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ส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อลูกค้าในการใช้บรกิารร้านกาแฟภูฟิน จังหวัดเชียงใหม่ 

Marketing Mixed Affecting Customers Towards Using Services of                                              

Phufinn Doi Coffee Shop, Chiang Mai Province. 

อภวิัฒน์ รักร่วม* และเอือ้บุญ เอกะสิงห์ * *  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระ เร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีผลต่อลูกค้าในการใช้บริการร้านกาแฟภูฟิน จังหวัดเชยีงใหม่     

มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ  

ภูฟิน และน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟภูฟิน เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง

ธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ณ ร้านกาแฟ    

ภูฟิน ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี        

มอีาชีพนักเรียน/นักศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 20,001 – 30,000 บาท 

ด้านพฤติกรรมการใช้บริการพบว่า มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟภูฟิน เพื่อพักผ่อนและท่องเท่ียว  

บุคคลผู้ร่วมเดินทางในการใช้บริการส่วนใหญ่มากับเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน  โดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟภูฟิน 

จากเพ่ือน/คนรู้จัก เหตุผลในการเลอืกใช้บริการเนื่องจากสภาพแวดล้อมท่ีดี 

ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ปัจจัยด้านท่ีได้รับความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีปัจจัยย่อย  

ท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ มีป้ายแจ้งราคาสินค้าท่ีชัดเจน ด้านลักษณะทางกายภาพภายนอกและการน าเสนอ  

มคี่าเฉลี่ยความส าคัญ อยู่ในระดับมาก มปัีจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากที่สุด คือ อากาศถ่ายเทได้ดี ด้านราคาเท่ากันกับ

ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความส าคัญอยู่ ในระดับมาก มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ  

มป้ีายแจ้งราคาสินค้าท่ีชัดเจน และ ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล าดับ 

 

ABSTRACT 

  The objective of this independent study was to study marketing mix that affected customers towards using 

services at Phufinn Coffee Shop and to use the results for future strategy planning and to improve the business in 

order to answer to the customers’ needs. As Phufinn Coffee Shop is a service business, marketing mix was the theory 

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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used as the analysis framework.   The data was collected from 400 customers of Phufinn Coffee Shop, located at 

Tambon Nam Prae, Amphuer Hang Dong, Chiang Mai. 

 The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, 18-25 years old.   They 

were students working for Bachelor’s degree, with monthly allowance/income of 20,0001-30,000 baht. 

 From the study of customer behaviour it was found that most questionnaire respondents had not used services 

at Phufinn Coffee Shop.   Those who had, had visited Phufinn Coffe Shop for 2-3 times.  The purpose of visiting was 

for recreation.  They were accompanied by their friends or colleagues.  They heard about Phufinn Coffee Shop from 

friends or acquaintances. The reason for choosing Phifinn Coffee Shop was for its good environment. 

 From the study of marketing mix, the results showed that all marketing mix were ranked at the high level in 

the following order.   The most important factor was personnel which was ranked at the high level, with the highest 

ranked sub- factor being clear price tags.  Next, physical appearance and presentation was ranked at the high level, 

with the highest ranked sub-factor being good ventilation. Price and process were ranked at the same level, and both 

were ranked at the high level, with the highest ranked sub-factor being clear price tags and fast service. Product and 

marketing promotion were ranked at the same level and both were ranked at the high level, with the highest ranked 

sub- factor being availability of wifi and online access for information, for example a website and on Facebook.  And 

lastly, place was ranked at the high level, with the highest ranked sub- factor being availability of direction signs at 

junctions.  

