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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบและลักษณะธุรกิจร้านกาแฟสด 2) สภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน และ 3) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จานวน 4 ราย
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการดาเนินธุรกิจร้านกาแฟสดจากการสร้างอาชีพ
เสริม ใช้ ค วามรู้ป ระสบการณ์ เดิ ม หรือจากความไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อนของธุ รกิจ โดยมี การพิ จ ารณาเลื อกพื้ น ที่
ดาเนินการจากจานวนลูกค้า จานวนคู่แข่ง ต้นทุนค่าเช่า และมีการจ้างพนักงานประจาร้ านโดยคานึงถึงขนาด
ธุรกิจและความเหมาะสม รวมทั้งการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่เป็น
แบบกิจการเจ้าของคนเดียว การเริ่มต้นธุรกิจในระยะแรกใช้งบประมาณลงทุนไม่มากนัก รูปแบบของสินค้าที่
ให้บริการจะมีกาแฟสดและเครื่องดื่มประเภทอื่น ขนมและอาหาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสัญจร
แต่ บ างร้า นจะมุ่ ง กลุ่ ม ลู กค้า ที่ มี ความหลากหลาย 2) ส าหรับ การวิ เคราะห์ส ภาพแวดล้ อมทางธุ รกิจ พบว่ า
ผลกระทบที่เกิดจากด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านคู่แข่งและผู้มีศักยภาพเข้าใหม่ สินค้าทดแทน อานาจการ
ต่อรองของผู้ ซื้อ และผู้ขายปัจจั ยการผลิต 3) ผู้ป ระกอบการเลือกใช้ กลยุทธ์ การแข่งขัน ด้วยการสร้างความ
แตกต่างทางด้านสินค้า การตกแต่งร้าน การให้บริการเสริมอื่นๆ การสร้างโปรโมชั่น มีการใช้กลยุทธ์มุ่งต้นทุนต่า
ในด้านต้นทุนวัตถุดิบและช่องทางการจาหน่าย รวมไปถึงการมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว มีการเตรียมความพร้อม
สาหรับ การผลิ ต และการปรับ ตั วสิ น ค้า ให้เข้ากับ ตลาดใหม่ ๆ เพื่ อสร้างความพึง พอใจสู ง สุด ให้แก่ลูกค้า ผล
การศึกษา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจร้าน
กาแฟสดขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป
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Abstract

The objective of this research was to study 1) model and nature of fresh coffee
business, 2) competitive environment in coffee business, and 3) competitive advantage
strategy. This study was a qualitative research. The sample of this study was 4 owners of small
coffee shops in Bang Yai district, Nonthaburi. Data were collected through in-depth interview.
The results of this study showed that 1) the sample’s motivation to operate fresh
coffee shop because of their wish to find extra money, to use prior experience, or simple/
uncomplicated nature of business. The sample considered number of customers, number of
competitors, and rent when choosing the business location. The sample considered business
size and suitability when hiring full-time staffs. The sample also provided staffs the training
program to enhance their performance. The sample mostly was a sole proprietor. In the early
stage of business operation, the sample spent moderate investment budget. The sample sold
fresh coffee and beverages as well as desserts and foods. The target group was travelers. But
some shops focused on various types of customers. 2) For environmental analysis of coffee
business, the five forces included threats of rivalry, new entrants, substitutes, bargaining power
of buyers, and bargaining power of suppliers. 3) The sample used differentiation strategy in
terms of products, location decoration, extra services, and sales promotion; low cost strategy
in terms of raw materials cost and distribution channels. The sample also focused on fast
service, ready production, and adaptability to new markets in order to maximize the customer
satisfaction. The findings, conclusions and suggestions could be used as the guidelines for
owners of fresh coffee business and other related businesses.
Keywords: The competitive advantage/ competitive environment/ Small coffee Enterprises
บทนา
สภาวะตลาดปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดื่มกาแฟสดเพราะชื่นชอบใน
รสชาติและกลิ่นที่หอมกรุ่นผลิต จากกาแฟสาเร็จรูป ถึงแม้กาแฟสดจะมีราคาแพงแต่ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ชื่นชอบ
รสชาติของกาแฟสดนั้นจะไม่คานึงถึงเม็ดเงินแต่ขอให้ถูกปากถูกคอเพียงพอแล้วยังมี พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
อย่างต่อเนื่องกาแฟจึงเป็นสินค้าที่ต้องการกันทั่วโลกมากเป็นอันดับ 2 รองจากน้ามัน ทาให้ธุรกิจประเภทนี้มี
ผู้สนใจที่จะทุ่มงบประมาณในการลงทุนเป็นจานวนมาก จากผลการสารวจพบว่าการเปิดร้านธุรกิจกาแฟที่เกิดขึ้น
ทั่วไป มีการเติบโตปีละไม่ต่ากว่า ร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าของอุตสาหกรรมกาแฟหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ต่ากว่า
10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและคาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี (เชษฐา ใจใส และสุจินดา ใจใส, 2552)
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ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดธุรกิจร้านกาแฟที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเข้า
มาทาการตลาดอย่างจริงจังจึงทาให้ตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟของไทย ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในขณะเดียวกันการ
ขยายหรือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ต้องเผชิญกับความยากลาบากมากขึ้น อัน
เป็นผลมาจากสภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้ นจากการเข้ามาช่วงชิงหรือขยายส่วนแบ่ง
การตลาด บางกิจการบริหารงานได้ดีจนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคถือว่าประสบความสาเร็จแต่บางกิจการก็
ต้องปิดตัวลง เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟเครือข่ายขนาดใหญ่หรือแฟรนไชส์จากต่างประเทศได้เข้ามามี
บทบาทมาก อย่าง ร้านสตาร์บัคส์ และได้รับกระแสนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับธุรกิจ
เครื่องดื่มประเภทอื่นอีก เช่น น้าอัดลม น้าผักและผลไม้ ชาเขียว เป็นต้น จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านกาแฟ
ขนาดเล็กโดยได้รับแรงกดดันให้ต้องมีการปรับตัวและพัฒนามาตรฐานการให้บริการและรสชาติของกาแฟให้เท่า
เทียมกับธุรกิจร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดหรือยอดขาย โดยผู้ประกอบการจะ
เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและดาเนินการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับกลยุทธ์ทั้ง
รุกและรับให้ทันกับสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาประกอบกับการหาแนวทางการสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บจากคู่ แ ข่ ง ขั น เพื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า งครบวงจร
(ประชาชาติธุรกิจ, 2556)
จะเห็น ได้ ว่ า ธุ รกิจ ร้า นกาแฟสดมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งต่ อเนื่ องจึ ง ท าให้ผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะราย
พยายามค้นหาจุดเด่น และความเป็น ตัวเองของร้า นกาแฟสดที่น อกเหนื อจากรสชาติของกาแฟ ส่วนใหญ่จ ะ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยการตกแต่งร้านให้ดูสวยงามทันสมัยมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อดึงดูดความ
สนใจจากลูกค้า เช่น ร้านกาแฟที่จัดให้มีกิจกรรมเวิร์คช๊อป (workshop), ร้านที่จัดเป็นร้านผสมอย่าง บุ๊คคาเฟ่
(Book Cafe) เป็นต้น (บลู สกาย บุ๊คส์ , 2553) มีความพิถีพิถันในเรื่องของกรรมวิธีการชงกาแฟให้ได้มาตรฐาน
พร้อมกับมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่นอกเหนือจากกาแฟไว้บริการ เช่น เบเกอรี่ อาหารนานาชาติ เป็นต้น ส่วนด้านการ
ให้บริการไม่ควรถูกละเลยเช่นกันโดยใช้การสังเกตจากพฤติกรรมของคนไทยสมัยใหม่รักความสะดวกสบายอาจจะ
มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ต (Wifi) ฟรี มีการจัดสรรพื้นที่นั่งพักนั่งรับประทานให้เพียงพอต่อจานวนผู้บริโภคและที่
สาคัญคือการให้บริการของพนักงานด้วยความเป็นกันเองกับลูกค้า นอกจากนี้ในปัจจุบันโลกของเทคโนโลยียังก้าว
ไกลไปมาก มีการนา Social Network มาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการตลาดหรือโฆษณาร้านกาแฟผ่าน
สื่อที่กาลังเป็นที่นิยมอย่าง Facebook Instagram ทาให้ธุรกิจร้านกาแฟเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางออกไปเป็น
การเพิ่มจานวนผู้บริโภคได้ดีอีกหนึ่งช่องทาง สุดท้ายผู้ประกอบการจะต้องคานึงถึงภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟว่า
ทาเลที่ตั้ง คุณภาพของสินค้า และราคาสินค้ามีความสัมพันธ์และเหมาะสมกันหรือไม่เพราะมีผลต่อการตัดสินการ
ใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค หากกิจการมีการวางแผนและการเลือกใช้ กลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะ
ช่วยทาให้ธุรกิจร้านกาแฟประสบความสาเร็จได้ดียิ่งขึ้น (กานดา เสือจาศีล, 2555)
จึงนามาสู่การศึกษา กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านกาแฟ
ขนาดเล็กในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานครและกาลังพัฒนา
ก้าวหน้าในด้านต่างๆ ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองธุรกิจใหม่หรือเป็นศูนย์กลางความเจริญย่านตะวันตกของกรุงเทพ ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของการคมนาคมการเดินทางที่ปัจจุบันกาลังสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพื่อการเดินทางที่สะดวก
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มากขึ้น และยังมีการสร้างหมู่บ้านหรืออาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ใกล้แหล่งห้างสรรพสินค้าต่างๆ
