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บทคดัย่อ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการจดัการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps 

ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีเปิดให้บริการในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมและระดับความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจกาแฟ                  

แบรนด์ทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการธุรกิจ

กาแฟทอ้งถ่ิน จ านวน 3 แบรนด์ คือ (1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง (2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี                 

(3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา และเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟ              

แบรนด์ทอ้งถ่ิน จ านวน 402 ราย ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 จากการวิเคราะห์การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย (1) ดา้นการจดั

องค์กร (2) ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ (3) ดา้นการตลาด  (4) ดา้นการบญัชีและการเงิน (5) ดา้น

การจัดหาวัตถุดิบ (6) ด้านการบริหารงานบุคคล (7) ด้านการจัดการระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ และ (8) ด้านการวิจยัและพฒันา พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน              

ให้ความส าคญักบัดา้นการจดัองค์กร มีการด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและบริษทัจ ากดั     

ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในการกระจายผลิตภณัฑ์จากชุมชนบนพื้นท่ีสูงท่ีผ่านกระบวนการผลิตและการ

แปรรูปท่ีมีมาตรฐานสากล มีการส่งเสริมการปลูกแบบเกษตรอินทรียร่์วมกับการปลูกพืชอ่ืนๆ                

ตามฤดูกาล เพื่อสร้างความมัน่คงในอาชีพและสร้างระบบนิเวศภายในชุมชน ดา้นการบริหารงาน
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บุคคล มีการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้และหลกัสูตรในการฝึกอบรมเพื่อสร้างแรงผลกัดนัให้พนกังาน

เกิดความหลงใหลในการพฒันาธุรกิจ ด้วยการเติมความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ใหม่ๆ                 

โดยสามารถพฒันาธุรกิจใหป้ระสบผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็น

เพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท มีการบริโภคกาแฟ 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์  

บริโภคกาแฟช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น. นิยมบริโภคกาแฟเยน็โดยให้เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ

ดา้นรสชาติของผลิตภณัฑ์  มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 76 - 90 บาท และมีการตดัสินใจดว้ย

ตวัเอง ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญักลยุทธ์ 9Ps  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค

ธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( X = 4.24, 

SD = 0.41) ดา้นบุคลากร  ( X = 4.24, SD = 0.48) ดา้นคู่คา้ ( X = 4.21, SD = 0.36)  

 

ค าส าคัญ : ธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น การจัดการธุรกจิ กลยุทธ์ 9Ps    
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ABSTRACT 
 

 

 The purpose of this independent study were (1) to study the business management and 

9P’s strategy of local brand coffee chains in Muang district, Chiangmai province, and (2)  to study 

the behavior of consumers and the importance of 9Ps strategy that affects to the consumption of 

local brand coffee chains in Muang district, Chiangmai Province. The data was collected by 

interviewed from 3 brands of local brand coffee chains entrepreneurs included (1) Doi Chang brand 

(2) Wawee brand, and (3) Akha-Ama brand and using questionnaires for 402 samples of consumers 

in local coffee shop. The statistics used to analyze data were percentage, mean, and standard 

deviation.  

 The analysis of local brand coffee chain business management is included                                  

(1) Organization (2) Production and Operation (3) Marketing (4) Financial and Accounting                        

(5) Material management (6) Human resources management (7) Information system and computer 

management and (8) Research and Development. It was founded that local brand entrepreneurs 

focused on organization and community enterprise as well as company limited to be the which were 

product distribution center from hill populations through international standard in manufacturing 

processes and transformation by promoting knowledge to agriculturist about seasonal organic 

farming system to create the career stability and a good eco-system in the community. They also 
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focused on human resources management by developing learning center and training course to force 

employee’s passion with creative knowledge to be ongoing success of the business. 

 The results of  data analysis for this study revealed that mostly were female, the average 

age of the sample were between 31 and 40 years old, employees with bachelor’s degree or 

equivalent, and earned income about 15,001-20,000 baht per month. The consumption of local 

coffee were 2 – 3 times per week, duration around 12 pm.-3 pm. Ice coffee were most ordered with 

the reason in taste of product. The expenses are about 76- 90 baht and making decision by 

themselves. The most rated factors of 9Ps strategy that affected to the consumer’s consumption at 

local coffee were product ( X = 4.24, SD = 0.41) , people ( X = 4.24, SD = 0.48) , and partner                  

( X = 4.21, SD = 0.36). 

 

KEY WORDS: Local Brand Coffee Chains, Business Management, 9Ps Strategy Model 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จเป็นอย่างดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.กมลทิพย ์ค าใจ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาพร้อมทั้งแนะแนวทาง

ในการด าเนินงานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ให้ความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีดีมาโดยตลอด ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง

สูง 

 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง ประธานสอบการค้นควา้

อิสระท่ีให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าตรวจสอบและแก้ไขเค้าโครงร่างการคน้ควา้อิสระและขอขอบ 

พระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทกัษ์วงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา สุระ                  

และอาจารย ์ดร.ปะราสี เอนก ท่ีกรุณาช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจนให้ค  าแนะน า

และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท าใหเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั 

รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน และผูท่ี้

มีส่วนเก่ียวข้องท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ท่ีให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล                     

เป็นอยา่งดี  

 ประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 

ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือและบทความต่างๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถท าให้วิจยัน้ีส าเร็จ                  

ไดด้ว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 กาแฟถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของโลกมีมูลค่าในตลาดรองจากน ้ ามนั          

มีการบริโภคอยูท่ ัว่โลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมกาแฟมีความส าคญักบัตลาดต่างประเทศควบคู่ไปกบั

การท าตลาดภายในประเทศ เม่ือนึกถึงร้านกาแฟในยุคก่อนจะเป็นในรูปแบบของสภากาแฟ                     

เป็นสถานท่ีพบปะพูดคุยกนัในตอนเช้า ยุคถดัมาจะเป็นในรูปแบบของกาแฟแบบชงหรือกาแฟ

ส าเร็จรูป ท่ีให้ความสะดวกและรวดเร็วกบัผูบ้ริโภค และในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่รูปแบบของธุรกิจ

กาแฟ มีลกัษณะท่ีทนัสมยัและเป็นสากล มีการขยายธุรกิจให้ครบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีมีเพิ่มมากข้ึน

จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาให้ความสนใจกบัการบริโภคกาแฟ มีการสร้างช่องทางในการ

จ าหน่ายใหก้บัธุรกิจกาแฟ โดยการเปิดให้บริการตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ร้านหนงัสือ โรงภาพยนตร์ 

โรงพยาบาล ศูนย์แสดงสินค้า ท่าอากาศยาน สถานท่ีท่องเท่ียว นอกจากน้ีธุรกิจกาแฟยงัต้อง              

มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีเป็นกลไกส าคญัให้เกิดความส าเร็จ มีการแสวงหากรรมวิธีหรือ

กระบวนการท างานใหมี้ความเหมาะสม สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบหรือกระบวนการให้สอดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  

 ความส าคญัของการผลิตกาแฟในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ซ่ึงเป็น

แหล่งผลิตกาแฟท่ีส าคญัของประเทศ มีโครงการหลวงและศูนย์การศึกษาพฒันาตามโครงการ

พระราชด าริท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีสูง อีกทั้งเป็นแหล่งเกษตรอินทรียท่ี์

ส าคญัของประเทศ  มีพื้นท่ีในการปลูกผลผลิตทางการเกษตร ทั้งการปลูกชา การปลูกกาแฟบนพื้นท่ี

สูง ตามโครงการพระราชด าริ เพื่อลดการท าไร่เล่ือนลอยและการปลูกฝ่ินของชาวเขา รวมทั้งเป็น

การแก้ไขปัญหาการท าลายป่าและยาเสพติด ทดแทนด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 

โดยเฉพาะกาแฟ พืชเศรษฐกิจท่ีเป็นกระแสนิยมในการบริโภค ท าให้การปลูกกาแฟในพื้นท่ี

ภาคเหนือ โดยเฉพาะกาแฟอราบิกา้สายพนัธ์ุคาร์ติมอร์ เป็นสายพนัธ์ุท่ีชอบความเยน็เจริญเติบโต
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และให้ผลผลิตไดดี้ในพื้นท่ีระดบัความสูงตั้งแต่ 800 ถึง 2,000 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล โดยมีการ

ปลูกในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัตาก จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                 

โดยส่วนมากเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟจะเป็นชนเผ่าต่างๆ เช่น เกษตรกรบนดอยช้าง  ประกอบด้วย              

ชนเผา่อาข่า ลีซู จีนยูนาน มีการส่งเสริมให้ความรู้กบัเกษตรกรและมีการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

เป็นศูนยก์ลางในการกระจายผลผลิตจากชุมชน สามารถแกปั้ญหาราคาท่ีไม่เป็นธรรมจากการถูกกด

ราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กรรมวิธีการปลูกแบบอินทรีย์                     

เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มและสุขภาพท าใหเ้กษตรกรมีอาชีพท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืในอาชีพ 

 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอารายธรรมท่ีสร้างสรรค์ มีเทศกาลและ

ประเพณีท่ีส าคญั มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นศูนยก์ลางในการกระจายสินคา้ของภูมิภาค  และธุรกิจ

กาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน เช่น ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ธุรกิจกาแฟแบรนด์

อาข่า-อามา ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยตุง มีการเลือกด าเนินธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการน า

ผลผลิตจากชุมชนบนพื้นท่ีสูงมาผา่นกระบวนการแปรรูปท่ีมีมาตรฐานสากล สามารถท าการตลาด

ทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นการสร้างแบรนด์กาแฟไทยจากดอยสูงสู่เวทีการคา้ในตลาด

ระดบัโลก มีการน าเอาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตชนเผา่มาผสมผสานสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจกาแฟ

ซ่ึงเป็นสะพานในการเช่ือมโยงธุรกิจกบัทอ้งถ่ินให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน จะเห็นไดว้่า

ธุรกิจกาแฟในจงัหวดัเชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค                    

ท่ีหนัมานิยมรับประทานกาแฟเพิ่มข้ึนร้านกาแฟจึงตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดในยุคปัจจุบนั 

และร้านกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีมีจุดเด่นในเร่ืองของการ             

มีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง มีการบริหารจดัการควบคู่กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมถึงการมีส่วน

ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์

ท้องถ่ินท่ีส่งผลให้เกิดการเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค โดยจะท าการศึกษาการจัดการธุรกิจ          

และกลยุทธ์ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ในเขต

พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ  

แบรนด์ท้องถ่ิน ผลลัทธ์ท่ีได้จากงานวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์                          

และการจดัการธุรกิจร้านกาแฟให้มีความมั่นคง สามารถส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการ                  

สู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการจดัการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีเปิด

ใหบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและระดบัความส าคญัของกลยทุธ์ 9Ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ินในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. ได้แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการธุรกิจและกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่า

ใหก้บัผูบ้ริโภค สร้างความย ัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ และการสร้างคุณค่าใหก้ลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน 

 2. ไดรั้บถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูล

ท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการในการสร้างความประทบัใจและสร้างผลกระทบทางบวกท่ีดีต่อผูบ้ริโภค  

 3. ได้ทราบถึงกลยุทธ์ ท่ีส าคัญท่ี มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู ้บ ริโภค 

ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันากลยทุธ์ใหส้ามารถสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ

แบรน์ทอ้งถ่ินและกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 1. กลุ่มผูป้ระกอบการ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ         

แบรนด์ทอ้งถ่ินในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 6 แบรนด์ ประกอบด้วย 1) ธุรกิจกาแฟ                

แบรนด์ดอยตุง 2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี 4) ธุรกิจกาแฟแบรนด์             

อาข่า-อามา 5) ธุรกิจกาแฟแบรนดร์สนิยม 6) ธุรกิจกาแฟแบรนดม่ิ์งมิตร 

 2.  กลุ่มผูบ้ริโภค ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคกาแฟ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่  
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 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา  

 1. กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ไดท้  าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกจากธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ท่ีด าเนินกิจการมาแล้ว

มากกวา่ 5 ปี มีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และมีการท าการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

เปิดให้บริการในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่มีจ านวน 3 แบรนด ์ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจ

กาแฟแบรนดด์อยชา้ง 2) ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา 3) ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ี

 2. กลุ่มผู ้บริโภคกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่                

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั  ใช้วิธีการค านวณจากสูตรของ W.G.Cochran ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 

402 ราย โดยจะท าการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการ

ธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน จ านวน 3 แบรนด์ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง 2) ธุรกิจ

กาแฟแบรนด์อาข่า-อามา 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี และท าการก าหนดโควตา (Quota Sampling) 

แบรนดล์ะ 134 ตวัอยา่ง   

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาการจดัการธุรกิจกาแฟ       

แบรนดท์อ้งถ่ิน การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และการศึกษาระดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps 

ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ตวัแปรต้น คือ การจดัการธุรกิจ 8 ด้าน และกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  1.1  การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน 

   1) ดา้นการจดัองคก์ร 

   2) ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ  

   3) ดา้นการตลาด  

   4) ดา้นการบญัชีและการเงิน  

   5) ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน  

   6) ดา้นการบริหารงานบุคคล  

   7) ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  

   8) ดา้นการวจิยัและพฒันา 
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  1.2 กลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน    

   1) ดา้นสินคา้  

   2) ดา้นราคา 

   3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

   4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

   5) ดา้นบุคลากร  

   6) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

   7) ดา้นกระบวนการ  

   8) ดา้นคู่คา้ 

 2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมและระดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps ในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

   1) ความถ่ีในการบริโภคกาแฟ  

   2) ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟ  

   3) เมนูกาแฟท่ีบริโภค  

   4) เหตุผลส าคญัในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ   

   5) ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริโภคกาแฟ  

   6) บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ   

  2.2  ระดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟทอ้งถ่ินของผูบ้ริโภค  

  2.3 แนวทางในการจดัการธุรกิจร้านกาแฟและการพฒันากลยทุธ์ 9Ps 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น หมายถึง ธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินท่ีประกอบกิจการ            

ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง 2) ธุรกิจกาแฟ            

แบรนด์วาวี 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา โดยมีการด าเนินกิจการมาแลว้เป็นเวลา 5 ปี มีอตัรา

การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง มีการท าการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 การจัดการธุรกิจ หมายถึง การบริหารจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย    

8 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัองคก์ร 2) ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ 3) ดา้นการตลาด 4) ดา้นการบญัชี

และการเงิน 5) ด้านการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน 6) ด้านการบริหารงาน 7) ด้านการจดัการ

ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8) ดา้นการวจิยัและพฒันา  

 กลยุทธ์ 9P หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาด  7Ps ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์               

2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคลากร 6) ดา้น

กระบวนการ 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน 

ประกอบดว้ย 8) ดา้นคู่คา้ 9) ดา้นความหลงใหล  

 การตัดสินใจใช้บริการ  หมายถึง ระดับความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ          

ร้านกาแฟทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของกลยทุธ์ 9P 

 พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง การเลือกใช้บริการร้านกาแฟทอ้งถ่ินของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย 1) ความถ่ีในการบริโภคกาแฟ 2) ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟ 3) เมนูกาแฟท่ีบริโภค 

4) เหตุผลส าคญัในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  5) ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการบริโภคกาแฟ 6) บุคคล           

ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

 การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการของผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ธุรกิจร้านกาแฟ 

 2. กระบวนการบริหารจดัการธุรกิจ  

 3. กิจการเพื่อสังคม   

  4. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6. กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ธุรกจิร้านกาแฟ 

 ประวตัิและความเป็นมา  

  ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมท่ีสูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2555) ไดส้รุปวา่ 

กาแฟเร่ิมเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ตัง่แต่สมยักรุงศรีอยุธยา แต่มาแพร่หลายจริงๆในสมยั

รัตนโกสินทร์ เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 3) ข้ึนครองราชยก์รุงสยาม        

มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก พระองคท์รงมีการเจริญสัมพนัธไมตรีและติดต่อคา้ขายกบันานา

ประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชด าริว่า “กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ”  จึงทดลองปลูกในเขต

พระบรมมหาราชวงัและโปรดเกลา้ให้บรรดาเสนาบดีเพาะตน้กาแฟเขา้มาถวาย เพื่อแจกจ่ายให้ไป

ปลูกกนั   

 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 มีสวนกาแฟแห่งแรกของประเทศไทยเกิดข้ึนท่ีฝ่ังธนบุรีเป็นของ

สมเด็จพระยาบรมมหาประยรูวงศ ์ขณะนั้นกาแฟเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกเพื่อส่งออกเท่านั้น 
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การด่ืมกาแฟจึงจ ากดัอยูใ่นเพียงร้ัววงั จนกระทัง่มีชาวต่างชาติเขา้มาเผยแผศ่าสนาและติดต่อ คา้ขาย

กบัไทยมากข้ึน วฒันธรรมการด่ืมกาแฟกบัอาหารเช้าแบบฝร่ังจึงค่อยๆ แทรกตวัเขา้สู่สังคมไทย              

จนกระทั้ งมีการเปิดร้านกาแฟแห่งแรกในประเทศไทย โดยชาวสหรัฐอเมริกา อยู่บริเวณส่ีกั๊ก                

พระยาศรี ช่ือร้าน Red Cross Tea Room  (ดวงนภา เพียราษฎร์, 2555 : 1) 

 บทบาทของกาแฟในสังคมไทย 

 บทบาทกาแฟในสังคมไทยก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากสังคมโลก การรับเอาวฒันธรรมกาแฟ

เขา้มาท าให้สังคมไทยมีกาแฟหลากหลายแบบท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีทางสังคมต่างกนัไป โดยชาวไร่

กาแฟจะมองกาแฟเป็นรายได้ในการด ารงชีวิต พ่อค้าคนกลางหรือเจ้าของร้านกาแฟจะให้

ความหมายว่า กาแฟเป็นสินคา้ท่ีมีก าไรเป็นแหล่งรายได ้และสุดทา้ยในมุมมองของผูบ้ริโภคนั้น 

กาแฟแกว้หน่ึงอาจช่วยบ่งบอกความเป็นตวัตนของผูท่ี้บริโภค ในขณะเดียวกนักาแฟยงัเป็นตวัสร้าง

ตวัตนไดเ้ช่นกนั จะเห็นไดว้า่กาแฟกลายเป็นสินคา้ท่ีมีบทบาทสถานะทางสังคมอนัเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาพแวดลอ้มและบริบทต่างๆ นอกจากน้ีกาแฟยงัเดินทางคาบเก่ียวกบัสินคา้อ่ืนๆ เช่น อาหาร 

อินเทอร์เน็ต ขนมหวาน ให้เขา้มาอยูบ่นห่วงโซ่สินคา้ของตนเองและเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์

ของผูบ้ริโภคผา่นสัญลกัษณ์ของการเป็นสถานท่ีนดัพบของคนสมยัใหม่ และการบริโภคกาแฟเป็น

ค าตอบส าหรับทุกกิจกรรมนอกบา้น จนก่อเกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภครูปแบบใหม่ในสังคม 

(นิรัณญาน์ นวนิวรณกรณ,2556 : 27) 

 การลงทุนในธุรกจิร้านกาแฟ   

 1. ลกัษณะการลงทุน 

 ดวงนภา เพียราษฎร์ (2555 : 1) สรุปวา่ ธุรกิจร้านกาแฟมีลกัษณะการลงทุนใน 3 รูปแบบ 

ดงัน้ี 

  1.1 ร้านสแตนอะโลน (Stand - Alone) เป็นอาคารอิสระหรือห้องเช่า ท่ีมีพื้นท่ี

ประมาณ 50 ตารางเมตร ข้ึนไป ร้าน Stand - Alone อาจตั้งอยูต่ามยา่นชุมชน หา้งสรรพสินคา้ อาคาร

ส านกังาน เงินทุนเร่ิมตน้ประมาณ 700,000 บาท ข้ึนไป 

  1.2 คอร์เนอร์ (Corner/Kiosk) ร้านกาแฟขนาดกลาง ใช้พื้นท่ีประมาณ 6 ตารางเมตร 

ข้ึนไป ลกัษณะเป็นมุมกาแฟภายในอาคาร ศูนยก์ารคา้ ร้านกาแฟประเภทน้ีอาจจดัให้มีท่ีนัง่จ  านวน

เล็กนอ้ย เงินทุนเร่ิมตน้ประมาณ 50,000 - 300,000 บาท  
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  1.3 รถเข็น (Cart) ร้านกาแฟขนาดเล็ก ใช้พื้นท่ีประมาณ 3 ตารางเมตร สามารถ

เคล่ือนยา้ยได้สะดวก หาท าเลท่ีตั้งได้ง่าย ท าให้เขา้ถึงตลาดได้ทุกระดบั เงินทุนเร่ิมตน้ประมาณ 

10,000 - 20,000 บาท  

 2. รูปแบบของธุรกิจร้านกาแฟ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558) 

  2.1  ร้านกาแฟเชนเป็นแบรนด์ทอ้งถ่ิน โดยมาจากการสร้างแบรนด์ของตวัเอง เช่น 

กาแฟแบรนด์ดอยชา้ง กาแฟแบรนดว์าว ีถือแบรนดก์าแฟท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดัเชียงใหม่ มีการขยาย

ธุรกิจด้วยตวัเองหรือการขายแฟรนไชส์ให้กบัผูท่ี้สนใจร่วมลงทุนธุรกิจ โดยเน้นคุณค่าของตรา

ผลิตภณัฑ ์และเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   

  2.2 ร้านกาแฟอินด้ีโดยเจา้ของกิจการเป็นคนรุ่นใหม่ มีการท าเองขายเอง มีจุดขาย

เร่ืองเอกลกัษณ์ของตวัเอง มีการสร้างความแตกต่างดว้ยงานศิลปะ และการมีเร่ืองราวท่ีน ามาเป็นอีก

จุดขายหน่ึงของธุรกิจ สามารถตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบความแตกต่างของร้านกาแฟ                 

ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน เช่น ร้านกาแฟอาข่า-อามา ท่ีใชล้กัษณะการน าเร่ืองราวชน

เผา่อาข่าในจงัหวดัเชียงราย มาผสมผสานกบักาแฟถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวของตน้ก าเนิดของวตัถุดิบ

จากจุดเร่ิมตน้จนถึงมือผูบ้ริโภค ร้าน Ristr8to ท่ีมีจุดเด่นในเร่ืองของศิลปะบนถ้วยกาแฟ โดยท่ี               

บาริสตา้เจา้ของร้านไดรั้บรางวลัแชมป์ลาเตอ้าร์ท (Latte Art) อนัดบั 6 ของโลก อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ

ท่ีเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภครุ่นใหม่ เช่น ร้านกาแฟ Wake Up 

Coffee บนถนนนิมมานเหมินท์  ร้านกาแฟ In box Coffee bar  ร้านซีเอเอ็มพี (C.A.M.P Creative 

and Meeting Place)  บนหา้งสรรพสินคา้เมญา       

  2.3 ร้านกาแฟรายย่อย เป็นลกัษณะของซุ้มกาแฟ มีให้เห็นทัว่ไปตามแหล่งชุมชน     

ในสถาบนัการศึกษา โดยสามารถขายให้กบัผูบ้ริโภคทุกระดบั มีราคาถูก เน่ืองจากมีตน้ทุนในการ

ประกอบกิจการท่ีต ่า  

  2.4 ร้านกาแฟขา้มชาติ เป็นธุรกิจร้านกาแฟต่างชาติ ท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศ เช่น 

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ร้านคอฟฟ่ี คลบั ร้านทมั แอนด์ ทมัส์ เป็นตน้ โดยท่ีเป็นกาแฟฟรีเม่ียม มีราคา

ท่ีสูง เนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บั

ความพร้อมของตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงเทคนิคกระบวนการทางด้านการบริหาร

จดัการ เช่น การวางแผนผลิตภณัฑ์ การจดัสรรบุคลากรในการปฏิบติังาน การสร้างพนัธมิตรทาง
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การคา้ การมีนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างผลประกอบการและความย ัง่ยืนใหก้บั

ธุรกิจ    

 

กระบวนการบริหารจัดการธุรกจิ   

 ความหมายและค าจ ากดัความ 

 เนตรพณัณา ยาวิราช (2553 : 2)  ให้ความหมายและค าจ ากดัความของการจดัการไวว้่า 

คือ กระบวนการท่ีผูบ้ริหารปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร           

โดยอาศยับุคคลและทรัพยากรทางการบริหารจัดการ รวมถึง สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ (2554 : 21)             

กล่าววา่ การบริหารจดัการเป็นกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์รจากการท างานร่วมกนั 

โดยใช้บุคคลหรือทรัพยากรอ่ืนๆ หรือเป็นกระบวนการออกแบบรักษาสภาพแวดล้อมท่ีบุคคล

ท างานร่วมกนัในกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสมปอง วงษช์ยั (2554 

: 12) กล่าววา่ การบริหารจดัการ เป็นศิลปะในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น ใหลุ้ล่วงไป

โดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  า ภายในสภาพองคก์รท่ีกล่าวนั้น ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกั

ขององค์กรท่ีเข้ามาร่วมกันท างานในองค์กร ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรด้านวตัถุ เช่น

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริหาร

ออกจ าหน่ายและตอบสนองความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภค 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ กระบวนการบริหารจดัการธุรกิจ คือ การรวบรวมประสานกิจกรรม 

การวางแผน การจดัองค์กร การบริหารงานดา้นต่างๆ ของธุรกิจ อนัประกอบไปดว้ยขั้นตอนแรก       

ในการน าวตัถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการบริการต่างๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ 

(Science) และศิลป์ (Art) ในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพ                

ไดม้าตรฐาน เพื่อตอบสนองและสร้างประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

 การจัดการธุรกจิ  

 การจดัการธุรกิจ เป็นกระบวนการในการแปรรูปทรัพยากรให้อยูใ่นรูปแบบของสินคา้

และการบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ดา้น คือ 1) ด้านการจดัองค์กร 2) ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ            

3) ดา้นการตลาด 4) ดา้นการบญัชีและการเงิน 5) ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน 6) ดา้นการ

บริหารงานบุคคล 7) ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8) ดา้นการวิจยัและพฒันา 

(ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ,2553) 
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 1. ด้านการจัดองค์กร คือ การก าหนดโครงสร้างหรือรูปแบบการท างานออกเป็น

หน่วยงานย่อยๆ โดยมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและความสัมพนัธ์ระว่างหน่วยงาน          

อย่างชดัเจน เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจดัองค์กรของธุรกิจ

กาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

  1.1 รูปแบบขององคก์ร คือ รูปแบบในการด าเนินธุรกิจให้สามารถด าเนินกิจการได้

อย่างราบร่ืน สร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจ จะเห็นได้ว่าในธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินมีการจดัตั้ งใน

รูปแบบของกิจการบริษทัจ ากัด (Limited Company) กิจการแฟรนไชส์ (Franchise) และกิจการ

สหกรณ์ (Co-operative Society)  

  1.2 โครงสร้างองค์กร เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร          

มีการจดัระเบียบของกิจกรรม มีการตั้งเป้าหมายและก าหนดผูเ้ช่ียวชาญในฝ่ายงานต่างๆ โดยท่ีธุรกิจ

กาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน มีโครงสร้างองค์กรท่ีเป็นกิจจะลักษณะ มีการแต่งตั้งผูบ้ริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ และท าการก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายงาน  

  1.3 การติดต่อประสานงาน คือ ระบบการติดต่อส่ือสารในการปฏิบติังานใหต้รงตาม

เป้าหมาย และสามารถท าใหบุ้คลากรในองคก์รเห็นถึงเป้าหมายและการปฏิบติังานใหไ้ปในทิศทาง

เดียวกนั โดยจะเห็นไดว้า่ธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน มีการรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการ

ติดต่อประสานงานดว้ยระบบเครือญาติท าให้มีการส่ือสารท่ีตรงจุด มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ซ่ึงกนั

และกนั  

 2. ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ คือ กิจกรรมของการน าเขา้ปัจจยัในการผลิต เช่น แรงงาน 

วตัถุดิบ เงินทุน และแปรรูปปัจจยัน าเขา้ใหเ้ป็นปัจจยัน าออกในรูปแบบของสินคา้และการบริการ  

  2.1 กระบวนการผลิต เป็นกิจกรรมในการสร้างผลิตภณัฑ์ โดยมีการควบคุมปัจจยั

ต่างในกระบวนการผลิตให้ผลิตภณัฑ์มีมาตรฐาน ในธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน มีการควบคุมปัจจยั    

ในการผลิตตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การคดัเลือกสายพนัธ์ุ การส ารวจแหล่งน ้ า คุณภาพของ         

ชั้นดิน เพื่อสร้างมาตรฐานใหก้บัผลิตภณัฑ ์

  2.2 กระบวนการแปรรูป เป็นกิจกรรมในการแปรรูป โดยมีการเลือกใช้เคร่ืองจกัร           

ในการแปรรูปท่ีสามารถควบคุมกระบวนการท างานและสามารถสร้างมาตรฐานใหก้บัผลิตภณัฑ ์

  2.3 การจดัมาตรฐาน เป็นกระบวนการในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคโดย

ธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน มีการขอมาตรฐานรับรองจากสถาบนัต่างๆ เช่น Organic Certification 
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จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) รวมถึง 

Organic Farming จากสหภาพยโุรป (European Union: EU)    

 3. ดา้นการตลาด คือ การด าเนินการเพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีด าเนินการผลิต

เสร็จส้ินสามารถส่งไปถึงยงัผูบ้ริโภค  

  3.1 ช่องทางการตลาด คือ ช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยธุรกิจกาแฟ           

แบรนด์ท้องถ่ินมีการจ าหน่ายผลิภัณฑ์ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ โดยเป็นการผลักดัน

ผลิตภณัฑจ์ากชุมชนใหไ้ปสู่ในตลาดระดบัสากล   

  3.2 ตราสินค้า คือ สัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ สามารถ

สร้างการจดจ าต่อผู ้บริโภค โดยธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน มีการใช้สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึง

แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑแ์ละตน้ก าเนิด  

  3.3 บรรจุภณัฑ์ คือ ส่วนประกอบหน่ึงของผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ 

โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน มีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้ส่ือถึงความเป็นชนเผ่า ความเป็น

ชาวเขา แสดงใหเ้ห็นถึงแหล่งเพาะปลูกวตัถุดิบ 

 4. ด้านการบญัชีและการเงิน คือ การเก็บบนัทึกข้อมูลการด าเนินงาน การจัดท างบ

การเงิน งบประมาณ การจดัหาเงินทุน การใช้เงินทุนและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

บริหารใหเ้งินทุนหมุนเวยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4.1 การลงทุน เป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรในการแปรรูปให้ได้ผลตอบแทน         

ในลักษณะต่างๆ มีการควบคุมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงน้อยท่ีสุด การลงทุนในธุรกิจกาแฟ              

แบรนดท์อ้งถ่ิน มีการลงทุนดว้ยตวัเองและการร่วมทุนกบัผูท่ี้สนใจท าธุรกิจ  

  4.2 การหาแหล่งเงินทุน เป็นกระบวนการในการจดัหาเงินทุนในการขยายธุรกิจ                

โดยการหาเงินทุนสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 

  4.3 การจดัการทางบญัชี เป็นการท าระบบรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ โดยสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินยอ้นหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 5. การจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน คือ กิจกรรมในการจดัซ้ือและควบคุมการจดัซ้ือ

วตัถุดิบ รวมทั้งการตรวจนบัสินคา้คงคลงั 

  5.1 การจดัการแหล่งวตัถุดิบ คือ กระบวนการในการบริหารจดัการแหล่งเพาะปลูก

วตัถุดิบ ในธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ินมีการควบคุมใหเ้กษตรกรผูป้ลูกกาแฟเห็นถึงความส าคญัของ
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ความปลอดภยั มีการส่งเสริมให้ปลูกแบบอินทรีย ์และมีการสร้างระบบนิเวศภายในชุมชนพื้นท่ี

เพาะปลูก 

  5.2 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ กระบวนการในการสร้างระบบนิเวศและการรักษา

สภาพแวดลอ้ม โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ินมีการสร้างป่าในพื้นท่ีเพาะปลูกกาแฟ การส่งเสริม

ใหค้วามรู้กบัเกษตรกรในการท าเกษตรควบคู่กบัการอนุรักษ ์

  5.3  การสร้างมาตรฐาน คือ กิจกรรมในการผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ โดยการ

สร้างมาตรฐานของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน คือ การควบคุมปัจจยัในการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึง

ปลายทางสู่ผูบ้ริโภค มีการทดสอบคุณภาพของผลผลิตก่อการแปรรูปในหอ้งปฏิบติัการ  

 6. การบริหารงานบุคคล คือ การด าเนินการจดัสรรพนักงาน การฝึกอบรม การจดัหา 

การใชรู้ปแบบการจูงใจในการปฏิบติังาน และสวสัดิการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน

บุคคลซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร   

  6.1 กระบวนการจัดหา คือ กิจกรรมในการจัดหาพนักงานในการปฏิบัติงานให้

สามารถส่งมอบคุณค่าแก่ผูบ้ริโภค โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินมีการคดัเลือกพนกังานในการ

ใหบ้ริการ โดยตอ้งเป็นพนกังานท่ีมีความสามารถ มีทกัษะท่ีดีในการให้บริการ  

  6.2 การพฒันาศกัยภาพ คือ กระบวนการในการพฒันาทกัษะความสามารถของ

พนกังาน โดยมีการจดัหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมและการใหค้วามรู้กบัพนกังาน  

  6.3 ความมัน่คงในอาชีพ คือ การส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

โดยการฝึกทกัษะความสามารถ และการมอบหุ้นส่วนใหก้บัพนกังานท่ีมีความกา้วหนา้  

 7. ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คือ การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้

มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นต่างๆ 

  7.1 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูป เป็นกระบวนการในการสร้าง

มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์การจดัการกบัระบบคลงัสินคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน   

  7.2 การให้บริการ คือ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการบริการ เช่น การใช้

ระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการค านวณ การออกใบเสร็จรับเงิน สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ

ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 8. ดา้นการวิจยัและพฒันา คือ กิจกรรมท่ีเนน้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวตักรรม

ใหก้บัผลิตภณัฑใ์หมี้ความแปลกใหม่ 



        14 

 

