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ภาพ 9  แสดงภาพตราสินค้าของบลูเมาท์เทนคอฟฟี�  
 

 เมล็ดกาแฟแต่ละเบลนด์ ของแฟรนไชส์กาแฟสดบลูเมาท์เทนคอฟฟี�  
 เบลนด์กาแฟ คือ ชนิด ของเมล็ดกาแฟที�มีส่วนผสมของสายพนัธ์กาแฟอราบิกา และโร
บสัตา ที�แตกต่างกนั นํามาผ่านกระบวนการคั�วในระดบัต่างกัน เพื�อให้เกิดรสชาติกาแฟ ทั (งความ
เข้มและความหอมของกาแฟที�แตกต่างกัน ตามรสนิยมการบริโภคกาแฟของแต่ละบุคคล ดงันั (น
ความละเอียดออ่นในการเลือกเมล็ดกาแฟแตล่ะเบลนด์ ให้ถกูต้องตามรสนิยมความชอบของแตล่ะ
คน จึงเป็นสิ�งสําคญัที�จะทําให้เราสามารถชงกาแฟได้ถกูใจลูกค้ามากที�สดุ นี�คือจดุขายที�บลเูมาท์
เทน คอฟฟี ยดึมั�นและให้ความสําคญัเสมอมาสําหรับลกูค้าร้านกาแฟของเราทกุราย 
 1.กกเบลนด์ เอสเปรสโซ เป็นเบลนด์เข้ม จะมีสัดส่วนของโรบสัตามากกว่าเบลนด์
อื�นๆ คั�วเข้ม เมล็ดกาแฟมีลกัษณะดํา มนั เบลนด์นี (ใช้สําหรับชงกาแฟเย็น เข้มข้น เนื�องจากเผื�อการ
ละลายนํ (าแข็ง และการผสมกับนมข้น นมสดไว้แล้ว จะทําให้ได้รสชาติกาแฟเข้ม ถูกใจคอกาแฟ 
โดยไมมี่กลิ�นไหม้ของกาแฟมารบกวน 
 2.กกเบลนด์พรีเมียม เอสเปรสโซ เป็นเบลนด์เข้ม แต่คั�วลดระดบัลงมาจากเบลนด์
เอสเปรสโซ ใช้สําหรับชงกาแฟร้อน เข้มข้น แตย่งัมีเสน่ห์ความหอมของกาแฟ และไม่ขมจนเกินไป 
เหมาะสําหรับคอกาแฟ 
 3.กกเบลนด์บลูเมาท์เทน เป็นกาแฟเบลนด์กลางๆ มีความหอมมาก เนื�องจากมี
สดัส่วนของ อราบิกามากขึ (น คั�วระดบักลางๆ ให้รสชาติกาแฟกลมกล่อม ชงได้ทั (งกาแฟร้อน และ
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กาแฟเย็น เหมาะกบัการนํามาผสมผสานกบัชอคโกแลตเป็นกาแฟมอคคา หรือเติมวิปปิ(งครีม เป็น
คาปชูิโน เป็นเบลนด์กาแฟที�มกัถกูใจสาวๆ หรือนกัศกึษา วยัรุ่นที�ไมช่อบกาแฟรสเข้ม ขมจนเกินไป 
 4.กกเบลนด์กาแฟอราบิกา 100% เป็นเบลนด์อ่อน เหมาะสําหรับชงกาแฟร้อนจะได้ 
สเนห์่ความหอมของกาแฟมากๆ ชาวตา่งชาตจิะชอบดื�มกาแฟชนิดนี (มาก   
 นี�คือรายละเอียดและข้อมูลของกาแฟแต่ละชนิด เราได้คัดเลือกเอากาแฟเบลนด์ที�
เหมาะสมกบัรสนิยมของคนสว่นใหญ่มาให้กบัแฟรนไชส์ของเรา การเลือกเบลนด์กาแฟที�เหมาะสม
กบัลกูค้าจะเป็นการสร้างจดุเดน่และจดุขายสําหรับเจ้าของร้านกาแฟสด 
 การใช้ Flavored Coffee Syrup 
 โดยธรรมชาติของกาแฟนั (น จะมีความเข้ม และหนัก อยู่ในตวั ซึ�งคนส่วนมากจะไม่คุ้น 
และเป็นเรื�องยากที�จะดื�ม ดงันี (การที�จะทําให้รสชาติกาแฟนุ่มละมุนขึ (น เราต้องแก้ที�ตวัสาเหต ุนั�น
คือ ที�ตวักาแฟโดยตรงนั�นเอง ฉะนั (น การใช้ Flavored Coffee Syrup ก็เพื�อให้กาแฟมีรสชาตินุ่ม
ละมนุขึ (น จึงควรมุ่งใช้โดยตรงกบัตวั Espresso ที�จะชงกาแฟถ้วยนั (นๆ เพราะ Flavored Coffee 
Syrup จะไปทําให้นํ (ากาแฟ Espresso เบาขึ (น นุ่มขึ (น และมีความเป็น Coffee Beverage มากกว่า
รสชาติของกาแฟธรรมดา ดงันี ( เมื�อทราบจดุประสงค์การใช้ Flavored Coffee Syrup แล้ว การใช้ 
Flavored Coffee Syrup ที�เหมาะสม จึงควรใส่ Flavored Coffee Syrup ที�ส่วนล่างของถ้วยกาแฟ 
(ก้นถ้วย) ก่อนจะใส่ Espresso ลงในถ้วยนั (น และหากจะให้ดี ก็ควรจะคนกาแฟ Espresso ผสม
กบั Flavored Coffee Syrup และนมร้อน สกัเล็กน้อย ก่อนที�จะปิดหน้าด้วยฟองนม เมื�อทําได้ดงันี ( 
จะทําให้กาแฟถ้วยพิเศษนี (มีความหอมของกาแฟ และFlavored รวมทั (งจะได้กาแฟที�มีรสชาติที�เบา 
นุม่ละมนุขึ (น สร้างความประทบัใจให้กบัผู้ ที�ได้ลิ (มลอง และหลงใหลในกาแฟถ้วยวิเศษนี ( 
 ESPRESSO  
 Espresso คือ กาแฟที�ชงด้วยการผ่านเครื�อง Espresso Machine โดยมีขั (นตอน ขบันํ (า
ร้อนแรงดนัสูงผ่านเมล็ดกาแฟที�บดละเอียด ใช้เวลา 1 ชอต ประมาณ 18-20 วินาที การทํากาแฟ 
Espresso โดยผ่านเครื�องทํา Espresso นี ( จะทําให้ผิวหน้าของกาแฟเป็นฟองครีมสีทอง ควรเสริฟ
ดื�มทนัทีเมื�อเสร็จจากเครื�อง 
 สูตรแนะนํา  
 CLASSIC ESPRESSO       เป็นการเพิ�มความหอมหวานให้กบั Espresso แล้วดื�มรวด
เดียวหมดแก้ว 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปวนิลา หรือ บงิโกซีรัปคาราเมล  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
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 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยซีรัปวนิลา หรือ บิงโกซีรัปคาราเมล เติมเอสเปรสโซ 1ชอต คนให้เข้า
กนั ยกเสริฟทนัที  
 ESPRESSO MACCHIATO มาคีอาโต้ แปลความหมายว่า “ทําเครื�องหมาย” ดงันั (นจึง
หมายถึงเอสเปรสโซ ที�ถกูทําเครื�องหมายด้วยฟองนม 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปคาราเมล   2  ช้อนชา หรือ ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 ฟองนม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบงิโกซีรัปคาราเมล เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากนั ใช้ช้อนตกั
ฟองนมแล้ววางบนเอสเปรสโซ แล้วยกเสริฟทนัที  
 ESPRESSO CON PANNA      ปันยา่ ในภาษาอิตาลี หมายถึง ครีม 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปวนิลา   2 ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปวนิลา เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากัน ใช้ช้อนตกั            
วิปครีม วางลงบนเอสเปรสโซแล้วยกเสริฟทนัที  
 CLASSIC CAPPUCCINO 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปคาราเมล   3  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน และ ฟองนม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบงิโกซีรัปคาราเมล เตมิเอสเปรสโซ 1 ชอต  คนให้เข้ากนั ใช้ช้อนกั (น
ฟองนม ขณะรินนมร้อนลงในถ้วย จํานวนครึ�งถ้วย ปิดหน้าส่วนที�เหลือของถ้วย ด้วยฟองนมเหมือน
หมวก แล้วยกเสริฟ  
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 HAZELNUT CAPPUCCINO 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปเฮเซลนทั   3 ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปเฮเซลนทั เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากัน เติมนม
ร้อน จนถึงครึ�งถ้วยกาแฟ ปิดหน้าด้วยวิปครีมจนถึงปากถ้วยแล้วยกเสริฟ  
 VANILLA MILK CAPPUCCINO 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัป วนิลา   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 บงิโกซีรัป มิลค์   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1   ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบงิโกซีรัปวนิลา และบงิโกซีรัปมิลค์ เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากนั 