โรงเรียน สถานที่ทางาน โดยมุ่งเน้นจาหน่ายกาแฟสดกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษา พนักงานบริษัท ทาให้
มีผู้นิยมบริโภคกาแฟเป็นจานวนมาก จึงเป็นแหล่งที่น่าลงทุน ทาให้ผู้ประกอบการหันมาสนใจที่จ ะลงทุนในธุรกิจ
ร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตบางใหญ่มีจานวนมาก (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
ดังนั้น การวิจัยนี้เป็นประโยชน์ที่จะทาให้ทราบถึงรูปแบบลักษณะของธุรกิจร้านกาแฟสดเพื่อที่จะได้
ทราบว่ า ส่ ว นใหญ่ รู ป แบบของการลงทุ น ของผู้ ป ระกอบการร้ า นกาแฟสดส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปในรู ป แบบใด มี
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และการเลือกใช้กลยุทธ์ใดเพื่อรับมือกับ
คู่ แ ข่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางที่ จ ะท าให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมแล้วนามากาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อใช้ในการจั ดการธุรกิจร้านกาแฟสดให้เป็นไปตาม
สภาวะตลาดได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความ
ความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะธุรกิจร้านกาแฟสด
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตบางใหญ่จังหวัด
นนทบุรี
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขต
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและทบทวนทฤษฎีต่างๆเพื่อนามาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
แนวคิดด้านรูปแบบธุรกิจ ในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจมีหลายรูปแบบให้เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับกิจการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เงิน ทุนและความรู้ความสามารถในการดาเนินงาน เพื่อทาให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จที่ดีได้รับผลประโยชน์หรือผลกาไรสูงสุด ซึ่งรูปแบบของธุรกิจ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งจะต้องมีผู้ประกอบการที่ดาเนินงานบริหารให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2554) ถ้าหากพิจารณาถึงรูปแบบความเป็นผู้ประกอบการ
นั้นสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว, ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจากัด โดยการดาเนินธุรกิจใน
รูป แบบต่ า งๆจะมี ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป จึ ง น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาแนวทางการอธิ บ าย
ความหมายของรูปแบบและการพิจารณาเลือกลักษณะของการลงทุนในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดได้
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แนวคิดการจัดการ การมององค์การเป็นบุคคลที่ทาหน้าที่บริหารหรือจัดการกิจการต่างๆ ในองค์การ
เป็นผู้ดาเนินการตัดสินใจ กาหนดเป้าหมายขององค์การและประสานงานให้สมาชิกในองค์การดาเนินการไปใน
ทิศทางที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน (พยอม วงศ์สารศรี , 2550) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กระบวนการเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การโดยการวางแผน การจัดองค์กร การชักนา และการควบคุมมนุษ ย์ สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2539) โดยต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการอย่างสูง ดังนั้น แนวคิดนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สาคัญ
ผู้ประกอบการสามารถในการนาไปใช้เป็นแนวทางหลักที่ทาให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีทิศทางมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และประสบความสาเร็จได้ในที่สุด
แนวคิดแรงผลักดัน 5 ประการ ได้อธิบายว่าแรงผลักดั น 5 ประการนี้ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพ
และความสามารถในการดาเนินงานและการทากาไรของธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
(มัลลิกา ต้นสอน, 2544) ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ภัย คุกคามอันเกิดจากคู่แข่งหน้าใหม่ เป็นการเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ทาได้ง่ายและคล่องตัวจะทาให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
อาจจะต้ องเสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดและผลก าไรลดลงได้ 2. ความรุน แรงของการแข่ง ขัน ระหว่ า งบริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งหมดที่มีอยู่
ในตลาดปัจจุบัน 3. อานาจการต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงอานาจในการต่อรอง
ของผู้ซื้อที่ มีต่อผู้ขายมีมากน้อยเพียงใด อาจจะต่อรองในเรื่ องของราคา ปริมาณ หรือคุณภาพ 4. อานาจการ
ต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ขายวัตถุดิบต่างๆให้แก่ธุรกิจ ยิ่งถ้าผู้ขายวัตถุดิบมี
อานาจการต่อรองสูงประสิทธิภาพการทากาไรของธุรกิจก็จะลดลง 5. ข้อจากัดจากสินค้าทดแทนกันได้ เป็นการ
วิเคราะห์ถึงว่ามีธุรกิจใดบ้างที่จะสามารถมาทดแทนสินค้าหลักของธุรกิจได้บ้าง (พิบูล ทีปะปาล, 2551) ฉะนั้นจึง
นาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจร้านกาแฟสด และเพื่อให้ทราบว่าธุรกิจจะมีการดาเนินงานไปในทิศทางใดควรใช้กลยุทธ์ใดจึงจะเหมาะสมที่
จะสามารถสร้างผลกาไรตามที่ผู้ประกอบการตั้งเป้าหมายไว้
ทฤษฎีกลยุทธ์การแข่งขันระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ในการดาเนินงานของธุรกิจที่กาหนดขึ้น
เพื่อที่จะหาวิธีการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งและการดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของ
ธุรกิจเพื่อที่จะสามารถบรรลุผลในเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมา โดยธุรกิจที่สร้างฐานะทางอุตสาหกรรมที่ดีกว่าจะมีข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง และการเปิดธุรกิจร้านกาแฟสดจะต้องมีการกาหนดว่าจะมีสินค้าหรือ
บริการอะไรบ้าง จะเลือกแข่งขันในพื้นที่ใด เลือกเจาะกลุ่มลูกค้าประเภทไหนแล้วควรจะใช้เทคโนโลยีใดมาช่วย
ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความน่าสนใจเหนือกว่าคู่แข่ง จึงต้องนาแนวทางการดาเนินงานเข้ามาช่วยมีทางเลือก 3 ทาง
ได้แก่ การเป็นผู้นาทางต้นทุนต่า การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ กลยุทธ์
ระดับธุรกิจของแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกันไปหรืออาจคล้ายกันก็ได้ (อนิวัช แก้วจานงค์ , 2551) จึงนา
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาถึงกลยุทธ์ ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายนาไปใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ
ของธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็ก เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งและส่งผลให้ธุรกิจนั้น
ประสบความสาเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุดให้แก่ธุรกิจ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์การคัดเลือก
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งได้มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กใน
เขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุ รี โดยเลือกผู้ป ระกอบการที่ประกอบธุรกิจ นี้มาแล้ว ไม่ต่ากว่ า 1 ปี เนื่องจาก
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ที่สามารถทาให้กิจการของตนประสบความสาเร็จและอยู่รอดได้
ภายใต้การแข่งขันที่สูง โดยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการจานวน 4 ราย ซึ่งได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักโดยมีเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแนวคาถามเพื่อใช้สาหรับเป็น
แนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยแนวทางในการสัมภาษณ์นั้นจะสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)เพื่อ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือไม่ เป็นการตรวจสอบแหล่งข้อมูล
ในเรื่องเวลา สถานที่ และบุคคล ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์จาก
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด 4 ราย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มานั้นจะถูกนามาเชื่อมโยงเพื่อประมวลและวิเคราะห์ว่ามี
ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันหรือไม่ กรณีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความขัดแย้งไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้จาก
ผู้ให้สัมภาษณ์คนใดคนหนึ่ง ผู้วิจัยจะนาข้อมูล ที่ได้ไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลอื่นถึงประเด็นดังกล่าวอีก เพื่อให้
ได้มาซึ่งความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล หากข้อมูลที่ได้มีความขัดแย้งหรือขาดความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะ
ดาเนินการค้นคว้าและตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อเป็นการยืนยันและหาข้อสรุปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง
น่าเชื่อถือของข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ครบแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนามาตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูล 2) วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ใ ห้ข้อมูล 4) สรุปผลการวิจัยนาเสนอใน
รูปแบบของการพรรณนาดังประเด็นต่อไปนี้ รูปแบบและลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และกล
ยุทธ์การแข่งขันเพื่อความสาเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย
1989

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ผู้วิจัยได้คานึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูล จนกระทั่ง
นาเสนอผลงานการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยแนะนาตัวแก่ผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งแนวคาถามใน
การสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาตบันทึกข้อมูล
โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์
3. ผู้วิจัยได้บอกผู้ให้ข้อมูลทราบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะนาไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเท่านั้น ผู้วิจัยจะไม่นาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และหากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกที่จะตอบ
ในคาถามใด ผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธในการตอบคาถามดังกล่าวได้ตลอดเวลา
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดขนาด
เล็กในเขตอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบและลักษณะธุรกิจร้านกาแฟสด
ในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีธุรกิจร้านกาแฟสดเปิดให้บริการอยู่เป็นจานวนมาก และ
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุประมาณ 24 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 – 5 ปีขึ้นไป และในแต่ละร้านมีรูปแบบ
และลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
1.1 แรงจูงใจในการดาเนินธุรกิจ
1.1.1 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ประกอบการเดิมมีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่ต้องการมีอาชีพเสริม เพื่อสร้าง
รายได้หรือผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งให้กับครอบครัว จึงเลือกเปิดธุรกิจร้านกาแฟสดเป็น
อาชีพเสริมจากงานประจาหรือธุรกิจเดิมที่ทาอยู่
1.1.2 เพื่อใช้ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการบางรายตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านกาแฟสด เนื่องจากมีความชอบในเรื่องของร้านกาแฟ
และมีความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ สูตรกาแฟที่เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละร้านซึ่งจะมีกลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกัน
วิธีการทา เครื่องทากาแฟ หรือมีความรู้เกี่ย วกับการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็จะเป็นผู้นาเข้าวัตถุดิบต่างๆ
จากหลายประเทศด้วยตนเอง
1.1.3 เลือกดาเนินธุรกิจจากความไม่ซับซ้อนในการประกอบการ
ในมุมมองของผู้ประกอบการบางรายคิดว่าธุรกิจร้านกาแฟสดมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่ซับซ้อน
นั่นคือ ขั้นตอนของการเปลี่ ย นวัตถุดิบให้เป็น สินค้า สามารถทาได้ง่า ยกว่ าธุรกิจประเภทอื่นที่ผู้ป ระกอบการ
ได้เปรียบเทียบกับธุรกิจร้านอาหารที่ต้องใช้ฝีมือและมีความพิถีพิถันมากกว่า จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลของผู้ประกอบ
ที่ตัดสินใจเลือกเปิดธุรกิจร้านกาแฟสด
1.2 การพิจารณาเลือกพื้นที่ดาเนินการ
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1.2.1 การพิจารณาจากจานวนลูกค้า
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกลงทุนเปิดธุรกิจร้าน
กาแฟสดในเขตพื้นที่บางใหญ่ เนื่องจากบางใหญ่เป็นย่านชุมชนที่มีผู้เข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจานวนมากทั้งแม่บ้าน
พ่อบ้าน คนทางาน หรือนักเรียน มี การคมนาคมที่สะดวกรถเมล์และรถตู้วิ่งผ่านหลายเส้นทาง มีการดาเนินการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีห้างสรรพสินค้าใหญ่อันดับต้นๆของประเทศ มีคอนโด มีตลาดเกิดขึ้นมากมาย และ
ทางรัฐบาลได้มีการวางแผนที่จะก่อสร้างทางด่วนทวาย เขตบางใหญ่กาลังเป็นย่านเศรษฐกิจที่สาคัญ ทาให้
ผู้ ป ระกอบการคิ ด ว่ า การเลื อกลงทุ น ในเขตนี้ จ ะสร้า งรายได้ ใ ห้กับ ธุ รกิจ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี และเล็ ง เห็น ถึง ความ
เจริญเติบโตทั้งทางสังคมเศรษฐกิจ มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
1.2.2 การพิจารณาจากต้นทุนค่าเช่าพื้นที่
ผู้ประกอบการจะนึกถึงช่องทางการเปิดธุรกิจร้านกาแฟสดบนห้างสรรพสิ นค้าเป็นแหล่งแรกๆ
เนื่องจากมีร้านค้าและลูกค้าจานวนมากอาจช่วยทาให้ขายสินค้าได้ดี แต่เมื่อพบว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากอาจ
ส่งผลทาให้ขาดทุน ผู้ประกอบจึงไม่เลือกที่จะเปิดธุรกิจบนห้างสรรพสินค้า แต่เลือกดาเนินธุรกิจในพื้นที่ของ
ตนเองทั้งที่ดินและบ้านโดยไม่ต้องไปเช่าพืน้ ที่อื่นถือเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากเพื่อที่จะได้นาเงินที่ต้อง
เสียในค่าเช่านี้ไปลงทุนพัฒนาในส่วนอื่นให้ดีขึ้นแทนและก็สามารถตกแต่งร้านหรือสร้างจุดสนใจให้กับลูกค้าได้
อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อผู้อื่น
1.2.3 การพิจารณาจากจานวนคู่แข่ง
ผู้ประกอบการเลือกลงทุนในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากบางใหญ่ยังไม่มีร้านกาแฟสด
ในรู ป แบบหรื อ สไตล์ ที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งการเปิ ด ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบร้ า นที่ แ ตกต่ า งจากร้ า นกาแฟสดทั่ ว ไป
ผู้ประกอบการจึงคิดว่าการทาอะไรที่แตกต่างจากสิง่ ที่มี สร้างสิ่งใหม่ๆตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ก็อาจ
ทาให้สินค้าขายดีขึ้นช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านได้มากขึ้น
1.3 การจัดการด้านบุคลากร
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสด รูปแบบร้านกาแฟจะมีลักษณะและขนาดที่มี
ความแตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับทาเลที่ตั้ง ปริ มาณของลูกค้าว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งส่งผลในเรื่องของ
บุคลากรหรือพนักงาน ดังนี้
1.3.1 การจัดจ้างพนักงานขายประจาร้าน
ร้านกาแฟสดที่มีลักษณะเป็นแบบคาเฟ่ส่วนใหญ่จะมีการจ้างพนักงานโดยแบ่งหน้าที่ตามความ
ถนัดของแต่ละคน สาเหตุของการจ้างพนักงานเนื่องจากมีปริมาณลูก ค้ามาก ทาให้เจ้าของร้านไม่สามารถดูแล
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้ระบบการจัดการด้านการบริการลูกค้าไม่มีคุณภาพ หรือผู้ประกอบการมีงานประจา
แล้วไม่สามารถเข้ามาดูแลจัดการภายในร้านได้ด้วยตนเอง จึงจาเป็นต้องมีการจ้างพนักงานเข้ามาช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ต่างๆในร้าน แต่ร้านกาแฟสดบางร้านถึงแม้ว่าจะมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น ตัวผู้ประกอบการเองก็เข้า
มาช่วยงานที่ร้านทุกอย่าง เพื่อให้คุณภาพของกาแฟและการบริการดีอยู่เสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ส่วนธุรกิจร้านกาแฟสดที่มีลักษณะเล็กมาก จะไม่มีการวางแผนงานด้านการจัดการบุ คลากรจะ
ดาเนินธุรกิจแบบเรียบง่าย ซึ่งผู้ประกอบการเห็นถึงความเหมาะสมว่าธุรกิจนี้สามารถดาเนินการเพียงคนเดียวได้
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หรือมีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัวที่จะแบ่งงานกันทาในหน้าที่ต่างๆ ช่วยทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความคล่องตัว
ในการดาเนินการและการตัดสินใจ จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้ประกอบการไม่ได้มีการจ้างพนักงานเพิ่ม
1.3.2 การฝึกอบรมพนักงาน
เมื่อมีการจ้างพนักงานต้องมีการอบรมความรู้หรือสอนงานให้กับพนักงาน โดยผู้ประกอบการจะ
เป็นผู้ควบคุมงานและเทรนด์พนักงานด้วยตัวเอง ให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับร้านกาแฟและงานทั้งหมดในร้านที่
จะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผู้ประกอบการบางรายมีวิธีการอบรมพนักงาน โดยการพาพนักงานไปดูงานและได้สัมผัสถึงการ
ทางานของร้า นที่ มีลั กษณะคล้ ายกับ งานที่ พวกเขาจะต้ องปฏิบัติ และพาพนั กงานไปเที่ ยวในที่ต่ างๆบริการ
พนักงานอย่างเต็มที่เหมือนกับที่บริการลูกค้าและใส่ใจดูแลพนักงานเหมือนกับคนในครอบครัว ทาให้พนักงาน
เข้าใจถึงหัวใจของการให้บริการอย่างเต็มเปี่ยมและถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมผ่านการปฏิบัติงานจริง
จากการศึกษาร้านกาแฟสดบางร้านก็ใช้วิธีการที่เน้นการบริการที่ดีเยี่ยมผ่านการอบรมพนักงานใน
เรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้า ทาให้ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการที่เป็นกันเอง ใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าที่เป็น
ลูกค้าประจา ยิ้มแย้ม แนะนาสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเต็มใจ การบริการที่รวดเร็ว และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกค้าพร้อมกับพัฒนาให้ดีขึ้นในสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข ส่ งผลทาให้ลูกค้าประทับใจในร้านกาแฟสด
และยินดีกลับมาใช้บริการใหม่ในครั้งต่อไป
1.4 รูปแบบการจัดตั้งและการลงทุน
1.4.1 รูปแบบการเป็นเจ้าของ
ลั ก ษณะการลงทุ น ของธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟสดขนาดเล็ ก ในเขตบางใหญ่ จั ง หวั ด นนทบุ รี จาก
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดี ยวหรือเป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการร้าน มีการทางานที่ไม่ซับซ้อน รวมไปถึงการตัดสินใจเรื่องต่างๆภายในร้าน เช่นเรื่องของเงินลงทุน ก็
สามารถทาได้ง่าย
แต่ก็มีผู้ ประกอบการที่ มีการร่ว มหุ้น กับ เพื่ อนหรือคนสนิท โดยมี การทาสัญ ญา จึ งมี ผลผูกพั น ทาง
กฎหมาย โดยมีการลงทุนร่วมกันและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้
เพื่อให้มีเงินลงทุนที่มากขึ้นและสามารถช่วยเหลือกันในการบริหารกิจการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหาร
จัดการเพียงคนเดียว
1.4.2 งบประมาณในการลงทุน
การประกอบการร้านกาแฟสดถึงแม้ว่าจะจัดตั้งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการก็จาเป็นต้องมี
งบประมาณที่เพียงพอ เนื่องจากการเปิดร้านกาแฟต้องใช้งบประมาณหลักแสนขึ้นไป โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จะไม่ลงทุนทีเดียวแล้วเสร็จสิ้นแต่จะค่อยๆเริ่มต่อเติมไปทีละน้อยแล้วพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นอยู่เสมอ แต่ด้วยการ
ลงทุนที่สูงนั้นผู้ประกอบการบางรายเล็งเห็นว่าการทาให้ธุรกิจร้านกาแฟสดที่เปิดขึ้นนั้นเกิดรายได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไปสามารถทาได้ยาก เพราะร้านกาแฟจะต้องอยู่ด้วยตัวมันเองได้และมีฐาน