  8.1 การพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นกิจกรรมในการพฒันาผลิตใหม่ๆ ให้ตรงต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมีการใส่ความคิดสร้างสรรคแ์ละการเติมองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ในการประกอบธุรกิจตอ้งอาศยัการบริหารจดัการและองคป์ระกอบ

ด้านต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น  สามารปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลาตาม

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาการบริหารธุรกิจของธุรกิจของ

กาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1) ดา้นการจดัองค์กร 2) ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ 3) ดา้น

การตลาด 4) ด้านการบัญชีและการเงิน  5) ด้านการจัดหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน  6) ด้านการ

บริหารงานบุคคล 7) ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8) ดา้นการวจิยัและพฒันา  

 ทรัพยากรและปัจจัยพืน้ฐานของการท าธุรกจิ  

 ณฐัวุฒิ วิเศษ (2555: 39) ไดอ้ธิบายวา่ ทรัพยากรและปัจจยัพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ 

ประกอบด้วย ปัจจัย 5 M’s  คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ (Manpower) 2) เคร่ืองจักรอุปกรณ์รวมถึง

โครงสร้างพื้นฐาน (Machine) 3) วัตถุ ดิบ (Materials)  4) เ งินลงทุน  (Money) 5) การจัดการ

ด าเนินงาน (Management)  

 1. ทรัพยากรมนุษย ์(Manpower) เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ

เป็นอยา่งมาก เพราะการด าเนินงาน การจดัการธุรกิจ การควบคุมเคร่ืองจกัรกลในการผลิตตอ้งอาศยั

คนเป็นหลกั 

                2. เงินลงทุน (Money) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนให้ไดซ่ึ้งทรัพยากรการจดัการ

อ่ืนๆ ช่วยให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างราบร่ืน ซ่ึงเงินทุนท่ีน ามาใช้อยู่ในรูปของการซ้ือเคร่ืองจกัร                

การสร้างอาคาร และซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้         

 3. เคร่ืองจักรอุปกรณ์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน (Machine) ในการผลิตสินค้าให้มี

คุณภาพและไดป้ริมาณมากๆ จะอาศยัเฉพาะแรงงานคนไม่ได ้จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรในการ

ผลิตเพราะการผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัรสามารถท าไดร้วดเร็วและไดม้าตรฐานท่ีเท่าเทียมกนั   

                 4. วตัถุดิบ (Materials) ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อคุณภาพของสินค้า เพราะสินค้า            

จะมีคุณภาพดีหรือไม่ องคป์ระกอบส าคญั คือ ตอ้งไดว้ตัถุดิบท่ีดี และการจดัตั้งโรงงานจะตั้งอยูใ่กล้

แหล่งวตัถุดิบท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งวตัถุดิบเขา้โรงงาน 

                5. การจดัการด าเนินงาน (Management) นับว่ามีความส าคญัเช่นกนั การผลิตสินค้า

ประเภทเดียวกนั คุณภาพสินคา้เท่าๆ กนั แต่ตน้ทุนการผลิตอาจจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัการบริหาร
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การจดัการ หรือการน าหลกัการบริหารการจดัการสมยัใหม่มาใช้ในการผลิตแทนระบบการผลิต

แบบเดิมๆ   

 ดงันั้นในการประกอบธุรกิจ ตอ้งมีกระบวนการจดัการทรัพยากรให้มีความเหมาะสม             

และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตสินคา้และบริการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค          

ซ่ึงแต่ละธุรกิจอาจมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีแตกต่างกัน โดยมีการปรับเปล่ียนตาม

สภาพแวดลอ้ม หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 กลยุทธ์ 9Ps ในธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น  

 กลยุทธ์ทางการตลาด ถือเป็นส่วนส าคญัให้เกิดการซ้ือสินคา้และบริการ โดยสามารถ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั การพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ                

1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้น

บุคลากร 6) ดา้นกระบวนการ 7) ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2552 : 80) นอกจากน้ียงัมีองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ เช่น 8) ดา้นการ

บริหารจัดการคู่ค้าหรือพนัธมิตรกับธุรกิจ โดยท่ี วิชัย เบญจรงคกุล  (2556) กล่าวว่า คู่ค้า หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจ คือ การท่ีธุรกิจมีคู่ค้าหรือหุ้นส่วนท่ีท างานร่วมกันเพื่อผลส าเร็จของธุรกิจ                    

9) ดา้นความหลงใหล ธนาคารกสิกรไทย (2559) กล่าววา่ ความหลงใหล ความคลัง่ไคล ้เป็นหน่ึงใน

คุณลกัษณะท่ีดีของผูป้ระกอบการ เพราะการมีความหลงใหล (Passion) จะท าให้เกิดแรงผลกัดนั

อยา่งแรงกลา้ ไม่วา่จะเจอกบัปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ตาม จะท าใหไ้ม่ยอ่ทอ้ต่อเหตุการณ์เกิดข้ึน 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้

หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616) มีการ

น าเสนออยู่ในรูปแบบท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ ราคา บริการ หรือ

แม้กระทัง่ช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด  

นอกจากน้ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552 : 80)  กล่าวว่า  ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายต้องมี

อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถ

ขายได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีความแตกต่าง มีคุณสมบติั เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ        

การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี กมลรัฐ เปล่งศรีสกุล (2556 : 77) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์

ในธุรกิจร้านกาแฟ ประกอบดว้ย เอสเพรสโซ คาปูชิโน ลาเต ้มอคค่า เป็นตน้ รวมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

เช่น น ้ าผลไม ้ชาต่างๆ และเบเกอร่ี อีกทั้ง พชันี สุวรรณวศิลกิจ (2555 : 46) กล่าววา่ กวา่จะไดก้าแฟ
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ท่ีมีคุณภาพ 1 ถว้ย ตอ้งมองถึงองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด ตั้งแต่สายพนัธ์ุกาแฟ พื้นท่ีเพาะปลูก 

การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การแปรรูป เป็นตน้  

 ดงันั้นในการศึกษาในคร้ังน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ จะศึกษา 1) ลกัษณะทางกายภาพของผลิต

ภฑัณ์ เช่น กล่ินของกาแฟ รสชาติของกาแฟ เป็นตน้ 2) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ เช่น อาหาร 

เบเกอร่ี เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ 3) คุณค่าของผลิตภณัฑ ์เช่น คุณภาพ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  

 2. ดา้นราคา (Price) สิปปศิณี บาเรย  ์(2555 : 53) กล่าวว่า คุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งตอบ

แทนเป็นตวัเงิน ราคาของผลิตภณัฑ์ ถูกก าหนดดว้ยมูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มีความ

ยติุธรรม ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบัการบริการท่ีต่างกนัเม่ือเทียบกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์

หรืออรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการลูกคา้จะเปรียบเทียบ

ระหว่าง คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้า                 

จะตดัสินใจซ้ือ การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการอย่าง

ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั ในส่วนของการก าหนดราคา ในธุรกิจกาแฟนั้น

เป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพของการเลือกใช้เมล็ดกาแฟ บ่งบอกถึงความตั้งใจความเอาใจใส่ของ

ผูป้ระกอบการ ในการตั้งราคานั้นต้องค านึงถึงต้นทุนต่างๆ ประกอบไปด้วย  1) ราคาวตัถุดิบ                        

2) ราคาอุปกรณ์ 3) ตน้ทุนในการบริการ เป็นตน้ โดยท่ีตน้ทุนของธุรกิจกาแฟแต่ละร้านจะไม่เท่ากนั 

เน่ืองจากการเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั บางธุรกิจใช้นมขน้หวานท่ีมีราคาแพงกว่า                  

ใช้เมล็ดกาแฟผสม ใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นตน้ทุนต่างๆ จึงเป็นตวัแปรส าคญัในการ

พิจารณาก าหนดราคา ในการก าหนดราคาโดยทัว่ไปมกัจะตั้งราคาท่ีลงทา้ยดว้ย เลข 5  เช่น 35.- 45.- 

55.- 65.- เพราะเป็นราคาท่ีท าใหรู้้สึกไม่ไดจ่้ายในราคาท่ีเตม็ เหมือนจ่ายแค่คร่ึงเดียว  

 ดงันั้นในการศึกษาในคร้ังน้ีดา้นราคาจะศึกษา ราคากบัคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ การตั้ง

ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนๆ มาตรฐานของราคาท่ีธุรกิจตั้งไว ้และการแสดงราคาผลิตภณัฑ์                

ท่ีชดัเจน  

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นช่องทางเพื่อน าผลิตภณัฑห์รือการบริการไป

ยงัผูบ้ริโภค (Kotler. Philip and Armstrong. Gray, 2008 : 326) การจดัจ าหน่ายเป็นองคป์ระกอบดา้น

สถานท่ี การเลือกท าเลท่ีตั้ งให้มีความสะดวก ยงัรวมไปถึงการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังน้ี                      

1) ทางเลือกของช่องทางการจัดจ าหน่าย 2) ประเภทของร้านค้า (อรฤทัย ผกาขยาย , 2558)                            

ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจกาแฟ โดยส่วนใหญ่จะมุ่งไปตามยา่นธุรกิจแหล่งท่องเท่ียว

และสถานท่ีต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถาบนัการศึกษา ใกล้โรงภาพยนตร์ 



        17 

 

ป๊ัมน ้ ามนั เป็นตน้ นอกจากน้ีช่องทางการจดัจ าหน่ายยงัสามารถแบ่งตามลักษณะการลงทุน คือ             

1) การลงทุนแบบ ร้านสแตนอะโลน (Stand - Alone)   เป็นอาคารอิสระหรือห้องเช่า ร้าน Stand - 

Alone อาจตั้งอยู่ตามย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน 2) การลงทุนแบบ คอร์เนอร์ 

(Corner/Kiosk) ร้านกาแฟขนาดกลาง ลกัษณะเป็นมุมกาแฟภายในอาคาร ศูนยก์ารคา้ 3) การลงทุน

แบบรถเข็น (Cart) ร้านกาแฟขนาดเล็ก สามารถเคล่ือนยา้ยได้สะดวกหาท าเลท่ีตั้งได้ง่าย ท าให้

เขา้ถึงตลาดไดทุ้กระดบั  

 ดงันั้นในการศึกษาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ผูว้ิจยัจะศึกษา 1) ทางเลือกของ

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 2) ประเภทของร้านคา้ ของธุรกิจร้านกาแฟท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญในการ

ติดต่อส่ือสารกับผู ้บริโภค โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เ กิดทัศนคติ                     

พฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2552 : 83) กล่าวว่า เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย 1)  การขายโดยพนกังานขาย               

2) การส่งเสริมการขาย 3) การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ยงัรวมไปถึงการติดต่อส่ือสารดา้น

การตลาดโดยใชส้ัญลกัษณ์เพื่อใหเ้กิดการจดจ าของผูบ้ริโภค  

  4.1 การขายโดยพนกังานขาย โดยท่ีพนกังานถือเป็นตวัการส าคญัท่ีชกัจูงลูกคา้ให้มา

ซ้ือผลิตภณัฑไ์ด ้เช่น การกล่าวทกัทายลูกคา้ การมีรอยยิม้หรือความเตม็ใจในการบริการ ท าใหลู้กคา้

เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑม์ากข้ึนได ้ 

  4.2 การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมทางการตลาดในการจดัหาคุณค่าหรือส่ิงจูงใจ

พิเศษเพื่อซ้ือสินค้าและสามารถกระตุ้นให้เกิดการขายในทันที มีการลดราคาสินค้า  (Sales 

Promotion) กบัร่วมกบัธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ป๊ัมน ้ ามนั โดยการแจกคูปองส่วนลดเม่ือเติมน ้ ามนัครบ 300 

บาท หรือจดักิจกรรมใหคู้ปองส่วนลดในโซเชียลมีเดีย   

  4.3 การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ เป็นการใหข้่าวสารดา้นผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค 

เช่น คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์การมีมาตรฐานต่างๆ  

  4.4 การติดต่อส่ือสารด้านการตลาด เป็นการส่ือสารโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น               

มีการส่ือสารดว้ยตราสินคา้ท่ีโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ แสดงความเป็นตวัตนท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ 

การบรรจุหีบห่อ (Packaging) เอกลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ เช่น การใชถ้ว้ยดินเผา หรือวสัดุจากชุมชน
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สามารถสร้างความแตกต่างกับตราสินค้าอ่ืนๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินค้าได้เร็วยิ่งข้ึน รวมทั้ ง

ภาพพจน์ของสินคา้ถึงความมีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ดงันั้นในศึกษาดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยจะศึกษาเคร่ืองมือส่งเสริม

การตลาด ประกอบด้วย 1)  การเลือกใช้การส่งเสริมการขาย 2) การเลือกใช้ส่ือในการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ 3) การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ 

  5. ดา้นบุคลากร (People) เป็นตวัขบัเคล่ือนท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ ภายในธุรกิจ

จะต้องมีบุคลลากรท่ีมีความสามารถและมีความซ่ือสัตย์ พร้อมท่ีจะรับฟัง เช่ือในแนวคิด                  

เช่ือในวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 

  5.1 คุณสมบติัของบุคลกร  

  ระวิวรรณ สัมฤทธ์ิ (2556 : 25) กล่าวว่า คุณสมบติัของบุคลการ ประกอบด้วย 3 

ประการ ดงัน้ี  

   1. ความรู้ คือ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ “รู้” เช่น ความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย

ปกครอง  

   2. ทกัษะ คือ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ “ท า” เช่น ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ ทกัษะ

ดา้นเทคโนโลยกีารบริหารสมยัใหม่ เป็นส่ิงท่ีตอ้งผา่นการเรียนรู้ และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดความ

ช านาญในการใชง้าน  

   3. พฤตินิสัยท่ีพึงปรารถนา คือ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ “เป็น” เช่น ความใฝ่รู้ 

ความซ่ือสัตย ์ความรักในองคก์ร และความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ ส่ิงเหล่าน้ีจะอยูลึ่กลงไป ในจิตใจ

ตอ้งปลูกฝัง สร้างยากกว่าความรู้และทกัษะแต่ถา้หากมีอยู่แลว้จะผลกัดนัให้มีพฤติกรรมท่ีองค์กร        

มีความตอ้งการ 

   4. ตอ้งมีความทะเยอทะยาน พนักงานท่ีดีนั้นตอ้งมีความทะเยอทะยานในการ

ท างาน ไม่ใช่แค่สร้างให้บริษทักา้วไปขา้งหน้า แต่ยงัตอ้งสร้างแรงผลกัดนัและคอยฝึกฝนพฒันา

ตวัเองอยูเ่สมอเพื่อกา้วไปสู่ความส าเร็จ 

   5. มีอิสระ พนักงานท่ีมีอิสระในการท างาน จะท าให้สามารถสร้างงานออกมา

เสร็จสมบูรณ์ เน่ืองจากจะรู้วธีีการจดัการกบังานและปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ 

   6. การถ่อมตน เป็นเหมือนกุญแจสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างาน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในสถานท่ีท างานนั้นจะมีผูค้นหลากหลาย จึงตอ้งรู้จกัถ่อมตนถึงจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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   7. ความหลงใหล ลูกจา้งท่ีมีความหลงใหลต่อการท างานนั้นเป็นส่ิงท่ีดี เพราะ

หากไม่มีความหลงใหลต่องานยอ่มไม่เกิดแรงจูงใจใหท้  างานออกมาส าเร็จ 

   8. ความมัน่ใจ ส่ิงท่ีพนกังานท่ีดีควรจะมี คือ เร่ืองของความมัน่ใจไม่วา่ต าแหน่ง

งานไหน ความมัน่ใจก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าใหส้ามารถสร้างสรรคง์านออกมาไดดี้ท่ีสุด 

   9. ความซ่ือสัตย ์พนกังานท่ีมีความซ่ือสัตยจ์ะท างานอย่างโปร่งใส และบอกให้

คนอ่ืนรู้ถึงสถานะของงานต่างๆ ตลอดเวลา ถา้อยากให้พนกังานท างานอยา่งซ่ือสัตยจ์ริงใจนั้นตอ้ง

ท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกดีต่อองคก์ร 

   10.  มีความคิดสร้างสรรค์ ทุกองค์กรย่อมแสวงหาคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ ต่องานอยู่เสมอ ดงันั้นพนักงานควรจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีการพฒันาความรู้ความสามารถ            

ของตนเองอยูเ่สมอ 

   11. ความน่าเ ช่ือถือ ผู ้ท่ี มีความน่า เ ช่ือถือมากก็ยิ่ ง เ ป็นพนักงานท่ี ดีมาก               

เพราะเม่ือคนเหล่าน้ีได้รับมอบหมายงาน จะท าให้ง่ายต่อหัวหน้างานท่ีจะก าหนดแผนงานต่างๆ           

ท  าใหก้ารท างานร่วมกนัง่ายยิง่ข้ึน 

   12. มองโลกในแง่ดี การท่ีพนักงานทุกคนมองโลกในแง่ดี จะช่วยพัฒนา

ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ลดปัญหาความขดัแยง้  

  ดงันั้นจะเห็นไดว้่า คุณสมบติัของบุคลากร มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีท าให้ธุรกิจ

ประสบผลส าเร็จ ตอ้งมีการบริหารจดัการบุคลากรภายในธุรกิจซ่ึงพนกังานตอ้งมีทกัษะ มีความรู้ 

ความสามารถ มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ อีกทั้ งย ังต้องมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

ความสามารถของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  

  5.2 ลกัษณะของบุคลากรในการใหบ้ริการ 

  ระวิวรรณ สัมฤทธ์ิ (2556 : 8) กล่าวว่า การให้บริการท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้ง 

ประกอบดว้ย คุณสมบติัส าคญัต่างๆ ดงัน้ี  

   1. ความเช่ือถือได ้คือ เป็นกระบวนการท างานท่ีเกิดข้ึนอย่างมีความสม ่าเสมอ           

มีหลกัการในการท างานอย่างจริงจงั เสมอตน้เสมอปลาย จนก่อให้เกิดความไวว้างใจ หรือ ความ

พึ่งพาได ้

   2. การตอบสนอง คือ พนักงานต้องมีความเต็มท่ีและความพร้อมในการให้               

บริการแก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและทนัท่วงที  
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   3. ความสามารถ คือ ความสามารถของพนกังาน ในการใหบ้ริการ ความสามารถ

ในการส่ือสาร และความสามารถในความรู้วชิาการท่ีจะใหบ้ริการ เป็นตน้ 

   4. การเขา้ถึงบริการ คือ ขั้นตอนในการบริการตอ้งมีความสะดวก มีความรวดเร็ว 

ใชร้ะยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด  

 ดงันั้น จะเห็นไดว้่าบุคลากรในการให้บริการ เป็นส่วนส าคญัท่ีก่อให้เกิดการซ้ือสินคา้

และบริการจากผูบ้ริโภค ฉะนั้นบุคลากรจะตอ้งเรียนรู้และพฒันาตนเองในการให้บริการเพื่อการ

บริการท่ีเป็นเลิศก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการศึกษาดา้นบุคลากรจะศึกษา 1) คุณสมบติัของ

บุคลกร 2) ลักษณะของบุคลากรในการให้บริการ  ท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ

ผูบ้ริโภค  

 6. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการในการ

ปฏิบติังานเพื่อน าเสนอสินคา้และบริการให้กบัผูบ้ริโภค โดยมีการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 

และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ ในขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจกาแฟนั้น ตอ้งมีขั้นตอน             

ท่ีเป็นมาตรฐาน มีขั้นตอนของการปฏิบติัท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง รวมไปถึงการใส่ใจทุกรายละเอียด                  

มีการกล่าวตอ้นรับตั้งแต่เดินเขา้ร้าน มีการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบัธุรกิจ เช่น การค านวณ

ค่าใช้จ่ายจากเคร่ืองคิดเงินโดยอตัโนมติั ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็วและทนัถว้นที 

 จะเห็นได้ว่า ด้านกระบวนการนั้นจะตอ้งมีขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน

และมีความถูกตอ้ง มีการสร้างบรรยากาศท่ีก่อใหเ้กิดการซ้ือสินคา้และบริการจะเป็นการสร้างความ

พึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคและเกิดการใชบ้ริการซ ้ า 

 7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  เป็นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบ

การให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู ้บริโภคไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย                

การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

  นอกจากน้ียงัรวมไปถึงกระบวนการน าเสนอ (Present) เป็นกระบวนการส่ือสารเพื่อ

เสนอน าเสนอขอ้มูลและความรู้ต่างๆไปสู่ผูรั้บสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการอนัจะท าให้บรรลุผล

ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการน าเสนอ 

  การน าเสนอสินคา้และบริการ คือ กระบวนการส่ือสารในการน าเสนอขายสินคา้หรือ

บริการให้กบัผูบ้ริโภค ในธุรกิจร้านกาแฟนอกจากการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์แล้ว ยงัตอ้งมีการ
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น าเสนอขายบรรยากาศของร้าน สถานท่ีในการให้บริการ อีกทั้งยงัมีการน าเสนอเร่ืองราว เช่น 

ประวติัของร้าน แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ น ามาสร้างเป็นเร่ืองราวในการน าเสนอคู่กบัสินคา้หรือ

บริการ  เช่น ธุรกิจร้านกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา ท่ีน าเสนอกระบวนการปลูกกาแฟของชาวเขาเผ่า  

อาข่า ตั้งแต่กระบวนการเร่ิมตน้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยถือเป็นจุดขายของธุรกิจและในพื้นท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่มีการประกอบธุรกิจร้านกาแฟเป็นอนัดบั 1 ของประเทศในแต่ร้านจะเนน้การสร้างความ

แตกต่างทั้ งในรูปธรรมและนามธรรม บางธุรกิจเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มมีรูปแบบการน าเสนอ                    

ท่ีแตกต่างกนั เช่น การเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง เนน้กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาสามารถนัง่ท างานได ้

การมีรูปแบบการน าเสนอของธุรกิจร้านกาแฟ เช่น 1) การสร้างบรรยากาศในร้านกาแฟนั้น สามารถ

ท าไดห้ลายวิธีเช่น การสร้างบรรยากาศดว้ยเสียงดนตรี ดว้ยกล่ินน ้ าหอม หรือกล่ินของกาแฟ หรือ

การให้ลูกคา้มีส่วนร่วม เช่น การใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นแกว้กาแฟ โดยลูกคา้สามารถ

ผสมกาแฟเอง เป็นตน้  2) สถานท่ีตอ้งมีความพร้อมในการให้บริการ มีพื้นท่ีจอดรถมีจ านวนโต๊ะ

เพียงพอต่อความตอ้งการ อยูใ่นแหล่งท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย  3) การมีเร่ืองราวเป็นการสร้างจุด

ขายให้กบัธุรกิจร้านกาแฟ รวมถึงการมีรูปแบบการตกแต่งท่ีเอกลกัษณ์สามารถสร้างความแตกต่าง 

จากคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ  

  จะเห็นไดว้า่ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตอ้งมีรูปแบบท่ีแตกต่างโดยมีการสร้าง

บรรยากาศท่ีก่อให้เกิดการซ้ือสินคา้และบริการ มีการสร้างจุดขายดว้ยการน าเสนอเร่ืองราว มีการ

ตกแต่งร้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีความพร้อมของสถานท่ีให้บริการเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบั

ผูบ้ริโภคและเกิดการใชบ้ริการซ ้ า 

 8. ดา้นคู่คา้ (Partnership) 

 วิชยั เบญจรงคกุล (2556) กล่าวว่า คู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นหุ้นส่วนในท าธุรกิจ 

มีการท างานร่วมกันส่งผลต่อความส าเร็จกิจการ รวมถึง เจษฎา  พงศ์พิริยะกาญจน์  (2555 : 6)                  

กล่าวว่า พนัธมิตรธุรกิจ คือ องค์กรหรือบริษทัท่ีมากกว่าหน่ึงแห่งมีการตกลงร่วมมือกนัด าเนิน

กิจกรรมร่วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจของตนเองและร่วมกนั นอกจากน้ี อิงคค์วิต้ี 

(2559) กล่าววา่ คู่คา้ทางธุรกิจหรือพนัธมิตรธุรกิจเป็นไดท้ั้งบุคคลหรือองคก์ร ผูมี้ส่วนร่วมในธุรกิจ

ไม่วา่จะเป็นพนกังานในองคก์รหรือลูกคา้  

  จะเห็นไดว้า่ ในการท าธุรกิจจะไม่สามารถยนืหยดัไดเ้พียงล าพงั ตอ้งมีธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งและการมีคู่คา้ท่ีดียงัเป็นการแบ่งปันทรัพยากรก่อให้เกิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 

ของผลิตภณัฑ์ให้มีความความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เป็นการเติมเต็มจุดแข็งให้กับธุรกิจ                 
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ในธุรกิจร้านกาแฟตอ้งการมีการน าเขา้ปัจจยัในการผลิตจากธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 1) วตัถุดิบ 

เช่น เมล็ดกาแฟ น ้าแขง็ สารใหค้วามหวาน เบเกอร่ีต่างๆ 2) อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เช่น ภาชนะบรรจุ 

โตะ๊ เกา้อ้ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ ในทั้งน้ีคู่คา้ท่ีส าคญัในธุรกิจกาแฟ คือ ชุมชนแหล่ง

เพราะปลูกกาแฟ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของธุรกิจ โดยท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงแหล่งท่ีมาของ

วตัถุดิบ คุณภาพ กระบวนการแปรรูป ตราสินคา้ เพื่อส่งมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค   

 พชันี สุวรรณวศิลกิจ  (2555 : 2) กล่าววา่ ตลาดการคา้กาแฟทัว่ไปมีกาแฟอยู ่2 ชนิด คือ 

อราบิกา้ และโรบสัตา้ ความแตกต่างของกาแฟทั้งสองชนิด ถูกแบ่งดว้ยความเป็นธรรมชาติ กล่าวคือ 

โรบสัต้าเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน สามารถปลูกได้ในพื้นท่ีความสูงจาก

ระดับน ้ าทะเลปานกลางถึง 1,200 เมตร ส่วนอราบิก้าเจริญเติบโตได้ในพื้นท่ีความสูงจาก

ระดับน ้ าทะเล ปานกลางมากกว่า 800 เมตร คุณภาพในด้านกล่ินรสชาติจัดว่าดีกว่าโรบัสต้า                  

ในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟในพื้นท่ีภาคเหนือ เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย โดยผลิต

เพื่อส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ เช่น กาแฟแบรนด์ดอยชา้ง กาแฟแบรนด์วาว ีกาแฟแบรนด์

อาข่า อามา เป็นตน้ ในการปลูกกาแฟปัจจุบนัมีการเน้นการปลูกกาแฟอินทรีย ์(Organic Coffee)       

เพื่อตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพโดยเน้นการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารเคมี

ผลิตจากธรรมชาติ 100 % ฉะนั้นผูป้ระกอบการต้องคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพจากแหล่งผลิต            

ท่ีมีความน่าเช่ือถือโดยอาจจะเลือกจากตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงในทอ้งตลาดเพื่อรับประกนัมาตรฐาน

และคุณภาพของสินคา้      

 9. ดา้นความหลงใหล (Passion) 

 ชฎาภา อนนัตกิ์ตติกุล (2554: 35) กล่าววา่ ความหลงใหล (Passion) คือ ความรู้สึกผกูพนั

ลึกซ้ึงของลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้นั้นๆ จนไม่มีตราสินคา้ไหนสามารถเขา้มาแทนท่ีตราสินคา้นั้นได้

เลย โดยท่ีผลิตภณัฑ์และบริการของตราสินคา้นั้นบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของผูใ้ช้ได้อย่างสมบูรณ์

แบบ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้อยา่งเหมาะสม กล่าวไดว้า่ เป็นสาวกของตราสินคา้คือ 

จะใช้ทุกผลิตภณัฑ์และบริการภายใตต้ราสินค้าน้ี จะบอกต่อกบัคนใกล้ตวัให้ใช้ผลิตภณัฑ์และ

บริการของตราสินคา้น้ี เช่น ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัมีตราสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แตกต่างจากตรา

สินคา้อ่ืน จะเลือกบริโภคตราสินคา้ของสตาร์บคัเท่านั้น จะบอกต่อและแนะน าตราสินคา้น้ีกบัคน

ใกลชิ้ด 

 นอกจากน้ี วิเลิศ ภูริวชัร (2555) กล่าวว่า การพฒันาให้ลูกคา้รู้สึกไดถึ้งความหลงใหล 

(Passion) ในตราสินคา้ได ้ตอ้งอาศยัการบูรณาการกลยุทธ์ท่ีเน้นการพฒันาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้
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หลายๆ ดา้น เช่น กลยทุธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management: CRM) 

ท่ีมุ่งพฒันาสัมพนัธภาพกับลูกค้าส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์

ทางบวกให้กบัลูกคา้ (Customer Experience Management: CEM)  เม่ือลูกคา้ไดรั้บการปฏิบติัอย่าง

น่าประทบัใจและมีประสบการณ์ทางบวกอยา่งต่อเน่ืองจะเกิดความผกูพนั 

 ดงันั้นจะเห็นได้ว่า ในการสร้างความหลงใหล (Passion) เพื่อให้ผูบ้ริโภคกลายเป็น 

สาวก นั้ นต้องท าการพัฒนาหรือสร้างกลยุทธ์ เช่น สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้าง

ประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า ในการสร้างความสัมพนัธ์นั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น                        

มีการจัดของขวัญให้กับกับลูกค้าในโอกาสส าคัญต่างๆ ในการศึกษาด้านความหลงใหล                                  

จะศึกษากระบวนการการสร้างความหลงใหล คือ 1) สร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า 2) การสร้าง

ประสบการณ์ทางบวกใหก้บัลูกคา้  เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 สามารถสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการและกลยุทธ์เป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ 

ให้มีศกัยภาพในดา้นต่างๆ เช่น การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั จะเห็นไดว้า่ธุรกิจร้านกาแฟ

ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีอตัราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ธุรกิจตอ้งมีรูปแบบการบริหารจดัการ           

ท่ีเหมาะสมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค 

ดว้ยคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภณัฑ์และรูปแบบของการบริการ ยงัรวมไปถึงกระบวนการบริหาร

จดัการด้านต่างๆ ภายในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการบริหารจดัการพนักงาน การสร้างเร่ืองราวในการ

น าเสนอ การสร้างเอกลักษณ์ เพื่อใช้เป็นจุดแข็งของธุรกิจในการสร้างความย ัง่ยืนให้กับธุรกิจ 

นอกจากน้ียงัสามารถสร้างคุณค่าให้กับส่วนเก่ียวกับธุรกิจ เช่น การสร้างคุณค่าต่อท้องถ่ิน                      

โดยน าเอาผลผลิตในชุมชนมาเป็นวตัถุดิบหลกั ในการผลิตสินคา้และบริการ  
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กจิการเพ่ือสังคม  

 กิจการเพื่อสังคมเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการเติมเต็มช่องวา่งบนพื้นฐานความสมดุลระหวา่ง 

ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีการบริหารจดัการดว้ยคุณธรรมและความพอเพียง ให้สามารถอยู่

ร่วมกนัได้โดยไม่เบียดเบียนสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการแกไ้ขปัญหาของสังคม

ดว้ยนวตักรรมท่ีสร้างสรรค ์มีรูปแบบการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  มีการน าผลประการใน

ธุรกิจกลบัไปลงทุนขยายกิจการใหก้ลบัมาดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

 ความหมายและค าจ ากดัความ 

 ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (2553)  ให้ความหมายว่า กิจการ                  

เพื่อสังคม (Social Enterprise) คือ กิจการท่ีมีรายไดจ้ากการผลิตหรือจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 

โดยมีเป้าหมายของกิจการท่ีชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นหลกั ไม่ไดมี้เป้าหมายในการสร้างก าไรสูงสุดต่อผูถื้อหุน้และเจา้ของเท่านั้น 

 กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมองักฤษ (อา้งถึงใน กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์, 2557 : 

3) ให้ความหมายว่า กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) องค์กรท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิง

ธุรกิจ แต่มีเป้าหมายทางสังคมเป็นหลกั และรายได้จากการด าเนินธุรกิจจะน ากลบัมาสู่การพฒันา

สังคมและพฒันาองคก์รให้เติบโตข้ึน เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นหลกัมิใช่เพื่อความมัง่

คัง่ของเจา้ของและผูถื้อหุน้ 

 มงคล เกษมสันต ์ณ อยุธยา (อา้งถึงใน คณะผูจ้ดัท ารวมกิจการเพื่อสังคมไทย, 2555 : 2) 

กล่าวว่า กิจการเพื่อสังคม เป็นการผสานความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจ ผลตอบแทนในด้านสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และผลตอบแทนทางดา้นการเงิน โดยมีพื้นฐานจากความสนใจของเจา้ของกิจการ 

 กฤษดา เรืองอารีย์รัชน์ (อ้างถึงใน คณะผูจ้ดัท ารวมกิจการเพื่อสังคมไทย, 2555 : 1)                 

กล่าววา่ หวัใจของกิจการเพื่อสังคม ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) แรงบลัดาลใจ (Passion) คือ คนท่ีมา

ด าเนินการกิจการเพื่อสังคมตอ้งมีแรงบลัดาลใจท่ีแรงกล้าท่ีอยากแก้ปัญหาสังคม 2) นวตักรรม 

(Innovation)  เป็นส่วนท่ีส าคัญต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดท่ีนอกกรอบ 3) ธุรกิจ 

(Business) เป็นการน ากระบวนการเชิงธุรกิจมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ กิจการเพื่อสังคมเป็นกิจการท่ีมีกระบวนการแกปั้ญหาหาของสังคม 

รวมถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลกั โดยการน ากระบวนการเชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เพื่อการจดัการ                    

ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาใหกิ้จการใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งมัน่คง 
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 ประเภทของกจิการเพ่ือสังคม  

 กิจการเพื่อสังคม สามารถแบ่งจากการพฒันารูปแบบกิจการท่ีมาจากองค์กรประเภท

ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายได ้3 ประเภท (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป, 2557 : 4) ดงัน้ี 

 1. กิจการเพื่อสังคมท่ีไม่แสวงหาก าไรแต่มีการหารายได้ (Nonprofit with income 

generating activities) เป็นองค์กรมีส่วนหน่ึงในการด าเนินงานท่ีแสวงหาก าไร ท่ีให้ความส าคญั              

