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ความต้องการและการดําเนินธุรกิจ ร้านกาแฟ ร้านอารมณ์ดีคอฟฟี่ ช้อป
สถานที่ตงั ้ บางกะเจ้า สมุทรปราการ
Needs Analysis and Business Plan of Ar Rom Dee Coffee Shop
at Bang Kachao, Samut Prakan
นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

บทคัดย่อ
ความต้อ งการและการดํา เนิ น งานของธุ ร กิจ ร้า นกาแฟ ร้า นอารมณ์ ดีค อฟฟี่ ช้อ ป สถานที่ต ัง้ บางกะเจ้า
สมุทรปราการ วัตถุประสงค์ของการวิ จยั เป็ นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดําเนินการ
ของธุรกิจ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผูป้ ระกอบการหรือศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของธุรกิจ วิ ธีการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มทีเ่ ฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างใน
พืน้ ทีต่ ําบลบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแจกแบบสอบถามแบบปลายปิ ด ประกอบด้วย 4
หมวดหมู่หลัก 1) คําถามคัดกรอง 2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟของนักท่องเที่ยวในบางกะเจ้า 3) ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลัก ษณะเครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บริโ ภคพอใจต่อ การตัดสิน ใจซื้อ กาแฟจากร้า นในบางกะเจ้า 4) ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for
the Social Science) โดยการหาค่าเฉลี่ยหรือที่เรียกกันว่าการคํานวณหาค่าความถี่ในแต่ละคําถาม จํานวน 240 ราย
สํารวจความเห็นจากผูป้ ระกอบกิจการกาแฟ จํานวน 2 ราย จากการสํารวจนี้ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาศึกษาและสํารวจข้อมูลช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ผลการวิ จยั 1) ตลาดมีความต้องการ ซึง่ ผลวิจยั พบว่าลูกค้าต้องการร้านกาแฟที่
มีความร่มรื่นและมีรสชาติกาแฟที่มรี สชาติดี และความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวชุมชนกับผูป้ ระกอบการให้มสี ่วน
ร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วชุมชน 2) ยอดขายต้องการขายจํานวน 50 – 118 บาท ต่อแก้ว 3) การดําเนินงานของธุรกิจ
ในด้า นพฤติก รรมองค์ ก าร ได้ แ ก่ ศึก ษาพฤติก รรมด้า นการเงิน ธุ ร กิจ ได้แ ก่ เ งิน ลงทุ น จํ า นวน 500,000 บาท
ซึง่ เป็ นงบประมาณดําเนินงานในการจัดทําร้านกาแฟ จุดคุม้ ทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ดําเนินกิจการ ด้านการปฏิบตั กิ าร
ได้แก่ ศึกษาคู่แข่งทางการค้าดูขอ้ เปรียบเทียบและแผนการตลาด เพื่อมาหาส่วนที่แตกต่างและตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การนําทฤษฎี SWOT analyses, five force and competitive advantage
มาปรับใช้ในการวางแผนดําเนินงาน
คําสําคัญ : ธุรกิจร้านกาแฟ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คุง้ บางกะเจ้า ร้านกาแฟสด
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ABSTRACT
Business Demand and Operation of Ar Rom Dee coffee shop at Bang Kachao, Samut Prakan.
The research purpose and to study 1) Demand of the market 2) Sale 3) Business operation 4) Strategic
management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive as well as
the information related to business operations. Data Collection methods: The researcher studied data from
specific group and representative sample in Bang Kachao, Phra Pradaeng, Samut Prakan by distributing
the closed-ended questionnaire consisting of 4 main categories 1) screening questions 2) information about
the coffee buying behavior of tourists in Bang Kachao 3) information about the characteristics of fresh coffee
drinks that consumers are satisfied with the decision to buy coffee from the shop in Bang Kachao
4) demographic data of the answers. The researcher used the SPSS (Statistical Package for the Social
Science) program by finding the average value, also known as the calculation of the frequency in each
question, totaling 240 cases, surveying opinions from 2 coffee operators of this survey. The researcher spent
time studying and surveying data during February – May 2019. Results show that 1) Market needs are the good
coffee shop that have good atmosphere and can relaxation when visit to Bang Kachao. 2) Sale this research
will plan to promote the local life and applied with coffee house model in order to authentic of local people
3) Business operation in term of organization behavior this studied will show about the flat organization
structure and customer need and expectation, business finance the capital, the budget, the breakeven point,
operations such as the calculation of capital and budget planning. 4) Strategic management planning such as
SWOT analyses, five force and competitive advantage.
Keyword: coffee shop business, consumer behavior, Bang Kachao, coffee shop
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ความเป็ นมา
ปจั จุบนั ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็ นแรงผลักดัน ในการกระตุ้นและกระจายรายได้ลงไปยังระดับท้องถิ่น รัฐบาลได้
สนับสนุ นนโยบายด้านการท่องเที่ยว โดยการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการณ์ แ ละพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง
การท่องเทีย่ วจากเมืองหลักสูแ่ หล่งท่องเทีย่ วเชื่อมโยงตามเมืองรองต่าง ๆ ซึง่ ประกอบไปด้วย 55 จังหวัด ทัง้ นี้เพื่อเป็ น
การกระตุ้นรายได้ให้กบั ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ เข้าสู่
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนได้เพิม่ ขึน้ และยังเป็ นโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องอีกด้วย
ธุรกิจร้านกาแฟเป็ นธุรกิจที่มคี วามท้าทาย หากเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จะพบได้ว่าร้าน
กาแฟนัน้ มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ร้านกาแฟเคลื่อนที่ต่อพ่วง
กับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์บางชนิด 2) ร้านกาแฟประเภทมุมกาแฟ ทีน่ ิยมตัง้ อยูต่ ามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มีลกั ษณะ
คล้ายกับเคาน์เตอร์บาร์ 3) ร้านกาแฟ Stand-alone เป็ นต้น
พืน้ ทีค่ ุง้ บางกะเจ้าเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวที่ประกอบด้วย 6 ตําบลได้แก่ ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางกอบัว
ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางยอ และตําบลทรงคะนอง บริเวณแห่งนี้มพี น้ื ทีพ่ น้ื ทีส่ เี ขียวกว่า 1.2 หมื่นไร่ และมีความร่มรื่น
ั ่ ก รยานเป็ น อย่ า งมาก รอบ ๆ บางกะเจ้ า ถื อ ว่ า เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่ สํ า คัญ ของ
เหมาะกับ การป นจั
จังหวัดสมุ ท รปราการ และเป็ น แหล่งท่อ งเที่ย วชุม ชนที่ใ กล้ก ับกรุง เทพมหานครมากที่สุด ลัก ษณะภูม ิศ าสตร์ข อง
ตําบลบางกะเจ้า ถูก ล้อ มรอบไปด้วยแม่น้ํ า เจ้า พระยาเกือ บทัง้ หมด จนทํา ให้นัก ท่อ งเที่ย วเรีย กว่า “คุ้ง บางกะเจ้า ”
หรือ “เกาะกระเพาะหมู” มีแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนน่ าสนใจให้ศกึ ษา อาทิเช่น สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดนํ้ าบางนํ้าผึ้ง
บ้านธูปหอมสมุนไพร จุดชมหิง่ ห้อย โบราณสถานในวัดวาอาราม รวมถึงสวนป่า สวนผลไม้ พิพธิ ภัณฑ์ปลากัดไทย
และบ้านลูกประคบธัญพืช
ซึ่ง คุ้ ง บางกะเจ้ า นี้ มีนั ก ท่ อ งเที่ย วมาเยือ นโดยเฉลี่ย หลายพัน คนต่ อ เดือ น ได้ร ับ การยกย่ อ งจากหนั ง สือ
ไทม์แมกกาซีนให้ เป็ น The Best Urban Oasis of Asia เมือ่ ปี 2006 จากฐานข้อมูลตลาดนํ้า บางนํ้าผึง้ พบว่าอัตราเงิน
หมุนเวียนด้านการท่องเทีย่ วของคุง้ บางกะเจ้ามีจํานวนกว่าล้านบาทในช่วงฤดูการท่องเทีย่ ว ซึ่งพบได้ว่านักท่องเทีย่ ว
ทีม่ าเยือนบางกะเจ้านัน้ โดยส่วนมากต้องการสัมผัสกับบรรยากาศที่สงบไปด้วยธรรมชาติ สัมผัสการท่องเทีย่ วชุมชน
และรับประทานอาหารทีห่ ลากหลาย
ความท้าทายที่สําคัญในธุรกิจร้านกาแฟของคุ้งบางกะเจ้า อาทิเช่น ความท้าทายด้านธุรกิจ เนื่องจากบริเวณ
บางกะเจ้ามีอตั ราการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ไม่มนี โยบายในการจัดรูปแบบธุรกิจ
ร้านกาแฟ จึงทําให้ธุรกิจร้านกาแฟในคุง้ บางกะเจ้าไม่มกี ารกีดกันคู่แข่งหน้าใหม่ ส่งผลให้รา้ นกาแฟมีความกระจุกตัว
แม้รา้ นกาแฟจะมีจาํ นวนมาก สามารถเพิม่ ทางเลือกกับผูบ้ ริโภคได้ แต่ไม่มเี มนูทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะร้านทีจ่ ะมาช่วย
สร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้
โดยกระทรวงพาณิชย์มนี โยบายส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มกลุ่มผู้สงู อายุ ทัง้ นี้เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่ผู้สงู อายุหลังวัย
เกษียณ และส่งเสริมให้มอี าชีพ มีรายได้เพิม่ ขึน้ เราจะเห็นได้ว่าบุคลิกของผูส้ งู อายุ มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น
คือ ใจเย็น รอบคอบ เอาใจใส่ต่องานที่ทํา ซึ่งอาชีพงานบริการเป็ นที่ได้รบั การยอมรับกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ คือบาริสต้า
(Barista) ที่ประจําอยู่รา้ นกาแฟ เป็ นอาชีพหนึ่งที่เหมาะสําหรับกลุ่มผู้สงู อายุท่ตี ้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ตนเองหลังวัยเกษียณ
ตามความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั ในเรื่องของการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน (Competitive Benchmarking) ถือว่าเป็ นสิง่
สําคัญทีจ่ ะทําให้เราเข้าใจถึงบริบทสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงทราบพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคบริเวณนัน้ ว่าต้องการสืง่ ใดที่
จะมาช่วยสร้างให้เกิดความประทับใจ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะนําโมเดลของ แนวคิดการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโดย
ใช้ Five Force Model โมเดลของ Michael E. Porter1 เรื่อ งการแข่งขัน ในอุ ต สาหกรรมประกอบด้วย 5 ป จั จัย คือ
1

Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985.
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1) การคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่ 2) อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์ 3) อํานาจต่อรองของผูซ้ ้อื 4) ภัยคุกคามทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ทดแทน 5) การแข่งขันระหว่างคู่แข่งรายเดิมภายในอุตสาหกรรมถือว่าเป็ นสิง่ ที่สําคัญในการดึงมาปรับใช้
โครงการแผนธุรกิจของร้านกาแฟอารมณ์ดคี อฟฟี่ชอ้ ป
กล่าวโดยสรุปว่า ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารจัดรูปแบบคําถามเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อประกอบการจัดทําแผนธุรกิจร้านกาแฟ
อารมณ์ดี ตําบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบคําถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนสําคัญได้แก่
1) คําถามคัดกรอง 2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟ ของนักท่องเที่ยวในเกาะบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จาก ร้านในเกาะบางกะเจ้า และ 4) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและความต้องการในการบริโภคกาแฟ บริเวณแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนคุง้ บางกระเจ้า
2. เพือ่ ศึกษาปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนคุง้ บางกระเจ้า
3. เพือ่ ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
4. เพือ่ ศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจของร้านกาแฟอารมณ์ดี
5. เพือ่ ศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็ นระยะเวลา 5 ปี

วิ ธีการเก็บข้อมูล
มีการเก็บตัวอย่างจากกลุม่ เป้าหมาย
วิธกี ารในการเก็บข้อมูลในการจัดทําแผนธุรกิจความต้องการและการดําเนินธุรกิจ ร้านอารมณ์ดคี อฟฟี่ชอ้ ป สถาน
ทีต่ งั ้ บางกะเจ้า สมุทรปราการผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาจากกลุ่มทีเ่ ฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) คือ กลุ่มตัวอย่างใน
พืน้ ทีต่ ําบลบางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการซึง่ มีลกั ษณะสอดคล้อง กับประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้า
ไปสอบถามเบื้องต้น (Screening Question) เพื่อให้แน่ ใจว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มคี ุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดไว้อย่าง
เฉพาะเจาะจงแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงแจกแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) ให้กลุ่มตัวอย่างและขอ
ความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามจนครบจํานวน
ทัง้ นี้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
เป็ นโปรแกรมที่มปี ระสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยการหาค่าเฉลี่ย
หรือทีเ่ รียกกันว่า การคํานวณหาค่าความถี่ (Frequencies)
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา
และ สถานทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น ทัง้ นี้หากมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไปจะส่งผลให้พฤติกรรม การรับรู้ ทัศนคติ
เปลีย่ นแปลงไปตามช่วงระยะเวลา ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด จํานวน 240 คน และมีการสํารวจความเห็นของผูป้ ระกอบ
กิจ การร้า นกาแฟจํา นวน 2 คน จากการสํา รวจนี้ ผู้วิจ ยั ใช้เ วลาศึก ษาและสํา รวจข้อ มูล ในช่ว งเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ –
พฤษภาคม 2562

ผลการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ 1) คําถามคัดกรอง 2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อกาแฟของนักท่องเทีย่ วในเกาะบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
เครื่อ งดื่ม กาแฟสดที่ ผู้ บ ริโ ภคพึง พอใจต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ กาแฟจาก ร้ า นในเกาะบางกะเจ้ า และ 4) ข้อ มู ล
ด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ วิ จ ั ย ได้ สํ า รวจจากประชากรที่ ม ี ช่ ว งอายุ ส ามารถแบ่ ง ออกได้ 4 ช่ ว งอายุ โ ดยเฉลี่ ย ดั ง ต่ อ ไปนี้
(1) ตํ่ากว่า 25 ปี (2) 26-40 ปี (3) 41-55 ปี และ (4) 56 หรือ มากกว่า 56 ปี ซึง่ สถานทีท่ ใ่ี ช้ในการแจกแบบสอบถาม
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คือ ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า บริเวณ 6 ตําบล และในการสัมภาษณ์ ผู้วจิ ยั ได้เลือกหาร้านเปิ ดใหม่ในบาง
ั ่ นแฟ และร้านกาแฟไอสวน
กระเจ้า จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านปนกิ
ทัง้ นี้เราจะพบได้ว่า จํานวนช่วงอายุระหว่าง 26-40 ปี ให้ความสําคัญกับการท่องเทีย่ ววิถชี ุมชน จากผลสํารวจมี
จํานวนมากถึงร้อยละ 68.3 หากเปรียบเทียบ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวถือเป็ นลูกค้ากลุ่มหลักที่จะมาใช้บริการร้านกาแฟใน
บริเวณคุง้ บางกะเจ้า
อี ก ทั ้ ง ห า ก เ ร า พิ จ า ร ณ า ท า ง ด้ า น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ พ บ ว่ า มี ผู้ ศึ ก ษ า จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี ม า ก ถึ ง
138 คน ซึ่งเป็ นชาย 43 คน หญิง 86 คนและ อื่นๆ 9 คน ซึ่งหากมองในส่วนของอาชีพ โดยส่วนมากเป็ น พนักงาน
บริษัท เอกชน 77 คน ซึ่ ง เป็ น ชาย 25 คน หญิ ง 39 คนและ อื่ น ๆ 13 คน และมีร ายได้ เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น อยู่ ท่ี
15,000 –30,000 บาท จํานวน 120 คน แบ่งออกเป็ น ชาย 23 คน หญิง 87 คน และอื่นๆ 10 คน
ผู้ วิ จ ั ย พบว่ า จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟ มี 3 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ
1) เพื่อซือ้ เครื่องดื่ม จํานวน 56 คน 2) เพื่อพักผ่อน จํานวน 46 คน และ 3) พบเพื่อน จํานวน 25 คน ประกอบกับสิง่ ที่
ผูบ้ ริโภคคาดหวังในการบริโภคกาแฟ ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากถึง 48 คน และ รสชาติของกาแฟ จํานวน
39 คน ปจั จัยหลักทีจ่ งู ใจให้นกั ท่องเทีย่ วมาใช้บริการร้านกาแฟคือ มาเพื่อซือ้ เครื่องดิม่ เป็ นปจั จัยหลัก ซึง่ ปจั จัยรองคือ
มาเพือ่ พักผ่อนและอ่านหนังสือ
สรุ ป ได้ ว่ า ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ พฤติ กรรมการซื้ อกาแฟของนั กท่ องเที่ ยวในเกาะบางกะเจ้ า
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถวิ เคราะห์ได้ว่า
นักท่องเทีย่ วส่วนมากชื่นชอบกาแฟสด และส่วนใหญ่ด่มื กาแฟสดเนื่องจากติดกาแฟร้อยละ 18.3 ทัง้ นี้ จากผล
สํารวจชี้ให้เห็นว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวชอบซื้อกาแฟมากที่สุด คือเวลาในช่วงกลางวัน มากถึงร้อยละ 40.4 ซึ่งโดย
ส่วนมากเครื่องดื่มที่สงคื
ั ่ อเครื่องดื่มเย็น ร้อยละ 62.5 หากมองในมุมของราคา โดยปกติท่ยี อมรับได้ อยู่ในช่วงราคา
ตัง้ แต่ 36 – 56 บาท และ ราคา 57 – 77 บาท
ทัง้ นี้รายการกาแฟทีน่ ิยมสังมากคื
่
อ กาแฟปรุงแต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป แต่งกลิน่ ใส่นมข้นหวาน หรือใส่นมสด
ร้อยละ 37 ซึ่งเมนู ท่นี ิยมมีความสอดคล้องกับผลคือ นักท่องเทีย่ วโดยส่วนมากชอบเครื่องดื่มเอสเพรสโซ (Espresso)
มากถึง 27.1 หากผูท้ ไ่ี ม่ด่มื กาแฟจะเลือกเป็ นเครื่องดื่มประเภทโกโก้และช็อคโกแลต อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 37.5 ชานม อยูท่ ร่ี อ้ ย
ละ 30 และนํ้าผลไม้ หรือสมูทตี้ ร้อยละ 21.7 ตามลําดับ
โดยผู้วจิ ยั เห็นว่า ภาพรวมแล้วนักท่องเที่ยวมีความชอบซื้อกาแฟในบริเวณที่ทํางานเป็ นลําดับแรกเนื่องจาก
สะดวก และลําดับทีส่ อง คือเลือกซือ้ กาแฟบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วมากถึงร้อยยละ 27.9 นักท่องเทีย่ วโดยส่วนมากอยาก
นังร้
่ านกาแฟทีต่ กแต่งเรียบง่ายธรรมชาติมากถึงร้อยละ 47.5 และโดยส่วนมากเหตุผลทีด่ ่มื กาแฟ คือ ติดกาแฟ คิดเป็ น
ร้อยละ 40 ลําดับถัดมาคือ รสชาติและความอร่อยของกาแฟอยูท่ ่ี ร้อยละ 37.9 และดื่มเพือ่ แก้งว่ งอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 18.3
จากการสํ า รวจในด้ า นมุ ม มองอื่ น โดยส่ ว นมากนั ก ท่ อ งเที่ ย วไปซื้ อ สิ้ น ค้ า ที่ ร้ า นดื่ ม เป็ นประจํ า
และจะพบแต่คนชงกาแฟคนดื่มอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 62.9 ทัง้ นี้นกั ท่องเทีย่ วด้วยส่วนมากมีความคิดเห็นว่าพนักงานชงกาแฟกับ
รสชาติของกาแฟมีความสัมพันธ์กนั อยูร่ อ้ ยละ 72.9 ซึง่ ถือว่าเป็ นจํานวนค่อนข้างมาก จากหัวข้อนี้ผวู้ จิ ยั สามารถสรุปได้
ว่า ผูบ้ ริโภคมีความเชื่อว่าพนักงานชงกาแฟมีความสัมพันธ์กบั รสชาติของกาแฟ ทัง้ นี้จะพบได้อกี ว่าโดยส่วนมากนัน้
พนักงานชงกาแฟนัน้ เป็ นพนักงานคนเดิมทีอ่ ยูร่ า้ นกาแฟเป็ นประจํา จึงทําให้เกิดความตระหนักและการคาดหวังในตัว
พนั ก งานชงกาแฟ และสามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ว่ า พนั ก งานชงกาแฟ สามารถดึ ง ดู ด ผู้ บ ริ โ ภคได้ ร่ ว มถึ ง
การสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้จดจํา
ในมุมมองด้านการตลาดนัน้ พบว่านักท่องเที่ยวสนใจในตัวโปรโมชันของร้
่
านกาแฟอยู่ท่รี ้อยละ72.5 ทัง้ นี้
โปรโมชันสามลํ
่
าดับแรกที่ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจ ได้แก่การลดราคากาแฟอยู่ท่รี อ้ ยละ 42.9 และโปรโมชันซื
่ ้อ 5 แก้ว
แถม 1 แก้วอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 30.4
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คุณลักษณะของเครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านในเกาะบางกะเจ้า
นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากชื่นชอบกาแฟอราบิก้า (Arabica) มากถึงร้อยละ 46.3 ซึ่งในมุมมองของความสวยงามของ
ลายแก้วหรือตราสินค้า ผู้บริโภคส่วนมากมีความเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ อยู่ท่รี ้อยละ 67.5
ผู้วจิ ยั มีความเห็นว่าลายแก้วหรือตราสินค้าหากมีความสวยงาม จะส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจซื้อกาแฟมีโอกาส
สูงขึน้
จากการสังเกตปริมาณของเครื่องดื่ม ทีน่ ักท่องเทีย่ วมีความชอบมากคือขนาด 16 ออนซ์มากถึงร้อยละ 58.3
โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในการใส่กาแฟคือแก้วกระดาษอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 54.6

