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บทคัดย่อ
	 เพื่อตอบค�าถามของงานวิจัยท่ีกล่าวว่า	 คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟสดแบบใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อของเจ้าของร้านกาแฟสด	 งานวิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลร้านกาแฟสดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ใช่

ร้านประเภทแฟรนไชน์จ�านวน	233	ตัวอย่าง	และวิเคราะห์ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ�าลอง	Conjoint	Analysis	ผล

การศึกษาพบว่า	แหล่งเพาะปลูกกาแฟ	มีผลต่ออรรถประโยชน์ของเจ้าของร้านกาแฟมากที่สุด	รองลงมา	คือ	ราคา

กาแฟ	และโปรโมชั่น	แหล่งเพาะปลูกจากดอยช้างท�าให้อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นมากที่สุด	ในขณะที่ราคา	400	บาทต่อ

กิโลกรัมท�าให้ความพึงพอใจลดลงน้อยที่สุด	 และโปรโมชั่นที่ท�าให้อรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ	 โปรโมชั่น

ส่งกาแฟค่ัวสดใหม่ฟรี	 จากผลการศึกษางานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า	 บริษัทผลิตเมล็ดกาแฟคั่วควรมีกลยุทธ์สร้าง

ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วที่เน้นแหล่งเพาะปลูกจากดอยช้าง	ราคาย่อมเยาว์	และมีโปรโมชั่นส่งฟรีให้กับลูกค้า
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Abstract
	 To	answer	the	question	of	what	are	attributes	which	effect	on	coffee	shop	owner’s	be-

havior	 on	 purchasing	 roasted	 coffee	 beans,	 researcher	 collected	 data	 from	 233	 non-franchise	

coffee	shops	in	Chaing	Mai	and	applied	Conjoint	Analysis	model.	The	results	show	that	place	of	

coffee	planted	area	is	the	most	important	attribution	followed	by	its	price	and	promotion.	The	

coffee	bean	planted	form	Doi	Chang	area	would	induce	highest	increase	of	the	shop	owner	utility.	

Also,	the	price	level	of	400	Baht	per	kilogram	induced	the	least	satisfaction	decrease	while	pro-

motion	attributes	which	stimulate	 the	most	 satisfaction	were	delivery	with	 free	of	charge	and	

being	fresh	roasted	coffee	bean.	Based	on	the	results,	the	research	suggest	the	firm	should	intro-

duce	 innovation	 strategies	 to	 appeal	 the	 shop	owner	which	 the	 roasted	bean	 coffee	product	

should	be	fresh	roasted	and	originated	from	Doi	Chang	with	relatively	low	price	and	free	of	charge	

delivery.

Keywords: Marketing	Strategies,	Purchasing	Behavior,	Roasted	Coffee	Beans

ความเป็นมา ความส�าคัญของปัญหา
	 ธุรกิจกาแฟสดเป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในประเทศไทย	 ดังที่เห็นได้จากตลาดของร้าน

กาแฟในประเทศไทยปี	2552	มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่	14,083	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเป็น	17,400	ล้านบาทในปี	2557	หรือ

เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	5.4	ต่อปี	(ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,	2558)		โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการ

เติบโตของตลาดกาแฟสูงด้วยเหตุเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้า	และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	จึง

ท�าให้มีร้านกาแฟสดเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	โดยในปี	2560	เชียงใหม่มีร้านกาแฟเพิ่มขึ้นมากกว่า	1,000	แห่ง	คิดเป็น

มูลค่าตลาดประมาณ	3	พันล้านบาท		จังหวัดเชียงใหม่จึงมีนโยบายส่งเสริมให้กลายเป็นเมืองแห่งกาแฟ	โดยเตรียม

พัฒนาแหล่งเพาะปลูก	19	อ�าเภอ	เพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอาราบิก้า	(ประชาชาติธุรกิจ,	2560)

	 ร้านกาแฟสดแต่ละร้านจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป	อย่างไรก็ดีร้านกาแฟสดทุกร้านมีความต้องการซื้อ