 

บทน า 

ร้านกาแฟเป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ด้วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล้าด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ  

เป็นเสนห่์ท่ีดึงดูดให้ผู้คนเข้าร้านกาแฟ ไมว่า่จะเป็นผู้ท่ีช่ืนชอบในรสชาตขิองกาแฟหรือชื่นชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ 

ตลอดจนผู้ท่ีอยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ ท้ังนี้ ยูโรมอนิเตอร์ ได้รายงานว่าในปี 2561 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีจ านวน

ร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้านเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปี 

ท่ีผ่านมา พบวา่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2 การบริโภคกาแฟในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15.0 ตอ่ปี ปัจจุบันคนไทย

บริโภคกาแฟเฉลี่ยอยู่ท่ี 300 แก้วต่อคนต่อปี แสดงเห็นถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ (ศูนย์อัจฉริยะเพื่อ

อุตสาหกรรมอาหาร, 2562) 

จังหวัดเชยีงใหมถ่ือเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีร้านกาแฟมากท่ีสุดของประเทศไทย และมีอัตราการเจรญิเตบิโตของธุรกิจ

ร้านกาแฟอย่างต่อเนื่อง จากผู้ประกอบการร้านกาแฟมีอยู่หลากหลายท าให้ธุรกิจร้านกาแฟในเชียงใหม่จึงมกีารแข่งขันท่ี

รุนแรง เนื่องจากมีการแย่งชิงพื้นท่ีในการท าธุรกิจกันมากขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องน าเสนอกลยุทธ์ท่ีสามารถดึงดูดและ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค เพื่อสามารถแข่งขันกับร้านกาแฟอื่นๆ ได้ 
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          ร้านกาแฟภูฟินเป็นธุรกิจร้านกาแฟสดท้องถิ่นของนักลงทุนชาวเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ี ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง     

จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เมล็ดกาแฟจากแหล่งโรงคั่วขนาดกลางของจังหวัดเชียงใหม่ย่านอุทยานหลวงราชพฤกษ์  

เร่ิมเปิดให้บริการต้ังแต่เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2558 ถือเป็นธุรกิจใหมใ่นวงการธุรกิจกาแฟสด  

 เนื่องจากปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ร้านกาแฟภูฟินได้มีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา ท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม  

ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นหลัก แต่ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะร้านกาแฟภูฟินสาขาแรก (ภูฟินดอย) เท่านั้น เนื่องจากต้องการ 

ศึกษาธุรกิจร้านกาแฟท่ีมีวิวเขาเพื่อน าข้อมูลท่ีได้นั้นน ามาตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้า ผู้ท่ีต้องการพักผ่อน 

เชงิธรรมชาติ 

 จากสถานการณ์การแข่งขันร้านกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่ท่ีค่อนข้างสูง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา  

ด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการร้านกาแฟภูฟิน จังหวัดเชียงใหม่  

ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหา การปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะ

แผนกลยุทธ์และการด าเนนิงานทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้ม และให้เกิดความย่ังยนืในธุรกิจนีไ้ด้  

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสนิใจของลูกค้าในการใชบ้ริการร้านกาแฟภูฟินจังหวัดเชยีงใหม ่
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟภูฟิน 

2. สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟภูฟินเพื่อพัฒนาปรับปรุง

ธุรกิจให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกค้า 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mixes) ( 7P’s) (Kotler 1997: 92 อ้างถึงใน  

โสภิตา รัตนสมโชค, 2558: 10) ได้กล่าวไว้วา่ ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจัยทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ท่ีธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการรวมถึงและสร้างความพึงพอใจให้แก่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการ ซึ่งประกอบด้วย 7P’s คือ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร 

(People) หรือพนักงาน (Employee) กระบวนการการให้บริการ (Process) ลักษณะทางกายภาพภายนอกและการน าเสนอ 

(Physical Evidence / Environment and Presentation) 
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วิธีการด าเนินการวจิัย   

ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตประชากร และขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกค้าท่ีมา 

ใชบ้ริการ ณ ร้านกาแฟภูฟิน ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่  ตัง้แต ่มถิุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดอืน ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 เนื่องจากไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน การศึกษาคร้ังนี้จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้

วิธีการเปิดตารางของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2558) ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) หมายถงึ เป็นการเลอืกแบบไมม่กีฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก (ฉัตรศริิ ปิยะพิมลสทิธ์ิ, 2557) 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือเคยใช้บริการร้านกาแฟภูฟินจ านวน  

400 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2560 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และข้อมูล  

เชงิพฤตกิรรม วิเคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ด้าน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และการบริการ ราคา 

สถานท่ีให้บริการและช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะ  

ทางกายภาพ ของลูกค้าร้านกาแฟภูฟิน การวัดการมผีลของค าถามแบบประมาณค่า (Rating scale) วัดระดับความส าคัญ

ท่ีมีผลต่อการเลอืก 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

สถานที่ใช้ในการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล คือ ร้านกาแฟภูฟิน ตั้งอยู่ท่ี ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง           

จังหวัดเชยีงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และพฤตกิรรมการเข้าใช้บรกิาร  

สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 57.25 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 33.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.50 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  

ร้อยละ 28.75 รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 19.50 

สรุปข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการที่ร้านกาแฟภูฟิน จากการศึกษาพบว่า มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้

บริการร้านกาแฟภูฟิน คือ มาเพื่อพักผ่อนและท่องเท่ียว ร้อยละ 46.00 บุคคลผู้ร่วมเดินทางในการใช้บริการร้านกาแฟ 

ภูฟินส่วนใหญ่มากับเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 38.25 โดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟภูฟินจากเพื่อน/คนรู้จัก   

ร้อยละ 55.50 เหตุผลในการเลอืกใช้บริการร้านกาแฟภูฟินเนื่องจากสภาพแวดล้อมท่ีด ีรอ้ยละ 47.00 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อลูกค้าในการใช้บริการร้านกาแฟภูฟิน  

ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อลูกค้าในการใช้บริการร้านกาแฟภูฟิน ด้านปัจจัยสว่นประสมการตลาด

บริการท่ีผลต่อลูกค้าในการใช้บริการร้านกาแฟภูฟิน จังหวัดเชียงใหม่ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านท่ีได้รับความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยความส าคัญ  

อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 4.28 มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า  

ร้อยละ 4.35 ด้านลักษณะทางกายภาพภายนอกและการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยความส าคัญ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 4.23  

มปัีจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากที่สุด คือ อากาศถา่ยเทได้ดี ร้อยละ 4.33 ด้านราคาเท่ากันกับด้านกระบวนการให้บริการ 

มีค่าเฉลี่ยความส าคัญอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 4.15 มีปัจจัยย่อย ท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ มีป้ายแจ้งราคาสินค้าท่ี

ชัดเจน ร้อยละ 4.30 และ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 4.27 ด้านผลิตภัณฑเ์ท่ากันกับด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีค่าเฉลี่ยความส าคัญอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 4.08 มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ   มี Wifi ไว้บริการ  

ร้อยละ 4.28 และ มีช่องทาง Online ให้ข้อมูล เช่น ใน Website หรือ Facebook  ร้อยละ 4.28 และ ด้านการจัดจ าหน่าย  

มีค่าเฉลี่ยความส าคัญอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 3.94 มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ มีป้ายบอกทางตามแยก

ตา่งๆ รอ้ยละ 4.20 ตามล าดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามในการศกึษานีใ้ห้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากรในระดับมากเป็นอันดับ

แรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ได้ท าการศึกษาร้านกาแฟสดในป้ัมน้ ามันบริเวณ 

เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีความส าคัญใน

ระดับมาก เป็นอันดับแรก และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ มัทวัน กุศลอภิบาล (2555)  ได้ท าการศึกษาร้านกาแฟสด 

ในอ าเภอเมอืง จังหวัดราชบุรี ได้ให้ความส าคัญให้กับเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นอันดับแรก และไมส่อดคล้องกับ

