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สถานท่ีตัง้บางกะเจ้า สมทุรปราการ 
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at Bang Kachao, Samut Prakan  

 
นางสาววนัทนา แจง้ประจกัษ ์

 

บทคดัย่อ 
 

ความต้องการและการดําเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอารมณ์ดีคอฟฟ่ีช้อป สถานที่ตัง้บางกะเจ้า 
สมุทรปราการ วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด  2) ยอดขาย 3) การดําเนินการ
ของธุรกจิ 4) การจดัการเชงิกลยุทธ์ การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ และผูป้ระกอบการหรอืศกึษาขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของธุรกจิ วิธีการเกบ็ข้อมูล ผูว้จิยัศกึษาขอ้มูลจากกลุ่มทีเ่ฉพาะเจาะจง กลุ่มตวัอย่างใน
พืน้ทีต่ําบลบางกะเจา้ อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยแจกแบบสอบถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ย 4 
หมวดหมู่หลกั 1) คําถามคดักรอง 2) ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อกาแฟของนักท่องเที่ยวในบางกะเจา้ 3) ขอ้มูล
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะเครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บริโภคพอใจต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากร้านในบางกะเจ้า 4) ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วจิยัได้ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for  
the Social Science) โดยการหาค่าเฉลี่ยหรอืที่เรยีกกนัว่าการคํานวณหาค่าความถี่ในแต่ละคําถาม จํานวน 240 ราย 
สาํรวจความเหน็จากผูป้ระกอบกจิการกาแฟ จํานวน 2 ราย จากการสํารวจน้ีผูว้จิยัใชเ้วลาศกึษาและสาํรวจขอ้มูลช่วง
เดอืนกุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2562 ผลการวิจยั 1) ตลาดมคีวามตอ้งการ ซึง่ผลวจิยัพบว่าลกูคา้ตอ้งการรา้นกาแฟที่
มคีวามร่มรื่นและมรีสชาตกิาแฟที่มรีสชาตดิ ีและความร่วมมอืระหว่างการท่องเที่ยวชุมชนกบัผูป้ระกอบการใหม้สี่วน
รว่มในการจดัการทอ่งเทีย่วชุมชน 2) ยอดขายตอ้งการขายจาํนวน 50 – 118 บาท ต่อแกว้ 3) การดาํเนินงานของธุรกจิ
ในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ ศึกษาพฤติกรรมด้านการเงินธุรกิจได้แก่เงินลงทุน จํานวน 500,000 บาท  
ซึง่เป็นงบประมาณดาํเนินงานในการจดัทาํรา้นกาแฟ จุดคุม้ทุนภายใน 1 ปี นบัแต่วนัดาํเนินกจิการ ดา้นการปฏบิตักิาร
ไดแ้ก่ ศกึษาคู่แข่งทางการคา้ดูขอ้เปรยีบเทยีบและแผนการตลาด เพื่อมาหาส่วนที่แตกต่างและตอบสนองความตอ้งการ
ลกูคา้ได ้4) การจดัการเชงิกลยุทธ ์ไดแ้ก่ การนําทฤษฎ ีSWOT analyses, five force and competitive advantage  
มาปรบัใชใ้นการวางแผนดาํเนินงาน  
คาํสาํคญั : ธุรกจิรา้นกาแฟ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คุง้บางกะเจา้ รา้นกาแฟสด 
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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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ความเป็นมา 
 ปจัจุบนัธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นแรงผลกัดนั ในการกระตุ้นและกระจายรายได้ลงไปยงัระดบัท้องถิ่น รฐับาลได้
สนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยว โดยการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการณ์และพฒันาเส้นทางเชื่อมโยง 
การทอ่งเทีย่วจากเมอืงหลกัสูแ่หล่งท่องเทีย่วเชื่อมโยงตามเมอืงรองต่าง ๆ ซึง่ประกอบไปดว้ย 55 จงัหวดั ทัง้น้ีเพื่อเป็น
การกระตุ้นรายได้ให้กบัประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวเมอืงรอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ เขา้สู ่
แหลง่ทอ่งเทีย่วชุมชนไดเ้พิม่ขึน้และยงัเป็นโอกาสสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย  
 ธุรกจิรา้นกาแฟเป็นธุรกจิที่มคีวามท้าทาย หากเดนิทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จะพบได้ว่าร้าน
กาแฟนัน้มหีลากหลายรปูแบบ ซึ่งเราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) รา้นกาแฟเคลื่อนที่ต่อพ่วง
กบัมอเตอรไ์ซคห์รอืรถยนตบ์างชนิด 2) รา้นกาแฟประเภทมุมกาแฟ ทีนิ่ยมตัง้อยูต่ามหา้งสรรพสนิคา้ต่าง ๆ มลีกัษณะ
คลา้ยกบัเคาน์เตอรบ์าร ์3) รา้นกาแฟ Stand-alone เป็นตน้ 
 พืน้ทีคุ่ง้บางกะเจา้เป็นพืน้ทีส่เีขยีวที่ประกอบดว้ย 6 ตําบลไดแ้ก่ ตําบลบางกะเจา้ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกอบวั 
ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางยอ และตําบลทรงคะนอง บรเิวณแห่งน้ีมพีืน้ทีพ่ืน้ทีส่เีขยีวกวา่ 1.2 หมื่นไร่ และมคีวามรม่รื่น
เหมาะกับการป ัน่จักรยานเป็นอย่างมาก รอบ ๆ บางกะเจ้า ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สําคัญของ 
จงัหวดัสมุทรปราการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากที่สุด ลกัษณะภูมิศาสตร์ของ 
ตําบลบางกะเจ้าถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําเจ้าพระยาเกือบทัง้หมด จนทําให้นักท่องเที่ยวเรียกว่า “คุ้งบางกะเจ้า”  
หรอื “เกาะกระเพาะหมู” มแีหล่งท่องเทีย่วชุมชนน่าสนใจใหศ้กึษา อาทเิช่น สวนศรนีครเขื่อนขนัธ์ ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง  
บ้านธูปหอมสมุนไพร จุดชมหิง่ห้อย โบราณสถานในวดัวาอาราม รวมถงึสวนป่า สวนผลไม้ พพิธิภณัฑ์ปลากดัไทย  
และบา้นลกูประคบธญัพชื 
 ซึ่งคุ้งบางกะเจ้าน้ี มีนักท่องเที่ยวมาเยือนโดยเฉลี่ยหลายพันคนต่อเดือน ได้ร ับการยกย่องจากหนังสือ 
ไทมแ์มกกาซนีให ้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เมือ่ปี 2006 จากฐานขอ้มลูตลาดน้ํา บางน้ําผึง้ พบวา่อตัราเงนิ
หมุนเวยีนดา้นการท่องเทีย่วของคุง้บางกะเจา้มจีํานวนกว่าลา้นบาทในช่วงฤดูการท่องเทีย่ว ซึ่งพบไดว้่านักท่องเทีย่ว
ทีม่าเยอืนบางกะเจา้นัน้ โดยสว่นมากตอ้งการสมัผสักบับรรยากาศที่สงบไปดว้ยธรรมชาต ิสมัผสัการท่องเทีย่วชุมชน 
และรบัประทานอาหารทีห่ลากหลาย  
 ความท้าทายที่สําคญัในธุรกิจร้านกาแฟของคุ้งบางกะเจ้า อาทิเช่น ความท้าทายด้านธุรกิจ เน่ืองจากบรเิวณ 
บางกะเจ้ามอีตัราการเตบิโตของธุรกจิรา้นกาแฟเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และพื้นที่ไม่มนีโยบายในการจดัรูปแบบธุรกจิ 
รา้นกาแฟ จงึทําใหธุ้รกจิรา้นกาแฟในคุง้บางกะเจา้ไม่มกีารกดีกนัคู่แข่งหน้าใหม่ ส่งผลใหร้า้นกาแฟมคีวามกระจุกตวั 
แมร้า้นกาแฟจะมจีาํนวนมาก สามารถเพิม่ทางเลอืกกบัผูบ้รโิภคได ้แต่ไมม่เีมนูทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะรา้นทีจ่ะมาช่วย
สรา้งความประทบัใจใหก้บัผูบ้รโิภคได ้ 
 โดยกระทรวงพาณิชยม์นีโยบายส่งเสรมิอาชพีกบักลุ่มกลุ่มผู้สงูอายุ ทัง้น้ีเพื่อสรา้งรายได้ ให้แก่ผู้สงูอายุหลงัวยั
เกษียณ และส่งเสรมิใหม้อีาชพี มรีายไดเ้พิม่ขึน้ เราจะเหน็ไดว้่าบุคลกิของผูส้งูอายุ มคีุณลกัษณะเฉพาะตวัที่โดดเด่น 
คอื ใจเยน็ รอบคอบ เอาใจใส่ต่องานที่ทํา ซึ่งอาชพีงานบรกิารเป็นที่ได้รบัการยอมรบักลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ คอืบารสิต้า 
(Barista) ที่ประจําอยู่รา้นกาแฟ เป็นอาชพีหน่ึงที่เหมาะสําหรบักลุ่มผู้สงูอายุที่ต้องการสรา้งอาชพี สรา้งรายได้ให้แก่
ตนเองหลงัวยัเกษยีณ 

