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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้สตาร์บคัส์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ส่วนประสมการตลาดบริการและการตดัสินใจซ้ือสินคา้สตาร์บคัส์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากตวัอยา่ง
ท่ีเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และเคยซ้ือสินคา้สตาร์บคัส์ จ านวน 403 คน ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการ
ทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค Independent Sample t-test, One-way 
ANOVA และ Pearson Correlation ผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญั
กับส่วนประสมการตลาดบริการกับการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้
ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจไม่ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบว่าส่วนประสมการตลาด
บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ค าส าคญั: กาแฟสตาร์บคัส์ ส่วนประสมการตลาดบริการ การตดัสินใจซ้ือ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were to study the differences of personal characteristics 
towards buying decision process of Starbucks consumers in Bangkok and to study the relationships 
between service marketing mix and buying decision process of Starbucks consumers in Bangkok. 
A survey research was employed and the data were obtained from questionnaires of 403 people 
who live in Bangkok and used to buy products of Starbucks. Data were analyzed using descriptive 
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statistics, including percentage, mean, and standard deviation.  The hypotheses were tested with 
inferential statistics using Independent Sample T-test, One-way ANOVA, and Pearson Correlation. 
The results of this study found that in overall, consumers in Bangkok had the high level of service 
marketing mix and buying decision.  The results of hypothesis testing reveal that consumers in 
Bangkok who had differences in age, educational level, education level, and income had not have 
statistical difference towards buying decision.  It is also found that service marketing mix was 
related to buying decision at a high level. 
Keyword: Starbucks coffee, service marketing mix, buying decision 

 

1.บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ตลาดกาแฟในเอเชียเป็นจุดสนใจของอุตสาหกรรมกาแฟของโลกมากข้ึนเร่ือย ๆ  
ในปี 1990 การบริโภคกาแฟของเอเชียมีความส าคญัระดบัโลกมากท่ีสุด มีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ 
4% ต่อปี ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็น 4.9% ตั้งแต่ปี 2000 ดงันั้นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคของเอเชียมีความสนใจใน
ร้านกาแฟมากข้ึนซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกาแฟ มีศกัยภาพทางการตลาดท่ีดี (International 
Coffee Organization, 2014; Euromonitor, 2015) 

ในระยะท่ีผา่นมาร้านกาแฟมีจ านวนมากข้ึน มีการบริโภคกาแฟในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 7% 
ถึง 10% ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ตลาดร้านกาแฟในประเทศไทยมีศกัยภาพในการเติบโตอย่างมี
นยัส าคญั (Kimkong, 2013; Euromonitor, 2014) ผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่
จึงมุ่งเนน้ไปท่ีแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ร้านกาแฟกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจ ผูบ้ริโภคชาวไทยยินดีจ่ายเงิน
ค่ากาแฟแกว้ละ 80-100 บาท เพื่อล้ิมรสกาแฟสดแท้ๆ  ในบรรยากาศท่ีดี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมี
แนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปด่ืมกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมยามว่าง และเคร่ืองด่ืมเพื่อความบนัเทิง (กสิกรไทย
วิจยั, 2546) อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยจึงมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  

ร้านกาแฟต่างชาติท่ีประสบความส าเร็จอนัดบัตน้ ๆ ในประเทศไทย หน่ึงในนั้นคือ ร้าน
สตาร์บคัส์ เป็นหน่ึงในโมเดลท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในประเทศไทยหน่ึง สตาร์บคัส์ใชก้ล
ยุทธ์แฟรนไชส์ของ Starbucks Group และ Pattana Group ร้านแห่งแรกในประเทศไทยเปิดใน ปี 
2541 ในหา้งสรรพสินคา้ Central Chidlom (เซ็นทรัลชิดลม) ซ่ึงเป็นร้านระดบัไฮเอนดข์องกรุงเทพฯ 
สตาร์บคัส์ประเทศไทยน าประสบการณ์ของสตาร์บคัส์โดยอิงจากผูบ้ริโภคชาวไทยซ่ึงให้การ
สนบัสนุนสตาร์บคัส์มากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงท าใหข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว (เดช รังสฤษฎ,์ 2554) 



 

