งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ย
4.17 อันดับที่ 4 มีเครื่ องดื่มอื่นที่ไม่ใช่ กาแฟ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 อันดับที่ 5 บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม มี
คะแนนเฉลี่ ย 4.07 อันดับที่ 6 ความหลากหลายของชนิ ดกาแฟ มี คะแนนเฉลี่ ย 4.05 อันดับที่ 7
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ให้บริ การคอมพิวเตอร์ / internet wifi มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 และมีเบเกอรี่ ให้บริ การ 3.69 ดังตาราง
4.12
ตารางที่ 4.12 แสดงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี
ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับความสาคัญ
ปัจจัย
1.รสชาติของ
กาแฟ
2.ความ
หลากหลายของ
ชนิดกาแฟ
3.คุณภาพของ
วัตถุดิบ
4.บรรจุภณั ฑ์
สวยงาม
5.บรรจุภณั ฑ์
รักษา
สิ่ งแวดล้อม
6.มีเครื่ องดื่มอื่น
ที่ไม่ใช่กาแฟ
7.มีเบเกอรี่
ให้บริ การ
8.ให้บริ การ
คอมพิวเตอร์/
internet wifi
ระดับคะแนน
เฉลี่ยรวม
ที่มา : จากการคานวณ

มาก
ทีส่ ุ ด
50
(50.5)

41
(41.4)

ปาน
กลาง
7
(7.1)

25(25.3)

57
(57.6)

14
(14.1)

3
(3.0)

49
(49.5)
32
(32.3)

38
(38.4)
44
(44.4)

11
(11.1)
21
(21.2)

1
(1.0)
2
(2.0)

29
(29.3)

59
(59.6)

10
(10.1)

1
(1.0)

39
(39.4)
26
(26.3)

36
(36.4)
28
(28.3)

20
(20.2)
36
(36.4)

4
(4.0)
6
(6.1)

34
(34.3)

38
(38.4)

22
(22.1)

5
(5.1)

มาก

ค่ าเฉลีย่ แปลผล

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1
(1.0)

0

4.41

มาก

0

4.05

มาก

0

4.36

มาก

0

4.07

มาก

0

4.17

มาก

0

4.11

มาก

3 (3.0)

3.69

มาก

0

4.02

มาก

4.11

มาก
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4.4.2 ปัจจัยด้านราคา
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านราคา ทั้ง 3 ประการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเท่ากับ 3.49กล่าวคือ อันดับแรกราคาเหมาะสมกับปริ มาณ มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 รองลงมา
คือ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย มีคะแนนเฉลี่ย 3.43และราคาถูกกว่าร้านอื่น มีคะแนนเฉลี่ย 2.99 ดัง
ตาราง 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบลสุ
เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับความสาคัญ
ปัจจัย
1. ราคาไม่
เปลี่ยนแปลงบ่อย
2.ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพและ
ปริ มาณ
3.ราคาถูกกว่าร้าน
อื่น
ระดับคะแนน
เฉลี่ยรวม
ที่มา : จากการคานวณ

มาก
ทีส่ ุ ด
15
(15.2)

29
(29.3)

ปาน
กลาง
41
(41.4)

25
(25.3)

57
(57.6)

10
(10.1)

19
(19.2)

มาก

12
(12.1)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
2
(2.0)

14
(14.1)

3 (3.0)

39
(39.4)

22
(22.2)

น้ อย

ค่ าเฉลีย่ แปลผล

3.43

ปาน
กลาง

0

4.05

มาก

9
(9.1)

2.99
3.49

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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4.4.3 ปัจจัยด้านสถานที่
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านสถานที่ ทั้ง 4 ประการ มีระดับคะแนนเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมากเท่ากับ4.09กล่าวคือ อันดับแรกความสะอาดของร้าน มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ
บรรยากาศการตกแต่งร้านมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 อันดับที่ 3 คือ ที่จอดรถสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.14
และราคาถูกกว่าร้านอื่น มีทาเลที่ต้ งั ของร้านสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 ดัง
ตาราง 4.14
ตารางที่ 4.14 แสดงปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบลสุ
เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับความสาคัญ
ปัจจัย

