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แนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa 
 

       
   ขนิษฐา ยะหัตตะ 1             

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด และปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟสด ประชากรในการศึกษาคือกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอพนมสารคาม เลือกกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้ประมวลผลใช้
ค่าสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
25 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท 

พฤติกรรมการบริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน มักจะใช้
บริการกับเพ่ือน ด่ืมกาแฟหรือทานของว่าง ตํ่ากว่า 10 คร้ังต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการบริการร้านกาแฟสดน้อย
กว่า 100 บาท ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดด้านผลิตภัณฑ์ เลือกร้านท่ีมี
รายการของเคร่ืองด่ืมให้เลือกหลากหลาย ด้านราคา ราคาถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับร้านกาแฟใน
ห้างสรรพสินค้า ด้านสถานที่ เลือกร้านที่มีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์สวยงาม ด้านการส่งเสริมการตลาด เลือก
ร้านท่ีมีการสะสมแต้มการซ้ือสินค้า ด้านบุคคลเลือกร้านท่ีพนักงานให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ด้าน
กระบวนการให้บริการ เลือกร้านท่ีการให้บริการรวดเร็วและถูกต้อง ด้านลักษณะทางกายภาพ เลือกร้านท่ีมี
บรรยากาศดี 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับการจัดรายการของเครื่องด่ืมกาแฟ 
ไอศครีมและขนมที่รับประทานกับกาแฟให้มีความหลากหลาย กําหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ ตกแต่ง
สถานท่ีท่ีเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม  มีท่ีนั่งเพียงพอและมีบริการด้านอ่ืนๆ เช่น Internet มุมหนังสือ จัดรายการ
ส่งเสริมการตลาดด้วยการสะสมแต้มการซ้ือสินค้า และให้ส่วนลดค่าสินค้า ตลอดจนจัดผู้ให้บริการที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ใส่ใจในการให้บริการที่รวดเร็วถูกต้อง 
 
 
 
คําสําคัญ:  กาแฟสด การพัฒนาธุรกิจ 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study The development of Business Coffee 
Shrimp Zaa.  

The objective is to study the behavior of consumers using coffee. And marketing 
factors that affect theservice coffee. The study population was a group of coffee consumers 
in the district, Chachoengsao. Select a sample of 100 people by questionnaire as a tool in 
education. Then the data was collected and processed using the percentage average. 

The results showed that the majority of respondents were female, single, age less 
than or equal to 25 years of a bachelor's degree or equivalent. Occupational workers A 
monthly income 10,001-20,000 baht 
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1. บทนํา 
ต้นกาแฟ ค้นพบครั้งแรกใน เอธิโอเปีย 

(Ethiopia) เน่ืองจากชายเลี้ยงแพะสังเกตเห็นแพะที่
เลี้ ยงอ ยู่ มีอาการกระปรี้ กระเปร่า  เ ป็นพิเศษ 
หลังจากได้กินผลสีแดงคล้ายเชอร่ีของต้นไม้ชนิด
หน่ึง ชายเลี้ยงแพะจึงลองเก็บผลชนิดน้ันมาลองกิน
ดูบ้าง ปรากฎว่าเกิดอาการเช่นเดียวกับแพะ ข่าว
ดังกล่าวแพร่หลายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทราบไป
ถึงผู้สอนศาสนาที่รู้ถึง ความมหัศจรรย์ของผลสีแดง
นี้ พระผู้สอนศาสนาจึงทดลองนําผลเชอรี่ดังกล่าวไป
แช่น้ําและด่ืมนํ้านั้นดู ทําให้เกิดความรู้สึก
กระฉับกระเฉง เหตุน้ีจึงเป็นต้นกําเนิดของการด่ืม
น้ําผลเชอรี่หรือผลกาแฟน่ันเอง ความนิยมของ
กาแฟเริ่มแพร่กระจายในอาหรับมากข้ึน กระทั่งในปี 
ค.ศ.1534 สุลต่านแห่งอิสตันบูล นามว่า ออสโตมัส 
สั่งประกาศให้ เป็นสิ่งผิดกฏหมาย แต่เหมือนย่ิงห้าม
ก็เหมือนย่ิงยุหน่ึงปีต่อมากาแฟเป็นที่นิยมมากขึ้น
และมีร้านกาแฟเกิดขึ้น เป็นท่ีพบปะของเหล่านักคิด 
นักปราชญ์ศิลปินรวมเหล่านักคิด ศิลปินแต่ละ
องค์การศาสนากับมองว่าร้านกาแฟเป็นที่ซ่องสุมทํา
ให้คนไม่สนใจศาสนา จึงประกาศว่า กาแฟเป็น
เครื่องด่ืมสีดํามืดของปีศาจซาตาน คนนิยมในกาแฟ
จึงลดลง กระทั่งยุคของสมเด็จสันตะปาปาคลีเมนท่ี 
13ได้ทดลองเคร่ืองด่ืมดังกล่าว และประกาศว่า
แท้จริงแล้วกาแฟมิได้เป็นอย่างข้อกล่าวหา กาแฟจึง
กลับมาเป็นท่ีนิยมอีกครั้งหนึ่ง 

ปัจจุบันเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟสด (Fresh 
Coffee) เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการ
เติบโตประมาณ 40-60% ต่อปี ได้มีร้านกาแฟเปิด
ขึ้นใหม่อย่างมากมายมีท้ังที่เป็นเฟรนไชส์มาจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศ ร้านกาแฟจะจัด
จําหน่ายเครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของกาแฟในรายการ
ต่างๆทั้งคั่วบดร้อนและเย็นเป็นหลัก อาจจะมีขนม 
เช่น เค้ก คุกกี้ ในรูปแบบต่างๆไว้บริการด้วย การ
ตกแต่งของร้านมักจะดูทันสมัยมีแบบแผนการ

ตกแต่งเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากธุรกิจร้าน
กาแฟมีการแข่งขันท่ีสูงมาก การบริหารร้านกาแฟจึง
ต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของตนเองให้มากที่สุดและ
สร้างตราย่ีห้อของร้าน มีการจําหน่ายอุปกรณ์การชง
กาแฟหรือภาชนะที่มีตราเป็นเอกลักษณ์ไว้จําหน่าย
พนักงานของร้านควรมีอัธยาศัยดี มีใจรักบริการ ย้ิม
แย้มกับลูกค้าและที่สําคัญต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
กาแฟอย่างผู้เช่ียวชาญ 

จากท่ีได้กล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่ารูปแบบของ
การแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟได้เปลี่ยนแปลงไปมาก
ท้ังในด้านของสินค้าและบริการท่ีมีความพิถีพิถันใน
เรื่องของกรรมวิธีการชงกาแฟให้ได้มาตรฐานมี
รายการเครื่องด่ืมที่หลากหลายและมีรูปแบบที่โดด
เด่น(ดีไซน์)ให้ลูกค้าเลือกสรร พนักงานให้บริการ
ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี มีการขายของท่ีระลึก
หรือแก้วกาแฟที่มีเครื่องหมายแสดงถึงสัญลักษณ์
ของร้าน ท่ีสําคัญกาแฟเป็นกระแสท่ีกําลังได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านกาแฟจึงต้องคิดกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถดําเนินการและมีส่วนแบ่งทางการตลาด
เพ่ิมขึ้นและดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ผู้ศึกษาใน
ฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายกาแฟสดมี
ความต้องการข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจให้มีความเติบโต
จึงสนใจในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟ
สดต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้
บริการร้านกาแฟสด 

2 . เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด 
  
 



  

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ด้านเน้ือหา ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

และปัจจัยส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล และกระบวนการ 

2. ด้านประชากร ศึกษาจากกลุ่มผู้บริโภค
กาแฟสด เลือกตัวอย่างจํานวน 100 คน 

3. ด้านเวลา ศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม-
ตุลาคม 2556 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา  

1. ทําให้ทราบ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด 

2. ทําให้ทราบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด 

3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็น
แนวทาง ในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด 
 
นิยามศัพท์ 

ร้านกาแฟสด หมายถึง การขายกาแฟสด ท่ี
ไม่ขายแต่กาแฟสดอย่างเดียวแต่สําหรับในร้านจะมี
การขายสินค้าอย่างอ่ืนประกอบด้วย เช่น ขนมคบ
เคี้ยวคุกกี้  ขนมเค้กไอศกรีม และสินค้ากิ๊ปช็อป
เบ็ดเตล็ดต่างๆที่เป็นของท่ีระลึก  
ผลิตภัณฑ์กาแฟสดประกอบด้วย 

