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บทคัดยอ

เพ่ือตอบคําถามของงานวิจัยที่กลาววา คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟสดแบบใดบางที่สงผลกระทบตอ

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อของเจาของรานกาแฟสด งานวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลรานกาแฟสดในจังหวัดเชยีงใหมที่

ไมใชรานประเภทแฟรนไชนจํานวน 233 ตัวอยาง และวิเคราะหดวยการประยุกตใชแบบจําลอง Conjoint

Analysis ผลการศึกษาพบวา แหลงเพาะปลูกกาแฟ มีผลตออรรถประโยชนของเจาของรานกาแฟมากที่สุด

รองลงมา คอื ราคากาแฟ และโปรโมชั่น แหลงเพาะปลกูจากดอยชางทาํใหอรรถประโยชนเพิ่มข้ึนมากที่สุด ใน

ขณะท่ีราคา 400 บาทตอกโิลกรมัทําใหความพึงพอใจลดลงนอยที่สุด และโปรโมชั่นที่ทาํใหอรรถประโยชนรวม

เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ โปรโมชั่นสงกาแฟคั่วสดใหมฟรี จากผลการศึกษางานวิจัยมีขอเสนอแนะวา บริษัทผลิต

เมล็ดกาแฟคั่วควรมีกลยุทธสรางผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟคั่วที่เนนแหลงเพาะปลูกจากดอยชาง ราคายอมเยาว

และมีโปรโมช่ันสงฟรีใหกับลูกคา

คําสําคัญ: กลยุทธการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เมล็ดกาแฟคั่ว
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Abstract

To answer the question of what are attributes which effect on coffee shop owner’s

behavior 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 promotion 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 introduce 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

ความสําคัญของปญหาของการวิจัย

ธรุกิจกาแฟสดเปนธรุกจิท่ีไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย ดงัที่เห็นไดจากตลาดของราน

กาแฟในประเทศไทยป 2552 มีมูลคาการตลาดอยูที่ 14,083 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 17,400 ลานบาทในป

2557 หรือเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.4 ตอป (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) โดยจังหวัดเชียงใหม

เปนจังหวัดที่มีการเติบโตของตลาดกาแฟสูงดวยเหตุเพราะอยูใกลกับแหลงปลูกกาแฟอาราบิกา และยังเปน

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ จึงทําใหมีรานกาแฟสดเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยในป 2560 เชียงใหมมีรานกาแฟ

เพิ่มขึ้นมากกวา 1,000 แหง คิดเปนมูลคาตลาดประมาณ 3 พันลานบาท จังหวัดเชียงใหมจึงมีนโยบาย

สงเสรมิใหกลายเปนเมืองแหงกาแฟ โดยเตรยีมพัฒนาแหลงเพาะปลูก 19 อาํเภอ เพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอาราบิ

กา (ประชาชาติธุรกิจ, 2560)

รานกาแฟสดแตละรานจะมีลักษณะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ดีรานกาแฟสดทุกรานมีความ

ตองการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อนําเมล็ดกาแฟคั่วไปใชในการผลิตน้ํากาแฟสดใหกับผูบริโภค ดังนั้นการศึกษาถึง

คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่วที่รานกาแฟตองการจึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอจัดจําหนายเมล็ดกาแฟคั่ว

งานวจิัยนี้จึงมวีตัถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของเมล็ดกาแฟสดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเมล็ดกาแฟสด

ของผูประกอบการรานกาแฟ ผลของการศึกษาจะทําใหผูประกอบการท่ีมีผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่วสามารถนํา
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ขอมูลที่ไดไปปรบัใชในการผลิตเมลด็กาแฟคั่วบดใหเปนไปตามความตองการของผูประกอบการรานกาแฟ และ

เปนขอมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจใหแกผูที่คิดจะเขามาทําธุรกิจเปนผูจัดจําหนายเมล็ดกาแฟคั่วอีกดวย

วัตถุประสงคการวิจัย

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของรานกาแฟในจังหวัดเชียงใหม และเพ่ือวิเคราะห

คุณลักษณะของกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟสดของผูประกอบการรานกาแฟ

