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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับกล
ยุทธ์การตลาดส าหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จ าหน่ายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงราย และ
ศึกษากลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จ าหน่ายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัด
เชียงราย รวมทั้งเพ่ือเสนอกลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จ าหน่ายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
ในเขตจังหวัดเชียงราย โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักศึกษา บุคลกร จ านวน 200 
รายและผู้ประกอบการร้านกาแฟสดขนาดเล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง จ านวน 12 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 25 ปี มีอาชีพเป็นนักศึกษา มีรายได้
ต่อเดือนช่วงระหว่าง 4,001 – 5,000 บาท และก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ใช้บริการร้าน
กาแฟระหว่าง 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการต่อครั้งน้อยกว่า 50 บาท และส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร้านกาแฟเพ่ือดื่มกาแฟ เครื่องดื่มอ่ืนๆ โดยกาแฟที่นิยมดื่มมาก
ที่สุดคือ คาปูชิโน่ และเป็นชนิดกาแฟเย็น ที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดกลาง สินค้าประกอบในการกินกาแฟ
คือ เค้ก คุกกี้ ส าหรับรูปแบบการจัดร้านแบบ ธรรมชาติ  เป็นรูปแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ชอบมากที่สุด และต้องการร้านกาแฟที่มีที่จอดรถกว้างขวางมากที่สุด โดยสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ส่วนใหญ่ต้องการ คือ Internet Wi-Fi ปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ คือ รสชาติ ราคา 
ความสะดวกในการเดินทาง การให้โปรโมชั่นประเภทแถมฟรี เมื่อซื้อครบตามก าหนด มารยาทและ
มนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน ความถูกต้องในการส่งมอบ การมีบริการ Free Wi-Fi  
 กลยุทธ์การตลาดที่เสนอ คือ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และเพ่ิมรายการ
สินค้าให้หลากหลาย ควรรวมกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิต ควรออกแบบร้านใหเหมาะสมกับกิจการ 
เปิดท าการร้านทุกวัน และเพ่ิมเวลาในการท าการ ควรมีโปรโมชั่นที่หลากหลาย ฝึกอบรมพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาในด้านการบริการ ใช้หมวกหรือผ้ากันเปื้อนที่พิมพ์ตราร้านเป็นเครื่องแบบ มี
บริการแนะน าตัวผลิตภัณฑ์และให้บริการที่รวดเร็ว ปรับปรุงบริเวณนอกร้านที่อยู่กลางแจ้งใหสามารถ
ใชบริการได และภายในร้านควรดูสะอาดเรียบร้อย เพ่ิมบริการอินเตอร์เน็ตฟรี 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด  กลยุทธ์การตลาด  ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย 
 