ลูกค้าที่มั่นคง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาเป็นตัวช่วย
1.5 รูปแบบสินค้าและการให้บริการ
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1.5.1 กาแฟสดและเครื่องดื่มประเภทอื่น
จากการศึกษาสินค้าหลักของร้านกาแฟสดส่วนใหญ่ คือ กาแฟสดที่เป็นสูตรเฉพาะมีทั้งสูตรร้อน
เย็น และแบบปั่น ซึ่งมีรสชาติเข้ม ข้นและมีกลิ่นหอมแตกต่างกันผ่านการคัดสรรเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและ
กรรมวิธีการชงที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้บริโภค คือ กาแฟสดคาปูชิโน่ เอสเปรสโซ่ และยังมี
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆที่ขายร่วมด้วย อย่างเช่น ชาเขียว โกโก้ นมสด และน้าอิตาเลี่ยนโซดาซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่
ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ประกอบการต้องการจาหน่ายเครื่องดื่มที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคที่ไม่ชอบดื่มกาแฟ
ส่วนด้านราคาผู้ประกอบการแต่ละรายมีการกาหนดราคาในระดับที่แตกต่างกันออกไปแต่ราคาจะมี
ความใกล้เคียงกัน ราคาเริ่มต้นที่ 40 – 100 บาท ซึ่งผู้ประกอบการต่างคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนและ
ผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัยสามารถซื้อรับประทานได้ มีการแบ่งราคาตามประเภทของเครื่องดื่มและขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์ กล่าวคือ กาแฟร้อนบรรจุในแก้วที่มีขนาดเล็ก ราคาตั้งแต่ 40 – 60 บาท กาแฟเย็นบรรจุในแก้วพลาสติกมี
ทั้งขนาด 12 ออนซ์และ 16 ออนซ์ ราคาตั้งแต่ 50 – 80 บาท และเครื่องดื่มประเภทปั่น เริ่มต้นที่ 60 – 100
บาท และเรื่องของรสชาติกาแฟสดนั้นลูกค้าสามารถกาหนดได้เองตามที่ต้องการ
1.5.2 สินค้าประเภทขนมและอาหาร
สาหรับธุรกิจร้านกาแฟสดในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จาหน่ายแค่กาแฟสดหรือเครื่ องดื่มเท่านั้นแต่มี
การจาหน่ายขนมหรืออาหารจานเดียวสัญชาติต่างๆควบคู่ไปด้วย ถือเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
คือ รับประทานร้านเดียวก็ตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคได้อย่างครบครัน ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภค เช่น ฮันนี่โทสต์ เค้ก คุกกี้ วาฟเฟิล สปาเก็ตตี้ เฟร้นฟรายด์ทอด เป็นต้น ราคาเริ่มต้นที่ 70 –
150 บาท และที่สาคัญผู้ประกอบการมีความพิถีพิถันและใส่ใจเป็นอย่างมากในการคัดสรรเมนูอาหารออกมาให้มี
รูปลักษณ์ที่สวยงามน่ารับประทานและมีรสชาติดีทาให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความสุขและคุ้มค่าที่ได้ทาน
1.6 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1.6.1 กลุ่มลูกค้าสัญจร
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดที่มีลักษณะขนาดเล็ก มีโต๊ะบริการลูกค้าเพียง 1 ถึง
2 โต๊ะ จัดจาหน่ายแค่กาแฟสดและเครื่องดื่ม หรือจาหน่ายสินค้าที่บรรจุในแพ็คเกจสาเร็จรูป ร้านมักอยู่ริมถนน มี
ที่จอดน้อย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสัญจรที่มายืนรอรถโดยสารหรือมาซื้อของที่ตลาด ซึ่งผู้ประกอบการจะเน้น
กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยทางาน หรือแม่บ้านพ่อบ้าน
1.6.2 กลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย
ร้านกาแฟสดที่เปิดในลักษณะคาเฟ่ จะจาหน่ายขนมและอาหารจานเดียวควบคู่กับกาแฟสด มีโต๊ะ
ส าหรับ บริก ารลู กค้ า ประมาณ 1 – 6 โต๊ ะ เพื่ อ ตอบสนองลู กค้ า ที่ มี เวลาและลู ก ค้า ที่ ต้ อ งการอยากเปลี่ ย น
บรรยากาศรับประอาหารนอกบ้าน โดยผู้ประกอบการจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกวัย คือ กลุ่มวัยรุ่นทั้งกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนวัยทางาน และกลุ่มครอบครัวที่มาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ซึ่งสินค้าที่ทางร้านเตรียมไว้
บริการให้กับผู้บริโภคนั้นมีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการได้ในทุกวัย
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟสด
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2.1 ด้านคู่แข่งและผู้มีศักยภาพเข้าใหม่
ในปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟสดมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นจานวนมากและสามารถเข้าสู่
ธุรกิจได้ง่าย เนื่องจากประกอบการส่วนใหญ่คิดว่าเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก ขายง่าย คืนทุนเร็ว ทาให้มีร้าน
กาแฟสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีร้านกาแฟแฟรนส์ไชส์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและมีฐานลูกค้าที่
มั่นคงอย่าง สตาร์บัคส์ อเมซอน อีกด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเดิมต้องเผชิญกับสถานการณ์การแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้น เพราะการมีร้านกาแฟสดเพิ่มขึ้นถือเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคที่ชอบดื่มกาแฟสด
แต่ในทางตรงกันข้ามถึงแม้ว่าจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของจานวนคู่แข่งธุรกิจร้าน
กาแฟสด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เป็นกังวลมาก เพราะมีความมั่นใจในศักยภาพการดาเนินงานของร้านตนเอง
สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้กับสินค้าและบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้
หันมาใช้บริการร้านของตนมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต่างเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นอยู่เสมอจะสามารถสร้าง
ความมั่นคง ความแข็งแกร่งให้กับร้านกาแฟสดได้
2.2 ด้านสินค้าทดแทน
ปัจจุบันมีเครื่องดื่มจานวนมากให้ผู้บริโภคเลือกดื่มแทนกาแฟสด โดยเฉพาะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระแสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และยังพบว่ามีสินค้าเครื่องดื่มที่จาหน่ายตามร้า น
สะดวกซื้ออีกหลากหลายรูปแบบ อย่างกาแฟกระป๋อง ชาเขียว เป็นต้น แต่เมื่อนากาแฟสดมาเปรียบเทียบกับ
สินค้าทดแทนอย่างกาแฟกระป๋อง หรือกาแฟสาเร็จรูปพบว่าคุณภาพของกาแฟสดมีรสชาติที่ดีกว่าและผู้บริโภค
สามารถสัมผัสถึงกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟได้ ดังนั้น ในด้านของสินค้าทดแทนนี้จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการหรืออาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยนั่นคือผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวด้ วยการ
พัฒนาสูตรกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ควบคู่กับการเพิ่มความหลากหลายของชนิดเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าในร้าน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในวงกว้างไม่จากัดเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟสดเท่านั้น
2.3 ด้านอานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
มีธุรกิจร้านกาแฟสดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสินค้าทดแทนกาแฟอีกมากมาย ส่งผลให้ผู้บริโภค
มีทางเลือกมากขึ้นไปด้วย ผู้ประกอบการจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ
และกาหนดราคาให้อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคมีกาลังความสามารถซื้อทานได้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กาหนดราคา
โดยไม่มุ่งหวังกาไรเกินควรแต่มุ่งให้ร้านกาแฟสดใช่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีทางเลือกที่หลากหลาย
แต่ก็ต้องกลับมาซื้อซ้า เพราะชื่นชอบในรสชาติและคุณภาพที่คุ้มค่ากับราคา
ธุรกิจร้านกาแฟสดโดยทั่วไปจะมีการกาหนดราคาที่คงตัวและเขียนระบุไว้ชั ดเจนทั้งในส่วนของป้าย
เมนูสินค้าหรือป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบแล้วจึงตัดสินใจเลือกบริโภคด้วยความสมัครใจที่จะจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขายโดยไม่เกิดการต่อรองราคาสินค้า และผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่มีการปรับลดราคาให้ เรื่องการ
ต่อรองของผู้ซื้อจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านกาแฟสด
2.4 ด้านผู้ขายปัจจัยการผลิต
ผู้ประกอบการมักจะมีร้านค้าหรือโรงงานประจา อย่างเช่น แมคโคร ร้านเบเกอรี่ สาหรับการซื้อ
วัตถุดิบ ต่างๆเพื่อนามาประกอบเป็ นสิ นค้า หรือบริการ โดยร้า นค้าประจ านั้ นจะมีการตกลงราคาซื้อขายกับ
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ผู้ประกอบการ เนื่องจากมีการซื้อซ้าซื้อบ่อย ค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะเป็นราคาที่คงตัว หรืออาจมีการปรับขึ้นลงบ้าง
เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้รับแรงกดดันจากอานาจของ
ผู้ขายจึงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากนัก
แต่ในบางครั้งผู้ประกอบการอาจต้องประสบกับปัญหา เนื่องจากร้านค้าหรือโรงงานที่ผู้ประกอบการ
ไปรับซื้ อวัต ถุดิ บเพี ยงที่ เดีย วนั้น เกิดปั ญ หาต่ า งๆ ส่ง ผลให้ไ ม่ส ามารถส่ง วั ต ถุดิ บ ให้กับ ร้า นกาแฟสดได้ท าให้
ผู้ประกอบการต้องแก้ไขปัญหาโดยการหาวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกับวัตถุดิบเดิมมากที่สุดมาทดแทน หรือหยุดผลิต
สินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบชนิดนั้นชั่วคราวแล้วแนะนาสินค้าอื่นๆให้กับลูกค้าแทน หรือไม่ผู้ประกอบการก็จะใช้วิธีการ
เก็บวัตถุดิบไว้ในคลังทีละจานวนมากๆเพื่อป้องกันการเกิดวัตถุดิบไม่เพียงพอในการนามาผลิตเป็นสินค้า
ตอนที่ 3 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟสด
3.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
3.1.1 สินค้าและบริการ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญในเรื่องของตัวสินค้าและบริการโดยการ
สร้างความโดดเด่น ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีการปรับสูตรกาแฟให้มีรสชาติที่หลากหลายและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด และได้มีการตกแต่งกาแฟสดให้มีความสวยงาม โดยการทาฟองนมบนหน้ากาแฟสด