สตาร์บัคส์  (Starbucks)  เ ป็นเครือข่ายกาแฟท่ีมี ช่ือ เ สียงระดับโลกก่อตั้ ง ข้ึนในปี   
พ.ศ. 2514 และมีส านกังานใหญ่ในรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา Howard Schultz ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาดของสตาร์บคัส์ไดซ้ื้อร้านสตาร์บคัส์ ในเดือนมีนาคม 1987 และสร้างสตาร์บคัส์แห่งใหม่
ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ตั้ งแต่นั้ นเป็นตน้มา สตาร์บัคส์ออกจากกรอบเดิม ๆ และเร่ิมขาย
เคร่ืองด่ืมกาแฟและเปล่ียนจากร้านคา้ปลีกเมลด็กาแฟไปเป็นร้านในเครือนานาชาติ 

ปี 1992 สตาร์บัคส์ได้รับการจดทะเบียนใน Nasdaq และจ านวนสาขาเพิ่ม ข้ึนเป็น  
165 แห่ง ในปี 1997 สตาร์บคัส์ได้ก่อตั้ง บริษทัร่วมทุนกับ SAZABYIN ของญ่ีปุ่น และเปิดร้าน 
ในญ่ีปุ่นในขณะนั้ นมีจ านวนสาขาทั่วโลกคือ 1,015 แห่ง ในปี 1998 สตาร์บัคส์ก่อตั้ งสาขา 
ในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงจีน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด ์เยอรมนี และอีกกว่า 60 ประเทศ 
ในปี 2547 มีสาขามากกวา่ 8,600 แห่งทัว่โลก 

ผลิตภัณฑ์ค้าปลีกของสตาร์บัคส์ประกอบด้วยเมล็ดกาแฟชั้ นน าระดับโลกมากกว่า  
30 ชนิด เอสเปรสโซท ามือ และเคร่ืองด่ืมกาแฟร้อนและเย็นหลากหลายประเภท ขนมอบ และ
อาหารท่ีสดใหม่และอร่อยทุกประเภท รวมถึงเคร่ืองชงกาแฟถว้ยกาแฟและสินคา้อ่ืน ๆ 

ผู ้วิ จัย จึ ง มีความสนใจ ท่ีจะ ศึกษาการตัด สินใจ ซ้ือสตา ร์บัค ส์ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ต่อสตาร์บคัส์  
 

2.วตัถุประสงค์การวจิยั  
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

สตาร์บคัส์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

สตาร์บคัส์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

3.สมมุตฐิานการวจิยั  
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สตาร์บคัส์ในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สตาร์บคัส์ในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
 



 

4.ขอบเขตงานวจิัย 
 1. ดา้นประชากรและพื้นท่ี คือจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. ดา้นเน้ือหา คือ ส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สตาร์บคัส์ 
 

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟของผูบ้ริโภคร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
 

6.นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือสินคา้หรือมาใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเป็นตวัช่วยใหธุ้รกิจด าเนิน

กิจกรรมทางการตลาดบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รและเป็นสาเหตุท่ีท าใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) พนกังาน (People) กระบวนการ 
(Process) และส่ิงอ านวยความสะดวก (Physical Evidence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.ระเบียบวธีิการวจิยั 
7.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
ภาพที ่7.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
7.2 ประชากรและตัวอย่าง 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดประชากรและตวัอยา่งไวด้งัน้ี 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยั

ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรค านวณ
(กลัยา วินิชยบ์ญัชา. 2545:74) ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% และท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึง
เป็นขนาดตวัอยา่งจากการค านวณทั้งส้ิน 385  
 
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

-  ผลิตภณัฑ์  

-  ราคา 

-  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

-  การส่งเสริมการตลาด  

-  พนกังาน  

-  กระบวนการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 -เพศ 

- อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

การตัดสินใจ 

- การรับรู้ปัญหา   

- การแสวงหาขอ้มูล   

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจช้ือ  

- พฤติกรรมหลงัการช้ือ 



 

7.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงเคร่ืองมือโดยใชแ้บบสอบถามชนิดปลายปิด 
สร้างข้ึนจากเอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดบั  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดบั  

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตอนท่ี 2 และ 3 ดงัน้ี 
 5 หมายถึง มีความส าคญั/ การปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความส าคญั/ การปฏิบติัในระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีความส าคญั/ การปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความส าคญั/ การปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีความส าคญั/ การปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

7.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแบบขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างโดยสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงไม่ใช่ความ
น่าจะเป็นจ านวน 403 คน 

7.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ ตามระเบียบวิธีทางถิติโดยใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ยตวัสถิติวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ 
 1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 
 1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 1.3 ค่าเฉล่ีย (Average) 
 1.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
และหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) และสมัประสทธ์ิสหสมัพนัธ์  