ตามความคดิเหน็ของผูว้จิยั ในเรื่องของการเปรยีบเทยีบคู่แขง่ขนั (Competitive Benchmarking) ถอืว่าเป็นสิง่
สาํคญัทีจ่ะทาํใหเ้ราเขา้ใจถงึบรบิทสถานการณ์ต่างๆ รวมถงึทราบพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบรเิวณนัน้ว่าตอ้งการสืง่ใดที่
จะมาช่วยสรา้งใหเ้กดิความประทบัใจ ทัง้น้ีผูว้จิยัจะนําโมเดลของ แนวคดิการวเิคราะหก์ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรมโดย
ใช้ Five Force Model โมเดลของ Michael E. Porter1 เรื่องการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประกอบด้วย 5 ปจัจยั คือ  

                                                            
1Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985. 
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1) การคุกคามจากคู่แขง่ขนัใหม่ 2) อํานาจต่อรองของซพัพลายเออร ์3) อํานาจต่อรองของผูซ้ื้อ 4) ภยัคุกคามทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑ์ทดแทน 5) การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งรายเดมิภายในอุตสาหกรรมถือว่าเป็นสิง่ที่สําคญัในการดงึมาปรบัใช้
โครงการแผนธุรกจิของรา้นกาแฟอารมณ์ดคีอฟฟ่ีชอ้ป  

กลา่วโดยสรุปวา่ ผูว้จิยัไดม้กีารจดัรปูแบบคาํถามเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อประกอบการจดัทาํแผนธุรกจิรา้นกาแฟ
อารมณ์ด ีตําบลบางกะเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบคําถาม ซึ่งประกอบไปดว้ย 4 สว่นสาํคญัไดแ้ก่ 
1) คําถามคดักรอง 2) ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อกาแฟ ของนักท่องเที่ยวในเกาะบางกะเจา้ อําเภอพระประแดง 
สมุทรปราการ 3) ขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของเครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บรโิภคพงึพอใจ ต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟ 
จาก รา้นในเกาะบางกะเจา้ และ 4) ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและความตอ้งการในการบรโิภคกาแฟ บรเิวณแหลง่ทอ่งเทีย่วชุมชนคุง้บางกระเจา้ 
2. เพือ่ศกึษาปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด ในบรเิวณแหลง่ทอ่งเทีย่วชุมชนคุง้บางกระเจา้ 
3. เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  
4. เพือ่ศกึษาการดาํเนินงานของธุรกจิของรา้นกาแฟอารมณ์ด ี 
5. เพือ่ศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี  

วิธีการเกบ็ข้อมลู 
มกีารเกบ็ตวัอยา่งจากกลุม่เป้าหมาย 

วธิกีารในการเกบ็ขอ้มลูในการจดัทาํแผนธุรกจิความตอ้งการและการดาํเนินธุรกจิ รา้นอารมณ์ดคีอฟฟ่ีชอ้ป สถาน
ทีต่ ัง้บางกะเจา้ สมุทรปราการผูว้จิยัทาํการศกึษาจากกลุ่มทีเ่ฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) คอื กลุ่มตวัอยา่งใน
พืน้ทีต่ําบลบางกะเจา้ พระประแดง สมุทรปราการซึง่มลีกัษณะสอดคลอ้ง กบัประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา โดยผูว้จิยัไดเ้ขา้
ไปสอบถามเบื้องต้น (Screening Question) เพื่อใหแ้น่ใจว่าเป็นกลุ่มตวัอย่างที่มคีุณสมบตัติามทีก่ําหนดไวอ้ย่าง
เฉพาะเจาะจงแลว้ ผูว้จิยัจงึแจกแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ใหก้ลุ่มตวัอย่างและขอ
ความรว่มมอืจากตวัอยา่งในการกรอกขอ้มลูในแบบสอบถามจนครบจาํนวน 