เอสเปรสโซ่  (Espresso) เ ป็นกาแฟที่ถูก
เตรียมด้วยเครื่องพิเศษจากเมล็ดกาแฟบดละเอียด
ถูกขับผ่านออกมาด้วยไอนํ้าภายใต้ความดันสูง 
กรรมวิธีเหล่าน้ีใช้เวลาประมาณ 18-25 วินาที ช๊อต
ชองเอสเปรสโซ่มีปริมาณ 1 ถึง 1.3/4 ออนซ์ 
ผิวหน้าของกาแฟจะเป็นฟองครีมสีทอง ควรจะใส่
ถ้วยท่ีเสิร์ฟโดยตรง  

คาปูชิโน (Cappuccino) คือ เครื่องด่ืม
เอสเปรสโซ่ท่ีมีการเติมนมและฟองนมเป็นส่วนผสม

ซ่ึงฟองนมจะต้องมีความละเอียดมากและลอยอยู่
บนผิวกาแฟ จากน้ันโรยหน้าด้วยผงช็อกโกแลต 

ลาเต้ (Latte) เป็นเคร่ืองด่ืมเอสเปรสโซ่ท่ีเติม
นมร้อนลงไปแล้วปิดหน้าด้วยฟองนมจํานวน
เล็กน้อย (ประมาณ ½ น้ิว) 

มอคค่า (Mocha) เป็นเครื่องด่ืมเอสเปรสโซ่ที่
มีการผสมนํ้าเชื่อมรสช็อคโกแลตและนมร้อนลงไป 
ก่อนท่ีจะปิดหน้าด้วยวิปครีม มอคค่าก็คือลาเต้ ที่
แต่งกลิ่นด้วยรสนํ้าเช่ือมช็อคโกแลตนั่นเอง 

อเมริกาโน่ (Americano) คือเคร่ืองด่ืม
เอสเปรสโซ่ท่ีถูกทําให้เจือจางลงด้วยนํ้าร้อนเพ่ือทํา
ให้ได้กาแฟมีรสชาติถูกใจคอกาแฟชาวอเมริกัน 

 
2.  ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ ง น้ีหมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนใน
การกําหนดให้มีการกระทํา (ปริญ ลักษิตานนท์, 
2544 : 54) 

  จากแนวคิดของฟิลลิปคอตเลอร์ (Philip 
Kotler, 2000 : 270-271; อ้างอิงจาก ศิริวรรณ 
และคณะ, 2541 : 128 - 129) โมเดลพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้น
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซ้ือ (Black’s 
Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดําซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขาย
ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือจะ
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซ้ือ แล้วจะมี
การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer's Response) หรือ
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การตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer's Purchase 
Decision) 

 จุดเริ่ มต้นของโมเดลน้ีอ ยู่ ท่ี มีสิ่ งกระ ตุ้น 
(Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทําให้เกิด
การตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลน้ีจึงอาจ
เรียกว่า S - R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี 
ดังน้ี 

 1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจ
เกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 
สิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) สิ่ง
กระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า 
(Buying Motive) ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือด้านเหตุผล 
และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ 
สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 1.1สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing 
Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีสามารถควบคุมและต้อง
จัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย 

 (1) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้นความ
ต้องการ 

 (2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การ
กําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดย
พิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 

 (3 )  สิ่ งกระ ตุ้นด้านการจัดช่องทางการ
จําหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น จัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่
ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ 

 (4) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้
ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก 
แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป
เหล่าน้ี ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซ้ือ 

 1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็น
สิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก
องค์การ ซ่ึงบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ี 
ได้แก่ 

 (1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค เหล่านี้มี
อิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 

 ( 2 )  สิ่ ง ก ร ะ ตุ้ น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี 
(Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝากถอน
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้
บริการของธนาคารมากข้ึน 

 (3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง 
(Law and Political) เช่น กฎหมายเพ่ิมหรือลด
ภาษีสินค้าใดสินค้าหน่ึง จะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือ
ลดความต้องการของผู้ซ้ือ 

 (4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมี
ผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซ้ือสินค้าใน
เทศกาลน้ัน 



  

 2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซ้ือ 
(Buyer's Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือท่ี
เปรียบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ซ่ึงผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ
ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก ลั ก ษณ ะ ข อ ง ผู้ ซ้ื อ  แ ล ะ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