เมล็ดกาแฟคั่วเพื่อน�าเมล็ดกาแฟคั่วไปใช้ในการผลิตน�้ากาแฟสดให้กับผู้บริโภค	 ดังนั้นการศึกษาถึงคุณลักษณะของ

เมล็ดกาแฟคั่วที่ร้านกาแฟต้องการจึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจัดจ�าหน่ายเมล็ดกาแฟค่ัว	 งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟสดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟสดของผู้ประกอบการ

ร้านกาแฟ	 ผลของการศึกษาจะท�าให้ผู้ประกอบการท่ีมีผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่วสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการ

ผลิตเมล็ดกาแฟคั่วบดให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการร้านกาแฟ	และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ

ตัดสินใจให้แก่ผู้ที่คิดจะเข้ามาท�าธุรกิจเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเมล็ดกาแฟค่ัวของร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่	 และเพื่อวิเคราะห์

คุณลักษณะของกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟสดของผู้ประกอบการร้านกาแฟ
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ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 งานวิจัยนี้ได้น�าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม	(Conjoint	analysis)	ซึ่งเป็นการน�าแนวคิดเบื้องต้น

จากทฤษฏีอุปสงค์ที่ว่าอรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคไม่ได้มาจากตัวสินค้าโดยตรง	 แต่มาจาก

ความพึงพอใจในคุณลักษณะต่างๆ	ของตัวสินค้า	(Lancaster,	1971)	โดยที่	Green	and	Rao	(1971)	ได้น�าเทคนิค

นี้มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาดเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค

	 จากการตรวจเอกสาร	 พบว่า	 งานวิจัยที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเมล็ดกาแฟค่ัวของผู้

ประกอบการร้านกาแฟสด	 ส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิจากร้านกาแฟจากน้ันท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การใช้สถิติเชิงพรรณนา	เช่น	การค้นความอิสระของ	พงศ์พันธุ์	อุดมธนภัทร	(2550)	ที่ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจากผู้ประกอบการร้านกาแฟสดจังหวัดเชียงใหม่จ�านวน	 100	ตัวอย่าง	 ทั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว	คือ	พันธุ์กาแฟ	รสชาติ	ราคา	และการส่งเสริมการขาย	ต่อ

มาการศึกษาของ	สุรัญชา	ศรีไพศาลเจริญ	 (2555)	 ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด	และพฤติกรรม

การซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร	 มีจ�านวนตัวอย่าง	 385	

ตัวอย่าง	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการซ้ือเมล็ดกาแฟค่ัวเฉล่ีย	 2-4	 ครั้ง	 ต่อเดือน	 โดยมีการ

ทดลองชิมเพื่อเป็นเกณฑ์ด้านคุณภาพ	 แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ	 คือ	 ร้านจ�าหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ	์

กาแฟ	เกณฑ์ในการเลือกแหล่งขาย	คือ	แหล่งขายที่มีสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานที่แน่นอน	ผลการทดสอบสมมติฐาน	

พบว่า	ผู้ประกอบการที่มีเพศ	อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	แตกต่างกันให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดในการซื้อเมล็ดกาแฟแตกต่างกัน	 ปัจจัยสถานประกอบการด้านประเภทการจดทะเบียนของร้าน	 จ�านวน

พนักงาน	 ระยะเวลาการเปิดด�าเนินกิจการ	 ขนาดพื้นที่ของร้าน	 และ	 สินค้าที่จ�าหน่ายในร้าน	 มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อเมล็ดกาแฟ	

	 แม้ว่าการศึกษาท่ีผ่านมาจะท�าให้งานวิจัยทราบถึงตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการร้าน

กาแฟในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว	 แต่	 ยังไม่ได้ท�าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติท�าให้ยังไม่เป็นที่น่า

เชื่อถือมากนัก	จากช่องว่างในการวิจัยนี้งานวิจัยจึงต้องการน�าเอาการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม	(Conjoint	Analy-

sis)	 ซึ่งเป็บแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติท่ีถูกน�าใช้ในการท�าวิจัยการตลาดเพื่อค้นหาคุณลักษณะที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิด

ความสนใจและต้องการซื้อสินค้า	 	 อีกทั้งช่วยให้ผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลท่ีส�าคัญและสามารถน�ามาช่วยใช้ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม	(Hair	et	al.,	1998)	

ขอบเขตของการวิจัย
	 งานวิจัยมีขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ศึกษา	 คือ	 ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดที่ไม่ใช่เฟรนไชน์และมีอ�านาจ

ในการซื้อเมล็ดกาแฟ	 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 234	 ตัวอย่าง	 พื้นที่การศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

เชียงใหม่	รวมรวมข้อมูลในปี	2557

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 งานวิจัยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ เ ก่ียวข้องเพื่อน�าให้ได ้แนวทางในการด�าเนินงานและก�าหนด

แบบสอบถาม	จากนั้นใช้งานวิจัยได้รวมรวมข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามใน

พื้นที่การศึกษา	เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นข้อมูลในปี	2557

	 งานวิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	หรือ	Judgmental	Sampling)	เป็นการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีลักษณะตามความต้องการของวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	 ซึ่งมีการเฉพาะเจาะจงลงไปที่ร้านกาแฟสดทุก
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ร้านในอยู่ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	โดยเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจซื้อ	และเป็น

ร้านกาแฟสดที่มีระบบการจัดซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วเอง	และไม่ใช่ธุรกิจระบบแฟรนไชส์	ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้

ตารางการสุ่มตัวอย่างของ	Krejcie	and	Morgan	(1970)	จ�านวนประชากรทั้งหมดของร้านกาแฟสดที่ไม่ใช่เฟรนไชน์	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 คือ	 600	 ตัวอย่าง	 เมื่อเปิดตารางเพื่อเลือกจ�านวนสุ่มตัวอย่าง	 พบว่าขนาดตัวอย่างที่

เหมาะสม	คือ	233	ตัวอย่าง	ณ	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	หรือมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ	5	

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วๆไปของร้านกาแฟสด	สถานที่ตั้ง	รูปแบบร้านและ

การให้บริการ	รวมทั้งรายรับ	รายจ่าย	และปริมาณการขายเฉลี่ยต่อเดือน	ค�าถามเป็นลักษณะเลือกตอบ	(check	list)

	 ส่วนที่	2	พฤติกรรมการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟสดของร้านกาแฟสด	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ	สถานที่

ซื้อ	รูปแบบการสั่งซื้อ	ปริมาณและความถี่ในการสั่งซื้อเมล็ด	ค�าถามเป็นลักษณะเลือกตอบ	(check	list)

	 ส่วนที่	3	ความรู้ด้านเมล็ดกาแฟ	เพื่อศึกษาระดับความรู้และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

เมล็ดกาแฟสด	 ค�าถามเป็นลักษณะเลือกตอบ	 (check	 list)	 และแบบมาตราส่วนประเมินค�าตอบ	 (Rating	 Scale	

Questions)

	 ส่วนที่	4	ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะต่างๆ	ที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

เมล็ดกาแฟสด	ผู้ศึกษาได้สร้างสิ่งเร้าแบบ	Full-profile	และใช้วิธีวัดแบบ	Rank-order	เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่ก่อ

ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	โดยให้เรียงล�าดับของรูปแบบคุณลักษณะจ�านวน	9	รูปแบบ	จากรูปแบบที่ชอบมากที่สุด

ไปน้อยที่สุด	โดยใช้เทคนิค	Conjoint	Analysis

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 งานวิจัยน�าข้อมูลท่ัวไปท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 โดย

ใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าต�่าสุด	และ	ค่าสูงสุด	ในส่วนของการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณลักษณะ

และระดับคุณลักษณะต่างๆ	 ที่มีผลต่อการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟสดข้อมูลถูกน�ามามาวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงปริมาณ	 โดย

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม	(Conjoint	analysis)