เตมินมร้อน จนถึงครึ�งถ้วยกาแฟ ปิดหน้าด้วยวิปครีมจนถึงปากถ้วย แล้วยกเสริฟ  
 CLASSIC LATTE 
  กาแฟลาเต้ คือ กาแฟที�มีสว่นผสมของนมมากกวา่คาปชูิโน ความเข้มข้นของกาแฟจงึ
น้อยกวา่คาปชูิโน แตใ่ช้ความเบา ละมนุมาทดแทน 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมิลค์   3  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ     1  ชอต  
 นมร้อน และ ฟองนม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปมิลค์ เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากัน เติมนมร้อน  
(ใช้ช้อนกั (นฟองนมขณะรินนมร้อน) จนเกือบถึงปากถ้วย ตกัฟองนมปิดหน้า แล้วยกเสริฟ  
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 VANILLA NUT LATTE 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปวนิลา   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 ซีรัปเฮเซลนทั   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน และ ฟองนม  
 ถั�ว / เมล็ดมะมว่งหิมพาต์บด สําหรับตกแตง่  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปวนิลา และบิงโกซีรัปเฮเซลนัท เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต                 
คนให้เข้ากัน เติมนมร้อน (ใช้ช้อนกั (นฟองนมขณะรินนมร้อน) จนเกือบถึงปากถ้วย ตกัฟองนมปิด
หน้า โรยถั�วบด แล้วยกเสริฟ  
 HONEY NUT LATTE 
 สว่นผสม  
 นํ (าผึ (ง    2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 บงิโกซีรัปเฮเซลนทั   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน และ ฟองนม  
 ถั�วบด / เมล็ดมะมว่งหิมพานต์บด สําหรับตกแตง่  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยนํ (าผึ (ง และบงิโกซีรัปเฮเซลนทั เตมิเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากนั  
เตมินมร้อนเกือบถึงปากถ้วย ผสมให้เข้ากนั ปิดหน้าด้วยฟองนม โรยถั�วบด แตง่หน้า  
 CLASSIC MOCHA 
 สว่นผสม 
 บงิโกซีรัปมอคคา่   3  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
 ผงโกโก้ สําหรับตกแตง่  
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 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปมอคคา่ เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากนั เติมนมร้อน 
ประมาณ 2ใน3 ของถ้วย ปิดหน้าด้วยวิปครีม จนถึงปากถ้วย แตง่หน้าด้วยผงโกโก้ แล้วยกเสริฟ  
 CARAMEL MOCHA 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมอคคา่   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 บงิโกซีรัปคาราเมล   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
 ถั�วบด / เมล็ดมะมว่งหิมพานต์บด สําหรับตกแตง่  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปมอคค่า และ บิงโกซีรัปคาราเมล เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต 
คนให้เข้ากัน เติมนมร้อน ประมาณ 2ใน3 ส่วน ของถ้วย ปิดหน้าด้วยวิปครีม จนถึงปากถ้วย
แตง่หน้าด้วยถั�วบด แล้วยกเสริฟ  
 HAZELNUT MOCHA 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมอคคา่   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 บงิโกซีรัปเฮเซลนทั   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
 ถั�วบด สําหรับตกแตง่หน้า  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปมอคค่า และบิงโกซีรัปเฮเซลนทั เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต 
คนให้เข้ากนั เตมินมร้อน ประมาณ 2ใน3 ส่วนของถ้วย ปิดหน้าด้วยวิปครีม  แตง่หน้าด้วยผงถั�วบด 
แล้วยกเสริฟ  
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 DAIRY MOCHA 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมอคคา่   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 บงิโกซีรัปมิลค์   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบงิโกซีรัปมอคคา่ และบงิโกซีรัปมิลค์ เตมิเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้
เข้ากนั เตมินมร้อน ประมาณ 2ใน3 สว่นของถ้วย ปิดหน้าด้วยวิปครีม แล้วยกเสริฟ  
 VANILLA MOCHA 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมอคคา่   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 บงิโกซีรัปวนิลา  2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
 ถั�วบด สําหรับตกแตง่หน้า  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปมอคค่า และบิงโกซีรัปวนิลา เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต               
คนให้เข้ากนั เติมนมร้อน ประมาณ 2ใน3 ส่วนของถ้วย ปิดหน้าด้วยวิปครีม แตง่หน้าด้วยผงถั�วบด 
แล้วยกเสริฟ 
 CINNAMON MOCHA 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมอคคา่   2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 ผงอบเชย 1สว่น  4  ช้อนชา  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมร้อน  
 วิปครีม  
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 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบงิโกซีรัปมอคคา่ ใสผ่งอบเชย เตมิเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากนั  
เติมนมร้อน ประมาณ 2ใน3 ส่วนของถ้วย ปิดหน้าด้วยวิปครีม แต่งหน้าด้วยผงอบเชย เล็กน้อย 
แล้วยกเสริฟ  
 CLASSIC IRIS 
กาแฟไอริช คือ กาแฟในกลุม่ แอลกอฮอล เหมาะกบักลุม่ผู้ ชื�นชอบความหอม ในเครื�องดื�มกาแฟที�มี
แอลกอฮอลผสม 
 สว่นผสม 
 บงิโกซีรัปคาราเมล    2  ช้อนชา / ตามชอบ  
 เหล้าประเภทวิสกี ( หรือเหล้ารัม 2  ช้อนชา  
 เอสเปรสโซ     1  ชอต  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟด้วยบิงโกซีรัปคาราเมล ใส่วิสกี ( หรือเหล้ารัม เติมเอสเปรสโซ 1 ชอต    
(ไม่ต้องคนให้เข้ากัน) ปิดหน้าด้วยวิปครีม จนถึงปากถ้วย (หมายเหตุ) กาแฟชนิดนี (ไม่ต้องคน 
เพราะต้องการให้สว่นผสมทั (งหมด ถกูกรองผา่นความละมนุของวิปครีม 
 ICEA NUT MOCHA 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมอคคา่   2  ช้อนโต๊ะ  
 บงิโกซีรัปเฮเซลนทั   2  ช้อนโต๊ะ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมเย็น  
 นํ (าแข็ง  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 ผสม บิงโกซีรัปทั (งหมด และเอสเปรสโซ 1 ชอต คนให้เข้ากัน เติมนมเย็น ลงไปจนได้
ปริมาณ 2ใน3 สว่นของถ้วย เตมินํ (าแข็ง ให้เกือบเตม็แก้ว ปิดหน้าด้วย วิปครีม และเสริฟ  
 COFFEE SHAKE 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมิลค์   3  ช้อนโต๊ะ  