ทัง้น้ีในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)  
เป็นโปรแกรมที่มปีระสทิธภิาพสูง ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ โดยการหาค่าเฉลี่ย  
หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ การคาํนวณหาคา่ความถี ่(Frequencies) 

ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึ่งไดแ้ก่ อายุ เพศ การศกึษา 
และ สถานทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ทัง้น้ีหากมลีกัษณะที่แตกต่างกนัออกไปจะส่งผลให้พฤติกรรม การรบัรู้ ทศันคติ
เปลีย่นแปลงไปตามช่วงระยะเวลา ซึง่กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จํานวน 240 คน และมกีารสาํรวจความเหน็ของผูป้ระกอบ
กิจการร้านกาแฟจํานวน 2 คน จากการสํารวจน้ีผู้วิจยัใช้เวลาศึกษาและสํารวจข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – 
พฤษภาคม 2562 

ผลการเกบ็ข้อมลู 
แบบสอบถามดงักล่าวประกอบไปดว้ย 4 หมวดหมู่หลกั ไดแ้ก่ 1) คําถามคดักรอง 2) ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรม

การซื้อกาแฟของนกัท่องเทีย่วในเกาะบางกะเจา้ อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ 3) ขอ้มลูเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของ
เครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บริโภคพึงพอใจต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก ร้านในเกาะบางกะเจ้า และ 4) ข้อมูล 
ดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ วิจ ัย ได้สํ า รวจจากประชากรที่มีช่ ว งอายุส ามารถแบ่ งออกได้  4  ช่ว งอายุ โดย เฉลี่ ยดังต่ อ ไป น้ี  
(1) ตํ่ากว่า 25 ปี (2) 26-40 ปี (3) 41-55 ปี  และ (4) 56 หรอื มากกว่า 56 ปี ซึง่สถานทีท่ีใ่ชใ้นการแจกแบบสอบถาม
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คอื ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า บรเิวณ 6 ตําบล และในการสมัภาษณ์ ผู้วจิยัได้เลอืกหารา้นเปิดใหม่ในบาง
กระเจา้ จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ รา้นป ัน่กนิแฟ และรา้นกาแฟไอสวน 

ทัง้น้ีเราจะพบไดว้่า จํานวนช่วงอายุระหว่าง 26-40 ปี ใหค้วามสาํคญักบัการท่องเทีย่ววถิชีุมชน จากผลสาํรวจมี
จํานวนมากถึงร้อยละ 68.3 หากเปรยีบเทยีบ ซึ่งกลุ่มดงักล่าวถือเป็นลูกค้ากลุ่มหลกัที่จะมาใช้บรกิารร้านกาแฟใน
บรเิวณคุง้บางกะเจา้  

อี ก ทั ้ง ห า ก เ ร า พิ จ า รณ าท า ง ด้ า น ร ะ ดับ ก า ร ศึ ก ษ า จ ะพบ ว่ า  มีผู้ ศึ ก ษ า จบป ริญญ าต รี ม า ก ถึ ง 
138 คน ซึ่งเป็นชาย 43 คน หญิง 86 คนและ อื่นๆ 9 คน ซึ่งหากมองในส่วนของอาชพี โดยส่วนมากเป็น พนักงาน
บริษัทเอกชน 77 คน ซึ่งเป็นชาย 25 คน หญิง 39 คนและ อื่นๆ 13 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที ่ 
15,000 –30,000 บาท จาํนวน 120 คน แบง่ออกเป็น ชาย 23 คน หญงิ 87 คน และอื่นๆ 10 คน 

ผู้วิจ ัยพบว่าจุดประสงค์หลัก  ของนักท่องเที่ยวมาใช้บริการร้านกาแฟ  มี 3  องค์ประกอบหลักคือ  
1) เพื่อซือ้เครื่องดื่ม จาํนวน 56 คน 2) เพื่อพกัผ่อน จาํนวน 46 คน และ 3) พบเพื่อน จาํนวน 25 คน ประกอบกบัสิง่ที่
ผูบ้รโิภคคาดหวงัในการบรโิภคกาแฟ ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากถงึ 48 คน และ รสชาตขิองกาแฟ จํานวน 
39 คน ปจัจยัหลกัทีจ่งูใจใหน้กัท่องเทีย่วมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟคอื มาเพื่อซือ้เครื่องดิม่ เป็นปจัจยัหลกั ซึง่ปจัจยัรองคอื
มาเพือ่พกัผอ่นและอ่านหนงัสอื 

สรุปไ ด้ ว่า ข้อมูล เ ก่ียวกับพฤติกรรมการ ซ้ือกาแฟของนักท่อง เ ท่ียวในเกาะบางกะเ จ้ า 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ สามารถวิเคราะหไ์ด้ว่า  

นกัทอ่งเทีย่วสว่นมากชื่นชอบกาแฟสด และสว่นใหญ่ดื่มกาแฟสดเน่ืองจากตดิกาแฟรอ้ยละ 18.3 ทัง้น้ี จากผล
สํารวจชี้ให้เห็นว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวชอบซื้อกาแฟมากที่สุด คอืเวลาในช่วงกลางวนั มากถึงร้อยละ 40.4 ซึ่งโดย
ส่วนมากเครื่องดื่มที่ส ัง่คอืเครื่องดื่มเยน็ รอ้ยละ 62.5 หากมองในมุมของราคา โดยปกตทิี่ยอมรบัได้ อยู่ในช่วงราคา
ตัง้แต่ 36 – 56 บาท และ ราคา 57 – 77 บาท  

ทัง้น้ีรายการกาแฟทีนิ่ยมสัง่มากคอื กาแฟปรงุแต่ง เช่น กาแฟใสไ่ซรปั แต่งกลิน่ ใสน่มขน้หวาน หรอืใสน่มสด 
รอ้ยละ 37 ซึ่งเมนูที่นิยมมคีวามสอดคลอ้งกบัผลคอื นักท่องเทีย่วโดยส่วนมากชอบเครื่องดื่มเอสเพรสโซ (Espresso) 
มากถงึ 27.1 หากผูท้ีไ่มด่ื่มกาแฟจะเลอืกเป็นเครื่องดื่มประเภทโกโกแ้ละชอ็คโกแลต อยูท่ีร่อ้ยละ 37.5 ชานม อยูท่ีร่อ้ย
ละ 30 และน้ําผลไม ้หรอืสมทูตี ้รอ้ยละ 21.7 ตามลาํดบั 