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

งานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint analysis) ซึ่งเปนการนําแนวคิด

เบื้องตนจากทฤษฏีอุปสงคท่ีวาอรรถประโยชนจากการบริโภคสินคาของผูบริโภคไมไดมาจากตัวสินคาโดยตรง

แตมาจากความพึงพอใจในคุณลักษณะตางๆ ของตัวสินคา (Lancaster, 1971) โดยที่ Green and Rao

(1971) ไดนําเทคนิคนี้มาประยุกตใชกับงานดานการตลาดเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูบริโภค

จากการตรวจเอกสาร พบวา งานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของ

ผูประกอบการรานกาแฟสด สวนใหญเปนการเก็บขอมูลเชิงปฐมภูมิจากรานกาแฟจากน้ันทําการวิเคราะห

ขอมูลดวยการใชสถิติเชิงพรรณนา เชน การคนความอิสระของ พงศพันธุ อุดมธนภัทร (2550) ที่ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูประกอบการรานกาแฟสดจังหวัดเชียงใหมจํานวน 100 ตัวอยาง ทั้งนี้

พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว คือ พันธุกาแฟ รสชาติ

ราคา และการสงเสริมการขาย ตอมาการศึกษาของ สุรัญชา ศรีไพศาลเจริญ (2555) ไดศึกษาถึงปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเมล็ดกาแฟของผูประกอบการรานกาแฟสดขนาดยอมในเขต

กรุงเทพมหานคร มีจํานวนตัวอยาง 385 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีพฤติกรรมการซื้อเมล็ด

กาแฟคั่วเฉลี่ย 2-4 ครั้ง ตอเดือน โดยมีการทดลองชิมเพื่อเปนเกณฑดานคุณภาพ แหลงขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจซื้อ คือ รานจําหนายวัตถุดิบและอุปกรณ กาแฟ เกณฑในการเลือกแหลงขาย คือ แหลงขายที่มีสินคา

คุณภาพดีมีมาตรฐานที่แนนอน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูประกอบการที่มีเพศ อายุและรายไดเฉลี่ย

ตอเดอืน แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้อเมล็ดกาแฟแตกตางกัน ปจจัย

สถานประกอบการดานประเภทการจดทะเบียนของราน จํานวนพนักงาน ระยะเวลาการเปดดําเนินกิจการ

ขนาดพ้ืนที่ของราน และ สินคาที่จําหนายในราน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเมล็ดกาแฟ

แมวาการศกึษาที่ผานมาจะทําใหงานวจิัยทราบถงึตัวแปรที่มผีลตอการตดัสินใจของผูประกอบการราน

กาแฟในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว แต ยงัไมไดทาํการวเิคราะหดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิตทิําใหยังไมเปนที่
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นาเชื่อถอืมากนัก จากชองวางในการวจิยันี้งานวจัิยจึงตองการนําเอาการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint

Analysis) ซึ่งเปบแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ถูกนําใชในการทําวิจัยการตลาดเพื่อคนหาคุณลักษณะท่ีทําให

ผูบริโภคเกิดความสนใจและตองการซื้อสินคา อีกทั้งชวยใหผูวิจัยไดรับทราบขอมูลที่สําคัญและสามารถนํามา

ชวยใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสม (Hair et al., 1998)

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยมีขอบเขตดานประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูประกอบการรานกาแฟสดที่ไมใชเฟรนไชนและมี

อํานาจในการซื้อเมล็ดกาแฟ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 234 ตัวอยาง พื้นที่การศึกษาในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม รวมรวมขอมูลในป 2557

วิธีการดําเนินการวิจัย

งานวิจัยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของเพื่อนําใหไดแนวทางในการดําเนินงานและกําหนด

แบบสอบถาม จากนั้นใชงานวิจัยไดรวมรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณดวย

แบบสอบถามในพื้นที่การศึกษา เขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอมลูท่ีใชในการวิเคราะหทั้งหมดเปนขอมูล

ในป 2557

งานวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) เปนการเลือก

กลุมตัวอยางที่มีลักษณะตามความตองการของวัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งมีการเฉพาะเจาะจงลงไปที่ราน

กาแฟสดทุกรานในอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางจากผูที่มีอํานาจในการ

ตัดสินใจซื้อ และเปนรานกาแฟสดที่มีระบบการจัดซื้อผลิตภัณฑกาแฟคั่วเอง และไมใชธุรกิจระบบแฟรนไชส

กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางการสุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970) จํานวนประชากร

ทั้งหมดของรานกาแฟสดที่ไมใชเฟรนไชน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือ 600 ตัวอยาง เมื่อเปดตารางเพื่อ

เลือกจํานวนสุมตัวอยาง พบวาขนาดตัวอยางที่เหมาะสม คือ 233 ตัวอยาง ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95

หรือมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนการสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วๆไปของรานกาแฟสด สถานที่ตั้ง รปูแบบราน

และการใหบริการ รวมทั้งรายรับ รายจาย และปริมาณการขายเฉล่ียตอเดือน คําถามเปนลักษณะเลือกตอบ

(check list)
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟสดของรานกาแฟสด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สถานที่ซ้ือ รูปแบบการสั่งซื้อ ปริมาณและความถี่ในการสั่งซื้อเมล็ด คาํถามเปนลักษณะเลือกตอบ (check list)

สวนที่ 3 ความรูดานเมล็ดกาแฟ เพ่ือศึกษาระดับความรูและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟสด คําถามเปนลักษณะเลือกตอบ (check list) และแบบมาตราสวนประเมินคําตอบ

(Rating Scale Questions)

สวนที่ 4 ความพึงพอใจของผูบรโิภคที่มตีอคณุลักษณะและระดบัคุณลักษณะตางๆ ที่มผีลตอการเลือก

ซื้อเมล็ดกาแฟสด ผูศึกษาไดสรางสิ่งเราแบบ Full-profile และใชวิธีวัดแบบ Rank-order เ พ่ือศึกษา

คุณลักษณะที่กอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยใหเรียงลําดับของรูปแบบคุณลักษณะจํานวน 9 รูปแบบ จาก

รูปแบบที่ชอบมากที่สุดไปนอยที่สุด โดยใชเทคนิค Conjoint Analysis

การวิเคราะหขอมูล งานวิจัยนําขอมูลทั่วไปที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา

โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และ คาสูงสุด ในสวนของการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

คณุลักษณะและระดับคณุลักษณะตางๆ ที่มผีลตอการเลอืกซื้อเมลด็กาแฟสดขอมูลถกูนํามามาวิเคราะหดวยวธิี

เชิงปริมาณ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint analysis)

แบบจําลองที่ใชในการวิจัย

งานวิจัยใชแบบจําลองการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะท่ี

มผีลตอการตัดสินใจซื้อเมลด็กาแฟของผูประกอบการรานกาแฟ ใชวธิวีดัแบบ Rank-order ประเมนิคณุคาของ

แตละคุณลักษณะเอาผลรวมของแตละตัวอยางที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน จากการทํา Conjoint Analysis

เพื่อใหไดอรรถประโยชน (Utilities) รวมของแตละระดับคุณลักษณะ และคุณลักษณะที่กําหนดมี 3

คุณลักษณะ ไดแก

1) แหลงที่ปลูก ประกอบดวย ดอยชาง โครงการหลวง แหลงอื่นๆ

2) ราคา ประกอบดวย 3 ระดับราคา คือ 400, 500, 600 บาทตอกิโลกรัม

3) โปรโมชั่น ประกอบดวย บริการสงฟรี และ ลดราคา 10% เมื่อซื้อครบ 5 กิโลกรัม
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การวิเคราะหองคประกอบรวมเปนเทคนิคที่สามารถหาคาอรรถประโยชนหรือความพึงพอใจใน

ตัวสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งแบบจําลององคประกอบรวม สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้

U(X) =

(1)