กบัพนัธกิจทางสังคมมากกว่าผลก าไร และมีเงินทุนในการด าเนินงานจากการบริจาคหรือการ

สนับสนุนเป็นหลกั กิจการเพื่อสังคมประเภทน้ีมกัพฒันามาจากองค์กรสาธารณประโยชน์หรือ

องคก์รการกุศล เช่น มูลนิธิหรือสมาคมต่างๆ 

 2. กิจการเพื่อสังคมประเภทลูกผสม (Hybrid) กิจการเพื่อสังคมประเภทน้ีเป็นการ

ผสมผสานระหว่างองค์กรแสวงหาผลก าไรและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรให้สามารถเช่ือมโยง  

และสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัได้โดยท่ีองค์กรแสวงหาผลก าไรจะน ารายได้ไปสนับสนุนองค์กร                 

ไม่แสวงหาผลก าไรท่ีมีพนัธกิจทางสังคมอีกทอดหน่ึง 

 3. กิจการเพื่อสังคมท่ีพัฒนาจากธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 

Responsible Business) กิจการเพื่อสังคมประเภทน้ีเป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการแสวงหา

ก าไรและมีการน าเอาก าไรกลบัคืนสู่ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของ แต่ในขณะเดียวกนัก็ไดใ้ห้ความส าคญั          

กับพนัธกิจทางสังคมควบคู่ไปกับพนัธกิจทางธุรกิจด้วย โดยมีการเช่ือมโยงการแก้ไขปัญหา            

และพฒันาสังคมเขา้ไปสู่กระบวนการปกติของธุรกิจ 

 ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า กิจการเพื่อสังคมเป็นการผสมผสานระหว่างธุรกิจและสังคม                   

โดยให้ความส าคญักับการแก้ปัญหาของสังคมมากกว่าผลก าไร และมีการน าเอาก าไรกลับคืน                  

สู่ผูถื้อหุ้นหรือเจ้าของ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น ชุมชน เกษตรกร ผูผ้ลิต

วตัถุดิบของสินคา้หรือบริการ 

 การพฒันากจิการเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

 กิจการเพื่อสังคมเร่ิมเขา้มาในประเทศไทยอยา่งจริงจงัเม่ือประมาณ พ.ศ. 2552 ภายหลงั

จากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ท าให้ภาคส่วนต่างๆ เร่ิมเล็งเห็น                      

ถึงความส าคญัของแนวคิดกิจการเพื่อสังคมซ่ึงเร่ิมตน้จากต่างประเทศวา่เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วย

ฟ้ืนฟู และพฒันาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้มีมัน่คงและย ัง่ยืนได ้แต่แทจ้ริงแลว้องคก์ร            

ท่ีด าเนินงาน ในลักษณะของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยนั้นมีมาอยู่ก่อนแล้วหลายแห่ง                      

เช่น โครงการพฒันาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกบัภารกิจทางสังคมในการเปล่ียนวิถีชีวิตชาวเขา               
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กบัการปลูกฝ่ินท าไร่เล่ือนลอยมาสู่อาชีพการเกษตรท่ีสูงและการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนท่ีด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมชนบท                           

ด้วยกระบวนการแบบธุรกิจ เช่น รีสอร์ทและร้านอาหาร ท่ีน าเอาสินค้าและผลิตภณัฑ์จากฝีมือ

ชนบทมาพฒันาการศึกษาในชุมชนห่างไกล เป็นตน้ 

 การเร่ิมต้นกจิการเพ่ือสังคม 

 ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (2553) ก าหนดการเร่ิมตน้กิจการเพื่อ

สังคม มีแนวทาง 4 ขั้นตอนในเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 คน้หาปัญหาสังคมท่ีสนใจ ขั้นท่ี 2 ท าความ

เข้าใจปัญหา ขั้นท่ี 3 การส ารวจความคิดเห็นของคนพื้นท่ีหรือผูป้ระสบปัญหา ขั้นท่ี 4 พฒันา

รูปแบบการแกไ้ขปัญหา โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 1.  คน้หาปัญหาสังคมท่ีสนใจ เป็นกระบวนการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

 2.  ท าความเข้าใจปัญหา คือการน าเอาขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาพิจารณา สังเคราะห์           

ถึงตน้ตอของปัญหา รวมถึงการเลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยการน าเอากิจการเพื่อสังคม               

เขา้ไปแกไ้ขปัญหา   

 3.  การส ารวจความคิดเห็นของคนพื้นท่ีหรือผูป้ระสบปัญหา โดยเป็นการกลบัไปถาม

คนในพื้นท่ีถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เพื่อจะได้เห็นถึงมุมมองหรือขอ้เห็นต่างๆ เพิ่มเติมแล้วน า

ขอ้คิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 2 จากนั้นหาขอ้สรุปในการ

เร่ิมตน้กิจการเพื่อสังคม โดยสามารรถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและตอบสนองต่อคนในพื้นท่ีมากท่ีสุด   

 4.  พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหา ในการเร่ิมต้นกิจการเพื่อสังคม ควรมีพัฒนา

ผลิตภณัฑห์รือบริการ รวมถึงองคค์วามรู้ต่างๆ โดยการทดลองใชก้บัคนในพื้นท่ีก่อน เพื่อตรวจสอบ

แผนการด าเนินการของกิจการเพื่อสังคมท่ีท าไดผ้ลหรือไม่ หากไม่ประสบผลส าเร็จตอ้งท าการ

ปรับเปล่ียนแนวทางใหดี้ข้ึน  

 นอกจากน้ี ในการเร่ิมต้นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ต้องมีการจดทะเบียน        

มีตวัตน แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการด าเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง มีระบบการสืบทอดการบริหาร

อยา่งชดัเจน มีระบบการบริหารจดัการสร้างความย ัง่ยืนทางการเงินท่ีชดัเจน (สฤณี อาชวานนัทกุล 

อา้งถึงใน คณะผูจ้ดัท ารวมกิจการเพื่อสังคมไทย, 2555 : 8) 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ กิจการเพื่อสังคมเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการเติมเต็มช่องว่างบนพื้นฐาน

ความสมดุลระหว่าง ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีการบริหารจดัการด้วยคุณธรรมและความ
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พอเพียง ให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดโ้ดยไม่เบียดเบียนสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการ

แกไ้ขปัญหาของสังคมดว้ยนวตักรรมท่ีสร้างสรรค ์มีรูปแบบการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน  

มีการน าผลประการในธุรกิจกลบัไปลงทุนขยายกิจการใหก้ลบัมาดูแลส่ิงแวดลอ้ม และสังคม 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค  

 ความหมายและค าจ ากดัความ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552 : 124) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู ้บริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา

ให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระท า

ของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ รวมถึง รจนา มะลิวลัย ์(2554 : 7)  ไดส้รุปพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค คือการศึกษาเร่ืองการตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น (Need) ของผูบ้ริโภค                

ให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคให้เกิดความ                 

พึงพอใจนั้น จึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจว่าผูบ้ริโภคคือใครไม่เขา้ใจ             

ว่าตอ้งการอะไร ชอบส่ิงใดไม่ชอบส่ิงใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ 

นอกจากน้ี ทัศนา หงษ์มา  (2553 : 22) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคล                

ใดบุคคลหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา และการใชผ้ลิตภณัฑท์ั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า 

 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือจดัการกบั

สินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้เช่น พฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคกาแฟ ซ่ึงกาแฟไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตประจ าวนั ต่ืนเชา้มาตอ้งทาน

กาแฟอย่างน้อย 1 แก้ว ถึงจะเร่ิมท ากิจกรรมอ่ืน นอกจากน้ีระหว่างการท างานยงัตอ้งทานกาแฟ                

หรือแมก้ระทัง่หลงัเลิกงานยงัไม่อยากกลบับา้น อาจจะแวะทานกาแฟท่ีร้าน  

 การวเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

 การวิ เคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บ ริการ เ ป็นวิ ธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคล                                   

ท  าการตัดสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินค้า                            

นกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 
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ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ืออย่างไร (How) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ัง

เพียงใด (How often) ซ่ึงประกอบดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 : 193)  

 1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market) เป็นค าถามเพื่อทราบลกัษณะ

ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซ้ือ 

 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy) เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ

ตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเก่ียวกบัคุณสมบติั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์

 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy) วตัถุประสงค์ในการซ้ือของ

ผูบ้ริโภควา่จะซ้ือเพื่ออะไร  

 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying) บทบาทของ

กลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้

 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy) โอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วงวนัใด

ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั 

 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภค

ไปท าการซ้ือ เช่น ซุม้กาแฟ ร้านกาแฟทัว่ไป  

  7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ

ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ ความรู้สึก

ภายหลงัการซ้ือ 

 ดังนั้ นในการวิ เคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ของผู ้บริโภค                               

จะท าการศึกษาโดยใช้ 7 ค าถาม ประกอบด้วย 1) ใครคือผูบ้ริโภค (Who) 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

(What) 3) ท าไมจึงซ้ือ (Why) 4) ซ้ืออย่างไร (How) 5) ซ้ือเม่ือไร (When) 6) ซ้ือท่ีไหน (Where) 7) 

ซ้ือและใชบ้่อยคร้ังเพียงใด (How often) ในการวเิคราะห์พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ 

 บทบาทพฤติกรรม  

 บทบาทของ ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค นกัการตลาดไดน้ ามาประยุกตใ์ช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์

การโฆษณาและผูแ้สดงโฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช่น ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล          

ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปมี 5 บทบาท (ชูชยั สมิทธิไกร,2557 : 8) คือ 

                1. ผูริ้เร่ิม (Initiator) บุคคลท่ีรับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความตอ้งการ ริเร่ิมซ้ือและเสนอ

ความคิดเก่ียวกบัความตอ้งการผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึง 
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                2. ผู ้มีอิทธิพล (Influence) บุคคลท่ีใช้ค  าพูดหรือการกระท าตั้ งใจหรือไม่ได้ตั้ งใจ                

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ และการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ 

                3. ผูต้ดัสินใจ (Decision) บุคคลผูต้ดัสินใจหรือมีส่วนในการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่

ซ้ืออะไร ซ้ืออยา่งไร หรือซ้ือท่ีไหน 

                4. ผูซ้ื้อ (Buyer) บุคคลท่ีซ้ือสินคา้จริง 

                5. ผู ้ใช้  (User) บุคคล ท่ี เ ก่ี ยวข้องโดยตรงกับการบ ริโภค  การใช้ผ ลิตภัณฑ์                               

หรือบริการ 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค (นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ, 2554: 15) 

 1. ปัจจัยทางว ัฒนธรรม (Culture Factors) เ ป็น ส่ิง ท่ีผู ้บ ริโภคแสดงพฤติกรรม                       

ท่ีแตกต่างกนัออกมา จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง สามารถแบ่งออกเป็น 3 คือ 

  1.1 วฒันธรรม (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีได้รับการถ่ายทอดมาก

จากครอบครัวและสภาพแวดลอ้มในสังคม และส่งผลใหพ้ฤติกรรมมีความคลา้ยคลึงกนั 

  1.2  วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Sub-Culture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะ

เฉพาะท่ีแตกต่างกนั อยูใ่นสังคมขนาดใหญ่  

  1.3 ชั้ นของสังคม (Social Class) เป็นการแบ่งสมาชิกในสังคมเป็นระดับชั้ นท่ี

แตกต่างกนั โดยสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีลกัษณะเดียวกนั และสมาชิกในชั้นสังคมท่ีแตกต่าง

กนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น รายได ้การศึกษา อาชีพ เป็นตน้  

 2. ปัจจัยทางสั งคม  (Social Factors) เ ป็นปัจจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้องในชีวิตประจ าว ัน                        

และมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครับ บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคซ่ึงรับอิทธิพล

จากลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพ 

เป็นตน้  

 4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นการเลือกซ้ือของบุคคลท่ีได้รับ

อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ส่ิงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ               

และทศันคติ 

 ในการศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค จะท าการศึกษา การตดัสินใจ

อย่างง่าย (Nominal Decision Making) ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโดยใช้ 7 

ค าถาม ประกอบดว้ย 1) ใครคือผูบ้ริโภค (Who) 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 3) ท าไมจึงซ้ือ (Why) 
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4) ซ้ืออย่างไร (How) 5) ซ้ือเม่ือไร (When) 6) ซ้ือท่ีไหน (Where) 7) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด 

(How often) ร่วมกบัการพิจารณากลยทุธ์ 9Ps ประกอบการตดัสินใจ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กานดา เสือจ าศิล (2555) ศึกษางานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการร้านกาแฟสด 

อเมซอนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลผูบ้ริโภค 

จ านวน 400 ราย ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Samples t-test, One-way 

ANOVA (F-test) และ Chi-Square ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต  ่ากว่า

หรือเทียบเท่า 30 ปี สถานะภาพโสด การศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประผสมทางการตลาดมากท่ีสุด คือ

ดา้น ช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ  

ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการ

ใช้บริการพบว่า เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุดคือ คาปูชิโน่ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคือ ติดใจ                  

ในรสชาติของเคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน และตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานพบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน

ต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม

การตลาด และกระบวนการให้บริการต่างกนั และเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้

ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ ดา้นเร่ืองด่ืมท่ีบริโภค จ านวนคร้ังท่ีเขา้ใช้

บริการ และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง   

 พรชัย มั่งคั่ง (2555) ศึกษางานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

กาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตบางแสน จงัหวดัชลบุรี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ของผูบ้ริโภคในเขตบางแสน จงัหวดัชลบุรี โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคจ านวน 400 ราย พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดมากท่ีสุดคือ ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมการน าเสนอ

บริการ รองลงมาคือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัการให้บริการ และปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วน
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บุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดพบว่า จะแตกต่างกนัตาม เพศ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ ส่วนอายแุละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั  

 ธนิตา เวสารัชกิ (2557) ศึกษางานวิจยัเร่ือง ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหน่ึงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคจ านวน 400 ราย ใช้สถิต

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยล่ะ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐานคือ  Independent Samples t-test, One-way ANOVA (F-test) พบว่า ผู ้บริโภค                

มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้อยูร่ะหวา่ง 15,001-

25,000 บาท ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านราคามากท่ีสุด ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการด้านการได้รับข่าวสารการส่งเสริมการขาย และดา้นการแนะน าบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการ

แตกต่างกนั   

 ดวงนภา เพียราษฎร์ (2555) ศึกษางานวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบ Model ธุรกิจร้านกาแฟ

ท่ีประสบความส าเร็จในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เป็นการศึกษาปัจจยัในการด าเนินธุรกิจ

ร้านกาแฟให้ประสบความส าเร็จ และศึกษาถึงปัญหาในการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟ โดยเคร่ืองมือ              

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากผูป้ระกอบการ

ธุรกิจร้านกาแฟ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากร มีการรับ

พนกังานจากการสัมภาษณ์งานเป็นหลกั รวมถึงการฝึกอบรมในเร่ืองการบริการลูกคา้ดว้ยใจท่ีพร้อม

จะบริการมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชดัเจน ส่วนการบริหารจดัการทางการเงิน เช่น 

รายรับ รายจ่าย พบว่าผูป้ระกอบการจะมีการท าบัญชีท่ีชัดเจนและถูกต้อง โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางบญัชีมาเป็นตวัช่วย นอกจากนั้นในดา้นวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการจะน าเมล็ดกาแฟมา

จากกรุงเทพ โดยพิจารณาจากคุณภาพของเมล็ดกาแฟเป็นหลกั ด้านกระบวนการบริหารจดัการ 

ผูป้ระกอบการจะมีการศึกษาขอ้มูลดา้นกาแฟและดา้นแหล่งเงินทุนท่ีจะสามารถน ามาเป็นเงินทุนใน

การขยายกิจการเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะใช้ผลก าไรหรือยอดขายเป็นเกณฑ์ขั้นต้น ในการ

ประเมินผลการด าเนินงานเป็นหลกั จะมีการสรรหากลยุทธ์ทางการตลาดเขา้มาใชเ้พื่อให้เกิดความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ การวิเคราะห์ SWOT และ 4Ps ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มาใชใ้นการกระตุน้การบริโภคกาแฟ

ของลูกคา้โดยปัจจยัดา้นสถานท่ี วตัถุดิบ คุณภาพ เมล็ดกาแฟ และรสชาติของกาแฟ เป็นปัจจยัหลกั
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ท่ีท าให้ธุรกิจร้านกาแฟท่ีประสบความส าเร็จ ดา้นเป้าหมายเก่ียวกบัธุรกิจร้านกาแฟ พบวา่ การเป็น

ร้านท่ีมี ช่ือเสียง ติดตลาด และเป็นต านานร้านกาแฟประจ าจังหวัด เป็นเป้าหมายท่ีส าคัญ                               

ของผูป้ระกอบการท่ีจะท าใหมี้ผลก าไรเพิ่มข้ึน และสามารถขยายสาขาไดใ้นอนาคต   

 ปทิตตา ชิตวัฒน์ (2557) ศึกษางานวิจัยเร่ือง รูปแบบร้านกาแฟท่ีพึงปรารถนาของ

ผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของร้านกาแฟท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ                

ในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให้มี 5 คุณลกัษณะท่ีเป็นปัจจยัก าหนด

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกาแฟ ไดแ้ก่ ราคา การจดัรูปแบบร้าน การมีฟรีอินเทอร์เน็ต เบเกอร่ี               

และโปรโมชั่น ผลจากการศึกษา พบว่า คุณลักษณะท่ีผู ้บ ริโภคให้ความส า คัญมากท่ีสุด                                

ในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ คือ รูปแบบร้าน ทั้ ง น้ีการจัดรูปแบบร้านกาแฟแบบผสม                       

คือ มีทั้งสองบรรยากาศ คือ ห้องแอร์และสวนให้ความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ โปรโมชั่น

สะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวลัและส่วนลด เบเกอร่ี ฟรีอินเทอร์เน็ต โดยคุณลกัษณะด้านราคา

เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

 นรินทร บุญอ าพล (2556) ศึกษางานวิจยัเร่ือง การตั้งราคาของธุรกิจขนาดย่อมต่อแนว

ทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัของปัจจยัและรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟสดและเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะร่วมเคร่ืองด่ืมกาแฟสด พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพพนักงานบริษทั ลูกจา้งเอกชน มีรายได้ 15,001- 25,000 บาท 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และซ้ือกาแฟสด 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ

กาแฟสด 36-40 บาทต่อคร้ัง ทั้งน้ีราคาท่ียินดีจ่ายในการซ้ือกาแฟสดอยูร่ะหวา่ง 31-35 บาท ต่อแกว้

ต่อคร้ัง เกือบทั้งหมดซ้ือกาแฟสดช่วงเชา้มากท่ีสุดและนิยมซ้ือกลบั มีความช่ืนชอบกาแฟเยน็มาก

ท่ีสุด โดยตอ้งเป็นกาแฟปรุงแต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป แต่งกล่ินใส่นมขน้หวานและใส่นมสด ส าหรับ

ประเภทกาแฟสดท่ีชอบคือ ลาเต ้รสชาติเขม้ขน้และขมปานกลางและส่วนใหญ่  คิดวา่กาแฟพนัธ์ุอา

ราบิกา้มีรสชาติท่ีดี ในขณะท่ีการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม พบวา่ คุณลกัษณะของเคร่ืองด่ืมกาแฟ

สดท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชนิดของกาแฟ คือ กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ รูปแบบบรรจุภณัฑ์

เป็นแกว้กระดาษ ราคา 30 บาทต่อแกว้และขนาดบรรจุ 22 ออนซ์ 

 ขนิษฐา ยะหัตตะ (2557) ศึกษางานวิจยัเร่ือง แนวทางในการพฒันาธุรกิจร้านกาแฟสด 

Shrimp Zaa โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษา พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด 

และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้าน กาแฟสด ในเขตอ าเภอพนมสารคาม พบวา่ 



        33 

 

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดดา้นผลิตภณัฑ์เลือกร้านท่ีมี รายการ

ของเคร่ืองด่ืมให้เลือกหลากหลาย ด้านราคา ราคาถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบ กับร้านกาแฟใน

ห้างสรรพสินคา้ ด้านสถานท่ี เลือกร้านท่ีมีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์สวยงามด้านการส่งเสริม

การตลาด เลือกร้านท่ีมีการสะสมแต้มการซ้ือสินค้า ด้านบุคคลเลือกร้านท่ีพนักงานให้บริการ              

มีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีด้าน  กระบวนการให้บริการ เลือกร้านท่ีการให้บริการรวดเร็วและถูกต้อง                   

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เลือกร้านท่ีมี บรรยากาศดี  

 วรสิทธ์ิ ชินรังสิกุล (2552) ศึกษางานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟ สดของผู ้บ ริโภค โดยแบ่ง เก็บแบบสอบถามจากร้านกาแฟ 5 ร้าน ร้านละ 25 ชุด                                

รวมแบบสอบถาม ทั้งหมด 125 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ด้วยสถิติ

แสดงเป็นร้อยละความถ่ีและการเรียงล าดบั ผลการศึกษาพบว่า ผูม้าใช้บริการร้านกาแฟส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี มีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการคือ ตอ้งการด่ืมกาแฟเพื่อลด

อาการง่วงนอนรองลงมาคือ เพื่อผอ่นคลายความเครียด โดยปริมาณการบริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่

อยู่ท่ี 1 แก้วต่อวนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคพบว่าปัจจยัด้วยผลิตภณัฑ์ ผูต้อบ

แบบสอบถาม ให้ความส าคญักับรสชาติกาแฟมากท่ีสุด ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถาม                    

ให้ความส าคญักับราคาท่ีเหมือนสมกบัคุณภาพและปริมาณมากท่ีสุด ปัจจยัด้านสถานท่ี ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัความสะอาดภายในร้านมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด                               

ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ ช่ือเสียงร้านกาแฟมากท่ีสุด ปัจจัยด้วยบุคลากร                               

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั การมีอธัยาศยัดีและการให้บริการของพนักงานมากท่ีสุด 

และปัจจยัด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความรวดเร็วในการบริการ                 

มากท่ีสุด 

 สุปราณี แสนส าโรง (2551) ศึกษางานวิจยัเร่ือง การจดัการธุรกิจร้านกาแฟสดในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจา้ของธุรกิจร้านกาแฟ

สดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เก็บรวบรวมขอ้งมูลจากการสุ่มตวัอย่างเจา้ของธุรกิจร้าน

กาแฟสดทัง่ท่ีเป็นเจา้ของตราสินคา้และท่ีเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 9 ราย ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะของ

ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจร้านกาแฟสด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะมี

ผูจ้ดัการร้านดูแลร้านแทนผูป้ระกอบการ จ านวนแรงงานท่ีใช้มีตั้งแต่ 1-6 คน ข้ึน อยู่กบัก าลงัการ

ผลิตและยอดขายของแต่ละร้าน การพิจารณาเลือกซ้ือ เมล็ดกาแฟคัว่บด ส่วนใหญ่เจ้าของร้าน
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ตดัสินใจในการซ้ือเอง โดยคัดเลือกจากคุณภาพท่ีดี กล่ินหอม ราคาเหมาะสม เน้นท าเลท่ีตั้ ง

เหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมายมุ่งไปตามแหล่งธุรกิจ สถานท่ีท่ีคนสัญจรผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก

สามารถหาไดง่้ายและเป็นจุดสนใจของคนทัว่ไป 

 ปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์  (2553) ศึกษางานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ                    

ใชบ้ริการร้านกาแฟ ในอ าเภอเมืองล าปาง พบวา่เคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ เอสเพรสโซ่ ส่วนอาหาร

ว่างท่ีเลือกซ้ือคือเคก้ ร้านกาแฟท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือ ร้านกาแฟคอฟฟ่ีบสั เหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการคือ ติดใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืม วตัถุประสงค์ท่ีมาใช้บริการคือ นัดปะพูดคุยกบัเพื่อน 

ความถ่ีในการใช้บริการ คือ มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาในการใช้บริการคือช่างเวลา 12.00-

15.00 น. มีการเลือกใช้บริการร้านกาแฟแบบ Stand Alone และมีแหล่งขอ้มูลของร้านกาแฟไดม้า

จากการสอบถามเพื่อนหรือคนรู้จกั โดยไปใช้บริการร้านกาแฟคร้ังละ 2 คน ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่               

ท่ี 31-50 บาท โดยปัจจยัท่ีก่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ ด้านกระบวนการ คือ การ

ตอบสนองและความเต็มใจของพนกังานในการให้บริการ ดา้นบุคลากร คือ มีมารยาทและมนุษย

สัมพนัธ์ของพนักงาน ด้านราคา คือ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ                  

มีความสะอาดของร้านและบริเวณร้าน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ มีท่ีจอดรถสะดวก  ดา้น

ผลิตภณัฑ ์คือ ความสะอาดของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายภายในร้าน และการตลาด คือ มีการใหชิ้มฟรี   

 สมสกุล นิรันดรไชย (2554) ศึกษางานวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจร้านกาแฟคัว่บด

แบบสแตนต์อะโลน (Stand-Alone) ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  พบว่าสาเหตุท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกใช้บริการร้านกาแฟคัว่บดแบบสแตนต์อะโลน คือ รสชาติของกาแฟ ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ รายการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย รสชาติของอาหารว่าง

อ่ืนๆ ท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวก และมีการให้บริการท่ีดี โดยวตัถุประสงคข์องผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ

ร้านกาแฟคัว่บดแบบสแตนต์อะโลน ส่วนใหญ่เพื่อมาด่ืมกาแฟเพียงเท่านั้น ไม่ใช่ว่ามาเพื่อพบปะ

พูดคุยกบัเพื่อนเหมือนในอดีต      

 นิอร สิงหิรัญเรือง (2555) ศึกษางานวจิยัเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค                           

ท่ีมีต่อบริหารจัดการร้านกาแฟสด ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า เคร่ืองด่ืมท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกด่ืมบ่อยท่ีสุด คือ กาแฟสดรูปแบบต่างๆ นิยมรับประทานคู่กบัขนมปัง

ป้ิง และบริโภคท่ีร้านกาแฟสดโดยไปใช้บริการร้านกาแฟสดเพราะความตั้ งใจไปด่ืมกาแฟ                      

และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ มีสาเหตุท่ีเลือกใช้บริการคือ ติดใจในรสชาติกาแฟสด ซ่ึงตนเองเป็นผูท่ี้มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการและไปกับเพื่อนบ่อยท่ีสุด ส่วนวนัท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด                            
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คือ ตามโอกาสสะดวก ส่วนมากช่วงเวลา 15.01-17.00 น. รูปแบบร้านกาแฟสดท่ีนิยมใช้บริการ              

คือ รูปแบบในห้างสรรพสินคา้ ใช้บริการเดือนละ 2-3 คร้ัง ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังคือ 100-150 บาท 

ระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริหารจดัการร้านกาแฟสูงท่ีสุด คือ ด้านลักษณะ                 

การบริการ รองลงมา คือ รูปแบบการบริหารจดัการร้านกาแฟสด และระดบัความพึงพอใจต ่าท่ีสุด 

คือ รูปแบบของร้านกาแฟสดท่ีเลือกใชบ้ริการ และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึง

พอใจต่อการบริการจดัการร้านกาแฟสดต่างกนั มีเพียงปัจจยัดา้นสถานท่ีไม่มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ ธุรกิจตอ้งมีองคป์ระกอบในการ

บริหารจดัการ เช่น 1) ดา้นการจดัองคก์ร เป็นการก าหนดโครงสร้างและรูปแบบขององคก์ร  2) ดา้น

การผลิตและปฏิบติัการ เป็นกิจกรรมของการน าเขา้ปัจจยัในการผลิตและแปรรูปปัจจยัน าเขา้ให้เป็น

ปัจจยัน าออกในรูปแบบของสินคา้และการบริการ 3) ดา้นการตลาด เป็นการด าเนินการเพื่อท าให้

ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีด าเนินการผลิตเสร็จส้ินสามารถส่งไปถึงยงัผูบ้ริโภค 4) ดา้นการบญัชีและ

การเงิน เป็นการเก็บบนัทึกขอ้มูลการด าเนินงาน การจดัท างบการเงิน งบประมาณ การจดัหาเงินทุน 

การใช้เงินทุนและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารให้เงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง

เหมาะสม 5) ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน คือ กิจกรรมในการจดัซ้ือและควบคุมการจดัซ้ือ

วตัถุดิบ รวมทั้งการตรวจนบัสินคา้คงคลงั 6) ดา้นการบริหารงานบุคคล เป็นการด าเนินการจดัสรร

พนกังาน การฝึกอบรม การจดัหา การใช้รูปแบบการจูงใจในการปฏิบติังาน และสวสัดิการต่างๆ              

7) ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นต่างๆ 8) ดา้นการวิจยัและพฒันา เป็นกิจกรรมในการพฒันา

ผลิตใหม่ๆ ใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และจากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ธุรกิจ

ร้านกาแฟ มีการจดัการทรัพยากรของธุรกิจ เช่น การจดัการบุคลากร การรับพนกังานเขา้ปฏิบติังาน  

การจดัการทางด้านการเงิน การจดัการวตัถุดิบ  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยงัรวมไปถึง การศึกษา

คุณลกัษณะของร้านท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเความพึงพอใจ เช่น การมีอินเทอร์เน็ตบริการฟรี มีการจดัร้าน

ในลกัษณะแบบมีห้องแอร์และมีสวน ปัจจยัท่ีท าให้ธุรกิจกาแฟประสบผลส าเร็จ คือ ช่ือเสียงของ

ธุรกิจการมีต านานเป็นร้านกาแฟประจ าจงัหวดั รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบว่า 

โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคอายุอยูร่ะหวา่ง 21 - 30 ปี มีการใชบ้ริการร้านกาแฟมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน มี
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การเขา้ใช้บริการในช่วงเวลา 12.00 - 17.00 น. ร้านท่ีเลือกใช้บริการคือร้านแบบสแตนต์อะโลน 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 30 - 150 บาท  

 นอกจากน้ีการศึกษาปัจจัยทางการตลาด 7Ps ของธุรกิจกาแฟ โดยส่วนใหญ่พบว่า                           

1) ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยผูบ้ริโภคจะค านึงถึง ชนิดของเมล็ดกาแฟ พนัธ์ุของกาแฟ เอกลกัษณ์ขอกาแฟ 

รสชาติของกาแฟ ความหอมของกาแฟ ในส่วนของกระบวนการจดัหาวสัถุดิบโดยเจา้ของกิจการ              

จะคดัเลือกคุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีดี กล่ินหอม มีราคาท่ีเหมาะสม 2) ด้านราคา ต้องมีความ

เหมาะสมกับป ริมาณและ คุณภาพ ท่ีผู ้บ ริ โภคได้ รับ  3) ด้ าน ช่องทางการจัดจ าห น่ า ย                                            

โดยให้ความส าคญัของสถานท่ีจอดรถมีความสะดวก 4) ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีการจดั

โปรโมชั่น หรือคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางว ัล ในโอกาสพิเศษต่างๆ  5)  ด้านบุคลากร                            

ให้ความส าคัญด้านการมีอัธยาศัยดี  ยิ้มแยม้แจ่มใส่พร้อมให้บริการทุกเวลา รวมถึงการใส่ใจ                         

ในการบริการ 6) ดา้นกระบวนการโดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัทางดา้นความรวดเร็วในการบริการ 

7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  โดยผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัความสะอาดภายในร้าน                

และผูว้ิจยัไดเ้ห็นความส าคญัในปัจจยัในการบริหารจดัการดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์กบั

ธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 8) ด้านคู่คา้ เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมืออนัดี

ระหว่างธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เช่น การเลือกใชเ้มล็ดกาแฟซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั จากแหล่งชุมชน 

โดยท่ีธุรกิจจะตอ้งควบคุมคุณภาพในขั้นตอนของกระบวนการผลิต จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก

ชุมชนหรือแหล่งผลิตนั้ นๆ นอกจากน้ีการมีคู่ค้าหรือพนัธมิตรท่ีดีย่อมส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการจากผูบ้ริโภค 9) ด้านความหลงใหล เป็นกระบวนการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีให้กบัลูกคา้ ในกระบวนการสร้างความประทบัไม่ได้อยู่ ท่ีตวัสินคา้หรือราคา

เพียงอยง่เดียว ยงัรวมไปถึงรูปแบบการให้บริการ การเอาใจใส่ของพนกังาน ความสามารถในการ

ใหช้ี้แจงและค าปรึกษาต่างๆ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั  

ดงัภาพท่ี 2.1  
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ภาพที ่2.1 แผนผงักรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ตวัแปรตน้                     ตวัแปรตาม 

1. พฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค  

     1.1 ความถ่ีในการบริโภคกาแฟ  

 1.2 ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟ  

 1.3 เมนูกาแฟท่ีบริโภค  

 1.4 เหตุผลส าคญัในการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟ   

 1.5 ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริโภค  

กาแฟ  

 1.6 บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ  

2. ระดับความส าคัญของกลยุทธ์ 9Ps 

ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ

ผู้บริโภค 

 

1. การจัดการธุรกจิ 

 1.1 ดา้นการจดัองคก์ร 

 1.2 ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ  

 1.3 ดา้นการตลาด  

 1.4 ดา้นการบญัชีและการเงิน  

 1.5 ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อน

โรงงาน  

 1.6 ดา้นการบริหารงานบุคคล  

 1.7 ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์  

 1.8 ดา้นการวิจยัและพฒันา 

2. กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์

ท้องถิ่น 

 2.1 ดา้นสินคา้  

 2.2 ดา้นราคา 

 2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

 2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 2.5 ดา้นบุคลากร  

 2.6 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

 2.7 ดา้นกระบวนการ  

 2.8 ดา้นคู่คา้ 

 2.9 ดา้นความหลงใหล 

 

 

แนวทางในการจัดการธุรกจิร้านกาแฟ

และการพฒันากลยุทธ์ 9Ps 



 

 

บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง  การจดัการธุรกิจและกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการ

วิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ

แบรน์ทอ้งถ่ินและกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 1. กลุ่มผูป้ระกอบการ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ         