มาก
ทีส่ ุ ด

1.ทาเลที่ต้ งั ของ
ร้านสามารถ
28
เดินทางเข้าถึง
(28.3)
สะดวก
2.บรรยากาศการ
40
ตกแต่งร้าน
(40.4)
3.ความสะอาด
45
ของร้าน
(45.5)
4.ที่จอดรถสะดวก 37
(37.4)
ระดับคะแนน
เฉลี่ยรวม
ที่มา : จากการคานวณ

ค่ าเฉลีย่ แปลผล

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

35
(35.4)

26
(26.3)

10
(10.1)

0

3.82

มาก

36
(36.4)
32
(32.3)
44
(44.4)

23
(23.2)
22
(22.2)
13
(13.1)

0

0

4.17

มาก

0

0

4.23

มาก

5
(5.1)

0

4.14

มาก

4.09

มาก
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4.4.4 ปัจจัยด้านการบริ การ
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านการบริ การ ทั้ง 5 ประการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากเท่ากับ 4.04 กล่าวคือ อันดับแรกความสุ ภาพเป็ นกันเองของพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.22
รองลงมาคือ ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 อันดับที่ 3 คือ ความสุ ภาพเป็ น
กันเองของพนัก งาน มีค ะแนนเฉลี่ ย 4.05 อันดับที่ 4 คือ พนัก งานแต่ง กายที่ ส ะอาดเรี ยบร้ อย มี
คะแนนเฉลี่ย 3.96และความถูกต้องรวดเร็ วในการชาระเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 ดังตาราง 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงปัจจัยด้านการบริ การมีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี
ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับความสาคัญ
ปัจจัย
1.ความสุ ภาพ
เป็ นกันเองของ
พนักงาน
2.ความ
กระตือรื อร้นใน
การให้บริ การ
3.ความถูกต้อง
รวดเร็ วในการ
ชาระเงิน
4.พนักงานแต่ง
กายที่สะอาด
เรี ยบร้อย
5.ความสุ ภาพ
เป็ นกันเองของ
พนักงาน
ระดับคะแนน
เฉลี่ยรวม
ที่มา : จากการคานวณ

มาก
ทีส่ ุ ด

ค่ าเฉลีย่ แปลผล

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

31
(31.3)

42
(42.4)

26
(26.3)

0

0

4.05

มาก

37
(37.4)

42
(42.4)

20
(20.2)

0

0

4.17

มาก

28
(28.3)

35
(35.4)

29
(29.3)

5
(5.1)

2
(2.0)

3.82

มาก

25
(25.3)

46
(46.5)

28
(28.3)

0

0

3.96

มาก

33
(33.3)

55
(55.6)

11
(11.1)

0

0

4.22

มาก

4.04

มาก
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4.4.5 ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย ทั้ง 3 ประการ มีระดับคะแนน
เฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.4 7กล่าวคือ อันดับการตลาดเพื่อสังคมเช่นแบ่งรายได้บริ จาค
เพื่ อสัง คม มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.60 รองลงมาคื อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึ ง Promotion มี
คะแนนเฉลี่ย 3.47และมีบตั รสมาชิกเพื่อแลกของรางวัล มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 ดังตาราง 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี
ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับความสาคัญ
ปัจจัย

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

20.การโฆษณา
22
31
ประชาสัมพันธ์
(22.2) (31.3)
รวมถึงPromotion
21.การตลาดเพื่อ
สังคมเช่น แบ่ง
32
23(23.2)
รายได้บริ จาคเพื่อ
(32.3)
สังคม
22.มีบตั รสมาชิก
20
25
เพื่อแลกของ
(20.2) (25.3)
รางวัล
ระดับคะแนน
เฉลี่ยรวม
ที่มา : จากการคานวณ

ค่ าเฉลีย่ แปลผล

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

26
(26.3)

12
(12.1)

8
(8.1)

3.47

ปาน
กลาง

30
(30.3)

10
(10.1)

4
(4.1)

3.60

มาก

31
(31.3)

15
(15.2)

8
(8.1)