Abstract 
 The objectives of this study were: to study the fresh coffee behavior concern 
to marketing strategies, to study marketing strategies of the cafes, and propose 
marketing strategies for local café in Chiang Rai universities area. The data were 
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collected from 200  consumers of local café in 6 universities in Chiang Rai, and 
collected by questionnaires and interview forms. The results are as follow. 
 The majority of the participants are female undergraduate students aged 21-25 
years old with a monthly income of 4,001-5,000 baht. Consumed coffee 1-3  times a 
week, spend 50 baht each time. The objective of being in cafe is to drink cup of coffee 
or other beverage. The most favorite coffee is cappuccino, cold, with medium size cup. 
Cake and cookies are the most favorite snack with coffee. The most favorite shop’s 
style is nature style with broad parking slot. The most wanted facility is internet Wi-Fi. 
The most effected factor for select are taste, price, traveling convenience, free 
promotion, manner and interpersonal of staff, right delivery, and free Wi-Fi. 
 The proposes marketing strategies are, product / packaging improvement and 
development, increase product variety, integrated for purchase of inputs, design for 
appropriate shop style, open every day and extended office hours, variety of 
promotion, training for efficiency and develop in service, use a hat or apron with 
printed logo instead shop uniform, add product advice and quick service, extended 
more service area by improve outside the door, the shop should be clean, and add 
free internet service. 
Keywords: fresh coffee behavior, marketing strategies, café in university 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิวัฒนาการการค้าของโลกในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
กระแสโลกาภิวัฒนา (Globalization) หรือเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นยุคโลกไร้พรมแดน ที่ส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ในโลกต่างพยายามหากลยุทธ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับตัวโดยการลดกฎระเบียบในด้าน
การค้าลงเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น ในขณะเดียวกันที่ความเป็นโลกาภิวัตน์ได้ท า
ให้การแข่งขันในธุรกิจรุนแรงมากขึ้น โลกาภิวัตน์ยังเปิดโอกาสในการด า เนินธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นด้วย
เช่นกัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์นี้เอง เป็นเหตุให้ความเป็นสากลของโลกเข้าถึง
พ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลกอย่างทั่วถึง เป็นการแพร่กระจายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในทุกด้าน ทั้งการงาน 
การด ารงชีวิตประจ าวัน การแต่งกาย ตลอดจนอาหารการกิน ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการเปิด
ร้านอาหารต่างชาติในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก รวมทั้งในจังหวัดเชียงรายเองด้วย 
 จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองที่มีรายได้หลักมาจากการเกษตร และการท่องเที่ยว ส่งผลให้การ
น าเอาวัฒนธรรมด้านการกินอยู่แบบสากลเข้ามาในจังหวัดเชียงรายอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากจะสังเกต
ให้ดีจะพบว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีการเปิดร้านกาแฟสดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะแหล่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งที่เป็นที่รวมกลุ่มของคนยุคใหม่ 
 กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้นิยมบริโภคเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและที่ส าคัญธุรกิจกาแฟก าลัง
อยู่ในกระแสนิยมมากที่สุดในเวลานี้และยังมีผู้ที่สนใจท าธุรกิจนี้มากขึ้น ขณะเดียวกันกระแสความ
นิยมการดื่มกาแฟของคนไทยในปัจจุบันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่คนได้นิยมดื่มกาแฟส าเร็จรูป
กันเป็นส่วนใหญ่ ได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั่วบดที่มีการตกแต่งร้านให้ดูทันสมัยสะดวกสบาย มี
บรรยากาศที่รื่นรมย์ส าหรับการดื่มกาแฟมากขึ้น (มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ ,2545) ในช่วง
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ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ธุรกิจกาแฟในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตรวดเร็วสาเหตุหลักสืบ
เนื่องมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ในรูปแบบแฟรนไชส์
เป็นจ านวนมาก เช่น สตาร์บัคส์, คอฟฟ่ี เวิลด์ คอฟฟ่ี บีนส์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและขยายตัว
ของร้านกาแฟสดยี่ห้อดังภายในประเทศ เช่น แบ็คแคนยอน, กาแฟวาวี, กาแฟดอยช้าง, 94 Coffee 
และ Barista  ในขณะเดียวกันก็มีร้านกาแฟสดขนาดเล็กของผู้ประกอบการรายย่อยก็พัฒนาและ
ขยายตัวตามไปด้วยจากสภาพดังกล่าวสร้างความตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจร้านกาแฟเป็นอย่างมาก 
ร้านกาแฟสดจึงเป็นธุรกิจ ที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งนี้เป็นเพราะความนิยมในการบริโภคของคนใน
สังคมมีมากขึ้นเรื่อยๆ และดื่มได้ทุกชนชั้น อีกทั้งราคาก็ไม่แพงมาก ต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดราคา ร้านกาแฟสดหรือแฟรนไชส์ร้านใดที่มีต้นทุนสูงย่อมเสียเปรียบ ยิ่งมีการหักค่าธรรมเนียม 
เช่น ค่าแฟรนไชส์ ค่าฝึกอบรม และค่าเปอร์เซ็นต่างๆเพ่ิมด้วย เท่ากับว่าต้นทุนเพ่ิมขึ้นไปในตัวถึงแม้
ร้านกาแฟสดจะเป็นธุรกิจไม่ยุ่งยาก ก าไรดี เป็นธุรกิจยอดฮิตอันดับต้นๆ แต่การลงทุนในธุรกิจนี้ต้อง
พิจารณาให้รอบครอบในหลายๆด้าน 
 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอัตราสูง
และเป็นจังหวัดที่มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่  6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงราย(พาน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา(วิทยาเขตเชียงราย) มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยเชียงราย (วิทยาลัยเชียงรายเดิม)  ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดเชียงราย มีธุรกิจร้ านกาแฟสด
ขนาดเล็กเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเหล่านี้จ านวนมากและมีการแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่ง
ผู้ประกอบการมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ นักศึกษาและบุคลากรในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา การเกิดขึ้น
ของร้านกาแฟสดขนาดเล็กเป็นจ านวนมากจึงท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น สิ่งส าคัญที่จะท าให้
ผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟสดขนาดเล็กติดตลาดหรือได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคจึงควรมีการวาง
กลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจึงจะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ร้านกาแฟท้องถิ่นท่ีจ าหน่ายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคกับข้อมูลพ้ืนฐานของ
ผู้บริโภค 

3. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของร้านกาแฟท้องถิ่นที่จ าหน่ายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงราย 

4. เพ่ือเสนอกลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จ าหน่ายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยใน
เขตจังหวัดเชียงราย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา บุคลากรและผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟสดขนาดเล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 42,823 คน และจ านวนบุคลากร 
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1,941 คน จากสถานศึกษาท้ัง 6 แห่ง (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2554) โดยจ านวนประชากรได้
แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร จ าแนกตามมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย 

มหาวิทยาลัย 
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวน 
บุคลากร 

ร้อยละ 
จ านวนร้าน

กาแฟ* 
ม.ราชภัฎเชียงราย 18,220 913 42.5% 21 
ม.แม่ฟ้าหลวง 10,803 489 25.2% 22 
มทร.ล้านนาวิทยาเขตเชียงราย(พาน) 7,504 310 17.5% 13 
ม.พะเยา(วิทยาเขตเชียงราย) 2,241 60 5.2% 5 
ม.รามค าแหง วิทยาเขตเชียงราย 640 14 1.5% 2 
ม.เชียงราย (วิทยาลัยเชียงรายเดิม) 3,415 155 8.0% 7 
รวม 42,823 1,941 100.0% 70 

* เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

 กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคก าหนดโดยใช้เครื่องมือของ Creative Research Systems 
(www.surveysystem.com , สืบค้นออนไลน์, 2557) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 
99 และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 10 ซึ่งได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน  
 ส าหรับวิธีการเก็บข้อมูล เนื่องจากประเภทของผู้ใช้บริการร้านกาแฟได้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร ซึ่งมีสัดส่วนการใช้บริการในร้านกาแฟในอัตราส่วนประมาณ 3 : 1 จึงก าหนดสัดส่วนการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 : 1 ด้วยเช่นกัน คือ จ านวนนักศึกษา 150 คน และบุคลากร 50 คน 
นอกจากนี้ จ านวนประชากรในแต่ละมหาวิทยาลัยมีจ านวนไม่เท่ากัน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามจ านวนประชากรในสัดส่วนที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบ บล าดับขั้น 
(Stratified Sampling Technique) ได้จ านวนตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 จ านวนตัวอย่างตามสัดส่วนที่เก็บแบบสอบถาม 

มหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร ร้อยละ ผู้ประกอบการ* 
ม.ราชภัฎเชียงราย 64 21 42.5%  
ม.แม่ฟ้าหลวง 36 12 25.2%  
มทร.ล้านนาวิทยาเขตเชียงราย(พาน) 26 8 17.5%  
ม.พะเยา(วิทยาเขตเชียงราย) 8 3 5.2%  
ม.รามค าแหง วิทยาเขตเชียงราย 2 2 1.5%  
ม.เชียงราย (วิทยาลัยเชียงรายเดิม) 12 4 8.0%  
รวม 150 50 100.0% 12 

* เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
 
การเก็บแบบสอบถามได้ท าการเก็บในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 โดยจะท าการเก็บใน

ช่วงเวลา 10.00-15.00 น.เป็นช่วงที่ใช้บริการร้านกาแฟมากที่สุด (สุรินทร์, 2548)  
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ในส่วนผู้ประกอบการร้านกาแฟสดขนาดเล็กที่มีจ านวนร้านในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 70 
ร้าน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, 2551) นั้นจะเข้าไปสัมภาษณ์ตามความสะดวก โดยเน้น
การกระจายเพ่ือเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมบริเวณสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพ่ือศึกษาท าการศึกษากลยุทธ์
การตลาดของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดขนาดเล็กเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เครื่องมือชนิดที่ 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริโภคในส่วน ส่วนประสมทางการตลาด
บริการและพฤติกรรมการซื้อที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
สด ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย มีดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคกาแฟสดได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ วุฒิด้านการศึกษาและรายได้ เป็นต้น 

- ส่วนที่ 2 จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
บุคคล ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ในส่วนนี้จะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อด้วย เช่น ซื้อ
บ่อยหรือไม่ จ านวนครั้งที่ซื้อและใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

- ส่วนที่ 3 เป็นความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยเป็นข้อค าถาม
แบบ Rating Scale ของ Likert ชนิด 5 ล าดับขั้น 