 

8 ผลการวจิยั 

ดา้นกลยทุธ์การตลาด   
1.  ผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ กาแฟและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ  มี 

รสชาติดี แสดงให้เห็นว่าลูกคา้จ านวนมากให้ความส าคญักบัรสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมของ
สตาร์บคัส์ดงันั้น สตาร์บคัส์จึงควรคน้ควา้ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ใหม้ากข้ึน 

2. ราคา พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพน่ีแสดงใหเ้ห็น
วา่สตาร์บคัส์ควรก าหนดราคากาแฟท่ีเหมาะสม 

3. ช่องทางการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการ
เดินทาง ท าเลใกลก้บัท่ีท่ีตอ้งการไป 

4. การส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ จดักิจกรรมให้ลูกคา้ได้
ร่วมสังสรรคแ์ละรับรางวลั แสดงให้เห็นว่าสตาร์บคัส์ควรจดังานพบปะลูกคา้และจดังานเป็น คร้ัง
คราวเพื่อเสริมสร้างการส่ือสารกบัลูกคา้ 

5. บุคลากร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์และมารยาท
ดีแสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานตอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีดีเพื่อส่งเสริมการพฒันาของบริษทั 

6. กายภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีแสงสว่างในร้านเพียงพอ แสดงให้
เห็นว่าในร้านตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการอ่านหนงัสือ และ
ท างาน 

7. กระบวนการ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนการสั่งสินคา้และจ่ายเงิน
สะดวก แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้ใชว้ิธีการช าระเงินในรูปแบบต่างๆกนัมากข้ึน  

ดา้นการตดัสินใจ 
1. การรับรู้ปัญหาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ท่านตอ้งด่ืมกาแฟหรือเคร่ืองด่ืม

อ่ืนๆ ของสตาร์บคัส์เป็นประจ าน่ีแสดงให้เห็นว่าลูกคา้ของ Starbucks มกัจะด่ืมกาแฟปกติและ
เคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ จาก Starbucks และ Starbucks ควรแนะน าเคร่ืองด่ืมราคาถูกและราคาไม่แพงมากข้ึน 

2. การแสวงหาขอ้มูล พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ก่อนเลือกซ้ือสินคา้ ท่าน
สอบถามขอ้มูลจากคนรู้จกัหรือพนกังานขาย หรือคน้หาทางอินเทอร์เนตก่อนเสมอ แสดงใหเ้ห็นวา่
ลูกคา้จ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลพื้นฐานบางอยา่งของผลิตภณัฑล่์วงหนา้เม่ือเลือกผลิตภณัฑ ์ 

3. การประเมินทางเลือก พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีความสะดวกในการหา
ซ้ือสินคา้ แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลผลิตภณัฑมี์ความส าคญัต่อลูกคา้มากซ่ึงจะช่วยใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ได้
ดีข้ึนและประหยดัเวลา 



 

4. การตดัสินใจซ้ือ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีสินคา้ตรงความตอ้งการของ
ท่าน ลูกคา้จะเลือกสินคาท่ีชอบเป็นอนัดบัแรก  

5. พฤติกรรมหลงัการช้ือ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ท่านพึงพอใจต่อสินคา้
และบริการท่ีไดรั้บ แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บผลิตภณัฑเ์ป็นตวัก าหนดโอกาส
ในการพฒันาสินคา้ของสตาร์บคัส์ 
 

9 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

 1. จากผลการวิจยัทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคร้านกาแฟสตาร์บคัสกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพ รัฐวิสาหกิจ/
ขา้ราชการ /ลูกจา้งภาครัฐ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นกลุ่มคนวยั
ท างานท่ีมาใชบ้ริการ ร้านควรประชาสมัพนัธ์ใหค้รอบคลุมลูกคา้ทุกระดบัเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2. บริษัทควรให้ความส าคญัและความสนใจแก่พนักงาน และให้มีการส่ือสารภายใน
องค์การแก่ระดับพนักงานอย่างทั่วถึงในเร่ืองส าคัญๆท่ีพนักงานจ าเป็นต้องรู้เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานได ้
 

10 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมดว้ย โดยสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการการศึกษา เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสามารถน ามาแกไ้ขและพฒันาคุณภาพการบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคเพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงใหเ้กิด
ความพึงพอใจและส่งผลใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการ 
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