 

52

 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นมเย็น   1 ถ้วย  
 ไอศกรีม   1 ลกู (ตามชอบ)  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 นําบงิโกซีรัปมิลค์ เอสเปรสโซ นม และไอศครีม ใสใ่นเครื�องปั�นผลไม้ ปั�นจนเข้ากนัดี เทใส่
แก้วทรงสงู ปิดหน้าด้วยวิปครีม พร้อมเสริฟ  
 MOCHA FRAPPE  
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมอคคา่   3  ช้อนโต๊ะ  
 บงิโกซีรัปมิลค์  2 ช้อนโต๊ะ  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นม    5 ช้อนโต๊ะ  
 นํ (าแข็ง   1 ถ้วย  
 วิปครีม  
 วิธีทํา 
 ใส่ บิงโกซีรัป เอสเปรสโซ นม นํ (าแข็ง ในเครื�องปั�นผลไม้ ปั�นจนเข้ากนัดี รินใส่แก้วทรงสูง 
ปิดหน้าด้วยวิปครีม พร้อมเสริฟ  
 HOT MILK 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปวนิลาหรือมอคคา่  3  ช้อนชา  
 นม พาสเจอร์ไรส์  
 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยด้วยบงิโกซีรัปวนิลา เตมินมลงไป คนให้เข้ากนั อุน่ในไมโครเวฟเสร็จแล้วเสริฟ  
 PAST TIME COFFEE 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปมิลค์   3  ช้อนชา  
 เอสเปรสโซ    1  ชอต  
 นม  
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 วิธีทํา 
 รองก้นถ้วยกาแฟ ด้วยบงิโกไซรัปมิลค์ ใสเ่อสเปรสโซ 1 ชอต ใสน่มจนเกือบถึงปากถ้วย  
คนให้เข้ากนั พร้อมเสริฟ  
 การทาํวิปครีม แต่งกลิ�นรส 
 สว่นผสม  
 บงิโกซีรัปคาราเมล หรือวนิลา หรือมิลค์  
 นม สําหรับทําวิปครีม  
 วิธีทํา 
 หากเป็นเครื�องทําวิปครีม ขนาด 500 cc. ใส่บิงโกซีรัปประมาณ 30-50 cc. ตามชอบ ใส่
นมวิปครีมตามสัดส่วนที�เหลือ ปิดฝาเขย่าขวดจนเข้ากัน ใส่แก๊สสําหรับทําวิปครีมเขย่าอีกครั (ง  
พร้อมใช้ได้ วิปครีมนี ( จะมีรสหอมหวาน ไมเ่ลี�ยนแบบเดมิ สําหรับใช้แตง่หน้าเครื�องดื�ม ชนิดตา่ง ๆ 
 นํ [าผลไม้นําเข้า ตรา HOBURY  
นํ (าผลไม้เข้มข้น ตรา HOBURY กีวี องุ่น แอ๊บเปิ(ล ขนาด 1 ลิตร ได้รสชาติของนํ (าผลไม้แท้ๆ เข้มข้น
มากมีทั (งเนื (อทั (งนํ (า อร่อยมากๆ (ไมใ่ชนํ่ (าหวานใสๆ ที�มีแตก่ลิ�นหรือหวัเชื (อ) เหมาะกบัเมน ูอิตาเลียน
โซดา หรือ สมทูตี ( นํ (าปั�น ใช้แทนกีวี องุ่น แอ๊บเปิ(ล สดได้เลย เปิดแล้วเก็บไว้ได้นาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 10  แสดงเมนูเครื�องดื�มของแฟรนไชส์กาแฟสดบลูเมาท์เทนคอฟฟี�  
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ด้านราคา  (Price) 
 กลยทุธ์ราคา (Price  Strategy) เป็นการกําหนดว่าเราจะตั (งราคาแบบใด กลยทุธ์ราคาสงู
หรือราคาตํ�า สิ�งที�จะต้องตระหนกัคือ ราคาทีได้กําหนดไว้นั (นเหมาะสมในการแข่งขนั หรือสอดคล้อง
กบัตําแหน่งผลิตภณัฑ์ของสินค้านั (นหรือไม่กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ในการกําหนดกล
ยทุธ์ด้านราคามีประเดน็สําคญัที�จะต้องพิจารณาดงันี ( 
 1.กกตั (งราคาตามตลาด (On going price) หรือตั (งราคาตามความพอใจ (Leading 
price) 
  1.1กกตั (งราคาตามตามตลาด (On going price) เหมาะสําหรับสินค้าที�สร้างความ
แตกตา่งได้ยากจงึไมส่ามารถจะตั (งราคาให้แตก ตา่งจากตลาดคูแ่ข่งขนัได้ นั�นคือ การตั (งราคาตาม
คูแ่ขง่ขนั 
  1.2กกตั (งราคาตามความพอใจ (Leading price) เป็นการตั (งราคาตามความพอใจ 
โดยไม่คํานึงถึงคู่แข่งขัน เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที� มีความแตกต่างในตราสินค้า สินค้าที� มี
เอกลกัษณ์สว่นตวัมีภาพพจน์ที�ดี จะตั (งราคาเทา่ไรก็ไมมี่ใครเปรียบเทียบ 
 2.กกสินค้าจะออกเป็นแบบราคาสงู (Premium price) เมื�อแน่ใจในคณุภาพที�เหนือกว่า
และการยอมรับในราคาของลกูค้าหรือราคามาตรฐาน (Standard) เมื�อใช้การตั (งราคาโดยพิจารณา
จากราคาของคู่แข่งขนั หรือตราสินค้าเพื�อการแข่งขนั (Fighting brand) เป็นสินค้าด้อยคณุภาพ
กวา่คูแ่ขง่ขนัเล็กน้อย จะลงตลาดลา่ง 
 3.กกการตั (งราคาเท่ากันหมด (One pricing) คือสินค้าหลายอย่างที�มีราคาติดอยู่บน
กล่อง หมายถึง ไม่ว่าจะขายอยู่ที�ใดฤดหูนาวหรือฤดรู้อนราคาก็เท่ากนัหมด หรือราคาแตกตา่งกัน  
(Discriminate price) ข้อดี คือสามารถเรียกราคาได้หลายราคา แตข้่อเสียก็คือ เราต้องหาเหตผุล
ในการตั (งราคาหลายอยา่ง เพื�อให้คนยอมรับได้ 
 4.กกการขยายสายผลิตภณัฑ์ (Line extension) ในกรณีนี (การนําเสนอสินค้าเริ�มต้นด้วย
ราคาหนึ�ง แล้วมีกลยทุธ์เผยแพร่ความนิยมไปยงัตลาดบน หรือตลาดลา่ง 
 5.กกการขยบัซื (อสูงขึ (น (Trading up) เป็นการปรับราคาสงูขึ (นทําให้ได้กําไรมากขึ (น จึง
พยายามขายให้ปริมาณมากขึ (นหรือการขยบัซื (อตํ�าลง (Trading down) เป็นการผลิตสินค้าที�มีราคา
แพงให้มีคณุภาพกวา่สินค้าที�ราคาถกูเล็กน้อยแต ่ตั (งราคาสงูกวา่ เพื�อให้คนซื (อสิ (นที�รองลงมา 
 6.กกการใช้กลยทุธ์ด้านขนาด (Size) คือไมทํ่าขนาดเทา่กบัผู้ผลิตรายอื�น ๆ 
 ในสว่นของกลยทุธ์ด้านราคานั (น ทางบลเูมาท์เทนคอฟฟี�  นั (นคํานึงถึงการกําหนดราคาให้
ถูกต้องเหมาะสมที�สุด เพื�อที�จะใช้ผลักดนัผลิตภัณฑ์ให้ออกไปสู่ตลาดเป้าหมาย ซึ�งทางบลูเมาท์   
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เทนคอฟฟี�  ได้กําหนดราคาให้สอดคล้องกับคณุภาพสินค้า จึงใช้หลกักลยุทธ์ตั (งราคาตามตลาด 
โดยราคาเครื�องดื�มจะอยูที่�แก้วละ 30-60 บาท ขึ (นอยูก่บักลุม่ลกูค้าและทําเลที�ตั (งของร้าน 
 
ด้านสถานที�หรือช่องทางการจัดจาํหน่าย  (Place) 
 ทําเล หรือ แหล่งที�ตั (งของธุรกิจ ทําเลคือหวัใจของธุรกิจร้านกาแฟสดเลยก็ว่าได้  การ
เลือกทําเลที�ตั (งร้านกาแฟสด โดยหลกัการเลือกทําเลที�ตั (งของทางบลเูมาท์เทนมีดงันี ( 
 1.กกเลือกแหล่งที� เป็นชุมชนขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
มหาวิทยาลยั โรงเรียน โรงพยาบาล หรือแหลง่ที�มีผู้คนจํานวนมาก 
 2.กกดวู่าที�ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเป็นคนกลุ่มใด ( เลือกศกัยภาพในการซื (อหรืออํานาจ
ในการจา่ยเงินของกลุม่ลกูค้านั�นเอง ) 
 3.กกเลือกจุดหรือบริเวณที�ตั (งของร้าน โดยดทิูศทางคนเดินผ่าน คนมองเห็นได้ง่าย พื (น
ที�ตั (งสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี 
 4.กกวิเคราะห์ความเหมาะสมในการทําธุรกิจร้านกาแฟสด สิ�งที�ควรคํานึงถึงในการ
คดัเลือกทําเลที�ตั (งของร้านกาแฟสด ไม่ควรเลือกทําเลที�แออดัด้วยมลพิษมากจนเกินไป หรือทําเลที�
คบัแคบจนแทบกระดิกตวัไม่ได้หรือทําเลที�สกปรก ใกล้แหล่งขยะหรือแหล่งที�ผู้คนไม่ค่อยเดินกัน 
บริเวณที�ฝุ่ นมาก ซึ�งจะทําให้ภาพลกัษณ์ของร้านกาแฟสดของเราเสียไปได้ง่าย 
 ที�สดุของความสําเร็จสําหรับร้านกาแฟสด  การสร้างความสําเร็จในธุรกิจ คณุต้องมีจดุดี
และจดุเดน่ ๆ ที�ไม่เหมือนใคร แตโ่ดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะสร้างจดุเดน่ในลกัษณะใดก็ตาม หวัใจหลกั 
ของความสําเร็จในการทําธุรกิจร้านกาแฟสด สรุปสั (น ๆ มีอยู ่2 อนัดบัความสําคญัด้วยกนัดงันี ( 
 1.กกความสําคญัอนัดบัแรกที�สดุ ซึ�งถือว่าเป็นหวัใจหลกั คือ รสชาติของกาแฟ รสชาติ
ต้องอร่อยจริง ๆ ดื�มทกุครั (งต้องอร่อยทกุครั (งรสชาติไม่มีผิดเพี (ยนไปจากมาตรฐาน ลกูค้าทกุคนดื�ม
กาแฟของคณุแล้วตดิใจในความอร่อย ถ้าเมนอืู�น ๆ ก็อร่อยไมน้่อยไปกวา่กาแฟ ก็ยิ�งเป็นการเพิ�มคา่
ร้านของคณุเป็นอย่างดี ถ้ากาแฟและเมนูอื�น ๆ ก็ไม่อร่อยเลย ทําเลก็ไม่ดี เจ้าของก็ไม่ได้ให้ความ
สนใจในธุรกิจ จุดนี (คือจุดตายของร้านกาแฟทั�วไปที�ทําแล้วไม่ประสบผลสําเร็จ ถึงแม้จะลงทุน
จํานวนมากมาย แตถ้่าทํารสชาตขิองกาแฟให้อร่อยไมไ่ด้ก็จอดตรงนั (น  
 2.กกทําเลดี ซึ�งมีความสําคญัเป็นอนัดบัรองลงมา คณุลองนึกภาพด ูถ้ากาแฟรสอร่อย
มาก ๆ บวกกบัทําเลดีเยี�ยม ถือว่าชยัชนะมาเยี�ยมคณุเรียบร้อยแล้ว ในส่วนเรื�องอื�น ๆ เป็นเพียง
ปัจจยัรอง แตปั่จจยัที�สําคญัหลกัจะอยูที่� ข้อ 1 และ 2    
 ภารกิจหลกัและหน้าที�ที�สําคญัที�สุดของร้านกาแฟคือ การเติมความอร่อยมาก ๆ ของ
รสชาตกิาแฟและเมนปูระกอบอื�น ๆ ให้กบัลกูค้าของคณุทกุ ๆ คน ที�เข้ามาใช้บริการดื�มกาแฟที�ร้าน 
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จงทําให้ร้านของคณุมีเสน่ห์ในทกุ ๆ ด้าน เพื�อมดัใจลกูค้าทกุ ๆ คน แล้วเงินจะหลั�งไหลเข้ากระเป๋า
ของคณุอยา่งตอ่เนื�อง 
 ปัจจบุนัร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจเสริมที�ไปได้ดีกบัธุรกิจตา่ง ๆ มากมาย ดงันี (   
 1.กกร้านเบเกอรี� 
 2.กกร้านอาหาร 
 3.กกร้านอินเตอร์เน็ทคาเฟ่ 
 4.กกร้านสปา ร้านทําผม 
 5.กกร้านหนงัสือ 
 6.กกคาร์แคร์ 
 7.กกร้านประดบัยนต์ 
 8.กกร้านเชา่ ขาย วีซีดี 
 9.กกมินิมาร์ท 
 10.กกร้านขายยา 