เครื่องมือชนิดที่ 2 เป็นแบบสอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟสดเกี่ยวกับ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ บริเวณสถานศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 
Form) ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 จะเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของร้านกาแฟสด 
- ส่วนที่ 2 ลักษณะการค้าเป็นธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟสดตาม

ส่วนประสมทางการตลาด 7 ประการ (7P’s) อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

- ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านกาแฟสด 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
ผู้บริโภคและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและกลยุทธ์การตลาดของร้านกาแฟสดขนาดเล็ก เพ่ือใช้
บรรยายข้อมูลอธิบายลักษณะทั่วๆไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ด้วยทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ Multiple Response คือข้อมูลประเภทตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ระดับความส าคัญด้วยคะแนนรวม โดยระดับความส าคัญแต่ละระดับมีค่าคะแนน 
ดังนี้ 
 

มากที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
มาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
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ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
น้อย   มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
น้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
ไม่มีผล   มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 

 โดยการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญ แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553, น.89) 

1.00 - 1.49 หมายถึง  มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความส าคัญในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความส าคัญในระดับานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความส าคัญในมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความส าคัญในระดับมากที่สุด 

 
 การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
การการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ รายได้ อายุ อาชีพ 
และระดับการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการการบริโภคกาแฟสดของ
ผู้บริโภคกับ เพศ ใช้ค่าสถิติ t-test และเปรียบเทียบพฤติกรรมการการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภค
กับ รายได้ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ F-test 
 
 การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดด้วย TOWS matrix ตามส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s  
 วิเคราะห์ P แต่ละตัวด้วยการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
1) จุดแข็ง (strengths) หมายถึง ความแข็งแกร่ง ข้อดี เหนือกว่าคู่แข่งของธุรกิจ 
2) จุดอ่อน (weaknesses) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในซึ่งธุรกิจ

จะต้องหาทางแก้ไข 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย  
1) โอกาส (opportunities) เป็นข้อได้เปรียบ โดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม

ภายนอกทั้งสภาพแวดล้อมมหภาคและจุลภาคซึ่งธุรกิจอาจแสวงหาโอกาสจากสภาพแวดล้อมด้านใด
ด้านหนึ่งมาก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้น  