แบรนด์ทอ้งถ่ินในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 6 แบรนด์ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจกาแฟแบ

รนด์ดอยตุง 2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี 4) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-

อามา 5) ธุรกิจกาแฟแบรนดร์สนิยม 6) ธุรกิจกาแฟแบรนดม่ิ์งมิตร 

 2.  กลุ่มผูบ้ริโภค ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคกาแฟ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่   

 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา  

 1. กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ไดท้  าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกจากธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ท่ีด าเนินกิจการมาแล้ว

มากกวา่ 5 ปี มีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และมีการท าการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
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เปิดให้บริการในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 แบรนด์ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจกาแฟ

แบรนดด์อยชา้ง 2) ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา 3) ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ี

 2. กลุ่มผู ้บริโภคกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่                

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธีิการค านวณจากสูตรของ W.G.Cochran 

โดยผก าหนดสัดส่วนของประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีร้อยละ 50 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

   จากสูตร 𝑛 =
𝑃(1−𝑃)(𝑍)2

𝑑2
 

 

   โดยท่ี  𝑛  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   

      𝑃 แทน  ค่าร้อยละท่ีตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

      𝑑 แทน ค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

      𝑍 แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว ้(95% Z=1.96)  

   

    แทนค่า 𝑛 =
(.50)(1−.50)(1.96)2

.052
  

 

       𝑛 =
(.50)(1−.50)(3.8416)

.0025
  

 
       𝑛  =   384.16   
 
 จากสูตรการค านวณ ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384.16 ตวัอยา่ง ดงันั้นผูว้ิจยัจะเก็บ
ตัวอย่างจ านวน 402 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ การเลือกเก็บขอ้มูล
ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการและเคยใชบ้ริการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน จ านวน 3 แบรนด ์ประกอบดว้ย 
1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง 2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี และ
ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) จากผูใ้ช้บริการจ านวน
แบรนด์ละ 134 ตวัอย่าง รวมจ านวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 402 ตวัอย่าง สามารถสรุปข้อมูลกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 กลุ่มตัวอย่างในการเกบ็ข้อมูล  
 

ธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค 
กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการหรือ

ผูจ้ดัการ 
1. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง  134 1 
2. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า อามา 134 1 
3. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ี 134 1 

รวม 402 3 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แบบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ

และกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน  

 ตอนท่ี 1 ดา้นการจดัการธุรกิจ ประกอบดว้ย 1) ดา้นการจดัองคก์ร 2) ดา้นการผลิตและ

ปฏิบติัการ 3) ดา้นการตลาด 4) ดา้นการบญัชีและการเงิน 5) ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน 

6) ดา้นการบริหารงานบุคคล 7) ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8) ดา้นการวิจยั

และพฒันา 

 ตอนท่ี 2 ดา้นกลยุทธ์ 9Ps ประกอบดว้ย 1) ดา้นสินคา้ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 4)  ด้านการส่งเสริมการตลาด 5)  ด้านบุคลากร 6)  ด้านกระบวนการ 7)  ด้าน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 8) ดา้นคู่คา้ และ 9) ดา้นความหลงใหล  

 2. แบบสอบถาม เป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดบั

การศึกษาสูงสุด 4) อาชีพ 5) รายไดต่้อเดือน 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรม เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ  ประกอบดว้ย            

1) ความถ่ีในการบริโภคกาแฟ โดยเฉล่ียสัปดาห์ละก่ีคร้ัง 2) ปกติท่านบริโภคกาแฟช่วงเวลาใดมาก

ท่ีสุด 3) เมนูกาแฟชนิดใดท่ีท่านบริโภคบ่อยท่ีสุด 4) เหตุผลส าคญัในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

มากท่ีสุด 5) ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง 6) บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟ โดยลกัษะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
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 ตอนท่ี 3 กลยุทธ์ 9Ps เป็นการศึกษาถึงระดับความส าคญัของกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 9 ดา้น คือ 1) ดา้นสินคา้ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทาง

การจัดจ าหน่าย  4)  ด้านการส่ง เส ริมการตลาด  5)  ด้านบุคลากร  6)  ด้านกระบวนการ                                           

7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 8) ดา้นคู่คา้ และ 9) ดา้นความหลงใหล ลกัษณะค าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดการให้คะแนนการวดัระดับความส าคญั                          

จะใชม้าตราวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดงัน้ี (ปกรณ์ ประจญับาน, 2555 : 170) 

    ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด   ก าหนดให ้5 คะแนน 

    ระดบัความส าคญัมาก   ก าหนดให ้4 คะแนน 

    ระดบัความส าคญัปานกลาง   ก าหนดให ้3 คะแนน 

    ระดบัความส าคญันอ้ย   ก าหนดให ้2 คะแนน 

    ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด   ก าหนดให ้1 คะแนน 

 จากนั้ นหาค่า เฉล่ียของค าตอบแบบสอบ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย                        
เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
    ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

    ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

    ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

    ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียท่ีมีค่าเท่ากบั 0.8 ซ่ึงไดค้่ามาจากการค านวณ
โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตร์ (ปกรณ์ ประจญับาน, 2555 : 170) ดงัน้ี 
  

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                             จ านวนชั้น 
  

 โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมายไว ้ดงัน้ี 
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    N  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 

    x̄   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

    S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง (Standard Deviation)   

 ตอนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูบ้ริโภค เป็นการตั้งค  าถามแบบปลายเปิดให้ผูต้อบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ    

 3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความ

เหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ โดยพิจารณาค าถามแต่ละขอ้แลว้

ใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ใหค้ะแนน  +1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์

  ใหค้ะแนน   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์   

  ใหค้ะแนน  -1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 จากนั้นท าการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องและความ

เท่ียงตรง(Item Objective Congruence Index : IOC)  ความสอดคล้องท่ี  0.6 ข้ึนไป จึงมีความ

สอดคลอ้งและเท่ียงตรงท่ีจะยอมรับได ้และถา้ขอ้ค าถามใดมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรจะปรับปรุงขอ้

ค าถามใหม่ โดยค านวณไดจ้ากสูตร 

 

  ดชันีความสอดคลอ้ง = ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

               จ  านวนขอ้ทั้งหมด 

 

 ผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.89 จึงมีความ

สอดคลอ้งและเท่ียงตรงท่ีสามารถยอมรับได ้จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมและท าการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์มากข้ึน 

  4. จากนั้ นน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน า

แบบสอบถามไปทดสอบกับผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 30 ราย และใช้วิธีค  านวณหาค่าความ

เช่ือมัน่ซ่ึงเรียกว่า “สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า” (Cronbach’s Alpha Coefficient) การศึกษาคร้ังน้ีค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.82 แสดงว่าแบบสอบถามนั้นสามารถน าไปใช้ในการเก็บขอ้มูล

ได ้
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 5. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

ใช้แบบสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน จ านวน 3   

ราย และแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค จ านวน 402 ราย  

 2. ข้อมูลทุ ติย ภูมิ  (Secondary Data) โดยการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือวารสาร                     

ส่ิงตีพิมพเ์อกสาร ขอ้มูลในระบบออนไลน์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน พ.ศ.2560 
2.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค สามารถแสดงรายละเอียด

ดงัน้ี 
 1. การเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูล โดยจะท าการส่งหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการ ธุรกิจกาแฟ
แบรนดด์อยชา้ง ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีและธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา จากนั้นท าการนดัหมาย 
วนัเวลาและสถานท่ีกบัผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการสาขาท่ีไดรั้บมอบหมายในการใหข้อ้มูล  

 2. การเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค เป็นการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ การเลือกเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคท่ีมาใช้
บริการและเคยใชบ้ริการร้านกาแฟ จ านวน 3 แบรนด์ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง            
2) ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีและ 3) ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ โดยจะน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์             

ใน รูปแบบพรรณนาวิ เค ราะ ห์  (Analytical Description) และการวิ เคราะ ห์ ส่วนประกอบ 

(Componential Analysis) โดยน าผลการวิ เคราะห์มายืนย ันกับข้อมูลปฐมภูมิของผู ้บ ริโภค                       

เพื่อวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยทุธ์ 9 Ps 

 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อ มูล ท่ีรวบรวมได้มาวิ เคราะ ห์หาค่ าทางสถิ ติ  
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ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) แล้วน าแสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู ้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีประมวลผล                    

ทางสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 

ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) แล้วน าแสนอผล                       

การวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญกลยุทธ์ 9Ps ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก                     

ใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ทั้ง 9 ด้าน โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา                  

น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิ เคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย

และสรุปผล 

  

 

 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

  

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง การจดัการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน                  

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู ้บริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                   

มีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจใช้บริการ

ธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน โดยมีผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินโดยใช้การพรรณนา

วเิคราะห์ (Analytical Description) และการวเิคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน โดยใชก้ารพรรณนา

วเิคราะห์ (Analytical Description) และการวเิคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis)   

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ริโภค โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 9 Ps ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์การจัดการธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น  

 การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินทั้ง 3 แบรนด์ คือ 1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง  

2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ

หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอขอ้มูลถึงบริบทความเป็นมาของธุรกิจกาแฟ             

แบรนด์ทอ้งถ่ินทั้ง 3 แบรนด์ รวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบในการจดัการธุรกิจทั้ง 8 ด้าน คือ             

1) ดา้นการจดัองคก์ร 2) ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ 3) ดา้นการตลาด 4) ดา้นการบญัชีและการเงิน 

5) ด้านการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน 6) ด้านการบริหารงานบุคคล 7) ด้านการจดัการระบบ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8) ดา้นการวจิยัและพฒันา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ด้านการจัดองค์กร  

 การจดัองค์การเป็นการก าหนดโครงสร้างหรือรูปแบบการท างานออกเป็นหน่วยงาน

ย่อยๆ โดยมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและความสัมพนัธ์ระว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน 

เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาดา้นการจดัองค์กรของธุรกิจ

กาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่  

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้างในการเร่ิมตน้ของธุรกิจกาแฟดอยชา้ง เร่ิมดว้ยเงินลงทุน 

320,000 บาท มีการจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดย 1 วิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย ชาวบา้น 40-50 

ครอบครัว ล้วนแต่เป็นเครือญาติกนัและกนัสามารถควบคุมได้ง่าย การพูดคุยส่ือสารให้เป็นไป               

ในทิศทางเดียวกนั มีการจดัตั้งบริษทัข้ึนมาเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน เช่น การหาเงินทุน    

การติดต่อกบัหน่วยงานภายนอก มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ มีผูบ้ริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายไร่ ล้วนเป็นเพียงการแต่งตั้งในนาม แต่ในทาง

ปฏิบติัทุกคนท่ีอยูใ่นบริษทัจะท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกนั และไม่ไดรั้บผลตอบแทนในต าแหน่ง เน่ืองจาก

มีพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูกของตนเอง โดยเป็นลักษณะการท างานแบบร่วมกัน มีการแบ่งปัน

ประสบการณ์ มีการเติบโตจากหน่ึงเป็นสองไปเร่ือยๆ เม่ือธุรกิจมีการขยายตวัจึงตอ้งการมีการจดัตั้ง

บริษทัในเครือเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการ เช่น การจดัตั้งบริษทั ดอยช้าง แฟรนไชส์ แมเนจ

เมน้ต ์จ  ากดั เพื่อใชใ้นการควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการใหเ้ป็นมาตรฐาน 

  2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวีมีจุดเร่ิมตน้จากปัญหาวิกฤตการณ์การเงิน ปี พ.ศ. 2540 

โดย ท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ใช้การบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประกอบธุรกิจ                  

มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ มีการสอนและปลูกฝังให้องคก์รมีความแขง็แรง โดยมีความตั้งใจ
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ในการสร้างกาแฟวาวี ให้เป็นสถาบนัมีถ่ายทอดกระบวนการท างานในการส่งมอบธุรกิจ มีการ

บริหารจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร และท่ีผ่านมาธุรกิจกาแฟวาวีเองเป็นเหมือนกบัสถานท่ี              

ในการมาทดลองเร่ิมท างาน เพื่อรอเขา้ไปท างานในบริษทัท่ีมีความมัน่คง จึงตอ้งมีวิธีการในการ

รักษาพนกังาน โดยให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจ มีการแบ่งปันหุ้นส่วนให้กบั

พนกังานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน และในกระบวนการท างานมีการปลูกฝังให้พนกังานมี

ความรักในองคก์รใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนัแบบญาติพี่นอ้ง  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการจดัตั้งธุรกิจด้วยการบริหารจดัการดว้ยเจา้ของ

กิจการ มีลกัษณะการท าธุรกิจในรูปแบบของครอบครัว สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และยงัมี

การแบ่งฝ่ายงานออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายขายหน้าร้าน ฝ่ายจดัหาแหล่งเงินทุน รวมถึงมีการ

แบ่งปันองคค์วามรู้ต่างๆ ใหก้บัชุมชนผูป้ลูกกาแฟ  

 

 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการจัดองค์กร 

 การวิเคราะห์การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินด้านการจดัการ ประกอบด้วย 3 

ประเด็น คือ 1) รูปแบบขององค์กร 2) โครงสร้างองค์กร 3) การติดต่อประสานงาน มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 รูปแบบขององค์กร 

 1. ธุร กิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีการจัดตั้ ง ในรูปแบบของงวิสาหกิจชุมชน                       

การจดัตั้งบริษทัจ ากดั และจดัตั้งบริษทัในเครือควบคุมผูร่้วมธุรกิจ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการบริหารจดัการดว้ยเจา้ของกิจการ และผูร่้วมลงทุนท า

ธุรกิจ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการบริหารจดัการดว้ยเจา้ของกิจการ 

 โครงสร้างองค์กร 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ มีผูบ้ริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการไร่  

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ และก าหนดผูรั้บผดิชอบ 

 3.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ และก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ 
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 การติดต่อประสานงาน 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง เป็นการติดต่อประสานงานในลกัษณะเครือญาติ  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา ใช้การติดต่อส่ือสารในลักษณะครอบครัว                     

และการแบ่งปันองคค์วามรู้ภายในชุมชน  

 สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ดา้นการจดัองคก์ร มีการจดัตั้ง

ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและการจดัตั้ งบริษทัจ ากัด ในการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้สามารถเพิ่งพาตนเองได้ มีการติดต่อ

ประสานงานในระบบเครือญาติส่งผลให้มีการส่ือสารท่ีตรงกนั นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการบริหาร

จดัการท่ีเป็นสากลและมีการจดัตั้งบริษทัในเครือเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานของผลิตภณัฑ์                

และการบริการ ท าให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท่ี้ตรงจุด จึงสามารถสรุป                

รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการจดัองคก์ร ดงัภาพท่ี 4.1 

 

ดา้นการจัดองคก์ร 

วิสาหกิจชุม การจดัต้ังบริษัทจ  ากดั

การติดต่อประสานงานในระบบ
เครือญาติ มีการส่ือสารที่ตรงกนั 
และการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ

รูปแบบการบริหารจดัการที่เป็น
สากล และมีบริษัทในเครือเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

1. ชุมชนเกิดรายได ้สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีตรงจุด

 
 

ภาพที ่4.1 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการจดัองคก์ร 
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 ด้านการผลติและปฏิบัติการ  

 ด้านการผลิตและการปฏิบติัการ เป็นกิจกรรมของการน าเข้าปัจจยัในการผลิต เช่น 

แรงงาน วตัถุดิบ เงินทุน และแปรรูปปัจจยัน าเขา้ให้เป็นปัจจยัน าออกในรูปแบบของสินคา้และการ

บริการ จากการศึกษาดา้นการผลิตและการปฏิบติัการของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

       1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการให้ความส าคญักับกระบวนการผลิตสินค้าและ

บริการตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้า มีการควบคุมปัจจยัต่างๆ เช่น การคดัเลือกสายพนัธ์ุกาแฟท่ีดีท่ีสุด              

การเลือกพื้นท่ีในการเพาะปลูก การส ารวจความลึกของชั้ นดิน ท่ีมีผลต่อรากของต้นกาแฟ                 

สภาพอากาศและอุณหภูมิ กระบวนการเก็บเก่ียวท่ีมีการประยุกตอ์งคค์วามรู้จากประเทศโคลมัเบีย 

รวมถึงการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเก่ียว และตอ้งมีกระบวนการแปรรูปท่ีมีมาตรฐาน

รับรอง เช่นเดียวกบัธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีกระบวนการแปรรูปโดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีน าเขา้

จากประเทศตรุกี เน่ืองจากสามารถสร้างมาตรฐานตามท่ีตอ้งการ สามารถควบคุมระบบการท างาน 

อุณหภูมิ ระยะเวลาในการคัว่ ให้เขา้กบัความเป็นกาแฟอาข่า-อาม่า และยงัมีมาตรฐานรับรอง เช่น 

เ ช่น Organic Certification จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา  (United States Department of 

Agriculture: USDA) รวมถึง Organic Farming จากสหภาพยโุรป (European Union: EU) 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์กาแฟวาวี ท่ีมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรต่างๆ                         

ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู ้บริโภค                    

มีโรงคัว่กาแฟและโกดงัจดัเก็บท่ีมีมาตรฐาน สามารถจดัการกบัระบบคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ 

มีการสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย ์โดยมีมาตรฐานรับรองจาก Organic Farming จากสหภาพยุโรป 

(European Union: EU) 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา จะเน้นการปลูกกาแฟแบบอินทรีย ์งดการใช้สารเคมี            

มีการปลูกแบบวรรณเกษตร คือ การปลูกพืชแบบผสมตามฤดูกาล และตอ้งใหค้วามส าคญัและใส่ใจ

กบัทุกกระบวนการถ้ามีความผิดพลาดในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง ย่อมส่งผลกระทบ          

ต่อทุกกระบวนการ ท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ และการปลูกแบบอินทรียเ์ป็นการสร้างความ

ย ัง่ยนืในอาชีพของเกษตรกรและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการผลติและปฏิบัติการ 

 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินด้านการผลิตและปฏิบัติการ

ประกอบดว้ย 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการผลิต 2) กระบวนการแปรรูป 3) การจดัการมาตรฐาน             

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กระบวนการผลติ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก                

การคดัเลือกสายพนัธ์ุ การเลือกพื้นท่ีในการปลูก การส ารวจความลึกของชั้นดิน สภาพอากาศและ

อุณหภูมิ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก มีการให้

ความรู้กบัเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก 

การส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความปลอดภยั โดยเนน้การปลูกแบบอินทรียร่์วมกบัการปลูกแบบ 

วรรณเกษตร 

 กระบวนการแปรรูป 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีการเลือกใช้เคร่ืองจัด ท่ีทันสมัยในกระบวน                      

การแปรูป 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี  มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และโรงคั่ว เมล็ดกาแฟ                             

ท่ีมีมาตรฐานรับรองและยงัรับคัว่กาแฟใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืนๆ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการเลือกใช้เคร่ืองจกัรท่ีทันสมยั ในการสร้าง

มาตรฐานตามท่ีตอ้งการ สามารถควบคุมระบบการท างาน อุณหภูมิ ระยะเวลาในการคัว่ 

 การจัดการมาตรฐาน 

 1.  ธุร กิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีการขอมาตรฐานรับรองจากสถาบันต่างๆ                          

เ ช่น  Organic Certification จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา  (United States Department of 

Agriculture: USDA) รวมถึง Organic Farming จากสหภาพยโุรป (European Union: EU) 

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการขอมาตรฐานรับรองจากสถาบนัต่างๆ เช่น Organic 

Farming จากสหภาพยโุรป (European Union: EU) 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการขอมาตรฐานรับรองจากสถาบันต่างๆ                          

และส่งเมล็ดกาแฟไปประกวดในเวทีระดบัโลก 
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 สามารถสรุปได้ว่า  การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้อง ถ่ิน ด้านการผลิตและ                              

การปฏิบัติการมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ตั้ งแต่กระบวนการเพาะปลูกโดยให้ความส าคัญ                                

กบัการปลูกแบบอินทรีย ์ ควบคู่การปลูกพืชอ่ืนๆ ตามฤดูกาล มีการแปรรูปโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ี

สามารถสร้างมาตรฐานส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและมีมาตรฐานรับรอง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บ

คุณค่าจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภยั รวมถึงเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟมีความมัน่คงใน

อาชีพและเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน จึงสามารถสรุปรูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟ                 

แบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ ดงัภาพท่ี 4.2 

 

ดา้นการผลิตและการปฏิบติัการ

การควบคุมปัจจยัต่างๆ 
ต ั้งแต่กระบวนการ

เพาะปลูก 

การปลูกแบบอินทรีย์
ควบคู่การปลูกพืชอ่ืนๆ

ตามฤดูกาล

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่มีมาตรฐานรับรอง

1. ผูบ้ริโภคไดรั้บคุณค่าจากผลิตภณัฑ์ท่ีมี
มาตรฐานและความปลอดภยั
2. เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ มีความมั่นคงใน
อาชีพ และเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน

การแปรรูปโดยใช้
เคร่ืองจักรท่ีสามารถ
สร้างมาตรฐาน

 
 

ภาพที ่4.2 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการผลิตและการปฏิบติัการ 
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 ด้านการตลาด  

 การตลาดเป็นการด าเนินการเพื่อจะท าให้สินคา้หรือบริการท่ีผลิตแลว้ไดรั้บการเปล่ียน

มือไปถึงมือผูบ้ริโภค โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินมีการท าการตลาดทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ จากการศึกษาดา้นการตลาดของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้างเป็นท่ียอมรับว่าเป็นกาแฟระดับโลกมีการการันตี                    

จากสถาบันต่างๆ โดยมีการจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานผ่านการยอมรับในระดับสากล             

โดยมีการสร้างองค์กรใหม่ท่ีประเทศแคนนาดาใช้เป็นองค์กรในการผลักดันกาแฟดอยช้าง                

ไปสู่ตลาดระดบัโลกและในระหว่างการท าธุรกิจมีการพฒันาพื้นท่ีเพาะปลูก  เช่น การปลูกกาแฟ

สร้างป่า การสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง การช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจดัตั้งมูลนิธิดอยช้าง             

เป็นกลไกส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยน าผลประกอบการจากการจ าหน่ายกาแฟส่วนหน่ึงเขา้

มูลนิธิโดยท่ีมูลนิธิจะเป็นผูดู้แลเกษตรกร เช่น การศึกษา ความเป็นอยู่ กีฬา สวสัดิการ สุขภาพ 

นอกจากน้ียงัมีการใช้สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงชาติพนัธ์ุโดยใช้รูปของบิดาผูก่้อตั้งในตราสินคา้ และ

การใชรู้ปชนเผา่เป็นบรรจุภณัฑท่ี์แสดงใหเ้ห็นถึงแหล่งผลิตวตัถุดิบ 

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์กาแฟ-อาข่า ได้มีการท าการตลาดภายใตช่ื้อ การเดินทางของ

กาแฟ (The Coffee Journey) เป็นการน าผูบ้ริโภคท่ีมีความหลงใหลในกาแฟไปหาผูป้ลูกกาแฟโดยมี

การน าเสนอทุกกระบวนของการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทางผูบ้ริโภค และยงัก าหนดราคาของ

ผลิตภณัฑ์ตอ้งให้สามารถเข้าถึงลูกคา้ได้ทุกกลุ่ม นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์จนเป็น                 

ท่ีตอ้งการของตลาด ยงัมีการจ าหน่ายแบบขายปลีกผ่านทางหน้าร้าน และการขายส่งผ่านช่องทาง

ออนไลน์ มีการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงชาติพนัธ์ุชนเผา่อาข่า 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการจัดโซนพื้นท่ีให้กับลูกค้าหลายๆ กลุ่มโดยการจัด

ตกแต่งร้านให้เขา้กบับรรยากาศ มีการตกแต่งให้ส่ือถึง แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ ความเป็นชาวเขา 

รวมถึงมีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในการใหบ้ริการในกระบวนการแปรูปมีการสร้างศูนยก์าร

แปรรูป มีโรงคัว่ท่ีมีมาตรฐาน มีการรับคัว่กาแฟใหก้บัเกษตรกรใหเ้ป็นมาตรฐานระดบัพรีเมียม  
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 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการตลาด 

 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินด้านการตลาด ประกอบด้วย 3 

ประเด็น คือ 1) ช่องทางการตลาด 2) ตราสินคา้ 3) บรรจุภณัฑ ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ช่องทางการตลาด 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการจดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

มีการผลกัดนัผลิตภณัฑสู่์ระดบัโลก 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการจ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ                 

มีการจดัตั้งร้านในประเทศลาวและประเทศจีน 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีจ าหน่ายแบบหน้าร้านและการจ าหน่ายในระบบ

ออนไลน ์

 ตราสินค้า  

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการใช้สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงชาติพนัธ์ุโดยใช้รูปของ

บิดาผูก่้อตั้งในตราสินคา้ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงชาติพนัธ์ุชนเผา่อาข่า 

 บรรจุภัณฑ์ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการสร้างอตัลักษณ์อย่างชัดเจน โดยใช้รูปชนเผ่า              

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแหล่งผลิตวตัถุดิบ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาว ีมีการเนน้ความเรียบหรู มีรูปแบบท่ีเป็นสากลและแฝงไปดว้ย                 

อตัลกัษณ์ความเป็นชาวเขา 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการเนน้ความทนัสมยั และความคิดสร้างสรรค ์

 สามารถสรุปได้ว่า การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ด้านการตลาดมีการท า

การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการเข้าถึงเพิ่มมากข้ึน           

อีกทั้งสามารถสร้างการยอมรับในระดบัสากลเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติ มีการใช้

สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนแสดงถึงวิถีชีวิต วฒันธรรม ท าให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จกั สามารถ

สร้างแหล่งท่องและสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน จึงสามารถสรุปรูแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ิน ดา้นการตลาด ดงัภาพท่ี 4.3 
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ดา้นการตลาด

การจดัจ าหน่ายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

การใช้สญัญาลักษณ์ที่บ่ง
บอกความเป็นตวัตน

การยอมรับในระดับสากล
ชุมชนเป็นที่รู้จกั สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวและเกิดรายไดภ้ายใน

ชุมชน

1. ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้น
2. สร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจในตนเอง

 
 

ภาพที ่4.3 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการตลาด 
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 ด้านการบัญชีและการเงิน  

 การบญัชีและการเงิน คือ การเก็บบนัทึกข้อมูลการด าเนินงาน การจดัท างบการเงิน 

งบประมาณ การจดัหาเงินทุน การใช้เงินทุนและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารให้

เงินทุนหมุนเวยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม จากการศึกษาดา้นการบญัชีและการเงินของธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ิน พบวา่ 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี  เ ร่ิมศึกษาจากโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการต่างๆ                  

ของภาครัฐ เช่น การท าบัญชี ระบบคลังสินค้า การบริหารจัดการคน การหาผู ้ร่วมลงทุน                    

เพื่อขยายสาขา โดยท่ีไม่ต้องใช้เงินของตัวเองลงทุน นอกจากน้ียงัมีการร่วมทุนกับต่างชาติ                    

มีการเปิดร้านกาแฟในประเทศลาว มีสาขาน าร่องท่ีประเทศจีน และมีการขายเมล็ดกาแฟในประเทศ

ญ่ีปุ่น มีการสนบัสนุนการลงทุนเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตจากธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง ในการขยายธุรกิจจะต้องหาเงินทุนโดยการกู้เงิน                 

จากธนาคารและหาผูร่้วมลงทุ่น  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มกนัในชุมชนควบคู่                        

กบัการท าบญัชีรายรับรายจ่าย มีการท างานเป็นทีม มีวนิยัในการจ่าย ส่ิงไหนจะตอ้งจ่ายก่อนจ่ายหลงั 

มีการแบ่งหนา้ในการท างาน โดยก าหนดผูรั้บผดิชอบในส่วนของการหาแหล่งเงินทุน 

 

 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการบัญชีและการเงิน 

 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินด้านการบัญชีและการเงิน 

ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) การลงทุน 2) การหาแหล่งเงินทุน 3) การจัดการทางบัญชี                            

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 การลงทุน 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการลงทุนดว้ยตวัเองและการลงทุนร่วมกบัผูท่ี้สนใจ

โดยการท าธุรกิจในลกัษณะของแฟรนไชส์ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการลงทุนดว้ยตวัเองและการลงทุนร่วมกบัผูท่ี้สนใจโดยการ

ท าธุรกิจในลกัษณะของแฟรนไชส์ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการลงทุนขยายธุรกิจดว้ยตวัเอง 
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 การหาแหล่งเงินทุน 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และการหาผูร่้วม

ลงทุน 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการสนับสนุนจากธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง              

และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

 การจัดการทางบัญชี 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการจัดท าระบบบัญชี การจัดการกับระบบรายรับ

รายจ่าย 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการศึกษาและเขา้ร่วมกบัโครงการของภาครัฐฝึกอบรม                

การท าบญัชี 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการสร้างเครือข่ายกบัชุมชน ร่วมกนัจดัท าบญัชี

รายรับ-รายจ่าย 

 สามารถสรุปได้ว่า การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ด้านการบญัชีและการเงิน             

มีการลงทุนด้วยตัวเอง และการหาผู ้ร่วมลงทุน มีการจัดหาเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน                          

ท  าให้มีการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการวตัถุดิบเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี                       

ยงัมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบัได้ จึงสามารถสรุปรูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟ

แบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการบญัชีและการเงิน ดงัภาพท่ี 4.4 
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ดา้นบัญชีและการเงิน

การลงทุนด้วยตวัเอง 
และการหาผูร่้วมลงทุน 

การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

สร้างพนัธมิตร และขยาย
ธุรกิจไดอ้ย่างรวดเร็ว

1. การขยายธุรกิจท  าไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ความตอ้งการวตัถุดิบเพิ่มมากข้ึน
2. การมีระบบบญัชีที่สามารถสร้างวินยัใน
การจ่าย  

การจดัหาเงินทุนจาก
สถาบนัทางการเงิน 

การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบขอ้มูล

ยอ้นกลบัได้

 
 

ภาพที ่4.4 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการบญัชีและการเงิน 
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 ด้านการจัดหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน  

 การจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน  เป็นกิจกรรมในการจดัซ้ือและควบคุมการจดัซ้ือ

วตัถุดิบ รวมทั้งการตรวจนบัสินคา้คงคลงั จากการศึกษาดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงานของ

ธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง การท่ีจะไดผ้ลิตท่ีมีคุณภาพนั้น ตอ้งควบคุมปัจจยัต่างๆ 

ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนถึงกระบวนการสุดทา้ย มีการสอนวิธีการเก็บผลผลิต โดยจะเก็บดว้ย

มือโดยการคัดเลือกเฉพาะผลท่ีสุดเท่านั้ น หากเก็บเมล็ดท่ีไม่สุกดีจะท าให้รสชาติเปล่ียน                   

โดยกาแฟท่ีเก็บมาจะถูกแช่น ้ า 1 คืน จะท าการคดัเมล็ดท่ีลอยออกเน่ืองจากเป็นเมล็ดท่ีไม่มีคุณภาพ 

จากนั้นท าการกะเทาะเปลือกภายใน 24 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัการบูดการเน่าของเมล็ดกาแฟ   

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการส่งเสริมให้มีการปลูกแบบอินทรีย ์ร่วมกบัการ

ปลูกพืชตามฤดูกาล ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟงดใช้สารเคมี เป็นการรักษาสภาพแวดลอ้ม

และผลผลิตท่ีไดส้ามารถสร้างมูลค่าให้กบัผูบ้ริโภค และสร้างมัน่คงในอาชีพ รวมถึงมีการควบคุม

กระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานใหก้บัผลิตภณัฑ ์

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาว ีก่อนซ้ือกาแฟจากเกษตรกรจะตอ้งทดสอบคุณภาพของเมล็ด

กาแฟในห้องปฏิบติัการก่อนน าเขา้โรงคัว่กาแฟว่าจะตอ้งปรับปรุงในกระบวนการใดเพื่อให้ได้

กาแฟท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด ทั้งน้ีมีการสร้างศูนยก์ารแปรรูปตั้งแต่ซ้ือผลกาแฟ โดยมีการสอนวธีิการ

เก็บอย่างไรให้มีคุณภาพ มีการสร้างโรงงานคัว่ท่ีมีมาตรฐาน พร้อมทั้งขอมาตรฐานรับรองจาก

สถาบนัต่างๆ 

 

 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการจัดหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน 

 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินด้านการจัดหาวตัถุดิบมาป้อน

โรงงาน ประกอบดว้ย 3 ประเด็น คือ 1) การจดัการแหล่งวตัถุดิบ 2) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3) การ

จดัการมาตรฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 การจัดการแหล่งวตัถุดิบ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการส่งเสริมให้ความรู้กบัเกษตรกร ในการปลูกกาแฟ

การเก็บเก่ียวผลผลิต มีการส่งเสริมการปลูกแบบอินทรีย ์

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการให้ความรู้กบัเกษตรกรในการเพาะปลูกกาแฟ มีการ

ทดสอบคุณภาพของกาแฟใหก้บัเกษตรกร  
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 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการส่งเสริมการปลูกแบบอินทรียค์วบคู่กบัการปลูก

แบบวรรณเกษตร 

 การจัดการส่ิงแวดล้อม 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการสร้างป่าในพื้นท่ีดอยช้าง ส่งเสริมให้เกษตรกร              

ผูป้ลูกกาแฟให้ความส าคญักบัแหล่งเพาะปลูก มีการรักษาธรรมชาติ และสร้างระบบนิเวศภายใน

ชุมชน 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ในการใหค้วามรู้กบัเกษตรกร 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีลดการใช้สารเคมี ท่ีส่งผลกระบทต่อส่ิงแวดลอ้ม

และระบบนิเวศภายในชุมชน   

 การจัดการมาตรฐาน 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีการควบคุมปัจจัยในการผลิตตั้ งแ ต่ต้นทาง                       

การคดัเลือกสายพนัธ์ การเก็บเก่ียวผลิตดว้ยมือโดยการคดัเฉพาะผลท่ีสุก และกะเทาะเปลือกภายใน 

24 ชัว่โมง 

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี  มีการทดสอบคุณภาพของวัตถุ ดิบก่อนการรับซ้ือ                      