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ชื่อธุรกิจร้านอารมณ์ดคี อฟฟี่ชอ้ ป สถานทีต่ งั ้ ตําบลบางนํ้าผึง้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านการตลาดวางแผนการดําเนิ นงานแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ระยะแรกช่ ว งระยะเวลา 1-2 ปี แรก เป็ น การวางเป้ าหมายระยะสัน้ ได้ แ ก่ การสร้ า งการรับ รู้ใ นตราสิน ค้ า
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ออนไลน์ ต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็ นการโฆษณาร้านค้าให้เป็ นทีร่ จู้ กั ร่วมถึง
การสร้างการรับรู้ในแบรน์ สนิ ค้า ให้เป็ นที่ยอมรับกับผู้ใช้บริการ ทัง้ นี้ตงั ้ เป้าว่าจะมีผู้กดไลค์แฟนเพจ ใน Facebook
ประมาณ 5,000 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี และสามารถคืนทุนได้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรก รวมรายได้ในระยะแรก
นัน้ โดยเฉลีย่ ประมาณ 700,000 – 1,000,000 บาท
ระย ะที่ ส อ ง แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ย อ ด ข า ย 5 ปี ข้ างหน้ า ไ ด้ แ ก่ ก า ร ส ร้ า งค วา ม สั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า
ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกัน และประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ ต่างๆ เป็ นการโฆษณาร้านและแชร์ประสบการณ์ทด่ี กี บั
ลูกค้าผูซ้ ง่ึ ใช้บริการร้านเรามายาวนาน รูจ้ กั ทัง้ นี้ตงั ้ เป้าว่าจะมีผกู้ ดไลค์แฟนเพจ ใน Facebook ประมาณ 10,000 คน
ภายในระยะเวลา 5 ปี และ รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000,000 - 1,500,000 บาท เพื่อจะนํ ามาปรับปรุงร้านค้า
พัฒนาคุณภาพโดยการอบรมไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการทํากาแฟ และการทําธุรกิจ รักษาลูกค้าฐานเดิม เพิม่ การขาย
สินค้าโดยการใช้การขนส่งทาง Line Man, FoodPanda, Grab food รักษาการเจริญเติบโต และสัดส่วนรายได้จากผล
ประกอบการ รวมจํานวนร้อยละ 40 ต่อปี
การวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ของธุรกิ จ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
จากข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาช้อมูลตลาด หรือกลยุทธ์เกีย่ วกับ “Hyper Local”2 ถือเป็ นกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญของการสร้าง
แบรนด์อ ย่ า งนึ ง เนื่ อ งจากแผนการตลาดต้อ งเข้า ใจถึง บริบ ทสัง คม หรือ ท้อ งถิ่น นัน้ จึง จะสามารถเข้า ใจ “แก่ น ”
ความเป็ นท้องถิน่ หรือเรียกอีกอย่างนึงได้วา่ “Deeply Local Way” ซึง่ แบรนด์ตอ้ งเข้าใจใน “Local Insight” ไม่วา่ จะเป็ น
วัฒนธรรมประเพณี หรือวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ นในท้องถิน่ หรือชุมชนนัน้ ๆ รวมถึงความเชื่อ ค่านิยมของชุมชน
ด้วยเพราะฉะนัน้ การเข้าใจถึงแก่นแท้ของชุมชน จึงเป็ นกลยุทธ์ทม่ี าประยุกต์ใช้กบั แต่ละบริบทของสังคมนัน้
“ตลาดท้องถิน่ ” เข้ามามีบทบาทสําคัญทีผ่ ผู้ ลิตควรคํานึงถึง โดยร้านอารมณ์ดคี อฟฟี่ชอ้ ป หากสามารถปรับตัวเข้า
กับ บริบ ทในท้อ งถิ่น ได้ และการสร้า งเอกลัก ษ์ เ ฉพาะในแต่ ล ะเมนู ใ ห้บ่ง บอกถึง ความเป็ น บางกะเจ้า และทํา แผน
การตลาดของสินค้าทีฮ่ ติ ในขณะนัน้ จะทําให้ผบู้ ริโภคมีความสนใจและมีแนวโน้มจะตัดสินใจซือ้ ได้รวดเร็ว
โดยสรุ ป ผู้ วิ จ ั ย เห็ น ว่ า ในป จั จุ บ ั น เทรนที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามนิ ย มเป็ นอย่ า งมากคื อ เมนู ช านมไข่ มุ ก
ซึ่งถือว่าเป็ นธุรกิจที่มกี ารเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่า ควรจัดทําเมนู ชานมไข่มุกที่มลี กั ษณะบ่งชี้ความเป็ น
เอกลักษณ์ของบางกะเจ้า ไม่วา่ จะเป็ นเมนู อัญชันไข่มุก นํ้าผึง้ มะนาวไข่มุก หรือชานมนํ้าผึง้ ไข่มุก เป็ นต้น เพื่อให้เข้า
กับเทรนในสถานการณ์ปจั จุบนั เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีความต้องการบริโภคเมนู น้ีค่อนข้างมาก จึงเป็ นแผนการตลาดอีก
รูปแบบนึงทีจ่ ะต้องเข้าใจบริบทของความนิยมในความเป็ นตลาดท้องถิน่
หากเปรียบเทียบแล้ว สามารถพบได้ว่า แม้โฆษณาที่มาจากต่างประเทศ มาปรับงานโฆษณาให้เข้ากับสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรม หากผูผ้ ลิตสามารถเข้าใจคนในชุมชนหรือท้องถิน่ ได้ จะทําให้ผูผ้ ลิตเข้าถึง Insight ของคนใน
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ประเทศนั ้น ๆ อย่ า งลึก ซึ้ ง เราจะพบเห็ น ได้ ว่ า ตลาดท้ อ งถิ่ น สามารถช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจวัฒ นธรรมของผู้ บ ริโ ภค
ในแต่ละประเทศ แต่ละทวีปได้มากขึน้ ซึง่ แต่ละภาค แต่ละจังหวัด มีประเพณีวฒ
ั นธรรม วิถชี วี ติ ค่านิยม ฯลฯ แตกต่างกัน