 11.กกโรงพยาบาล 
 12.กกมหาวิทยาลยั 
 13.กกหนว่ยงานราชการ 
 จะเห็นได้วา่ ธุรกิจกาแฟสดไปได้ดี ในทกุ ๆที� ที�มีคนผ่านเข้าออก ไปมา จํานวนมาก และ
ธุรกิจที�ลกูคาต้องนั�งรอเป็นเวลานาน ๆ  สามารถสร้างรายได้ง่าย ๆ ให้กบัเจ้าของกิจการที�มีหน้า
ร้านเป็นของตนเองอยู่แล้ว หรือลกูค้าที�ต้องการเช่าพื (นที�หน้าร้านตา่ง ๆ เหล่านี ( จะสามารถเริ�มต้น
ธุรกิจได้ง่าย ใช้พื (นที�ไม่มาก ไม่ต้องลงทนุมากมาย แตเ่ห็นรายได้แน่นอน ถ้าเลือกทําเลที�ตั (งร้าน
กาแฟได้ดี ก็เทา่กบัมีชยัหรือสําเร็จไปกวา่ครึ�งแล้ว ดงันั (นการเลือกทําเลที�ตั (งจึงมองข้ามไม่ได้ กรณีที�
ไมมี่ความรู้หรือความเชี�ยวชาญในการคดัเลือกทําเล ควรปรึกษาผู้ ที�เชี�ยวชาญในการคดัเลือกทําเล 
ถ้าเป็นการให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทําเลนําไปแล้วไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ส่วนที�เหลือคือ 
คณุภาพของสินค้า การบริหารและการจดัการตา่ง ๆ แตก็่มีบางกรณีที�ทําเลแทบไม่ได้คะแนนเลย 
แต่ก็ขายดีเป็นเทนํ (าเทท่า เป็นเพราะอะไรต้องมาวิเคราะห์ดู ว่าเขามีกลยุทธ์หรือเทคนิคพิเศษ               
มีอะไรดี ๆ เด่น ๆ ที�ไม่ธรรมดา ซึ�งถือว่าเป็นจุดขายหรือเอกลักษณ์ที�โดดเด่นของเขาเองที�สร้าง
ขึ (นมา  สมาชิกร้านกาแฟสดทกุท่านต้องพยายามหาจดุเดน่ ของตวัเอง ซึ�งอาจจะสร้างขึ (นมา ให้
เป็นแบบร้านกาแฟธรรมดาที�ไม่ธรรมดาให้ได้ แล้วคุณจะชนะตลอดไป ต้องหมั�นพัฒนาตวัเอง 
พฒันาธุรกิจอยา่งตอ่เนื�อง สร้างเสน่ห์ให้กบัธุรกิจ เพิ�มศกัยภาพให้กบัร้านกาแฟสดวนันี (ด้วยทําเลที�
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เหมาะสม  นอกจากความสําเร็จที�ขึ (นกบัทําเลแล้ว เจ้าของร้านกาแฟสดต้องควบคมุคณุภาพด้าน
ตา่ง ๆ ให้ดีเยี�ยมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคณุภาพของสินค้า การบริการลกูค้า การบริหารจดัการด้าน
ตา่ง ๆ เพราะร้านกาแฟสดถึงจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็จริง แตก็่ต้องบริหารจดัการให้เป็นและถกูต้อง 
ธุรกิจมีการเคลื�อนไหวและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องตามให้ทนั การพฒันาร้านกาแฟต้อง
กระทําอยา่งตอ่เนื�อง รวมไปถึงการพฒันาลกูค้า ต้องขยนัเพิ�มลกูค้าใหม่ ๆ เข้าร้านกาแฟให้เพิ�มขึ (น
อยา่งตอ่เนื�อง ขณะเดียวกนัก็ต้องรักษาฐานลกูค้าที�มีอยูเ่ดิมให้กลบัมาใช้บริการอย่างตอ่เนื�อง นี�คือ
กลยทุธ์แหง่ความสําเร็จของทกุๆธุรกิจ ซึ�งรวมถึงร้านกาแฟสดด้วย 
 ถึงแม้ทําเลจะเป็นสิ�งสําคญัสําหรับธุรกิจร้านกาแฟสด แต่สิ�งที�สําคญัที�สุดและสําคญั
เหนือกว่าทําเล คือ รสชาติของกาแฟและเมนูอื�น ๆ ที�ขาย เมนูหลักคือกาแฟ รสชาติต้องอร่อย
ประทบัใจคนดื�มจริง ๆ และคงความอร่อยอย่างตอ่เนื�องตลอดเวลา ไม่ใช่วนัจนัทร์อร่อย แตพ่อมา
ดื�มกาแฟวนัพธุกลบัไม่มีรสความอร่อยหลงเหลืออยู่เลย ต้องพยายามรักษาความอร่อยของกาแฟ
เมนหูลกัอย่างสุดชีวิต ประเภทผิดพลาดไม่ได้ เพราะความอร่อยของสินค้าที�เราขายจะนําพาเงิน
จํานวนมากมาให้เราอยา่งตอ่เนื�อง ดงันั (นถึงทําเลจะดีเยี�ยมขนาดใด ถ้ารสชาติของกาแฟไม่ได้เรื�อง
หรือไมมี่ความอร่อยเลย ก็ยากที�จะประสบผลสําเร็จ ทําเลดี ๆ นั (นหายากและไมส่ามารถสร้างขึ (นมา
เองได้ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ แต่รสชาติความอร่อยของกาแฟและเมนูอื�นๆเรา
สามารถสร้างขึ (นด้วยมือของเราได้ ไม่ต้องเช่าหาที�ใด ไม่ต้องประมูลให้เสียเงิน แต่เกิดจากการ
พฒันา การบริหารและการจดัการของร้านกาแฟ  ขอให้จําหวัใจหลกั ๆ ที�จะทําให้ร้านกาแฟประสบ
ผลสําเร็จแบบยั�งยืนและถาวรได้ดงันี ( 
 1.กกอนัดบัแรกที�สดุ กาแฟและเมนอืู�น ๆ ต้องอร่อยถกูใจทกุคนจริง ๆ ถ้าทําให้อร่อยได้ไม่
ครบทุกเมนู แต่อย่างน้อยเมนูหลักอย่างกาแฟ ต้องอร่อยมาเป็นที�หนึ�ง ส่วนเมนูอื�น ๆ เป็น
ส่วนประกอบรอง ถ้าทําให้อร่อยได้ทกุเมนก็ูยิ�งเป็นการดีมาก เป็นการเพิ�มมนต์เสน่ห์ให้กบัร้านโดย
อตัโนมตั ิ
 2.กกทําเลดี มีคนผา่นจํานวนมากในแตล่ะวนัหรือเป็นแหลง่ชมุชนขนาดใหญ่ ถ้าบวกด้วย
กาแฟรสชาตอิร่อยมาก ๆ จะทําให้ธุรกิจของคณุรุ่งเรืองแบบยั�งยืนได้ในส่วนอื�น ๆ เช่น การตกแตง่ร้าน 
การโปรโมทร้าน ฯลฯ เป็นส่วนประกอบรอง ๆ คณุสามารถบริหารและจดัการได้อย่างง่าย ๆ เมื�อ
เลือกทําเลได้ดีแล้ว รสชาตขิองกาแฟต้องมาตรฐาน โดนใจลกูค้า รวมถึงคณุภาพการบริการลกูค้าก็
ต้องเป็นหนึ�งไปด้วย ถ้าทกุ ๆ อยา่งสมัพนัธ์กนั ธุรกิจก็จะไปได้ดีอยา่งตอ่เนื�องตลอดไป 
1 
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ด้านการส่งเสริมการจาํหน่าย  (Promotion) 
 การส่งเสริมการขายด้านลดราคา 
 ทางบลูเมาท์เทนคอฟฟี� จะทําการจดัโปรโมชั�นต่าง ๆ เป็นช่วงเวลา  เช่น  การลดราคา 
10% ทุกวนัจนัทร์ หรือการเพิ�มปริมาณสินค้าโดยขายราคาเท่าเดิม เช่น เครื�องดื�มปกติขนาด 16 
ออนซ์เพิ�มปริมาณเป็น 22 ออนซ์แตไ่มเ่พิ�มราคา เป็นต้น  ยอดขายที�เพิ�มขึ (นจากการลดราคานี ( จะมี
ต้นทุนจากกําไรที�ลดลง การตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี (จึงควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และควร
คํานงึถึงผลกระทบตอ่ชื�อเสียงของตราสินค้าด้วย 
 การส่งเสริมการขายโดยการใช้คูปอง 
 คปูอง เป็นอีกวิธีการหนึ�งในการลดราคา โดยมีเทคนิคการแจกคปูองหลายอยา่งดงันี ( 
 1.กกการแจกคปูองในหนงัสือพิมพ์ หรือนิตยสารเพื�อให้ผู้บริโภคไปใช้ซื (อสินค้า โดยการ
แจกคปูองลดราคา 20 บาทเมื�อซื (อเครื�องดื�ม หรือสินค้า 200 บาทขึ (นไปทางหน้าหนงัสือพิมพ์ฉบบั
วนัศกุร์เช้า เพื�อกระตุ้นยอดซื (อวนัสดุสปัดาห์   
 2.กกการตดัคปูองจากส่วนหนึ�งของใบโฆษณา โดยมีจากแจกคูปองโฆษณา ซื (อสินค้า
เป็นชดุราคาพิเศษ เป็นต้น 
 วตัถปุระสงค์หลกัของการใช้การส่งเสริมการขายโดยใช้คปูอง คือ การกระตุ้นให้ลกูค้าใช้
คปูองให้มากที�สุด แต่ปัญหาที�พบอย่างหนึ�งของการใช้คูปอง คือ ลูกค้าใช้คูปองทําการซื (อสินค้า
หรือบริการที�เขาตั (งใจจะซื (ออยู่แล้ว หรือร้านค้าปลีกไม่มีสินค้าเพียงพอที�จะจําหน่ายเมื�อลูกค้านํา
คปูองมาใช้ ก็เกิดความไมพ่อใจได้  โดยส่วนใหญ่แล้ววิธีนี (เป็นวิธีที�เหมาะสมสําหรับสินค้าใหม่หรือ
สินค้าเก่าที�ยอดขายลดลงเทา่นั (น 
 การส่งเสริมการขายโดยการให้ของแถม 
 เป็นวิธีที�มีใช้กนัมาก โดยลกูค้าจะได้รับของแถมเมื�อซื (อเครื�องดื�ม และสินค้าของบลเูมาท์
เทนคอฟฟี� ครบ 100 บาทรับฟรี คกุกี (มลูคา่ 15 บาท 
 การส่งเสริมการขายสาํหรับลูกค้าประจาํ 
 เป็นการกระตุ้นให้ลกูค้าประจํามาซื (อสินค้าหรือใช้บริการบอ่ย ๆ โดยทางบลเูมาท์เทนจะ
มีการทําบตัรสมาชิกแล้วให้สว่นลดพิเศษสําหรับสมาชิก และมีการจดัทําบตัรสะสมแต้ม เป็นต้น 
 การส่งเสริมการขาย ณ จุดวางสินค้า 
 ทางร้านมีการจดัวางสินค้า ณ จดุวางสินค้า เนื�องจากมีผลการวิจยัพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ร้านค้าปลีกออกมาว่า ยอดขายจะเพิ�มขึ (นถ้าลูกค้าสามารถเห็นสินค้า ณ จดุวางสินค้า การจดัวาง
สินค้าที�น่าสนใจ ให้ข้อมูลเหมาะสม และวางในตําแหน่งที�สงัเกตได้ง่าย จะช่วยให้ลกูค้าซื (อสินค้า
มากขึ (น  
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 การส่งเสริมการขายโดยการแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ 
 เมื�อมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี� หรือ เครื�องดื�มทางบลเูมาท์เทนคอฟฟี�
จะใช้วิธีนี (ให้ลกูค้าได้ทดลองชิมสินค้าดกู่อน ก่อนที�จะตดัสินใจซื (อ  ซึ�งวิธีนี (ก็อาจสามารถดงึลกูค้า
จากคู่แข่ง ให้หันมาทดลองของใหม่ของทางเราโดยที�ไม่ต้องเสียเงินซื (อ เพราะบางครั (งลูกค้ามี
ความคดิวา่ของที�ใช้อยูก็่ดีที�สดุอยูแ่ล้ว ทําไมต้องไปเสียเงินซื (อสินค้าอื�นมาทดลอง 
 การส่งเสริมการขายโดยการโฆษณา 
 จดัทําสปอตโฆษณาทางวิทย ุเพื�อออกอากาศทางสถานีวิทย ุที�เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
FM.103.5 MHz. , FM.105.5 MHz. , FM.106.5 MHz. , FM.91.5 MHz เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม  การส่งเสริมการขาย  ควรยึดหลกัที�ว่า  ทําสิ�งที�ง่าย ๆ ที�ไม่ให้ลูกค้ารู้สึก
ยุง่ยากในการที�จะเข้าร่วมกิจกรรมที�เราวางไว้ 
 