การศึกษาของสุวพัชร สุรเชษฐพงษ์ (2558) ได้ท าการศึกษาร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้

ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก ส่งผลให้ผลการศึกษาออกมาไม่สอดคล้องกันกับร้านกาแฟภูฟิน ท่ีผู้ตอบ

แ บ บ ส อ บ ถ า ม มุ่ ง เ น้ น ไ ป ยั ง เ ร่ื อ ง บุ ค ล า ก ร เ ป็ น ส่ ว น ใ หญ่  อ า จ เ พ ร า ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ร้ า น ก า แ ฟ 

ในจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีสูง  

ข้อเสนอแนะ  

ด้านผลิตภัณฑ์  

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับสัญญาณ Wifi ท่ีมีไว้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ     

ได้ใชง้านได้สะดวก ควรมกีารตดิป้ายแสดงให้ทราบว่าม ีWifi ไวใ้ห้บริการรวมถึงแจ้งรหัสในการเข้าใช้บริการ Wifi ให้ชัดเจน 

เนื่องจากลูกค้าให้ความส าคัญในระดับมากส าหรับเร่ืองนี้  นอกจากนี้ควรมีรูปภาพเคร่ืองดื่ม/อาหาร/เบเกอร่ี  
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ให้ลูกค้าได้สามารถดูก่อนสั่งซื้อ อีกท้ังควรมีการพัฒนาการตกแต่งลูกเล่นของอาหารและเบเกอร่ี ใหม่ๆ  อยู่เสมอ  

เพื่อดงึดูดลูกค้าให้สนใจในเมนูท่ีผู้ประกอบการน าเสนอใหม่ๆ  อยู่เสมอ 

ด้านราคา  

ผู้ประกอบการควรติดแสดงป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจนและค านึงถึงการตั้งราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์การ

ตกแต่งร้าน ท าเลท่ีตั้ง รสชาติของกาแฟ ราคาจึงต้องเหมาะสมกับคุณภาพ โดยราคาท่ีลูกค้าจะรับได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ

และการบริการของทางร้านมากกว่า แต่ควรจะส ารวจการก าหนดราคาของคู่แข่ง ร้านอื่นๆ  ด้วย เนื่องจาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามบางกลุ่มได้ให้ความส าคัญในเร่ืองราคาเหมาะสมกับปริมาณ จึงไม่ควรมีราคาสูงกว่าคู่แข่งหากสินคา้

นัน้ขายในขนาดหรือปริมาณเดียวกัน 

ด้านสถานที ่ 

ผู้ประกอบการควรเลือกสถานท่ีติดตั้ง ป้ายบอกทางไปยัง ร้านตามแยกต่างๆท่ีเห็นได้ชัดเจน หาง่าย  

และท าแผนท่ีน าทางไว้ใน Website หรือ Facebook เพื่อให้สะดวกและให้ลูกค้าเดินทางมายังร้านได้อย่างถูกเส้นทาง  

ซึ่งลูกค้าให้ความส าคัญในระดับมากส าหรับเร่ืองนี้รวมท้ังเวลาปิดร้านควรท่ีจะค่ ากว่าร้านอื่นๆ เช่น 20.00 น.  

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าท่ีไม่สะดวกในเวลาท่ีทางรา้นเปิดบริการปัจจุบัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ผู้ประกอบการควรมีช่องทาง Online เช่น Website หรือ Facebook ไว้ให้ข้อมูลร้านกับให้ลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการ 

ท่ีลูกค้าจะท าความรู้จักร้าน รวมถึงการลงโฆษณาร้านและการลดราคาโปรโมชั่นต่างๆ ใน Website หรือ Facebook   

ให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้อยา่งง่ายและท่ัวถึง เมื่อมีสนิค้าตัวใหมห่รือในชว่งท่ีลดราคาในเทศกาลหรือโอกาสพเิศษต่างๆ 

และควรมีการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเช่นมีคูปองส่วนลดหรือการสะสมแต้ม และควรลงโฆษณาทาง Online เช่น 

Website หรือ Facebook เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และเขา้ถึงข่าวสารอกีด้วย 

ด้านบุคลากร  

ผู้ประกอบการควรจัดการอบรมพนักงานทางด้านการเอาใจใส่และการบริการลูกค้าให้พนักงานมีความเต็มใจ  

ท่ีจะบริการและช่วยเหลือลูกค้า โดยลูกค้าให้ความส าคัญมากท่ีสุดในเร่ืองความเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าของพนักงาน  

ลูกค้าให้ความส าคัญมากในเร่ืองความสะอาดของพนักงานและการเต็มใจให้บริการลูกค้า ดังนัน้ทางผู้ประกอบการควรให้

ความส าคัญกับพนักงานเบื้องต้นในเร่ืองของการให้บริการ เช่น มารยาทอัธยาศัยตลอดจนความสะอาดเรียบร้อย 

ของร่างกายและการแตง่กาย และบุคลิกภาพของพนักงานสว่นหนา้ที่บริการลูกค้า 

ด้านกระบวนการให้บริการ  

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในระดับมากส าหรับเร่ืองนี้ โดยอาจจัดระบบการท างานให้เป็นระเบียบ ง่ายตอ่การให้บริการ และควรจัดระบบ

การให้บริการตามล าดับขั้นก่อนหลัง นอกจากนั้นควรให้ความส าคัญต่อการเก็บโต๊ะและท าความสะอาดอย่างรวดเร็ว 

เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ผู้ประกอบการควรฝึกพนักงานรวมท้ังหาอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท าความสะอาดให้รวดเร็ว

และสะอาด นอกจากนี้การรับช าระเงิน การท าอาหาร และกรรมวิธีการชงกาแฟหรือเคร่ืองดื่มต้องมีความรวดเร็ว  

ผู้ประกาบการควรหาอุปกรณ์การชงกาแฟท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการชงมาใช้เพื่อให้การชงเคร่ืองดื่มรวดเร็วขึ้น  
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ท าให้ลูกค้าไม่ต้องรอนาน รวมถึงหาระบบเคร่ืองคิดเงินอัตโนมัติเพื่อความสะดวกและถูกต้องแม่นย าต่อการรับช าระเงิน

จากลูกค้า 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ผู้ประกอบการควรมีการตกแต่งร้านให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี ดูโล่งและสวยงาม เช่น มีโซนนอกร้าน โซนห้องแอร์ 

หรือระบบพัดลมท่ีดี บางจุดมีหน้าต่างหรือทางระบายอากาศท่ีเพียงพอ ท าให้ลูกค้ารู้สึกอยากเข้ามาใช้บริการเนื่องจาก

ลูกค้าให้ความส าคัญในระดับมากส าหรับเร่ืองนี้ และผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองการจัดโต๊ะเก้าอี้        

ให้เพียงพออีกด้วย ผู้ประกอบการควรจะมีการรับส ารองโตะ๊หรือมโีต๊ะเก้าอี้เสริม  ส ารองไว ้และควรจัดโต๊ะเกา้อีใ้ห้ลูกค้า     

นั่งเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างขวา้ง 

 

ข้อเสนอแนะจ าแนกตามเพศ 

เพศชาย  

จากการศึกษาพบว่า ต้องการบริการ Wifi (ด้านผลิตภัณฑ์) ทางร้านควรเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ  Wifi       

ให้คลอบคลุมท่ัวร้าน จากปัจจุบัน 1 จุด อาจควรเพิ่มเป็น 3 จุด เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเพศชายท่ีมาร้าน 

จะนั่งเล่นเกมมือถือร่วมกับเพื่อนๆท่ีมาด้วย ทางร้านอาจเพิ่มความเร็วในการอัพและดาวน์โหลดมากขึ้น และใช้ระบบ  