ด้านการเงิ น
แหล่งเงิ นทุน
ผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่าควรกู้เงินลงทุนส่วนหนึ่งจากธนาคาร ซึ่งในปจั จุบนั จะพบได้ว่ามีทางเลือกใหม่ของ
การกู้ เ งิน เพื่อ ดํ า เนิ น กิจ การของผู้สูง วัย หรือ ที่เ รีย กว่ า สิน เชื่อ เปิ ด โอกาสผู้สูง วัย สร้า งอาชีพ เริ่ม ต้ น ธุ ร กิจ ใหม่
เสริมความแกร่งของกิจการเดิม วงเงินกู้สงู สุด 3 ล้านบาท ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถรถความเสีย่ งในการนําเงินตนเองที่
จะมาใช้ในการลงทุน
การดําเนิ นการด้านการเงิ นของร้านอารมณ์ดีคอฟฟี่ ช้อป
ร้า นอารมณ์ ดีคอฟฟี่ ช้อ ปใช้เงินลงทุนเริ่ม แรกไม่เกิน 500,000 บาท ขายแก้วละ 50 บาท ปี ละอย่างตํ่า
150,000 แก้ว หรือเดือนละ 1,250 แก้ว จะคืนทุนภายใน 1 ปีเท่านัน้
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการบริหารต้นทุนของร้านกาแฟ ดังต่อไปนี้
- ลงทุน จํานวน 500,000 บาท
- ซือ้ เครือ่ งทํากาแฟ และอุปกรณ์อ่นื ๆ จํานวน 150,000 บาท
- ค่าตกแต่งร้านอารมณ์ดคี อฟฟี่ชอ้ ป จํานวน 84,500 บาท
- รายจ่ายประจํา / เดือน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
o ค่านํ้า/ค่าไฟ จํานวน 5,000 บาทต่อเดือน
o ค่าบํารุงรักษาและดูแลเครือ่ ง จํานวน 6,000 / 3 คิดเป็ น 2,000 บาทต่อเดือน
เงิ นทุนหมุมเวียน
o ค่าของ จํานวน 1,250 x 18 บาทคิดเป็ น 22,500 ต่อเดือน
o ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ จํานวน 7,000 บาท
o เผื่อฉุกเฉิน 3 เดือน 29,500 x 3 คิดเป็ น 88,500 x 3 ยอดรวมทัง้ สิน้
คิ ดเป็ นจํานวน 265,500 บาท

ด้านโครงสร้างองค์กร
ร้านอารมณ์ดคี อฟฟี่ชอ้ ปแบบราบ (Flat Organization Structure) เนื่องจากขัน้ ตอนและกระบวนการการผลิต
ของร้านอารมณ์ดคี อฟฟี่ ชอ้ ปนัน้ มีขนั ้ ตอนและการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน เป็ นร้านที่มขี นาดกะทัดรัด ดังนัน้ จึงมีโครงสร้าง
และการทํางานทีไ่ ม่ซบั ซ้อนจึงไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีพนักงานมาก ซึ่งหากวิเคราะห์และจําแนกงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบหลัก ๆ
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ฝา่ ย คือ ผูจ้ ดั การร้าน ฝา่ ยบุคคลและบัญชี ฝา่ ยอาหารและเครือ่ งดื่ม และแคชเชียร์

ด้านการจัดการเชิ งกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
กลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโตสร้างการรับรูก้ บั ลูกค้า ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ให้
ร้านเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ วางแผนทางด้านการตลาดร่วมถึงจัดกิจกรรมร่วมกับผูบ้ ริโภค และสร้างการรับรูข้ องสินค้าภายใน
ร้านให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ กลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรจะพิจารณาจากการมุง่ เน้นลูกค้าโดยการกําหนดเป้าหมายลูกค้า
หนึ่งรายขึน้ ไปเพื่อพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ การบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งจะ
เชื่อมโยงความสําคัญของเป้าหมาย ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งจะสร้างความสมดุลระหว่างการแทรกแซง
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เพื่อให้บรรลุ
ร เป้าหมายนีนี้องค์กรต้องพิจารณาการใช้
จ
ตัตวขับเคลื่อนห่วงโซ่
ว อุปทานในน 4 ด้าน คือ สินค้าคงเหลือ การขนส่ง
สิง่ อํานวยยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร
กลยุยุทธ์ระดับหน้ าที
า ่ (Functional Level Strategy)
เนื่ อ งจากร้
ง
า นกาแแฟอารมณ์ ดี เป็
เ น ร้า นที่ม ีบุ คคลากรในคร
ค
รอบครัว เข้า ม าปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ใ นแต่ ล ะตํ่ า แหน่
แ ง ตาม
ความถนัดของแต่
ด
ละคน โดยร้านกาแฟฟอารมณ์จงึ มีบุคคลากรทัง้ หมมด 5 คน ซึง่ ปรระกอบด้วยหน้น้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ผู้จดั การร้าน
า และ ฝ่ายบุบุคคลและ บัญชี จํานวน 1 คน
ค เนื่องจากผูผู้จดั การร้านนันัน้ มีความถนััดทางด้าน
บุ ค คลแลละการบัญ ชี จึง ปฏิ บ ัติห น้ าที
า ่ 2 ตํ่ า แหน่นง มีห น้ า ที่จ ัดการบริ
ด
ห ารร้้ า น และดํ า เนินิ น การจัด ทํ า โปรโมชั
โ
น่
และสือ่ สังคมออนไลน์
ง
ตางๆ
า่
2. ฝา่ ยอาหารและเครือ่ งดื่ม จํานวน 2 คน ทําหน้าทีเ่ ป็ นผ็ผประกอบอาหาร เครื่องดื่ม รรวมถึงคัดเลือกวั
ก ตถุดบิ ที่
จะนํามาทํทําอาหารและขนม เพือ่ ให้ลกู ค้คาได้รบั รูถ้ งึ คววามเป็ นจริงขอองการท่องเทีย่ วและทานอาหา
ว
ารรูปแบบของชชุมชน
3. พนักงานเสิสิรฟ์ จํานวน 1 คน ทําหน้าที่คอยต้อนรับ ดูดแล และบริการลู
า กค้าโดยตรง รวมถึงการรพูดคุยกับ
ลูกค้า และอธิบายสถานนทีท่ อ่ งเทีย่ วในนชุมชนให้ลกู ค้าฟ
า งั รวมถึงการเล่าประวัตศิ าสตร์
า เกีย่ วกับสสถานทีต่ ่างๆ ในนชุมชน
4. พนักงานแคชเชียร์ จํานวน 1 คนทําหน้
ห าที่คอยรับออเดอร์
อ
สนิ ค้า พร้อมคิดและชําระเงิน รวมมถึงการให้
ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และแก้ไขปญหาต่
ญั
างๆ พร้อมทั
อ ง้ ให้ความมช่วยเหลือลูกค้
ก าและแนะนํ าาเมนู ต่างๆ ใหห้ลูกค้าฟงั
(ภาพที่ 1)

ฝ่ ายบุคคลและ บัญชี
ญ
ผูผ้้ จดั การร้ าน

ฝ่ ายอาหาารและเครื่ องดื
ง ่ม
แคคชเชียร์

ภาพที่ 1 โคครงสร้างองค์กรร้ร้านอารมณ์ดคี อฟฟฟี่ชอ้ ปแบบราบ (Flat Organization Structure)