ให้เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น โดเรม่อน คิดตี้ สุนัข เป็นต้น ซึ่งสามารถสั่งออเดอร์กับพนักงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดบางราย มีการคิดค้นและสร้างสรรค์กาแฟสดให้มีรูปแบบที่มีความแปลก
ใหม่มีการสร้างชื่อให้กับสินค้าใหม่ โดยการแปรรูปกาแฟสดโดยนามาแช่แข็งให้คล้ายกับก้อนน้าแข็ง เสริฟ์คู่กับ
นมอุ่นๆเพื่อให้ลูกค้าราดนมลงไปในแก้วแล้วก้อนกาแฟสดนั้นจะค่อยๆละลายเป็นน้าพร้อมทานด้วยรสชาติที่
อร่อยลงตัว และจัดให้เป็นสินค้าแนะนาของร้าน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน
3.1.2 การตกแต่งร้าน
ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งโดยการตกแต่งร้านกาแฟสดให้มีความ
สวยงามทั้งภายในและภายนอกร้าน ซึ่งแต่ละร้านจะมีการนาเสนอผ่าน concept ที่ไม่เหมือนกันซึ่งจะเป็นตัวที่บง่
บอกถึงเอกลักษณ์ของร้าน อย่างเช่น สไตล์ญี่ปุ่น สไตล์แฮงค์เอาท์ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการตกแต่งร้านให้
เข้ากับ concept ของร้านด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าประทับใจสามารถจดจาร้านกาแฟสดได้
3.1.3 การให้บริการเสริมอื่นๆ
จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันร้านกาแฟหลายๆร้านจัดให้มีบริการเสริม คือให้บริการ wifi หรือ
อินเตอร์เน็ตไร้สายและปลั๊กไฟฟรี เพื่อดึงดูดและตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ หรือใช้โน๊ตบุ๊คใน
การทางาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายคนปรารถนาและยังเป็นความปรารถนาของผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการให้
ลูกค้ารู้สึกเบื่อหน่ายขณะที่รอสินค้า ถือเป็นการสร้างจุดขายที่จะช่วยทาให้มีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันก็มีลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อทางาน หรือติวหนังสือกัน โดยนั่งโต๊ะที่มีไว้สาหรับบริการ
ลูกค้าที่มาซื้อกาแฟดื่มเป็นเวลานาน ทาให้ลูกค้าท่านอื่นที่มาใช้บริการไม่มีที่นั่งก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อ ร้าน
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กาแฟสดอาจส่งผลให้สูญเสียลูกค้า และผู้ประกอบการได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดโซนทางานไว้สาหรับ
บริการลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ
อีกหนึ่งบริการเสริมที่ผู้ประกอบการได้กาหนดขึ้น คือ บริการจองโต๊ะหรือโทรสั่งกาแฟล่วงหน้า และมี
บริการส่งกาแฟให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านกาแฟถึงที่บ้านฟรีหรือถ้าหากไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่
กาหนดก็มีการคิดค่าบริการ เป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย ซึ่ง
บริการเสริมนี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
3.1.4 การสร้างโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
มีร้านกาแฟสดเกิดขึ้นจานวนมากทาให้ผู้ประกอบการจาเป็นต้องสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญสาหรับการกระตุ้ นยอดขายให้เพิ่มขึ้น หรือการสร้างกลุ่มลูกค้าของร้านกาแฟสด ในบางครั้ง
โปรโมชั่น ที่ท าไปนั้น ก็ได้ ผลหรือบางครั้งก็ไ ม่ไ ด้ผ ลส่ง ผลให้ร้านกาแฟขาดทุ นยิ่ ง ขึ้น แต่ ผู้ป ระกอบการต่า งก็
พยายามคิดค้นโปรโมชั่นที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือสร้างเป็นจุดเด่นของร้านอย่างต่อเนื่อง
การสร้างโปรโมชั่นของแต่ละร้านมีวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการทาบัตรสะสมแต้มโดยทางร้านจะให้
บัตรสะสมและสิ่งที่ใช้เพื่อสะสม เช่น แสตมป์ เมื่อลูกค้ามาซื้อกาแฟสดที่ร้าน โดยกาหนดว่า 1 แก้ว เท่ากับ 1
แต้ม ส่วนใหญ่จะกาหนดยอดสะสมสูงสุดที่ 10 แก้ว และเมื่อลูกค้าสะสมแต้มครบตามที่กาหนดก็สามารถนาบัตร
สะสมไปแลกเพื่อรับกาแฟฟรี 1 แก้ว หรืออาจเป็น การแลกซื้อของราคาแพงในราคาถูกลงร้านกาแฟสดบางร้า น
ขายสินค้าเบ็ดเตล็ดควบคู่กับการขายกาแฟสด ผู้ประกอบการจึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างโปรโมชั่น คือ การสะสม
ยอดซื้อสินค้าของลูกค้า อย่างเช่น ซื้อครบ 500 บาท แจกคูปองส่วนลดซื้อกาแฟให้กับลูกค้าฟรี หรือจะสร้าง
โปรโมชั่น โดยการมอบส่ว นลดหรือแถมสิน ค้า ให้กับ ลู กค้า เมื่ อลู กค้ า ร่ว มกิจ กรรมที่ ร้า นกาแฟได้ กาหนดขึ้น
อย่างเช่น ถ้าลูกค้าเช็คอินในขณะที่มาทานกาแฟสดที่ร้านผ่านสื่อออนไลน์จะได้รับส่วนลดสาหรับการซื้อกาแฟสด
ร้อยละ 10 ซึ่ ง มู ล ค่ า ของส่ ว นลดหรื อของแถมจะขึ้ น อยู่ กับ ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ ป ระกอบการที่ จ ะก าหนดขึ้น หรื อ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
ยังมีอีกหนึ่งวิธีในการสร้างโปรโมชั่นซึ่งได้รับความนิยม คือ การทาโปรโมชั่นโดยการผูกติดกับเทศกาล
ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการเกาะกระแสสาหรับการจาหน่ายกาแฟสดในวันเทศกาลสาคัญๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้
ผลลัพธ์ที่ดีมีลูกค้าสนใจที่จะร่วมกิจกรรมจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์ถ้าหากมาทานกาแฟคู่กับ
คนรักแล้วซื้อกาแฟครบ 2 แก้วจะได้รับขนมปังฮันนี่โทสต์ไปทานฟรี เทศกาลวันแม่ถ้าพาคุณแม่มาทานกาแฟที่
ร้านจะได้รับการ์ดวันแม่ฟรี หรือในช่วงเทศกาลบัณฑิตจบใหม่ถ้านารูปถ่ายที่ใส่ชุดรับปริญญามาแสดงให้พนักงาน
ดูก็จะได้ส่วนลด 10 บาททุกแก้ว
3.2 กลยุทธ์มุ่งต้นทุนต่า
จากการศึกษาผู้ประกอบการ ได้นากลยุทธ์ต้นทุนต่ามาใช้ในการดาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟสด เพื่อให้
เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่ามากที่สุดเท่าที่ผู้ประกอบการจะสามารถกระทาได้ โดยยังคงคุณภาพของ
สินค้าและประสิทธิภาพในการบริการให้คงอยู่เช่นเดิม ในการประหยัดต้นทุนของผู้ประกอบการนั้นจะมุ่งไปใน
ด้านของต้นทุนวัตถุดิบและด้านตุ้นทุนการส่งเสริมการขาย ดังนี้
3.2.1 ด้านต้นทุนวัตถุดิบ
1996

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

ในการซื้อวัตถุดิบเพื่อนาไปประกอบเป็นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะซื้อจาก
แหล่งขายวัตถุดิบที่มีราคาถูก และคัดเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิตที่สามารถเจรจาต่อรองได้ง่าย โดยจะซื้อวัตถุดิบ
ครั้งละจานวนมากๆเพื่อที่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิตในเรื่องของราคาวัตถุดิบที่ต้องจ่ายให้ถูกลง
อีกทั้งยังช่วยประหยัดในส่วนของค่าขนส่ง
3.2.2 ด้านช่องทางการจาหน่าย
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดส่วนใหญ่ใช้วิธี การโฆษณาเพื่อสร้างความรู้จักร้านกาแฟผ่านสื่อ
ออนไลน์ เนื่องจากมีจานวนคนใช้งานอินเตอร์เน็ตและพกพาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยอย่างสมาร์ทโฟนมากขึ้น
บวกกับการนาระบบต่างๆมาประกอบการใช้งานผ่านสื่อออนไลน์ทาให้ได้ประโยชน์หลายๆทางแก่ลูกค้าที่เข้ามา
ร้านโดยตรง ที่ได้รับความนิยมมากก็คือ Facebook และ Instagram
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อาจไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลย ช่วยประหยัดต้นทุนในด้านการส่งเสริม
การขายได้มากและยังสามารถนาเสนอสินค้าโดยบรรยายถึงคุณค่าในตัวสินค้าได้อย่างเต็มที่ โดยการถ่ายรูปสินค้า
ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าทาให้ลูกค้าเห็นภาพลักษณ์ของสินค้า ส่งผลให้สินค้าเข้าถึง
ผู้บริโภคได้เร็วด้วยต้นทุนที่ต่า โดยการแชร์ การส่งต่อ และสื่อในด้านต่างๆที่สามารถสร้างกระแสให้ธุรกิจร้าน
กาแฟสดเป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งสื่อออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือการทาตลาดที่ดี
3.3 กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
3.3.1 การบริการที่รวดเร็ว
ผู้ประกอบการได้มีการสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วลดเวลาการรอคอยและให้
ความสาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการบริการในภาพรวมทั้งหมด
ของร้านกาแฟสด รวมไปถึงเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาทางร้านก็ต้องพร้อมรับมือที่จะแก้ไขปัญหาหรือความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
3.3.2 การเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตสินค้าที่รวดเร็ว
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการจึงมีการจัดเตรียมวัตถุดิบ
ต่างๆเพื่อใช้ในขั้นตอนการผลิตสินค้าให้มีความพร้อมสาหรับการใช้งานในแต่ละวัน และมีการตรวจเช็คอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดข้องระหว่างการให้บริการแก่ลูกค้า
3.3.3 การปรับตัวสินค้าให้เข้ากับตลาดใหม่ๆ
เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลา
ผ่านไปในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจนเกิดเป็นกระแสนิยมจากผู้บริโภค ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไป
ของสภาพสังคม เทคโนโลยี ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสาคัญในเรื่องความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น
ทาให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวของสินค้าให้ให้เข้ากับตลาดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์สินค้า
ขนาดสินค้า รสชาติของสินค้า และอื่นๆ
อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 รูปแบบและลักษณะธุรกิจร้านกาแฟสด
1.1 แรงจูงใจในการดาเนินธุรกิจ
1997
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เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ ไม่ดีและค่าครองชีพมีอัตราที่สูงขึ้น คนที่ ทางานประจ า
โดยเฉพาะคนที่ทางานภาคเอกชนเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางสถานภาพทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ตาแหน่งงานและเงินเดือนที่ได้รับประจาไม่พอใช้สาหรับการเลี้ยงดูคนในครอบครัว จึงเลือกที่จะเปิดธุรกิจร้าน
กาแฟสดเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ถึงแม้ว่าจะออกจากงานประจาก็ยังมี
อาชีพหรือธุรกิจร้านกาแฟสดที่ตนเป็นเจ้าของรองรับอยู่ แต่ในบางคนมีความชอบประกอบกับมีความรู้ความ
เชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ในเรื่องของกาแฟ และไม่ต้ องการให้ความรู้ที่ มีอยู่ สูญ เปล่า จึง อยากน าความรู้