โยงสายแบบ Fiber (ใยแกว้น าแสง) แทน ซึ่งในปัจจุบันราคาไมสู่งมาก สามารถใช้ได้ดกีับระบบกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์

พูดโต้ตอบกันผ่านกลอ้งวงจรปิดของทางรา้นได้ดีเป็นอยา่งมาก 

จากการศึกษายังพบว่าเพศชายต้องการท่ีนั่งเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างขวาง (ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ  

ทางกายภาพ) ทางร้านควรจัดท่ีนั่งโต๊ะแบบไม่บังการมองเห็นของแต่ละโต๊ะ ไม่ควรน าของตกแต่งไปบังระยะกล้องถ่ายรูป 

เพื่อให้ลูกค้าได้ถา่ยรูปและนั่งดูดดื่มบรรยากาศอย่างเต็มท่ี 

เพศหญงิ  

จากการศึกษาพบว่า ต้องการให้มีรูปภาพ เคร่ืองดื่ม/อาหารให้ดูก่อนสั่งซื้อ (ด้านผลิตภัณฑ์) ทางร้านควรจ้าง 

ผลิตเล่มเมนูและออกแบบให้ตรงความตอ้งการไปในทางลูกค้ากลุ่มเพศหญิง เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมารา้นมากกว่าเพศชาย  

จากการศึกษายังพบว่า เพศหญิงต้องการให้พนักงานมีสุขลักษณะท่ีดี (ด้านบุคลากร) ร้านควรมีแบบฟอร์ม 

ชุดให้กับพนักงาน มีการเช็คเล็บมือ เล็บเท้าของพนักงาน หรือออกแบบสั่งซื้อรองเท้าท่ีปิดบังการมองเห็นของเท้า  

และเข้ากันกับร้านท่ีอยูภ่าคเหนือ อาจใชร้องเท้าตามถนนคนเดินต่างๆ ซึ่งราคาไมสู่งมาก ส่วนชุดอาจใชผ้้ากันเป้ือนคร่ึงตัว 

เพื่อให้ลูกค้าดูมั่นใจในเร่ืองความสะอาดของพนักงานมากขึ้น มีการออกแบบทรงผมท่ีไม่ปิดบังใบหน้า และให้ตกแต่ง

ใบหนา้บางๆ เหมาะสมกับวัยและเพศของพนักงาน เพ่ือปกปดิหลุมสิวตา่งๆ 

จากการศึกษายังพบว่า เพศหญิงร้านมีอากาศถ่ายเทได้ดี (ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ)  

ร้านควรมีพัดลมท่ีใช้ ดูดอากาศจากด้านนอกตัวร้านให้เข้ามายังภายในร้าน มีการติดตั้งพัดลมตามจุดท่ีไม่บังการมองเห็น

ววิร้าน และตดิตัง้ให้ท่ัวถึงทุกโตะ๊ อาจใชไ้อหมอกเพื่อลดอุณหภูมร้ิาน ซึ่งสามารถช่วยลดฝุ่นได้ด้วย  

ข้อเสนอแนะจ าแนกตามอายุ 
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อายุต่ ากว่า 18 ป ี

จากการศึกษาพบว่า ต้องการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น คอคเทล เบียร์ (ด้านผลิตภัณฑ์) ความต้องการด้านนี้  

ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มมึนเมาแก่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ทางร้านควรจัดหาเบียร์ 0% แอลกอฮอล์  

ท่ีปัจจุบันก าลังเป็นท่ีนยิมในหมู่วัยรุ่น ซึ่งรสชาติสามารถทดแทนและมีหลากหลายรสให้เลอืก และมีเมนูมอคเทลท่ีตกแตง่

คล้ายๆ คอคเทลท่ีมีแอลกอฮอล ์อาจใชเ้ครื่องดื่มโทนคิที่มรีสขมเข้ามาแทนเหลา้ 

จากการศึกษายังพบว่า อายุต่ ากว่า 18 ปีต้องการให้ตกแต่งเคร่ืองดื่ม สวยงาม แปลก ไม่เหมือนร้านอื่น  

