
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาในบทน้ี
ประกอบดว้ย 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กาแฟฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
2.1. แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552)ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็น

ความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่าง การรับรู้
ต่อการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการ หรือ ความมีประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived Performance) 
กบัการใหบ้ริการท่ีคาดหวงัไว ้(Expected Performance)โดยถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
(Product Performance) ต ่ากว่าความคาดหวงั ก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfied 
Customer) แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนั้น ตรงกบัความคาดหวงัท่ีไดต้ั้งไว ้ก็
จะท าให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfied Customer) และเม่ือไดรั้บผลจากสินคา้หรือบริการสูงกว่า
ความคาดหวงัท่ีตั้งไวก้็จะท าใหเ้กิดความประทบัใจ (Delighted Customer) 

 
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ  
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช ้

ส าหรับธุรกิจบริการเพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ท่ีจะสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่วนส าคญั ส่วนประสมทางการตลาด
ดั้งเดิมถูกพฒันาข้ึนมา ส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ต่ส าหรับผลิตภณัฑ์บริการนั้น มี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้ คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้ดงันั้น ผูใ้ห้บริการจึงเป็นส่วน
หน่ึงของการบริการดว้ย ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการ คือการไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
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ของการบริการไดเ้หมือนกบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้จึงจ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทางการตลาดบริการ 7P's 
เขา้มาช่วยบริหารจดัการกบัธุรกิจ (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย.์ 2549 : 29) 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 4P's ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ หรือการบริการ 
ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ต่อมา มีการร่วมกนัปรับปรุง 
และเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดข้ึนใหม่ให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ ส่วนประกอบ ท่ีเพิ่ม
ข้ึนมาอีก 3P's คือ ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการการให้บริการ และด้านการสร้างลกัษณะทาง
กายภาพ รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบมีดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ 
จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ คุณภาพของการบริการ ระดบัชั้นของการบริการ สายการ
บริการ ไปจนถึงการรับประกนัและการบริการหลงัการขาย เช่นเดียวกบัการพิจารณาผลิตภณัฑ์ของ
ธุรกิจทัว่ไป เพื่อสนองความตอ้งการ และท าใหลู้กคา้พึงพอใจ ถึงแมผ้ลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการอาจ
ไม่มีตวัตนท่ีจบัตอ้งไดเ้สมอไป แต่ผลิตภณัฑ์นั้นก็ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) กล่าวคือ มีมูลค่า 
มีประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้ได ้จึงจะมีผลให้ผลิตภณัฑ์นั้นขายได ้ทั้งน้ี ความ
ครอบคลุมในการน าเสนอผลิตภณัฑ ์ถือเป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจบริการ  

2. ดา้นราคา (Price) ราคาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในขั้นตอนของการประเมินทางเลือกและตดัสินใจซ้ือ โดยปกติแลว้ 
ผูบ้ริโภคนิยมผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีราคาไม่แพง ผูป้ระกอบการจึงพยายามท่ีจะลดตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ และเสนอขายในราคาท่ีไม่แพงหรือใชปั้จจยัอ่ืนๆ ท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 
ในขณะเดียวกนั ราคาเปรียบเสมือนตน้ทุนของลูกคา้ ดงันั้น บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจึงควรอยูใ่นระดบั
ท่ีเหนือความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลอยา่งมากในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

3. ด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ท่ีตั้ งของผู ้
ให้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง อนัเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัของการตลาดบริการ ทั้งน้ี ความ
ยากง่ายในการเขา้ถึงการบริการนั้น มิไดห้มายแต่เพียงการเขา้ถึงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
การติดต่อส่ือสารกับผูใ้ห้บริการด้วย ดังนั้ น ประเภทของช่องทางการจัดจ าหน่ายและความ
ครอบคลุมดา้นการติดต่อส่ือสารจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ถึงการบริการอีกดว้ย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารกบัตลาดด้วย
วธีิการต่างๆ เพื่อการจูงใจใหมี้การซ้ือสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ ซ่ึงแมก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย อาจไม่สามารถใชไ้ดก้บัการบริการบางประเภทได ้ดว้ย
ขอ้จ ากดัในการน าเสนอคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม แต่ในสนามแห่งการแข่งขนัทาง
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ธุรกิจ ผูป้ระกอบการจ านวนมากได้หันมาให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการขายและเร่ิมคิดค้น     
กลยทุธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดใจลูกคา้  