โดยผู้วจิยัเห็นว่า ภาพรวมแล้วนักท่องเที่ยวมคีวามชอบซื้อกาแฟในบรเิวณที่ทํางานเป็นลําดบัแรกเน่ืองจาก
สะดวก และลาํดบัทีส่อง คอืเลอืกซือ้กาแฟบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วมากถงึรอ้ยยละ 27.9 นกัท่องเทีย่วโดยสว่นมากอยาก
นัง่รา้นกาแฟทีต่กแต่งเรยีบงา่ยธรรมชาตมิากถงึรอ้ยละ 47.5 และโดยสว่นมากเหตุผลทีด่ื่มกาแฟ คอื ตดิกาแฟ คดิเป็น
รอ้ยละ 40 ลาํดบัถดัมาคอื รสชาตแิละความอรอ่ยของกาแฟอยูท่ี ่รอ้ยละ 37.9 และดื่มเพือ่แกง้ว่งอยูท่ีร่อ้ยละ 18.3  

จากการสํารวจในด้านมุมมองอื่ น  โดยส่วนมากนักท่อง เที่ยวไปซื้อสิ้นค้าที่ ร้านดื่ ม เ ป็นประจํ า 
และจะพบแต่คนชงกาแฟคนดื่มอยูท่ีร่อ้ยละ 62.9 ทัง้น้ีนกัท่องเทีย่วดว้ยสว่นมากมคีวามคดิเหน็วา่พนกังานชงกาแฟกบั
รสชาตขิองกาแฟมคีวามสมัพนัธก์นัอยูร่อ้ยละ 72.9 ซึง่ถอืวา่เป็นจาํนวนค่อนขา้งมาก จากหวัขอ้น้ีผูว้จิยัสามารถสรุปได้
ว่า ผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อว่าพนักงานชงกาแฟมคีวามสมัพนัธ์กบัรสชาตขิองกาแฟ ทัง้น้ีจะพบไดอ้กีว่าโดยส่วนมากนัน้
พนกังานชงกาแฟนัน้ เป็นพนกังานคนเดมิทีอ่ยูร่า้นกาแฟเป็นประจาํ จงึทาํใหเ้กดิความตระหนกัและการคาดหวงัในตวั
พนักงานชงกาแฟ  และสามารถชี้ ให้ เห็นได้ว่ าพนักงานชงกาแฟ  สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้  ร่ วมถึง 
การสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัผูบ้รโิภคไดจ้ดจาํ 

ในมุมมองด้านการตลาดนัน้ พบว่านักท่องเที่ยวสนใจในตวัโปรโมชัน่ของร้านกาแฟอยู่ที่ร้อยละ72.5 ทัง้น้ี
โปรโมชัน่สามลําดบัแรกที่ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่การลดราคากาแฟอยู่ที่รอ้ยละ 42.9 และโปรโมชัน่ซื้อ 5 แก้ว 
แถม 1 แกว้อยูท่ีร่อ้ยละ 30.4  
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คุณลกัษณะของเครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บรโิภคพงึพอใจ ต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากรา้นในเกาะบางกะเจ้า 
นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากชื่นชอบกาแฟอราบกิ้า (Arabica) มากถงึรอ้ยละ 46.3 ซึ่งในมุมมองของความสวยงามของ
ลายแก้วหรอืตราสนิค้า ผู้บรโิภคส่วนมากมคีวามเห็นว่าสิง่เหล่าน้ีมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟ อยู่ที่ร้อยละ 67.5  
ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าลายแก้วหรอืตราสนิค้าหากมคีวามสวยงาม จะส่งผลให้โอกาสในการตดัสนิใจซื้อกาแฟมโีอกาส
สงูขึน้ 

จากการสงัเกตปรมิาณของเครื่องดื่ม ทีน่ักท่องเทีย่วมคีวามชอบมากคอืขนาด 16 ออนซ์มากถงึรอ้ยละ 58.3 
โดยบรรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการใสก่าแฟคอืแกว้กระดาษอยูท่ีร่อ้ยละ 54.6  

การวิเคราะหข้์อมลู 
ชื่อธุรกจิรา้นอารมณ์ดคีอฟฟ่ีชอ้ป สถานทีต่ ัง้ ตาํบลบางน้ําผึง้ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการตลาดวางแผนการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ระยะแรกช่วงระยะเวลา 1-2 ปีแรก  เป็นการวางเป้าหมายระยะสัน้ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า  
ดว้ยการประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ออนไลน์ ต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการโฆษณารา้นคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั รว่มถงึ
การสรา้งการรบัรู้ในแบรน์สนิค้า ให้เป็นที่ยอมรบักบัผู้ใช้บรกิาร ทัง้น้ีตัง้เป้าว่าจะมผีู้กดไลค์แฟนเพจ ใน Facebook 
ประมาณ 5,000 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี และสามารถคนืทุนไดภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีแรก รวมรายไดใ้นระยะแรก
นัน้โดยเฉลีย่ประมาณ 700,000 – 1,000,000 บาท  
ระยะ ท่ีสองแนวทางการพัฒนายอดขาย  5  ปี ข้ า งห น้ า  ได้แก่  การสร้ า งความสัมพันธ์กับลู กค้ า  
ดว้ยการจดักจิกรรมรว่มกนั และประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลน์ ต่างๆ เป็นการโฆษณารา้นและแชรป์ระสบการณ์ทีด่กีบั
ลกูคา้ผูซ้ึง่ใชบ้รกิารรา้นเรามายาวนาน รูจ้กั ทัง้น้ีตัง้เป้าวา่จะมผีูก้ดไลคแ์ฟนเพจ ใน Facebook ประมาณ 10,000 คน 
ภายในระยะเวลา 5 ปี และ รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000,000 - 1,500,000 บาท เพื่อจะนํามาปรบัปรุงร้านค้า  
พฒันาคุณภาพโดยการอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํากาแฟ และการทําธุรกจิ รกัษาลูกค้าฐานเดมิ เพิม่การขาย
สนิคา้โดยการใชก้ารขนสง่ทาง Line Man, FoodPanda, Grab food รกัษาการเจรญิเตบิโต และสดัสว่นรายไดจ้ากผล
ประกอบการ รวมจาํนวนรอ้ยละ 40 ต่อปี 
การวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธข์องธรุกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

จากขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาชอ้มลูตลาด หรอืกลยุทธเ์กีย่วกบั “Hyper Local”2 ถอืเป็นกลยุทธท์ีส่าํคญัของการสรา้ง
แบรนด์อย่างนึง เน่ืองจากแผนการตลาดต้องเข้าใจถึงบริบทสงัคม หรือท้องถิ่นนัน้ จึงจะสามารถเข้าใจ “แก่น”  
ความเป็นทอ้งถิน่ หรอืเรยีกอกีอยา่งนึงไดว้า่ “Deeply Local Way” ซึง่แบรนดต์อ้งเขา้ใจใน “Local Insight” ไมว่า่จะเป็น
วฒันธรรมประเพณี หรอืวถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้นในทอ้งถิน่หรอืชุมชนนัน้ ๆ รวมถงึความเชื่อ ค่านิยมของชุมชน
ดว้ยเพราะฉะนัน้ การเขา้ใจถงึแก่นแทข้องชุมชน จงึเป็นกลยทุธท์ีม่าประยกุตใ์ชก้บัแต่ละบรบิทของสงัคมนัน้  