 2 . 1 ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ ซ้ื อ  ( Buyer’s 
Characteristics) ลักษณะของผู้ซ้ือมีอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 

 2 .2  กระบวนการตัดสินใจซื้ อของผู้ ซ้ื อ 
(Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้ 

 ( 1 )  ก า ร รั บ รู้ ปั ญ ห า  ( Problem 
Recognition) การท่ีผู้บริโภครู้จักปัญหาซ่ึงหมายถึง 
ผู้บริโภคทราบความจําเป็นและความต้องการใน
สินค้า งานของนักการตลาดในข้ันนี้คือจัดสิ่ง ท่ี
กระตุ้นความต้องการ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจําหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า 

 (2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) 
เม่ือผู้บริโภครับรู้ปัญหาน่ันคือ เกิดความต้องการใน
ขั้นที่ 1 แล้วก็ค้นหาข้อมูลจากแหล่งขอมูลต่างๆ 

 - แหล่งข้อมูล ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน คน
รู้จัก 

 - แหล่งการค้า ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงาน
ข าย  ง านขอ งนั ก ก า รตล าดที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการข้ันน้ี คือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้
ผ่านแหล่งการค้า และแหล่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 (3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation 
Search) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นที่ 2 หลักเกณฑ์ท่ีพิจารณา
คือ 

 - คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รูปร่าง 
รูปทรง 

 - ก า ร ใ ห้ นํ้ า หนั ก ค ว ามสํ า คั ญสํ า ห รั บ
คุณสม บั ติ ผ ลิ ต ภั ณฑ์  เ ช่ น  ร า ค า เ หม า ะสม 
คุณภาพสูง 

 - ค ว าม เ ช่ื อ เ กี่ ย ว กั บ ต ร า สิ น ค้ า  ห รื อ
ภาพลักษณ์ ซ่ึงความน่าเช่ือถือนี้จะมีอิทธิพลต่อการ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ 

 - เปรียบเทียบระหว่างย่ีห้อดังต่างๆ งานของ
นักการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการในขั้นน้ีคือ 
การจัดส่วนประสมการตลาดด้านต่างๆ ให้เหมาะสม 

 (4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อใด เนื่องจากมีการ
ประเมินผลทางเลือกต่างๆมาแล้ว ผู้บริโภคตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบมากที่สุดและปฏิเสธสินค้า
ท่ีตนไม่มีความพอใจท่ีจะซ้ือ 

 (5 )  พฤติกรรมภายหลั งการ ซ้ือ  ( Post-
Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจหลั งจาก มีการ ซ้ือผลิ ตภัณ ฑ์ ไป ใ ช้แล้ ว 
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ความรู้สึกน้ีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ
ความคาดหวังของผู้บริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
ตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก คือผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะซ้ือซํ้า แต่ถ้า
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการหรือตํ่ากว่า
ที่คาดหวังย่อมเกิดผลในทางลบ น่ันคือ บริโภคไม่
พอใจ และมีแนวโน้มท่ีจะไม่ซ้ือซํ้าค่อนข้างสูง 

 3 .  ก า ร ตอบสนอ ง ขอ ง ผู้ ซ้ื อ  ( Buyer's 
Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคหรือผู้
ซ้ือ (Buyer's Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมี
การตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

 3.1 การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Decision) การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะซ้ือ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจ และยี่ห้อ ราคา การลดราคา การตัดสินใจ 
ด้านผลิตภัณฑ์จะทําการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่อง
ดังต่อไปน้ี 

 (1 )  การ ตัดสิน ใจ เ ก่ียวกับ ย่ี ห้อ  (Brand 
Decision) 

 (2) การตัดสินใจด้านราคาและการลดราคา 
(Price and Deal Decision) 

 (3 )  การตัดสินใจ ซ้ือฉับพลัน  ( Impulse 
Decision) 

 3 . 2   การตั ดสิ น ใจ ด้ านร้ านค้ า  ( Store 
Decision) การตัดสินใจด้านร้านค้าของผู้บริโภค
ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความรู้สึกต่อร้านค้าน้ันๆ การ
เลือกร้าน (Choice of Store) การเลือกร้านค้า

ขึ้นอยู่กับทําเลที่ต้ัง ประเภทสินค้า ราคาและการ
บริการ 

 3 . 3  ก า ร ตั ดสิ น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร ซ้ื อ 
(Method of Purchase Decision) ลักษณะหรือ
วิธีการซ้ือของผู้บริโภคจะใช้หัวข้อต่อไปน้ีพิจารณา 
คือ 

