
 

 

 

 

 

 
1) ชาวแคนาดานิยมกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ  

แหลงที่มา: CBC News 15 กย 59 

                              รานกาแฟ Tim Hortons เปนหนึ่งในรานกาแฟท่ีไดรับความนิยมมากสุดในแคนาดา ท่ีแตละ
วันชาวแคนาดาจะเขาแถวซ้ือตั้งแตเวลาชวงเชา สาย บาย จนถึงคํ่าเกือบท่ีปจจุบันมีกวา 3,600 สาขาท่ัวประเทศ
มีลูกคาประจํา ตั้งแตพนักงานออฟฟตจนถึงอาชีพคนเลี้ยงเด็กเล็ก โดยพวกเขาเหลานี้จะรูสึกดีถาไดดื่มกาแฟ

กอนเริ่มงานในแตละวัน จากผลการสํารวจกวา 80 ประเทศ
ท่ัวโลก ซ่ึงแคนาดาถูกจัดอันดับเปนท่ีหนึ่งของโลกในเรื่อง
ของการท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือเครื่องดื่มกาแฟนอกบาน ตามราน
กาแฟ หรือ Food Court โดยมีอัตราดื่มกาแฟสูงถึง 152 
ลิตรตอคนตอปแตถานับถึงประเทศท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุด
ในโลก แคนาดาจะเปนอันดับสาม รองจาก เนเธอรแลนด 
และฟนแลนด โดยประเทศอยางอิตาลีไมติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศท่ีมีการดื่มกาแฟมากท่ีสุดในโลก ท้ังนี้บริษัทวิจัย

Euromonitor ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของชาวแคนาดา เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริโภคซ่ึงจากผลการศึกษาสรุปไดวา สภาวะอากาศ
ในแคนาดามีบทบาทสําคัญตอการบริโภคโดย
แคนาดามีอาการหนาวเย็นตลอดเกือบป ท่ีชาว
แคนาดามักมองวาเครื่องดื่มรอนๆ อาทิ กาแฟ ชา
รอน โดยราน Tim Horton เปนรานกาแฟท่ีมี
จํานวนสาขามากท่ีสุดในแคนาดาเม่ือเทียบกับอัตรา
จํานวนรานกาแฟตอจํานวนประชากร ก็ยังเปน
อันดับหนึ่ง ซ่ึงประวัติของรานกาแฟ Tim Horton 
มาจากชื่อนักฮ็อกก้ีน้ําแข็งชาวแคนาดาคนดังใน
อดีต โดยเริ่มสาขาแรกในเมือง Hamilton มณฑล 
Ontario ในป 1964 ซ่ึงปจจุบันราน Tim Horton 
มีเกือบท่ัวหัวมุมเมือง โดยมี 1 รานตอจํานวน
ประชากร 9,000 คน ในขณะท่ีราน McDonald มี
อัตราท่ี 1 รานตอประชากร 25,000 คน และ ราน
กาแฟ Starbuck มี 1 รานตอ 26,000 คน อัตรา

ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 
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การบริโภคเรื่องดื่มกาแฟในแคนาดา ก็เพ่ิมสูงข้ึนโดยในป 2556 แคนาดาอยูอันดับท่ี 4 และไดขยับมาเปนอันดับ 
3 ตั้งแตป 2557 ท่ีมีอัตราเฉลี่ยการบริโภคกาแฟเพ่ิมสูงข้ึน 3.3% ตอป     
  อยางไรก็ตาม ดานลบของกาแฟ ไดมีคนวิพากวิจารณวาหากดื่มกาแฟมากเกินไปจะไมดีตอ
สุขภาพ แต หนวยงาน International Agency for Research on Cancer ไดศึกษาผลกระทบจากกาแฟ โดย
ระบุวาถาหากกาแฟท่ีบริโภคนั้นมีอุณหภูมิสูงเกินไปอาจมีผลขางเคียงตอการกอมะเร็ง แตในทางกลับกันการ
บริโภคกาแฟอยูเปนประจําจะสงผลดีตอสุขภาพในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเปนมะเร็งลําไสได 
 

ขอเสนอแนะ 
  กาแฟกลายเปนเครื่องดื่มสําคัญท่ีไดรับความนิยมอยางสูงในชวงหลายสิบปท่ีผานมาท้ังใน
แคนาดาและท่ัวโลก ชาวแคนาดาสวนใหญมีพฤติกรรมดื่มกาแฟไดท้ังวัน ตั้งแตเชา สาย บาย เย็น ก็แมกระท่ัง
หลังอาหาร (แทนผลไม อาหารวาง) ทุกวันนี้ชีวิตท่ีเรงดวนของชาวแคนาดาทําให ผูคนสวนใหญจะมาจับจายซ้ือ
เครื่องดื่มกาแฟจากรานกาแฟมากกวาการตมปรุงกาแฟเองท่ีบาน ซ่ึงความสะดวก (ท่ีมีจํานวนสาขามากมายท่ัว
ประเทศ) และราคาท่ีไมสูงของรานกาแฟอยาง Tim Horton กลายปจจัยความสําเร็จของราน อีกท้ังรานกาแฟ 
Tim Horton ยังจําหนายโดนัท ขนมปง แซนวิช ท่ีควบคูกับเครื่องดื่มกาแฟ ซ่ึงไทยอาจมองหารวมถึงการพัฒนา
เครื่องด่ืมของไทย อาทิ ชารอน ชานม หรือขนมของทางเลนท่ีเขากับวิถีชีวิตของชาวแคนาดาท่ีเนนความเรียบ
งาย สะดวกตอการเตรียมปรุง มีประโยชนตอสุขภาพและรสชาดท่ีดี  
 