5. ดา้นบุคลากร (People) ในธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการนอกจากจะท าหน้าท่ีผลิต
การบริการแลว้ ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีในการขายการบริการไปพร้อมๆ กนัอีกดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจบริการ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการคดัเลือก อบรม 
และจูงใจพนกังานผูใ้หบ้ริการใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้เพื่อสร้างความแตกต่าง
ใหอ้ยูเ่หนือคู่แข่งขนั พนกังานจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการ มีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการลูกคา้แต่ละราย และมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ทั้งน้ี การบอก
กนัปากต่อปากระหวา่งลูกคา้เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ ลว้นมีผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อกิจการ  

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ในธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่ง
มอบบริการมีความส าคญัเคียงคู่ไปกบับุคลากรผูใ้ห้บริการ ดงันั้นระบบการส่งมอบบริการจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการจดัการกบัพนกังาน ระดบัความรู้ในการใช้
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการใหบ้ริการของพนกังาน อ านาจตดัสินใจของพนกังาน รวมไปถึงการท่ี
มีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ ดังนั้ นนอกจากความถูกต้องแม่นย  าในการ
ปฏิบติังานแลว้ ธุรกิจบริการยงัตอ้งเนน้การส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และประทบัใจลูกคา้  

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) 
ประกอบดว้ย อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อาคาร การจดัวางส่ิงอ านวยความสะดวก และองคป์ระกอบ
ท่ีจบัต้องได้ทั้งหมดของการบริการ ลูกคา้จะสามารถมองเห็นส่ิงเหล่าน้ีทนัทีเม่ือมาใช้บริการท่ี
สถานท่ีให้บริการ โดยนอกเหนือจากวตัถุทางกายภาพท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานและการส่งมอบ
บริการแลว้ คุณภาพของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น บรรยากาศและภาพลกัษณ์ ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลซ่ึงเกิดจากวตัถุทางกายภาพ เช่น บรรยากาศของบริษทัท่ีดูหรูหรา ทนัสมยั สามารถเกิดจาก
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การจดัแสงสว่างภายในบริษทั และการแต่งกายของพนกังาน เป็นตน้ 
ธุรกิจบริการจึงตอ้งมีการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้างคุณภาพรวม  
TQM (Total Quality Management) เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด 
ความรวดเร็ว ความพร้อมของอุปกรณ์ และบุคลากร  
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2.2. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
สมเกยีรติ  เป็งโต (2547) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการของร้านกาแฟวาวี ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
พึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟวาวี โดยปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานท่ีและปัจจยัดา้นกระบวนการ และมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากไดแ้ก่ รสชาติกาแฟ ความสดใหม่ของผลิตภณัฑ์ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่ีตั้งร้านหาง่าย 
ระยะเวลาเปิดให้บริการมีความเหมาะสม ท าเลท่ีตั้งของร้านอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การบริการของ
พนักงานขายโดยรวม ค าแนะน าจากบุคคลท่ีเคยใช้บริการ ปัจจัยย่อยด้านบุคคลากรท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ มารยาทและมนุษยสัมพนัธ์ของพนักงาน 
พนกังานมีความเสมอภาคในการให้บริการ พนกังานมีบุคคลิภาพท่ีดีและแต่งกายเหมาะสม จ านวน
พนักงานเพียงพอท่ีจะให้บริการ  ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานประกอบการ การตกแต่ง
ร้านและบรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง  ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม (และสินคา้อ่ืนๆ) ถูกตอ้งครบถว้น 
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ และขั้นตอนการสั่งของไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

อุศนา ศิริเอก (2547) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของร้านกาแฟ
และอาหารแบล็คแคนยอน ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 สาขา โดยท าการศึกษา ถึง 3 ประเด็นหลกั
คือ ความคาดหวงัของลูกคา้ การรับรู้ของลูกคา้ และปัญหาท่ีพบของลูกคา้ ต่อการให้บริการของร้าน
กาแฟและอาหารแบล็คแคนยอน ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และลูกคา้มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการใชบ้ริการของร้านกาแฟ
และอาหารแบล็คแคนยอนโดยรวมในระดบัมากในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพของการให้บริการ 
ส่วนลูกคา้มีความคาดหวงัท่ีจะได้รับจากการใช้บริการของร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอน



 9 

โดยรวมในระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ลูกคา้มีการรับรู้ต่อการให้บริการของ
ร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอน ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ในปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ และดา้นลกัษณะทางกายภาพของการให้บริการ และลูกคา้มีการรับรู้ต่อการให้บริการ
ของร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอน ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางใน
ปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการให้บริการ  จากการเปรียบเทียบความคาดหวงักับการรับรู้ของลูกค้าในด้านปัจจยั
การตลาดท่ีลูกคา้มีระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ตรงกนัท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพของการให้บริการ ส่วนปัจจยัท่ีลูกคา้ไม่พึงพอใจไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
จัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ และปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจาการ
ใหบ้ริการคือ ปัญหาดา้นบุคลากร  

จเด็จ  แสงสร้อย (2550)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านกาแฟ 
แฮปป้ีฮทั พบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของร้านกาแฟแฮปป้ีฮทั โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง สามารถจ าแนกความพึงพอใจแต่ละปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการดังน้ีด้าน
ผลิตภณัฑ์ ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยพึงพอใจใน ความสะอาดของกาแฟ รสชาติ
ของกาแฟ ความสดของกาแฟ กล่ินหอมของเคร่ืองด่ืมกาแฟ ความสะอาดของสินคา้อ่ืน และความ
หลากหลายของเมนูกาแฟ  ด้านราคา ลูกคา้พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ด้านการจดัจ าหน่าย
บริการ ลูกคา้พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการลูกคา้มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  ดา้นบุคคลลูกคา้มีความพอใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการลูกคา้มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นหลกัฐานทางกายภาพลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ลูกคา้พบปัญหาจากการใช้บริการร้านกาแฟแฮปป้ีฮทัอยูใ่นระดบัน้อย  ส่วนปัญหารายเร่ือง
ซ่ึงพบระดบัมากคือ สถานท่ีจอดรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์และพบปัญหาระดบัปานกลาง คือ ไม่มี
การลด แลก แจก หรือแถม ขาดการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และมีโตะ๊/ เกา้อ้ีไม่พอบริการลูกคา้ 

อัญชิษฐา อรามรุญ (2554)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการของ
ร้านสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 6 สาขาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ  ดา้นความสุภาพ  ดา้นความปลอดภยั ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร  ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั  ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้   ดา้นความสามารถ 
และดา้นความไวว้างใจ ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นพบวา่มีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบั
แรกในแต่ละดา้นดงัน้ี  ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ ไดแ้ก่ พนกังานกล่าวค าทกัทายพร้อมทั้งสบตาทุกคร้ังท่ี
ท่านเขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน  และพนกังานอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน เม่ือเขา้มาใช้บริการ
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ภายในร้าน ดา้นการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ พนกังานใชภ้าษาและค าพดูท่ีเหมาะสม ดา้นความสามารถ 
ไดแ้ก่ พนกังานสามารถจดัท าเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติคงท่ีและสม ่าเสมอตรงตามมาตรฐานของสตาร์
บคัส์ ให้แก่ท่าน  ดา้นความสุภาพ ไดแ้ก่ พนกังานให้บริการดว้ยกิริยามารยาทท่ีสุภาพ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ  ไดแ้ก่ พนกังานส่งมอบเคร่ืองด่ืมท่ีถูกตอ้งตรงตามมาตรฐาน ของสตาร์บคัส์ให้แก่ท่าน
ทุกคร้ัง และพนกังานมีความจริงใจในการใหบ้ริการ   ดา้นความไวว้างใจ ไดแ้ก่ พนกังานให้บริการ
อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง  ดา้นการตอบสนองลูกคา้  ไดแ้ก่ พนกังานเขา้มาช่วยเหลือหรือแกไ้ข
สถานการณ์ท่ีเกิดจากความล่าชา้ในการใหบ้ริการ  ดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่
ท่านตลอดเวลาในขณะท่ีท่านใช้บริการภายในร้าน  ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั ได้แก่ 
พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั พนกังานพดูจาเช้ือเชิญใหท้่านกลบัมาใชบ้ริการ
อีก ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ไดแ้ก่  พนกังานให้ค  าแนะน าท่ีดีแก่ท่านในเร่ืองของ เคร่ืองด่ืม, 
เมล็ดกาแฟและเบเกอร์ร่ี 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กาแฟฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กาแฟฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินธุรกิจกาแฟสด ภายใตช่ื้อ ร้าน
กาแฟฝาง เป็นร้านกาแฟทอ้งถ่ินของชาวเชียงใหม่ ใช้เมล็ดกาแฟท่ีปลูกแบบออร์แกนิค หรือปลูก
แบบเกษตรอินทรีย ์ท าให้มีรสชาติหนักแน่นและหอมหวน โดยน าเมล็ดกาแฟมาจากอ าเภอฝาง 
จงัหวดัชียงใหม่ และ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย เร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงถือเป็น
ธุรกิจน้องใหม่ในวงการธุรกิจกาแฟสด ผลจากการด าเนินงานนบัตั้งแต่เปิดให้บริการพบว่า ร้าน
กาแฟสดฝาง สามารถสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือน และขยายฐานลูกคา้ไดใ้นระดบัหน่ึง แต่
การเติบโตทางธุรกิจยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการ ปัจจุบนัมี 2 สาขา โดยสาขาแรกคือ สาขาโชต
นา เปิดภายในห้างสรรพสินคา้ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ถนนโชตนา ตั้งอยู่เลขท่ี 171 อาคารโชตนา
มอลล ์ถนนชา้งเผอืก ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 52000 และสาขาท่ีสองคือ 
สาขารวมโชค เป็นร้านกาแฟในรูปแบบ Stand Alone เปิดท่ีถนนเชียงใหม่-แม่โจ ้ใกลต้ลาดรวมโชค 
หนา้หมู่บา้นธนาวลัย ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 333 ถนนเชียงใหม่พร้าว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ 5021 ทางร้านกาแฟฝาง มีวิสัยทัศน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และ  เป้าหมาย 
(Objectives) ดงัน้ี 
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วสัิยทศัน์ (Vision) 
“เป็นร้านกาแฟทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการท าธุรกิจแบบยัง่ยนื เป็นร้านกาแฟท่ีอยูใ่นใจและนกัด่ืมเลือก” 