 (1) ทัศนคติต่อเวลาและระยะทาง (Attitude 
toward Time Distance) ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างระยะทางกับสินค้าท่ีจําหน่าย 

 (2)  การตัดสินใจจับจ่ายหลายประเภท 
(Multiple Shopping Decision) ผู้บริโภคมักนิยม
ไปร้านค้าที่สามารถหาซ้ือของท่ีต้องการได้ครบทุก
อย่างในร้านเดียว (One Stop Shopping) 

 จากแนวคิดของฟิลิปคอตเลอร์  (Philip 
Kotler, 2000 : 268-269; อ้างอิงจากศิริวรรณ และ
คณะ, 2541 : 125-126) การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็น
การค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม การซ้ือและ
การใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ
ผู้บริโภค คําตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
จัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ี
สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสมคําถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภค คือ 6WS และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย 
Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? 
และ How? เพ่ือค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ
7O’s ซ่ึงประกอบด้วย Occupants, Objects, 



  

Objectives, Organizations, Occasions, 
Outlets และ Operations ภาพแสดงการใช้
คําถาม  7 คําถาม เ พ่ือหาคําตอบ  7 ประการ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณเสรีรตัน์และคณะ (2541 : 35-36)ได้
กล่าวถึงความหมายของการส่งเสริมการตลาดดังน้ี 

การส่งเสริมการตลาด  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
ท่ีใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
ทางการตลาดขององค์การ ประกอบด้วย 

 1. การโฆษณา (Advertising) 

 2. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

 3.  การขายโดยพนักงานขาย (Personal 
Selling) 

 4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity 
and Public Relations) 

 5 .  ก า ร ต ล า ด ท า ง ต ร ง  ( Direct 
Marketing) 
 
3. วิธีดําเนินการศึกษา 

1. ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคกาแฟสดในเขตพนมสารคาม เลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 100 ราย  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและการ
ทดสอบคือ แบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน
กาแฟสดและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด โดยผู้ศึกษาได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถาม ในเรื่อง

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ การ
สร้างลักษณะคําถามเป็นลักษณะ นามบัญญัติ 
(Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพ่ือจัดแบ่ง
ข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด โดย
มีคําตอบให้เลือกหลายคําตอบ แต่ผู้ตอบสามารถ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว ข้อมูลท่ีวัดได้ในระดับน้ีใช้
สถิติอย่างง่ายในการคํานวณคือ ค่าร้อยละ โดยใน
ส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วยจํานวนคําถาม
ท้ังสิ้น 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ใช้บริการร้านกาแฟสด โดยมีคําตอบให้เลือกหลาย
คําตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
ข้อมูลที่ วัดได้ในระดับนี้ ใช้สถิติอย่างง่ายในการ
คํานวณคือ ค่าร้อยละ ประกอบด้วยจํานวนคําถาม
ท้ังสิ้น 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ส่วนท่ี 3  เป็นข้อมูลปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดโดยเป็น
ลักษณะคําถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด 
(Likert) ท่ีสร้างขึ้นเป็นข้อคําถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) และในการประมาณ
ค่าได้มีการกําหนดค่าไว้ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง พอใจน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
 การประเมินผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
แต่ละระดับดังนี้  
 ค่าน้ําหนักคะแนน          ระดับความพึงพอใจ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   พอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  พอใจมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  พอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  พอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  พอใจน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบคําถามปลายเปิดเพ่ือให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
 การตรวจแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นนี้ได้ส่งให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจข้อความเน้ือหา ภาษา ความ
ชัดเจน และความถูกต้องครบถ้วนตามประเด็นที่
ศึกษา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขดําเนินการทดสอบ
กับกลุ่มตัวแทนจํานวน 5 คน แล้วนําผลมาปรับปรุง
อีกครั้งก่อนนําออกใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3. วิธีดําเนินการศึกษา เพ่ือให้การศึกษามี
ความสมบูรณ์ได้มีวิธีการดําเนินการรวบรวมข้อมูล 
ดังน้ี  
 1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจาก การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ทั้งตํารา เอกสาร และผล
การศึกษาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มเป้าหมายและรับกลับคืนด้วยตนเองดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย เพ่ือให้แน่ใจว่า
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  และ
สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ืออธิบาย
ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
และตัวแปรต่างๆ 
 