ทัง้ นี้ ข้อ 2 ตํต า แหน่ ง ฝ่า ยออาหารและเค รื่อ งดื่ม และ ข้อ 3 ตํ า แหนน่ ง พนั ก งานเสิสิร์ฟ จะใช้วิธีใ นการจ้า ง
เป็ นครัง้ คราวในช่
ค
วงฤดูกาลท่
ก องเทีย่ ว และข้อ 1 ตําแหน่
แ งผูจ้ ดั การร้ร้าน, ข้อ 4 ตําแหน่
แ งพนักงานแคชเชียร์ ดําเนนินการเอง
เบือ้ งต้นเปป็ นระบบธุรกิจภายในครอบคครัวจะไม่มกี ารจจ้างประจํา หากกจําเป็ นก็จะจ้างเป็
า นครัง้ คราวว

การประะเมิ นสภาพแแวดล้อมภายใน (Internnal Analysiss)
การวิ เครราะห์ SWOT
S (Strenggth)
ร้านอารมณ์ ดคอฟฟี
ี
่ ช้อป มีความหลากหลลายของกาแฟฟคัวนํ
่ ากาแฟในนแต่ละจังหวัดดมาเป็ นวัตถุดบิ ลูกค้ามี
ความหลาากหลายในการเลือกบริโภค เป็ นสินค้าที่มคี ุณภาพในราคาทีเ่ หมาะสมม ใหม่และสดเสสมอ มีการใช้วัวตั ถุดบิ ที่ม ี
คุณภาพแและสินค้าทีม่ คี วามสดและสะอ
ว
อาดอยูต่ ลอดเววลา เป็ นกาแฟทีป่ ลูกในไทย มีการขนส่งสะดวกรวดเร็ว ทําให้กาแฟ
มีความใหหม่ ร้านอารมณ์
ณ์ดคี อฟฟี่ชอ้ ป เน้นแสดงเอกลลักษณ์โดดเด่นโดยการออกแ
น
แบบเป็ นบ้านแนวเรียบง่าย หน้
ห าตาการ
ตกแต่งขอองเครือ่ งดื่มและขนมทีม่ เี อกลัลักษณ์เป็ นของตัวเองและมีการ
า ตกแต่งให้แปลกใหม่
แ
อยูเ่ สสมอเน้นการให้บ้ ริการทีม่ ี
คุณภาพสสร้างความประททับใจให้แก่ลกู ค้า จัดทําโปรโโมชันส่งเสริมการตลาดตลอดเวลา เน้นการปประชาสัมพันธ์
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อีกทัง้ ร้านกาแฟอารมณ์ดี ได้จําทําสินค้าทีม่ คี วามหลากหลาย มีทงั ้ อาหารทานเล่น ขนมหวาน และเครื่องดื่ม
ทํา ให้นัก ท่องเที่ยวสามารถนัง่ ทานได้ หรือทํา กิจ กรรมอื่น ๆ โดยผู้ป ระกอบการในร้า นอารมณ์ สามารถให้ค วามรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนให้กบั นักท่องเที่ยวได้ จุดแข็งคือนักท่องเที่ยวที่เป็ นวัยผู้สูงอายุ สามารถใช้ร้านกาแฟ
อารมณ์ดี เป็ นศูนย์กลางและแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
W (Weakness)
ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟ มี จํ า นวนมากในบริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วบางกะเจ้ า จี ง ทํ า ให้ ม ี ก ารแข่ ง ขั น สู ง
มีการหมุนเวียนของพนักงานในการให้บริการ ทําให้มาตรฐานการให้บริการไม่คงทีซ่ ง่ึ ส่งผลให้ Partnership มีศกั ยภาพ
ในการต่อรองราคาวัตถุ ดิบสูงทัง้ นี้ ในช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวจะมีจํานวนน้ อยลง จึงต้องปรับแผนทางเนการตลาด
อาทิเช่น การส่งเสริมการขาย (Promote) หรือสร้างกิจกรรมให้ผบู้ ริโภคเพือ่ เป็ นการกระตุน้ ยอดขาย
O (Opportunity)
แนวโน้มการบริโภคกาแฟของคนไทยเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า 5 ปี จากนี้ คนไทยจะบริโภคกาแฟ
มากขึ้น 3 เท่าตัวหรือกว่า 3 แสนตันต่อปี สอดคล้องการบริโภคกาแฟต่อคนต่อปี ของคนไทยอยู่ท่ี 0.5 - 1 ก.ก.
การบริโภคยังเพิม่ ขึน้ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจกาแฟไทยอีกทัง้ สังคมออนไลน์ มีบทบาทในการเลือกซือ้ และเลือกใช้บริการ ทํา
ให้คนทีเ่ คยมาใช้บริการประทับใจร้านอารมณ์ดี คอฟฟี่ชอ้ ปมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแชร์สโู่ ลกออนไลน์ ทําให้คนรูจ้ กั
ร้านกาแฟอารมณ์ ดี การนํ าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างแบรนด์และสร้างการรับรู้ให้กบั ผ่านวิธกี ารรีววิ วิธกี ารทํา
กาแฟ การบอกปากต่อปากทางสือ่ ออนไลน์ เป็ นโอกาสทีช่ ว่ ยส่งเสริมแผนการตลาดได้ และค่าใช่จา่ ยน้อย
โอกาสในการพัฒนาวัตถุดบิ ท้องถิ่น อาทิเช่น มะพร้าว อัญชัน กล้วย และมะม่วง เข้ามาเป็ นส่วนผสมของ
กาแฟ สามารถดึงดูดผูบ้ ริโภคมากขึน้ ดังนัน้ ถือเป็ นโอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึง่ มีตน้ ทุนไม่สงู มากและสามารถ
เลือกหาได้งา่ ยในบริเวณชุมชนบางกะเจ้า
บริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ช น เกาะบางกะเจ้ า อํ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ซึ่งจุดเด่นของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็ นพื้นที่สเี ขียวที่ประกอบด้วย 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางนํ้ าผึ้ง
ตําบลบางกอบัว ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางยอ และตําบลทรงคะนอง
ั ่ ก รยาน
บริ เ วณแห่ ง นี้ ม ี พ้ื น ที่ พ้ื น ที่ ส ี เ ขี ย วกว่ า 1.2 หมื่ น ไร่ แ ละมี ค วามร่ ม รื่ น เหมาะกั บ การป นจั
เป็ นอย่ า งมาก รอบ ๆ บางกะเจ้ า ถื อ ว่ า เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนทีใ่ กล้กบั กรุงเทพมหานครมากทีส่ ดุ ลักษณะภูมศิ าสตร์ของตําบลบางกะเจ้า ถูกล้อมรอบไป
ด้ ว ยแม่ น้ํ า เจ้ า พระยาเกื อ บทัง้ หมด จนทํ า ให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วเรีย กว่ า “คุ้ ง บางกะเจ้ า ” หรือ “เกาะกระเพาะหมู ”
มีแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนน่ าสนใจให้ศกึ ษาอาทิเช่น สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดนํ้าบางนํ้ าผึง้ บ้านธูปหอมสมุนไพรจุด
ชมหิง่ ห้อย โบราณสถานในวัดวาอาราม รวมถึงสวนปา่ สวนผลไม้ พิพธิ ภัณฑ์ปลากัดไทย และบ้านลูกประคบธัญพืช
ร้ า นกาแฟจะตัง้ อยู่ บ ริเ วณก่ อ นถึ ง ทางเข้า ตลาดนํ้ า บางนํ้ า ผึ้ง ตํ า บลบางนํ้ า ผึ้ง อํ า เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ อยูห่ า่ งจากตลาดนํ้าบางนํ้าผึง้ เพียง 700 เมตร และอยูใ่ กล้กบั ร้านค้าเช่าจักรยาน
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ภาพที่ 2 พืน้ ทีบ่ างกะเจ้า บริเวณทีต่ งั ้ ร้านกาแฟอารมณ์ดี