2) อุปสรรค (threats) เป็นข้อเสียเปรียบหรือข้อจ ากัด โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
ภายนอกทั้งสภาพแวดล้อมมหภาคและจุลภาค ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้อง
และขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ส่วนการวิเคราะห์ TOWS matrix จะพิจารณาเลือก จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ที่ส าคัญบางประการมาท าการวิเคราะห์ตามแนวทาง ทฤษฎีที่ผ่านมา 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
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 ผลการศึกษาเรื่องการศึกษากลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จ าหน่ายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงรายสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 60.4  มีอายุ 21 – 25 ปี มีอาชีพเป็นนักศึกษา  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนช่วงระหว่าง 4,001 – 
5,000 บาท มากที่สุดและมีการศึกษาระดับ ป.ตรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟ
ระหว่าง 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการต่อครั้งน้อยกว่า 50 บาท และส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร้านกาแฟเพ่ือดื่มกาแฟ เครื่องดื่มอ่ืนๆ โดยกาแฟที่นิยมดื่มมาก
ที่สุดคือ ลาเต้และคาปูชิโน่ และเป็นชนิดกาแฟเย็น ที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดกลาง (16 ออนซ์) และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประกอบในการกินกาแฟคือ เค้ก คุกกี้ ส าหรับรูปแบบการจัด
ร้านแบบ ธรรมชาติ  เป็นรูปแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบมากท่ีสุด และต้องการร้านกาแฟ
ที่มีท่ีจอดรถกว้างขวางมากที่สุด โดยสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส่วนใหญ่ต้องการ คือ Internet Wi-Fi  
 ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟมากที่สุดได้แก่ รสชาติของกาแฟ ปัจจัย
ด้านราคาที่ส าคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟมากที่สุด คือราคากาแฟ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือท าเลที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทาง ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขายที่ส าคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ มากที่สุด คือ การให้ส่วนลดหรือการมี
โปรโมชั่นประเภทแถมฟรี เมื่อซื้อครบตามก าหนด ปัจจัยด้านบุคลากรที่ส าคัญต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟมากที่สุด คือ ความเป็นกันเอง มารยาทและมนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการที่ส าคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟมากที่สุด คือ ความรวดเร็วและความ
ถูกต้องในการส่งมอบสินค้า ปัจจัยด้านกายภาพที่ส าคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟมากที่สุด คือ 
การมีบริการ Free Wi-Fi  
 เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นมีต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟตาม
ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า มีเพียงรายได้เท่านั้น ที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จะเลือกใช้บริการร้านกาแฟที่มีที่จอดรถ
สะดวกสบาย ส่วน เพศ อายุ อาชีพ และ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 เมื่อท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ส าหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จ าหน่ายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
ในเขตจังหวัดเชียงราย พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์นั้น มีจุดแข็งคือ เมล็ดกาแฟที่ใช้ภายในร้านมีคุณภาพ 
และแต่ละร้านก็มีสูตรเฉพาะของตนเอง แต่มีจุดอ่อนคือ หลายๆร้านบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแก้ว
ที่มาจากแหล่งเดียวกัน ท าให้ยังไม่สามารถสร้างตราสินค้าให้กับร้านค้าอย่างชัดเจนได้   
 ในด้านราคามีจุดแข็งคือ ราคาถูกกว่าร้านกาแฟขนาดกลางและขนาดใหญ่ และมีการบอก
ราคาให้ทราบซื้ออย่างชัดเจนในกรณีมีการเพ่ิมเติมส่วนผสม แต่มีจุดอ่อนคือ หากราคาวัตถุดิบเพ่ิมจะ
ท าการขึ้นราคาได้ยาก เนื่องจากธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็กส่วนมากมีราคาอยู่ในระดับเดียวกัน หากท า
การข้ึนราคาก็อาจจะท าให้สูญเสียลูกค้าไปบางส่วนได้  
 ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีจุดแข็งคือ เนื่องจากร้านกาแฟส่วนใหญ่  เวลาในการเปิด – 
ปิดร้านสามารถยืดหยุ่นได้ ร้านมีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่มีจุดอ่อนคือ พ้ืนที่ของร้านมี
จ ากัด และท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ 
 ในด้านการส่งเสริมการตลาด มีจุดแข็งคือ ลูกค้าสามารถโทรศัพท์สั่งสินค้ากับทางร้านไดลวง
หนา สามารถให้บริการลูกค้าเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าครั้งละมากๆ มีบริการส่งฟรี แต่มีจุดอ่อนคือ  การ
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ประชาสัมพันธ์ต้องใช้เงินลงทุนมาก ส่งผลต่อก าไร การประชาสัมพันธ์โดยการผ่านสื่อไมให้ผลที่ชัดเจน 
ร้านกาแฟสดบางร้านไมมีการท าโปรโมชั่น และร้านมีการส่งเสริมการตลาดที่คล้ายกัน 
 ในด้านบุคลากร มีจุดแข็งคือ พนักงานมีความสุภาพมีมารยาทที่ดีและเป็นกันเอง และ
พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย แต่มีจุดอ่อนคือไมมีพนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกาแฟให้บริการ 