ด้านการประชาสัมพันธ์  (Public Relations) 
 1.กกการจดังานแถลงข่าว (Press Conference)  เป็นกิจกรรมที�เหมาะกบัการจดัขึ (น เพื�อ
บอกให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าทาง บลูเมาท์เทนคอฟฟี�  มีกิจกรรมพิเศษในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
อะไรบ้าง และเป็นการแนะนําตวักบัสื�อมวลชนด้วย 
 2.กกการส่งภาพข่าวให้สํานกัข่าว (Photo Release) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของทางบริษัท 
บลูเมาท์เทนคอฟฟี� จะต้องจดัส่งรูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทในโอกาสพิเศษ พร้อม
ข้อความประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร ความคืบหน้า ที�ทางบริษัทจดักิจกรรมตา่ง ๆ ขึ (น ได้เผยแพร่
สูป่ระชาชนทั�วไปเพื�อสร้างการจดจําตอ่บริษัท 

 3.กกการสมัภาษณ์พิเศษผู้บริหาร (Exclusive Interview) ซึ�งผู้บริหารต้องมีการเตรียมตวั
และมีความพร้อมในเชิงข้อมูลข่าวสารของทางบริษัทอย่างชัดเจน การสัมภาษณ์ออกรายการ
โทรทศัน์ ทําให้ผู้บริหารหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ (นกว่า
การโฆษณา ทําให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงความเป็นมาของบริษัท หรือกิจกรรมที�ดําเนินการ               
อีกทั (งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อผู้บริโภค  ด้วยวิธีการบอกกล่าวชี (แจงให้ได้ทราบข่าว
คราวความเคลื�อนไหวตา่ง ๆ เพื�อให้เป็นที�รู้จกั เข้าใจ แก่ผู้บริโภค ซึ�งจะทําให้ได้รับความสนบัสนุน
ร่วมมือ การบอกตอ่ ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจจนเกิดการตดัสินใจเลือกซื (อผลิตภณัฑ์ 

 4.กกจัดทําคอลมัน์พิเศษ (Scoop) บรรยากาศการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของบลูเมาท์เท
นคอฟฟี�  ความยาวไม่เกิน 2 นาที สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ (นกับกลุ่มเป้าหมาย เพื�อให้ทราบข้อมูล 
ขา่วสาร และความเคลื�อนไหวตา่ง ๆ ของบริษัท ทําให้ได้เห็นตราสญัลกัษณ์ของบลเูมาท์เทนคอฟฟี�
อยา่งตอ่เนื�อง ออกอากาศในชว่งที�เหมาะสมทางชอ่งตา่ง ๆ เชน่นําไปออกอากาศในรายการที�เข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมาย (tie-in) เช่น รายการ “ครัวอินดี (”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 5 
ออกอากาศทกุวนัพธุ เวลา 10:25 น. , รายการ “ตลาดสดสนามเป้า” ในช่วงสดุยอดร้านโปรด สดุ
ยอดร้านคาร์เนชั�น ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 5 ออกอากาศทุกวนัอาทิตย์ เวลา 
20.15 น. , รายการ “วีไอพี” ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 9 ออกอากาศทกุวนัจนัทร์ 
เวลา 22.30 น. 
 5.กกนิตยสาร (Magazines) นิตยสารเป็นสิ�งพิมพ์ที�รวมเนื (อหาสาระประเภทตา่งๆ เข้าไว้
ด้วยกัน ที� มีความน่าสนใจหลาย ๆ เรื� อง แต่เป็นเรื� องประเภทเดียวกัน ทําให้สามารถเลือก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เล่าถึงความเป็นมาของบริษัท และ
กิจกรรมที�จดัเพื�อผู้บริโภค เพื�อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ ที�สนใจ โดยเลือกนิตยสารที�สามารถเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้ 

 6.กกแผ่นพบั (Brochures) โดยจะจดัทําเพื�อเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ในส่วนของข้อมูล
กิจกรรมการสง่เสริมการจดัจําหนา่ยในชว่งระยะเวลานั (น ๆ โดยแจกแผน่พบับริเวณใกล้เคียงในรัศมี 
1 – 2 กม.  
 7.กกสื�อโฆษณากบัยานพาหนะ (Transit) คือ ดําเนินการติดตั (งป้ายโฆษณาที�ป้ายรถเมล์ 
ในบริเวณชานชลา สถานขนส่ง ท่าอากาศยาน สถานีระหว่างทาง รวมถึงการพิมพ์ข้อความบนตั~ว
โดยสาร กระเป๋าเดินทาง การนําภาพยนตร์โฆษณาไปเปิดในรถ เช่น การติดป้ายประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน หรือการเปิดภาพยนตร์โฆษณาใน
รถไฟฟ้า เป็นต้น 

