
 
บทท่ี 4 

กลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมของรานกาแฟสดขนาดเล็กในบริเวณสถานอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 
 

4.1   กลยุทธการตลาดในแตละดานสําหรับรานกาแฟสดขนาดเล็ก 
 
4.1.1  กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

                การวิเคราะหยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑของรานกาแฟสดขนาดเล็ก ซ่ึงรานกาแฟสดมี

จุดแข็ง คือสามารถดัดแปลงและพัฒนาเทคนิค  การชงกาแฟไดอยางรวดเร็ว และมีกาแฟท่ีเปนสูตร

เฉพาะราน ซ่ึงมีโอกาสที่เอ้ือตอผูประกอบการคือ ความนิยมในการบริโภคกาแฟในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหมมีเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงนอกเหนือจากกาแฟแลวผูบริโภคยังนิยมบริโภคขนมและ

อาหารวางรวมดวย และจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีสามารถผลิตกาแฟท่ีมีคุณภาพไดเปนจํานวน

มาก ผูประกอบการสามารถนําจุดแข็งภายในรานแสวงประโยชนจากโอกาส จึงทําใหเกิด

ยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ SO 1) มีการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑในดานคุณภาพและคิดคน

ผลิตภัณฑท่ีเปนสูตรเฉพาะรานใหมีหลากหลายชนิดมากข้ึนและออกแบบตัวบรรจุภัณฑใหสวยงาม

เพื่อดึงดูดผูบริโภคกลุมเปาหมาย รานกาแฟสดขนาดเล็กยังมีจุดออนดานผลิตภัณฑ คือ รานท่ีเพิ่ง

เปดบริการยังไมเปนท่ีรูจักของผูบริโภคบรรจุภัณฑท่ีใชสวนใหญเปนแกวกระดาษท่ีมีลวดลาย

ขณะท่ีลูกคานิยมแกวพลาสติกท่ีประทับตราของรานมากกวา เคร่ืองชงกาแฟทําใหรสชาติของกาแฟ

ไมคงท่ี ในดานโอกาส ความนิยมในการบริโภคกาแฟในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมมีเพิ่มสูงข้ึนอยาง

รวดเร็ว ซ่ึงนอกเหนือจากกาแฟแลวผูบริโภคยังนิยมบริโภคขนมและอาหารวางรวมดวย และ

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีสามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพไดเปนจํานวนมาก ผูประกอบการ

สามารถลดจุดออนโดยการใชโอกาสจากภายนอกได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหม

คือ กลยุทธ WO 1)มีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของกาแฟใหมีจุดขายท่ี

เปนเอกลักษณใหลูกคาจดจําไดและตรงตามความตองการของผูบริโภค  ตลอดจนมีการ

ประชาสัมพันธ พันธุกาแฟท่ีใชเปนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีความสดใหมอยูเสมอ ในสวนอุปสรรค

ของรานกาแฟสดขนาดเล็ก คือ รสนิยมของผูบริโภคในดานรสชาติของกาแฟไมเหมือนกัน 

ผูบริโภคบางกลุมยังติดกับการบริโภคกาแฟจากตางประเทศ เชน สตารบัค แบล็คแคนยอน เปนตน 
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และมีสินคาทดแทน ผูบริโภคสามารถเลือกดื่มกาแฟสําเร็จรูปแทนได เม่ือไมสามารถเลือกบริโภค

ตามท่ีตองการได ผูบริโภคก็จะเลือกบริโภคสินคาอ่ืนทดแทน แตในขณะท่ีอีกดานท่ีเปนจุดแข็งของ

รานคือ ทางรานสามารถดัดแปลงและพัฒนาเทคนิค  การชงกาแฟไดอยางรวดเร็ว และมีกาแฟท่ีเปน

สูตรเฉพาะราน ผูประกอบการสามารถใชจุดแข็งภายในของรานหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึง

สามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ ST 1) เพิ่มรายการสินคาใหมีความ

หลากหลาย เชน เพิ่มเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ ขนมเคก คุกกี้หรือขนมไทย และเพิ่มผลิตภัณฑท่ีมีรส กล่ิน ของ

กาแฟ สําหรับกลุมลูกคาท่ีตองการความแปลกใหมของผลิตภัณฑ และผูประกอบการสามารถลด

จุดออนภายในของรานและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตร

ทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WT 1) มีการลดปริมาณการจําหนายของผลิตภัณฑแตเพิ่มความ

หลากหลายของชนิดผลิตภัณฑในราน (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS matrix  ของการประกอบการธุรกิจรานกาแฟ
ขนาดเล็กดานผลิตภัณฑ 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
1. สามารถดัดแปลงและพัฒนาเทคนิค  

การชงกาแฟไดอยางรวดเร็ว 
2. มีกาแฟที่เปนสูตรเฉพาะราน 
 

1. รานท่ีเพิ่งเปดบริการยังไมเปนที่รูจักของ
ผูบริโภค 

2. บรรจุภัณฑที่ใชสวนใหญเปนแกวกระดาษท่ี
มีลวดลายขณะท่ีลกูคานิยมแกวพลาสติกที่
ประทับตราของรานมากกวา 

3. เคร่ืองชงกาแฟทําใหรสชาติของกาแฟไม
คงท่ี 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร WO 
1. ความนิยมในการบริโภคกาแฟใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหมมีเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว 

2. นอกเหนือจากกาแฟแลวผูบริโภค
ยังนิยมบริโภคขนมและอาหาร
วางรวมดวย 

3. จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ี
สามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพได
เปนจํานวนมาก 

1. มีการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑในดาน
คุณภาพและคิดคนผลิตภัณฑที่เปน
สูตรเฉพาะรานใหมีหลากหลายชนิด
มากขึ้นและออกแบบตัวบรรจุภัณฑให
สวยงามเพื่อดึงดูดผูบริโภค
กลุมเปาหมาย 

1. มีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑและ
บรรจุภัณฑของกาแฟใหมีจุดขายท่ีเปน
เอกลักษณใหลูกคาจดจําไดและตรงตาม
ความตองการของผูบริโภค ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ พันธุกาแฟที่ใชเปนวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร  (ST) ยุทธศาสตร (WT) 
1. รสนิยมของผูบริโภคในดาน
รสชาติของกาแฟไมเหมือนกัน 

2. ผูบริโภคบางกลุมยังติดกับการ
บริโภคกาแฟจากตางประเทศ เชน 
สตารบัค แบล็คแคนยอน เปนตน 

3. มีสินคาทดแทน ผูบริโภคสามารถ
เลือกดื่มกาแฟสําเร็จรูปแทนได 
เมื่อไมสามารถเลือกบริโภคตามท่ี
ตองการได ผูบริโภคก็จะเลือก
บริโภคสินคาอื่นทดแทน 

1. เพิ่มรายการสินคาใหมีความ
หลากหลาย เชน เพิ่มเคร่ืองด่ืมอื่นๆ 
ขนมเคก คุกก้ีหรือขนมไทย และเพิ่ม
ผลิตภัณฑที่มีรส กลิ่น ของกาแฟ 
สําหรับกลุมลูกคาท่ีตองการความ
แปลกใหมของผลิตภัณฑ 

 

1. มีการลดปริมาณการจําหนายของผลิตภัณฑ
แตเพิ่มความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ
ในราน 

 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 

 
4.1.2 กลยุทธดานราคา 

                        การวิเคราะหยุทธศาสตรดานราคาของรานกาแฟสดขนาดเล็ก รานกาแฟสดขนาด

เล็กมีจุดแข็งของรานคือ ราคากาแฟถูกกวารานกาแฟขนาดกลางและขนาดใหญ  และมีการติดปาย

ราคาบอกผูบริโภคใหทราบอยางชัดเจน ซ่ึงมีโอกาสท่ีเอ้ือตอผูประกอบการคือ มีนักศึกษาและ
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บุคลากรมีโอกาสบริโภคกาแฟสดมากกวาบุคลท่ัวไป และรานอยูใกลแหลงวัตถุดิบซ่ึงชวยลดคาใช

จายในการขนสง เนื่องจากผูจําหนายวัตถุดิบมีจํานวนมาก ดังนั้นอํานาจในการตอรองของผูซ้ือจึงสูง 

ผูประกอบการสามารถนําจุดแข็งภายในรานแสวงประโยชนจากโอกาส จึงทําใหเกิดยุทธศาสตร

ทางเลือกใหมคือ กลยุทธ SO 1)ใชตนทุนในดานการขนสงในสวนท่ีลดลง นํามาปรับปรุงคุณภาพ

กาแฟใหเทาเทียมกับรานกาแฟขนาดใหญเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันและสวนแบงทางการตลาด

ในธุรกิจ รานกาแฟสดขนาดเล็กยังมีจุดออนดานราคา คือ ธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็กสวนมากมีราคา

อยูในระดับเดียวกันทําใหข้ึนราคาไดยาก การท่ีเปนรานขนาดเล็กบางครั้งมีการซ้ือวัตถุดิบใน

ปริมาณท่ีไมมากนักอาจทําใหไดสวนลดในการซ้ือวัตถุดิบนอยลง และตนทุนของผูประกอบการต่ํา 

ในดานโอกาส คือ จํานวนนักศึกษา ซ่ึงอยูใกลแหลงวัตถุดิบ และชวยลดคาใชจายในการขนสง 

เนื่องจากผูจําหนายวัตถุดิบมีจํานวนมาก ดังนั้นอํานาจในการตอรองของผูซ้ือจึงสูงผูประกอบการ

สามารถลดจุดออนโดยการใชโอกาสจากภายนอกได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหม

คือ กลยุทธ WO 1) ทําการรวมกลุมกับรานกาแฟขนาดเล็กในการซ้ือปจจัยการผลิตและการจําหนาย

ผลิตภัณฑเพื่อจะไดซ้ือปจจัยการผลิตไดในราคาถูก ในสวนอุปสรรคของรานกาแฟสดขนาดเล็ก คือ 

ตนทุนในการผลิตเมล็ดกาแฟของเกษตรกรไมสามารถควบคุมได เชน ราคาปุย ราคาน้ํามันท่ีมี

แนวโนมท่ีสูงข้ึน และผูบริโภคมีทางเลือกหลายทางในการบริโภคสินคา เชนรานกาแฟท่ีมีราคา

เทากัน แตในขณะท่ีอีกดานท่ีเปนจุดแข็งของรานคือ ราคากาแฟถูกกวารานกาแฟขนาดกลางและ

ขนาดใหญ  และมีการติดปายราคาบอกผูบริโภคใหทราบอยางชัดเจน ผูประกอบการสามารถใชจุด

แข็งภายในของรานหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ 

กลยุทธ ST 1) มีสินคาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะราน ท่ีรานอ่ืนไมมีและจัดทําเมนูใหดูสวยงามและใจ

งาย  และทําการรวมกลุมกับรานกาแฟบริเวณขางเตียงในการจัดซ้ือปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุน 

และผูประกอบการสามารถลดจุดออนภายในของรานและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึง

สามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WT 1) มีการรวมกลุมรานกาแฟในบริเวณ

อ่ืน ๆ เพื่อตอรองราคาการซ้ือวัตถุดิบใหถูกลงและลดราคาผลิตภัณฑเพื่อแขงขันกับรานกาแฟ

บริเวณใกลเคียง (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS matrix  ของการประกอบการ
ธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็กดานราคา 

 
 
 