พนัธกจิ (Mission) 
- คดัสรรเมล็ดกาแฟท่ีดิท่ีสุดแบบเมล็ดต่อเมล็ด (Single) ดว้ยแรงงานคน 

- พฒันากาแฟสายพนัธ์ุไทยแท้ (Arabica) โดยส่งเสริมให้คนทอ้งถ่ิน ปลูกกาแฟแบบ

ปลอดสารพิษ (Organic)  

- สร้างธุรกิจภายใตต้ราสินคา้ (Brand) ของคนไทย ให้มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญ 

แบบมืออาชีพ (Professional) 

- ท าธุรกิจบนพื้นฐานความไม่เอาเปรียบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) 

เป้าหมาย (Objectives) 

- เพิ่มสาขา 1 สาขาภายใน 1 ปี 
- มีระบบแฟรนไชส์ (Franchise) ภายใน 5 ปี  
- มีกาแฟออร์แกนิค (Organic) จ  าหน่ายภายในปี 2555 
- การขยายสาขาให้ได ้9 สาขา ภายในปี พ.ศ. 2562 

ผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 โครงสร้างองคก์รของร้านกาแฟฝาง 
 

ผู้จัดการทัว่ไป 

แผนกบริหาร แผนกผลติ/คลงัสินค้า แผนกบัญชี/การเงิน 

หุ้นส่วนผู้จัดการ 

จัดซ้ือ 

บุคคล 

สาขา 

กาแฟ/เคร่ืองดื่ม 

ขนม 

โชตนา รวมโชค 
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ภาพที ่2.2 โครงสร้างองคก์รของร้านกาแฟฝาง ตามสาขา 
 

 กลยุทธ์ท่ีน ามาใช้ในการเร่ิมตน้กิจการคือ การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและราคา 
โดยใชเ้มล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพผา่นการคัว่กาแฟจากเคร่ืองคัว่ท่ีไดม้าตรฐานไม่ไหม ้ท าให้ไดก้าแฟท่ี
มีความหอม รสชาติดี ในราคาท่ีถูกกวา่เม่ือเทียบกบักาแฟระดบัพรีเม่ียมยี่ห้ออ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามทาง
ร้านกาแฟฝาง ไดป้รับกลยทุธ์เร่ือยมา โดยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟฝางในแต่ละ
สาขา สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา 
 