ไมมีเครื่องแบบการแต่งกายที่แน่นอน และเนื่องจากเป็นร้านกาแฟสดขนาดเล็กจึงไมลงทุนมากกับการ
จ้างพนักงานได้ 
 ในด้านกระบวนการการให้บริการ มีจุดแข็งคือ มีการแนะน าตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค และ
มีการกล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับของพนักงานก่อนเข้าร้าน แต่มีจุดอ่อนคือลูกค้ารอรับสินค้านาน  
พนักงานลืมรายการสินค้าท่ีลูกค้าสั่ง และขาดแคลนพนักงานในการให้บริการ 
 ในด้านกายภาพมีจุดแข็งคือ ร้านสะอาดเรียบร้อย มีบริการอินเตอร เน็ทไรสาย และจัดวาง
ผลิตภัณฑ์อย่างมีระเบียบแต่มีจุดอ่อน กรณีท่ีฝนตกโซนกลางแจ้งไมสามารถใช้บริการได  
 เมื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของร้านกาแฟในสถาบันอุดมศึกษาสรุปได้ว่า โอกาสที่
ส าคัญๆ ที่มีอยู่ คือ ความนิยมในการบริโภคกาแฟในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่สามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพไดเป็นจ านวนมากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบมี
จ านวนมากดังนั้นอ านาจในการต่อรองของผูซื้อจึงสูง ร้านมีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาและ ผูบริโภค
ที่ดื่มกาแฟนิยมในการเล่นอินเตอร์เน็ตมีมากข้ึน  
 ในขณะเดียวกับก็มีอุปสรรค ได้แก่  รสนิยมของผูบริโภคในด้านรสชาติของกาแฟไม่เหมือนกัน 
ผู้บริโภคบางกลุมยังติดกับการบริโภคกาแฟจากต่างประเทศ เช่น สตารบัค แบล็คแคนยอน เป็นต้น ผู้
บริโภคมีทางเลือกหลายทางในการบริโภคสินค้า เช่น ร้านกาแฟที่มีราคาเท่ากัน  รานกาแฟหลายร้าน
ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ปริมาณผูบริโภคท่ีมาใช้บริการในแต่ละวันมีไมเท่ากัน เช่น ถาวันที่มีผู้บริโภค
มาใช้บริการมากท าให้การล่าช้า 
 จากผลการวิจัยข้างต้น จึงสามารถเสนอแนะกลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่
จ าหน่ายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงราย คือ ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ควรปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกาแฟและเพ่ิมรายการสินค้าให้มีความหลากหลาย ในด้านราคา ควร
รวมกลุ่มกับร้านกาแฟขนาดเล็กในการซื้อปัจจัยการผลิต และใช้ต้นทุนในการขนส่ง ในส่วนที่ลดลง
น ามาปรับปรุงคุณภาพกาแฟ ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรปรับพื้นที่โดยอาศัยการออกแบบให้
เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินกิจการ และเปิดท าการร้านทุกวันไมมีวันหยุดและเพ่ิมเวลาในการท า
การให้เร็วและนานขึ้น ในด้านการส่งเสริมการตลาด ควรท าโปรโมชั่นให้หลากหลายและบ่อยขึ้น  ใน
ด้านบุคลากร ควรฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาในด้านการบริการ มีการ ใช้หมวก
หรือผ้ากันเปื้อนที่พิมพ์ตราร้านแทนเครื่องแบบพนักงานจะช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้อเครื่องแบบ ใน
ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีบริการแนะน าตัวผลิตภัณฑ์ และมีการให้บริการที่รวดเร็ว 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรปรับปรุงบริเวณนอกร้านที่อยู่กลางแจ้งให้สามารถใช้บริการได
ในกรณีฝนตก เช่น มีวัสดุโปร่งแสงใช้มุงหลังคามีร่มขนาดใหญ่ และผ้าใบกันฝนไวรองรับและยัง
สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไรสายได และบริเวณภายในร้านมีการจัดร้านกาแฟให้ดูสะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอและเพ่ิมบริการในด้านอินเตอร์เน็ตฟรี รวมถึงมีการเพ่ิมบริการในด้านต่างๆ เช่น มีปลั๊กไฟให้
บริการและติดตั้งสายแลนเพ่ิมเพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งผู้ประกอบการร้าน
กาแฟสามารถแข่งขันกันได้ตามทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง แต่พบว่าแต่ละแห่งไม่สามารถสร้างความ
แตกต่างของร้านตนเองอย่างชัดเจน (Differentiation) เนื่องจาก แต่ละแห่งสามารถลอกเลียนรูปแบบ
ของแต่ละแห่งได้อย่างรวดเร็ว เช่น การน า Free Wi-Fi มาให้บริการในร้านอย่างไรก็ตาม การน าเอา
กลยุทธ์มาใช้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เ พ่ือน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้นั้น จะช่วยสร้าง
ความได้เปรียบได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากตามหลักการตลาดแล้ว ผู้ที่น าสิ่งใหม่ๆ มาใช้ก่อนจะเป็นผู้น า
ตลาด สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาดได้สูง อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
ประกอบด้วย เพราะร้านกาแฟขนาดเล็กจะมีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากร 
 เมื่อค านึงถึงลักษณะของธุรกิจกาแฟแล้ว จะเห็นว่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัว 
(fragmented industrial) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลางจ านวนมากมาย กระจายอ
ยู่ทั่วไป ซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจประเภทนี้คือ การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ หรือ 
focus strategy (พิบูล  ทีปะปาล, 2555 น.170) โดยกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็กบริเวณรอบ
สถาบันอุดมศึกษาที่ท าการวิจัยครั้งนี้ ก็ได้ด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ด้วย โดยการมุ่งเน้นลูกค้า
จากสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันต่างๆ นอกจากนั้น 