แบบจ�าลองที่ใช้ในการวิจัย

	 งานวิจัยใช้แบบจ�าลองการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม	(Conjoint	Analysis)	เพื่ออธิบายคุณลักษณะที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟ	 ใช้วิธีวัดแบบ	 Rank-order	 ประเมินคุณค่าของแต่ละ

คุณลักษณะเอาผลรวมของแต่ละตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน	 จากการท�า	 Conjoint	 Analysis	 เพื่อให้ได้

อรรถประโยชน์	(Utilities)	รวมของแต่ละระดับคุณลักษณะ	และคุณลักษณะที่ก�าหนดมี	3	คุณลักษณะ	ได้แก่

	 1)	แหล่งที่ปลูก	ประกอบด้วย	ดอยช้าง	โครงการหลวง	แหล่งอื่นๆ

	 2)	ราคา	ประกอบด้วย	3	ระดับราคา	คือ	400,	500,	600	บาทต่อกิโลกรัม

	 3)	โปรโมชั่น	ประกอบด้วย	บริการส่งฟรี	และ	ลดราคา	10%	เมื่อซื้อครบ	5	กิโลกรัม

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเป็นเทคนิคท่ีสามารถหาค่าอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจในตัวสินค้า

หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ซึ่งแบบจ�าลององค์ประกอบร่วม	สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

U(X)	=	X
ij
	∑m

i
=1	∑k

j
=1	(1)

โดยที่	

	 U(X)	 =		อรรถประโยชน์หรือ	Utility	ของผลิตภัณฑ์	ของรูปแบบผลิตภัณฑ์

	 aij	 =		อรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคให้กับระดับ	j	(	j	=	1,	2,	3,	…	,	k	)	ของคุณลักษณะ	i	(	i	=	1,	2,	

3,	…,	m	)
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	 k						 =		จ�านวนระดับของคุณลักษณะ	(i)

	 m				 =		จ�านวนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

	 Xij				 =		1	ถ้าเป็นระดับที่	j	ของคุณลักษณะ	i

	 	 				0	ถ้าเป็นกรณีอื่นนอกเหนือจากนั้น	

หมายเหตุ :	จากสมการที่	(1)	จ�านวนระดับ	(j)	อาจมีไม่เท่ากัน	ในแต่ละคุณลักษณะ	(i)

ตาราง 1	ชุดคุณลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่ว	

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ

แหล่งปลูก	 ดอยช้าง	

โครงการหลวง	

แหล่งอื่นๆ	

ราคา	 ราคา	400	บาทต่อกิโลกรัม	

ราคา	500	บาทต่อกิโลกรัม

ราคา	600	บาทต่อกิโลกรัม	

โปรโมชั่น	 ส่งฟรี	สด-ใหม่	

ลดราคา	10%	ซื้อครบ	5	กิโลกรัม

ที่มา:	จากการส�ารวจ

	 ตารางที่	1	แสดงถึงตัวอย่างชุดคุณลักษณะต่างๆของเมล็กกาแฟคั่ว	งานวิจัยนี้ใช้เทคนิค	OLS	(Ordinary	

Least	Squares)	โดยมีตัวแปรตามเป็นตัวแปรหุ่น	(Dummy	Variable)	คือ	การล�าดับรูปแบบตามความชอบของผู้

บริโภค	 ส่วนตัวแปรอิสระจะมีได้	 	 3+3+2	 =	 8	 ตัวแปร	 ซึ่งเกิดจากผลรวมของระดับต่างๆของตัวแปรทั้งหมด	

เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบ	1	คน	การวิเคราะห์ใช้ระดับบุคคลซึ่งแบบจ�าลองสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

	 U		=		b
0
 + b

1
X

1
 + b

2
X

2
 + b

3
X

3
 + b

4
X

4
	+	…..	+	b

11
X

11
	 	 (2)