 
 
 

4. ผลการศึกษา       
ส่วนท่ี 1ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ี

ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง จํานวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 
67.0 และเป็นเพศชาย จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.0   

สถานภาพโสด จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.0 รองลงมาสมรส จํานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.0  

อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จํานวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา อายุ 36 ปีขึ้นไป 
จํานวน 31 คน  

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จํานวน  50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาตํ่า
กว่าปริญญาตรี  จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.0  

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน  42  คน  
คิดเป็นร้อยละ42.0 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  

มีรายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท  
จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  44.0 รองลงมา 
10,000 บาท  จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
 
    ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ
ร้านกาแฟสด 
 ใ ช้บริการร้ านกาแฟอเมซอนบ่อย ท่ีสุ ด  
จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  50.0 รองลงมาร้าน
กาแฟแบล็คแคนยอน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.0  
 ใช้บริการร้านกาแฟกับเพ่ือน  จํานวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ  69.0 รองลงมาครอบครัว จํานวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 
 ใช้บริการร้านกาแฟโดยมีจุดประสงค์เพ่ือด่ืม
กาแฟหรือทานของว่าง จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อย



  

ละ 28.0 รองลงมานัดพบ/รอเวลา จํานวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.9 
 ใช้บริการร้านกาแฟต่างๆ ตํ่ากว่า 10 ครั้งต่อ
เดือน จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 
รองลงมา 10-20 ครั้งต่อเดือน จํานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.0 
 มีค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการท่ีร้านกาแฟ
เฉลี่ยครั้งละประมาณน้อยกว่า 100 บาท จํานวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา 101-200 
บาท จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) อยู่ในระดับมาก              
( X =3.73) กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอพนม
สารคาม มีความคิดเห็นในระดับมาก ประกอบด้วย 
รายการของเคร่ืองด่ืมกาแฟให้เลือกหลากหลาย 
( X =3.88) รองลงมากาแฟและเครื่องด่ืมมีการ
ตกแต่งรูปลักษณ์สวยงามน่าด่ืม ( X =3.82) รสชาด
กาแฟ ( X =3.82) 
 ด้านราคา (Price) อยู่ในระดับมาก        
( X =3.74) กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอพนม
สารคาม มีความคิดเห็นในระดับมาก ประกอบด้วย 
ร าค า ถู ก เ ม่ื อ เ ป รี ย บ เที ยบกั บ ร้ า นก าแฟ ใ น
ห้างสรรพสินค้า ( X =3.96) ราคากาแฟมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ ( X =3.87) 
 ด้านสถานท่ี (Place) อยู่ในระดับมาก     
( X =3.82) กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอพนม
สารคาม มีความคิดเห็นในระดับมาก ประกอบด้วย 
มีการตกแต่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ( X =3.95) 
รองลงมา มีท่ีจอดรถสะดวก ( X =3.77) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยู่
ในระดับมาก ( X =3.56) กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดใน
เขตอําเภอพนมสารคาม มีความคิดเห็นในระดับมาก 
ประกอบด้วย  มีการสะสมแต้มการ ซ้ือสินค้ า      
( X = 3.95) รองลงมามีการให้ส่วนลดค่าสินค้า ( X =
3.77) 

 ด้านบุคลากร (People) อยู่ในระดับมาก 
( X =3.86) กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอพนม
สารคาม มีความคิดเห็นในระดับมาก ประกอบด้วย 
มนุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ข อ ง พ นั ก ง า น ท่ี มี ต่ อ ลู ก ค้ า            
( X =3.96) การเอาใจใส่และบริการลูกค้าของ
พนักงาน ( X =3.87) 
 ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.82) กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสด
ในเขตอําเภอพนมสารคาม มีความคิดเห็นในระดับ
มาก ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการบริการ   
( X =3.84) รองลงมา ความถูกต้องในการบริการ 
( X =3.80) 
 ด้านทางกายภาพ (Physical Evidence) อยู่
ในระดับมาก ( X =3.81) กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดใน
เขตอําเภอพนมสารคาม มีความคิดเห็นในระดับมาก 
ประกอบด้วย บรรยากาศของร้าน ( X =3.95) มีท่ีน่ัง
เพียงพอต่อจํานวนลูกค้า ( X =3.77) 
 
5. สรุป 

5.1 สรุปผลจากการศึกษา  
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 100 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มี
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท   