โดยที่

U(X) = อรรถประโยชนหรือ Utility ของผลิตภัณฑ ของรูปแบบผลิตภัณฑ

aij = อรรถประโยชนที่ผูบริโภคใหกับระดับ j ( j = 1, 2, 3, … , k ) ของ

คุณลักษณะ i ( i = 1, 2, 3, …, m )

k = จํานวนระดับของคุณลักษณะ (i)

m = จํานวนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

Xij = 1 ถาเปนระดับที่ j ของคุณลักษณะ i

0 ถาเปนกรณีอื่นนอกเหนือจากนั้น

หมายเหตุ : จากสมการที่ (1) จํานวนระดับ (j) อาจมีไมเทากัน ในแตละคุณลกัษณะ (i)

ตารางที่ 1 ชุดคุณลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่ว

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ

แหลงปลูก ดอยชาง

โครงการหลวง

แหลงอื่นๆ

ราคา ราคา 400 บาทตอกิโลกรัม

ราคา 500 บาทตอกิโลกรัม

ราคา 600 บาทตอกิโลกรัม

โปรโมช่ัน สงฟรี สด-ใหม

ลดราคา 10% ซื้อครบ 5 กิโลกรัม

ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางที่ 1 แสดงถึงตัวอยางชุดคุณลักษณะตางๆของเมล็กกาแฟคั่ว งานวิจัยนี้ใชเทคนิค OLS

(Ordinary Least Squares) โดยมีตัวแปรตามเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) คือ การลําดับรูปแบบตาม

ความชอบของผูบริโภค สวนตัวแปรอิสระจะมีได 3+3+2 = 8 ตัวแปร ซึ่งเกิดจากผลรวมของระดับตางๆของ

ตัวแปรทั้งหมด เนื่องจากขอมูลที่ไดจากผูตอบ 1 คน การวิเคราะหใชระดับบุคคลซึ่งแบบจําลองสามารถเขียน

เปนสมการไดดังนี้

U = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ….. + b11X11 (2)

โดยที่

X1,X2,X3 = ตัวแปรหุนแหลงเพาะปลูก

X4,X5,X6 = ตัวแปรหุนราคาเมล็ดกาแฟ

X7,X8 = ตัวแปรหุนโปรโมชั่น

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหเชิงพรรณณา พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของรานกาแฟในจังหวัด

เชียงใหม ดังนี้

ดานพันธุกาแฟและแหลงผลติ พบวา รานกาแฟรอยละ 65.10 เลอืกซื้อผลิตภณัฑกาแฟคั่วพันธุอาราบิ

กา และเลือกซื้อผลิตภัณฑกาแฟคั่วแบบผสมระหวางอาราบิกาและโรบัสตา รอยละ 34.90 กาแฟคั่วบดจาก

ประเทศไทยไดรบัความนิยมในการเลือกซื้อถงึรอยละ 82.40 มรีานกาแฟเพียงรอยละ 17.60 เทานั้นที่เลอืกซื้อ

ผสมจากแหลงผลิตทั้งในและนอกประเทศ แหลงผลิตในประเทศไทยที่ไดรับความนิยมในการเลือกซื้อมากที่สุด

คอื ผลติภณัฑกาแฟคั่วจากดอยชางรอยละ 31.30 รองลงมาคือแหลงอื่น เชน ลาํปาง แพร นาน คิดเปนรอยละ

25.80 นอกจากนั้นผูประกอบการการเลอืกซื้อผลติภณัฑกาแฟคั่วจากโครงการหลวง ดอยสะเก็ด และดอยวา

วี คิดเปนรอยละ 18.90 13.30 และ 7.70 ตามลําดับ

ดานระดับการคั่วกาแฟ และขนาดบรรจุภัณฑ รานกาแฟสดเลือกใชผลิตภัณฑกาแฟคั่วท่ีคั่ว

ระดับกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.40 รองลงมาเปนระดับการคั่วเขม คิดเปนรอยละ 27.90 และระดับ

การคั่วออนมีจํานวนนอยที่สุด คือ รอยละ 4.70 จากการสํารวจพบวาขนาดบรรจุภัณฑมีการบรรจุถุงอยู

ระหวาง ปริมาณที่นอยที่สุดคือ 100 กรัม และขนาดบรรจุภัณฑที่มากที่สุดคือ 1,000 กรัม รานกาแฟสวนใหญ