โดยที่

	 X
1
,	X

2
,	X

3
	 =		ตัวแปรหุ่นแหล่งเพาะปลูก							

	 X
4
,	X

5
,X	 	 =		ตัวแปรหุ่นราคาเมล็ดกาแฟ

	 X
7
,	X

8
	 	 =		ตัวแปรหุ่นโปรโมชั่น

ผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณณา	 พบว่า	 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเมล็ดกาแฟค่ัวของร้านกาแฟในจังหวัด

เชียงใหม่	ดังนี้	

	 ด้านพันธุ์กาแฟและแหล่งผลิต	พบว่า	ร้านกาแฟร้อยละ	65.10	เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วพันธุ์อาราบิก้า	

และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วแบบผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้า	ร้อยละ	34.90	กาแฟคั่วบดจากประเทศไทย

ได้รับความนิยมในการเลือกซื้อถึงร้อยละ	 82.40	 มีร้านกาแฟเพียงร้อยละ	 17.60	 เท่านั้นที่เลือกซื้อผสมจากแหล่ง



158 ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ผลิตท้ังในและนอกประเทศ	 แหล่งผลิตในประเทศไทยท่ีได้รับความนิยมในการเลือกซื้อมากที่สุด	 คือ	 ผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่วจากดอยช้างร้อยละ	31.30	รองลงมาคือแหล่งอื่น	เช่น	ล�าปาง	แพร่	น่าน	คิดเป็นร้อยละ	25.80	นอกจากนั้น

ผู้ประกอบการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วจากโครงการหลวง		ดอยสะเก็ด		และดอยวาวี	คิดเป็นร้อยละ	18.90		

13.30	และ	7.70	ตามล�าดับ

	 ด้านระดับการคั่วกาแฟ	 และขนาดบรรจุภัณฑ์	 ร้านกาแฟสดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วที่คั่วระดับกลาง

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	67.40	รองลงมาเป็นระดับการคั่วเข้ม	คิดเป็นร้อยละ	27.90	และระดับการคั่วอ่อนมีจ�านวน

น้อยที่สุด	คือ	ร้อยละ	4.70	จากการส�ารวจพบว่าขนาดบรรจุภัณฑ์มีการบรรจุถุงอยู่ระหว่าง	ปริมาณที่น้อยที่สุดคือ	

100	กรัม	และขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มากที่สุดคือ	1,000	กรัม	ร้านกาแฟส่วนใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดอยู่ระหว่าง	

500-749	กรัม	คิดเป็นร้อยละ	55.37	รองลงมาเลือกบรรจุภัณฑ์ขนาด	250-499	กรัม	คิดเป็นร้อยละ	20.17	บรรจุ

ภัณฑ์ขนาดตั้งแต่	1,000	กรัมขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	18.88	และบรรจุภัณฑ์ขนาด	1-249	กรัม	คิดเป็นร้อยละ	5.58	

ตามล�าดับ

	 ด้านวิธีจัดส่งและช่องทางการเลือกซื้อ	ร้านกาแฟสดมักไปซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วด้วยตนเองร้อยละ	51.90	

รองลงมา	 คือ	 การซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง	 ร้อยละ	 20.60	 และการซื้อผลิตภัณฑ์

กาแฟค่ัวโดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งร้อยละ	 14.60	 และอ่ืนๆ	 อีกร้อยละ	 12.90	 ร้านกาแฟสดซื้อผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่วจากบริษัท	หรือโรงงานคั่วเมล็ดกาแฟ	มากที่สุดร้อยละ	39.10	รองลงมา	คือ	การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว

จากร้านค้าปลีก	ค้าส่ง	สมัยใหม่	 (Modern	Trade)	 ร้อยละ	22.30	และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วจากพนักงาน

ขาย	หรือตัวแทนจ�าหน่ายจากเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่มีการคั่วเมล็ดแล้ว	 จากที่อื่นๆ	 จากช่องทางออนไลน์	 คิดเป็น

ร้อยละ	17.20		8.60		8.50	และ	4.30	ตามล�าดับ

	 ด้านราคาและปริมาณ	 ค่าเฉลี่ยของราคากาแฟคั่วที่ร้านกาแฟเลือกซื้อเท่ากับ	 502.76	 บาทต่อกิโลกรัม	