“ตลาดทอ้งถิน่” เขา้มามบีทบาทสาํคญัทีผู่ผ้ลติควรคาํนึงถงึ โดยรา้นอารมณ์ดคีอฟฟ่ีชอ้ป หากสามารถปรบัตวัเขา้
กบับริบทในท้องถิ่นได้ และการสร้างเอกลกัษ์เฉพาะในแต่ละเมนูให้บ่งบอกถึงความเป็นบางกะเจ้า และทําแผน 
การตลาดของสนิคา้ทีฮ่ติในขณะนัน้จะทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจและมแีนวโน้มจะตดัสนิใจซือ้ไดร้วดเรว็ 

โดยสรุปผู้วิจ ัย เห็นว่า  ในปจัจุบันเทรนที่ผู้บริโภคให้ความนิยมเป็นอย่างมากคือ  เมนูชานมไข่มุก 
ซึ่งถอืว่าเป็นธุรกจิที่มกีารเติบโตอย่างรวดเรว็ ผู้วจิยัจงึเห็นว่า ควรจดัทําเมนูชานมไข่มุกที่มลีกัษณะบ่งชี้ความเป็น
เอกลกัษณ์ของบางกะเจา้ ไม่วา่จะเป็นเมนู อญัชนัไขมุ่ก น้ําผึง้มะนาวไขมุ่ก หรอืชานมน้ําผึง้ไขมุ่ก เป็นตน้ เพื่อใหเ้ขา้
กบัเทรนในสถานการณ์ปจัจุบนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามต้องการบรโิภคเมนูน้ีค่อนขา้งมาก จงึเป็นแผนการตลาดอกี
รปูแบบนึงทีจ่ะตอ้งเขา้ใจบรบิทของความนิยมในความเป็นตลาดทอ้งถิน่ 

หากเปรยีบเทยีบแล้ว สามารถพบได้ว่า แม้โฆษณาที่มาจากต่างประเทศ มาปรบังานโฆษณาให้เขา้กบัสงัคม 
ประเพณีและวฒันธรรม หากผูผ้ลติสามารถเขา้ใจคนในชุมชนหรอืทอ้งถิน่ได ้จะทําใหผู้ผ้ลติเขา้ถงึ Insight ของคนใน
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ประเทศนั ้น ๆ อย่างลึกซึ้งเราจะพบเห็นได้ว่า ตลาดท้องถิ่นสามารถช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมของผู้บริโภค 
ในแต่ละประเทศ แต่ละทวปีไดม้ากขึน้ซึง่แต่ละภาค แต่ละจงัหวดั มปีระเพณีวฒันธรรม วถิชีวีติ คา่นิยม ฯลฯ แตกต่างกนั 

ด้านการเงิน 
แหล่งเงินทนุ  

ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าควรกู้เงนิลงทุนส่วนหน่ึงจากธนาคาร ซึ่งในปจัจุบนัจะพบได้ว่ามทีางเลอืกใหม่ของ 
การกู้เงินเพื่อดําเนินกิจการของผู้สูงวัย หรือที่เรียกว่า สินเชื่อเปิดโอกาสผู้สูงวัยสร้างอาชีพเริ่มต้นธุรกิจใหม ่ 
เสรมิความแกร่งของกจิการเดมิ วงเงนิกู้สงูสุด 3 ลา้นบาท ของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.หรอื SME Development Bank) เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีส่ามารถรถความเสีย่งในการนําเงนิตนเองที่
จะมาใชใ้นการลงทุน 
การดาํเนินการด้านการเงินของร้านอารมณ์ดีคอฟฟ่ีช้อป 

ร้านอารมณ์ดีคอฟฟ่ีช้อปใช้เงนิลงทุนเริ่มแรกไม่เกิน 500,000 บาท  ขายแก้วละ 50 บาท ปีละอย่างตํ่า 
150,000 แกว้ หรอืเดอืนละ 1,250 แกว้ จะคนืทุนภายใน 1 ปีเทา่นัน้  

ผูว้จิยัดาํเนินการบรหิารตน้ทุนของรา้นกาแฟ ดงัต่อไปน้ี  
- ลงทุน จาํนวน 500,000 บาท  
- ซือ้เครือ่งทาํกาแฟ และอุปกรณ์อื่นๆ จาํนวน 150,000 บาท 
- คา่ตกแต่งรา้นอารมณ์ดคีอฟฟ่ีชอ้ป จาํนวน 84,500 บาท 
- รายจา่ยประจาํ / เดอืน แบง่ออกเป็น 2 สว่น 

o คา่น้ํา/คา่ไฟ จาํนวน 5,000 บาทต่อเดอืน 
o คา่บาํรงุรกัษาและดแูลเครือ่ง จาํนวน 6,000 / 3 คดิเป็น 2,000 บาทต่อเดอืน  

เงินทนุหมมุเวียน 
o คา่ของ จาํนวน 1,250 x 18 บาทคดิเป็น 22,500 ต่อเดอืน 
o คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ จาํนวน 7,000 บาท 
o เผื่อฉุกเฉิน 3 เดอืน 29,500 x 3 คดิเป็น 88,500 x 3 ยอดรวมทัง้สิน้ 

คิดเป็นจาํนวน 265,500 บาท   

ด้านโครงสร้างองคก์ร 
รา้นอารมณ์ดคีอฟฟ่ีชอ้ปแบบราบ (Flat Organization Structure) เน่ืองจากขัน้ตอนและกระบวนการการผลติ

ของรา้นอารมณ์ดคีอฟฟ่ีชอ้ปนัน้มขี ัน้ตอนและการผลติที่ไม่ซบัซ้อน เป็นรา้นที่มขีนาดกะทดัรดั ดงันัน้จงึมโีครงสรา้ง 
และการทํางานทีไ่ม่ซบัซอ้นจงึไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งมพีนกังานมาก ซึ่งหากวเิคราะหแ์ละจาํแนกงานทีต่อ้งรบัผดิชอบหลกั ๆ 
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ฝา่ย คอื ผูจ้ดัการรา้น ฝา่ยบุคคลและบญัช ีฝา่ยอาหารและเครือ่งดื่ม และแคชเชยีร ์ 