กลยุทธดานราคา 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

1. ราคากาแฟถูกกวารานกาแฟขนาด
กลางและขนาดใหญ 

2. มีการติดปายราคาบอกผูบริโภคให
ทราบอยางชัดเจน 

 

1. ธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็กสวนมากมี
ราคาอยูในระดับเดียวกันทําใหขึ้น
ราคาไดยาก 

2. การท่ีเปนรานขนาดเล็กบางครั้งมีการ
ซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่ไมมากนักอาจ
ทําใหไดสวนลดในการซื้อวัตถุดิบ
นอยลงทําใหตนทุนสูงขึ้น 

3. ตนทุนของผูประกอบการตํ่า 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร (WO) 
1. มีนักศึกษาและบุคลากรมี
โอกาสบริโภคกาแฟสด
มากกวาบุคลทั่วไป 

2. รานอยูใกลแหลงวัตถุดิบ 
ชวยลดคาใชจายในการ
ขนสง 

3. เน่ืองจากผูจําหนาย
วัตถุดิบมีจํานวนมาก 
ดังน้ันอํานาจในการ
ตอรองของผูซื้อจึงสูง 

 1. ใชตนทุนในดานการขนสงใน
สวนที่ลดลง นํามาปรับปรุง
คุณภาพกาแฟใหเทาเทียมกับราน
กาแฟขนาดใหญเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการแขงขันและสวนแบงทาง
การตลาดในธุรกิจ 

1.  ทําการรวมกลุมกับรานกาแฟขนาด

เล็กในการซื้อปจจัยการผลิตและการ

จําหนายผลิตภัณฑเพ่ือจะไดซื้อ

ปจจัยการผลิตไดในราคาถูก 

 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร  (ST) ยุทธศาสตร (WT) 
1. ตนทุนในการผลิตเมล็ด
กาแฟของเกษตรกรไม
สามารถควบคุมได เชน 
ราคาปุย ราคานํ้ามันที่มี
แนวโนมที่สูงขึ้น 

2. ผูบริโภคมีทางเลือกหลาย
ทางในการบริโภคสินคา 
เชนรานกาแฟที่มีราคา
เทากัน 

1.  มีสินคาที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ราน ที่รานอื่นไมมีและจัดทําเมนู
ใหดูสวยงามและใจงาย  และทํา
การรวมกลุมกับรานกาแฟบริเวณ
ขางเตียงในการจัดซื้อปจจัยการ
ผลิตเพ่ือลดตนทุน 

1.  มีการรวมกลุมรานกาแฟในบริเวณ

อื่น ๆ เพ่ือตอรองราคาการซื้อ

วัตถุดิบใหถูกลงและลดราคา

ผลิตภัณฑเพ่ือแขงขันกับรานกาแฟ

บริเวณใกลเคียง 

 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห  
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4.1.3  กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 
              การวิเคราะหยุทธศาสตรดานชองทางการจัดจําหนายของรานกาแฟสดขนาดเล็ก 
รานกาแฟสดขนาดเล็กมีจุดแข็งดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ทางรานวันเปดบริการทุกวันไมมี
วันหยุด เวลาในการเปด-ปด รานสามารถยืดหยุนได และมีทําเลที่ต้ังอยูใกลกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึง
มีโอกาสท่ีเอ้ือตอผูประกอบการคือ มีรถประจําทางผานราน และรานมีทําเลท่ีต้ังอยูใกล
สถานศึกษา ผูประกอบการสามารถนําจุดแข็งภายในรานแสวงประโยชนจากโอกาส จึงทําใหเกิด
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ SO 1) มีการเปดทําการรานทุกวันไมมีวันหยุด และเพิ่มเวลา
ในการทําการเพราะรานอยูใกลแหลงสถานศึกษา รานกาแฟสดขนาดเล็กยังมีจุดออนดานชอง
ทางการจัดจําหนาย คือ พื้นท่ีของรานมีจํากัด และท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ ในดานโอกาส คือ มีรถ
ประจําทางผานราน และรานมีทําเลที่ต้ังอยูใกลสถานศึกษา ผูประกอบการสามารถลดจุดออนโดย
การใชโอกาสจากภายนอกได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WO 1) 
พื้นท่ีมีจํากัด ควรปรับพื้นท่ีโดยอาศัยการออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินกิจการ เชน 
อุปกรณตาง ๆที่อยูในรานหรือมีการจางสถาปนิกท่ีเปนมืออาชีพ ชวยในการออกแบบได ในสวน
ของอุปสรรคคือ รานกาแฟหลายรานต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกัน และมีผูประกอบธุรกิจรานกาแฟสด
จํานวนมาก การแขงขันสูง แตในขณะท่ีอีกดานท่ีเปนจุดแข็งของรานคือ ทางรานวันเปดบริการทุก
วันไมมีวันหยุด เวลาในการเปด-ปด รานสามารถยืดหยุนได และมีทําเลท่ีต้ังอยูใกลกลุมลูกคา
เปาหมาย ผูประกอบการสามารถใชจุดแข็งภายในของรานหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึง
สามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ ST 1) มีการเพิ่มและเปดรานใหเร็ว และ
นานข้ึน มากกวารานอ่ืน และผูประกอบการสามารถลดจุดออนภายในของรานและหลีกเล่ียง
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WT 1) มีตก
แตงหนารานใหดูโดดเดนกวารานบริเวณใกลเคียง (ตารงท่ี 4.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

128 

ตารางท่ี 4.3   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS matrix  ของการประกอบการ
ธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็กดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
 
กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

1. เปดบริการทุกวันไมมี
วันหยุด 

2. เวลาในการเปด-ปด ราน
สามารถยืดหยุนได 

3. ทําเลที่ต้ังอยูใกลกลุม
ลูกคาเปาหมาย 

1. พื้นท่ีของรานมีจํากดั 
2. ท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ 
 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร (WO) 