การน า Internet Wi-fi มาให้บริการนั้น เป็นการน าเอาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกระแสหลักของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายมาให้บริการเสริม เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม บริการประเภทนี้ 
ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่าง (differentiation) ในแต่ละธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นการ
ให้บริการที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย และง่ายต่อการน ามาให้บริการ ดังนั้น การบริการอ่ืนๆ ที่มุ่งเน้นเจาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะให้มากกว่านี้ จะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละด้านจากทฤษฎี 6Ws+1H และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคต่อมาบูรณาการร่วมกัน จะท าให้สามารถเห็นลูกค้าที่ชัดเจนขึ้น และสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างจุดเด่นให้แก่ธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มาก
ยิ่งขึ้น  
 ทฤษฏีที่ส าคัญส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและเหมาะสมกับตลาดที่มีการกระจายตัวตามที่ผู้วิจัยได้
ทบทวนมาได้แก่ ทฤษฏีการสร้างความได้เปรียบจากทรัพยากรที่มีอยู่โดยมุมมองฐานทรัพยากร 
(Resource Base View) ซึ่งธุรกิจต้องตระหนักถึงทรัพยากรที่ทรงคุณค่า (Value) ซึ่งจากผลการวิจัย
จะเห็นได้ว่าธุรกิจร้านกาแฟสามารถสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าจากเมล็ดกาแฟและวิธีการคั่วได้ 
นอกจากนั้น บุคลากรและความผูกพันกับลูกค้าเองก็สามารถสร้างคุณค่าได้เช่นกัน ซึ่งยังสามารถสร้าง
ให้แตกต่างกับคู่แข่งจนกลายเป็นของที่ลูกค้าต้องการ เพราะไม่สามารถหาได้จากที่อ่ืน (Rareness) ทั้ง
ความสามารถในการสร้างสูตรกาแฟเฉพาะจากทรัพยากรอ่ืนๆ ได้อย่างไม่จ ากัดยังเป็นส่วนที่ท าให้
คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ( Imitability) ทั้งนี้ส่วนที่เป็นทักษะความสามารถในการบริหาร
จัดการ (Organization) เป็นส่วนส าคัญที่สุดที่ยังเป็นข้อจ ากัดส าคัญส าหรับธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็ก
เหล่านี้อยู่ เนื่องจาก จากการสัมภาษณ์พบว่า ยังมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการปรับตัวตาม
ภาวการณ์ และสถานการณ์รอบข้างมากกว่าการน าระบบการบริหารจัดการที่มีความต่อเนื่องใน
ลักษณะของมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม การอยู่ใกล้บริเวณสถาบันอุดมศึกษา อาจเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
ทักษะในการบริหารจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น ขึ้นอยู่กับความตระหนักของผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้เอง 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าหลัก 7 P’s มาพิจารณาในธุรกิจที่ขนาดเล็ก สามารถท าได้แต่การ
วิเคราะห์ในเชิงลึกจะพบว่า หลักการใน 7 P’s นั้น สุดท้ายจะเป็นการแตกแยกย่อยมาจากหลักการ 4 
P’s ของ Kotler นั่นเอง เนื่องจากมีสิ่งที่พิจารณาร่วมกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ในการวิเคราะห์ส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดเล็กนั้น หากต้องการให้เห็นภาพอย่างชัดเจน อาจใช้เพียงหลัก 
4 P’s มาใช้ก็ได้ ซึ่งจะท าให้วิเคราะห์ได้ง่ายกว่า ตลอดจนเมื่อน ามาวิเคราะห์ SWOT และ TOWS 
Matrix จะท าให้ได้กลยุทธ์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ง่ายมากกว่า 
 จากการวิเคราะห์ด้วย SWOT และ TOWS Matrix ในการวิจัยฉบับนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า ความแตกต่างของธุรกิจส่งผลต่อการวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟร้านหนึ่งอาจ
มีจุดแข็งคือมีท าเลที่ตั้งที่ดี มีที่จอดรถกว้างขวาง แต่ร้านอ่ืนอาจไม่ได้ตั้งอยู่ในท าเลที่เป็นลักษณะ
เดียวกัน อาจตั้งอยู่ในแหล่งเฉพาะที่มีข้อจ ากัดเรื่องการเดินทาง หรือที่จอดรถ จึงไม่สามารถน าปัจจัย
เหล่านี้มาระบุได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบหรือไม่ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ด้วย SWOT และ 
TOWS Matrix นั้นจะต้องประยุกต์ใช้กับหน่วยธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เท่านั้น หากจะวิเคราะห์ธุรกิจใดๆ ในลักษณะภาพรวมเช่นนี้ สามารถน าเครื่องมือชนิดอ่ืนมาประยุกต์
ได้ เช่น ตัวแบบแรงขับเคลื่อน 5 ด้านของพอร์ตเตอร์ (Porter’s 5 Forces Model) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่ากิจการร้านกาแฟนั้น ความสามารถในการแข่งขันของร้าน
กาแฟที่อยู่บริเวณสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายนั้น จะอยู่ที่ท าเลที่ตั้งเป็นหลัก เนื่องจาก
ปัญหาเรื่องที่จอดรถเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในปัจจุบัน ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ ซึ่งท าให้เป็น
ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ซึ่งหากผู้ประกอบการเห็นว่าการท าเลที่ตั้งของร้านกาแฟ
ของตนมีข้อเสียเปรียบ ไม่สามารถน าการที่มีรถโดยสารบริการผ่านหน้าร้านมาเป็นการแข่ งขันได้ 
เพราะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางระยะใกล้มาก ผู้บริโภคไม่นิยมใช้บริการรถโดยสารเพ่ือซื้อกาแฟ แต่
ผู้ประกอบการอาจพิจารณาถึงการน าบริการส่งถึงที่ (delivery) มาให้บริการ รวมทั้งการพิจารณาถึง
การบริการอาหารว่างระหว่างการประชุมให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบได้ 