2) ผลิตภัณฑเครื่องดื่มใหพลังงานตัวใหม ของบริษัท Campbell  
    แหลงที่มา: นิตยสาร Canadian Grocer, August 2016 

    

   บริษัท Cambpell’s food นั้น เปนท่ีรูจักกันดี
สําหรับชาวแคนาดาในเรื่องของ ซุปรอนๆ ในฤดูหนาว แตนั้น
เปนเพียงภาพลักษณเกาๆ ของบริษัทฯ แตบริษัทไดเริ่มบุก
ตลาดกลุมใหม ท่ี ใชสินคายี่หอ V8+Energy จะแสดงถึง
ภาพพจนใหมๆ ของบริษัทท่ีจะเขยาความสําเร็จในตลาด
อเมริกาเหนือ นับตั้ งแต เดือนสิงหาคมป ท่ีแลว  บริ ษัท 
Campbell ไดเปดตัว ผลิตภัณฑใหม ไดแกเครื่องดื่มชูกําลัง 
ท่ีไมมีน้ําตาล แตใชหญาหวานแทนสารความหวานอยูในรูป

ของกระปอง ขนาด 237 มิลลิลิตร และมีคาแฟอีน 80 มิลลิกรัมสกัดจากชาเขียว นั้นหมายความวา ปริมาณ
คาแฟอีนเทากับ Red Bull (กระทิงแดง) ในขนาดกระปองท่ีเทากัน  
   “หลังจากการทําตลาดอยางตอเนื่อง 3 ปในตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือ สินคา V8+Energy 
พิสูจนใหเห็นแลววา เปนเครื่องดื่มท่ีไดรับการตอบรับจากลูกคาท่ีดี” นาง Kristen Knox (ผูจัดการฝายอาวุโส 
แผนกขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่ม บริษัท Cambpell ในแคนาดา) กลาววา “บนความสําเร็จท่ียากลําบากใน
ตลาดอเมริกานั้น บริษัท Campbell เล็งเห็นโอกาสในการขายเครื่องดื่มพลังงานในตลาดแคนาดา” 
   ตามท่ี นาง Knox ไดตัดสินใจนําเครื่องดื่มใหพลังงานดังกลาวมาผลิตในแคนาดานั้น เพ่ือเจาะ
ตลาดแคนาดา โดยเฉพาะกลุม Millennials (มิลเลียนเนียล) หรือกลุมลูกคาท่ีมีอายุระหวาง 18-34 ป ท้ังนี้
เครื่องดื่มใหพลังงานใหม V8 ยังไดใชสโลแกน ไดแก Energy You Can Feel Good About ทุกวันนี้ บริษัทได
ผลิตและจําหนาย เพียงแค 2 รสชาด ไดแก รสผลไมพีชผสมมะมวง และรสบูลเบอรี่ผสมทับทิม ท่ีอยูในรูปแบบ
กระปองมีพลงังานเพียง 50 แคลอรี่ ตอ กระปอง “You’ll have your energy boosted without the feeling 
a sense of guilt (คุณจะรูสึกถึงพลังงานเพ่ิมข้ึนโดยปราศจากความรูสึกแย)”  
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    จากโฆษณาแคมเปญท่ีบริษัทปลอยออกมานาง Knox กลาววาทางบริษัท Campbell หวังวา 
การริเริ่มท่ีใชการตลาดท่ีหลากหลายชองทางนั้นจะเปนตัวชวยการโฆษณาสินคา รวมไปถึง การสุมตัวอยางของ
ผูบริโภคในรานคา การกระจายสินคาใหทดลอง และรวมไปถึงการใหคูปอง เธอยังกลาวตอไปอีกวา ตอนนี้บริษัท
มีแผนท่ีจะใช “สื่อดิจิตอลในการเขาสูกลุม Millennial ท่ีเปนเปาหมายหลกัของบริษัท”  
 
ขอเสนอแนะ 
   ผูสงออกไทยควรมีการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องดื่มชนิดใหมท่ีปราศจากน้ําตาล หรือให
สมุนไพรบางประเภทแทนความหวาน อยางเชน ในผลิตภัณฑเครื่องดื่มชนิดใหมท่ีกําลังเกิดข้ึนในแคนาดานี้
ปราศจากน้ําตาล แตมีการใชหญาหวานแทนน้ําตาล และสารคาเฟอีนท่ีสกัดจากชาเขียว ผูสงออกไทยเจาะตลาด
กลุม Millennial โดยการทําการตลาดออนไลน การรีวิวสินคาออนไลน รวมถึงการใชโซเชียลมีเดีย ในการทํา
ตลาดสินคาท่ีมีรูปแบบแตกตางจากกลุม GenX หรือกลุม Baby Boomer  
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