1. มีรถประจําทางผานราน 
2. รานมีทําเลที่ต้ังอยูใกล

สถานศึกษา  
 

1. มีการเปดทําการรานทุกวนั
ไมมีวันหยดุ และเพิ่มเวลา
ในการทําการเพราะรานอยู
ใกลแหลงสถานศึกษา 

1. พื้นท่ีมีจํากดั ควรปรับ
พื้นท่ีโดยอาศัยการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับ
รูปแบบการดําเนินกจิการ 
เชน อุปกรณตาง ๆท่ีอยูใน
รานหรือมีการจาง
สถาปนิกท่ีเปนมืออาชีพ 
ชวยในการออกแบบได 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร (ST) ยุทธศาสตร (WT) 

1. รานกาแฟหลายรานต้ังอยูบริเวณ
ใกลเคียงกัน 

2. มีผูประกอบธุรกิจรานกาแฟสด
จํานวนมาก มีการแขงขันสูง 

1. มีการเพิ่มและเปดรานให
เร็ว และนานข้ึน มากกวา
รานอ่ืน 

 

1. มีตกแตงหนารานใหดู
โดดเดนกวารานบริเวณ
ใกลเคียง 

 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห  
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4.1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

                        การวิเคราะหยุทธศาสตรดานการสงเสริมการตลาดของรานกาแฟสดขนาดเล็ก ราน
กาแฟสดขนาดเล็กมีจุดแข็งดานการสงเสริมการตลาด คือ ลูกคาสามารถโทรศัพทส่ังสินคา กับทาง
รานไดลวงหนาและรานมีใหบริการลูกคาเม่ือลูกคาส่ังสินคาคร้ังละมากๆบริการสงฟรี ซ่ึงมีโอกาสที่
เ อ้ือตอผูประกอบการคือ รานมีทําเลท่ีต้ังอยูใกลสถานศึกษา และผูบริโภคชอบใหมีการทํา
โปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม เปนตน ผูประกอบการสามารถนําจุดแข็งภายในรานแสวงประโยชน
จากโอกาส จึงทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ SO 1) มีการจัดทําโปรโมช่ันให
หลากหลายและบอยข้ึน เชน เดือนละคร้ังหรือสองครั้ง จุดออนดานสงเสริมการตลาด คือการ
ประชาสัมพันธตองใชเงินลงทุนมาก ทําใหสงผลตอกําไร  การประชาสัมพันธโดยการผานส่ือไม
ใหผลท่ีชัดเจน  บางรานไมมีการทําโปรโมช่ัน และมีการสงเสริมการตลาดท่ีคลายกัน  ในดาน
โอกาส รานมีทําเลที่ต้ังอยูใกลสถานศึกษา และผูบริโภคชอบใหมีการทําโปรโมช่ัน ลด แลก แจก 
แถม เปนตน ผูประกอบการสามารถลดจุดออนโดยการใชโอกาสจากภายนอกได ซ่ึงสามารถทําให
เกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WO 1) ทําการประชาสัมพันธโปรโมช่ันในดานตาง ๆ เชน 
การแจกตัวอยางกาแฟใหชิมฟรี สะสมแสตมปหรือคูปองแลกของ มีการจัดแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ 
เชน งานศิลปะ สอนวิธีการชงกาแฟ แตงหนากาแฟ อาทิตยละคร้ัง เพื่อดึงดูดลูกคาเขามาใชบริการ
ในราน ในสวนอุปสรรคของรานกาแฟสดขนาดเล็กคือ เศรษฐกิจไมดี ตองมีการควบคุมคาใชจาย 
และมีคูแขงทางการตลาดสูง แตในขณะท่ีอีกดานท่ีเปนจุดแข็งของรานคือ ลูกคาสามารถโทรศัพท
ส่ังสินคา กับทางรานไดลวงหนาและรานมีใหบริการลูกคาเม่ือลูกคาส่ังสินคาคร้ังละมากๆบริการสง
ฟรี ผูประกอบการสามารถใชจุดแข็งภายในของรานหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําให
เกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ ST 1) เนนการสงสินคาฟรีถึงท่ี เฉพาะท่ีมีการส่ังซ้ือคร้ังละ
มากๆและอยูบริเวณมหาวิทยาลัยเทานั้น และผูประกอบการสามารถลดจุดออนภายในของรานและ
หลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WT 1) มี
การสงเสริมการตลาดโดยการจัดโปรโมช่ันผานใบปลิว เชนใชใบปลิวเปนบัตรสวนลดในการซ้ือ
ผลิตภัณฑภายในรานและมีการประชาสัมพันธโดยวิ ธีปากตอปาก  ถาทําไดจะสามารถ
ประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็วและลดตนทุนดานการสงเสริมการตลาดได (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS matrix  ของการประกอบการธุรกิจ
รานกาแฟขนาดเล็กดานสงเสริมการตลาด 

 
 
 

กลยุทธดานสงเสริการตลาด 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
1. ลูกคาสามารถโทรศัพทสั่งสินคา 
กับทางรานไดลวงหนา 

2. ใหบริการลูกคาเมื่อลุกคาสั่งสินคา
ครั้งละมากๆบริการสงฟรี 

 

1. การประชาสัมพันธตองใชเงิน
ลงทุนมาก สงผลตอกําไร  

2. การประชาสัมพันธโดยการผาน
สื่อไมใหผลที่ชัดเจน 

3. บางรานไมมีการทําโปรโมช่ัน 
4. มีการสงเสริมการตลาดที่
คลายกัน 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร (WO) 
1. รานมีทําเลที่ต้ังอยูใกล
สถานศึกษา  
2. ผูบริโภคชอบใหมีการทํา
โปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 
เปนตน 

 

1.  มีการจัดทําโปรโมช่ันให
หลากหลายและบอยขึ้น เชน เดือน
ละครั้งหรือสองครั้ง 

 