 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 100 คน 
ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนบ่อยที่สุด โดย
ใช้บริการร้านกาแฟกับเพ่ือน ใช้บริการร้านกาแฟ
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือด่ืมกาแฟหรือทานของว่าง มา
ใช้บริการร้านกาแฟต่างๆ ตํ่ากว่า 10 คร้ังต่อเดือน มี
ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการที่ร้านกาแฟเฉลี่ยคร้ังละ
ประมาณน้อยกว่า 100 บาท 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า โดยเฉล่ียแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก 
เรียงลําดับดังนี้ คือ รายการของเคร่ืองด่ืมกาแฟให้
เลือกหลากหลาย กาแฟและเคร่ืองด่ืมมีการตกแต่ง
รูปลักษณ์สวยงามน่าด่ืม รสชาติกาแฟ รสชาติของ
เค้ก เค้กมีให้เลือกหลากหลาย รสชาติของไอศครีม 
ไอศกรีมมีหลากหลายให้เลือก กาแฟย่ีห้อไทย กาแฟ
เป็นย่ีห้อของต่างประเทศ และมีสินค้าเบ็ดเตล็ดให้
เลือกหลากหลาย 
 ด้านราคา (Price) พบว่า โดยเฉล่ียแล้วผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากเรียงลําดับ
ดังน้ี คือ ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับร้านกาแฟใน
ห้างสรรพสินค้า ราคากาแฟมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ ราคาไอศครีมเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา
เค้กมีความเหมาะสมกับคุณภาพ   
 ด้านสถานท่ี (Place) พบว่า โดยเฉล่ียแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก 
เรียงลําดับดังน้ี คือ มีการตกแต่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
สวยงาม มีที่จอดรถสะดวก ต้ังอยู่ในย่านธุรกิจ/
ห้างสรรพสินค้า    
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ มีการสะสม
แต้มการซ้ือสินค้า มีการให้ส่วนลดค่าสินค้า และมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย   
 ด้านบุคลากร (People) พบว่า โดยเฉล่ียแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก 
เรียงลําดับดังนี้ คือ มนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานท่ีมี
ต่อลูกค้า  การเอาใจใ ส่และบริการลูกค้ าของ
พนักงาน บุคลิกภาพของพนักงาน และความรู้ความ
เข้าใจในสินค้าของพนักงาน     
 ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) 
พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ ความ

รวดเร็วในการบริการ และความถูกต้องในการ
บริการ    
 ด้านปัจ จัยด้านทางกายภาพ  (Physical 
Evidence) พบว่า โดยเฉล่ียแล้วผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีค ว ามคิ ด เ ห็ น ใน ระ ดับม าก 
เรียงลําดับดังน้ี คือ บรรยากาศของร้าน มีท่ีน่ัง
เพียงพอต่อจํานวนลูกค้า และมีบริการด้านอ่ืนๆ 
เช่น Internet มุมหนังสือ ห้องน้ําไว้บริการ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้
ความสําคัญเก่ียวกับความหลากหลายของรายการ
สินค้าให้ผู้บริโภคเลือก รวมไปถึงควรให้ความสําคัญ
ในการตกแต่ง รูปลักษณ์ของกาแฟ ให้เชิญชวนใน
การด่ืม และควรให้ความสําคัญเก่ียวกับความเป็น
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ส ช า ติ ก า แ ฟ  ด้ า น ร า ค า  
ผู้ประกอบการควรมีการสํารวจการกําหนดราคาของ
คู่แข่งและควรกําหนดราคากาแฟ ไอศกรีม เค้ก ให้
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ด้านสถานท่ี  
ผู้ ประกอบการควร มีการตกแต่ง ร้ านให้ เ ป็น
เอกลักษณ์ของตัวเอง ด้านการส่งเสริการตลาด  
ผู้ประกอบการควรจัดโปรแกรมการส่งเสริมการขาย 
เช่น สะสมแต้มในการซ้ือผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากร  
ผู้ประกอบการควรจัดการอบรมพนักงาน ทางด้าน
การเอาใจใส่และการบริการลูกค้า ด้านกระบวนการ  
ผู้ประกอบการในการบริการให้รวดเร็วและถูกต้อง
ในการส่ังซ้ือ  ด้านกายภาพ  ผู้ประกอบการควรใส่
ใจในการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับลูกค้า 
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