1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เน่ืองจากผลิตภณัฑห์ลกัของร้านกาแฟฝาง คือ กาแฟ 
ซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัของทางร้าน โดยทางร้านกาแฟฝาง ทั้ง 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาโชตนา และ สาขา
รวมโชค ไดใ้ชเ้มล็ดกาแฟจากแหล่งเดียวกนั  เพื่อตอ้งการรักษาคุณภาพของกาแฟ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัโดยผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมกาแฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กาแฟด า เช่น เอสเปรสโซ่ พีเบอร์
ร่ี อเมริกาโน่ กาแฟฟาง เป็นตน้ กาแฟผสมนม เช่น ลาเต ้ คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ และกาแฟ
ป่ัน เช่น มอคค่าป่ัน ลาเตป่ั้น คาปูชิโนป่ัน เป็นตน้ ส่วนเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชา เช่น ชาเขียว ชาไทย
โบราณ โกโก ้เป็นตน้ และสมูทต้ี เช่น น ้าผลไมป่ั้น เป็นตน้ โดยมีผลิตภณัฑ์ขนมเคก้ คุกก้ี และแซน
วิช เป็นผลิตภณัฑ์เสริม ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ไดใ้ห้ความส าคญั ในเร่ือง ความสดใหม่
ของกาแฟ ขนมเคก้ คุกก้ี และแซนวชิ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ไดค้  านึงถึง 
รสชาติความหลากหลายของชนิดกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนมท่ีจ าหน่าย โดยเฉพาะคุณภาพของกาแฟ
ตอ้งมีความสม ่าเสมอ เช่น กล่ินของกาแฟ สีของกาแฟ เป็นตน้ มีการตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงามน่า
รับประทาน มีกาแฟหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้ มีบรรจุภณัฑ์สวยงาม และมีบรรจุ
ภณัฑ์เหมาะสมกรณีซ้ือกลับบา้น (เช่นมีการ Packing แยกระหว่างกาแฟ และน ้ าแข็ง เป็นตน้) 
รวมถึงช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั มีตรายีห่อ้ (Logo) ของร้านมีความสวยงามและจดจ าไดง่้าย โดยมี

ผู้จัดการสาขา 

สาขา 

บาริสต้า แคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟ 
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รูปผูห้ญิง และพื้นหลงัเป็นสีส้มและสีแดง นอกจากนั้นลกัษณะบรรจุภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นแกว้พลาสติก
แขง็ และทางร้านยงัค านึงถึงภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้าตาล ครีมเทียมใชใ้นร้าน ให้มีความเหมาะสม และ
สวยงาม และทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์กาแฟและเคร่ืองด่ืมใหม่อยู่
เสมอ อีกดว้ย  

 
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) ในส่วนของกลยทุธ์ดา้นราคาของร้านกาแฟฝาง ทางผูบ้ริหาร

ได้ก าหนดนโยบายด้านราคาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ใช้
เทคนิคการก าหนดราคาแบบ Markup Cost ประมาณร้อยละ 30 – 50 จากตน้ทุน โดยมีราคา
เคร่ืองด่ืมตั้งแต่ 40 – 95 บาท และทางร้านยงัก าหนดราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมให้ต ่ากวา่ร้านอ่ืน
ในระดบัเดียวกนั แต่ในส่วนของราคาของขนม เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ และราคาของ
ส่วนผสมเพิ่มเติม เช่น วิปครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ไดก้ าหนด
ราคาเพิ่มจาก ผูส่้งสินคา้ (Supplier) ประมาณร้อยละ 20 - 30 นอกจากนั้น ทางร้านกาแฟฝาง สาขา
โชตนา ยงัมีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด และมีการติดป้ายบอกราคาชดัเจนอีกดว้ย 

 
3. กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place) ในดา้นสถานท่ี ของร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนานั้นตั้งอยู่