จากเกษตรกร โดยการสร้างหอ้งปฏิบติัการในการทดสอบ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีสร้างมาตรฐานและการควบคุมตั้งแต่กระบวนการ

เพาะปลูก   

 สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อน

โรงงาน มีการปลูกแบบอินทรีย ์มีการสร้างระบบนิเวศภายในชุมชน มีการควบคุมมาตรฐานของ

ผลผลิตท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานผ่านการทดสอบคุณภาพ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคได้รับผลิตภณัฑ์             

ท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณภาพและเป็นการสร้างผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน จึงสามารถสรุปรูปแบบ

การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน ดงัภาพท่ี 4.5 
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ดา้นการจัดหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน

ควบคุมมาตรฐานของ
ผลผลิต 

สร้างระบบนิเวศ
ภายในชุมชน 

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตาฐานและ
และมีคุณภาพ

 1. ผลกระบทที่ดีต่อชุมชน มีการบริหาร
จดัการด้านสิ่งแวดล้อม
2. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัและมี
คุณภาพ

การปลูกแบบอินทรีย์ 

 
 

ภาพที ่4.5 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน 
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 ด้านการบริหารงานบุคคล  

 การบริหารงานบุคคลเป็นการด าเนินการจดัสรรพนกังาน การฝึกอบรม การจดัหา  การ

ใช้รูปแบบการจูงใจในการปฏิบติังาน และสวสัดิการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน

บุคคลซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร จากการศึกษาดา้นการบริหารงานบุคคลของธุรกิจกาแฟ

แบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง โดยท่ีบุคคลกรของธุรกิจกาแฟดอยช้าง โดยส่วนมาก               

จะเป็นลูกหลานของคนในพื้นท่ี ปัจจุบนัมีทีมงานในการบริหารท่ีจบจากต่างประเทศ โดยการส่ง

ลูกหลานไปเรียน และมีการสร้างบริษทัในเครือเขา้มาบริหารงานในการควบคุมคุณภาพของสินคา้  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อาม่า มีพนกังานเป็นคนในพื้นท่ี โดยจะตอ้งมีทกัษะในการ

บริการโดยการส่งไปอมรบพฒันาความสามารถในการชงกาแฟ รวมถึงสามารถเล่าถึงตวัตนความ

เป็นอาข่า สร้างความภาคภูมิใจในชาติพนัธ์ุ  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ปัญหาส าคญัในการด าเนินธุรกิจคือการจดัคนโดยท่ีธุรกิจ                   

มีการให้หุ้นส่วนกบัพนกังานท่ีตอ้งการความกา้วหนา้ มีการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของพนกังาน

อยู่เสมอและใช้มาตรฐานบาริตตา้ท่ีเป็นสากล มีการเปิดศูนย์อบรมและหลกัสูตรในการพฒันา

ศกัยภาพของพนักงาน ตั้ งแต่การปลูกกาแฟ การแปรรูป การบริการและการบริหารจดัการร้าน              

โดยท่ีแต่ละสาขามีการชงกาแฟไม่เหมือนกนั จึงท าการจดัตั้งศูนยบ์ารตา้ข้ึนมาเพื่อสร้างความคงท่ี

ของรสชาติกาแฟ มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ ใหก้บัพนกังาน  

 

 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการบริหารงานบุคคล 

 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินด้านการบริหารงานบุคคล 

ประกอบดว้ย 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการจดัหา 2) กระบวนการฝึกอบรม 3) ความมัน่คงในอาชีพ 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กระบวนการจัดหา 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีพนักงานในการให้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นคน               

ในพื้นท่ีเป็นลูกหลานของเกษตรกร 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี โดยพนักงานท่ีมาท างานในร้านกาแฟ โดยส่วนใหญ่                

จะมาท าเพื่อรอเวลาไปสมคัรงานในองคก์รท่ีมีความมัน่คง  
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 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา พนักงานในการให้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นคน           

ในพื้นท่ี เป็นเยาวชนในชนเผา่อาข่า 

 กระบวนการฝึกอบรม 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานดว้ยมาตรฐานสากล 

การส่งไปอบรมและเรียนในต่างประเทศ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าวี มีการเปิดศูนยอ์บรมพฒันาศกัยภาพของพนกังาน มีหลกัสูตร

สอนการท าธุรกิจกาแฟ ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก และการฝึกอบรมบาริตตา้ให้มีมาตรฐานใน

การชง 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการสอนการชงกาแฟ และส่งไปฝึกอบรม  

 ความมั่นคงในอาชีพ 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษา                          

ใหก้บัเยาวชนในพื้นท่ี 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการใหหุ้น้ส่วนกบัพนกังานท่ีตอ้งการความกา้วหนา้ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และสร้างความ

ภาคภูมิใจในชาติพนัธ์ุของตนเอง 

 สามารถสรุปได้ว่า การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล                 

มีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้และหลกัสูตรต่างๆ ในการพฒันาความสามารถและทกัษะให้กบัพนกังาน 

โดยสามารถตอบสนองให้กบัผูบ้ริโภคดว้ยการบริการท่ีเป็นเลิศ  และมีการใช้พนกังานท่ีเป็นบุคคล

คนในพื้นท่ีเพาะปลูก สามารถบอกถึงภูมิหลงัชาติพนัธ์ุผา่นกาแฟ จึงสามารถสรุปรูปแบบการจดัการ

ธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดงัภาพท่ี 4.6 
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ดา้นการบริหารงานบุคคล 

พนักงานท่ีเป็นคนในพื้นท่ี 
การสร้างศูนย์การเรียนรู้
และหลกัสูตรต่างๆ  

ศกัยภาพของพนักงาน

1. สามารถตอบสนองให้กบัผูบ้ริโภคด้วยการ
บริการท่ีเป็นเลิศ 
2. มีความมั่นคงในอาชีพ
3. การบ่งบอกถึงภูมิหลงัชาติพนัธุ์ผา่นกาแฟ

 
 

ภาพที ่4.6 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล 
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 ด้านการจัดการระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์  

 ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มา

ใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นต่างๆ จากการศึกษาดา้นการจดัการระบบสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัในการแปรรูป โดยน าเขา้

มาจากต่างประเทศ สามารถควบคุมอุณหภูมิ ระบบการท างาน ระเวลาในการคัว่ สามารถสร้าง

มาตรฐานตามท่ีตอ้งการได ้ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีการใช้เค ร่ืองจักรจากประเทศตรุกี                                    

มาใช้ในการแปรรูป รวมถึงการใช้ ส่ือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร                                

และการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการเพิ่มช่องทางการขายในระบบออนไลน์  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ มีโรงคัว่กาแฟ และโกดงัจดัเก็บ                

ท่ีมีมาตรฐานและมีระบบคลังสินค้า  เป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ระบบการขายหน้าร้านเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณ มีการ

ออกใบเสร็จรับเงิน สามารถเพิ่มความน่าเช่ือถือของการค านวณและสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผูบ้ริโภค 

 

 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการจัดการระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 

 การวิเคราะห์การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินด้านการจดัการระบบสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1) การบวนผลิตและแปรรูป 2) กระบวนการ

ใหบ้ริการ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 การบวนผลติและแปรรูป 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการเลือกใช้เคร่ืองจักรในการผลิตและแปรรูป               

โดยมีระบบท่ีสามารถควบคุมการท างาน ในการสร้างมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการสร้างโรงคัว่เมล็ดกาแฟท่ีมีมาตรฐาน 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการใช้เคร่ืองจักรในการผลิตและแปรรูปโดย

สามารถควบคุมระบบการท างานได ้   
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 กระบวนการให้บริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการค านวณ การออก

ใบเสร็จรับเงิน 

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี  มีการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการค านวณ การออก

ใบเสร็จรับเงิน 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการ

พฒันาช่องทางการขายผลิตภณัฑผ์า่นระบบออนไลน์ และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

 สามารถสรุปได้ว่า การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ด้านการจัดการระบบ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีการใช้เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตและแปรรูป ในการสร้าง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  และมีการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการค านวณ ช่วยลด

ขอ้ผิดพลาดสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความถูกต้องให้กบัผูบ้ริโภค นอกจากน้ีมีการใช้ส่ือ

ออนไลน์ในการจ าหน่ายสินคา้ และการประชาสัมพนัธ์ จึงสามารถสรุปรูปแบบการจดัการธุรกิจ

กาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ดงัภาพท่ี 4.7 
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ดา้นการจัดการระบบสารเทศและคอมพิวเตอร์

การใช้เคร่ืองจกัรใน
กระบวนการผลิตและแปรรูป 

การประยุกตใ์ช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการค  านวณ 

มาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ 

ความเท่ียงตรงลดข้อผิดพลาดใน
การค านวณ

1. ความเช่ือม ัน่และความถูกต้องให้กบั
ผูบ้ริโภค
2. การใช้ส่ือออนไลน์ในการจ  าหน่ายสินคา้ 
และการประชาสัมพนัธ์

 
 

ภาพที ่4.7 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศ                     
และคอมพิวเตอร์ 
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 ด้านการวจัิยและพฒันา 

 ด้านการวิจยัและพฒันาเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวตักรรม

ให้กบัผลิตภณัฑ์ใหมี้ความแปลกใหม่ จากการศึกษาดา้นการวจิยัและพฒันาของธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองของสุขภาพและความปลอดภยั                            

ของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน จึงท าให้กาแฟออแกนิกส์ หรือกาแฟอินทรีย์ได้ความนิยมเพิ่มมากข้ึน                    

ในการท ากาแฟออแกนิกส์ของกาแฟวาวีได้รับมาตรฐานรับรองจากอเมริกา นอกจากน้ี                                

ในกระบวนการผลิตมีการท าให้ของเสียในระบบเท่ากบัศูนย ์โดยผลการวิจยัพบว่าเปลือกกาแฟ                   

มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงน ามาเป็นส่วนผสมในกาแฟและยงัสามารถสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัรสชาติ

กาแฟ รวมถึงมีการใชน้วตักรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินคา้และบริการ  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการประเมินผลและเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ                          

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ เช่น กาแฟม๊อกเทล เป็นการ

ผสมผสาน ระหว่าง กาแฟ เปลือกส้ม น ้ าผึ้งดอกกาแฟ ซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคิดคน้ข้ึนเอง เป็นการใช้

ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค นอกจากน้ีทุกกระบวนการของธุรกิจตอ้งเกิด

ประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง พื้นท่ีเพาะปลูกกาแฟบนดอยช้างในปัจจุบนัมีการปลูก

กาแฟจนเต็มพื้นท่ี ไม่สามารถขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูกได ้จึงตอ้งมีการพฒันาคุณภาพและการ

ปรับปรุงสายพนัธ์ุใหม่ๆ อยูเ่สมอเพื่อเพิ่มผลผลิตในอนาคตท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน 
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 สรุปการวเิคราะห์การจัดการธุรกจิด้านการวจัิยและพฒันา 

 การวิ เคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้อง ถ่ินด้านการวิจัยและพัฒนา                            

เป็นการศึกษา การพฒันาผลิตภณัฑ์  มีรายละเอียดดงัน้ี  

 การพฒันาผลติภัณฑ์ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการวิจัยและพฒันาสายพนัธ์ุกาแฟใหม่ๆ เน่ืองจาก                       

มีการปลูกกาแฟกาแฟจนเต็มพื้นท่ี จึงตอ้งพฒันาคุณภาพของเมล็ดกาแฟอยู่เสมอ รวมถึงการวิจยั            

ในการเพิ่มผลผลิตในอนาคต 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัรสชาติกาแฟ โดยการผสมเปลือก

กาแฟในปริมาณท่ีเหมาะสม เน่ืองจากมีผลการวจิยัรองรับ เปลือกกาแฟมีคุณประโยชน์ ต่อร่างกาย 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการใส่ความคิดสร้างสรรค ์และการเติมองคค์วามรู้

ใหม่ๆ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเนน้ความแปลกใหม่ 

 สามารถสรุปได้ว่า การจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน ด้านการวิจยัและพฒันา                       

มีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และมีการเติม

ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา         

จึงสามารถสรุปรูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ินดา้นการวิจยัและพฒันา ดงัภาพท่ี 4.8 
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ดา้นการวิจัยและพฒันา 

การพฒันาสายพนัธุ์
การใส่ความคิดสร้างสรรค์ 
และเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ

1. กระบวนการลดของเสียใน
กระบวนการผลิต 
2. การเพิ่มผลผลิต

1. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่
2. การเพิ่มผลผลิตในอนาคตที่มีความตอ้งการ
เพ่ิมมากข้ึน

 
 

ภาพที ่4.8 รูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการวิจยัและพฒันา 
 

 จากการศึกษาการจดัการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินทั้ง 3 แบรนด์ คือ 1) ธุรกิจกาแฟ             

แบรนด์ดอยช้าง 2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา โดยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบในการจดัการธุรกิจทั้ง 8 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัองคก์ร 2) ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ 

3) ดา้นการตลาด 4) ดา้นการบญัชีและการเงิน 5) ดา้นการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน 6) ดา้นการ

บริหารงานบุคคล 7) ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8) ดา้นการวิจยัและพฒันา 

จึงสามารถสรุปรูปแบบการจดัการธุรกิจกาแฟแบนดท์อ้งถ่ิน ดงัภาพท่ี 4.9  
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การจัดการธุรกิจกาแฟ
แบรนด์ท้องถิ่น

ดา้นการจัดองคก์ร 
วิสาหกิจชุม

การจดัต้ังบริษัทจ  ากดั

ดา้นการผลิตและการ
ปฏิบัติการ

ควบคุมกระบวนการ
ผลิตและการแปรรูป

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ดา้นการตลาด

ท  าการตลาดท ั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

การใช้สญัญาลักษณ์

ดา้นการบัญชีและ
การเงิน

การลงทุนด้วยตวัเอง
และการหาผูร่้วมธุรกิจ

การกูเ้งินจากสถาบนั
การเงิน

รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ

ดา้นการจัดหาวตัถุ          
ดิบมาป้อนโรงงาน 

ดา้นการบริหารงาน
บุคคล

ดา้นระบบสารเทศและ
คอมพิวเตอร์

ดา้นการวิจัยและพฒันา

การควบคุมมาตรฐาน
ของผลผลิต

ผลผลิตที่ เป็นเกษตร
อินทรีย์

ศูนยก์ารเรียนรู้และการ
พฒันาศกัยภาพ

บุคลากรเป็นคนใน
พื้นท่ี

การสร้างระบบนิเวศ
ภายในชุมชน

ระบบควบคุมเคร่ือง 
จกัรในการแปรรูป

เทคโนโลยีในการ
บริการ

การพฒันาสายพนัธุ์
กาแฟ

การใส่ความคิด
สร้างสรรค์  

 

ภาพที ่4.9 รูปแบบการจดัการของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน  
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ตอนที ่2 การวเิคราะห์กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น 

 กลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ินทั้ง 3 แบรนด ์คือ 1) ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อย

ช้าง  2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี  3)  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา โดยวิธีการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการหรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์  9 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์               

2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคลากร 6) ดา้น

กระบวนการ 7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 8) ด้านคู่คา้ 9) ด้านความหลงใหล รวมถึงการ

วเิคราะห์ความส าเร็จของกลยทุธ์ 9Ps มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ด้านผลติภัณฑ์  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์คือกระบวนการในการน าเสนอ ผลิตภณัฑก์าแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน โดยเป็น

การศึกษาถึงกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การสร้างคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ์  

จากการศึกษาดา้นผลิตภณัฑข์องธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการให้ความส าคัญของแหล่งผลิตวตัถุดิบโดย                   

ต้องให้ชุมชนหรือผู ้ปลูกกาแฟรู้สึกถึงความเจ้าของ รักและหวงแหนในอาชีพ มีการเรียนรู้                           

ท่ีจะอยู่กบัธรรมชาติ ตอ้งลดการใช้สารเคมี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูกและความมัน่คง               

ในอาชีพ นอกจากน้ีกระบวนการบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์  ย ังต้องให้ความส าคัญ                                

กบักระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า คือ การควบคุมปัจจยัต่างๆ เช่น สายพนัธ์ุกาแฟ 

พื้นท่ีปลูก การสุกของผลกาแฟ การเก็บเก่ียวผลผลิตมีการเก็บกาแฟดว้ยมือท่ีละผลโดยเลือกจากผล

ท่ีสุกเท่านั้น รวมไปถึงกระบวนการแปรรูปท่ีมีมาตรฐาน ส่งผลใหคุ้ณภาพหรือรสชาติกาแฟมีความ

คงท่ี  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร โดยจะท าการทดสอบ

คุณภาพของเมล็ดกาแฟในห้องปฏิบัติการทุกคร้ังหากมีข้อบกพร่องจะได้ท าการปรับปรุง

กระบวนการในการเพาะปลูก  

 3. ธุรกิจกาแฟอาข่า-อามา พื้นท่ีชุมชนเผา่อาข่าใชก้ระบวนการปลูกแบบบวรรณเกษตร 

คือ การปลูกพืชตามฤดูกาลร่วมกบัการปลูกกาแฟ โดยเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัมีการปลูกพืชแบบ

ผสมผสานและการส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟหันมาให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของ

ผูบ้ริโภค เช่น การลดใชปุ๋้ยและสารเคมีต่างๆ เนน้การปลูกแบบธรรมชาติ 
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 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านผลติภัณฑ์ 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ 1) ดา้นแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 2) ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ี

มีบริการ 3) ดา้นคุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบหลกั 4) ดา้นความแตกต่างของผลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ด้านแหล่งทีม่าของวตัถุดิบ  

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟเห็นถึงความ

ปลอดภยัของผูบ้ริโภค โดยการงดใช้สารเคมี ใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย ์และสร้างแหล่งท่องเท่ียว

ภายในชุมชน 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง มีการใหค้วามส าคญักบัแหล่งเพาะปลูกเนน้การปลูกแบบ

อินทรีย ์และมีการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี การให้ความรู้กับเกษตรกรโดยการเปิดศูนย์การเรียนรู้                 

สอนวธีิการผลิต การเพาะปลูก และการแปรรูป 

 ด้านความหลากหลายของผลติภัณฑ์ทีม่ีบริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีผลิตภัณฑ์ให้ผูบ้ริโภคเลือกหลายระดับตามราคา                  

และคุณภาพ มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่ผา่นการคัว่ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย มีการจ าหน่ายกาแฟคัว่บรรจุถุง

ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการบดและชงเอง 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการจ าหน่ายเมล็ดกาแฟท่ีไม่ผา่นการคัว่ซ่ึงผูบ้ริโภค

สามารถน าไปคัว่เอง 

 ด้านคุณภาพของเมลด็กาแฟทีน่ ามาเป็นวตัถุดิบหลกั 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีการให้ความส าคัญกับทุกกระบวนการ ตั้ งแต่

กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการเก็บเก่ียว กระบวนการแปรรูป 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการทดสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟทุกคร้ังก่อนท าการคัว่ 

และมีโรงคัว่ท่ีมีมาตรฐาน 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกกระบวนการ ตั้งแต่

การคดัเลือกสายพนัธ์ุ กระบวนการคัว่หรือการแปรูป จนถึงการชงใหก้บัผูบ้ริโภค   
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 ด้านความแตกต่างของผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการสร้างรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดยการผสมเปลือกกาแฟ

ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงการใช่ส่วนผสมท่ีมีคุณภาพ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการใส่ความคิดสร้างสรรค ์ในการสร้างความแปลก

ใหม่ใหก้บัผลิตภณัฑ ์

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง ดว้ยพื้นท่ีในการเพาะปลูกบนดอยชา้ง ท าใหร้สชาติกาแฟ

มีเอกลกัษณ์ 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผู ้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ โดยท่ีธุรกิจมีการให้ความส าคัญกับแหล่งเพาะปลูก                 

กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป ท าให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้ผูบ้ริโภค

ไดรั้บคุณค่าจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานและมีความปลอดภยั นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างมาตรฐาน

ให้กับธุรกิจ และยงัสามารถแบ่งปันผลประกอบจากธุรกิจให้กลบัคืนสู่ชุมชน จึงสามารถสรุป

รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดงัภาพท่ี 4.10 
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ดา้นผลิตภณัฑ์

การให้ความส าคญักบั
แหล่งเพาะปลูก 

กระบวนการผลิตและการ
แปรรูป

คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์

1. ผูบ้ริโภคไดรั้บคุณค่าจากผลิตภณัฑ์ท่ีมี
มาตรฐานและมีความปลอดภยั
2. เป็นการสร้างมาตรฐานให้กบัธุรกิจ
3. มีการแบ่งปันผลประกอบการกลบัคืนสู่
ชุมชน 

 
 

ภาพที ่4.10 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นผลิตภณัฑ์ 
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 ด้านราคา  

 ด้านราคา เป็นการศึกษาวิธีตั้ งราคาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน                           

จากการศึกษาดา้นราคาของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อาม่า มีการตั้งราคาท่ีไม่สูงเกินไป โดยท่ีผูบ้ริโภคทุกคน

สามารถเขา้ถึงได ้ 

 2. ธุรกิจกาแฟวาวี การตั้งราคาของผลิตภณัฑ์ตอ้งสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้ทุกกลุ่ม                    

และยงัตอ้งใชส่้วนผสมท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานในการชงกาแฟ  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีผลิตภณัฑ์ในการจ าหน่ายหลายระดบั โดยในระดบั                       

พรีเมียมส่วนมากจะจัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างประเทศ และระดับต ่ าลงมาจะขาย

ภายในประเทศ   

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านราคา  

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นราคา คือ 1) ด้านมีป้ายบอกราคาชัดเจน 2) ด้านราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีได้รับ                 

3) ดา้นราคาเป็นมาตรฐาน 4) ดา้นราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนดอ่ื์น มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ด้านมีป้ายบอกราคาชัดเจน  

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการแสดงป้ายราคาบนบอร์ด รวมถึงแสดงส่วนผสม

ของกาแฟแต่ละชนิด 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดก์าแฟวาว ีมีการแสดงป้ายราคาและเมนูท่ีมีจ  าหน่าย 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง มีการแสดงป้ายราคาและเมนูท่ีมีจ  าหน่าย 

 ด้านราคาเหมาะสมกบัคุณภาพทีไ่ด้รับ 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  ด้วยกระบวนการควบคุมปัจจัยต่างๆ ตั้ งแต่

กระบวนการเพาะปลูกจนถึงกระบวนการสุดท้าย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและคุณภาพ               

และการจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม   

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง การมีมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ เป็นการการรันตี

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีกระบวนการทดสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟก่อนการแปรูป 

 



76 

 

 ด้านราคาเป็นมาตรฐาน 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการตั้งราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง

ไดทุ้กกลุ่ม โดยท่ีไม่มองเพียงผลประกอบการเพียงดา้นเดียว   

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี  มีการตั้ งราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้บริโภคสามาเข้าถึง                    

ไดทุ้กกลุ่ม  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีมีหลากหลายระดับ                        

ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 

 ด้านราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทยีบกบัแบรนด์อ่ืน 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  การซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี มี คุณภาพและมาตรฐาน                   

ในราคาท่ีเป็นธรรมยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการน าเสนอคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ์                  

ในระดบัพรีเมียม   

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ด้วยกระบวนการต่างๆ ท่ีมีการทดสอบคุณภาพ ท าให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บคุณค่าในการบริโภคผลิตภณัฑ ์ 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผูบ้ริโภค ด้านราคา โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน มีการตั้ งราคาผลิตภัณฑ์                        

ให้ผูบ้ริโภคเลือกได้หลากหลายระดบัตามคุณภาพของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการแสดง

ขอ้มูลป้ายราคาท่ีชดัเจนท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์เพิ่มมากข้ึน และไดรั้บคุณค่ากบัส่ิงท่ีจ่ายไปดว้ยมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นราคา ดงัภาพท่ี 4.11                      
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ดา้นราคา

มีราคาผลิตภัณฑใ์ห้ผูบ้ริโภค
เลือกหลากหลายระดับ

การแสดงขอ้มูลป้ายราคาท่ี
ชดัเจน

สามารถต ั้งราคาที่ผูบ้ริโภค
เขา้ถึงได้ทุกกลุ่ม 

1. ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือเพิ่มมากข้ึน 
2. ผูบ้ริโภคไดรั้บคุณค่ากบัส่ิงที่จ่ายไปด้วย
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. ดว้ยราคาที่เป็นธรรม เกิดความต้องการเพิ่ม
มากขึ้น ชุมชนสามารถสร้างรายได ้

 
 

ภาพที ่4.11 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นราคา 
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 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นการศึกษา การเลือกพื้นท่ีให้เหมาะสมในการประกอบ

ธุรกิจ โดยตอ้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชมให้มากทีสุด มีความพร้อมในสถานท่ีให้บริการ และสถานท่ีตั้ง

ควรพบเห็นไดง่้าย สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม จากการศึกษาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของ

ธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้มีหลากหลาย

ช่องทาง เช่น มีช่องทางการจ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์             

ดอยช้างมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยงัทวีปต่างๆ ทั่วโลก มีการสร้างองค์กรใหม่การผลักดัน             

ใหก้าแฟดอยชา้งไปสู่ในระดบัโลก และยงัมีการท าธุรกิจร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น การขายแฟรนไชส์  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าวี ปัจจุบนัธุรกิจกาแฟแบรนดว์าวี มีการร่วมลงทุนกบัผูท่ี้สนใจ 

เป็นช่องทางในการขยายธุรกิจ  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีช่องทางในการจ าหน่ายเมล็ดกาแฟผ่านทางหน้า

ร้านและผา่นทางออนไลน์ โดยท่ีสามารถซ้ือขายสินคา้ไดต้ลอดเวลา      

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ 1) ดา้นอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สถานท่ีท างาน  2) ดา้นความ

พร้อมของสถานท่ีให้บริการ 3) สถานท่ีตั้งติดถนน พบไดโ้ดยง่าย 4) ดา้นระยะเวลาในการปิด-เปิด

ร้าน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ด้านอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สถานทีท่ างาน  

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ในการเปิดสาขาแรกของกาแฟวาวี เร่ิมตน้ท่ีถนนนิมมาน         

เหมินท์ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นแหล่งท่ีมีการเติบโตทางธุรกิจของเชียงใหม่ และร้านสาขาแรกยงัเปิด

ให้บริการอยู่ รวมถึงมีการขยายสาขาเพิ่มในซอย 6 และซอย 9 และยงัมีสาขาอ่ืนๆ เช่น สาขากาด

หลวง สาขากลางเวยีง ลว้นแต่เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการกระจายตวัของธุรกิจแฟรนไชส์ รอบเมืองเชียงใหม่ 

เช่น สาขากลางเวียง และในซอยต่างๆ โดยจะมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานจากบริษทั ดอย

ชา้ง แฟรนไชส์ แมเนจเมน้ต ์จ  ากดั 
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 3 ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการขยายสาขาเพิ่มในตวัเมือง ใกล้วดัพระสิงห์                     

ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของนกัท่องเท่ียว  

 ด้านความพร้อมของสถานทีใ่ห้บริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี การเลือกสถานท่ีเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจมีการ

ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค มีการวางกลยุทธ์แบบป่าล้อมเมือง                      

และการเลือกท าเลท่ีตั้งของร้านตอ้งมาเป็นอนัดบัหน่ึงเพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงง่าย     

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง นอกจากความพร้อมของสถานในการให้บริการแล้ว             

แบรนด์กาแฟดอยช้างยงัมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายภายนอกประเทศ โดยการส่งออกผลิตภณัฑ์           

ไปทัว่โลก มีการสร้างองคใ์หม่ในการผลกัดนักาแฟดอยชา้งไปสู่ระดบัโลก 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา ซ่ึงในการเร่ิมตน้ของการท าธุรกิจด้วยงบประมาณ            

ท่ีจ  ากดั จึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการเลือกสถานท่ีในการเปิดใหบ้ริการ 

 สถานทีต่ั้งติดถนน พบได้โดยง่าย 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการกระจายตวัของสาขาทัว่เมืองเชียงใหม่ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการกระจายตวัของสาขาและแฟรนไชส์ ทัว่เมือง

เชียงใหม่ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา ดว้ยขอ้จ าจดัของสาขาท่ีมีแค่ 2 สาขาในปัจจุบนั 

 ด้านระยะเวลาในการปิด-เปิดร้าน 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ดว้ยความพร้อมของสถาน และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นพนกังาน

บริษทั จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภค 

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  การเปิด-ปิดร้าน จะแล้วแต่บริบทของสถานท่ี                     

เช่น สาขานิมมานเหมินทร์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวจึงมีการขยายเวลาในการปิดร้าน 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงและอ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค และยงัเป็นการ

เพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพิ่มมากข้ึน จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจ

กาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัภาพท่ี 4.12                



80 

 

ดา้นช่องทางการจ  าหน่าย

สถานท่ีให้บริการ
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท ั้งภายใน

และภายนอกประประเทศ

เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงและอ  านวยความ
สะดวกให้กบัผูบ้ริโภค

สามารถเพิ่มโอกาสในการจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์
และสร้างช่ือเสียงให้กบัแหล่งผลิตวตัถุดิบ

 
 

ภาพที ่4.12 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมในการส่งมอบผลิตภณัฑไ์ปสู่ผูบ้ริโภค โดยมีการ

ใช้ส่ือโฆษณา การใช้สัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความหมายถึงผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาด้านการส่งเสริม

การตลาดของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟกาแฟ-อาข่า ไดมี้การท าการตลาดภายใตช่ื้อ การเดินทางของกาแฟ (The 

Coffee Journey) เป็นการน าผู ้บิโภคท่ีมีความหลงใหลในกาแฟไปหาเกษตรกรผู ้ปลูกกาแฟ                         

โดยมีการน าเสนอทุกกระบวนของการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง เป็นกระบวนการเรียนรู้           

ให้ผูบ้ริโภคท่ีหลงใหลในกาแฟไดเ้ห็นคุณค่าของกาแฟในแกว้ท่ีด่ืม และในยุคของความกา้วหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ช่วยในการบอกต่อเร่ืองราว สร้างการ

รับรู้ให้กบัผูบ้ริโภคให้รู้จกัเร่ืองราวของกาแฟรู้จกัแหล่งผลิตกาแฟ เป็นการสร้างฐานลูกคา้ใหม่            

ให้เกิดการใช้บริการเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีการใช้ส่ือออนไลน์ยงัสามารถรู้ถึงความต้องการ               

ของผูบ้ริโภค มีการให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ โดยผูป้ระกอบการสามารถน าผลท่ีได้ไปพฒันาปรับปรุง

ธุรกิจใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นการรักษาฐานลูกคา้ใหมี้ความมัน่คง               

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง ในการท าการตลาดของดอยชา้งนั้น จะสร้างองคก์รใหม่

ท่ีประเทศแคนนาดา เพื่อใชใ้นการผลกัดนักาแฟแบรนดด์อยชา้งใหไ้ปสู่ระดบัสากล นอกจากน้ียงัมี

การใชโ้ลโก ้แบรนด ์ท่ีส่ือถึงความเป็นตวัตนในการน าเสนอต่อสายตาผูบ้ริโภค  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าวี มีสร้างมาตรฐานของกาแฟใหเ้ป็นระดบัพรีเมียม มีมาตรฐาน

รับรอง โดยท่ีกาแฟวาวเีองมีการรับคัว่กาแฟใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ 

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ 1) ดา้นส่ือโฆษณามีความดึงดูดให้เกิดการใชบ้ริการ 2) ดา้น

การจดักิจกรรมพิเศษ ในช่วงเทศกาลต่างๆ  3) ดา้นการเปิดรับขอ้คิดเห็นบนส่ืออินเทอร์เน็ต 4) การ

ลดราคาสินคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 ด้านส่ือโฆษณามีความดึงดูดให้เกดิการใช้บริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีการน าเสนอทุกๆ กระบวนการของการผลิต                

และการแปรรูปโดยน าผูบ้ริโภคท่ีมีความหลงใหลในกาแฟเดินทางไปยงัแหล่งเพาะปลูก 
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 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการใช้อัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่า ในการน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ การใช้ตราสินค้า ท่ีบ่งบอกถึงชาติพันธ์ุว ัฒนธรรมชนเผ่า และย ังมีการท าตลาด                   

ในต่างประเทศ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการส่ือสารผ่านทางศูนย์การเรียนรู้บนพื้นท่ีดอยวาวี                       

มีการเนน้การท าบรรจุภณัฑใ์หเ้กิดการรับรู้ และสร้างการจดจ า 

 ด้านการจัดกจิกรรมพเิศษ ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมในการฝึกอบรมความรู้

เก่ียวกบักาแฟ การจดักิจกรรมบนพื้นท่ีเสริมสร้างวฒันธรรมชนเผา่และส่งเสริมการท่องเท่ียว  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีกิจกรรมการเดินทางตามรอยเส้นทางกาแฟ                   

เป็นกิจกรรมศึกษาท่ีจะไปเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการจัดกิจกรรมให้กับผู ้บริโภคท่ีสนใจ มีการสาธิต                 

การท ากาแฟรวมถึงศิลปะบนแกว้กาแฟ ยงัมีหลกัสูตรส าหรับผูป้ระกอบการเร่ิมตน้และหลกัสูตร

การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน    

 ด้านการเปิดรับข้อคิดเห็นบนส่ืออนิเทอร์เน็ต 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ช่วยในการบอกต่อ

เร่ืองราว การสร้างเครือข่าย และยงัใชก้ระบวนการขายสินคา้ในระบบออนไลน์ใหส้ามารถเขา้ถึงได้

ตลอดเวลา  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง ใชก้ระบวนการของดีจึงบอกต่อ “Word of Mouth” 

 การลดราคาสินค้า 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการให้ส่วนลดกับผูบ้ริโภค โดยการจดัรายการ

โปรโมชัน่ เช่น หากผูบ้ริโภคน าแกว้มาเอง จะมีส่วนลดให ้

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ในการเปิดสาขาใหม่ มีการจดัท าโปรโมชั่น หรือการให้

ส่วนลดใหก้บัผูบ้ริโภค เช่น ซ้ือ 2 จ่าย 1 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีการให้ส่วนกับผู ้บริโภค โดยธุรกิจแฟรนไชส์                   