3.34

ปาน
กลาง

3.47

ปาน
กลาง

1

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ

การศึกษาปั จ จัยที่มี อิท ธิ พ ลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารร้ านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทัว่ ไปพฤติกรรมและปั จจัยที่มี
อิท ธิ พ ลในการตัดสิ นใจเลื อกของผูบ้ ริ โภคใช้บริ ก ารร้ านกาแฟวาวีใ น ตาบลสุ เทพ อาเภอเมื อง
จัง หวัด เชี ย งใหม่ จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 99 รายโดยในบทนี้ จะกล่ า วถึ ง สรุ ป ผลการศึ ก ษา และ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟวาวีส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวและมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ใช้สถานที่ของร้าน
เป็ นที่พอปะนัดเจอ สาหรับผูท้ ี่ดื่มกาแฟทุกวันจะจานวน 1 แก้วต่อวัน โดยเข้ามาใช้บริ การร้านกาแฟ
วาวีประมาณ 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ นิยมใช้บริ การตอนบ่าย 13.00 – 15.59 ณ. ระยะเวลาใช้บริ การคือ
1 ชัว่ โมง มีค่าใช้จ่ายในช่วง 101 –150 บาทและผูบ้ ริ โภคที่ทาสอบถามการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ส่ วนใหญ่นิยมบริ โภคลาเต้เย็น
จากการศึ กษาปั จจัย อิท ธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารร้ านกาแฟวาวีของผูบ้ ริ โภค
พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
เท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ ด้านสถานที่ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 อันดับที่ 3 คือด้านการบริ การ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.04 อันดับที่ 4 คือ ด้านราคา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.49 และด้านการส่ งเสริ มการขาย
มีคะแนนเฉลี่ย 3.47 ดังตาราง 5.1
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ตารางที่ 5.1 แสดงคะแนนเฉลี่ยรวมของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวีตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการบริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย

คะแนนเฉลี่ยรวมปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด
4.11
3.49
4.09
4.04
3.47