ภายในหา้งสรรพสินคา้ทอ๊ปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ถนนโชตนา ทางร้านมีการให้บริการ 3 วิธี คือ เขา้มา
ใชบ้ริการภายในร้าน ซ้ือกลบัมา และสั่งทางโทรศพัท ์ทางผูบ้ริหารไดเ้นน้ถึงเร่ืองความสะดวกใน
การเดินทางมาท่ีร้าน ท่ีตั้ งของร้านมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย มีการจดัโตะ๊ และเกา้อ้ีใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยเนน้การใชพ้ื้นท่ีภายในอาคาร
เป็นหลกั เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) รวมถึงทางร้าน
กาแฟฝาง สาขาโชตนา ยงัใหค้วามส าคญั เร่ืองมีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์และเวบ็ไซด์ หรือ 
Facebook ของร้านมีขอ้มูลเพียงพอ และเขา้ถึงไดง่้าย อีกดว้ย  

 
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดหลกั ของร้าน

กาแฟฝาง ทั้ง 2 สาขานั้นเหมือนกนั เช่น การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร ป้ายกลางแจง้ 
เป็นตน้ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจก
เส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ 
เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบูต๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ และมีเอกสาร วารสาร แผน่พบั 
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หรือหนงัสือท่ีให้ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟให้ลูกคา้ อีกดว้ย แต่ทางร้านกาแฟฝาง สาขา
โชตนา  ผูบ้ริหารไดเ้น้นในส่วนของป้ายโฆษณาหน้าร้าน เน่ืองจากตอ้งการให้ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้
จากหา้งสรรพสินคา้ทอ๊ปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
5. กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) ทางร้านกาแฟฝางไดค้  านึงถึงพนกังานเป็นส่วนส าคญั

ในการพฒันาองค์กรอยา่งย ัง่ยืน และทางผูบ้ริหารตอ้งการรักษามาตรฐานในการให้บริการไว ้จึงมี
การอบรมพนกังานจากส่วนกลางก่อนส่งออกไปประจ าในแต่ละสาขา โดยพนกังานของทั้ง 2 สาขา
จะไดรั้บการอบรมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 - 3 อาทิตย ์ โดยมีการอบรมตั้งแต่ กระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟ วิธีการผลิตกาแฟแต่ละเมนูของทางร้าน ตลอดจนวิธีการให้บริการลูกคา้ อีกดว้ย และ
หากพนักงานท่ีต้องไปประจ าท่ีสาขาโชตนา จะได้รับการอบรมภาษาองักฤษพื้นฐาน เพิ่มเติม 
เน่ืองจากท่ีสาขาโชตนา จะมีชาวต่างชาติมาใชบ้ริการมากกวา่ สาขารวมโชค นอกจากนั้นทางร้าน
กาแฟฝาง สาขาโชตนา ได้ค  านึงถึงกลยุทธ์ด้านบุคลากรอ่ืนๆเพิ่มเติม ดังน้ี ทางร้านจะจดัให้มี
พนกังานจ านวนเพียงพอในการให้บริการ มีพนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการพนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม พนกังานสามารถแนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็นอยา่งดี 
พนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี พนกังานแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 
พนักงานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้
ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี รวมถึงบาริสตา้มีความรู้ความช านาญใน
เร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี อีกดว้ย 

 
6. กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ทางร้านกาแฟฝางได้ออกแบบ

กระบวนการให้บริการให้ตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด โดยมีมาตรฐานเดียวกนัทั้ง 2 สาขา ดงัน้ี 
การทกัทายและต้อนรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุ่งยากซับซ้อนโดยมีเมนูให้เลือกอย่างชัดเจน ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม มีบริการเสิร์ฟท่ีโต๊ะ (ไม่ตอ้งให้ลูกคา้มารับท่ีเคาน์เตอร์เอง) การ
เสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง มีการให้บริการจองโต๊ะล่วงหน้า และ
แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว อีกดว้ย 

 
 
 

7. กลยุทธ์ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เน่ืองจาก
ร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ตั้งอยูภ่ายในห้างสรรพสินคา้ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต และใชโ้ครงสร้าง
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หรือส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน (Facilities) ของทางโครงการโชตนา มอลล์ โดยร้านกาแฟฝาง 
สาขาโชตนา จึงไม่สามารถจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานบางเร่ืองไดเ้อง เช่น ความสะอาด
ของห้องน ้ า ความพอเพียงของห้องน ้ า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ดงันั้นร้านกาแฟฝาง สาขา
โชตนา จึงได้เน้นกลยุทธ์ในดา้นน้ีเพียงบางดา้น ไดแ้ก่ ป้ายหน้าร้านสวยงาม มองเห็นได้ชัดเจน 
บรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง และ สวยงาม ภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้ง ไม่แออดั ความสะอาดภายใน
ร้าน การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ จดัให้มีท่ีนัง่ภายนอกอาคาร จดัให้มีพื้นท่ีส าหรับ
สูบบุหร่ี  มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ไวบ้ริการลูกคา้ มีบริการอินเตอร์เน็ตให้ใช้ฟรี รวมถึง
ใชเ้ทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั อีกดว้ย 
 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค 