เหล่านั้นออกมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดรวมไปถึงธุรกิจ
อื่นๆด้วยจาเป็นต้องมีใจรักในงานที่จะทา มีการเตรียมความพร้อมที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการดาเนินงาน
มากพอสมควรซึ่งคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วจะปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จได้เร็วกว่า
คนที่ต้องมาเริ่มเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆใหม่ตั้งแต่แรกหรือถ้าหากผู้ประกอบการไม่มีทักษะความรู้ที่เพียงพออาจส่ งผลให้
ธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุธีรา อะทะวงษา (2556)
พบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการควรมีปัจจัยด้านการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้มากที่สุด โดย
ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนารูปแบบสินค้าของตนเองให้มีคุณภาพซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ตนเอง รวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่ทา
ให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกที่จะเปิดธุรกิจร้านกาแฟสด เนื่องจากผู้ประกอบสามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายและเป็น
ธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อน บริหารจัดการได้ง่าย มีขั้นตอนในการดาเนินงานน้อย แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะประสบ
ความสาเร็จง่ายตามไปด้วย ผู้ประกอบการควรใส่ใจในงานทุกด้านของธุรกิจ มีความตั้งใจจริงทาจริงและทาให้ถึง
เป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ถึงจะประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจนั้นๆ
1.2 การพิจารณาเลือกพื้นที่ดาเนินการ
ในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดๆ ก็ตามจะต้องมีการพิจารณาเลื อกพื้นที่สาหรับการ
ดาเนิ นธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้ป ระกอบการจะเลือกพิ จารณาจาก แนวทางแรกพิ จารณาจากจานวนลูกค้า นั่ น
หมายถึง ในพื้นที่ใดที่มีจานวนผู้อยู่อาศัยมากและมีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า ก็แสดงว่าในพื้นที่นั้นมีความ
เจริญก้าวหน้ามาก ยิ่งถ้าหากเป็นย่านชุมชนหรือย่านเศรษฐกิจก็จะส่งผลทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดมี
ยอดขายที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการเลือกสถานที่ประกอบการเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกาหนดของผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้
บริการ ดังนั้นควรต้องเลือกพื้นที่ทาเลที่ดีสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด มี
การสัญจรสะดวก และต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอ เพราะถ้าหากร้านอยู่ในทาเลที่ไม่ดีอาจเกิดความเสียงที่ธุรกิจจะ
ไม่ประสบความสาเร็จได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Lawrence J.Ring and et al. (อ้างถึงใน ศุภรา เจริญภูมิ ,
2554) กล่าวไว้ว่า ทาเลที่ตั้งของร้านค้าปลีกที่อยู่ในทาเลที่สะดวก มีโอกาสในการประสบความสาเร็จที่สามารถ
ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ ความพึ ง พอใจในระดั บ มาก แนวทางที่ ส องคื อ การพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น ค่ า เช่ า พื้ น ที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะนึกถึงช่องทางการดาเนินธุรกิจบนห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งแรกๆ ซึ่งการทาธุรกิจบน
ห้างนั้นจะมีค่าเช่าที่แพงมากและมีร้านกาแฟแฟรนส์ไชส์ที่มีชื่อเสียงมากมายพร้อมกับมีฐานลูกค้าที่มั่นคง ถ้าหาก
เป็ น ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟสดขนาดเล็ ก ควรมี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น งานที่ ดี ม ากเพราะถ้ า มี ก ารบริห ารงานที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง แนวทางสุดท้าย คือการพิจารณาจากจานวนคู่แข่งเป็นการวิเคราะห์ว่ า
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ในพื้ น ที่ นั้ น ว่ า มี ธุ ร กิ จ ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น เยอะหรือ ไม่ ซึ่ ง ถ้ า หากมี จ านวนน้ อยก็จ ะส่ ง ผลให้ธุ ร กิจ ประสบ
ความสาเร็จได้ง่ายแต่ถ้ามีธุรกิจที่คล้ายกันเป็นจานวนมากก็จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการจึง
จาเป็นต้องมีการวางแผนการดาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก่ อนการดาเนินงานจริง เพื่อให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ
เหนือคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้
1.3 การจัดการด้านบุคลากร
ธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กในปัจจุบันมักจะเปิดธุรกิจในลักษณะคาเฟ่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยบริการที่
หลากหลายส่ ง ผลให้ มี ห น้ า ที่ ก ารท างานที่ ม ากขึ้ น ประกอบกั บ มี ลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารจ านวนมาก ท าให้
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งมี ก ารจั ด จ้ า งพนั ก งานเพิ่ ม 2 - 3 คน เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งานในด้ า นต่ า งๆของกิจ การมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะในธุรกิจใดควรมีการบริหารจัดสรรหน้าที่ในการทางานที่ดี เพราะถ้าหากเกิดการ
บริการที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ของธุรกิจ ซึ่งเมื่อมีการจ้างพนักงานเข้า
มาทางานแล้วควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงหัว ใจของการทางานร้านกาแฟอย่างลึกซึ้ง และ
ผู้ประกอบการควรมีวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการทางานและดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างเป็นกันเองมากที่สุดเพื่อ
กระตุ้นให้พ วกเขาทางานอย่างเต็มความสามารถซึ่ง เป็นสิ่งที่พนั กงานส่วนใหญ่ต้องการ นอกจากนั้นจะต้อง
มอบหมายหน้าที่ในการทางานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนเพื่อให้งานนั้นๆออกมามีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
สอดคล้องกับของ อนิวัช แก้วจานงค์ (2550) ได้กล่าวถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ธุรกิจมีกาลังคนที่มีประสิทธิภาพพร้อมในการทางาน โดยยึดหลักที่ทาให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมกับงานที่ทาให้มากที่สุด รวมไปถึงการบารุงรักษาบุคคล การสร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่อกระตุ้นให้
พวกเขาทุ่มเทเพื่ อการท างานอย่ างเต็มใจที่ สุด แต่ก็ยังมี บางร้านที่เล็งเห็นถึงความเหมาะสมของธุรกิจว่ าไม่
จาเป็นต้องมีการจ้างพนักงาน สามารถบริหารงานต่างๆด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประหยัดใน
เรื่องของเวลาที่ใช้ในการวางแผนและค่าจ้างด้านบุคลากร
1.4 รูปแบบการจัดตั้งและการลงทุน
ธุรกิจ ร้า นกาแฟสดขนาดเล็ก ส่ ว นใหญ่ มั กเป็ นกิจ การเจ้ า ของคนเดี ย ว ซึ่ ง มี ความคล่ องตัว ในการ
ดาเนินงาน ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อม
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) พบว่า ลักษณะธุรกิจ
รูปแบบเจ้าของคนเดียว ทาให้มีอิสระในการดาเนินงานอย่างเต็มที่ การตัดสินใจต่างๆจะทาโดยเจ้าของเพียงคน
เดี ย วท าให้คล่ องตัว และสะดวกในการด าเนิ น งาน นอกจากนั้ น ยั ง มี ข้อจ ากัด ด้ า นทั กษะในการด าเนิ น ธุ รกิจ
เนื่องจาก ผู้ประกอบการคนเดียวอาจไม่มีทักษะความรู้ในการทางานหลายๆด้าน ดังนั้นในธุรกิจร้านกาแฟสดและ
รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่ต้องการลดปัญหาในเรื่องของการจัดหาเงินทุนและข้อจากัดทางด้านความรู้ความสามารถใน
การดาเนินธุรกิจจะมีการร่วมทุนกันระหว่างเพื่อนหรือคนสนิทคล้ายกับธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่ วน เพื่อช่วยกัน
สนับสนุนในเรื่องของการดาเนินกิจการและช่วยกันส่งเสริมในเรื่องเงินทุนให้มีมากขึ้น ส่วนในเรื่องของเงินลงทุน
แม้ว่าในระยะเริ่มก่อตั้งธุรกิจจะไม่ใช้เงินลงทุนมากแต่ผู้ประกอบการก็ควรมีเงินสารองไว้สาหรับใช้ในช่วงต่อมา
เพื่อการพัฒนาต่อยอดร้านกาแฟสดให้มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าหากผู้ประกอบการลงทุนทีเดียวจนไม่มีเงินสารอง
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สาหรับการพัฒนาแล้วปล่อยให้กิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งที่น่าสนใจลูกค้าอาจไม่อยากใช้บริการได้ แต่ใน
การที่จะทาให้ธุรกิจแข็งแกร่ง มีฐานลูกค้าที่มั่นคง ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนของผู้ประกอบการ
1.5. รูปแบบสินค้าและการให้บริการ
ธุรกิจร้านกาแฟสดสินค้าหลักก็คือ กาแฟสด ซึ่งในแต่ละร้านจะมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมี
ขั้นตอนการการชงที่พิถีพิถัน เพื่อให้กาแฟสดมีความสดใหม่ รสชาติเข้มข้น มีกลิ่นหอม ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญที่ร้าน
กาแฟสดควรมีมากที่สุด ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปก็อาจส่งให้ธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้า
มาใช้บริการร้านกาแฟสดต้องการได้รับความพึงพอใจในด้านรสชาติกาแฟเป็นอันดับแรก และควรมี การจาหน่าย
เครื่องดื่มอื่นๆ ขนมและอาหารเป็นสินค้าเสริมควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ์
ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการ
ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้น อันจะส่งผลถึงความพึงพอใจที่สูงมากขึ้นในที่สุด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศิญา รัตนวราหะ และสรสิชา หุ่นแก้ว (2554) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ทางร้านกาแฟควรมีการ
พัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของเครื่องดื่มให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการคิดค้นและปรับปรุงคุณภาพของ
วัตถุดิบให้ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องราคากาแฟสดส่วนใหญ่จะกาหนดราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและคุณ ภาพ