ด้านการจดัการเชิงกลยทุธ ์
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy) 
กลยุทธก์ารสรา้งความเจรญิเตบิโตสรา้งการรบัรูก้บัลกูคา้ รว่มถงึการประชาสมัพนัธผ์่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ให้

รา้นเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ วางแผนทางดา้นการตลาดรว่มถงึจดักจิกรรมรว่มกบัผูบ้รโิภค และสรา้งการรบัรูข้องสนิคา้ภายใน
รา้นใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ กลยทุธก์ารแขง่ขนัขององคก์รจะพจิารณาจากการมุง่เน้นลกูคา้โดยการกําหนดเป้าหมายลกูคา้
หน่ึงรายขึน้ไปเพื่อพยายามตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คอื การบรรลุวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธข์ององคก์รซึ่งจะ
เชื่อมโยงความสําคญัของเป้าหมาย ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งจะสร้างความสมดุลระหว่างการแทรกแซง 
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อกีทัง้รา้นกาแฟอารมณ์ด ีไดจ้ําทําสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย มทีัง้อาหารทานเล่น ขนมหวาน และเครื่องดื่ม
ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถนัง่ทานได้ หรือทํากิจกรรมอื่นๆ โดยผู้ประกอบการในร้านอารมณ์ สามารถให้ความรู้
เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวชุมชนให้กบันักท่องเที่ยวได้ จุดแขง็คอืนักท่องเที่ยวที่เป็นวยัผู้สูงอายุ สามารถใช้ร้านกาแฟ
อารมณ์ด ีเป็นศนูยก์ลางและแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  
W (Weakness) 

ธุ รกิจร้านกาแฟ  มีจํ านวนมากในบริเ วณแหล่ งท่อง เที่ ยวบางกะ เจ้าจีงทํ า ให้มีการแข่ งขันสูง 
มกีารหมนุเวยีนของพนกังานในการใหบ้รกิาร ทาํใหม้าตรฐานการใหบ้รกิารไมค่งทีซ่ึง่สง่ผลให ้Partnership มศีกัยภาพ
ในการต่อรองราคาวตัถุดิบสูงทัง้น้ีในช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวจะมจีํานวนน้อยลง จึงต้องปรบัแผนทางเนการตลาด  
อาทเิชน่ การสง่เสรมิการขาย (Promote) หรอืสรา้งกจิกรรมใหผู้บ้รโิภคเพือ่เป็นการกระตุน้ยอดขาย 
O (Opportunity) 

แนวโน้มการบรโิภคกาแฟของคนไทยเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่า 5 ปีจากน้ี คนไทยจะบรโิภคกาแฟ
มากขึ้น 3 เท่าตวัหรอืกว่า 3 แสนตนัต่อปี สอดคล้องการบรโิภคกาแฟต่อคนต่อปีของคนไทยอยู่ที่ 0.5 - 1 ก.ก.  
การบรโิภคยงัเพิม่ขึน้ซึ่งสง่ผลต่อธุรกจิกาแฟไทยอกีทัง้สงัคมออนไลน์ มบีทบาทในการเลอืกซือ้และเลอืกใชบ้รกิาร ทํา
ใหค้นทีเ่คยมาใชบ้รกิารประทบัใจรา้นอารมณ์ด ีคอฟฟ่ีชอ้ปมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั และแชรส์ูโ่ลกออนไลน์ ทาํใหค้นรูจ้กั
รา้นกาแฟอารมณ์ด ีการนําสื่อเทคโนโลยมีาใช้ในการสร้างแบรนด์และสร้างการรบัรู้ให้กบัผ่านวธิกีารรวีวิวธิกีารทํา
กาแฟ การบอกปากต่อปากทางสือ่ออนไลน์ เป็นโอกาสทีช่ว่ยสง่เสรมิแผนการตลาดได ้และคา่ใชจ่า่ยน้อย 

โอกาสในการพฒันาวตัถุดบิท้องถิ่น อาทเิช่น มะพร้าว อญัชนั กล้วย และมะม่วง เขา้มาเป็นส่วนผสมของ
กาแฟ สามารถดงึดดูผูบ้รโิภคมากขึน้ ดงันัน้ถอืเป็นโอกาสในการใชผ้ลติภณัฑช์ุมชน ซึง่มตีน้ทุนไมส่งูมากและสามารถ
เลอืกหาไดง้า่ยในบรเิวณชุมชนบางกะเจา้  

บริ เ วณแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วชุ มชน  เ กาะบางกะ เจ้ า  อํ า เภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งจุดเด่นของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่สเีขยีวที่ประกอบด้วย 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางน้ําผึ้ง  
ตาํบลบางกอบวั ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลบางยอ และตาํบลทรงคะนอง 

บริเวณแห่ง น้ีมีพื้นที่พื้นที่สีเขียวกว่า  1 .2  หมื่นไร่และมีความร่มรื่น เหมาะกับการป ัน่จักรยาน 
เ ป็นอย่างมาก  รอบ  ๆ  บางกะเจ้าถือว่ า เ ป็นแหล่งท่อง เที่ยวชุมชนที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 
และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วชุมชนทีใ่กลก้บักรงุเทพมหานครมากทีส่ดุ ลกัษณะภูมศิาสตรข์องตําบลบางกะเจา้  ถูกลอ้มรอบไป
ด้วยแม่น้ําเจ้าพระยาเกือบทัง้หมด จนทําให้นักท่องเที่ยวเรียกว่า“คุ้งบางกะเจ้า” หรือ “เกาะกระเพาะหมู”  
มแีหล่งท่องเทีย่วชุมชนน่าสนใจใหศ้กึษาอาทเิช่น สวนศรนีครเขื่อนขนัธ์  ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ บา้นธูปหอมสมุนไพรจุด
ชมหิง่หอ้ย โบราณสถานในวดัวาอาราม รวมถงึสวนปา่ สวนผลไม ้พพิธิภณัฑป์ลากดัไทย และบา้นลกูประคบธญัพชื 

ร้านกาแฟจะตัง้อยู่บริเวณก่อนถึงทางเข้าตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมทุรปราการ อยูห่า่งจากตลาดน้ําบางน้ําผึง้เพยีง 700 เมตร และอยูใ่กลก้บัรา้นคา้เชา่จกัรยาน  
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ภาพที ่2 พืน้ทีบ่างกะเจา้ บรเิวณทีต่ ัง้รา้นกาแฟอารมณ์ด ี

T (Threat) 
สภาพอากาศของประเทศไทยที่มคีวามแปรปรวน ทําใหผ้ลผลติกาแฟ ไม่เพยีงพอ ซึ่งทําให้สนิค้าบางชนิด