จะเป็นผูก้  าหนดส่วนลดและโปรโมชัน่ดว้ยตวัเอง หรือมีการใชส่้วนลดกบัพนัธมิตรของธุรกิจ  

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผูบ้ริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการใช้ส่ือโฆษณา และสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึง

แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตวัตน มีการเรียนรู้วฒันธรรม นอกจากน้ีการ
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น าเสนอทุกกระบวนการ สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กบัผูบ้ริโภคได้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์               

จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงั

ภาพท่ี 4.13 

 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ส่ือโฆษณา สัญลกัษณ์

การแสดงถึงแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ สามารถ
สร้างการเรียนรู้ผ่านกาแฟ

1. การน  าเสนอทุกๆ กระบวนการ สร้างการ
เรียนรู้ให้กับผู้บริโภคไดเ้ห็นถึงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์
2. การจดักิจการพิเศษสามารถสร้างการรับรู้
ให้กบัผูบ้ริโภค
3. การใช้สญัลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความ
เป็นตวัตน

 
                

ภาพที ่4.13 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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 ด้านบุคลากร  

 ด้านบุคลากร เป็นการศึกษาถึง กระบวรการจดัหา การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน              

การสร้างสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากการศึกษาด้านบุคลากรของธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ในการพฒันาบุคลากรตอ้งมีการสร้างมาตรฐานของผูช้ง

กาแฟ และมีรูปแบบการจดัมาตรฐานท่ีเป็นสากล มีการใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนของการ

บริการ รวมถึงตอ้งมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวเีองเนน้กระบวนการสร้าง

คน มีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ โดยน าหลกัสูตรจากต่างประเทศมาสอนพนกังานให้มีคุณภาพมาก

ยิ่งข้ึน ส่งผลให้ลูกคา้ไดรั้บมาตรฐานในการบริการ และมีหลกัสูตรอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ

เร่ิมตน้  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง บุคคลกรในการใหบ้ริการของกาแฟดอยชา้งนั้น ลว้นแต่

เป็นลูกหลานของคนในชุมชน มีการส่งไปอบรมในต่างประเทศ มีการพฒันาศกัยภาพและทกัษะ              

ใหท้นัสมยั เช่น การท าศิลปะบนแกว้กาแฟ  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา โดยพนักงานท่ีให้บริการตอ้งสามารถให้ขอ้มูลภูมิ

หลังวีถีของชุมชนของตนเองผ่านการส่ือสารของกาแฟ ท าให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จักทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ สร้างความภาคภูมิใจในชาติพนัธ์ุของตนเอง 

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านบุคลากร 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นบุคลากร คือ 1) ด้านความพร้อมของพนกังานในการให้บริการ 2) ดา้นการตอ้นรับ

และอธัยาศยัของพนักงาน 3) ด้านมีความเอาใจใส่ เขา้ใจต่อผูใ้ช้บริการและมีการบริการด้วยใจ          

4) ดา้นความรู้ของพนกังานเก่ียวกบักาแฟ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 ด้านความพร้อมของพนักงานในการให้บริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการให้ความส าคญัในการคดัเลือกพนกังานในการใหบ้ริการ 

โดยเลือกเฉพาะพนักงานท่ีรักในการบริการ และต้องการความก้าวหน้า โดยจะให้หุ้นส่วนกับ

พนกังาน ใหมี้ส่วนร่วมในธุรกิจ   

 2.  ธุ ร กิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  มีพนักงานในการให้บ ริการ ท่ี เ ป็นลูกหลาน                                  

ของคนในพื้นท่ีดอยชา้งโดยการส่งไปเรียน ส่งไปฝึกอบรมในต่างประเทศแลว้กบัมาพฒันาธุรกิจ 
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 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีพนักงานในการให้บริการโดยส่วนใหญ่จะเป็น

เยาวชนของชนเผา่อาข่า 

 ด้านการต้อนรับและอธัยาศัยของพนักงาน 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการให้ความส าคญักบัการบริการดว้ยใจ การฝึกทกัษะการ

ใหบ้ริการ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา การมีอตัลักษณ์ความเป็นชนเผ่าท่ีมีความยิ้มแยม้

แจ่มใส 

 ด้านมีความเอาใจใส่ เข้าใจต่อผู้ใช้บริการและมีการบริการด้วยใจ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง การเนน้ใหพ้นกังานมีการบริการเหมือนกบัการใหบ้ริการ

ญาติตวัเอง 

 ด้านความรู้ของพนักงานเกีย่วกบักาแฟ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยการพฒันา

หลกัสูตรในการฝึกอบรม มีหลกัสูตรส าหรับสอนผูช้งกาแฟ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการฝึกอบรมพนกังาน โดยผูเ้ช่ียวชาญจะเดินทางมาให้

ความรู้ถึงบนดอยช้าง เช่น สอนการชงกาแฟ สอนการท าศิลปะบนแกว้กาแฟ มีการจดัท าคู่มือการ

ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานสากล  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการฝึกการชงกาแฟ การส่งพนักงานไปอบรม               

ใหมี้มาตรฐาน 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผูบ้ริโภค ดา้นบุคลากร มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้มีทกัษะความสามารถ 

ในการให้บริการท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการท่ีเป็นเลิศ  และมีการใช้พนกังานในการให้บริการ

เป็นคนในชุมชนโดยมีการถ่ายทอดเร่ืองราววฒันธรรม วิถีชีวิต ของตนเองผ่านกาแฟ จึงสามารถ

สรุปรูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร ดงัภาพท่ี 4.14 
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ดา้นบุคลากร

การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน 
บุคลากรให้บริการเป็นคนใน

ชุมชน

ทกัษะความสามารถในการให้บริการ                 
และสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของวฒันธรรม

ชนเผ่าผ่านกาแฟ

1. ผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการที่เป็นเลิศ 
2. พนักงานมีความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน
3. ชุมชนมีการถ่ายทอดเร่ืองราว สร้างความ
ภาคภูมิใจ

 
 

ภาพที ่4.14 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร 
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 ด้านกระบวนการ  

 ดา้นกระบวนการ เป็นการศึกษาถึง กระบวนการผลิต และกระบวนการในการให้บริการ 

จากการศึกษาดา้นกระบวนการของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง ในทุกกระบวนการของการผลิตและการบริการ                     

ตอ้งมีการใส่ใจกบัทุกรายละเอียด เช่น กระบวนการเก็บผลผลิตตอ้งเก็บดว้ยมือ เลือกเฉพาะผลท่ีสุก

เท่านั้น ในกระบวนการแปรสภาพวตัถุดิบตอ้งใช้เคร่ืองจกัรทนัสมยั มีมาตรฐานรับรอง ส่วนใน

ขั้นตอนของการบริการนั้นจะเห็นไดว้่าธุรกิจมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการค านวณ การออก

ใบเสร็จรับเงิน สามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูบ้ริโภค   

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาว ีมีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ การมีโรงคัว่เมล็ดกาแฟของตวัเอง          

ท่ีมีมาตรฐานรับรอง และยงัมีการรับคัว่กาแฟให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในกระบวนการจดัเก็บ            

ตอ้งมีโกดงัท่ีดีมีการจดัการกบัระบบคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ   

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา ได้มีการแสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงขั้นตอนต่างๆ               

โดยมีการตั้งโรงคัว่กาแฟภายในร้าน โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเห็นถึงขั้นตอนการแปรรูปจากผลกาแฟ                

จนเป็นกาแฟในแก้วของผูบ้ริโภค เป็นการสร้างความแตกต่าง สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ         

และยงัเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั   

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านกระบวนการ 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นกระบวนการ คือ 1) ดา้นมีการส่ือให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ตน้จนถึงกระบวนการ

สุดทา้ย 2) ดา้นขั้นตอนในการผลิตและให้บริการเป็นมาตรฐาน 3) ดา้นการน าเทคโนโลยีมาใชใ้น

กระบวนการผลิตและการบริการ 4) ดา้นการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการผลิตและการบริการ 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ด้านมีการส่ือให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีการน าผู ้ท่ีหลงใหลในกาแฟข้ึนไปหาแหล่ง

เพาะปลูก แสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป มีการสาธิตการคัว่

กาแฟแบบชาวบา้น คือ การคัว่บนกระทะ มีการบดและชงกาแฟท่ีผา่นการคัว่ใหผู้บ้ริโภคทดลองชิม 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ีมีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ ท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ประวติั

ความเป็นมาของกาแฟ 
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 ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง มีการเนน้การบริการใหมี้มาตรฐาน 

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการให้บริการ             

เนน้การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการใหบ้ริการดว้ยพนกังานท่ีผา่นการอบรม 

 ด้านขั้นตอนในการผลติและให้บริการเป็นมาตรฐาน  

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการวางรูปแบบและจดัท าคู่มือการผลิตและการบริการ              

ใหมี้มาตรฐานสากล 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีระบบในการบริหารจดัการกบัคลงัสินคา้ มีโกดงัจดัเก็บ

สินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการบริการดว้ยพนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรม 

 3.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีการวางแผนตั้ งแต่กระบวนการเพาะปลูก                           

จนถึงกระบวนการสุดทา้ย เพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตและการบริการ 

 ด้านการน าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการผลติและการบริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีมาตรฐาน สามารถควบคุมระบบ

การท างานสร้างมาตรฐานใหก้บักาแฟ 

 2.  ธุร กิจกาแฟแบรนด์อาข่ า -อามา  มีการเลือกใช้ เค ร่ืองจักร ท่ีทันสมัยน า เข้า                                

จากต่างประเทศ โดยสามารถควบคุมกระบวนการท างาน ควบคุมอุณหภูมิในการคัว่ รวมถึงการขาย

ผลิตภณัฑแ์บบออนไลน์ 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการสร้างโรงคัว่กาแฟท่ีมีมาฐาน รวมถึงห้องปฏิบติัการ                    

ในการทดสอบคุณภาพ และรับท ากาแฟพรีเม่ียมใหก้บัเกษตรกร 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผูบ้ริโภค ด้านกระบวนการ มีการสร้างมาตรฐานในการผลิต โดยการใช้เคร่ืองจกัร                

ท่ี มีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการตั้ งแต่การเพาะปลูกจนถึงกระบวนการสุดท้าย                            

และมีการสร้างมาตรฐานในการบริการ มีรูปแบบการบริการท่ีเป็นสากลดว้ยการพฒันาศกัยภาพ  

และความสามารถของพนกังานในการให้บริการ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้และบริการท่ีเป็น

มาตรฐานและมีคุณภาพ จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน                

ดา้นกระบวนการ ดงัภาพท่ี 4.15 
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ดา้นกระบวนการ

การสร้างมาตรฐานในการผลิต การสร้างมาตรฐานในการบริการ

1. การใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีมาตรฐาน และการควบคุมกระบวนการตั้งแต่
การเพาะปลูกจนถึงกระบวนการสุดทา้ย
2. การมีรูปแบบการบริการที่เป็นสากล โดยการพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถของพนักงานในการใหบ้ริการ

ผูบ้ริโภคไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริการที่เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 
 

ภาพที ่4.15 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นกระบวนการ 
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 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ กระบวนการในการควบคุมความสะอาดของ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีในการให้บริการ มีการสร้างบรรยากาศให้สือถึงแหล่งท่ีมาของ

วตัถุดิบ  ความเป็นชนเผ่าและความเป็นชาวเขา จากการศึกษาดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ

ธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการสร้างบรรยากาศของร้านให้สามารถตอบสนอง

ผูบ้ริโภคได้ทุกกลุ่ม เช่น ผูบ้ริโภคท่ีชอบความสบายก็สามารถใส่รองเท้าแตะเข้ามาใช้บริการ                         

หรือการมีโซนพื้นท่ีส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบนัง่ท างาน  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง โดยต้องปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จักพึงพาตนเอง                    

โดยการงดใชส้ารเคมี เป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ สามารถส่งผลกระทบท่ีดีและสร้างความ

เช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภค  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา ได้ให้เกษตรกรการมองเห็นความปลอดภยัของ

ผูบ้ริโภค โดยใชว้ิธีการปลูกแบบธรรมชาติงดใช้สารเคมี และมีการปลูกแบบวรรณเกษตร คือการ

ปลูกพืชตามฤดูร่วมกบัการปลูกกาแฟ โดยสามารถสร้างรายไดไ้ดต้ลอดปีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั

ใหก้บัชุมชน   ใหส้ามารถพึงพาตนเองได ้  

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คือ 1) ดา้นความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

2) ดา้นบรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 3) ดา้นการน าเร่ืองราวมาผนวกกบั

สินคา้และบริการ 4) ดา้นความกวา้งขวางของสถานท่ีใหบ้ริการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ด้านความสะอาดของสถานทีแ่ละเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 โดยท่ีกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ทั้ง 3 แบรนด์ มีการควบคุมและการทดสอบเคร่ืองมือทุก

คร้ังก่อนใหบ้ริการ เพื่อใชร้สชาติของกาแฟมีความคงท่ี 

  ด้านบรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง มีการน าเสนออตัลกัษณ์ความเป็นชาวเขา 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการน าอตัลกัษณ์ความเป็นชนเผ่ามาน าเสนอผ่าน

กาแฟ 
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 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีบรรยากาศและการตกแต่งท่ีไม่ดูหรูจนเกินไป โดยท่ี

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กกลุ่ม 

 ด้านการน าเร่ืองราวมาผนวกกบัสินค้าและบริการ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการเล่าเร่ืองราวของวฒันธรรมชนเผ่าควบคู่กับ

กาแฟ มีการสร้างเส้นทางของกาแฟ และการจ าลองกระบวนการแปรรูปโดยจดัตั้งโรงคัว่ภายในร้าน  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการส่ือสารผา่นสัญลกัษณ์ การแสดงให้เห็นวฒันธรรม

ชนเผา่ การส่งเสริมใหมี้การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มภายในพื้นท่ีเพาะปลูก 

 ด้านความกว้างขวางของสถานทีใ่ห้บริการ 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี  โดยท่ีการเลือกท า เลทั้ งของธุรกิจเป็นท่ีส าคัญท่ีสุด                                

ตอ้งสามารถตอบสนองต่อความสะดวกของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีจอดรถ บรรยากาศท่ีดี              

ไม่แออดัจนเกินไป 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผูบ้ริโภค ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีการควบคุมความสะอาดของเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ เป็นการสร้างมาตรฐานและรสชาติใหค้งท่ี มีการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความเป็น

ชนเผ่า ความเป็นชาวเขา จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินดา้น

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดงัภาพท่ี 4.16 
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ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

การส่ือให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ความ
เป็นชนเผ่าและชาวเขา

การควบคุมความสะอาดของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์

1. การถ่ายทอดอตัลักษณ์ความเป็นชาวเขาและชนเผ่าผา่น
กาแฟ
2. การสร้างมาตรฐานและรสชาติให้คงท่ี

1. สร้างความปลอดภัยของผ ูบ้ริโภค 
2. สร้างรสชาติที่คงที่ โดยการทดสอบเคร่ืองมือก่อนการ
ให้บริการ
3. การถ่ายทอดเร่ือง สามารถสร้างความภาคภูมิใจ

 
 

ภาพที ่4.16 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
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 ด้านคู่ค้า  

 ดา้นคู่คา้ ในธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินมีคู่คา้ท่ีส าคญัคือ ชุมชุนผูเ้พาะปลูกกาแฟ โดย

ธุรกิจตอ้งให้ความส าคญักบัแหล่งเพาะปลูก มีการส่งเสริมและให้ความรู้กบัเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ 

จากการศึกษาดา้นคู่คา้ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง โดยท่ีชุมชนดอยช้าง เป็นจุดเร่ิมตน้ของกาแฟแบรนด์             

ดอยช้างจากกระแสพระราชด าริลดพื้นท่ีปลูกฝ่ินบนท่ีสูง จึงมีการส่งเสริมการปลูกไมเ้มืองหนาว

โดยการปลูกกาแฟ มีการจดัตั้งบริษทัเร่ิมตน้จากการบริหารดว้ยเครือญาติ มีการแบ่งหนา้ท่ีตามความ

รับผิดชอบ เพื่อใชใ้นการติดต่อประสานงาน มีการรวมกลุ่มของผูป้ลูกกาแฟบนดอยชา้ง และท าการ

จ าหน่ายผลผลิตของตนเองโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง มีการส่งเสริมความรู้ให้กบัเกษตรกรผูป้ลูก

กาแฟช่วยพฒันาคุณภาพชีวติความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการน าเอาผลิตภณัฑ์จากชุมชนชาวอาข่า มาสร้าง

มูลค่าโดยการถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิต วฒันธรรมชนเผ่าผ่านกาแฟซ่ึงเป็นผลผลิตจากชุมชนบน

พื้นท่ีสูง และยงัส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวในพื้นท่ี สร้างรายไดก้ลบัคืนสู่ชุมชนให้สามารถพึ่งพา

ตนเองช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการรับท ามาตรฐานกาแฟพรีเมียมให้กบัเกษตรกรโดยเป็น

การสร้างมาตรฐานในการแปรรูป รวมถึงมีการทดสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อหา

ขอ้บกพร่องในกระบวนการของการผลิต 

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านคู่ค้า 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นคู่คา้ คือ 1) ดา้นการมีมาตรฐานรับรอง 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน             

3) ดา้นการมีช่ือเสียงของแหล่งวตัถุดิบ 4) ดา้นอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ิน มีรายละเอียด

ดงัน้ี  

 ด้านการมีมาตรฐานรับรอง 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ เช่น Organic 

Certification จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) 

รวมถึง Organic Farming จากสหภาพยโุรป (European Union: EU) 
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 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ  เช่น Organic 

Farming จากสหภาพยโุรป (European Union: EU) 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ และการมี

รางวลัการันตีคุณภาพ 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการรวมกลุ่มในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชน           

โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง มีการส่งเสริมใหค้วามรู้กบัเกษตรกร ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติความเป็นอยู่

ใหดี้ข้ึน 

 2.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีการน าผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาสร้างมูลค่า                        

โดยการถ่ายทอดเร่ืองราววถีิชีวติ วฒันธรรมชนเผา่ผา่นกาแฟท่ีเป็นผลผลิตจากชุมชนพื้นท่ีสูง   

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการรับท ากาแฟพรีเม่ียมใหก้บัเกษตรกร โดยมีโรงคัว่กาแฟ

ท่ีมีมาตรฐานผา่นการรับรอง 

 ด้านการมีช่ือเสียงของแหล่งวตัถุดิบ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง มีการเนน้การปลูกแบบอินทรีย ์เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม 

มีการปลูกป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศในพื้นท่ี 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการเนน้ถึงความปลอกภยัของผูบ้ริโภค ดว้ยการงด

ใชปุ๋้ยและสารเคมีต่างๆ ในกระบวนการเพาะปลูก  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรในการเพาะปลูก             

การแปรรูปผลผลิต และการรักษาสภาพแวดลอ้ม   

 ด้านอตัลกัษณ์ของผลติภัณฑ์จากท้องถิ่น 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีการน าเสนอเร่ืองราว วีถี ชีวิต ว ัฒนธรรม                    

ผา่นกาแฟ โดยการเล่าเร่ืองราวจากบุคคลในพื้นท่ี 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง มีการส่ือสารถึงอตัลกัษณ์ความเป็นชนเผา่ผา่นตราสินคา้ 

และบรรจุภณัฑ ์

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการส่ือสารผ่านการตกแต่งร้าน ให้ส่ือถึงความเป็นชาวเขา        

ท่ีสามารถใหก้ารช่วยเหลือ และพฒันาคุณภาพชีวติ 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผูบ้ริโภค ด้านคู่คา้ มีการประกอบธุรกิจโดยไม่ค  านึงถึงแต่ผลประกอบการเพียง                  
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ด้านเดียว มีการให้ความส าคัญกับแหล่งเพาะปลูกกาแฟ โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต                         

ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟบนพื้นท่ีสูง และเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากชุมชน               

ช่วยลดการถูกกดราคาจากพ่อคา้คนกลาง สามารถสร้างความมัน่คงในอาชีพ นอกจากน้ียงัมีการ

รักษาสภาพแวดลอ้มดว้ยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย ์จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจ

กาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นคู่คา้ ดงัภาพท่ี 4.17 

 

ดา้นคู่คา้

การพฒันาคุณภาพชีวิต 
การสร้างระบบนิเวศและรักษา
สภาพแวดลอ้มในชุมชน

1. เป็นศูนยก์ลางในการจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์จากชุมชน
2. สร้างระบบนิเวศภายในชุมชนที่ดี ส่งผลต่อความมัน่คง
และอาชีพของเกษตรกร

1. ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2. สร้างความปลอดภัยใหก้ับผูบ้ริโภค
3. ช่วยลดการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
4. สร้างความมัน่คงในอาชีพ

 
 

ภาพที ่4.17 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นคู่คา้ 
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 ด้านความหลงใหล  

 ดา้นความหลงใหล  คือ กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์กบัอนัดีกบัผูบ้ริโภค รวมถึง

การสร้างแรงผลกัดนัในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ จากการศึกษาดา้นความหลงใหล  

ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน พบวา่ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบนดอ์าข่า-อามา มีการสร้างธุรกิจใหส้ามารถเป็นสถานท่ีในการถ่ายทอด

ความช่วยเหลือ และให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีปลูก สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นตวัตน 

(ชาวอาข่า) จะเห็นได้ว่าในรูปแบบของการน าเสนอของธุรกิจกาแฟอาข่า-อามา นั้นมีการผนวก

เร่ืองราวของวิถีชนเผา่รวมกบักาแฟ สร้างเป็นเร่ืองราวการเดินทางของกาแฟ (The Coffee Journey) 

นอกจากน้ียงัต้องมีความรักในส่ิงท่ีตนเองอยากจะท า มีความมุมานะ มีความเช่ือในส่ิงท่ีท า                

ไม่หยุดน่ิงท่ีจะฝึกฝนตัวเอง มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์                    

และการบริการให้กับผูบ้ริโภค มีการสร้างความเช่ือมัน่ความน่าเช่ือถือให้เกิดการใช้บริการซ ้ า             

เป็นการรักษาฐานลูกคา้และสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ  

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการสร้างความหลงใหลให้กบัผูบ้ริโภคจะตอ้งท าดว้ย

ใจมีการใส่ใจทุกกระบวนการ จนเกิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการเน้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในการให้บริการ 

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจการพฒันาตนเองให้มีความกา้วหนา้ในอาชีพ ส่งผลให้การบริการมีความ

เป็นเลิศ สามารถส่งมอบคุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

 สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จของกลยุทธ์ 9Ps ด้านความหลงใหล 

 อนัดับความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินของ

ผูบ้ริโภค ดา้นความหลงใหล คือ 1) ดา้นรูปแบบการน าเสนอ 2) ดา้นการสร้างความมัน่ใจและความ

น่าเช่ือถือในตราสินคา้ 3) ดา้นการสร้างความผูกพนัและมิตรภาพอนัดีให้แก่ผูบ้ริโภค 4) ดา้นความ

โดดเด่นของผลิตภณัฑ ์มีรายละเอียดดงัน้ี  

 ด้านรูปแบบการน าเสนอ 

 1.  ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีการผนวกเร่ืองราววิถีชนเผ่า ร่วมกับกาแฟ                     

สร้างเป็นความเป็นการของกาแฟในการน าเสนอต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ีการท่ีจะท าธุรกิจให้ส าเร็จ 

ตอ้งมีความรักในส่ิงตนเองชอบ มีความมุมานะ มีความเช่ือในส่ิงท่ีท า ไม่หยุดน่ิงท่ีจะฝึกฝนตวัเอง

อยูต่ลอดเวลา 
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 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการน าเสนอวฒันธรรม ความเป็นตัวตนมีการใช้                  

บรรจุภณัฑใ์นการถ่ายทอดเร่ืองราว   

 ด้านการสร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือในตราสินค้า 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคด้วยมาตรฐาน          

การผลิตและการแปรรูปท่ีผา่นการรับรอง 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา  มีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการับรองจากสถาบันต่างๆ           

และยงัไดรั้บรางวลัจากการประกวดบนเวทีระดบัโลก 

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ            

ท่ีผา่นการรับรอง มีการปรับปรุงกระบวนต่างๆ ท่ีเกิดขอ้บกพร่อง 

 ด้านการสร้างความผูกพนัและมิตรภาพอนัดีให้แก่ผู้บริโภค 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการสร้างความหลงใหล และความผูกพนัอนัดีต่อ

ผูบ้ริโภค คือ ตอ้งท าดว้ยใจและมีการใส่ใจทุกรายละเอียด 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยูเ่สมอ มีการสร้างศูนย์

การเรียนรู้ในการถ่ายทอดเร่ืองราว มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดการบริการท่ีเป็นเลิศ                   

ในการส่งมอบคุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภค    

 3. ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา มีการสร้างธุรกิจท่ีไม่ใช่เพียงขายของ โดยให้ธุรกิจ

เป็นสถานท่ีหรือเป็นศูนยก์ลางในการใหค้วามช่วยเหลือ 

 ด้านความโดดเด่นของผลติภัณฑ์ 

 1. ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง  ด้วยมาตรฐานและกระบวนการผลิตท่ีเป็นสากล                           

มีการการันตีจากสถาบนัต่างๆ 

 2. ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการสร้างเอกลักษณ์                  

ของรสชาติท่ีแตกต่าง ดว้ยส่วนผสมท่ีใหป้ระโยชน์ต่อร่างกาย 

 3.  ธุ ร กิจกาแฟแบรนด์อาข่ า -อามา  มีการผสมผสานวัฒนธรรมและวิ ถี ชีวิต                                

และการใส่ความคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 สามารถสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการของผูบ้ริโภค ดา้นความหลงใหล มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่ส้ินสุด ดว้ยการเติมความคิด

สร้างสรรค์ การน าเสนอวิถีชีวิตชนเผา่ผ่านกาแฟ มีการรักษาคุณภาพของผลิตและการบริการดว้ย
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มาตรฐานสากล ส่งผลต่อความเช่ือมัน่และความภคัดีของผูบ้ริโภค จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยุทธ์ 

9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นความหลงใหล ดงัภาพท่ี 4.18 

 

ดา้นความหลงใหล

กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ส้ินสุด 
มาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการรับรอง 

1. การใส่ความคิดสร้างสรรค์ 
2. การน  าเสนอวฒันธรรมผ่านกาแฟ
3. การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ

1. ความเช่ือม ัน่และความภัคดีของผูบ้ริโภค
2. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่

 
 

ภาพที ่4.18 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน ดา้นความหลงใหล 
 

 จากการศึกษากลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินทั้ง 3 แบรนด์ คือ 1) ธุรกิจ

กาแฟแบรนด์ดอยช้าง  2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา โดยการ

วิเคราะห์กลยุทธ์  9 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้น

การส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคลากร 6) ดา้นกระบวนการ 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 8) 

ดา้นคู่คา้ 9) ดา้นความหลงใหล จึงสามารถสรุปรูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน 

ดงัภาพท่ี 4.19 
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กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจ
กาแฟแบรนด์ท้องถ ิ่น

ดา้นผลิตภฑัณ์

ให้ความส าคญักบั
แหล่งเพาะปลูก

มาตรฐานในการผลิต
และการแปรรูป

ดา้นราคา

การตั้งราคาผลิตภณัฑ์
ให้หลากหลาย

การแสดงป้ายราคาที่
ชดัเจน

ดา้นช่องทางการจดั
จ  าหน่าย

มีการจ าหน่ายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

ให้ความส าคญักบั
สถานท่ีให้บริการ

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด

การใช้ส่ือโฆษณา

การใช้สญัญาลักษณ์
หรือตราสินคา้

ดา้นบุคลากร

ดา้นกระบวนการ

ดา้นลักษณะทาง
กายภาพ

ดา้นคู่คา้

การพฒันาศกัภาพของ
พนักงาน

การสร้างมาตรฐานใน
การผลิต

การสร้างมาตรฐานใน
การบริการ

พนักงานใหบ้ริการเป็น
บุคคลในพื้นที่

อตัลกั ษณ ์ความเป็นชน
เผ่า ความเป็นชาวเขา

ความสะอาดของ
เคร่ืองมือและปุอกรณ์

การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร

การสร้างระบบนิเวศ
ภายในชุมชน

ดา้นความหลงใหล

กระบวนการเรียนรู้ที่
ไม่ส้ินสุด

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่มีมาตรฐานรับรอง

 

ภาพที ่4.19 รูปแบบกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน  
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
หญิง 210 52.24 
ชาย 192 47.76 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 210 คน          

คิดเป็นร้อยละ 52.24 และเป็นเพศชาย จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76 

 

ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ไม่เกิน 20 ปี 7 1.74 
21 – 30 ปี 168 41.79 
31 – 40 ปี 189 47.01 
41 – 50 ปี 33 8.21 
51 – 60 ปี 5 1.24 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 ปี มาก

ท่ีสุด มีจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 รองลงมาคือช่วงอาย ุ21 – 30 ปี จ  านวน 168 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.79 ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21 และช่วงอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 78 19.40 
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 303 75.37 
ระดบัปริญญาโท 19 4.73 
สูงกวา่ระดบัปริญญาโท 2 0.50 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า มากท่ีสุด มีจ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.37 รองลงมาคือ ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ถดัไปคือระดบัปริญญาโท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.73 

และสูงกวา่ระดบัปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
   

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นกัเรียน นกัศึกษา 70 17.41 
พนกังานบริษทัเอกชน 165 41.04 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 59 14.68 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 91 22.64 
รับจา้งทัว่ไป 17 4.23 

รวม 402 100 
  

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน                    

มากท่ีสุด มีจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 40.04 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 91 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.64 นกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.41 ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.68 และรับจา้งทัว่ไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.23 ตามล าดบั 



102 

 

ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ไม่เกิน 5,000 บาท 55 13.68 
5,001 -10,000 บาท 13 3.23 
10,001 - 15,000 บาท 21 5.22 
15,001 - 20,000 บาท 174 43.28 
20,001 - 25,000 บาท 109 27.11 
25,001 - 30,000 บาท 24 5.97 
มากกวา่ 30,000 บาท 6 1.49 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 - 20,000 

บาท มากท่ีสุด มีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 รองลงมาคือ รายไดร้ะหวา่ง 20,001 - 25,000 

บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 รายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.68 รายได้ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 รายได้ระหว่าง 

10,001 - 15,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.22 รายไดร้ะหวา่ง 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 และ รายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.49 

ตามล าดบั 
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ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค  

 

ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการบริโภคกาแฟโดย
เฉลีย่ต่อสัปดาห์ 

 

ความถี่ต่อสัปดาห์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 คร้ัง 104 25.87 
2 - 3 คร้ัง 242 60.20 
4 - 5 คร้ัง 49 12.19 
มากกวา่ 5 คร้ัง 7 1.74 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคกาแฟ 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

มากท่ีสุด มีจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87  4 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.19  และ

มากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.74 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟ  
 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ก่อนเวลา 9.00 26 6.47 
9.00 - 12.00 151 37.56 
12.00 - 15.00 214 53.23 
15.00 - 18.00 11 2.74 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคกาแฟช่วงเวลา 12.00 - 

15.00 น. มากท่ีสุด มีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23 รองลงมาคือช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น. 

จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56 ช่วงเวลา ก่อนเวลา 9.00 น. จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47  

และช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น. จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.74 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเมนูกาแฟ  
 

เมนู จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
กาแฟร้อน 88 21.89 
กาแฟเยน็ 288 71.64 
การแฟป่ัน 26 6.47 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคกาแฟเย็น มากท่ีสุด มี

จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 71.64  รองลงมาคือกาแฟร้อน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89                        

และการแฟป่ัน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลส าคัญในการเลือกใช้
บริการร้านกาแฟ 

 

เหตุผลในการเลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ราคาของผลิตภณัฑ์ 41 10.20 
การบริการ 51 12.69 
รสชาติของผลิตภณัฑ์ 156 38.81 
การตกแต่งร้าน 82 20.40 
ท าเลท่ีตั้ง ไปมาสะดวก 72 17.91 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการ  

ด้านรสชาติของผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด มีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 38.81  รองลงมาคือ การ

ตกแต่งร้าน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 ท าเลท่ีตั้ง ไปมาสะดวก มีจ านวน 72 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.19  การบริการ มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69 ราคาของผลิตภณัฑ์ มีจ  านวน 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ตารางที ่4.10 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้
บริการ 

 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่ 60 บาท 18 4.48 
61 - 75 บาท 146 36.32 
76 - 90 บาท 191 47.51 
91 - 105 บาท 44 10.95 
มากกวา่ 105 บาท 3 0.75 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อ

คร้ัง  76 - 90 บาท มากท่ีสุด มีจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51  รองลงมาคือ 61 - 75 บาท มี

จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.32  91 - 105 บาท  มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95 ต  ่ากว่า 

60 บาท มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 มากกวา่ 105 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ 

 

บุคคลทีม่ีส่วนในการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ตวัท่านเอง 129 32.09 
คนรัก 64 15.92 
ครอบครัว 36 8.96 
ผูร่้วมงาน 89 22.14 
เพื่อน 84 20.90 

รวม 402 100 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตดัสินใจด้วยตวัเอง มาก

ท่ีสุด มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.09  รองลงมาคือ ผูร่้วมงาน มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.14  เพื่อน  มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 คนรัก มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.92 

ครอบครัว มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของกลยุทธ์ 9 Ps ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น 

 

ตารางที ่4.12 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ
ด้านผลติภัณฑ์ 

 

ด้านผลติภัณฑ์ จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. คุณภาพของเมล็ด
กาแฟท่ีน ามาเป็น
วตัถุดิบหลกั 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.31 0.59 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.12 0.65 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.25 0.62 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.23 0.62 มากทีสุ่ด 

2. ความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็น
เอกลกัษณ์ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.07 0.74 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.14 0.68 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.19 0.71 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.13 0.71 มาก 

3.แหล่งท่ีมาของ
วตัถุดิบ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.35 0.74 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.45 0.63 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.25 0.72 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.35 0.70 มากทีสุ่ด 

4. ความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑท่ี์มี
บริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.28 0.67 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.24 0.67 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.26 0.61 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.26 0.65 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภัณฑ์ 402 4.24 0.41 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี  4.12 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ 9Ps ด้าน

ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.24 ในรายด้านพบว่า ผู ้บริโภค                              

ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  คือ ด้านแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ มีค่าเฉล่ีย 4.35 ด้านความ

หลากหลายของผลิตภณัฑท่ี์มีบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.26  ดา้นคุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบ

หลัก มีค่าเฉล่ีย 4.22 และด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมาก                       

มีค่าเฉล่ีย 4.19 ตามล าดบั 

 1. ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ มีค่า เฉล่ีย  4.35 ในรายแบรนด์  พบว่า  ผู ้บ ริโภค                          

ให้ความส าคญักับแบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมาคือแบรนด์               

กาแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 4.35 และแบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 4.24  

 2. ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีมีบริการ  มีค่าเฉล่ีย 4.26 ในรายแบรนด์                     

พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัแบรนด์กาแฟดอยชา้ง เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมา คือ 

แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 4.26 และแบรนดก์าแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.23  

 3. ดา้นคุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบหลกั มีค่าเฉล่ีย 4.22 ในรายแบรนด์                     

พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัแบรนด์กาแฟดอยชา้ง เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมา คือ               

แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 4.25 และแบรนดก์าแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.19 อยูใ่นระดบัมาก 

 4. ด้านความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ในระดบัมาก          

ในรายแบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัแบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.18                

อยูใ่นระดบัมาก แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.14 และแบรนดก์าแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 4.06 

อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่4.13 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ
ด้านราคา 

 

ด้านราคา จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพท่ีไดรั้บ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.82 0.59 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.19 0.64 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.83 0.59 มาก 
รวมทั้งหมด 402 3.95 0.63 มาก 

2. ราคาเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแบ
รนด์อ่ืน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.64 0.64 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.36 0.71 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.62 0.69 มาก 
รวมทั้งหมด 402 3.87 0.76 มาก 

3. ราคาเป็น
มาตรฐาน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.61 0.68 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.25 0.69 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.82 0.77 มาก 
รวมทั้งหมด 402 3.89 0.76 มาก 

4. มีป้ายบอกราคา
ชดัเจน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.97 0.57 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.62 0.65 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.50 0.57 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.36 0.66 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 402 4.02 0.55 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบักลยุทธ์ 9Ps ดา้นราคา        

อยู่ในระดบั มาก เป็นอนัดบั 8 มีค่าเฉล่ีย 4.02 ในรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบั

มาก คือ ดา้นมีป้ายบอกราคาชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.36  ดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 

3.95  ดา้นราคาเป็นมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 3.89 และดา้นราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนด์อ่ืน 

มีค่าเฉล่ีย 3.87 ตามล าดบั 

 1. ดา้นป้ายบอกราคาชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ในรายแบรนด ์พบวา่ 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 

4.61 รองลงมาคือแบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 4.50 และในระดับมาก แบรนด์กาแฟดอยช้าง                     

มีค่าเฉล่ีย 3.97   

 2. ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ มีค่าเฉล่ีย 3.95 อยู่ในระดับ มาก ในราย                

แบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดบั 1                     

มีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ แบรนดก์าแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 3.82 แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.83 

 3.  ด้านราคา เ ป็นมาตรฐาน  มีค่ า เฉ ล่ีย  3.89 อยู่ ในระดับ  มาก  ในรายแบรนด์                                

พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญ ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดับ 1                     

มีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาในระดบั มาก คือ แบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 3.82 และแบรนด์กาแฟดอย

ชา้ง มีค่าเฉล่ีย 3.61  

 4. ดา้นราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนด์อ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่ในระดบั มาก      

ในรายแบรนด์ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็น

อนัดับ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.36 รองลงมาในระดับ มาก คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง มีค่าเฉล่ีย 3.64 และ                  

แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.62 
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ตารางที ่4.14 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. ความพร้อมของ
สถานท่ีใหบ้ริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.34 0.59 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.60 0.76 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.44 0.61 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.12 0.75 มาก 

2. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
สถานท่ีท างาน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.50 0.57 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.59 0.81 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.46 0.57 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.18 0.78 มาก 

3. สถานท่ีตั้งติดถนน 
พบไดโ้ดยง่าย 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.51 0.60 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.22 0.84 ปานกลาง 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.57 0.55 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.10 0.92 มาก 

4. ระยะเวลาในการ
ปิด-เปิดร้าน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.73 0.60 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.43 0.55 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.29 0.55 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 3.82 0.67 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 402 4.05 0.63 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบักลยุทธ์ 9Ps ดา้นช่องทาง

การจัดจ าหน่าย  อยู่ในระดับ มาก  เป็นอันดับ 7 มีค่าเฉล่ีย 4.05 ในรายด้านพบว่า ผู ้บริโภค                            

ให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ ดา้นอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สถานท่ีท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.18 ดา้นความ

พร้อมของสถานท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.12 ดา้นสถานท่ีตั้งติดถนน พบไดโ้ดยง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.10  

ดา้นระยะเวลาในการปิด-เปิดร้าน มีค่าเฉล่ีย 3.82 ตามล าดบั 

 1. ด้านอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สถานท่ีท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับ มาก ในราย            

แบรนด์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง เป็นอนัดบั 1         

มีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 4.46 และในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟ

อาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 3.59 

 2. ด้านความพร้อมของสถานท่ีให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย 4.12 อยู่ในระดับ มาก ในราย            

แบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดับ 1                    

มีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง มีค่าเฉล่ีย 4.34 และในระดบัมาก คือ แบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 3.60 

 3. ด้านสถานท่ีตั้ งติดถนน พบได้โดยง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.10 อยู่ในระดับ มาก ในราย            

แบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดับ 1                    

มีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง มีค่าเฉล่ีย 4.51 และในระดบัมาก คือ แบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 3.22 

 4. ดา้นระยะเวลาในการปิด-เปิดร้าน มีค่าเฉล่ีย 3.82 อยู่ในระดบั มาก ในรายแบรนด์ 

พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟวาว ีเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.29

รองลงมาในระดับมาก คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง มีค่าเฉล่ีย 3.73 และแบรนด์กาแฟอาข่า-อามา            

มีค่าเฉล่ีย 3.43 
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ตารางที ่4.15 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. การลดราคาสินคา้ แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.13 0.79 ปานกลาง 

แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.51 0.62 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.28 0.64 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 402 3.31 0.71 ปานกลาง 

2. ส่ือโฆษณามีความ
ดึงดูด ใหเ้กิดการใช้
บริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.55 0.64 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.75 0.68 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.34 0.86 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 402 3.55 0.75 มาก 

3. การจดักิจกรรม
พิเศษ ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.64 0.69 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.54 0.75 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.32 0.95 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 402 3.50 0.81 มาก 

4. เปิดรับขอ้คิดเห็น
บนส่ืออินเทอร์เน็ต 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.28 0.60 ปานกลาง 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.52 0.52 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.32 0.61 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 402 3.38 0.58 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 402 3.43 0.54 มาก 
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 จากตาราง ท่ี  4.15 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกลยุท ธ์  9Ps                          

ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบั มาก เป็นอนัดบั 9 มีค่าเฉล่ีย 3.43 ในรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริโภค                            

ให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ ดา้นส่ือโฆษณามีความดึงดูด ให้เกิดการใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.55 

ดา้นการจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.50 ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นเปิดรับ

ขอ้คิดเห็นบนส่ืออินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.38 และดา้นการลดราคาสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.31 ตามล าดบั 

 1. ดา้นส่ือโฆษณามีความดึงดูด ให้เกิดการใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.55 อยู่ในระดบั มาก    

ในรายแบรนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมาก คือ แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดบั 

1 มีค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง  มีค่าเฉล่ีย 3.55 และในระดับปานกลาง                        

คือ แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.34 

 2. ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.50 อยู่ในระดับ มาก                 

ในรายแบรนด์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟดอยชา้ง เป็นอนัดบั 1 

มีค่าเฉล่ีย 3.64 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 3.54 และในระดับปานกลาง                       

คือ แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.32 

 3. ด้านเปิดรับข้อคิดเห็นบนส่ืออินเทอร์เน็ต  มีค่าเฉล่ีย 3.38 อยู่ในระดับ ปานกลาง                 

ในรายแบรนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมาก คือ แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดบั 

1 มีค่าเฉล่ีย 3.52 รองลงมาในระดบัปานกลาง คือ แบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 3.32 และแบรนด์

กาแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 3.28 

 4. ดา้นการลดราคาสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.31 อยู่ในระดบั ปานกลาง ในรายแบรนด์ พบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 3.51

รองลงมาในระดับปานกลาง คือ แบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 3.28 และแบรนด์กาแฟดอยช้าง                          

มีค่าเฉล่ีย 3.13 
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ตารางที ่4.16  ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้
บริการด้านบุคลากร 

 

ด้านบุคลากร จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. ความพร้อมของ
พนกังานในการ
ใหบ้ริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.34 0.62 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.06 0.73 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.52 0.57 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.30 0.67 มากทีสุ่ด 

2. ความรู้ของ
พนกังานเก่ียวกบั
กาแฟ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.46 0.57 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.59 0.81 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.50 0.57 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.13 0.66 มาก 

3. มีความเอาใจใส่ 
เขา้ใจต่อผูใ้ชบ้ริการ
และมีการบริการดว้ย
ใจ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.12 0.81 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.19 0.67 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.44 0.62 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.25 0.72 มากทีสุ่ด 

4. การตอ้นรับและ
อธัยาศยัของพนกังาน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.19 0.73 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.21 0.68 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.43 0.58 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.27 0.67 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 402 4.24 0.48 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง ท่ี  4.16 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกลยุท ธ์  9Ps                          

ด้านบุคลากร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด เป็นอันดับ 2 มีค่าเฉล่ีย 4.24 ในรายด้านพบว่า ผู ้บริโภค                            

ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.30  

ดา้นการตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน มีค่าเฉล่ีย 4.27 ดา้นมีความเอาใจใส่ เขา้ใจต่อผูใ้ชบ้ริการ

และมีการบริการดว้ยใจ มีค่าเฉล่ีย 4.25 และในระดบัมาก ดา้นความรู้ของพนกังานเก่ียวกบักาแฟ                 

มีค่าเฉล่ีย 4.13 ตามล าดบั 

 1. ดา้นความพร้อมของพนกังานในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด    

ในรายแบรนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดบั 1 

มีค่าเฉล่ีย 4.52 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง มีค่าเฉล่ีย 4.43 และในระดบัมาก คือ แบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.06 

 2. ด้านการต้อนรับและอธัยาศยัของพนักงาน มีค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด               

ในรายแบรนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดบั 1 

มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.21 และในระดบัมาก คือ แบรนด์

กาแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 4.19 

 3. ด้านมีความเอาใจใส่ เขา้ใจต่อผูใ้ช้บริการและมีการบริการด้วยใจ มีค่าเฉล่ีย 4.25                 

อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ในรายแบรนด์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์

กาแฟวาวี เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาในระดับมาก คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา                        

มีค่าเฉล่ีย 4.19 และในระดบัมาก คือ แบรนดก์าแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 4.12 

 4. ด้านความ รู้ของพนักงานเ ก่ียวกับกาแฟ  มีค่ า เฉ ล่ี ย  4.13 อยู่ ในระดับ  มาก                                  

ในรายแบรนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดบั 1 

มีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง มีค่าเฉล่ีย 4.46 และในระดบัมาก คือ แบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 3.59  
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ตารางที ่4.17  ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ
ด้านกระบวนการ 

 

ด้านกระบวนการ จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. ความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.37 0.67 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.21 0.75 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.24 0.62 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.27 0.68 มากทีสุ่ด 

2. ขั้นตอนในการผลิต
และใหบ้ริการเป็น
มาตรฐาน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.25 0.75 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.08 0.67 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.11 0.58 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.15 0.67 มาก 

3. การน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นกระบวนการ
ผลิตและการบริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.41 0.58 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.03 0.60 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.81 0.71 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.09 0.68 มาก 

4. มีการส่ือใหเ้ห็นถึง
กระบวนการตั้งแต่ตน้
จนถึงกระบวนการ
สุดทา้ย 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.16 0.75 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.94 0.60 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.28 0.70 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านกระบวนการให้บริการ 402 4.20 0.39 มาก 
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 จากตาราง ท่ี  4.17 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกลยุท ธ์  9Ps                          

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบั 4  มีค่าเฉล่ีย 4.20 ในรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริโภค                            

ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านมีการส่ือให้เห็นถึงกระบวนการตั้ งแต่ต้นจนถึง

กระบวนการสุดท้าย ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.27  และในระดับมาก คือ               

ดา้นขั้นตอนในการผลิตและให้บริการเป็นมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 4.15 และดา้นการน าเทคโนโลยีมา

ใชใ้นกระบวนการผลิตและการบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.09 ตามล าดบั 

 1. ดา้นมีการส่ือให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ตน้จนถึงกระบวนการสุดทา้ย มีค่าเฉล่ีย 

4.28 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ในรายแบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดับมากท่ีสุด                      

คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.75 รองลงมาในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟ

ดอยชา้ง ค่าเฉล่ีย 4.16 และแบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.94 

 2. ด้านความรวดเ ร็วในการให้บ ริการ  มีค่ า เฉ ล่ี ย  4.27 อยู่ ในระดับมาก ท่ี สุด                                 

ในรายแบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญ ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง                   

เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.34 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 4.24 และแบรนด์กาแฟอาข่า-

อามา มีค่าเฉล่ีย 4.21 

 3. ดา้นขั้นตอนในการผลิตและให้บริการเป็นมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 4.15 อยูใ่นระดบัมาก 

ในรายแบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญ ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง                   

เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาในระดับมาก คือ แบรนด์กาแฟวาวี  มีค่าเฉล่ีย 4.11                           

และแบรนดก์าแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.08 

 4. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริการ  มีค่าเฉล่ีย 4.09                   

อยูใ่นระดบัมาก ในรายแบรนด์ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟ

ดอยช้าง  เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมาในระดับมาก คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา                         

มีค่าเฉล่ีย 4.03 และแบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.81  

 

 

 

 

 

 



120 

 

ตารางที ่4.18  ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 

ลกัษณะทางกายภาพ จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. บรรยากาศและการ
ตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกร้าน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.29 0.62 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.18 0.78 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.12 0.72 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.20 0.71 มาก 

2. การน าเร่ืองราวมา
ผนวกกบัสินคา้และ
บริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.84 0.69 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.90 0.64 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.12 0.72 มาก 

3. ความสะอาดของ
สถานท่ีและเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.45 0.54 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.27 0.63 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.31 0.54 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.34 0.58 มากทีสุ่ด 

4. ความกวา้งขวาง
ของสถานท่ีใหบ้ริการ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.34 0.61 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.16 0.80 ปานกลาง 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.42 0.66 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 3.97 0.90 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านลกัษณะทางกายภาพ 402 4.16 0.43 มาก 
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 จากตาราง ท่ี  4.18 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกลยุท ธ์  9Ps                          

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบั 5  มีค่าเฉล่ีย 4.16 ในรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภค                            

ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ มีค่าเฉล่ีย 

4.34 ในระดบัมาก คือ ดา้นบรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.20 

ด้านการน าเร่ืองราวมาผนวกกับสินค้าและบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.12 และด้านความกว้างขวาง             

ของสถานท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.97 ตามล าดบั 

 1. ด้านความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์  มีค่าเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดับ               

มากท่ีสุด ในรายแบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟ               

ดอยช้าง เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 4.31 และแบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.27 

 2. ดา้นบรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.20 อยูใ่นระดบั               

มาก ในรายแบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง 

เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมาในระดบั คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.18 และ                

แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 4.12 

 3. ด้านการน าเร่ืองราวมาผนวกกับสินค้าและบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.12 อยู่ในระดับ               

มาก ในรายแบรนด์ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 

เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาในระดบั คือ แบรนด์กาแฟวาวี ค่าเฉล่ีย 3.90 และแบรนด์

กาแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 3.84 

 4. ด้านความกว้างขวางของสถานท่ีให้บริการ  มีค่า เฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับมาก                           

ในรายแบรนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนดก์าแฟวาวี เป็นอนัดบั 1 

มีค่าเฉล่ีย 4.42 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 4.34 ในระดบัปานกลาง คือ แบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 3.16  
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ตารางที ่4.19  ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ
ด้านคู่ค้า 

 

ด้านคู่ค้า จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. อตัลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถ่ิน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.11 0.60 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.17 0.63 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.02 0.53 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.10 0.59 มาก 

2. มีมาตรฐานรับรอง แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.40 0.60 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.19 0.56 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.34 0.54 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 402 4.31 0.57 มากทีสุ่ด 

3. การมีช่ือเสียงของ
แหล่งวตัถุดิบ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.24 0.54 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.24 0.58 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.15 0.61 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.21 0.57 มากทีสุ่ด 

4. การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.49 0.54 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.39 0.61 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.81 0.71 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.23 0.69 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านคู่ค้า 402 4.21 0.36 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง ท่ี  4.19 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกลยุท ธ์  9Ps                          

ด้านคู่ค้า  อยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับ 3  มีค่ า เฉล่ีย 4.21 ในรายด้านพบว่า  ผู ้บริโภค                            

ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ด้านมีมาตรฐานรับรอง มีค่าเฉล่ีย 4.31 ด้านการมีส่วนร่วม             

ในการพฒันาท้องถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 4.23 ด้านการมีช่ือเสียงของแหล่งวตัถุดิบ มีค่าเฉล่ีย 4.21 และ          

ในระดบัมาก คือดา้นอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 4.10 ตามล าดบั 

 1. ด้านมีมาตรฐานรับรอง  มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ในรายแบรนด์                  

พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟดอยชา้ง เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 

4.40 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟวาวี ค่าเฉล่ีย 4.34 และในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา     

มีค่าเฉล่ีย 4.19 

 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับมากท่ีสุด                    

ในรายแบรนด์ พบว่า ผู ้บริโภคให้ความส าคัญ ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง                    

เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.39 และในระดบั

มาก คือ แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.81 

 3. ด้านการมี ช่ือ เ สียงของแหล่งว ัต ถุ ดิบ  มีค่ า เฉ ล่ีย  4.21 อยู่ ในระดับมากท่ี สุด                             

ในรายแบรนด์ พบว่า ผู ้บริโภคให้ความส าคัญ ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง                    

เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.24 และในระดบั

มาก คือ แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 4.15 

 4. ด้านอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากท้อง ถ่ิน  มีค่ า เฉ ล่ีย  4.10 อยู่ ในระดับมาก                             

ในรายแบรนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมาก คือ แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดบั 

1 มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟดอยชา้ง ค่าเฉล่ีย 4.11 และแบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 

4.02 
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ตารางที ่4.20  ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจใช้
บริการด้านความหลงใหล 

 

ด้านความหลงใหล จ านวน x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. ความโดดเด่นของ
ผลิตภณัฑ์ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 3.93 0.51 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 3.79 0.63 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.83 0.53 มาก 
รวมทั้งหมด 402 3.85 0.56 มาก 

2. รูปแบบการ
น าเสนอ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.01 0.48 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.63 0.57 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 3.99 0.65 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.21 0.64 มากทีสุ่ด 

3. มีการสร้างความ
มัน่ใจและความ
น่าเช่ือถือในตรา
สินคา้ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.27 0.60 มากท่ีสุด 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.10 0.76 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.00 0.67 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.12 0.69 มาก 

4. มีการสร้างความ
ผกูพนัและมิตรภาพ
อนัดีให้แก่ผูบ้ริโภค 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง 134 4.18 0.53 มาก 
แบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 134 4.04 0.69 มาก 
แบรนดก์าแฟวาวี 134 4.08 0.64 มาก 
รวมทั้งหมด 402 4.10 0.63 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความหลงใหล 402 4.07 0.40 มาก 
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 จากตาราง ท่ี  4.20 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกลยุท ธ์  9Ps                          

ด้านความหลงใหล  อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 6  มีค่าเฉล่ีย 4.06 ในรายด้านพบว่า ผูบ้ริโภค                            

ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบการน าเสนอ มีค่าเฉล่ีย 4.21 และในระดบัมา คือ 

ด้านมีการสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือในตราสินค้า ด้านมีการสร้างความผูกพนัและ

มิตรภาพอนัดีให้แก่ผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ีย 4.10 และดา้นความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.85

ตามล าดบั 

 1. ด้านรูปแบบการน าเสนอ  มีค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในรายแบรนด์                  

พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญ ในระดับมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอันดับ 1             

มีค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมาในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟดอยชา้ง มีค่าเฉล่ีย 4.01 และแบรนด์กาแฟ

วาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.99 

 2. ด้านมีการสร้างความมั่นใจและความน่าเ ช่ือถือในตราสินค้า  มีค่า เฉล่ีย 4.12                             

อยูใ่นระดบัมาก ในรายแบรนด์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดบัมากท่ีสุด คือ แบรนด์กาแฟ

ดอยชา้ง เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมาในระดบัมาก คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 

4.10 และแบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 4.00 

 3. ด้านมีการสร้างความผูกพันและมิตรภาพอันดีให้แก่ผู ้บริโภค  มีค่าเฉล่ีย 4.10                             

อยู่ในระดับมาก ในรายแบรนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในระดับมาก คือ แบรนด์กาแฟ              

ดอยช้าง เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมา คือ แบรนด์กาแฟวาวี มีค่าเฉล่ีย 4.08 และแบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 4.04 

 4. ด้านความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.85 อยู่ในระดับมาก ในรายแบรนด์ 

พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ในระดบัมาก คือ แบรนดก์าแฟดอยชา้ง เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 3.93 

รองลงมา คือ แบรนดก์าแฟวาว ีมีค่าเฉล่ีย 3.83 และแบรนดก์าแฟอาข่า-อามา มีค่าเฉล่ีย 3.79 
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ตารางที ่4.21 สรุปอนัดับความส าคัญของกลยุทธ์ 9 Ps ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกจิกาแฟ
แบรนด์ท้องถิ่นของผู้บริโภคในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  

 

กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์
ท้องถิ่น 

x̄  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
อนัดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.24 0.41 มากท่ีสุด 1 
ดา้นบุคลากร 4.24 0.48 มากท่ีสุด 2 
ดา้นคู่คา้ 4.21 0.36 มากท่ีสุด 3 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.20 0.39 มาก 4 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.16 0.43 มาก 5 
ดา้นความหลงใหล 4.07 0.40 มาก 6 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.05 0.63 มาก 7 
ดา้นราคา 4.02 0.55 มาก 8 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.43 0.54 มาก 9 

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์ 9Ps ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นคู่คา้ มีค่าเฉล่ีย 4.21 และใน

ระดบัมาก คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.20 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.16 

ดา้นความหลงใหล มีค่าเฉล่ีย 4.07 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.05 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 

4.02 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.43 ตามล าดบั 

 

 

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระเร่ืองการจดัการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน            

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน จ านวน 3 แบรนด์             

และกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ินจ านวน 402 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 

แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที ่1 สรุปผลการศึกษาการจัดการธุรกจิแบรนด์ท้องถิ่น 

 ผลการศึกษาการจดัการธุรกิจของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน สามารถสรุปไดว้า่  

 1. ด้านการจดัองค์กร มีรูปแบบท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชน และการจดัตั้ งเป็นบริษทัจ ากัด                 

ในการกระจายผลผลิตจากชุมชน มีการตั้งบริษทัในเครือเพื่อเขา้มาควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์                

ส่วนโครงสร้างองคก์รมีการจดัโครงสร้างท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ มีการแบ่งฝ่ายงานออกเป็นส่วนต่างๆ              

มีการติดต่อประสานงานในรูปแบบของเครือญาติ ส่งผลให้การส่ือตรงจุด เกิดการแลกเปล่ียนองค์

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั     

 2. ดา้นการผลิตและปฏิบติัการ มีการควบคุมปัจจยัต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก

จนถึงกระบวนการสุดทา้ย การใชเ้คร่ืองจกัรในการแปรรูปท่ีสามารถสร้างมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 

โดยสามารถแปรรูปผลิตภณัฑ์ไดห้ลายระดบั มีการส่งเสริมการปลูกแบอินทรีย ์ควบคู่กบักบัปลูก

พืชอ่ืนๆ ตามฤดูกาล ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับคุณค่าจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภยั 

เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟมีความมัน่คงในอาชีพ เป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มและสร้างระบบนิเวศท่ีดี

ภายในชุมชน      
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 3. ดา้นการตลาด มีการจดัจ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีผา่น

การรับรองจากสถาบนัต่างๆ เช่น Organic Certification จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United 

States Department of Agriculture: USDA) รวมถึง Organic Farming จากสหภาพยุโรป (European 

Union: EU) และผ่านการประกวดในเวทีระดับโลก โดยสามารถเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง                  

ของผูบ้ริโภค การใช้สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตน บอกแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์สามารถ

สร้างช่ือเสียงและการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในชุมขน  

 4. ดา้นการบญัชีและการเงิน มีการลงทุนดว้ยตวัเองและการหาผูร่้วมลงทุน การจดัหา

เงินทุนจากสถาบันทางการเงิน มีการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้วยโครงการต่างๆ เช่น                    

การพฒันาผูป้ระกอบการ การท าบญัชีรายรับรายจ่าย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน            

มีการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบัได ้ในการขยายธุรกิจดว้ยการลงทุนท่ีไม่ใชเ้งินตวัเอง ท าใหส้ามารถ

ขยายธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อความตอ้งการวตัถุดิบท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 5. ด้านการจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน มีการควบคุมมาตรฐานของผลผลิต ตั้ งแต่           

การคดัเลือกสายพนัธ์ุ กระบวนการเพาะปลูกแบบอินทรีย ์โดยการงดใชส้ารเคมี เป็นการสร้างระบบ

นิเวศภายในชุมชน มีการทดสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟก่อนท าการแปรรูปในห้องปฏิบติัการทุก

คร้ังเพื่อหาข้อบกพร่องในกระบวนการต่างๆ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน                           

ท าใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจในผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั 

 6. ด้านการบริหารงานบุคคล มีการพฒันาศักยภาพของพนักงานในการให้บริการ             

โดยการพฒันาหลกัสูตร เช่น หลกัสูตรส าหรับผูช้งกาแฟให้เป็นมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ

คงท่ีในรสชาติ การสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานท่ีมีความกา้วหน้าโดยการให้เป็นส่วนหน่ึงของ

ธุรกิจ ส่งผลให้ผู ้บริโภคได้รับการบริการท่ีเป็นเลิศ มีการใช้พนักงานท่ีเป็นบุคคลในพื้นท่ี                  

โดยสามารถถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิตชนเผ่าผ่านกาแฟ รวมถึงมีการสร้างความหลงใหลในการ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุด เป็นการสร้าง

ความผกูพนัและความภคัดีของผูบ้ริโภค  

 7. ด้านการจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีการน าเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมัย                 

มาใช้ในกระบวนการแปรูป โดยสามารถควบคุมระบบการท างาน และสร้างมาตรฐาน                            

ของผลิตภณัฑ ์มีการประยกุตใ์ชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการค านวณ การออกใบเสร็จรับเงิน 

สร้างความเช่ือมั่นให้กับผูบ้ริโภค มีการใช้ส่ือออนไลน์ในการบอกเล่าเร่ืองราวสร้างจุดเด่น                

ใหก้บัธุรกิจ  
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 8. ด้านการวิจยัและพฒันา มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการปรับปรุงสายพนัธ์ุกาแฟ            

ให้ตอบสนองกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค มีการใส่ความคิดสร้างสรรค์ การเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ         

ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีเน้นความแปลกใหม่ และยงัมีการลดของเสียในระบบ           

ด้วยการผสมเปลือกกาแฟท่ีผ่านการวิจัยในเร่ืองของคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นการสร้าง

เอกลกัษณ์ของรสชาติใหมี้ความแตกต่าง  

 ตอนที ่2 สรุปผลการศึกษากลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น 

 ผลการศึกษากลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน สามารถสรุปไดว้า่ 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ มีการให้ความส าคญักบัแหล่งเพาะปลูกวตัถุดิบ มีกระบวนการผลิต 

กระบวนการแปรรูป ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคได้รับคุณค่า              

จากผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานและมีความปลอดภยั นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างมาตรฐานให้กบัธุรกิจ 

และยงัสามารถแบ่งปันผลประกอบจากธุรกิจใหก้ลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน 

 2. ดา้นราคา มีการตั้งราคาผลิตภณัฑใ์ห้ผูบ้ริโภคเลือกไดห้ลากหลายระดบัตามคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ์ นอกน้ียงัตอ้งมีการแสดงขอ้มูลป้ายราคาท่ีชัดเจน ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม 

ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพิ่มมากข้ึน และไดรั้บคุณค่ากบัส่ิงท่ีจ่ายไป

ดว้ยมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งภายในและภายนอกประเทศ 

เป็นการเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงอ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค และยงัเป็นการเพิ่มโอกาส               

ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน 

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการใชส่ื้อโฆษณาและสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงแหล่งท่ีมาของ

ผลิตภณัฑ์ สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตวัตน มีการเรียนรู้วฒันธรรม นอกจากน้ีมีการน าเสนอทุก

กระบวนการ สามารถสร้างการเรียนรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคไดเ้ห็นถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ ์

 5. ด้านบุคลากร มีการพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้มีทกัษะความสามารถในการ

ให้บริการ ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับการบริการท่ีเป็นเลิศ และมีพนักงานในการให้บริการท่ีเป็นคน            

ในชุมชนโดยมีการถ่ายทอดเร่ืองราววฒันธรรม วถีิชีวติของตนเองผา่นกาแฟ 

 6. ด้านกระบวนการ มีการสร้างมาตรฐานในการผลิต โดยการใช้เค ร่ืองจักร                           

ท่ีมีมาตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงกระบวนการสุดทา้ย และมีการ

สร้างมาตรฐานในการบริการ มีรูปแบบการบริการท่ีเป็นสากล ด้วยโดยการพฒันาศกัยภาพและ
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ความสามารถของพนักงานในการให้บริการ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคได้รับสินค้าและบริการท่ีเป็น

มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีการควบคุมความสะอาดของเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ เป็นการสร้างมาตรฐานและรสชาติให้คงท่ี มีการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีส่ือให้เห็นถึงความเป็นชน

เผา่ ความเป็นชาวเขา 

 8. ดา้นคู่คา้ มีการประกอบธุรกิจโดยไม่ค  านึงถึงแต่ผลประกอบการทางดา้นเดียว มีการ

ให้ความส าคญักับกบัพื้นท่ีเพาะปลูกกาแฟ โดยเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผูป้ลูก

กาแฟบนพื้นท่ีสูง และเป็นศูนยก์ลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากชุมชน ช่วยลดการถูกกดราคาจาก

พ่อคา้คนกลาง สามารถสร้างความมัน่คงในอาชีพ นอกจากน้ียงัมีการรักษาสภาพแวดลอ้มดว้ยการ

ปลูกแบบเกษตรอินทรีย ์

 9. ดา้นความหลงใหล มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่ส้ินสุด ดว้ยการใส่ความคิดสร้างสรรค ์

และองคค์วามรู้ใหม่ๆ มีการน าเสนอวิถีชีวิตชนเผา่ผา่นกาแฟ มีการรักษาคุณภาพของผลิตและการ

บริการดว้ยมาตรฐานสากล ส่งผลต่อความเช่ือมัน่และความภกัดีของผูบ้ริโภค 

 ตอนที ่3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สรุปผลการศึกษา  ดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นเพศ

หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31 -  40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 - 20,000 บาท 

 ตอนที ่4 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ  

 สรุปผลการศึกษา  ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ พบว่า ส่วนใหญ่บริโภค

กาแฟ 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ บริโภคกาแฟช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น. นิยมบริโภคกาแฟเยน็ ใหเ้หตุผล        

ในการเลือกใช้บริการดา้นรสชาติของผลิตภณัฑ์ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ัง  76 - 90 บาท 

และมีการตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

 ตอนที่ 5 ระดับความส าคัญของกลยุทธ์ 9 Ps ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น 

 สรุปผลการศึกษาระดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบั

มากท่ีสุด คือ    

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นอนัดบั 1 ในรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก

ท่ีสุด  
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  1.1 ด้านแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ เป็นอันดับ 1 ในรายแบรนด์พบว่า ผู ้บริโภค                       

ให้ความส าคญักับแบรนด์กาแฟอาข่า-อามา เป็นอนัดับ 1 รองลงมาคือ แบรนด์กาแฟดอยช้าง              

และแบรนดก์าแฟวาว ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

  1.2 ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีมีบริการ  เป็นอนัดับ 2 ในรายแบรนด์ 

พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัแบรนด์กาแฟดอยช้าง เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ แบรนด์กาแฟ             

วาว ีและแบรนดก์าแฟอาข่า-อามา 

 2. ดา้นบุคลากร เป็นอนัดบั 2 ในรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ  

  2.1 ด้านความพร้อมของพนักงานในการให้บริการ เป็นอนัดับ 1 ในรายแบรนด์ 

พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัแบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ 

แบรนดก์าแฟดอยชา้ง และแบรนดก์าแฟอาข่า-อามา อยูใ่นระดบัมาก  

  2.2 ดา้นการตอ้นรับและอธัยาศยัของพนักงาน  เป็นอนัดบั 2 ในรายแบรนด์ พบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัแบรนด์กาแฟวาวี เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ แบรนด์

กาแฟอาข่า-อามา และแบรนดก์าแฟดอยชา้ง อยูใ่นระดบัมาก         

 3. ดา้นคู่คา้ เป็นอนัดบั 3 ในรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

คือ  

  3.1 ด้านการมีมาตรฐานรับรอง เป็นอันดับ 1 ในรายแบรนด์พบว่า  ผู ้บริโภค                     

ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดกับแบรนด์กาแฟดอยช้าง เป็นอนัดับ 1 รองลงมาคือ แบรนด์          