 
1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เน่ืองจากผลิตภณัฑห์ลกัของร้านกาแฟฝาง คือ กาแฟ 

ซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัของทางร้าน โดยทางร้านกาแฟฝาง ทั้ง 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาโชตนา และ สาขา
รวมโชค ไดใ้ชเ้มล็ดกาแฟจากแหล่งเดียวกนั  เพื่อตอ้งการรักษาคุณภาพของกาแฟ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัโดยผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมกาแฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กาแฟด า เช่น เอสเปรสโซ่ พีเบอร์
ร่ี อเมริกาโน่ กาแฟฟาง เป็นตน้ กาแฟผสมนม เช่น ลาเต ้ คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ และกาแฟ
ป่ัน เช่น มอคค่าป่ัน ลาเตป่ั้น คาปูชิโนป่ัน เป็นตน้ ส่วนเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชา เช่น ชาเขียว ชาไทย
โบราณ โกโก ้เป็นตน้ และสมูทต้ี เช่น น ้าผลไมป่ั้น เป็นตน้ โดยมีผลิตภณัฑ์ขนมเคก้ คุกก้ี และแซน
วิช เป็นผลิตภณัฑ์เสริม ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ไดใ้ห้ความส าคญั ในเร่ือง ความสดใหม่
ของกาแฟ ขนมเค้ก คุกก้ี และแซนวิช ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ได้
ค  านึงถึง รสชาติความหลากหลายของชนิดกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนมท่ีจ าหน่าย โดยเฉพาะคุณภาพ
ของกาแฟตอ้งมีความสม ่าเสมอ เช่น กล่ินของกาแฟ สีของกาแฟ เป็นตน้ มีการตกแต่งเคร่ืองด่ืม
สวยงามน่ารับประทาน มีกาแฟหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้ มีบรรจุภณัฑ์สวยงาม และ
มีบรรจุภณัฑ์เหมาะสมกรณีซ้ือกลบับา้น (เช่นมีการ Packing แยกระหวา่งกาแฟ และน ้ าแข็ง เป็น
ตน้) รวมถึงช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั มีตรายี่ห้อ (Logo) ของร้านมีความสวยงามและจดจ าไดง่้าย 
โดยมีรูปผูห้ญิง และพื้นหลังเป็นสีส้มและสีแดง นอกจากนั้นลักษณะบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้เป็นแก้ว
พลาสติกแข็ง และทางร้านยงัค านึงถึงภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้ าตาล ครีมเทียมใช้ในร้าน ให้มีความ
เหมาะสม และสวยงาม และทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์กาแฟและ
เคร่ืองด่ืมใหม่อยูเ่สมอ อีกดว้ย   
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2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) ในส่วนของกลยทุธ์ดา้นราคาของร้านกาแฟฝาง ทางผูบ้ริหาร
ได้ก าหนดนโยบายด้านราคาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ใช้
เทคนิคการก าหนดราคาแบบ Markup Cost ประมาณร้อยละ 30 – 50 จากตน้ทุน โดยมีราคา
เคร่ืองด่ืมตั้งแต่ 40 – 95 บาท และทางร้านยงัก าหนดราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมให้ต ่ากวา่ร้านอ่ืน
ในระดบัเดียวกนั แต่ในส่วนของราคาของขนม เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ และราคาของ
ส่วนผสมเพิ่มเติม เช่น วปิครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ไดก้  าหนด
ราคาเพิ่มจาก ผูส่้งสินคา้ (Supplier) ประมาณร้อยละ 20 - 30 นอกจากนั้น ทางร้านกาแฟฝาง สาขา
รวมโชค ยงัมีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด และมีการติดป้ายบอกราคาชดัเจนอีกดว้ย 
 