 8.กกโปสเตอร์ (Poster) แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์เพื�อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมการ
จดัจําหนา่ยตา่ง ๆ โดยใช้ตดิภายในร้าน บริเวณใกล้เคียงร้าน และตามสถานที�ตา่ง ๆ 
 9.กกกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) มุ่งเน้นเป็นพิเศษ ในการสร้างความ
สนใจและทําให้ผู้ บริโภคทั�วไปได้รู้จักบลูเมาท์เทนคอฟฟี� มากขึ (น เป็นช่องทางที�จะช่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์ที�ดี ระหว่างทางบริษัทกบัผู้บริโภค เพื�อให้เกิดความเหนียวแน่นมากยิ�งขึ (น ทําให้กลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมาย สามารถได้สมัผสักบัสภาพแวดล้อม สถานที� บรรยากาศภายในร้าน โดยชื�อของบลู
เมาท์เทนคอฟฟี� จะถูกสื�อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และจดจําผ่านอายตนะทั (งห้า คือ รูป รส กลิ�น 
เสียง สัมผัส จากประสบการณ์ตรงของตนเองที�ไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยวิธีอื�น ๆ การดําเนิน
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงแค่ความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับรสนิยมหรือความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเท่านั (น แตย่งัจะต้องเป็นกิจกรรมที�โดดเด่น และน่าสนใจเพื�อผลในการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถดึงดูดสื�อมวลชนให้นําเสนอข่าวเพื�อเป็นการประชาสัมพันธ์ที�เข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายได้มากที�สดุ กิจกรรมดงักล่าว เช่น การจดักิจกรรมวนั Coffee Happy Time การจดั
อบรมการชงกาแฟโดยผู้ เชี�ยวชาญของบริษัท การจดักิจกรรมการแขง่ขนัชงกาแฟ เป็นต้น 
 
ด้านการบริหารจัดการร้าน  (Process) 
 การบริหารจดัการร้านกาแฟ ถือเป็นอีกหนึ�งหวัใจที�ขาดไม่ได้อีกหนึ�งอย่าง ในการดําเนิน
ธุรกิจร้านกาแฟ การเปิดร้านกาแฟขนาดเล็ก จะมีความคล่องตวัในการบริหารสูงกว่าร้านกาแฟ
ขนาดใหญ่แนะนําว่าให้ผู้ ที�สนใจทําธุรกิจนี ( ควรเรียนรู้ภาคปฎิบตัิด้วยตนเองก่อน เพื�อความเข้าใจ
ในงานบริการ ร้านกาแฟ เพื�อป้องกันการตดัสินใจไม่ผิดพลาด ร้านกาแฟขนาดเล็ก ที�ใช้บคุลากร
เพียง 1 - 2 คน อาจจะทําให้ผู้ลงทนุมองว่าสามารถใช้ใครก็ได้มาเป็นพนกังาน อีกทั (งยงัละเลย
ความสําคญัคดิวา่ไมจํ่าเป็นต้องมาดแูลมากมายนกั ปลอ่ยให้พนกังานขายตามระบบที�วางไว้ การคิ
คแบบนี (อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในอนาคต จากความไม่ใส่ใจเพียงเล็กน้อย รวมทั (งการเชื�อ
ใจบริษัทแฟรนไชส์แม่มากเกินไป ทําให้ธุรกิจร้านกาแฟของคุณไม่ประสบความสําเร็จได้ 
ต้องปรับความเข้าใจเสียใหมว่า่ ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แตก่ารบริหารร้านกาแฟ การมีสินค้าดี 
การจดัการตกแตง่หน้าร้านสวยงาม การบริการเยี�ยม ยงัไม่เพียงพอถ้าหากขาดพนกังานที�มีความ
ซื�อสตัย์ พนกังานที�มีมิตรไมตรี การเสียพนกังานมือชงที�ดีไปสกั คนหนึ�ง(บาริสต้า) อาจจะส่งผล
กระทบกบัธุรกิจได้ และในทางตรงกนัข้ามหากได้พนกังานทจุริตก็ อาจทําให้ธุรกิจแยไ่ด้เชน่เดียวกนั 
 การเช็คเรื�องการทุจริต  อนัดบัแรกคือ ที�นิยมใช้ในร้านกาแฟขนาดเล็กการนบัแก้ว คือ 
สงัเกตและนับจํานวนแก้วที�ใช้ไปต่อวัน คือ ยอดขาย ถ้าเป็นร้านขนาดเล็กเป็นเคาน์เตอร์ หรือ             
คีออสท์ไม่แนะนําให้ใช้แก้วแบบเซรามิก เพราะว่าใช้เเล้วก็ล้างได้ ปกติร้านขนาดเล็กไม่มีเครื�อง               
คคิเงิน เพราะต้นทนุเครื�องคดิเงินก็คอ่นข้างแพง ดงันั (นต้องอาศยัการนบัแก้ว อีกอย่างหนึ�งก็คือ การ
เช๊คปริมาณกาแฟบดเชน่ จะคํานวณวา่ กาแฟบด 1 กก. ชงได้ 70 -90 แก้ว ลองประมาณจากตรงนี (
เพื�อชว่ยบริหารจดัการได้เชน่กนั 
 ส่วนรูปลกัษณ์หน้าตาของร้าน การให้บริการ จะช่วยเพิ�มลูกค้าให้เดินเข้ามาหรือไม่นั (น 
ขึ (นอยู่กับลูกค้ามากกว่า ในทําเลที�เร่งรีบ บางครั (งหน้าร้านแถบจะไม่มีที�นั�ง แค่ซื (อแล้วยืนรอ รับ
สินค้า การบริการต้องเร็วที�สดุ ชงให้อร่อย เพื�อรีบที�จะเข้าไปทํางาน แตบ่างทําเลลกูค้าต้องการเข้า
มานั�งทํางาน ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ พบปะสงัสรรค์ ร้านก็ต้องเน้นบรรยากาศ มีแอร์ มีที�นั�งสบาย  
มีบริการอื�น ๆ รองรับ เชน่ เบเกอรี� หรือ สินค้าอื�น ๆ รองรับความต้องการของลกูค้า 
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ด้านบุคลากรที�ทาํหน้าที�ให้บริการ  (People) 
 บาริสต้า หรือคนชงกาแฟ เป็นบคุคลที�มีความสําคญัเป็นอย่างมากในร้าน บาริสต้าที�ดี
ต้องมีทกัษะในการ ”ทายใจ” ลกูค้า โดยประเมินจากบคุลิกลกัษณะภายนอก และช่วงเวลา เช่น 
ลูกค้าเป็นชายวัยกลางคน แต่งกายด้วยชุดทํางาน ผูกเนคไท ใบหน้ามีเหงื�อซึมออกตามไรผม               
เดินเข้าร้านมาในเวลาบา่ยของวนัที�อากาศร้อนอบอ้าว หลงัจากที�บาริสต้ากล่าวคําทกัทายลกูค้าแล้ว 
เครื�องดื�มที�บาริสต้าจะแนะนําควรเป็นประเภทใด หากคณุคือลกูค้าคนนั (นคณุจะต้องการเครื�องดื�ม
ประเภทใด ประเภทร้อนหรือเย็น นอกจากนั (นแล้วบาริสต้ายงัต้องสามารถสร้างบรรยากาศที�ดีให้
เกิดขึ (นภายในร้านและให้บริการลูกค้าได้อย่างน่าประทบัใจ แต่เหนือสิ�งอื�นใดคณุสมบตัิที�ทําให้            
บาริสต้าสามารถสะกดใจลกูค้าไว้ได้คือ สามารถปรุงกาแฟได้รสชาตเิยี�ยมถกูใจลกูค้ามากที�สดุ 
 การบริการลูกค้า (Customer Service) ถือเป็นเรื�องสําคญัสําหรับทกุธุรกิจ เพราะเป็น
เครื�องมือหนึ�งในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนั การบริการลูกค้าที�มี
คณุภาพยงัชว่ยผกูใจลกูค้าไว้ได้ในระยะยาว และเพิ�มคณุคา่ให้กบักิจการอีกด้วย การบริการลกูค้า
อย่างไร้ทิศทางจะขาดการวางแผนที�ดี ย่อมทําให้กิจการถดถอยลงไปเรื�อย ๆ และยากที�จะรักษา
ลกูค้าเอาไว้ได้ในยคุที�ลกูค้ามีทางเลือกมากมายแทบจะไมจํ่ากดั อยา่งเชน่ปัจจบุนั 
 สิ�งล่อใจ (Incentives)  การใช้สิ�งล่อใจมาสร้างแรงจงูใจในการทํางานให้เกิดแก่บคุลากร
ของบริษัท  จดัเป็นแรงจงูใจภายนอก เช่น การชกัจงูให้เจ้าหน้าที�มาทํางานอย่างสมํ�าเสมอ ไม่มา
สาย โดยยกย่องพนกังานที�ไม่ขาดงาน ไม่มาสายให้เป็นที�รับรู้ มีการประกาศเกียรติคณุ หรือการ
จดัสรรรางวลัในการคดัเลือกพนกังานหรือบคุคลดีเด่นประจําเดือน ประจําปี หรือการจดัท่องเที�ยว
ประจําปี มีสวัสดิการการตรวจสุขภาพ ประกันสังคม และโบนัส  สิ�งล่อใจอาจเป็นวัตถุ เป็น
สญัลกัษณ์ หรือเป็นคําพดูที�ทําให้บคุคลพงึพอใจก็ได้ 
 แสวงหาความคิดดีๆ ในการปรับปรุงการบริการลูกค้าจากพนักงาน ในขณะที�
ลกูค้าจะเป็นเสมือนกรรมการที�บอกว่า บริการตรงไหนควรได้คะแนนเท่าไร แตพ่นกังานที�ให้บริการ
จะเป็นเสมือนผู้ เล่นที�จะบอกได้ว่า เหตใุดบริการจึงได้คะแนนเท่านั (น และควรจะทําอย่างไรเพื�อให้
ได้คะแนนเพิ�มขึ (น ดงันั (น กิจการต้องไม่ลืมว่าพนักงานคือแหล่งข้อมูลที�สําคญัที�จะนําไปสู่การ
ปรับปรุงบริการ หมั�นกระตุ้ นให้พนักงานระดมสมองเพื�อนํามาซึ�งความคิดสร้างสรรค์ใน                    
การพนกังานจะเป็นคนรู้ดีว่าปัญหาสําคญั ๆ ในการบริการคืออะไร และปัญหาเกิด ณ จดุไหนบอ่ย ๆ 
พร้อมกบัเสนอแนะวิธีการแก้ไขจากประสบการณ์ที�เผชิญกบัปัญหาเหล่านั (นด้วยตนเอง ที�สําคญั
ผู้บริหารควรจะผกูเรื�องรางวลัและผลตอบแทนเข้ากบัความคิดดี ๆ จากพนกังานด้วย หากความคิด
ใดที�นําไปปฏิบตัิแล้วได้ผล ก็ต้องไม่ลืมที�จะบอกว่าความคิดนั (นมาจากใคร เพราะจะสร้างความ
ภาคภมูิใจ นํามาซึ�งความคดิและความร่วมมือดี ๆ จากพนกังานอีกมากในอนาคต  
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 คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานด่านหน้าอย่างเข้มข้น  ความเป็นเลิศของงานบริการ
ลกูค้า เป็นผลมาจากการพิถีพิถนัในกระบวนการคดัเลือกพนกังานที�ให้บริการ และการฝึกอบรมที�
เข้มข้น การคดัเลือกพนกังานบริการนั (น ต้องแน่ใจว่าเครื�องมือในการกลั�นกรองผู้สมคัรดีพอที�จะ
ตรวจสอบความสามารถในการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์กบัลูกค้า และ
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในงานบริการ ควรระลึกไว้เสมอว่า พนกังานที�ขาดความสามารถในการให้ 
บริการนั (นไมเ่พียงแตส่ร้างปัญหาให้ลกูค้า แตย่งัเป็นปัญหากบัพนกังานอื�น ๆ พลอยทําให้พนกังาน
อื�นต้องทํางานหนกัเพื�อคอยสางปัญหาให้ลกูค้าด้วย  พนกังานบริการ ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่าง
สมํ�าเสมอ ให้รับทราบข้อมลูพื (นฐาน เช่น กลยทุธ์และเป้าหมายการบริการ รายละเอียดของสินค้า
และบริการ เทคนิคในการสร้างความพอใจและการแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า 
 อดทนและต้องไม่รู้สึกพอใจกับคุณภาพการบริการ  การบริการลกูค้าเป็นงานที�ไม่มี
วนัสิ (นสดุ ตราบใดที�สภาพแวดล้อมและลกูค้าเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา เมื�อนั (นก็ยงัคงมีช่องว่างใน
งานบริการที�สามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ (นได้เสมอ ผู้บริหารจึงไม่ควรจะพอใจกบัคณุภาพงานบริการ
ที�เป็นอยู่ แต่จะต้องคอยหาช่องทางการปรับปรุงตลอดเวลา ต้องระลึกไว้ว่า ทุกครั (งที�ติดต่อกับ
ลกูค้ามีโอกาสที�จะสร้างความพอใจที�เพิ�มขึ (นให้ลกูค้าได้อีกเสมอ ความรู้สึกนี (ต้องเกิดกบัพนกังาน
ทุกคนตั (งแต่ระดบับนสุดจนถึงล่างสุด เพื�อการบริการลูกค้าที�จะคงความเป็นเลิศไว้ได้ตลอดไป      
ที�สําคญั เทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วทกุวนันี ( ทําให้การบริการลูกค้าเปลี�ยนโฉมไปจาก
อดีตอย่างมากมาย มีการนําเอาเทคนิคและเครื�องมือใหม่ ๆ เข้ามาเรียนรู้ลกูค้าและอํานวยความ
สะดวกให้ลูกค้ามากขึ (นทุกวัน หากเจ้าของกิจการพอใจอยู่กับคุณภาพบริการของตวัเองโดย                     
ไมส่นใจกบัการเปลี�ยนแปลง ในที�สดุ ก็จะถกูคูแ่ขง่วิ�งแซงหน้าไปอยา่งแนน่อน  
 