เลือกผลิตภัณฑที่มีขนาดอยูระหวาง 500-749 กรัม คิดเปนรอยละ 55.37 รองลงมาเลือกบรรจุภัณฑขนาด

250-499 กรัม คิดเปนรอยละ 20.17 บรรจุภัณฑขนาดตั้งแต 1,000 กรัมข้ึนไป คิดเปนรอยละ 18.88 และ

บรรจุภัณฑขนาด 1-249 กรัม คดิเปนรอยละ 5.58 ตามลําดับ
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ดานวิธีจัดสงและชองทางการเลือกซื้อ รานกาแฟสดมักไปซื้อผลิตภัณฑกาแฟคั่วดวยตนเองรอยละ

51.90 รองลงมา คือ การซื้อผลิตภัณฑกาแฟคั่วโดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาขนสง รอยละ 20.60 และการซื้อ

ผลิตภัณฑกาแฟคั่วโดยผูซื้อเปนผูรับผิดชอบคาขนสงรอยละ 14.60 และอื่นๆ อีกรอยละ 12.90 รานกาแฟสด

ซื้อผลิตภัณฑกาแฟคั่วจากบริษัท หรือโรงงานคั่วเมล็ดกาแฟ มากท่ีสุดรอยละ 39.10 รองลงมา คือ การสั่งซื้อ

ผลิตภณัฑกาแฟคั่วจากรานคาปลีก คาสง สมัยใหม (Modern Trade) รอยละ 22.30 และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

กาแฟคั่วจากพนกังานขาย หรือตัวแทนจําหนายจากเกษตรกรหรอืสหกรณที่มกีารคั่วเมลด็แลว จากที่อื่นๆ จาก

ชองทางออนไลน คิดเปนรอยละ 17.20 8.60 8.50 และ 4.30 ตามลําดับ

ดานราคาและปริมาณ คาเฉลี่ยของราคากาแฟคั่วที่รานกาแฟเลอืกซื้อเทากับ 502.76 บาทตอกโิลกรัม

โดยมีราคากาแฟคั่วตํ่าสุดเทากับ 100 บาทตอกิโลกรัม และราคาสูงสุดเทากับ 2,000 บาทตอกิโลกรัม ราคาที่

มีรานกาแฟทําการเลือกซื้อมากที่สุด คือ ชวงระหวาง 251-500 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 66.10

รองลงมา คือช วงราคา 501-750 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 14.10, ชวงราคา 751-1000บาท รอยละ 10.8,

ชวงราคา 100-250 บาท รอยละ 7.6 และราคาที่มีการเลือกซื้อนอยที่สุดคือ ชวงต้ังแต 1,000 บาทข้ึนไป รอย

ละ 1.40 โดยมีปริมาณการสั่งซื้อกาแฟคั่วเฉลี่ยเทากับ 7.66 กิโลกรัมตอการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

ผลการวิเคราะหความสําคัญของคุณลักษณะที่มีผลตอการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟสดของรานกาแฟสด

พบวาคุณลักษณะที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ แหลงปลูกกาแฟ คิดเปนรอยละ 49.07 รองลงมา

คอื ราคา คดิเปนรอยละ 33.25 และลําดับสุดทายที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุดคือ โปรโมชั่น คดิเปน

รอยละ 17.68

ผลการวิเคราะห Conjoint Analysis เพื่อหาคุณลักษณะที่มีผลตออรรถประโยชนในการซื้อเมล็ด

กาแฟคั่วของรานกาแฟสด ผลการคํานวณสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้

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

.148Pdis

โดยที่ U (X) = อรรถประโยชน

Pd = แหลงปลูกดอยชาง

Pk = แหลงปลูกโครงการหลวง

Pa = แหลงปลูกอื่นๆ

Pl = ราคา 400 บาทตอกิโลกรัม
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Pm = ราคา 500 บาทตอกิโลกรัม