3. กลยุทธ์ด้านสถานที ่(Place) ในดา้นสถานท่ี ของร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค เป็นร้าน
กาแฟในรูปแบบ Stand Alone ตั้งอยูท่ี่ ถนนเชียงใหม่-แม่โจ ้ใกลต้ลาดรวมโชค หน้าหมู่บา้นธนา
วลัย ์ทางร้านมีการให้บริการ 3 วิธี คือ เขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน ซ้ือกลบัมา และสั่งทางโทรศพัท ์
ทางผูบ้ริหารไดเ้น้นถึงเร่ืองความสะดวกในการเดินทางมาท่ีร้าน รวมถึงลูกคา้ในหมู่บา้นบริเวณ
ใกลเ้คียง ท่ีตั้งของร้านมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก สถานท่ีจอดรถใชร่้วมกบัร้านอาหารขา้งเคียง  
มีการจดัโตะ๊ และเกา้อ้ีใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ ทั้งในร้านและนอกร้านอีกดว้ย เวลาเปิด-ปิดของ
ร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) รวมถึงทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค 
ยงัใหค้วามส าคญั เร่ืองมีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้ และเวบ็ไซด ์หรือ Facebook ของร้านมี
ขอ้มูลเพียงพอ และเขา้ถึงไดง่้าย อีกดว้ย  

 
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดหลกั ของร้าน

กาแฟฝาง ทั้ง 2 สาขานั้นเหมือนกนั เช่น การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร ป้ายกลางแจง้ 
เป็นตน้ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจก
เส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ 
เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบูต๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ และมีเอกสาร วารสาร แผน่พบั 
หรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ อีกดว้ย 

5. กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) ทางร้านกาแฟฝางไดค้  านึงถึงพนกังานเป็นส่วนส าคญั
ในการพฒันาองค์กรอยา่งย ัง่ยืน และทางผูบ้ริหารตอ้งการรักษามาตรฐานในการให้บริการไว ้จึงมี
การอบรมพนกังานจากส่วนกลางก่อนส่งออกไปประจ าในแต่ละสาขา โดยพนกังานของทั้ง 2 สาขา
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จะไดรั้บการอบรมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 - 3 อาทิตย ์ โดยมีการอบรมตั้งแต่ กระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟ วิธีการผลิตกาแฟแต่ละเมนูของทางร้าน ตลอดจนวิธีการให้บริการลูกค้า อีกด้วย 
นอกจากนั้นทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชคไดค้  านึงถึงกลยทุธ์ดา้นบุคลากรอ่ืนๆเพิ่มเติม ดงัน้ี ทาง
ร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค จะจดัให้มีพนกังานจ านวนเพียงพอในการให้บริการ มีพนกังานดูแล
เอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการพนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม พนกังานสามารถ
แนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็นอย่างดี พนกังานมีความสามารถในการแก้ปัญหา ได้เป็นอย่างดี 
พนกังานแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค พนกังาน
มีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี 
รวมถึงบาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี อีกดว้ย 

 
6. กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ทางร้านกาแฟฝางได้ออกแบบ

กระบวนการให้บริการให้ตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด โดยมีมาตรฐานเดียวกนัทั้ง 2 สาขา ดงัน้ี 
การทกัทายและต้อนรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุ่งยากซับซ้อนโดยมีเมนูให้เลือกอย่างชัดเจน ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม มีบริการเสิร์ฟท่ีโต๊ะ (ไม่ตอ้งให้ลูกคา้มารับท่ีเคาน์เตอร์เอง) การ
เสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง มีการให้บริการจองโต๊ะล่วงหน้า และ
แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว อีกดว้ย 

 
7. กลยุทธ์ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เน่ืองจาก

ร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค เป็นร้านกาแฟในรูปแบบ Stand Alone ตั้งอยูท่ี่ ถนนเชียงใหม่-แม่โจ ้
ใกล้ตลาดรวมโชค ได้ก าหนดกลยุทธ์ในด้านน้ี ได้แก่ ป้ายหน้าร้านสวยงาม มองเห็นได้ชัดเจน 
บรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง และ สวยงาม ภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้ง ไม่แออดั ความสะอาดภายใน
ร้าน การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ จดัให้มีท่ีนัง่ภายนอกอาคาร จดัให้มีพื้นท่ีส าหรับ
สูบบุหร่ี  มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ไวบ้ริการลูกคา้ มีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี ห้องน ้ า
สะอาดและเพียงพอ รวมถึงใชเ้ทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั 
อีกดว้ย 
 