(ด้านผลิตภัณฑ์) ทางร้านควรศึกษาการตกแต่งของคู่แข่งเพื่อน ามาออกแบบของตนเอง อาจดูสื่อต่างประเทศ  

และหาวัตถุดิบท้องถิ่นมาประยุกต์ใช ้

อายุ 18-25 ปี 

จากการศึกษาพบว่า ต้องการให้มีบริการ Wifi (ด้านผลิตภัณฑ์) กลุ่มอายุนี้อาจใช้ Wifi ในการเล่นสื่อสังคม

ออนไลน์ หรือใชใ้นการติดต่อสื่อสารงานตา่งๆ ทางร้านควรใชร้ะบบเดียวกับข้อเสนอแนะจ าแนกตามเพศชาย 

จากการศกึษายังพบวา่ ตอ้งการให้มีช่องทาง Online ให้ขอ้มูล เชน่ ใน Website หรือ Facebook (ด้านการส่งเสริม

การตลาด) เนื่องจากกลุ่มนี้จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก ทางร้านควรอัพเดท Facebook ของทางร้านบ่อยๆ  

ซึ่งสอดแทรกข้อมูลท้ังแผนท่ี และข้อมูลสนิค้าอยูต่ลอดเวลา ซึ่งเป็นไปได้ยากที่ลูกค้าจะเลื่อนเข้าไป ดูข้อมูลเก่าๆ ท่ีลา้หลัง 

จากการศึกษายังพบว่า อายุ 18-25 ปี ต้องการให้มีจ านวนโต๊ะมีเพียงพอต่อความต้องการ (ด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ) เนื่องจากพื้นท่ีทางร้านมีจ ากัด อาจใช้วิธีรอโต๊ะและเพิ่มมุมนั่งรอท่ีมีการตกแต่ง หรือมีการ

ส่งเสริมการตลาด เพื่อให้นา่รอมากขึ้น เนื่องจากบางครัง้หากรา้นเต็ม ลูกค้าจะไปร้านอ่ืนทันที 

อายุ 26-30ปี 

จากการศึกษาพบว่า ต้องการท่ีนั่งสามารถนั่งได้สบาย ไม่เบียดหรือชนกับโต๊ะ/เก้าอี้อื่น (ด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ) ทางร้านจะต้องวางแผนการวางโต๊ะให้คุ้มค่า และไม่ดูแออัดเกินไป อาจมีฉากหรือม่าน  

บังตาเพื่อให้เกิดความสว่นตัวมากขึน้ 

อายุมากกว่า 40 ป ี

จากการศึกษาพบว่า มีการพัฒนาการตกแต่ง ลูกเล่นของอาหารและเบเกอร่ี ใหม่ๆอยู่เสมอ (ด้านผลิตภัณฑ์) 

ลูกค้ากลุ่มนี้อาจเป็นวัยท่ีต้องการสิ่งใหม่ๆให้กับประสบการณ์ชีวิต จะเร่ิมเข้าหาร้านท่ีมีวิธีการน าเสนอสินค้าใหม่ๆ  

เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมมีเวลาว่างมากขึ้น ทางร้านควรออกแบบสินค้าท่ีเข้าถึงง่ายร่วมสมัยกับปัจจุบัน เช่น เครปเค้กสีเรนโบ 

(สายรุ้ง) ตกแต่งดว้ยการบีบครมีรูปดอกไม้ หรือใชใ้บตองรองจาน 

ข้อเสนอแนะจากปัญหา 

จากการศึกษาพบว่า การตกแต่งอาหารไม่ตรงกับในรูป เป็นประเด็นส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นทาง

ร้านควรออกแบบผลิตภัณฑใ์ห้พนักงานสามารถตกแตง่สินค้าได้งา่ย ตรงตามรูป 
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