T (Threat)
สภาพอากาศของประเทศไทยที่มคี วามแปรปรวน ทําให้ผลผลิตกาแฟ ไม่เพียงพอ ซึ่งทําให้สนิ ค้าบางชนิด
ขาดตลาด การทําธุรกิจนี้มกี ารแข่งขันค่อนค้างสูง มีทงั ้ คู่แข่งรายใหม่และคู่แข่งเดิมทําให้สญ
ู เสียทําเลทีต่ งั ้ ที่ดี ๆ เป็ น
ธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายเนื่องจากต้นทุนไม่สงู มากนักการสร้างการรับรูต้ ่อการจดจําในแบรนด์เป็ นไปได้
ค่อนข้างยาก เนื่องจากนักท่องเทีย่ วยังไม่มคี วามเชื่อมันในแบรนด์
่
ของร้านกาแฟอารมณ์ดี

การประเมิ นสภาพแวดล้อมภายนอก
แนวคิดการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้ Five Force Model โมเดลของ Michael E. Porter บ่งชีว้ า่
สภาพแวดล้อ มทางอุ ต สาหกรรมมีผ ลโดยตรงเพื่อ แข่ง ขัน กับ กลยุ ท ธ์ ได้ก ล่ า วไว้ว่ า การแข่ง ขัน ในอุ ต สาหกรรม
ประกอบด้วย 5 ปจั จัยทีส่ าํ คัญดังนี้
1. การคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants)
ร้ า น ก า แ ฟ ใ น เก า ะ บ า ง ก ะ เ จ้ า นั ้ น มี จํ า น ว น ค่ อ น ข้ า ง ม า ก โ ด ย ธุ รกิ จ ร้ า น ก า แ ฟ นั ้ น เ ป็ น ธู ร กิ จ ที่ ม ี
ความนิยมค่อนข้างมาก จึงทําให้ผูป้ ระกอบการเข้าถึงได้ง่าย และกระจายเข้าสู่หลายพืน้ ที่ ด้วยลักษณะและวิธกี ารทํา
กาแฟนัน้ สามารถเรียนรูไ้ ด้ ส่งผลให้คนทัวไปเข้
่
าถึงกับธุรกิจนี้ได้งา่ ยอีกด้วย
ดังนัน้ หากวิเคราะห์ภยั คุกคามทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เราควรสรรหาวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิน่ มาสร้างสรรค์เมนูทบ่ี ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็ นพืช ผัก ผลไม้ของชุมชน อีกทัง้ อาจเป็ นการช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง
ผูป้ ระกอบการกับชุมชน ส่งผลทําให้เกิดอัธยาศัยไมตรีท่ดี ตี ่อกัน เข้าอบรมกับสมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ
และธุรกิจกาแฟเพื่อเป็ นการต่อยอดธุรกิจตนเองหาเมนูใหม่ ๆ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั เพื่อนในทีม ซึง่ จะส่งผล
ให้รา้ นกาแฟเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ และยังเป็ นการสร้างเครือข่ายให้กบั ตนเอง ในส่วนของราคาของสินค้าควรจะใช้ราคาทีไ่ ม่
แพงมาก และราคาทีเ่ ป็ นมิตรกับชุมชน
2. อํานาจต่อรองของผูผ้ ลิ ต (Bargaining Power of Suppliers)
ในการต่อรองกับผูผ้ ลิต (Supplier) ควรคํานึงถึงผลิตภัณฑ์หลักที่เราใช้อยู่เป็ นประจํา เช่น เมล็ดกาแฟ ร้านผลิต
เค้ก ร้านขายวัตถุดบิ เป็ นต้น ซึ่งหากวัตถุดบิ มีหลากหลายช่องทางจะทําให้เราได้เปรียบในการเช็คราคาของสินค้าว่า
ในแต่ ล ะที่ม ีร าคาแตกต่ า งกัน มากน้ อ ยแค่ ไ หน ไม่ ค วรใช้ เ พีย งเจ้ า เดีย ว อาทิเ ช่ น การสัง่ เค้ ก หรือ ขนมหวาน
เราควรพิจารณาจากหลายซัพพลายเออร์ เพือ่ จะได้ลดอํานาจการต่อรองทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
อีกทัง้ เมล็ดกาแฟนัน้ มีอยู่ทวโลก
ั่
ควรเลือกสรรหาเมล็ดที่แปลกใหม่ ให้บริโภคมีทางเลือกที่เพิม่ ขึน้ บางผูผ้ ลิตมี
หน้ า เว็บ ในการจัด จํ า หน่ า ยสิน ค้า ให้เ ราสามารถซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ส่ ง ผลให้ ป ระหยัด เวลา และประหยัด ค่ า นํ้ า มัน
ในการเดินทางไปทีร่ า้ นค้าเอง