ขาดตลาด การทําธุรกจิน้ีมกีารแข่งขนัค่อนคา้งสงู มทีัง้คู่แข่งรายใหม่และคู่แขง่เดมิทําใหส้ญูเสยีทําเลทีต่ ัง้ที่ด ีๆ เป็น
ธุรกจิที่สามารถลอกเลยีนแบบไดง้่ายเน่ืองจากต้นทุนไม่สงูมากนักการสรา้งการรบัรูต่้อการจดจําในแบรนด์เป็นไปได้
คอ่นขา้งยาก เน่ืองจากนกัทอ่งเทีย่วยงัไมม่คีวามเชื่อมัน่ในแบรนดข์องรา้นกาแฟอารมณ์ด ี

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
แนวคดิการวเิคราะหก์ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรมโดยใช ้Five Force Model โมเดลของ Michael E. Porter บ่งชีว้า่

สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมมีผลโดยตรงเพื่อแข่งขนักับกลยุทธ์ ได้กล่าวไว้ว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ย 5 ปจัจยัทีส่าํคญัดงัน้ี 

1. การคกุคามจากคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants) 
ร้ านกาแฟใน เกา ะบางกะ เ จ้ านั ้นมีจํ า นวนค่ อนข้า งมาก  โดยธุ รกิ จ ร้ านกาแฟนั ้น เ ป็ นธู ร กิ จที่ ม ี

ความนิยมค่อนขา้งมาก จงึทําใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึไดง้่าย และกระจายเขา้สู่หลายพืน้ที่ ดว้ยลกัษณะและวธิกีารทํา
กาแฟนัน้ สามารถเรยีนรูไ้ด ้สง่ผลใหค้นทัว่ไปเขา้ถงึกบัธุรกจิน้ีไดง้า่ยอกีดว้ย 

ดงันัน้หากวเิคราะหภ์ยัคุกคามทีอ่าจจะเกดิขึน้ เราควรสรรหาวสัดุต่าง ๆ ในทอ้งถิน่มาสรา้งสรรคเ์มนูทีบ่่งบอกถงึ
เอกลกัษณ์ชุมชนได ้ไมว่่าจะเป็นพชื ผกั ผลไมข้องชุมชน อกีทัง้อาจเป็นการช่วยในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
ผูป้ระกอบการกบัชุมชน ส่งผลทําใหเ้กดิอธัยาศยัไมตรทีี่ดต่ีอกนั เขา้อบรมกบัสมาคมหรอืชมรมที่เกี่ยวขอ้งกบักาแฟ 
และธุรกจิกาแฟเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกจิตนเองหาเมนูใหม ่ๆ และแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัเพื่อนในทมี ซึง่จะสง่ผล
ใหร้า้นกาแฟเป็นทีรู่จ้กั  มากขึน้ และยงัเป็นการสรา้งเครอืขา่ยใหก้บัตนเอง ในสว่นของราคาของสนิคา้ควรจะใชร้าคาทีไ่ม่
แพงมาก และราคาทีเ่ป็นมติรกบัชุมชน  

2. อาํนาจต่อรองของผูผ้ลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
ในการต่อรองกบัผูผ้ลติ (Supplier) ควรคํานึงถงึผลติภณัฑห์ลกัที่เราใชอ้ยู่เป็นประจํา เช่น เมลด็กาแฟ รา้นผลติ

เคก้ รา้นขายวตัถุดบิ เป็นต้น ซึ่งหากวตัถุดบิมหีลากหลายช่องทางจะทําใหเ้ราไดเ้ปรยีบในการเชค็ราคาของสนิคา้ว่า 
ในแต่ละที่มีราคาแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ไม่ควรใช้เพียงเจ้าเดียว อาทิเช่น การสัง่เค้กหรือขนมหวาน  
เราควรพจิารณาจากหลายซพัพลายเออร ์เพือ่จะไดล้ดอาํนาจการต่อรองทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

อกีทัง้เมลด็กาแฟนัน้มอียู่ทัว่โลก ควรเลอืกสรรหาเมลด็ที่แปลกใหม่ ใหบ้รโิภคมทีางเลอืกที่เพิม่ขึน้ บางผูผ้ลติมี
หน้าเว็บในการจัดจําหน่ายสินค้าให้เราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ประหยัดเวลา และประหยัดค่าน้ํามัน  
ในการเดนิทางไปทีร่า้นคา้เอง 
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3. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
ในปจัจุบนัน้ี เราจะพบได้ว่าพื้นที่ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ มีร้านขายกาแฟขึ้นอยู่ค่อนข้างมาก ทําให้

ผูบ้รโิภคมอีาํนาจในการตดัสนิใจมากขึน้ เน่ืองจากตวัเลอืกค่อนขา้งมจีาํนวนมาก แต่ทัง้น้ีหากจุดแขง็คอืการใหบ้รกิารที่
ทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วมปีระสบการณ์และความรูส้กึทีด่กีบัไป ไมว่า่จะมาอกีครัง้ ผูบ้รโิภคกลุม่น้ีกจ็ะมาใชบ้รกิารรา้นทีท่าํให้
เคา้รูส้กึด ี

การสรา้งใหผู้บ้รโิภคมคีวามจงรกัภกัดกีบัแบรนด์ สามารถกระทําไดโ้ดยการสรา้งประสบการณ์ที่ด ีไม่ว่าจะเป็น
การบรกิาร คุณภาพกาแฟ อาหาร หรอืปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะมสีว่นชว่ยในการทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความจงรกัภคัดใีน
แบรนด ์

ซึ่งหากเราสามารถอํานวยความสะดวกได้ โดยอ้างอิงจากผลการสํารวจการตกแต่งร้านกาแฟแบบตกแต่ง 
เรยีบงา่ยธรรมชาต ิมากถงึรอ้ยละ 47.5 ลาํดบัถดัมาคอื สิง่ทีค่าดหวงัในการบรโิภคอาหารกาแฟ ซึง่จากผลสาํรวจแสดง
ใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคใหค้วามคาดหวงัในเรื่องรสชาตขิองกาแฟ และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ อยู่ทีร่อ้ยละ 28.3  ปจัจยั
หลักที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการร้านกาแฟ  คือ  ปจัจัยหลัก คือมาเพื่อซื้อเครื่องดื่ม  ซึ่งปจัจัยรอง  
คอืมาเพือ่พกัผอ่นและอ่านหนงัสอื 