ด้านการตกแต่งภายในและภายนอก  (Physical  Environment) 
 งบประมาณการลงทุนคร่าว ๆ ในการออกแบบตกแต่งร้าน 
 1.กกชนิดขนาดเล็ก  คา่ออกแบบและตกแตง่ประมาณ 25,000-50,000 บาท 
 2.กกชนิดขนาดกลาง  คา่ออกแบบและตกแตง่ประมาณ 150,000-500,000 บาท 
 3.กกชนิดขนาดใหญ่  คา่ออกแบบและตกแตง่ประมาณ  500,000 บาทขึ (นไป 
 ปัจจัยในการพจิารณาค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 
 1.กกกลุม่ลกูค้า และ ทําเล  เช็ควา่ลกูค้ากลุม่ไหน คือ เรารู้วา่เราขายใคร คนกลุ่มไหน เรา
สามารถรู้พฤติกรรม ความต้องการได้ไม่ยาก และปรับเข้าหาลูกค้า เพราะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็น
ตวักําหนดราคาสินค้าของเราได้ ทําเลก็มีผลต่อการออกแบบ คือต้องให้สอดคล้องกับย่านนั (น ๆ 
หรือมีเอกลกัษณ์ที�ไมข่ดัแย้งกบักลุม่ลกูค้า 
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 2.กกขนาดของร้าน และ งบประมาณ  เมื�อเราได้กําหนดขนาดความชดัเจนของร้าน แล้ว
กบังบประมาณที�ตั (งไว้อยา่งชดัเจน 
 3.กกสินค้าในงานมีอะไรบ้าง  เชน่ มีกาแฟกี�ประเภท อะไรบ้าง มีอะไรเข้ามาร่วมด้วย เช่น 
ขนมปังปิ(ง – นม ฯลฯ 
 เมื�อเราได้ข้อมลูหรือ Concept แล้ว ก็มาดเูรื�อง Style หรือรูปแบบที�ชอบและสนใจ สีสนั
รายละเอียดตา่ง ๆ เหลา่นี (จะเป็นข้อมลูในการออกแบบวสัด ุอปุกรณ์ในการตกแตง่ 
 ตัวผันแปรของค่าใช้จ่ายในการออกแบบ  
 วสัดใุนการตกแตง่ก็เป็นปัจจยัที�กําหนดคา่ใช้จ่าย เพราะราคาสงู ตํ�า ขึ (นอยู่กบัวสัดดุ้วย 
ถ้าจะให้ดสูวยงามก็เลือกใช้แบบดีหน่อย คา่ใช้จ่ายก็สงูขึ (นรวมถึงความแข็งแรงด้วย วสัดจุึงเป็นตวั
แปรคา่ใช้จา่ยในการออกแบบของท่านด้วยรายละเอียดตา่ง ๆ ในการออกแบบ เช่น รายละเอียดใน
การใช้งาน คือ ความต้องการของเจ้าของร้าน ที�อยากให้ร้านสามารถทําโน่น-นี�อะไรได้มาก ๆ เพิ�ม 
Function การใช้งานก็จะเป็นตวัแปรที�จะเพิ�มคา่ใช้จ่ายในการออกแบบเมื�อเราได้ข้อมลู หรือ คอน
เซปต์ แล้วก็มาดเูรื�องสไตล์ หรือรูปแบบที�สนใจ สีสนัรายละเอียดตา่ง ๆ เหล่านี ( จะเป็นข้อมลูในการ
ออกแบบ วสัด ุอปุกรณ์ในการตกแตง่ 
 สไตล์ในการตกแต่งร้านกาแฟ 
 ไมไ่ด้มีข้อจํากดัตายตวัวา่จะเป็นสไตล์ไหน เพราะมีมากมายหลากหลายขึ (นอยูก่บัความ 
เหมาะสมของทําเลที�ตั (ง และกลุม่เป้าหมายในยา่นนั (น แตห่ลกัที�ทางบลเูมาท์เทนคอฟฟี� นํามาใช้ 
นั (นสว่นใหญ่ เป็นแบบที�ร้านกาแฟสว่นมากจะนิยมกนั ซึ�งจะยกตวัอยา่งให้เห็นกนั 2 สไตล์ 
 1.กกสไตล์แนวธรรมชาติ บรรยากาศสบาย ๆ (Country)  วสัดทีุ�ใช้ตกแต่งส่วนใหญ่จะ
เป็นวสัดจุาก ธรรมชาติไม้ หิน ทราย หรือ แม้แตโ่ทนสีที�ใช้ก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เหมือนจําลอง
ธรรมชาติเข้ามาไว้ในร้าน บรรยากาศจะสบาย ๆ สไตล์นี (จึงเหมาะกบัร้านที�อยู่ตามท้องถิ�น – ชาน
เมือง มากกวา่ในเมือง แตก็่สามารถอยูใ่นเมืองได้ ก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องกบัสถานที�นั (น ๆ 
 2.กกแนวสมยัใหม ่ๆ (Modern)   งานแนวนี ( ปัจจบุนัจะเห็นมาก เพราะสามารถปรับใช้ให้
กลมกลืนกบังานทั�วไปได้ วสัดทีุ�ใช้ก็มีมากมายหลากหลาย ทั (งไม้ ทั (งโลหะ ฯลฯ มีลกูเล่นมาก สไตล์
นี (จะเน้นความเรียบง่าย การตดัทอนงานให้ดลูงตวั โดยใช้สีเป็นตวัหลกัดงันี ( 
  2.1กกสีออ่น สวา่งสดใส ดเูบา ๆ สบาย ๆ 
  2.2กกสีเข้ม ให้มีนํ (าหนกั จดุเน้น จดุรอง 
 ดงันั (นสไตล์ในการออกแบบจึงไม่มีข้อสรุปตายตวั ขึ (นกบัความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัความต้องการ 
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 ส่วนดีในการออกแบบ 
 เป็นการสร้างเอกลกัษณ์ของร้าน ให้คนจดจําได้ง่าย รวมถึงเป็นการสร้าง บรรยากาศ ให้
ลกูค้ารู้สกึดีและยงัเป็นตวัเพิ�มยอดขายได้อีกด้วย และคงจะถกูใจคอกาแฟหลาย ๆ ทา่น 
 ปัญหาในการออกแบบ 
 1.กกความไมแ่นน่อนของสถานที� ปัญหาที�เกิดขึ (นหน้างาน งบประมาณที�จํากดั 
 2.กกความหลากหลายของลกูค้าที�ยงัไมมี่ข้อสรุป 
 3.กกระยะเวลาที�รวดเร็วชนิดเร่งดว่นเป็นตวัปิดกั (นความคดิในการออกแบบ 
 แนวทางการแก้ไข 
 ควรจะมีการสรุปสถานที�ที�ชดัเจน สรุปความคิดของลกูค้าที�หลากหลาย โดยการชี (แจงให้
เห็นภาพรวมถึงการ เปรียบเทียบให้เห็นภาพที�ชดัเจนต้องจดัระบบ ความคิดวางแผนเป็นขั (นตอน 
เป็นเรื�อง ๆ รวมถึงเวลาที�พบเหมาะ ในการหาข้อมลูเสริมในการ ออกแบบ ถ้าอยากได้แบบดี สวยก็
ใช้เวลาเพิ�มขึ (น เหลา่นี (เป็นการอธิบายให้เจ้าของ ร้านทราบ และร่วมกนัแก้ไขหาข้อสรุปตอ่ไป 
 