กาแฟวาว ีและแบรนดก์าแฟอาข่า-อามา อยูใ่นระดบัมาก  

  3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน เป็นอันดับ 2 ในรายแบรนด์พบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดกับแบรนด์กาแฟดอยช้าง เป็นอันดับ 1 รองลงมา                        

คือ แบรนด์กาแฟอาข่า-อามา และแบรนด์กาแฟวาวีอยูใ่นระดบั มาก ในส่วนกลยุทธ์ 9Ps ดา้นอ่ืนๆ             

อยูใ่นระดบัมาก 

 จากการศึกษาการจดัการธุรกิจและกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน สามารถ

สรุปได้ว่า ธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ินมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ         

ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทางสู่ผูบ้ริโภค ใหค้วามส าคญักบัแหล่งเพาะปลูกเนน้การปลูกแบบอินทรีย ์ 

ลดการใช้สารเคมี เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และสร้างความย ัง่ยืนในอาชีพให้กับเกษตรกร                    

มีกระบวนแปรรูปท่ีมีมาตรสากลโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมัย ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ                  
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ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น แหล่งเงินทุน การฝึกอบรม มีการสร้างเครือข่ายกบัชุมชนในการจดัท า

บญัชีรายรับ รายจ่าย  มีการพฒันาคนในการส่งมอบธุรกิจ โดยการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้มี

มาตรฐาน มีการใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนของการบริการ รวมถึงตอ้งมีความรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง มีการจดัอบรมสร้างหลกัสูตรในการพฒันาทกัษะในการบริการ  มีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้

ส าหรับผูป้ระกอบการเร่ิมตน้ อีกทั้งมีการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีในการจดัการและการบริการ เช่น  

มีระบบการช าระเงินและออกใบเสร็จดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั

ผูบ้ริโภค มีการจดัการกบัระบบคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ และการใช้ช่องทางในการจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ ผา่นทางระบบออนไลน์ รวมถึงมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่ส้ินสุด คือ การสร้าง

ความหลงใหลในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ให้มีความหลงใหล มีความทะเยอทะยานในการ

สร้าง ส่ิงท่ีตนเองหลงใหลให้ประสบความส าเร็จ อีกทั้งมีการสร้างธุรกิจกาแฟให้เป็นสถานท่ี                   

ในการถ่ายทอดความช่วยเหลือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีปลูก 

สามารถสร้างความภาคภูมิใจ นอกจากน้ีมีการพฒันาปรับปรุงสายพนัธ์ุกาแฟใหต้อบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีเพิ่มมากข้ึนและตอ้งการความแปลกใหม่ และทั้งน้ีธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ิน มีชุมชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในด้านของการผลิตวตัถุดิบหลกั คือ การปลูกกาแฟบนพื้นท่ีสูง 

สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีการรวมกลุ่มของผูป้ลูกกาแฟท าการจ าหน่ายผลผลิต

ของตนเองโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง มีการส่งเสริมความรู้ให้กบัเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟช่วยพฒันา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึนและยงัเป็นการน าเอาผลิตภณัฑ์จากชุมชน มาสร้างสร้างมูลค่าโดย

การถ่ายทอดเร่ืองราว วิถีชีวิต วฒันธรรมชนเผ่าผ่านกาแฟ และยงัส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว               

ในพื้นท่ี สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ 

 ดังนั้ นจึงสามารถสรุปรูปแบบการจัดการและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ิน  ดงัภาพท่ี 5.1 
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ชุมชน/ท้องถ่ิน

ธุรกิจ

ผู้บริโภค

คุณภาพชีวิต
การพึ่งพาตนเองบน
พื้นฐานความพอเพียง

การจัดการธุรกิจ

คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้                 
และบริการ

การพฒันาคนในการส่งมอบธุรกิจ

กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ส้ินสุด

คุณภาพของสินคา้                
และบริการท่ีมีมาตรฐาน

รับรอง

กลยุทธ์ 9Ps

กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

 

ภาพที ่5.1 รูปแบบการจดัการและกลยทุธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน 
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อภิปรายผล 

 ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ดา้นการจดัการธุรกิจกาแฟ

แบรนด์ท้องถ่ิน 2) ด้านความส าเร็จกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน คือ ระดับ

ความส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการของผู ้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ 9Ps ของ

ผูป้ระกอบการ 3) ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 4) ดา้นขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านกาแฟ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 ด้านการจัดการธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น 

 ธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) สอดคล้องกับ  

กฤษดา  เรืองอารียรั์ชน์ (2555) หวัใจของกิจการเพื่อสังคม ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) แรงบลัดาล

ใจ (Passion) 2) นวตักรรม (Innovation) 3) ธุรกิจ (Business) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินมีการให้

ความส าคญักบัการจดัการธุรกิจ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 ดา้นการจดัองคก์ร มีการด าเนินธุรกิจรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและบริษทัจ ากดั โดยมี

นวตักรรมทางสังคม คือ การเป็นศูนยก์ลางในกระจายผลผลิตของชุมชน ผา่นกระบวนการแปรรูปท่ี

มีมาตรฐาน พร้อมทั้งถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชนเพื่อพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ อนัน าไปสู่การ

สร้างรายไดเ้ป็นการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนให้ดีข้ึน ยงัเป็นการช่วยแกปั้ญหาราคาท่ีไม่

เป็นธรรมของกาแฟชุมชน การถูกกดราคา ขาดศกัยภาพในการแข่งขนักบัตลาด ดว้ยการประกนั

ราคาท่ีสูงกว่าตลาด มีการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกกาแฟแบบอินทรีย์ เพื่อ รักษา

สภาพแวดลอ้มและสุขภาพของเกษตรกรท าใหอ้าชีพมีความมัน่คงและย ัง่ยนื  

 ด้านการผลิตและการปฏิบติัการ มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และ

บริการ สอดคล้องกบัหลักการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management: TQM ) โดยเป็นการ

มุ่งเน้นการให้ความส าคญัต่อผูบ้ริโภค ภายใต้การร่วมมือของธุรกิจและชุมชน มีการค านึงถึง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ในการพฒันาคุณภาพของสินคา้และ

บริการ เพื่อส่งมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัผูบ้ริโภค  

 ดา้นการบริหารงานบุคคล มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานการพฒันาหลกัสูตรในการ

สอนเก่ียวกบัธุรกิจกาแฟ สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบการ (Human 

Resource Management: HRM) เป็นการวางแผน การก าหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ                    

ของพนกังาน มีการฝึกอบรมและการพฒันาศกัยภาพ มีการความผูกพนัของพนกังาน (Employee 

Engagement) คือ การสร้างให้พนกังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจส่งผล
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ต่อการบริการท่ี เป็นเลิศ สร้างความประทับใจให้กับผู ้บริโภค และย ังสอดคล้องกับวงจร                            

การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถสร้างกระบวน

การเรียนรู้ท่ีไม่ส้ินสุด รวมถึงการมีความหลงใหลในส่ิงท่ีตนเองรัก มีความมุมานะ ความ

ทะเยอทะยานท่ีจะพฒันาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกบัหลกัการของอิทธิบาท 4 คือ 

บาทฐานแห่งความส าเร็จเป็นส่ิงท่ีมีคุณธรรม เป็นเคร่ืองให้ลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ 

ประกอบด้วย 1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น 2) วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น 3) จิตตะ 

ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น 4) วมิงัสา ความหมัน่สอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น 

 ด้านความส าเร็จกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น คือ ระดับความส าคัญใน

การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคทีม่ีความสัมพนัธ์กบักลยุทธ์ 9Ps ของผู้ประกอบการ 

 ระดับความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด คือ                  

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นคู่คา้ มีรายละเอียดดงัน้ี                

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 

เป็นอนัดบั 1 โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์กาแฟอาข่า-อามา มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ  

เห็นถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคโดยการงดใช้สารเคมีใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย ์ธุรกิจกาแฟ               

แบรนด์ดอยช้าง มีการให้ความส าคญักับแหล่งเพาะปลูกเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ และมีการ

ส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีมีบริการ                

เป็นอนัดบั 2 โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคเลือกหลายระดบัตามราคา

และคุณภาพ มีการจ าหน่ายกาแฟคัว่บรรจุถุงส าหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการบดและชงเอง เช่นเด่ียวกบั 

ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา                             

ยะหัตตะ (2557) ศึกษางานวิจยัเร่ือง แนวทางในการพฒันาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa พบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในด้านผลิตภณัฑ์ คือ มีการเลือกใช้บริการร้านท่ีมีรายการผลิตภณัฑ์                   

ให้เลือกหลากหลาย รวมถึง วรสิทธ์ิ ชินรังสิกุล (2552) ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ คือ 

รสชาติกาแฟมากท่ีสุด  

 ด้านบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ในด้านความพร้อมของ

พนกังานในการให้บริการ เป็นอนัดบั 1 โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการให้ความส าคญัในการ

คดัเลือกพนักงานในการให้บริการ โดยเลือกเฉพาะพนักงานท่ีรักในการบริการและต้องการ

ความก้าวหน้าโดยจะให้หุ้นส่วนกับพนักงานให้มีส่วนร่วมในธุรกิจ  และธุรกิจกาแฟแบรนด์                  
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ดอยช้างมีพนกังาน  ในการให้บริการท่ีเป็นลูกหลานของคนในพื้นท่ีดอยช้าง โดยการส่งไปเรียน                       

ส่งไปฝึกอบรมในต่างประเทศแลว้กบัมาพฒันาธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา               

โดยส่วนใหญ่พนักงานในการให้บริการจะเป็นเยาวชนของชนเผ่าอาข่า  ด้านการต้อนรับ                           

และอธัยาศยัของพนกังาน  เป็นอนัดบั 2 โดยท่ี ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการเนน้การใหบ้ริการดว้ย

ใจ การฝึกทกัษะของพนักงานให้บริการอย่างต่อเน่ือง และยงัสอดคล้องกบั ดวงนภา เพียราษฎร์ 

(2555) ศึกษางานวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบ Model ธุรกิจร้านกาแฟท่ีประสบความส าเร็จในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ดา้นการบริหารทรัพยากร มีการฝึกอบรมในเร่ืองการบริการ

ลูกคา้ด้วยใจท่ีพร้อมจะบริการมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน ในส่วนของธุรกิจ

กาแฟแบรนด์อาข่า-อาม่าและธุรกิจกาแฟ แบรนด์ดอยช้าง ดว้ยอตัลกัษณ์ความเป็นชาวเขาเป็นชน

เผา่ท่ีมีความยิม้แยม้แจ่มใส และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะพรรณ ผวิเหลืองสวสัด์ิ (2553) ศึกษา

งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟ ในอ าเภอเมืองล าปาง  พบว่า ปัจจยัท่ี

ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ด้านบุคลากร คือ มีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์                   

ของพนกังาน  

 ด้านคู่ค้า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด ในด้านการมีมาตรฐานรับรอง               

โดยท่ีธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยชา้ง ธุรกิจกาแฟแบรนดว์าวี และธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา มีการ

ขอมาตรฐานรับรองจากสถานบันต่างๆ เ ช่น Organic Certification จากกระทรวงเกษตร

สหรัฐอ เม ริก า  (United States Department of Agriculture: USDA) รวม ถึ ง  Organic Farming                       

จากสหภาพยุโรป (European Union: EU) สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือให้กับ

ผู ้บริโภค สอดคล้องกับ ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management) โดยเป็นการสร้าง

มาตรฐานใหก้บัผลิตภณัฑ ์มีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่งมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัผูบ้ริโภค  

ด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นอนัดบั 2 โดยท่ี ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง มีการ

รวมกลุ่มในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชนโดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง มีการส่งเสริมให้ความรู้กบั

เกษตรกรช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อาม่า มีการน า

ผลิตภณัฑ์จากชุมชนมาสร้างมูลค่าโดยการถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิต วฒันธรรมผ่านกาแฟ ซ่ึงเป็น

ผลผลิตจากชุมชนพื้นท่ีสูง ในส่วนของธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี มีการรับท ากาแฟ พรีเมียมให้กบั

เกษตรกรโดยมีโรงคั่วท่ีมีมาตรฐานผ่านการรับรอง สอดคล้องกับ กิจการเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) คือ สามารถสร้างรายได้ให้กลบัคืนสู่ชมชนเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร              
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ผูป้ลูกกาแฟ มีการส่งเสริมและให้ความรู้กบัเกษตรกร รวมถึงให้ความส าคญักบัพื้นท่ีเพาะปลูกโดย

การสร้างระบบนิเวศและรักษาสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน   

 ด้านข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี          

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 - 

20,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร บุญอ าพล (2556) ศึกษางานวิจยัเร่ือง การตั้งราคา

ของธุรกิจขนาดยอ่ยต่อแนวทางการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี อาชีพพนกังานบริษทั ลูกจา้งเอกชน มีรายได ้15,001-25,000 

บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงงานวิจยัของ ธนิตา เวสารัชกิต (2557) ศึกษางานวิจยัเร่ือง

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึง

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ                  

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  

 ด้านข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ 

 ดา้นขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟ พบวา่ ส่วนใหญ่บริโภคกาแฟ 2-3 คร้ังต่อ

สัปดาห์ บริโภคกาแฟช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น. นิยมสั่งกาแฟเยน็ ให้เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ

ดา้นรสชาติของผลิตภณัฑ์ มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 76 – 90 บาท และมีการตดัสินใจดว้ย

ตวัเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมสกุล นิรันดรไชย (2554) ท่ีท าการศึกษางานวจิยัเร่ืองพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคัว่บดแบบสแตนตอ์ะโลน (Stand-Alone) ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ พบวา่ ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการคือ 51-100 บาท และเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ

ด้านรสชาติขอผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวัสด์ิ  (2553)                            

ศึกษางานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟในอ าเภอเมืองล าปาง และผล

การศึกษาของ นิอร สิงหิรัญเรือง (2555) ศึกษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริหารจดัการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า เหตุผลท่ี

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดคือ ติดใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืมเน่ืองจากมีทศันคติท่ีดีหลงัการบริโภค

เค ร่ือง ด่ืม  เ กิดความพึงพอใจต่อรสชาติ เค ร่ือง ด่ืม ผู ้บ ริโภคเกิดการรับ รู้และเ กิดความ                   

ต้องการสินค้าเพิ่มข้ึน และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีการตดัสินใจด้วยตนเอง สอดคล้องับงานวิจัย               

ของ กานดา เสือจ าศิล (2555) ท่ีท าการศึกษางานวจิยัเร่ือง ท่ีท าการศึกษางานวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการ

เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู ้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู ้มี อิทธิพล                         
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ต่อการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟ คือ ตนเอง เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี 

ซ่ึงถือวา่มีวฒิุภาวะในการพิจารณาตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการต่างๆ ดว้ยตนเองได ้  

  

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เป็นการวิจยัแบบผสมระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ และการ

วจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน และผูบ้ริโภคกาแฟ

แบรนด์ทอ้งถ่ิน สามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้สนใจในการประกอบธุรกิจ 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1. ดา้นการจดัการธุรกิจ จะเห็นไดว้า่ธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ยงัมีการคงเอกลกัษณ์

ความเป็นชาวเขา ความเป็นชนเผ่า มีการตกแต่งสถานท่ีให้เขา้กบับรรยากาศและมีเอกลกัษณ์เป็น

ของตนเอง แต่เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปมีการมองถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ในการเขา้ใช้

บริการ เช่น มีพื้นท่ีนัง่ท  างาน มีปลัก๊ไฟ และอินเทอร์เน็ต โดยจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภค

คนรุ่นใหม่นิยมนัง่ท างานในร้านกาแฟมากข้ึน ธุรกิจควรมีการสร้างพื้นท่ีส าหรับนัง่ท างานและขยาย

เวลาในการใหบ้ริการ  

 2. ด้านกลยุทธ์ 9 Ps จะเห็นได้ว่าธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินจะตอ้งการมีสร้างความ

หลงใหลให้กบัผูบ้ริโภค ดว้ยการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และการสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กบั

ผูบ้ริโภค มีการใหค้วามส าคญักบัการสร้างคุณค่า เช่น การน าเสนอการสร้างเร่ืองราว โดยจะเห็นได้

วา่ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา เป็นแบรนด์เดียวท่ีมีการสร้างเร่ืองราวของกาแฟ โดยเป็นการเติม

ความคิดสร้างสรรค ์วีถีชีวิตและวฒันธรรมชนเผา่ลงไปในกาแฟ สามารถสร้างความแตกต่างให้กบั

ธุรกิจ 

 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน จะเห็นได้ว่าทั้ ง 3 ธุรกิจกาแฟแบรนด์

ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยน าผลผลิตจากชุมชนบน

พื้นท่ีสูง คือ กาแฟ มาสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจและมีการแบ่งปันผลประกอบการให้กลบัคืนสู่ชุมชน 

ซ่ึงในชุมชนบนพื้นท่ีสูง ยงัมีผลผลิตทางการเกษตรอีกหลายชนิดท่ียงัขาดการสนับสนุน โดยมี

ศกัยภาพในการท าการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ชา ลูกทอ้ สมุนไพรต่างๆ เป็นตน้    

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ในการวจิยัน้ีท าการขอ้มูลจากผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ินและผูบ้ริโภค

กาแฟแบรนด์ท้องถ่ิน เฉพาะเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่ยงัมีผูป้ระกอบการและ
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ผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจและความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน

ออกไป โดยขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในอนาคต ควรมีการศึกษาเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ และควรมีการ

รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 2.  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้มุ่งเน้นศึกษาธุรกิจกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 3  

แบรนด์ คือ 1) ธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง 2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา 3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์

วาวี ซ่ึงยงัมีกาแฟแบรนด์ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ท่ีก าลงัเร่ิมตน้ธุรกิจและไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคเพิ่ม

มากข้ึน โดยการวจิยัในอนาคตควรมีการศึกษาใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน    
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ประวตัิผู้วจิัย  
 

 

ช่ือ นามสกุล      นายชเนรินทร์  หมดห่วง 

วนัเดือนปี เกดิ     วนัท่ี 4 มีนาคม  พ.ศ. 2532 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     60/1 เฟ่ืองฟ้าอพาร์ทเมนท์ ถนนป่าตนังาม  ต าบลป่าตนั  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ประวตัิการศึกษา   

      พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต 

วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

      ปัจจุบนั  ก าลังศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

        มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

 

ประสบการณ์การท างาน   

      ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการค้นคว้าอสิระ 

 

เร่ือง การจัดการธุรกจิและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ                        
ใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 

ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ท่ีตรงกบัความรู้สึกและ
ความเป็นจริง ทั้ งน้ีค  าตอบของท่านจะไม่มีผลต่อท่านแต่ประการใด และจะเก็บข้อมูลไวเ้ป็น
ความลบั ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณอยา่งสูง มา ณ 
โอกาสน้ี 
แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟทอ้งถ่ิน 
 ตอนที่ 3 ระดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเลือกใช้
บริการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน 
 ตอนที ่4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  หนา้ลงใน ( ) ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 

(  )  หญิง (  )  ชาย 
2. อายุ 

 (  )  ไม่เกิน 20 ปี  (  )  21 – 30 ปี (  )  31 – 40 ปี 
 (  )  41 – 50 ปี (  )  51 – 60 ปี (  )  มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (  )  ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  (  )  ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(  )  ระดบัปริญญาโท  (  )  สูงกวา่ระดบัปริญญาโท 
(  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 

4. อาชีพ 
 (  )  นกัเรียน นกัศึกษา  (  )  พนกังานบริษทัเอกชน 
 (  )  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ (  )  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
 (  )  รับจา้งทัว่ไป (  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 

5. รายได้ต่อเดือน 
 (  )  ไม่เกิน 5,000 บาท  (  )  5,001 – 10,000 บาท 

(  )  10,001 – 15,000 บาท   (  )  15,001 – 20,000   บาท 
(  )  20,001 – 25,000 บาท   (  )  25,001 – 30,000 บาท 
(  )  มากกวา่ 30,000 บาท 
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ตอนที ่2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจกาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  หนา้ลงใน ( ) ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ 
1. ความถี่ในการบริโภคกาแฟ โดยเฉลีย่สัปดาห์ละกีค่ร้ัง    
 ( ) 1 คร้ัง      ( ) 2 – 3 คร้ัง  
 ( ) 4 – 5 คร้ัง    ( ) มากกวา่ 5 คร้ัง  
2. ปกติท่านบริโภคกาแฟช่วงเวลาใดมากทีสุ่ด 
 ( ) ก่อนเวลา 9.00   ( ) 9.00 – 12.00  ( ) 12.00 - 15.00  
 ( ) 15.00 – 18.00  ( ) หลงั 18.00 
3. เมนูกาแฟชนิดใดทีท่่านบริโภคบ่อยทีสุ่ด 
 ( ) กาแฟร้อน    ( ) กาแฟเยน็ ( ) การแฟป่ัน 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ.................. 
4. เหตุผลส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟมากทีสุ่ด 
 ( ) ราคาของผลิตภณัฑ ์ ( ) การบริการ ( ) รสชาติของผลิตภณัฑ ์
 ( ) การตกแต่งร้าน  ( ) ท าเลท่ีตั้ง ไปมาสะดวก ( ) อ่ืนฯ ระบุ…………………….. 
5. ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง 
 ( ) ต ่ากวา่ 60 บาท   ( ) 61 – 75 บาท ( ) 76– 90 บาท   
 ( ) 91 – 105 บาท  ( ) มากกวา่ 105 บาท  
6. บุคคลทีม่ีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ 
  ( ) ตวัท่านเอง   ( ) คนรัก ( ) ครอบครัว 
 ( ) ผูร่้วมงาน    ( ) เพื่อน 
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ตอนที่ 3 ระดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 9Ps ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเลือกใช้บริการธุรกิจ

กาแฟแบรนดท์อ้งถ่ิน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  หนา้ลงใน ( ) ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ 
กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์

ท้องถิ่น 
ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์      
1. คุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีน ามาเป็น
วตัถุดิบหลกั 

     

2. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์  

     

3. แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ      
4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
บริการ 

     

ด้านราคา      
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ      
2. ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ   
แบรนดอ่ื์น 

     

3. ราคาเป็นมาตรฐาน      
4. มีป้ายบอกราคาชดัเจน      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง      
1. ความพร้อมของสถานท่ีใหบ้ริการ      
2. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สถานท่ีท างาน      
3. สถานท่ีตั้งติดถนน พบไดโ้ดยง่าย      
4. ระยะเวลาในการปิด-เปิดร้าน      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      
1. การลดราคาสินคา้      
2. ส่ือโฆษณามีความดึงดูด ให้เกิดการ
ใชบ้ริการ 
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กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์
ท้องถิ่น 

ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
3. การจดักิจกรรมพิเศษ ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

     

4. เปิดรับขอ้คิดเห็นบนส่ืออินเทอร์เน็ต      
ด้านบุคลากร      
1. ความพร้อมของพนักงานในการ
ใหบ้ริการ 

     

2. ความรู้ของพนกังานเก่ียวกบักาแฟ      
3. มีความเอาใจใส่ เขา้ใจต่อผูใ้ช้บริการ
และมีการบริการดว้ยใจ 

     

4. การตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน      
ด้านกระบวนการ      
1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ      
2. ขั้นตอนในการผลิตและใหบ้ริการเป็น
มาตรฐาน 

     

3. ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตและการบริการ 

     

4.  มีการส่ือใหเ้ห็นถึงกระบวนการตั้งแต่
ตน้จนถึงกระบวนการสุดทา้ย 

     

ด้านลกัษณะทางกายภาพ      
1. บรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายใน
และภายนอกร้าน 

     

2. การน าเร่ืองราวมาผนวกกบัสินคา้และ
บริการ 

     

3. ค ว า มส ะอ า ดขอ งสถ าน ท่ี แ ล ะ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

     

4. ความกวา้งขวางของสถานท่ีใหบ้ริการ      
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กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์
ท้องถิ่น 

ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านคู่ค้า      
1. อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถ่ิน      
2. มีมาตรฐานรับรอง      
3. การมีช่ือเสียงของแหล่งวตัถุดิบ      
4. การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน      
ด้านความหลงใหล      
1. ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ ์      
2. รูปแบบการน าเสนอ       
3. มีการสร้างความมั่นใจและความ
น่าเช่ือถือในตราสินคา้ 

     

4. มีการสร้างความผูกพนัและมิตรภาพ
อนัดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

     

 
ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย 
เร่ือง การจัดการธุรกจิและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ                       

ใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตพืน้ที ่อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง 

ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ ท่ีตรงกบัความรู้สึกและ
ความเป็นจริง ทั้ งน้ีค  าตอบของท่านจะไม่มีผลต่อท่านแต่ประการใด และจะเก็บข้อมูลไวเ้ป็น
ความลบั ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณอยา่งสูง มา ณ 
โอกาสน้ี 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบธุรกจิ  
1. การจดัองคก์ร ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. การผลิตและปฏิบติัการ ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. การตลาด ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. การบญัชีและการเงิน ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. การจดัหาวตัถุดิบมาป้อนโรงงาน ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
6. การบริหารงานบุคคล ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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7. การจดัการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
8. การวจิยัและพฒันา ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อมูลเกีย่วกบักลยุทธ์ 9Ps   
1. ดา้นสินคา้ (Product) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. ดา้นราคา (Price) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. ดา้นบุคลากร (People) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
6. ดา้นกระบวนการ (Process) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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8. ดา้นคู่คา้ : ทอ้งถ่ิน (Partnership) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
9. ดา้นความหลงใหล (Passion) ท่านมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเทีย่งตรง 

 

การศึกษารูปแบบธุรกจิและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิร้านกาแฟท้องถิ่นทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการของผู้บริโภค ในเขตพื้นที ่อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

  
การประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (Content Validity) 

ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งก าหนดจากค่าตวัเลข ดงัน้ี 
ค่า +  1 หมายถึง   สอดคลอ้ง 
ค่า     0      หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
ค่า  - 1      หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ในการแปลงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence) พิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5  มีความสอดคลอ้งกนั 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง นอ้ยกวา่ 0.5 ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
2. อาย ุ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
4. อาชีพ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
5. รายไดต่้อเดือน 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ 

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟท้องถิ่น 

1. ความถ่ีในการบริโภค
กาแฟ โดยเฉล่ียอาทิตย ์           
ละก่ีคร้ัง 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ปกติท่านบริโภคกาแฟ
ช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ประเภทกาแฟชนิดใด              
ท่ีท่านบริโภคบ่อยท่ีสุด 

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

4. เหตุผลส าคญัในการ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟมาก
ท่ีสุด 

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

5. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการ
บริโภคกาแฟต่อคร้ัง 

1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

6. บุคคลท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
กาแฟ 

1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ตอนที ่3 ระดับความส าคัญของกลยุทธ์ 9Ps ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเลือกใช้บริการ 
ด้านผลติภัณฑ์ 
1. คุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ี

น ามาเป็นวตัถุดิบหลกั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์  
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านผลติภัณฑ์ (ต่อ) 
3. แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
4. ความหลากหลา ยของ

ผลิตภณัฑท่ี์มีบริการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านราคา 
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ

ท่ีไดรั้บ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.  ร า ค า เ ห ม า ะ ส ม เ ม่ื อ

เปรียบเทียบกบัแบรนดอ่ื์น 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ราคาเป็นมาตรฐาน 1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 
4. มีป้ายบอกราคาชดัเจน 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง 
1. ความพร้อมของสถานท่ี

ใหบ้ริการ 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

2. อ ยู่ ใ ก ล้ แ ห ล่ ง ชุ ม ช น 

สถานท่ีท างาน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. สถานท่ีตั้งติดถนน พบได้

โดยง่าย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. ระยะเวลาในการปิด-เปิด

ร้าน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การลดราคาสินคา้ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

2. ส่ือโฆษณามีความดึงดูด 

ใหเ้กิดการใชบ้ริการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ก า รจัด กิ จก รรมพิ เ ศ ษ 

ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. เปิดรับข้อคิดเห็นบนส่ือ

อินเทอร์เน็ต 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านบุคลากร 

1. ความพร้อมของพนักงาน

ในการใหบ้ริการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ค ว า ม รู้ ข อ ง พนั ก ง า น

เก่ียวกบักาแฟ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3. มีความเอาใจใส่เข้าใจต่อ

ผูใ้ช้บริการและมีการบริการ

ดว้ยใจ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. การต้อนรับและอัธยาศัย

ของพนกังาน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
1. ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร

ใหบ้ริการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ขั้ นตอนในการผลิตและ

ใหบ้ริการเป็นมาตรฐาน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 



159 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

กระบวนการผลิตและการ

บริการ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

4.  มี ก า ร ส่ื อ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง

กระบวนการตั้งแต่ตน้จนถึง

กระบวนการสุดทา้ย 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

1. บรรยากาศและการตกแต่ง

ทั้งภายในและภายนอกร้าน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. การน าเร่ืองราวมาผนวก

กบัสินคา้และบริการ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3. ความสะอาดของสถานท่ี

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

4. ค ว า ม ก ว้ า ง ข ว า ง ข อ ง

สถานท่ีใหบ้ริการ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ด้านคู่ค้า 
1. อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

จากทอ้งถ่ิน 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

2. มีมาตรฐานรับรอง 1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 
3. การมีช่ือเสียงของแหล่ง

วตัถุดิบ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

4. กา ร มี ส่ วน ร่ วมในกา ร

พฒันาทอ้งถ่ิน 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านความหลงใหล (ต่อ) 

1. ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ข อ ง

ผลิตภณัฑ ์
1 1 

0 
 

2 0.7 สอดคลอ้ง 

2. รูปแบบการน าเสนอท่ีมี

เอกลกัษณ์  
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. มีการสร้างความมัน่ใจและ

ความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. มีการสร้างความผูกพัน

และ มิตรภาพอัน ดี ให้ แ ก่

ผูบ้ริโภค 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้
            จ  านวนขอ้ทั้งหมด 
 = 42.6 
    48 
 = 0.89 

 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า 

IOC เท่ากบั 0.89 
 



161 

 

ภาคผนวก ค 
 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภฤกษ ์ธาราพิทกัษว์งศ ์ ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะวทิยาการ

จัด ก า ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏ

เชียงใหม่ 

 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา สุระ ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะวทิยาการ

จัด ก า ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏ

เชียงใหม่ 

 

 3. อาจารย ์ดร.ปะราสี อเนก ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการ

จัด ก า ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏ

เชียงใหม่ 
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คนท่ี 1 

คนท่ี 2 

คนท่ี 3 
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ภาคผนวก ง 
 

 

แบบทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability)  และการน าไปทดลองใช้ (Try  Out) 

 

 สูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ซ่ึงเรียกว่า  “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา”       

(-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1  

   จากสูตร   = ]1[
1 2

2

t

i

S

S

n

n 



 

 

   เม่ือ    = ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

      n  = จ านวนขอ้ของค าถาม 

       S2
I = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ค าถาม 

      S2
t  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  ผลความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการทดสอบมีค่าดงัน้ี 

 

กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น ผลความเช่ือมั่น 

ด้านผลติภัณฑ์  
1. คุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบหลกั 0.82 
2. ความแตกต่างของผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์  0.81 
3. แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 0.81 
4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑท่ี์มีบริการ 0.82 
ด้านราคา  
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 0.82 
2. ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนดอ่ื์น 0.82 
3. ราคาเป็นมาตรฐาน 0.81 
4. มีป้ายบอกราคาชดัเจน 0.82 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: สถานทีต่ั้ง  
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กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น ผลความเช่ือมั่น 
1. ความพร้อมของสถานท่ีใหบ้ริการ 0.81 
2. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สถานท่ีท างาน 0.82 
3. สถานท่ีตั้งติดถนน พบไดโ้ดยง่าย 0.82 
4. ระยะเวลาในการปิด-เปิดร้าน 0.81 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
1. การลดราคาสินคา้ 0.84 
2. ส่ือโฆษณามีความดึงดูด ใหเ้กิดการใชบ้ริการ 0.83 
3. การจดักิจกรรมพิเศษ ในช่วงเทศกาลต่างๆ 0.82 
4. เปิดรับขอ้คิดเห็นบนส่ืออินเทอร์เน็ต 0.83 
ด้านบุคลากร  
1. ความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการ 0.82 
2. ความรู้ของพนกังานเก่ียวกบักาแฟ 0.82 
3. มีความเอาใจใส่ เขา้ใจต่อผูใ้ชบ้ริการและมีการบริการดว้ยใจ 0.82 
4. การตอ้นรับและอธัยาศยัของพนกังาน 0.82 
ด้านกระบวนการ  
1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 0.82 
2. ขั้นตอนในการผลิตและใหบ้ริการเป็นมาตรฐาน 0.82 
3. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการผลิตและการบริการ 0.81 
4.  มีการส่ือใหเ้ห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ตน้จนถึงกระบวนการสุดทา้ย 0.81 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
1. บรรยากาศและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน 0.82 
2. การน าเร่ืองราวมาผนวกกบัสินคา้และบริการ 0.81 
3. ความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 0.82 
4. ความกวา้งขวางของสถานท่ีใหบ้ริการ 0.82 
ด้านคู่ค้า  
1. อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถ่ิน 0.81 
2. มีมาตรฐานรับรอง 0.81 
3. การมีช่ือเสียงของแหล่งวตัถุดิบ 0.82 
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กลยุทธ์ 9Ps ของธุรกจิกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น  
4. การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 0.81 
ด้านความหลงใหล ผลความเช่ือมั่น 
1. ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ ์ 0.82 
2. รูปแบบการน าเสนอ  0.81 
3. มีการสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ 0.82 
4. มีการสร้างความผกูพนัและมิตรภาพอนัดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 0.82 

รวมทั้งฉบับ 0.82 
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ภาคผนวก จ 
 

 

หนังสือขออนุญาตทดลองใช้เคร่ืองมือเพ่ือการค้นคว้าอสิระ 

 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง 

 2. ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ี

 3. ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา 
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ร้านท่ี 1  

ร้านท่ี 2 

ร้านท่ี 3 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าการค้นคว้าอสิระ 

 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดด์อยชา้ง 

 2. ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดว์าว ี

 3. ผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟแบรนดอ์าข่า-อามา 
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ร้านท่ี 1  

ร้านท่ี 2 

ร้านท่ี 3 
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