2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายจ านวน 6 แห่ง
ด้วยกัน ซึ่งแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่พ้ืนฐานของท าเลที่ตั้ง ราคาค่าเช่าของ
ที่ตั้งร้านกาแฟ พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ในแต่ละมหาวิทยาลัย ดั งนั้น การน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้จึงต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยเช่นกัน  

3. สิ่งส าคัญท่ีนับว่าเป็นจุดแข็งของร้านกาแฟท้องถิ่น ที่ได้เปรียบเหนือร้านกาแฟขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ คือ ปัจจัยในด้านมารยาท มนุษยสัมพันธ์และความเป็นกันเองระหว่างผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟกับผู้บริโภค ถือว่ามีส่วนส าคัญในการที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อกาแฟร้านใด 
เนื่องจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ราคา รสชาติ ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับพนักงานภายในร้าน ในเรื่องของกิริยา มารยาท และการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างร้านค้ากับลูกค้า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะท าให้ร้านค้าได้ลูกค้าประจ าและเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอีกทางหนึ่งด้วย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากปัจจุบันความนิยมบริโภคกาแฟเพ่ิมสูงขึ้นไม่เฉพาะกาแฟสดเท่านั้น หากยังมี

กาแฟชงและชาที่สามารถทดแทนกันได้ เห็นจากการเพ่ิมจ านวนมากขึ้นของร้านที่เป็น kiosk ซึ่ง
จ าหน่ายกาแฟถุงในราคาที่ถูกกว่าร้านกาแฟสดทั่วๆไป ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคใน
รานกาแฟเหล่านี้ด้วยเช่นกันและควรเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างร้านกาแฟสดและร้านกาแฟ
ประเภท kiosk ที่จ าหน่ายกาแฟแบบถุงด้วย 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของร้านอาหารที่มีการจ าหน่ายกาแฟควบคู่ไปด้วย เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนเมื่อไปรับประทานอาหารภายในร้านอาหารแล้ว ก็จะสั่งกาแฟเพ่ือบริโภคภายใน
ร้านอาหารต่อเลย อีกทั้งปัจจุบันร้านอาหารหลายๆร้านเริ่มจะมีการจ าหน่ายกาแฟสดภายในร้านด้วย 
ท าให้ร้านกาแฟอาจจะสูญเสียลูกค้าในส่วนนี้ไป  

3. ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมบริโภคกาแฟสดมากขึ้น ท าให้ร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมีร้านกาแฟเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไป อีกทั้งคนรุ่นใหม่
จ านวนมากมีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และร้านกาแฟก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คนรุ่นใหม่
นิยมเปิดกัน เนื่องจากใช้เงินทุนไม่มากนัก และไม่มีความสลับซับซ้อนจนเกินไปที่จะศึกษา ซึ่งหาก
พิจารณาด้วยแรงผลัก 5 ด้านของพอร์ตเตอร์แล้ว เป็นเรื่องของความเข้าสู่ตลาดได้ง่าย อย่างไรก็ตาม 
ยังมีแรงผลักที่น่าศึกษาเพ่ิมเติมอีก 4 ด้าน ซึ่งควรน ามาเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาในธุรกิจกาแฟ
ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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