Ph = ราคา 600 บาทตอกิโลกรัม

Pf = สงฟรี สด-ใหมทุกวัน

Pdis = ลดราคา 10% เมื่อซื้อครบ 5 กิโลกรัม

จากสมการจะเห็นไดวา คุณลักษณะดานแหลงปลูก ถาเลือกแหลงปลูกเปนที่ดอยชางจะทําให

อรรถประโยชนรวมเพิ่มมากที่สุด คือ 0.946 หนวย และถาเลือกเมล็ดกาแฟที่ผลิตจากโครงการหลวงจะทําให

อรรถประโยชนรวมเพิ่มมากขึ้น 0.79 หนวย แตถาเลือกกาแฟท่ีผลิตจากแหลงอื่นๆ จะทําใหอรรถประโยชน

รวมลดลง 1.024 หนวย คุณลักษณะดานราคา จะพบวาถาตั้งราคาที่ 400 บาท จะทาํใหคาอรรถประโยชนรวม

ลดลงนอยที่สุด คือ 0.144 หนวย ตั้งราคาท่ี 500 บาท ทําใหอรรถประโยชนรวมลดลง 0.289 หนวย และตั้ง

ราคาที่ 600 บาท อรรถประโยชนรวมจะลดลง 0 .433 หนวย คุณลักษณะดานโปรโมชั่น พบวาถามีโปรโมชั่น

สงฟรีสดใหมทุกวันจะมีอรรถประโยชนรวมเพิ่มขึ้น 0.148 หนวย แตถามีโปรโมชั่นลดราคา 10% เมื่อซื้อครบ

5 กิโลกรัม คาอรรถประโยชนรวมจะลดลง 0.148 หนวย สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธตอคาอรรถประโยชนของแตละระดับคุณลักษณะ

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ ทิศทางความสัมพันธ coefficient คาความคลาดเคลื่อน

แหลงปลูก ดอยชาง

โครงการหลวง

แหลงอื่นๆ

+

+

-

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

โปรโมช่ัน สงฟรี สด-ใหม

ลดราคา 10% เมื่อ

ซื้อครบ 5 กิโลกรัม

+

-

0.148

0.148

.205

.205

(Constant) + 5.673 1.199

ที่มา: จากการคํานวณ

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุป และอภิปรายผล
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คุณลักษณะที่รานกาแฟใหความสําคัญมากที่สุดในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟสด คือ แหลงปลูกของ

กาแฟ คิดเปนรอยละ 49.07 ทั้งนี้เนื่องมาจากแหลงผลิตกาแฟเปนขอบงชี้สําคัญดานคุณภาพของกาแฟสดท่ี

ทางรานจะไดรับเพราะกาแฟเปนพืชที่มีความตองการสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการ

สะสมอาหารของเมล็ดกาแฟดังนั้นแหลงที่ปลูกจะสงผลตอคุณภาพกาแฟอยางมาก คุณลักษณะที่สําคัญใน

ระดับรองลงมาในการเลือกซื้อ คือ ราคาเมล็ดกาแฟ สําคัญคดิเปนรอยละ 33.25 และโปรโมชั่นรอยละ 17.68

ดานการวิเคราะหอรรถประโยชนจากสินคาเมล็ดกาแฟ พบวา เรื่องแหลงการเพาะปลูก รานกาแฟสด

มีความพึงพอใจในแหลงปลูกกาแฟดอยชางมากที่สุด โดยเห็นไดจากคาสัมประสิทธหรืออรรถประโยชนที่ราน

กาแฟไดรับจากเมล็ดกาแฟที่มีแหลงปลูกกาแฟดอยชาง อยูในระดับ 0.946 หนวย รองลงมาคือแหลงปลูก

โครงการหลวง ทําใหคาอรรถประโยชนรวมเพิ่มขึ้น 0.079 หนวย แตแหลงปลูกอ่ืนๆ ทําใหคาอรรถประโยชน

รวมลดลง 1.024 หนวย ดานราคาของเมล็ดกาแฟ งานวิจัยพบวาความพึงพอใจเปนไปตามกฎอุปสงคที่

ความสัมพันธของราคาและความพึงพอใจในทิศทางตรงขาม ดังนั้นรานกาแฟจึงพึงพอใจราคา 400 บาทตอ

กิโลกรัมมากท่ีสุดเนื่องจากราคา 400 บาทตอกิโลกรัมนี้เปนราคาท่ีต่ําที่สุดในตัวเลือก เห็นไดจากการที่ราคานี้