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

ที่มา : จากการคานวณ

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปั จจุบนั การจะประกอบธุ รกิจให้ประสบผลสาเร็ จนั้น มิใช่เน้นแต่การขายสิ นค้าเพียงอย่าง
เดียว เนื่องจากธุ รกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันกันค่อนข้างสู ง ซึ่ งผูป้ ระกอบการแต่ละรายต้องมีเทคนิ ค
ทางการตลาดที่แตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอื่น เพื่อทาให้ร้านของตนเองอยู่รอดและต้องสนอง
ความต้องการผูบ้ ริ โภคได้อย่า งแท้จริ ง จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่า ส่ วนใหญ่ ของผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้า ด้านสถานที่ กล่าวคือ สถานที่เหมาะแก่การ
ทางานนอกสถานที่ อ่านหนังสื อและพักผ่อนหย่อนใจ ผูบ้ ริ โภคสามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างเสรี และ
ด้านบริ การที่รวดเร็ ว ความสุ ภาพ เป็ นกันเองของพนักงาน ร้านกาแฟวาวี ซึ่ งได้ตอบสนองความต้อง
เหล่ า นี้ ได้อ ย่า งดี แม้ว่า ด้า นราคาของสิ น ค้า และด้า นส่ ง เสริ ม การขาย ร้ า นกาแฟวาวี ไ ม่ ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญกับปั จจัยเหล่านี้ ทั้งนี้ เพราะ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนที่ปกติ จนถึง
ผูท้ ี่มีรายได้ต่อเดือนมาก อีกทั้งผูบ้ ริ โภคเชื่ อว่า ถ้าสิ นค้าราคาแพงแล้วคุณภาพของสิ นค้าก็ดีเช่นกัน
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขายของร้านกาแฟวาวีน้ นั มักมีการส่ งเสริ มการขาย(Promotion) ในช่วง
ที่เปิ ดกิจการช่วงแรกเท่านั้น เพื่อเรี ยกความสนใจจากผูบ้ ริ โภคนั้นเอง ดังนั้นร้านกาแฟวาวีควรรักษา
ความส าคัญดัง กล่ า ว เพื่อสามารถแข่ ง ขันกับ ร้ านกาแฟรายใหญ่ ไ ด้ต่อไป และต้องมี ก ลยุทธ์ มา
แข่งขันกันระหว่างธุ รกิจด้วยกันเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค โดยการทาให้เกิดความแตกต่าง
ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการมุ่งเน้นการสร้างปั จจัยที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในยุคนี้การสร้างความพึงพอใจแก่ผบู้ ริ โภคเป็ นการวางรากฐานการพัฒนา
ธุ รกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์ที่ดี และริ เริ่ มการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึงกิจการ
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อย่างไรก็ตาม ธุ รกิจกาแฟไม่ค่อยได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐเนื่ องจากไม่ได้เป็ นธุ รกิ จ
ทารายได้หลักให้กบั ประเทศ ไม่เหมือนข้าว ยางพารา แต่ร้านกาแฟถื อเป็ นธุ รกิ จบริ การที่เป็ นตัว
เสริ มของธุ รกิ จการท่องเที่ยว และกาแฟวาวีถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จการท่องเที่ยวในเชี ยงใหม่
เป็ นอีกหนึ่งจุดขายของเชี ยงใหม่ ดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยว มาพักผ่อน และตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มในอนาคต ความต้องการของลูกค้าในเรื่ องกาแฟคาดว่าจะเริ่ มนิ่ ง ผูบ้ ริ โภค
จะหันมาสนใจแบรนด์และจะทาให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ที่ผา่ นมาเริ่ มชะลอตัว เนื่ องจากมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิ จและการเมือง ลูกค้าส่ วนมากเป็ นคนไทยที่ ปริ มาณลดลงเนื่ องมาจากสาขาเยอะขึ้ น
ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และเริ่ มมีกาแฟโบราณเข้ามาเป็ นทางเลือก เพราะประหยัดกว่า ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อร้ านที่ อยู่ในย่านออฟฟิ ศ ส่ วนกาแฟสดเป็ นร้ านแบบนัดพบ กาแฟวาวีจะเน้นแบบมานัง่ ที่ร้าน
มากกว่าแบบซื้ อกลับบ้านธุ รกิ จกาแฟทุกวันนี้ ยังเป็ นกลุ่มธุ รกิ จขนาดเล็ก ในอนาคตอาจขยายเพิ่ม
โดยยังเน้นในคนระดับกลาง ส่ วนเด็กรุ่ นใหม่ก็เริ่ มเข้ามาใช้บริ การมากขึ้น แต่ยงั มาเพราะกระแส
นิ ยมมากกว่าที่มาเพราะรักกาแฟ โดยทางร้ านจะเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกไว้รองรับ เช่ น ระบบ
อินเตอร์ เน็ต แนวทางธุ รกิจต่อไปในอนาคตสาหรับกาแฟวาวีน้ นั มองว่าจุดแข็งด้านราคาที่ถือว่าสม
เหตุ ผ ลและสะท้อ นความต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ของคนไทยได้น่ า จะเป็ นความท้า ทาย ในภาวะที่
พฤติกรรมคนไทยเริ่ มให้ความสาคัญกับการบริ โภคกาแฟสดมากขึ้น ทั้งในกรุ งเทพฯและเมืองใหญ่
อื่น ๆ ขณะเดี ยวกันในระยะยาว วาวีมีความคาดหวังจะได้มีโอกาสในการขยายไปในต่างประเทศ
ด้วยเช่นเดียวกัน
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ปั จจุ บ นั มี ก ารเข้า มานัก ท่ องเที่ ย วจากต่ างประเทศมากกว่า ในอดี ตท าให้ผูท้ ี่ เข้า มาใช้
บริ การร้านกาแฟวาวีมีความหลากหลายทางภาษาและเชื้ อชาติ การวิจยั ครั้งนี้ ได้จดั ทาแบบสอบภาม
ในฉบับภาษาไทยเท่านั้น ทาให้ผบู้ ริ โภคที่เป็ นชาวต่างชาติก็ไม่อาจตอบแบบสอบถามได้ หากผูท้ ี่
ต้องการที่จะศึกษาเรื่ องนี้ต่อไปในอนาคตควรจัดทาแบบสอบถามที่เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
2. การเก็บแบบสอบถามครั้งนี้เป็ นการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนไม่มาก
มีความคลาดเคลื่อน 10% ซึ่ งหากผูส้ นใจจะศึกษาเรื่ องนี้ ควรใช้ความคลาดเคลื่อนที่นอ้ ยกว่า เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุมและใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากขึ้น
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แบบสอบถามเพือ่ การค้ นคว้า
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
คาชี้ แจง แบบสอบถามชุ ดนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อการศึ กษาถึ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การร้ านกาแฟวาวี ตาบลสุ เทพ อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่เพื่อเก็บ ข้อมูล ในการท าวิจยั ใน
กระบวนวิชา 751409(Research exercise in economics) ของนายรัตนากร สิ ทธิ ทรัพย์โภคิน รหัส
นักศึกษา 521610087 ระดับปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ งข้อมูลที่ได้น้ ี จะ
ถูกเก็บไว้เป็ นความลับ และขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีใน
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่ องทีท่ ่ านต้ องการเลือก หรือเติมข้ อความลงในช่ องว่ าง
ส่ วนที1่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
1.เพศ