1. ทําการประชาสัมพันธโปรโมช่ัน
ในดานตาง ๆ เชน การแจก
ตัวอยางกาแฟใหชิมฟรี สะสม
แสตมปหรือคูปองแลกของ มี
การจัดแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ 
เชน งานศิลปะ สอนวิธีการชง
กาแฟ แตงหนากาแฟ อาทิตยละ
ครั้ง เพ่ือดึงดูดลูกคาเขามาใช
บริการในราน 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร  (ST) ยุทธศาสตร (WT) 

1. เศรษฐกิจไมดี รานตองมีการ
ควบคุมคาใชจาย 

2. มีคูแขงทางการตลาดสูง 

 

1. เนนการสงสินคาฟรีถึงที่ เฉพาะที่
มีการสั่งซื้อครั้งละมากๆและอยู
บริเวณมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

 

1. มีการสงเสริมการตลาดโดยการ
จัดโปรโมช่ันผานใบปลิว เชนใช
ใบปลิวเปนบัตรสวนลดในการ
ซื้อผลิตภัณฑภายในรานและมี
การประชาสัมพันธโดยวิธีปาก
ตอปาก ถาทําไดจะสามารถ
ประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็ว
และลดตนทุนดานการสงเสริม
การตลาดได 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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4.1.5 กลยุทธดานบุคลากร 

                        การวิเคราะหยุทธศาสตรดานบุคลากรของรานกาแฟสดขนาดเล็ก รานกาแฟสด
ขนาดเล็กมีจุดแข็งดานบุคลากร คือ ทางรานมีพนักงานมีความสุภาพมีมารยาทท่ีดีและเปนกันเอง 
และพนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย ซ่ึงมีโอกาสที่เอ้ือตอผูประกอบการคือ สามารถจาง
นักศึกษาแทนการจางพนักงานประจําเปนการลดคาใชจายของผูประกอบการไดผูประกอบการ
สามารถนําจุดแข็งภายในรานแสวงประโยชนจากโอกาส จึงทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ 
กลยุทธ SO 1) มีการคัดสรรคนักศึกษาท่ีมาสมัครงานเปนพนักงาน part time โดยพิจารณาดาน
บุคลิกภาพท่ีมีมารยาทและเรียบรอยรวมถึงมีใจรักในดานการบริการเขาทํางาน  รานกาแฟสด
ขนาดเล็กยังมีจุดออนดานบุคลากร คือ ไมมีพนักงานท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดานกาแฟ ใหบริการ ไมมี
เคร่ืองแบบการแตงกายท่ีแนนอนและเน่ืองจากเปนรานกาแฟสดขนาดเล็กจึงไมลงทุนมากกับการ
จางพนักงาน ในดานโอกาส สามารถจางนักศึกษาแทนการจางพนักงานประจําเปนการลด
คาใชจายของผูประกอบการได ผูประกอบการสามารถลดจุดออนโดยการใชโอกาสจากภายนอก
ได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WO 1) มีการฝกอบรมพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาในดานการใหบริการผูบริโภคใหมีคุณภาพในเร่ืองการทําใหลูกคา
ประทับใจในบริการและกลับมาใชบริการอีก เชน การใหบริการที่รวดเร็ว บริการท่ีสุภาพ และจด
รายการส่ังซ้ือของผูบริโภคไดอยางถูกตอง และมีการรับประกันคุณภาพและความพอใจเม่ือเกิด
ความผิดพลาดในการใหบริการ 2) ใชหมวกหรือผากันเปอนท่ีพิมพตรารานแทนเคร่ืองแบบ
พนักงาน จะชวยลดตนทุนในการส่ังซ้ือเครื่องแบบ ในสวนอุปสรรคของรานกาแฟสดขนาดเล็ก
คือ ผูบริโภคไมชอบใหมีพนักงานยืนรอขณะส่ังสินคา และเศรษฐกิจไมดี รานตองมีการควบคุม
คาใชจาย แตในขณะท่ีอีกดานท่ีเปนจุดแข็งของรานคือ ทางรานมีพนักงานมีความสุภาพมีมารยาท
ท่ีดีและเปนกันเอง และพนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย ผูประกอบการสามารถใชจุดแข็งภายใน
ของรานหลีกเล่ียงอุปสรรคที่เกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ 
ST 1) มีการใหบริการดานการแนะนําตัวผลิตภัณฑขณะรอลูกคาส่ังสินคา และผูประกอบการ
สามารถลดจุดออนภายในของรานและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิด
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WT 1) ผูประกอบการมีการฝกอบรมพนักงานกอนใหบริการ
ทุกคร้ังและตองอบรมเปนประจําดวย (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS matrix  ของการประกอบการ
ธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็กดานบุคลากร 

 
 
 

กลยุทธดานบุคคลากร 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

1. พนักงานมีความสุภาพมีมารยาท
ที่ดีและเปนกันเอง 

 2. พนักงานแตงกายสะอาด
เรียบรอย 

 

1.ไมมีพนักงานที่เช่ียวชาญเฉพาะ
ดานกาแฟ ใหบริการ 

2.ไมมีเครื่องแบบการแตงกายที่
แนนอน 

3. เน่ืองจากเปนรานกาแฟสด
ขนาดเล็กจึงไมลงทุนมากกับ
การจางพนักงาน 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร (WO) 
1. สามารถจางนักศึกษาแทนการ
จางพนักงานประจําเปนการลด
คาใชจายของผูประกอบการได 

 

1. มีการคัดสรรคนักศึกษาที่มา
สมัครงานเปนพนักงาน part time 
โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพที่มี
มารยาทและเรียบรอยรวมถึงมีใจ
รักในดานการบริการเขาทํางาน 

 

1. มีการฝกอบรมพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาในดาน
การใหบริการผูบริโภคใหมี
คุณภาพในเรื่องการทําใหลูกคา
ประทับใจในบริการและกลับมา
ใชบริการอีก เชน การใหบริการ
ที่รวดเร็ว บริการที่สุภาพ และจด
รายการสั่งซื้อของผูบริโภคได
อยางถูกตอง และมีการ
รับประกันคุณภาพและความ
พอใจเมื่อเกิดความผิดพลาดใน
การใหบริการ 

2. ใชหมวกหรือผากันเปอนที่พิมพ
ตรารานแทนเคร่ืองแบบ
พนักงาน จะชวยลดตนทุนใน
การสั่งซื้อเครื่องแบบ 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร (ST) ยุทธศาสตร (WT) 
1. ผูบริโภคไมชอบใหมีพนักงาน
ยืนรอขณะสั่งสินคา 

2. เศรษฐกิจไมดี รานตองมีการ
ควบคุมคาใชจาย 

1. มีการใหบริการดานการแนะนํา
ตัวผลิตภัณฑขณะรอลูกคาสั่ง
สินคา 

 

1. ผูประกอบการมีการฝกอบรม
พนักงานกอนใหบริการทุกครั้ง
และตองอบรมเปนประจําดวย 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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4.1.6 กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 

       การวิเคราะหยุทธศาสตรดานกระบวนการการใหบริการของรานกาแฟสดขนาด
เล็ก รานกาแฟสดขนาดเล็กมีจุดแข็งดานกระบวนการการใหบริการ คือทางรานมีการแนะนําตัว
ผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค และมีการกลาวทักทายและกลาวตอนรับของพนักงานกอนเขาราน ซ่ึงมี
โอกาสที่เอ้ือตอผูประกอบการคือ ความตองการของผูบริโภคที่มากกวาการดื่มกาแฟ เชน ขนม และ
เคร่ืองดื่มอ่ืนๆ  ผูประกอบการสามารถนําจุดแข็งภายในรานแสวงประโยชนจากโอกาส จึงทําใหเกิด
ยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ SO 1) มีการอบรมใหความรูดานผลิตภัณฑและการใหบริการ
แกพนักงานเพื่อใหพนักงานมีความชํานาญในดานการใหบริการลูกคาทํางาน  รานกาแฟสดขนาด
เล็กยังมีจุดออนดานกระบวนการใหบริการคือ ลูกคารอรับสินคานาน พนักงานลืมรายการสินคาท่ี
ลูกคาส่ัง และขาดแคลนพนักงานในการใหบริการ ในดานโอกาส ความตองการของผูบริโภคท่ี
มากกวาการดื่มกาแฟ เชน ขนม และเครื่องดื่มอ่ืนๆ ผูประกอบการสามารถลดจุดออนโดยการใช
โอกาสจากภายนอกได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WO 1) มีการจาง
พนักงานเพิ่มและจัดทําใบส่ังสินคาท่ีระบุเลขโตะและช่ือลูกคา ในสวนอุปสรรคของรานกาแฟสด
ขนาดเล็กคือ ผูบริโภคยายโตะ และไมทราบความตองการของผูบริโภค ในสวนอุปสรรคของราน
กาแฟสดขนาดเล็กคือ ปริมาณผูบริโภคท่ีมาใชบริการในแตละวันมีไมเทากันเชน ถาวันท่ีมีผูบริโภค
มาใชบริการมาก ทําใหบริการลาชา แตในขณะท่ีอีกดานท่ีเปนจุดแข็งของรานคือ ทางรานมีการ
แนะนําตัวผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค และมีการกลาวทักทายและกลาวตอนรับของพนักงานกอนเขา
ราน ผูประกอบการสามารถใชจุดแข็งภายในของรานหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทํา
ใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ ST 1) มีกาสอบถามถึงผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคสนใจท่ี
ผูบริโภคสนใจและแนะนําสินคาท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุดในกลุมสินคานั้น และผูประกอบการสามารถลด
จุดออนภายในของรานและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตร
ทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WT 1)ใบรายการสินคาควรระบุเลขโตะและช่ือลูกคาเพื่อปองกันการท่ี
ลูกคายายโตะโดยท่ีไมแจงใหทราบ (ตารางท่ี 4.6)  
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ตารางท่ี 4.6   การวิเคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS matrix  ของการประกอบการ
ธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็กดานกระบวนการการใหบริการ 

 
 
กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
1. มีการแนะนาํตัวผลิตภัณฑ
ใหกับผูบริโภค 

2. มีการกลาวทักทายและ
กลาวตอนรับของพนักงาน
กอนเขาราน 

1. ลูกคารอรับสินคานาน 
2. พนักงานลืมรายการสินคา
ท่ีลูกคาส่ัง 

3. ขาดแคลนพนักงานใน
การใหบริการ 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร (WO) 

1. ความตองการของผูบริโภคท่ี
มากกวาการดืม่กาแฟ เชน ขนม 
และเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ 

 

1. มีการอบรมใหความรูดาน
ผลิตภัณฑและการ
ใหบริการแกพนักงาน
เพื่อใหพนักงานมีความ
ชํานาญในดานการ
ใหบริการลูกคา 

1. มีการจางพนักงานเพิ่มและ
จัดทําใบส่ังสินคาท่ีระบุเลข
โตะและช่ือลูกคา 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร (ST) ยุทธศาสตร (WT) 
1. ปริมาณผูบริโภคท่ีมาใชบริการ
ในแตละวนัมีไมเทากันเชน ถา
วันท่ีมีผูบริโภคมาใชบริการมาก 
ทําใหบริการลาชา 
 

1. มีกาสอบถามถึงผลิตภัณฑ
ท่ีผูบริโภคสนใจท่ีผูบริโภค
สนใจและแนะนําสินคาท่ี
เปนท่ีนิยมท่ีสุดในกลุม
สินคานั้น 