โดยมีราคากาแฟคั่วต�่าสุดเท่ากับ	100	บาทต่อกิโลกรัม	และราคาสูงสุดเท่ากับ	2,000	บาทต่อกิโลกรัม	ราคาที่มีร้าน

กาแฟท�าการเลือกซื้อมากที่สุด	คือ	ช่วงระหว่าง	251-500	บาทต่อกิโลกรัม	คิดเป็นร้อยละ	66.10	รองลงมา	คือช่	วง

ราคา	501-750	บาทต่อกิโลกรัม	ร้อยละ	14.10,	ช่วงราคา	751-1000บาท	ร้อยละ	10.8,	ช่วงราคา	100-250	บาท	

ร้อยละ	7.6	และราคาที่มีการเลือกซื้อน้อยที่สุดคือ	ช่วงตั้งแต่	1,000	บาทขึ้นไป	ร้อยละ	1.40	โดยมีปริมาณการสั่งซื้อ

กาแฟคั่วเฉลี่ยเท่ากับ	7.66	กิโลกรัมต่อการสั่งซื้อ	1	ครั้ง	

	 ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญของคุณลักษณะที่มีผลต่อการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟสดของร้านกาแฟสด		พบว่า

คุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ	แหล่งปลูกกาแฟ	คิดเป็นร้อยละ	49.07	รองลงมาคือ	ราคา	คิด

เป็นร้อยละ	33.25	และล�าดับสุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญน้อยที่สุดคือ	โปรโมชั่น	คิดเป็นร้อยละ	17.68

	 ผลการวิเคราะห์	Conjoint	Analysis	เพื่อหาคุณลักษณะที่มีผลต่ออรรถประโยชน์ในการซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว

ของร้านกาแฟสด	ผลการค�านวณสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

	 U(X)	=	5.240	+	.946Pd	+	.079Pk	–	1.024Pa	-	.144Pl	-	.289Pm	-	.433Ph	+	.148Pf	-	.148Pdis

โดยที่		 U	(X)	=	อรรถประโยชน์

	 Pd	=	แหล่งปลูกดอยช้าง

	 Pk	=	แหล่งปลูกโครงการหลวง

	 Pa	=	แหล่งปลูกอื่นๆ

	 Pl	=	ราคา	400	บาทต่อกิโลกรัม

	 Pm	=	ราคา	500	บาทต่อกิโลกรัม

	 Ph	=	ราคา	600	บาทต่อกิโลกรัม
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	 Pf	=	ส่งฟรี	สด-ใหม่ทุกวัน

	 Pdis	=	ลดราคา	10%	เมื่อซื้อครบ	5	กิโลกรัม

	 จากสมการจะเห็นได้ว ่า	 คุณลักษณะด้านแหล่งปลูก	 ถ้าเลือกแหล่งปลูกเป็นที่ดอยช้างจะท�าให้

อรรถประโยชน์รวมเพิ่มมากท่ีสุด	 คือ	 0.946	 หน่วย	 และถ้าเลือกเมล็ดกาแฟที่ผลิตจากโครงการหลวงจะท�าให้

อรรถประโยชน์รวมเพิ่มมากขึ้น	 0.79	 หน่วย	 แต่ถ้าเลือกกาแฟที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ	 จะท�าให้อรรถประโยชน์รวม

ลดลง	1.024	หน่วย	คุณลักษณะด้านราคา	จะพบว่าถ้าตั้งราคาที่	400	บาท	จะท�าให้ค่าอรรถประโยชน์รวมลดลงน้อย

ที่สุด	คือ	0.144	หน่วย	ตั้งราคาที่	500	บาท	ท�าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง	0.289	หน่วย	และตั้งราคาที่	600	บาท	

อรรถประโยชน์รวมจะลดลง	0	 .433	หน่วย	คุณลักษณะด้านโปรโมชั่น	พบว่าถ้ามีโปรโมชั่นส่งฟรีสดใหม่ทุกวันจะมี

อรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้น	0.148	หน่วย	แต่ถ้ามีโปรโมชั่นลดราคา	10%	เมื่อซื้อครบ	5	กิโลกรัม	ค่าอรรถประโยชน์

รวมจะลดลง	0.148	หน่วย	สามารถแสดงได้ดังตารางที่	2

ตาราง 2	ความสัมพันธ์ต่อค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละระดับคุณลักษณะ

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ ทิศทางความ

สัมพันธ์

coefficient ค่าความคลาด

เคลื่อน

แหล่งปลูก	 ดอยช้าง	

โครงการหลวง	

แหล่งอื่นๆ	

+

+

-

0.946

0.079

1.024

.273

.273

.273

ราคา	 ราคา	400	บาท	

ราคา	500	บาท	

ราคา	600	บาท	

-

-

-

0.578

0.722

0.867

.945

1.182

1.418

โปรโมชั่น	 ส่งฟรี	สด-ใหม่	

ลดราคา	 10%	 เมื่อซื้อ

ครบ	5	กิโลกรัม	

+

-

0.148

0.148

.205

.205

(Constant) + 5.673 1.199

ที่มา:	จากการค�านวณ

สรุป และอภิปรายผล
	 คุณลักษณะท่ีร้านกาแฟให้ความส�าคัญมากท่ีสุดในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟสด	 คือ	 แหล่งปลูกของกาแฟ	

คิดเป็นร้อยละ	 49.07	 ทั้งนี้เนื่องมาจากแหล่งผลิตกาแฟเป็นข้อบ่งชี้ส�าคัญด้านคุณภาพของกาแฟสดที่ทางร้านจะได้

รับเพราะกาแฟเป็นพืชท่ีมีความต้องการสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมอาหารของ

เมล็ดกาแฟดังนั้นแหล่งท่ีปลูกจะส่งผลต่อคุณภาพกาแฟอย่างมาก	 คุณลักษณะที่ส�าคัญในระดับรองลงมาในการ

เลือกซื้อ	คือ	ราคาเมล็ดกาแฟ	ส�าคัญคิดเป็นร้อยละ	33.25	และโปรโมชั่นร้อยละ	17.68	

	 ด้านการวิเคราะห์อรรถประโยชน์จากสินค้าเมล็ดกาแฟ	 พบว่า	 เร่ืองแหล่งการเพาะปลูก	 ร้านกาแฟสดมี

ความพึงพอใจในแหล่งปลูกกาแฟดอยช้างมากที่สุด	โดยเห็นได้จากค่าสัมประสิทธ์หรืออรรถประโยชน์ที่ร้านกาแฟได้
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รับจากเมล็ดกาแฟที่มีแหล่งปลูกกาแฟดอยช้าง	 อยู่ในระดับ	 0.946	 หน่วย	 รองลงมาคือแหล่งปลูกโครงการหลวง	

ท�าให้ค่าอรรถประโยชน์รวมเพิ่มข้ึน	 0.079	 หน่วย	 แต่แหล่งปลูกอื่นๆ	 ท�าให้ค่าอรรถประโยชน์รวมลดลง	 1.024	

หน่วย	 ด้านราคาของเมล็ดกาแฟ	 งานวิจัยพบว่าความพึงพอใจเป็นไปตามกฎอุปสงค์ที่ความสัมพันธ์ของราคาและ

ความพึงพอใจในทิศทางตรงข้าม	 ดังน้ันร้านกาแฟจึงพึงพอใจราคา	 400	 บาทต่อกิโลกรัมมากที่สุดเนื่องจากราคา	

400	บาทต่อกิโลกรัมนี้เป็นราคาที่ต�่าที่สุดในตัวเลือก	เห็นได้จากการที่ราคานี้ส่งผลให้อรรถประโยชน์ลดลงน้อยที่สุด	

คือ	0.578	หน่วย	ส่วนราคา	500	บาทและ	600	บาท	ท�าให้ค่าอรรถประโยชน์ลดลง	0.722	และ	0.867	หน่วย	ตาม