ด้านการมีส่วนร่วม  (Participation) 

 การนําเอาสื�ออินเตอร์เน็ต และ Social Media มาใช้ในการดําเนินการสื�อสารการตลาด
โดยอยา่งแรกที�ต้องทํา ก็คือ การทําเว็บไซด์ซึ�งเปรียบเสมือนหน้าบ้านของเราให้ดแูล้วน่าสนใจทําให้
คนเข้ามาแล้วได้เห็น ภาพสถานที� บรรยากาศ  และรายละเอียดผลิตภณัฑ์ Social Media จะช่วย
ให้ บลเูมาท์เทนคอฟฟี�  เป็นที�รู้จกัเร็วขึ (น และยงัดงึดดูความสนใจให้เข้ามาในหน้าเว็ปไซต์หลกั ส่วน 
Social Media ที�เลือกใช้เป็นหลกั ก็จะมีทั (ง Website, Facebook, Twitter และ  Blog 
 หลกัในการใช้  Social Media ก็คือ จะสร้างเรื�องราวขึ (นมาเพื�อให้คนรู้จกั และพดูถึงทําให้
มีการ forward ตอ่ในเรื�องตา่ง ๆ ของทางบริษัท หรือการให้คําแนะนําในการเลือกแฟรนไชส์ด้วยใน
ยคุปัจจบุนันี (การจดัทํา Website ในแง่ของธุรกิจบน Social Media เป็นสิ�งสําคญั เพราะเป็นช่อง
ทางการสื�อสารที�มีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มเป้าหมายจะฟังเพื�อนบนโลก Social Media ซึ�ง
ก็คือการสร้างเรื�องราวให้คนพูดถึง การใช้ Facebook และ Twitter เป็นการแจ้งข่าวคราวความ
เคลื�อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อดงึดดูให้สมาชิกเข้ามาพูดคยุกัน เข้ามาร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ กัน 
และความเป็นกนัเองของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของบริษัทในการพดูคยุกนัใน Social Media และ
สามารถตอบคําถามตา่ง ๆ ในกระทู้ของผู้ ที�สนใจได้จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความปะทบัใจ รวมถึงการ
ให้ดารา นกัแสดงผู้ มีชื�อเสียงต่าง ๆ ร่วมเป็นสมาชิกใน Social network หรือเป็นส่วนหนึ�งในการ
แนะนําบริษัท โดยอาจจะต้องให้สว่นลดหรือเชิญดารานกัแสดงที�มีความสามารถมาพดูคยุเกี�ยวกบั
ประสบการณ์ในการใช้บริการของทางบริษัท เป็นต้น 



ตารางแผนการดาํเนินงาน (Action Plan) 
 
ตารางก2กกแสดงแผนการดาํเนินงาน 
 

DATE ACTIVITY  PLACE MEDIA REMARK 

1 มกราคม 2555 จัดแถลงข่าวเ กี� ยวกับการจัด
กิจกรรมตา่งๆของทางบริษัท 

งานมหกรรมอาหาร
และเครื�องดื�ม 

IMPACT เมืองทองธานี ผู้บริหารร่วมแถลงขา่ว 

1 มกราคม 2555 
 เป็นต้นไป  

- ทํา เ ว็บไซด์ใส่ ข้อมูล รูปภาพ
ส ถ า น ที�  บ ร ร ย า ก า ศ   แ ล ะ
รายละเอียดผลิตภณัฑ์ 
- Facebook และ Twitter เป็น
การแจ้งข่าวคราวความเคลื�อน 
ไหวและกิจกรรมตา่งๆ เพื�อดงึดดู
ให้สมาชิกเข้ามาพดูคยุเข้ามาร่วม
กิจกรรมตา่งๆกนั 

Social Media - Website 
- Facebook 
- Twitter 

ฝ่ายการสื�อสารตลาด 

1 มกราคม 2555 –  
31 ธันวาคม 2555 

ลดราคาผลิตภัณฑ์ 10% ทุกวัน
จนัทร์ 

ทกุสาขาทั�วประเทศ - โปสเตอร์ 
- แผน่พบั 
- โบรชวัร์ 

ผู้จดัการร้าน 
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ตารางก2กก(ต่อ) 
 

DATE ACTIVITY  PLACE MEDIA REMARK 

1 กมุภาพนัธ์ 2555 –  
30 เมษายน 2555 

แจกคูปองลดราคา 20 บาท เมื�อ
ซื (อสินค้าครบ 200 บาทลงใน
หนงัสือพิมพ์ 

หนงัสือพิมพ์ หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐฉบบัทกุวนัศกุร์ ฝ่ายการสื�อสารตลาด 

1 พฤษภาคม 2555 -   
31 กรกฎาคม 2555 

ซื (อเครื�องดื�มครบ 100 บาทรับ
คกุกี (มลูคา่ 15 บาทฟรี 

ทกุสาขาทั�วประเทศ - โปสเตอร์ 
- แผน่พบั 
- โบรชวัร์ 

ผู้จดัการร้าน 

1 สิงหาคม 2555 –  
30 กนัยายน 2555 

จดัทําสปอตโฆษณาทางวิทย ุ สถานีวิทย ุ - FM.103.5 MHz.  
- FM.105.5 MHz. 
- FM.106.5 MHz. 

ฝ่ายการสื�อสารตลาด 

1 ตลุาคม 2555 –  
31 ธันวาคม 2555 

จดัทําคอลมัน์พิเศษ (Scoop) 
บรรยากาศการจดักิจกรรมตา่งๆ 
ของบลเูมาท์เทนคอฟฟี�  ความ
ยาวไมเ่กิน 2 นาที 

สถานีโทรทศัน์ - รายการ “ครัวอินดี (” ช่อง 5 วันพุธ 
เวลา 10:25 น.  
- ร ายการ  “ตล าดส ดสนามเ ป้า ” 
ในช่วงสุดยอดร้านโปรด สุดยอดร้าน
คาร์เนชั�น ชอ่ง 5 เวลา 20.15 น.  
- รายการ “วีไอพี” ชอ่ง 9 เวลา 22.30 น. 

ฝ่ายการสื�อสารตลาด 
 

 

 