สงผลใหอรรถประโยชนลดลงนอยที่สุด คือ 0.578 หนวย สวนราคา 500 บาทและ 600 บาท ทําใหคา

อรรถประโยชนลดลง 0.722 และ 0.867 หนวย ตามลําดับ ดานโปรโมชั่น รานกาแฟพึงพอใจโปรโมชั่นสงฟรี

สดใหม จากการวิเคราะหพบวาอรรถประโยชนรวมเพิ่มขึ้น 0.148 หนวย ทั้งน้ีเกิดจากโปรโมชั่นนี้สรางความ

สะดวกอยางมากตอผูประกอบการ อีกทั้งตอบสนองความตองการเชงิคณุภาพของวตัถุดบิที่ตองการเมลด็กาแฟ

สดใหมซึ่งมีผลตอกาแฟสดเมื่อนําไปชงอีกดวย ในขณะที่โปรโมช่ันลดราคา 10% เมื่อซื้อครบ 5 กิโลกรัม กลับ

สงผลใหอรรถประโยชนของผูประกอบการลดลง 0.148 หนวย สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการรานกาแฟไม

ตองการที่จะซื้อเมล็ดกาแฟคั่วบดจํานวนมากมาเก็บไว อีกทั้งรานกาแฟจะคํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบเมล็ด

กาแฟมากกวาการซ้ือในราคาถูกหรือไดสวนลดดังนั้นทางเลือกนี้จึงสงผลใหอรรถประโยชนโดยเปรียบเทียบ

ลดลง

โดยสรปุแลวชุดคณุลักษณะทั้ง 9 ชุดของงานวิจัย ชดุที่มคีาอรรถประโยชนรวมมากที่สุดคอื แหลงปลูกจากดอย

ชาง ราคา 400 บาท โปรโมชั่นสงฟรี สดใหม มีคาอรรถประโยชนเทากับ 6.189 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา

คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่วที่ผูประกอบการรานกาแฟตองการที่สุดคือ เมล็ดกาแฟคั่วที่มีแหลงเพาะปลูก

จากดอยชาง ราคาที่เหมาะสมของเมล็ดกาแฟคั่วอยูที่ 400 บาทตอกิโลกรัมหรือตํ่ากวา และควรมีโปรโมชั่นใน

การจัดสงฟรี ใหผลผลิตสดใหมอยูเสมอ ผูผลติเมล็ดกาแฟคั่วจึงควรมผีลติภณัฑในลักษณะนี้ โดยใหความสาํคญั

กับแหลงเพาะปลูก ราคา และโปรโมชั่น ตามลําดับ

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
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การศึกษานี้เปนการศึกษากรณีตัวอยางรานกาแฟในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเทานั้น ในขณะที่

ความตองการเมล็ดกาแฟคั่วบดมีอยูทั่วไปประเทศ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการขยายขอบเขต

การศึกษา เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของแตละพ้ืนที่วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งจะทําให

ผูประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกชนิดผลิตภณัฑไดตรงกับความตองการของผูบริโภคในแตละพื้นที่ตอไป

เมล็ดกาแฟคั่วบดอาจมีบริบทอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการตัดสินใจของผูประกอบการ เชน ความเขมขนใน

การคั่ว ความสวยงามของหีบหอผลิตภณัท การประกนัคณุภาพสนิคา เปนตน ดงันั้นในการศกึษาครั้งตอไปอาจ

นําบริบทเหลานี้เปนหนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคตามแตละตลาดเปาหมาย

นอกจากนี้อาจแบงรานกาแฟเปนกลุมตามจุดมุงหมายของรานนั้นๆ หรือลักษณะของราน เพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในแตละลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่วบดได เชน แบงเปน รานกาแฟที่เนนคุณภาพ รานกาแฟเนน

ดานราคาท่ีคุมคา เปนตน ซึ่งการแบงกลุมนี้สามารถทําใหผูประกอบการเขาถึงรานคาและกําหนดกลยุทธได

ตรงเปายิ่งข้ึน
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