11

3. อํานาจต่อรองของผูซ้ ื้อ (Bargaining Power of Buyers)
ในป จั จุบนั นี้ เราจะพบได้ว่า พื้น ที่ต่า ง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ มีร้า นขายกาแฟขึ้นอยู่ค่อนข้า งมาก ทํา ให้
ผูบ้ ริโภคมีอาํ นาจในการตัดสินใจมากขึน้ เนื่องจากตัวเลือกค่อนข้างมีจาํ นวนมาก แต่ทงั ้ นี้หากจุดแข็งคือการให้บริการที่
ทําให้นกั ท่องเทีย่ วมีประสบการณ์และความรูส้ กึ ทีด่ กี บั ไป ไม่วา่ จะมาอีกครัง้ ผูบ้ ริโภคกลุม่ นี้กจ็ ะมาใช้บริการร้านทีท่ าํ ให้
เค้ารูส้ กึ ดี
การสร้างให้ผบู้ ริโภคมีความจงรักภักดีกบั แบรนด์ สามารถกระทําได้โดยการสร้างประสบการณ์ท่ดี ี ไม่ว่าจะเป็ น
การบริการ คุณภาพกาแฟ อาหาร หรือปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จะมีสว่ นช่วยในการทําให้ผบู้ ริโภคเกิดความจงรักภัคดีใน
แบรนด์
ซึ่ง หากเราสามารถอํา นวยความสะดวกได้ โดยอ้า งอิง จากผลการสํา รวจการตกแต่ง ร้า นกาแฟแบบตกแต่ ง
เรียบง่ายธรรมชาติ มากถึงร้อยละ 47.5 ลําดับถัดมาคือ สิง่ ทีค่ าดหวังในการบริโภคอาหารกาแฟ ซึง่ จากผลสํารวจแสดง
ให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคให้ความคาดหวังในเรื่องรสชาติของกาแฟ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 28.3 ปจั จัย
หลัก ที่ จู ง ใจให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟ คื อ ป จั จั ย หลัก คื อ มาเพื่ อ ซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง ป จั จัย รอง
คือมาเพือ่ พักผ่อนและอ่านหนังสือ
โดยส่ว นมากให้ค วามสํา คัญ เกี่ย วกับ การตกแต่ ง ร้า น หากเราสามารถตกแต่ ง ร้า นให้ต รงกับ ความต้อ งการ
ของนักท่องเที่ยวได้ อาจจะทําให้ผูบ้ ริโภคกลับมาใช้บริการอีกครัง้ ในอนาคต อีกทัง้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคได้
การอ่ า นคํา วิจ ารณ์ ท างสื่อ สัง คมออนไลน์ จ ากการที่ผู้บ ริโ ภครีวิว ถึง ร้า นเรานัน้ สามารถเป็ น อีก ช่ อ งทางนึ ง
ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเพือ่ มาพัฒนาคุณภาพและการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้
4. ภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ทดแทน (Threat of Substitute Products or Service)
จากการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทดแทน จากผลการสํารวจนัน้ หากผูท้ ไ่ี ม่ด่มื กาแฟจะเลือกเป็ น
เครื่องดื่มประเภท โกโก้ และช็อคโกแลต อยู่ท่รี อ้ ยละ 37.5 ชานม อยู่ท่รี อ้ ยละ 30 และนํ้ าผลไม้ หรือ สมูทตี้ ร้อยละ
21.7 ตามลําดับ
ซึง่ สินค้าเหล่านี้ สามารถนํามาเป็ นสินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์กาแฟได้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคบางคนดื่มกาแฟเพียง
1 แก้วต่อวัน ดังนัน้ เครือ่ งดื่มอื่น ๆ อาจเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภค
อีก ทัง้ ร้านกาแฟอารมณ์ ดี จะมีก ารบริการขนมไทยทานคู่กบั กาแฟ หากนัก ท่องเที่ยวชื่นชอบในรสชาติ
สามารถเลือกซื้อเพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้ท่รี า้ นกาแฟอารมณ์ดนี ัน้ มีการเตรียมอาหารว่าง และของหวาน อาทิเช่น ขนมไทย
ขนมเค้ก ขนมปงั อื่นๆ เพือ่ ให้บริการกับผูบ้ ริโภค ซึง่ สินค้าต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเปลีย่ นเป็ นทุนกับคืนมาสูร่ า้ นกาแฟได้
ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ด แ ท น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า ข น ม ไ ท ย
อาจจะผลิตและจําหน่ายขนมไทยไปควบคู่กบั การทานกาแฟ เพื่อสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้หากเราสามารถหาเครื่องดื่ม
ที่มคี วามนิยมในปจั จุบนั อาทิเช่น ชากุหลาบ ชานมไข่มุก ขนมบัวลอย มะพร้าว มาปรับเข้ากลับเมนู ได้ จะสามารถ
สร้างมูลค่าเพิม่ จากสินค้าทดแทนนัน้ ได้
5. การแข่งขันระหว่างคู่แข่งรายเดิ มภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among Existing Competitors)
ในบริเวณ คุง้ บางกะเจ้านัน้ มีธุรกิจร้านกาแฟสดที่มเี ครื่องชงกาแฟและมีโต๊ะเก้าอี้นัง่ ไว้สาํ หรับรองรับลูกค้า
ทีม่ าท่องเทีย่ วเป็ นจํานวนมากถึง 41 ร้าน ซึง่ จะพบว่า พืน้ ทีค่ ุง้ บางกะเจ้านัน้ มีการขยายตัวของธุรกิจและการท่องเทีย่ ว
เพิ่ม ขึ้น ซึ่งทํา ให้ธุ ร กิจ ร้า นกาแฟรายใหม่ม ีจํา นวนมากขึ้น โดยสิ่งสํา คัญ ที่จ ะทํา ให้ร้า นกาแฟติดตลาด หรือ ได้ร บั
การตอบรับทีด่ จี ากผูบ้ ริโภคนัน้ ผูป้ ระกอบการควรคํานึงถึงการแข่งขันด้วย การมุง่ สร้างการบริการให้เกิดความแตกต่าง
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านรสชาติของกาแฟและกลยุทธ์ อื่น ๆ เช่น การจัดร้านให้น่าสนใจ การส่งเสริม
การขายทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น ซึง่ มีสว่ นสําคัญในการกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟเพิม่ มากขึน้
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ดังนัน้ ร้านกาแฟสามารถดึงจุดเด่นของแต่ร้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่แตกต่างกลุ่มกัน
ออกไป

บทสรุป
โอกาสในเติบโตของธุรกิจกาแฟในประเทศไทยยังมีได้อกี มาก จึงทําให้ธุรกิจร้านกาแฟได้รบั ความสนใจจาก
นักลงทุนชาวต่างชาติหลายรายในการเข้ามาประกอบธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทัง้ บริษทั ผูผ้ ลิตภายในประเทศ
ไทยเองที่มกี ิจการเกี่ยวข้องกาแฟ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจ ร้านกาแฟมีการแข่งขันสูงเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาด จนทํ า ให้ ร้ า นค้ า ที่ ไ ม่ ม ี ค วามพร้ อ มต้ อ งออกจากธุ ร กิ จ ไปเป็ น จํ า นวนไม่ น้ อ ย แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ดี
แผนการดําเนินการธุรกิจก็จะต้องควบคู่ไปกับแผนพัฒนาสิง่ แวดล้อมให้การสนับสนุ นชุมชน เพราะชุมชนถือเป็ นหัวใจ
สําคัญและเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกันระหว่างธุรกิจและชุมชน การนําทรัพยากรมาใช้อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะ
การท่องเทีย่ วในปจั จุบนั มีทงั ้ การสร้างผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจและผลทีต่ าม คือผลเสียทางด้านสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นอย่างยิง่ ในเรื่องของการดูแลรักษา ควบคู่ไปด้วยกันกับการใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อม ดัง้ นัน้ สิง่ ที่
พึง มีคือ การใช้ป ระโยชน์ จ ากสิ่ง แวดล้อ มให้คุ้ม ค่ า และรัก ษาความสมดุ ล หรือ ต้ น แบบไว้ใ ห้ดีแ ละยาวนานที่สุ ด
เพื่อสิง่ แวดล้อมนัน้ จะอยูค่ งไปอีกระยะยาว และเพื่อความเป็ นดัง้ เดิมของชุมชน เมื่อมีชุมชน มีแหล่งท่องเทีย่ ว แน่ นอน
นักท่องเทีย่ วจะตามมา การดูแลรักษาไม่ใช่เพียงแต่ชุมชนเท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็ นนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามา และทุกคนทีเ่ ข้ามามี
ส่วนร่วมในการเกิดธุรกิจหรือสร้างผลประโยชน์ ต่างๆ ด้วย ซึ่งต่างก็ต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกคน
และสิง่ แวดล้อมอยูร่ ว่ มกันอย่างสมดุล
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กิ ตติ กรรมประกกาศ
รายงานการค้น้ คว้าอิสระและบทความวิจยั เรื่อง ความต้ต้องการและการดําเนินธุรกิจรร้านกาแฟ ร้านอารมณ์
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วันทนา แจ้จ้งประจักษ์
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