ล�าดับ	ด้านโปรโมชั่น	ร้านกาแฟพึงพอใจโปรโมชั่นส่งฟรี	สดใหม่	จากการวิเคราะห์พบว่าอรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้น	

0.148	หน่วย	ทั้งนี้เกิดจากโปรโมชั่นนี้สร้างความสะดวกอย่างมากต่อผู้ประกอบการ	อีกทั้งตอบสนองความต้องการ

เชิงคุณภาพของวัตถุดิบท่ีต้องการเมล็ดกาแฟสดใหม่ซ่ึงมีผลต่อกาแฟสดเมื่อน�าไปชงอีกด้วย	 	 ในขณะที่โปรโมชั่นลด

ราคา	10%	เมื่อซื้อครบ	5	กิโลกรัม	กลับส่งผลให้อรรถประโยชน์ของผู้ประกอบการลดลง	0.148	หน่วย	สะท้อนให้

เห็นว่าผู้ประกอบการร้านกาแฟไม่ต้องการท่ีจะซ้ือเมล็ดกาแฟค่ัวบดจ�านวนมากมาเก็บไว้	 อีกทั้งร้านกาแฟจะค�านึง

ถึงคุณภาพของวัตถุดิบเมล็ดกาแฟมากกว่าการซื้อในราคาถูกหรือได้ส ่วนลดดังน้ันทางเลือกน้ีจึงส่งผลให้

อรรถประโยชน์โดยเปรียบเทียบลดลง

	 โดยสรุปแล้วชุดคุณลักษณะท้ัง	 9	 ชุดของงานวิจัย	 ชุดท่ีมีค่าอรรถประโยชน์รวมมากที่สุดคือ	 แหล่งปลูก

จากดอยช้าง	ราคา	400	บาท	โปรโมชั่นส่งฟรี	สดใหม่	มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ	6.189	ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า

คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่วที่ผู้ประกอบการร้านกาแฟต้องการที่สุดคือ	 เมล็ดกาแฟคั่วที่มีแหล่งเพาะปลูกจาก

ดอยช้าง	ราคาที่เหมาะสมของเมล็ดกาแฟคั่วอยู่ที่	400	บาทต่อกิโลกรัมหรือต�่ากว่า	และควรมีโปรโมชั่นในการจัดส่ง

ฟรี	ให้ผลผลิตสดใหม่อยู่เสมอ	ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคั่วจึงควรมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้	โดยให้ความส�าคัญกับแหล่งเพาะ

ปลูก	ราคา	และโปรโมชั่น	ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ
	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษากรณีตัวอย่างร้านกาแฟในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น	 ในขณะที่ความ

ต้องการเมล็ดกาแฟคั่วบดมีอยู่ทั่วไปประเทศ	ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา	เพื่อ

เปรียบเทียบพฤติกรรมของแต่ละพื้นที่ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการสามารถ

ตัดสินใจเลือกชนิดผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ต่อไป	

	 เมล็ดกาแฟคั่วบดอาจมีบริบทอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ประกอบการ	เช่น	ความเข้มข้นในการ

คั่ว	ความสวยงามของหีบห่อผลิตภัณท์	การประกันคุณภาพสินค้า	เป็นต้น	ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจน�าบริบท

เหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตามแต่ละตลาดเป้าหมาย	นอกจากน้ีอาจ

แบ่งร้านกาแฟเป็นกลุ่มตามจุดมุ่งหมายของร้านนั้นๆ	 หรือลักษณะของร้าน	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละ

ลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่วบดได้	เช่น	แบ่งเป็น	ร้านกาแฟที่เน้นคุณภาพ	ร้านกาแฟเน้นด้านราคาที่คุ้มค่า	เป็นต้น	ซึ่ง

การแบ่งกลุ่มนี้สามารถท�าให้ผู้ประกอบการเข้าถึงร้านค้าและก�าหนดกลยุทธ์ได้ตรงเป้ายิ่งขึ้น
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