1.ใบรายการสินคาควรระบุ
เลขโตะและช่ือลูกคาเพื่อ
ปองกันการท่ีลูกคายายโตะ
โดยท่ีไมแจงใหทราบ 

 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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4.1.7 กลยุทธดานดานลักษณะทางกายภาพ 
       การวิเคราะหยุทธศาสตรดานลักษณะทางกายภาพของรานกาแฟสดขนาดเล็ก ราน
กาแฟสดขนาดเล็กมีจุดแข็งดานลักษณะทางกายภาพ คือ  รานสะอาดเรียบรอย มีการจัดวาง
ผลิตภัณฑอยางมีระเบียบ และมีบริการอินเตอรเน็ทไรสาย ซ่ึงมีโอกาสท่ีเอ้ือตอผูประกอบการคือ 
ผูบริโภคที่ดื่มกาแฟนิยมในการเลนอินเตอรเน็ตมีมากขึ้น ผูประกอบการสามารถนําจุดแข็งภายใน
รานแสวงประโยชนจากโอกาส จึงทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ SO 1) มีการจัด
รานกาแฟใหดูสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ และเพ่ิมบริการในดานอินเตอรเน็ตฟรี รวมถึงมีการเพิ่ม
บริการในดานตาง ๆ เชน มีปล๊ักไฟใหบริการ รานกาแฟสดขนาดเล็กยังมีจุดออนดานลักษณะทาง
กายภาพ คือ กรณีท่ีฝนตกโซนกลางแจงไมสามารถใชบริการได ในดานโอกาส ผูบริโภคที่ดื่มกาแฟ
นิยมในการเลนอินเตอรเน็ตมีมากข้ึน ผูประกอบการสามารถลดจุดออนโดยการใชโอกาสจาก
ภายนอกได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WO 1) มีการปรับปรุงราน
บริเวณที่อยูกลางแจงใหสามารถใชบริการไดกรณีฝนตก และมีรมขนาดใหญหรือวัสดุโปรงแสงใช
มุงหลังคาเพื่อกันฝน และสามารถใชบริการอินเตอรเน็ตไรสายได ในสวนอุปสรรคของรานกาแฟ
สดขนาดเล็กคือ ปริมาณผูบริโภคท่ีมาใชบริการในแตละวันมีไมเทากันเชน ถาวันท่ีมีผูบริโภคมาใช
บริการมาก ทําใหบริการลาชา และสภาพภูมิอากาศในชวงฤดูฝน ทําใหบริเวณรานกลางแจงไม
สามารถใหบริการไดแตในขณะท่ีอีกดานท่ีเปนจุดแข็งของรานคือรานสะอาดเรียบรอย มีการจัดวาง
ผลิตภัณฑอยางมีระเบียบ และมีบริการอินเตอรเน็ทไรสาย ผูประกอบการสามารถใชจุดแข็งภายใน
ของรานหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ 
ST 1) มีการติดต้ังสายแลนเพิ่มเพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตในกรณีท่ีสภาพอากาศแปรปรวน ซ่ึงยัง
สามารถใชบริการอินเตอรเน็ตได และผูประกอบการสามารถลดจุดออนภายในของรานและ
หลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสามารถทําใหเกิดยุทธศาสตรทางเลือกใหมคือ กลยุทธ WT 1) มี
ผาใบกันฝนไวรองรับสําหรับบริเวณใหบริการกลางแจงในกรณีท่ีฝนตก (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7   การวิเคราะหยทุธศาสตรทางเลือกใหมดวย TOWS matrix  ของการประกอบการ
ธุรกิจรานกาแฟขนาดเล็กดานลักษณะทางกายภาพ 

 
 
กลยุทธดานลักษณะ ทางกายภาพ 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

1. รานสะอาดเรียบรอย 
2. มีบริการอินเตอรเน็ทไร
สาย 

3. จัดวางผลิตภัณฑอยางมี
ระเบียบ 

1. กรณีท่ีฝนตกโซนกลางแจง  
ไมสามารถใชบริการได 

 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร (WO) 

1. ผูบริโภคท่ีดื่มกาแฟนิยมใน
การเลนอินเตอรเน็ตมีมากข้ึน 

 

1. มีการจัดรานกาแฟใหดู
สะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 
และเพิ่มบริการในดาน
อินเตอรเน็ตฟรี รวมถึงมี
การเพิ่มบริการในดานตาง 
ๆ เชน มีปล๊ักไฟใหบริการ 

 

1. มีการปรับปรุงรานบริเวณที่
อยูกลางแจงใหสามารถใช
บริการไดกรณฝีนตก และมี
รมขนาดใหญหรือวัสดุ
โปรงแสงใชมุงหลังคาเพื่อ
กันฝน และสามารถใช
บริการอินเตอรเน็ตไรสาย
ได 

อุปสรรค (T) ยุทธศาสตร  (ST) ยุทธศาสตร (WT) 
1. ปริมาณผูบริโภคท่ีมาใช
บริการในแตละวนัมีไมเทากนั
เชน ถาวันท่ีมีผูบริโภคมาใช
บริการมาก ทําใหบริการลาชา 

2. สภาพภูมิอากาศในชวงฤดฝูน 
ทําใหบริเวณรานกลางแจงไม
สามารถใหบริการได 

1. มีการติดต้ังสายแลนเพ่ิม
เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ต
ในกรณีท่ีสภาพอากาศ
แปรปรวน ซ่ึงยังสามารถ
ใชบริการอินเตอรเน็ตได 

1. มีผาใบกันฝนไวรองรับ
สําหรับบริเวณใหบริการ
กลางแจงในกรณีท่ีฝนตก 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห  
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4.2   กลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับรานกาแฟสดขนาดเล็ก 

        จากการวเิคราะหยุทธศาสตรทางเลือกใหมสามารถสรุปยุทธศาสตรไดดังนี ้
 
ดานผลิตภัณฑ 

1.มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของกาแฟ เชน ดานคุณภาพของตัว
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑใหสวยงาม โดดเดน สะดุดตา มีจุดขายและเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของราน 
เพื่อใหลูกคาจดจําไดและตรงตามความตองการของผูบริโภค  

2.มีการเพิ่มรายการสินคาใหมีความหลากหลาย เชน เพิ่มเคร่ืองดื่ม และขนมอ่ืนๆ หรือเพิ่ม
ผลิตภัณฑ  ท่ีมีรส กล่ินของกาแฟ  สําหรับกลุมลูกคาท่ีตองการความแปลกใหม  

 
ดานราคา 

1. ทําการรวมกลุมกับรานกาแฟขนาดเล็กในการซ้ือปจจัยการผลิตและการจําหนาย
ผลิตภัณฑเพื่อจะไดซ้ือปจจัยการผลิตไดในราคาถูก  

2.ใชตนทุนในดานการขนสงในสวนท่ีลดลง นํามาปรับปรุงคุณภาพกาแฟและเมนูใหดู
สวยงามใหเทาเทียมกับรานกาแฟขนาดใหญเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันและสวนแบงทาง
การตลาดในธุรกิจ 

 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

1.พื้นท่ีมีจํากัด ควรปรับพ้ืนท่ีโดยอาศัยการออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนิน
กิจการ เชน อุปกรณตาง ๆท่ีอยูในรานหรือมีการจางสถาปนิกท่ีเปนมืออาชีพ ชวยในการออกแบบ
ได และทําการตกแตงหนารานใหดูโดดเดนกวารานบริเวณใกลเคียงเพื่อดึงดูดลูกคา  

2.มีการเปดทําการรานทุกวันไมมีวันหยุด และเพิ่มเวลาในการทําการใหเร็ว และนานข้ึน
มากกวารานท่ีอ่ืนเพราะรานอยูใกลแหลงสถานศึกษา  

 
ดานสงเสริมการตลาด 

1.มีการทําโปรโมช่ันใหหลากหลายและบอยข้ึนในดานตาง ๆ เชน การแจกตัวอยางกาแฟ
ใหชิมฟรี สะสมแสตมปหรือคูปองแลกของ มีการจัดกิจกรรมเล็ก ๆ เชน งานศิลปะ สาธิตวิธีการชง
กาแฟ แตงหนากาแฟ เดือนละคร้ังและมีการสงสินคาฟรีถึงท่ี เฉพาะท่ีมีการส่ังซ้ือคร้ังละมากๆและ
อยูบริเวณมหาวิทยาลัยเทานั้น เพื่อดึงดูดลูกคาเขามาใชบริการในราน  
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2.ทําการประชาสัมพันธรานโดยการจัดโปรโมช่ันผานใบปลิว เชนใชใบปลิวเปนบัตร
สวนลดในการซ้ือผลิตภัณฑภายในราน  

 
ดานบุคลากร 

1.มีการฝกอบรมพนักงานใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาในดานการบริการกอนใหบริการ
ผูบริโภคใหมีคุณภาพเพ่ือใหพนักงานมีความชํานาญในการใหบริการลูกคา เชน เร่ืองการทําให
ลูกคาประทับใจในบริการและกลับมาใชบริการอีก เชน การใหบริการที่รวดเร็ว บริการที่สุภาพ และ
จดรายการส่ังซ้ือของผูบริโภคไดอยางถูกตอง และมีการรับประกันคุณภาพและความพอใจเมื่อเกิด
ความผิดพลาดในการใหบริการ  

2. การคัดสรรคพนักงาน นักศึกษาที่มาสมัครงานเปนพนักงาน part time จะโดยพิจารณา
ดานบุคลิกภาพท่ีมีมารยาทและเรียบรอยรวมถึงมีใจรักในดานการบริการเขาทํางาน  

3. ใชหมวกหรือผากันเปอนท่ีพิมพตรารานแทนเคร่ืองแบบพนักงาน จะชวยลดตนทุนใน
การส่ังซ้ือเคร่ืองแบบ 

 
ดานกระบวนการใหบริการ 

1.มีการใหบริการดานการแนะนําตัวผลิตภัณฑ คือ มีกาสอบถามถึงผลิตภัณฑท่ีผูบริโภค
สนใจและแนะนําสินคาท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุดในกลุมสินคานั้นขณะรอลูกคาส่ังสินคา  

2.การใหบริการท่ีรวดเร็ว โดยการเพิ่มพนักงานใหบริการ และดานการส่ังสินคาควรระบุ
เลขโตะและช่ือลูกคาเพื่อปองกันการท่ีลูกคายายโตะโดยท่ีไมแจงใหทราบ ทําใหบริการลูกคาไดเร็ว
ข้ึน ถาหากเกิดกรณีบริการผิดพลาดทางรานจะรับผิดชอบโดยการลดราคาใหลูกคา 

 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

1. การปรับปรุงบริเวณนอกรานท่ีอยูกลางแจงใหสามารถใชบริการไดในกรณีฝนตก เชน มี
วัสดุโปรงแสงใชมุงหลังคา มีรมขนาดใหญ และมีผาใบกันฝนไวรองรับ และยังสามารถใชบริการ
อินเตอรเน็ตไรสายได  

2. บริเวณภายในรานมีการจัดรานกาแฟใหดูสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ และเพิ่มบริการใน
ดานอินเตอรเน็ตฟรี รวมถึงมีการเพิ่มบริการในดานตาง ๆ เชน มีปล๊ักไฟใหบริการ และมีการติดต้ัง
สายแลนเพ่ิมเพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตในกรณีท่ีสภาพอากาศแปรปรวน  
 