ชาย

หญิง

2.อายุ

15-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ขึ้นไป

3.อาชีพ

ข้าราชการ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ลูกจ้างชัว่ คราว

ขายตรง

พนักงานบริ ษทั เอกชน

อื่นๆ โปรดระบุ

นักเรี ยน/นักศึกษา
4.รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท

10,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 ขึ้นไป

ส่ วนที2่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟวาวี
1.วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การร้านกาแฟของท่าน (เลือกตอบได้มากกว่า1ข้อ)
ดื่มกาแฟเพื่อลดอาการง่วงนอน
ผ่อนคลายความเครี ยด พักผ่อน หย่อนใจ
ทางานนอกสถานที่
ต้องใช้บริ การ internet/wifi
ใช้เป็ นที่อ่านหนังสื อ
ใช้เป็ นที่พดู คุยทางธุรกิจ

.
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ใช้เป็ นที่พบปะนัดเจอ
อื่นๆ(โปรดระบุ)

.

2.(สาหรับท่านที่ดื่มกาแฟเป็ นประจาทุกวัน) ดื่มปริ มานการดื่มกาแฟสดในแต่ละวันของท่าน
1 แก้ว
2 แก้ว
3 แก้วหรื อมากกว่า
3.ความถี่ในการใช้บริ การร้านกาแฟวาวี

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

3-4 ครั้งต่อสัปดาห์

5-6 ครั้งต่อสัปดาห์

มากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์

4.ช่วงเวลาที่ท่านชื่นชอบเข้ามาใช้บริ การร้านกาแฟวาวี
ตอนเช้า (8.00 - 11.59 น.)

ตอนเย็น (16.00 - 18.00 น.)

ตอนเที่ยง (12.00 - 12.59 น.)

ตอนหัวค่า (19.00 - 21.00 น.)

ตอนบ่าย (13.00 - 15.00 น.)
5.ระยะเวลาในการใช้บริ การร้านกาแฟวาวีแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย
½ ชัว่ โมง

1 ชัว่ โมง

2 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

4 ชัว่ โมงขึ้นไป

6.ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบริ การแต่ละครั้ง
50-100 บาท

151-200 บาท

101-150 บาท

มากกว่า 200 บาท

7.ประเภทของกาแฟหรื อเครื่ องดื่มที่ท่านนิยมบริ โภค(เลือกตอบได้มากกว่า1ข้อ)
เอสเปรสโซ

ร้อน

อเมริ กาโน

ร้อน

เย็น

คาปูชิโน

ร้อน

เย็น

ลาเต้

ร้อน

เย็น

มอคค่า

ร้อน

เย็น

โกโก้

ชา

นม

อื่นๆ
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ส่ วนที3่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟวาวี
ปัจจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์
1.รสชาติของกาแฟ
2.ความหลากหลายของชนิดกาแฟ
3.คุณภาพของวัตถุดิบ
4.บรรจุภณั ฑ์สวยงาม
5.บรรจุภณั ฑ์รักษาสิ่ งแวดล้อม
6.มีเครื่ องดื่มอื่นที่ไม่ใช่กาแฟ
7.มีเบเกอรี่ ให้บริ การ
8.ให้บริ การคอมพิวเตอร์/internet wifi
ด้ านราคา
9.ราคาไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
10.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริ มาณ
11.ราคาถูกกว่าร้านอื่น
ด้ านสถานที่
12.ทาเลที่ต้ งั ของร้านสามารถเดินทางเข้าถึง
สะดวก

13.บรรยากาศการตกแต่งร้าน
14.ความสะอาดของร้าน
15.ที่จอดรถสะดวก
ด้ านบริการ
16.ความสุภาพเป็ นกันเองของพนักงาน
17.ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
18.ความถูกต้องรวดเร็ วในการชาระ
เงิน
19.พนักงานแต่งกายที่สะอาดเรี ยบร้อย
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
20.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึง

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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Promotion
21.การตลาดเพื่อสังคมเช่นแบ่งรายได้บริ จาคเพื่อ
สังคม

22.มีบตั รสมาชิกเพื่อแลกของรางวัล
ข้อเสนอแนะ
.