ของสินค้าซึ่งเป็นราคาที่ ผู้บริโภคสามารถยอมรับได้ และควรมีราคาให้ลูกค้าเลือกตามประเภทของสินค้าและ
ขนาดบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในส่วนของผู้ประกอบการควรมีการนาป้ายราคามาติดแสดงให้
ลูกเห็นอย่างชัดเจนด้วย
1.6 กลุ่มลูกค้า
จานวนลูกค้าของธุรกิจร้านกาแฟสดจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ลักษณะของร้านกาแฟ ซึ่งการกาหนดกลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการในขั้นตอนการวางแผนกับเมื่อได้ดาเนินการ
จริงอาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งร้านกาแฟสดที่อยู่ในแหล่งชุมชนตั้งอยู่ริมถนน มีที่จอดรถน้อย กลุ่มลูกค้าส่วน
ใหญ่มักจะเป็นลูกค้าสัญจรที่เป็นวัยทางาน ซึ่งร้านกาแฟสดลักษณะนี้จะเจาะกลุ่มลูกค้าได้เพียงไม่กี่กลุ่ม ถ้าหาก
ผู้ประกอบการลงทุนในร้านกาแฟสูงตั้งแต่ระยะแรกอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ยอดขายตามที่ต้องการในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ส่วนร้านกาแฟสดลักษณะคาเฟ่ที่นอกเหนือจากการจาหน่ายกาแฟสดแล้วยังมีขนมและอาหารเป็น
สินค้าเสริม มีที่จอดรถ และมีโต๊ะไว้บริการ สิ่งเหล่านี้ช่วยดึงกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นทาให้ร้านกาแฟสดลักษณะนี้
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยทางาน และกลุ่มครอบครัว ส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น ในทุกธุรกิจเมื่อมีฐานลูกค้าแล้วแต่ก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและพยายาม
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้ได้
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.1 ด้านคู่แข่งและผู้มีศักยภาพเข้าใหม่
ในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กมีการเพิ่มขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเดิมต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ประกอบการรายเดิมจะมีความมั่นใจในศักยภาพการดาเนินงานของธุรกิจตนก็ไม่ควรปล่อยให้ธุรกิจ
นิ่งเฉยแต่ต้องมีความพยายามในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพในการ
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ให้บริการ เพิ่มความหลากหลายในการบริการเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับลู กค้า มีการพัฒนาสูตรกาแฟให้มี
มาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในทุกๆด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้
คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาแทรกแซงส่วนแบ่งทางการตลาดและผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจลดลง สอดคล้องกับ
มัลลิกา ต้นสอน (2544) ได้กล่าวว่า ธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมควรพยายามสร้างอุปสรรคที่จะมีต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ลงทุนรายใหม่ ยิ่งถ้ามีสิ่งกีดขวางมากผู้แข่งขันรายใหม่ก็จะเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ยาก แต่ถ้าซึ่งการ
เข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ทาได้ง่ายและคล่องตัวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่จะต้องเสียส่วนแบ่งการตลาด
2.2 ด้านสินค้าทดแทน
สินค้าที่สามารถทดแทนกาแฟสดได้มีมากมาย ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งใน
ด้านสินค้าทดแทนนี้ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบได้มากอาจทาให้ยอดขายของธุรกิจ
ลดลง จานวนลูกค้าลดลง และมีผลต่อการกาหนดระดับความสามารถในการกาหนดราคาหรือกาไรจากสินค้าหรือ
บริการ สอดคล้องกับ พิบูล ทีปะปาล (2551) ได้กล่าวว่า ยิ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาใช้แทนในธุรกิจนั้นได้
ศักยภาพการทากาไรของธุรกิจนั้นก็จะลดลง เพราะสินค้าทดแทนจะเป็นตัวจากัดโอกาสในการกาหนดราคา และ
ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะไม่เป็นกังวลต่อปัจจัย ในด้านนี้มากนักเนื่องจากมั่นใจในคุณภาพของกาแฟสดก็ไม่ควร
ไว้ วางใจเพราะในปั จจุ บัน ผู้ที่ ผลิ ต สิน ค้า ทดแทนนั้ นก็ไ ด้มี การวางกลยุ ทธ์ ในการผลิต สิน ค้าที่ มีป ระสิท ธิภาพ
เหนือกว่าทาให้สินค้าเหล่านั้นกลายเป็นตัวเลือกชั้นดี จากผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการต้องสร้างความเข้มแข็ ง
ด้ า นกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ธุ ร กิ จ เกิ ด ความโดดเด่ น ด้ ว ยรสชาติ แ ละรู ป ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ การบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ารับรู้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดความภักดีต่อตรา
สินค้าจากลูกค้าเดิมและเป็นการสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆให้เกิดขึ้น
2.3 ด้านอานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
อิท ธิ พ ลที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อการด าเนิ น ธุ รกิจ นั่ น คื อผู้ ซื้ อ เนื่ อ งจากผู้ ซื้ อ จะตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า โดยมี
ผลตอบแทนในรูปรายได้และกาไรให้แก่ธุรกิจร้านกาแฟสด นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถต่อรองราคาให้ลดต่าลง
ต่อรองให้สินค้ามี คุณภาพสูงขึ้น หรือเรียกร้องให้มี ระดับการบริการที่สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับ ปกรณ์ ปรียากร
(2552) ได้กล่าวถึง อานาจการต่อรองของลูกค้า เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงอานาจในการต่อรองของผู้ซื้อที่
มีต่อผู้ขายมีมากน้อยเพียงใด อาจจะต่อรองในเรื่องของราคา ปริมาณ หรือคุณภาพก็ ได้ ในการลดอานาจการ
ต่อรองของผู้ซื้อทาได้โดยการทาตลาดให้ตราสินค้าเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าจนเกิดเป็น Positioning คือการทาให้
ธุรกิจร้านกาแฟมีอานาจเหนือกว่าลูกค้าหรือมีอานาจการต่อรองกับลูกค้าสูง โดยที่ธุรกิจใช้เครื่องมือทางการตลาด
ในการสร้างข้อได้เปรียบในการดาเนินธุ รกิจ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสร้างคุณค่าด้านต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น การพัฒนากาแฟสดให้มีรสชาติที่เข้มข้น ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาที่ขายซึ่งไม่ควรสูง
หรื อ ต่ ามากเกิ น ไป รวมไปถึ ง การมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถเพื่ อ ให้ ก ระบวนการผลิ ต และการบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้านาไปสู่ความเต็มใจที่จะจ่ายในอัตราราคาสินค้า
ตามความเป็นจริงและเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้า ยิ่งผู้ประกอบการทาให้ธุรกิจมีอานาจการต่อรองกับลูกค้ามาก
เท่าไหร่ก็จะยิ่งทาให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่งมากเท่านั้น
2.4 ด้านผู้ขายปัจจัยการผลิต
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ผู้ขายปัจจัยการผลิตมีส่วนสาคัญของการให้บริการด้านร้านค้าที่ขายวัตถุดิบที่ใช้สาหรับผลิตกาแฟสด
หรือสินค้าต่างๆภายในร้านกาแฟสด เพื่อเพิ่มคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจผู้ประกอบการจึงต้องเลือกสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาในระดับต่างๆให้เหมาะสมกัน สินค้าของผู้ขายปัจจัยการผลิตต้องเป็นตราสินค้าที่
ลูกค้าส่วนใหญ่ให้การยอมรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีร้านขายวัตถุดิบเกี่ยวกับกาแฟ
เพิ่มมากขึ้น ทาให้มีผู้ขายปัจจัยการผลิตหลายรายและมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีอานาจใน
การต่อรองที่สูงกว่า ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายปัจจัยการผลิตเพื่อให้
เกิดการเจรจาที่ดีและง่ายขึ้น และผู้ประกอบการไม่ควรมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าประจาเพียงร้านเดียวควร
จัดให้มีร้านสารองลาดับที่สองและสามเพื่ อเป็นการรองรับเมื่อเกิดเหตุ การณ์ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีร้านค้าวัตถุดิบ
สารองไว้แล้วเกิดเหตุการณ์วัตถุดิบขาดอาจมีผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจที่ไม่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
หรือมีมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการได้ ผลที่จะตามมาคือลูกค้าเกิดความไม่พอใจและไม่ต้องการกลับมาใช้บริการ
อีกในครั้งต่อไป
ตอนที่ 3 กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความสาเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด
3.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
ธุรกิจร้านกาแฟสดสิ่งแรกที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสาคัญและต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ คือ กาแฟสด
ซึ่งเป็นสินค้าหลักของร้าน เป็นสิ่งที่สามารถส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้เพราะสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการ
ประสบความสาเร็จของธุรกิจอย่างหนึ่งคือ ยอดขาย ผู้ประกอบการจึง ควรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้า เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบความคุ้มค่าในการเลือกซื้อกาแฟสด คือต้องมีความสดใหม่ มี
รสชาติที่เข้มข้น มีกลิ่นหอม มีความสวยงาม รวมไปถึงรูปแบบของกาแฟสดที่มีความหลากหลายแปลกใหม่
แตกต่างจากคู่แข่งและขนาดของบรรจุภัณฑ์จะทาให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ฐิติมา ผการัตน์สกุล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีจะทาให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเกิด
ความพึงพอใจที่จะกลับมาใช้บริการในภายหลังอีกและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบอกต่อถึงความประทับใจที่
ได้รับจากร้านกาแฟกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะมีจานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าสินค้ามีคุณภาพไม่ดี
ผลที่ได้รับคือ ลูกค้าจะไม่ซื้อซ้ากล่าวคือซื้อครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาใช้บริการอีกเลยและจะมีทัศนคติด้านลบต่อ
ธุรกิจอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ วัฒนา รสชา (2554) พบว่า ในด้านการส่งเสริมการตลาดร้านกาแฟ
สดที่มีการปรุงกาแฟที่รสชาติเข้มข้น มีปริมาณกาแฟและวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมค่อนข้างมากจะมีลูกค้า มากกว่า
ร้านกาแฟสดที่ปรุงกาแฟรสชาติอ่อน และควรให้ความสาคัญของการตกแต่งร้านให้มีบรรยากาศที่สวยงานและจัด
ให้มีบริการเสริมฟรีไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือปลั๊กไฟ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
ที่จะเข้ามาใช้บริการ และลูกค้าในปัจจุบันให้ความสาคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นผู้ประกอบการควรตระหนักถึง
การรักษาความสะอาดให้มากที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วยัง สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วก็ควรมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น ช่วยให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและทาให้เกิดการซื้อใน
ปริมาณที่มากขึ้นอีกด้วย โดยผู้ประกอบการจะต้องเลือกใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกั บธุรกิจ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบ เช่น ขาดทุนมากขึ้น เป็นต้น
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3.2 กลยุทธ์มุ่งต้นทุนต่า
ในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม จะต้องมีการควบคุมต้นทุนในการผลิตและการ
บริหารจัดการภายในธุรกิจให้มีต้นทุนต่าที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยผู้ประกอบการส่ว นใหญ่จะ
มุ่งลดด้านต้นทุนวัตถุดิบโดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ให้ดีที่สุดและจาหน่ายในราคาที่เหมาะสม เพราะถ้า
หากคุณภาพของสินค้าลดลงอาจทาให้ลูกค้าไม่ประทับใจและไม่อยากใช้บริการร้านกาแฟสดได้ และยังมีการลด
ต้นทุนในด้านการโฆษณาส่งเสริมการขาย เนื่องจากในปัจจุบันมีจานวนการใช้อินเตอร์เ น็ตมากขึ้น ซึ่งเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ facebook และ Instagram ซึ่งเป็นช่องทางที่ทาให้ธุรกิจเข้าถึงผู้โภคได้
มากขึ้นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการโฆษณาที่ช่วยประหยัดต้นทุนที่สุดและดีที่สุด
ในปัจจุบัน ซึ่งถ้าหากธุรกิจมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนให้ต่ามากเท่าไหร่ก็จะหมายถึงกาไรที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
สอคคล้องกับ อนิวัช แกล้วจานงค์ (2551) ได้กล่าวว่า การดาเนินงานของธุรกิจโดยมุ่งการใช้ต้นทุนที่ต่ากว่าคู่แข่ง
ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการจัดการและได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจที่เป็นผู้นาด้านต้นทุน
จะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าธุรกิจของคู่แข่ง
3.3 กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ธุรกิจบริการทุกประเภทควรเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการ
บริการซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนขั้นตอนการ
ให้บริการและมีการจัดระบบการทางานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และลดความซับซ้อนในการทางานเพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงานภายในร้านให้มีความรวดเร็วทันใจตรงความต้องการของลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการร้านกาแฟสดจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับความใจอย่างมากและอยากกลับมาใช้บริการอีกใน
ครั้งต่อๆไป นาไปสู่ความประสบความสาเร็จในการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟในที่สุด แต่ถ้าหากมีการบริการที่
ล่ า ช้ า ปล่ อยลู กค้า รอเป็ น เวลานานอาจท าให้เกิด ความไม่ พึ ง พอใจและเปลี่ ย นใจไม่ ซื้ อสิ น ค้า สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ ณัฐวัชต์ ปาลี (2550) พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานทางด้านการ
จัดการ โดยการวางแผนล่วงหน้าในด้านการจัดการและการผลิตก่อนการดาเนินธุรกิจซึ่งเป็นการวางแผนในระยะ
สั้น และธุรกิจควรมีการปรับตัวของสินค้าให้เข้ากับตลาดใหม่ๆ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่
รวดเร็วจะส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนที่จะปรับตัวสินค้า
และบริการให้ทันกับกระแสนิยมในช่วงเวลานั้นๆอาจทาให้ธุรกิจได้รับความสนใจจากลูกค้าน้อยลงได้

ประโยชน์จากการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ
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การวิจัยครั้งนี้ผู้ประกอบการ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบันได้ดังนี้
1.1 ในการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟสด ถึ ง แม้ จ ะสามารถท าได้ ง่ า ย ใช้ เ งิ น ลงทุ น น้ อ ย แต่
ผู้ประกอบการควรมีใจรัก มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เกี่ยวกับธุร กิจร้านกาแฟสดมากพอสมควร
เพราะจะสามารถทาหน้าที่ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยและเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการเสียเวลาในการเริ่มต้น
เรียนรู้ใหม่ตั้งแต่แรก
1.2 ในด้านสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ผู้ ประกอบการควรให้ความสาคัญกับการวางแผน
กระบวนการดาเนินงานที่ดี มีการวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ตลาด และนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการปรับปรุง
เพื่อการเพิ่มความสามารถในการดาเนินงานและการทากาไรของธุรกิจที่เหนือคู่แข่งขัน
1.3 ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาสูตรกาแฟสดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยรสชาติที่มีความเข้มข้นและมีกลิ่นหอม มีการคิดค้นและสร้างสรรค์กาแฟให้มีรูปแบบและรสชาติแปลกใหม่ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน เช่น มีการตกแต่งด้วยฟองนมเป็นรูปสัตว์มีสีรุ้ง กาแฟอัดเม็ดราดด้วยนมอุ่นๆ หรือ
สตอเบอร์รี่ลาเต้ เป็นต้น
1.4 นอกจากการจาหน่ายกาแฟสด ผู้ประกอบการควรเพิ่มความหลากหลายของเครื่องดื่มให้มี
มากยิ่งขึ้น เช่น ชาเขียว โกโก้ น้าอิตาเลี่ยนโซดา เป็นต้น และมีการสรรหาสินค้าประเภทอื่นมาจาหน่ายควบคู่ด้วย
ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้ ก ไอศกรีม ขนมปัง อาหารจานเดียวหรืออาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม
1.5 ควรกาหนดราคาของสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเต็มใจ
ในการซื้อหรือใช้บริการร้านกาแฟสด
1.6 มีการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ โดยการจัดให้มีบริการเสริม wifi และปลั๊กไฟฟรี
การตกแต่งร้านให้สวยงาม และมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพผ่านการฝึกอบรมให้แก่พนักงานให้มีทักษะใน
การทางานที่ดี มีกิริยาที่สุภาพอ่อนน้อม บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในรายละเอียดชองลูกค้าและให้ความสาคัญ
กับการบริการที่รวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและอยากกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆไป
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 1) รูปแบบธุรกิจร้าน
กาแฟในประเทศไทย ซึ่งได้อธิบายถึงรูปแบบและประเภทในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการเลือกรูปแบบลักษณะ
การลงทุ น ของธุ รกิจ 2) แนวคิด การจั ด การธุ ร กิจ ซึ่ ง ได้ อธิ บ ายถึง กระบวนการในการบริหารงานให้บ รรลุ
จุดมุ่งหมายที่ธุรกิจได้ตั้งขึ้นมา และหน้าที่ของการบริหารจัดการ 3) แนวคิดแรงผลักดัน 5 ประการ ซึ่งได้อธิบาย
ถึง การวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขันที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรในธุรกิจ 4) ทฤษฎีกลยุทธ์
การแข่งขันระดับธุรกิจ ซึ่งได้อธิบายถึง การกาหนดกลยุทธ์เพื่อนาไปใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ ของธุรกิจเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากการศึกษาที่ได้นาทฤษฎีต่างๆนี้นามาอธิบายผลการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจร้านกาแฟสด
ขนาดเล็กในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี การใช้กลยุทธ์ของผูป้ ระกอบการที่ทาให้สามารถอยู่รอดในสภาวะที่มี
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การแข่งขันสูงในปัจจุบนั ได้ จึงเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ สาหรับเป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเดิมหรือรายใหม่ที่กาลังจะเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจประเภทนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. เนื่องจากการวิ จัยครั้งนี้เป็นงานวิจั ยเชิงคุณ ภาพ ซึ่งได้เก็บข้อมู ลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กที่อยู่ในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการอีกจานวน
มากที่อยู่ในเขตต่า งจั งหวั ดซึ่ งอาจจะมีแนวทางการด าเนิ นธุ รกิจ หรือความคิดเห็น ที่แตกต่ างกันออกไป โดย
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต จึงควรมีการศึกษาในเขตพื้นที่อื่นในแต่ละจังหวัดด้วย และควรสอบถาม
จากหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ป ระกอบการร้า นกาแฟขนาดเล็ ก ซึ่ งผู้ วิจั ย พบว่า ยั งมี ธุ รกิจขนาดเล็ กอีกมากมายที่มี ได้ รับความสนใจจาก
ผู้ ป ระกอบการและมี ก ารแข่ง ขัน ที่ สู ง โดยงานวิ จั ย ในอนาคตควรศึกษาหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ในธุ ร กิจ กลุ่ ม อื่น ๆ
นอกเหนือจากธุรกิจร้านกาแฟสด เช่น อาหาร เบเกอรี่ เสื้อผ้า เป็นต้น
3. การวิ จั ย ครั้งนี้ เป็ น การศึกษาในเชิ งคุณ ภาพด้ว ยวิ ธี การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ซึ่ ง ในอนาคตนั้ น ควร
ทาการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นและได้ข้อมูลใน
มุมมองที่กว้างและรอบด้านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถวัดผลในเชิงสถิติได้อีกด้วย
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