โดยส่วนมากให้ความสําคัญเกี่ยวกับการตกแต่งร้าน หากเราสามารถตกแต่งร้านให้ตรงกับความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวได้ อาจจะทําใหผู้บ้รโิภคกลบัมาใช้บรกิารอกีครัง้ในอนาคต อกีทัง้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รโิภคได ้ 

การอ่านคําวิจารณ์ทางสื่อสงัคมออนไลน์จากการที่ผู้บริโภครีวิวถึงร้านเรานัน้ สามารถเป็นอีกช่องทางนึง 
ในการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพือ่มาพฒันาคุณภาพและการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 

4. ภยัคกุคามท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑท์ดแทน (Threat of Substitute Products or Service) 
จากการวเิคราะหเ์รื่องเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑท์ดแทน จากผลการสาํรวจนัน้ หากผูท้ีไ่ม่ดื่มกาแฟจะเลอืกเป็น

เครื่องดื่มประเภท โกโก้ และชอ็คโกแลต อยู่ที่รอ้ยละ 37.5 ชานม อยู่ที่รอ้ยละ 30 และน้ําผลไม ้หรอื สมูทตี้ รอ้ยละ 
21.7 ตามลาํดบั 

ซึง่สนิคา้เหล่าน้ี สามารถนํามาเป็นสนิคา้ทดแทนผลติภณัฑก์าแฟได ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคบางคนดื่มกาแฟเพยีง 
1 แกว้ต่อวนั ดงันัน้เครือ่งดื่มอื่น ๆ อาจเป็นทางเลอืกใหมใ่หก้บัผูบ้รโิภค  

อีกทัง้ ร้านกาแฟอารมณ์ดี จะมีการบริการขนมไทยทานคู่กบักาแฟ หากนักท่องเที่ยวชื่นชอบในรสชาต ิ
สามารถเลอืกซื้อเพิม่เตมิได้ ทัง้น้ีที่รา้นกาแฟอารมณ์ดนีัน้ มกีารเตรยีมอาหารว่าง และของหวาน อาทเิช่น ขนมไทย 
ขนมเคก้ ขนมปงัอื่นๆ เพือ่ใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภค ซึง่สนิคา้ต่าง ๆ เหลา่น้ีสามารถเปลีย่นเป็นทุนกบัคนืมาสูร่า้นกาแฟได ้

กล่ า ว โดยสรุ ป ได้ ว่ า  ผลิตภัณฑ์ทดแทนผู้ ป ร ะกอบการมีค ว ามสามารถ ในการทํ า ขนมไทย  
อาจจะผลติและจําหน่ายขนมไทยไปควบคู่กบัการทานกาแฟ เพื่อสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้น้ีหากเราสามารถหาเครื่องดื่ม
ที่มคีวามนิยมในปจัจุบนั อาทเิช่น ชากุหลาบ ชานมไข่มุก ขนมบวัลอย มะพรา้ว มาปรบัเขา้กลบัเมนูได้ จะสามารถ
สรา้งมลูคา่เพิม่จากสนิคา้ทดแทนนัน้ได ้ 

5. การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งรายเดิมภายในอตุสาหกรรม (Rivalry among Existing Competitors) 
 ในบรเิวณ คุง้บางกะเจา้นัน้ มธีุรกจิรา้นกาแฟสดที่มเีครื่องชงกาแฟและมโีต๊ะเก้าอี้นัง่ไวส้าํหรบัรองรบัลูกค้า

ทีม่าทอ่งเทีย่วเป็นจาํนวนมากถงึ 41 รา้น ซึง่จะพบวา่ พืน้ทีคุ่ง้บางกะเจา้นัน้ มกีารขยายตวัของธุรกจิและการท่องเทีย่ว
เพิ่มขึ้น ซึ่งทําให้ธุรกิจร้านกาแฟรายใหม่มีจํานวนมากขึ้น โดยสิ่งสําคญัที่จะทําให้ร้านกาแฟติดตลาด หรือได้รบั 
การตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภคนัน้ ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถงึการแขง่ขนัดว้ย การมุง่สรา้งการบรกิารใหเ้กดิความแตกต่าง 
รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะดา้นรสชาตขิองกาแฟและกลยุทธ ์อื่น ๆ เช่น การจดัรา้นใหน่้าสนใจ การสง่เสรมิ
การขายทีเ่หมาะสม เป็นตน้ ซึง่มสีว่นสาํคญัในการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารในรา้นกาแฟเพิม่มากขึน้ 
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ดงันัน้ร้านกาแฟสามารถดึงจุดเด่นของแต่ร้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ที่แตกต่างกลุ่มกนั
ออกไป 

บทสรปุ  
โอกาสในเตบิโตของธุรกจิกาแฟในประเทศไทยยงัมไีดอ้กีมาก จงึทําใหธุ้รกจิรา้นกาแฟไดร้บัความสนใจจาก

นักลงทุนชาวต่างชาตหิลายรายในการเขา้มาประกอบธุรกจิรา้นกาแฟในประเทศ รวมทัง้บรษิทัผูผ้ลติภายในประเทศ
ไทยเองที่มกีิจการเกี่ยวข้องกาแฟ ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจ ร้านกาแฟมกีารแข่งขนัสูงเพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งทาง
การตลาด  จนทําให้ร้านค้าที่ไม่มีความพร้อมต้องออกจากธุรกิจไปเป็นจํานวนไม่น้อย  แต่ถึงอย่างไรก็ด ี 
แผนการดําเนินการธุรกจิกจ็ะตอ้งควบคู่ไปกบัแผนพฒันาสิง่แวดลอ้มใหก้ารสนบัสนุนชุมชน เพราะชุมชนถอืเป็นหวัใจ
สาํคญัและเรยีนรูก้ารอยูร่ว่มกนัระหวา่งธุรกจิและชุมชน การนําทรพัยากรมาใชอ้ยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ 

ข้อเสนอแนะ  
 การท่องเทีย่วในปจัจุบนัมทีัง้การสรา้งผลประโยชน์ทางดา้นธุรกจิและผลทีต่าม คอืผลเสยีทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นสิง่ทีจ่ําเป็นอย่างยิง่ในเรื่องของการดูแลรกัษา ควบคู่ไปดว้ยกนักบัการใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้ม ดัง้นัน้ สิง่ที่
พึงมีคือการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าและรักษาความสมดุล หรือต้นแบบไว้ให้ดีและยาวนานที่สุด  
เพื่อสิง่แวดลอ้มนัน้จะอยูค่งไปอกีระยะยาว และเพื่อความเป็นดัง้เดมิของชุมชน เมื่อมชีุมชน มแีหล่งท่องเทีย่ว แน่นอน
นกัทอ่งเทีย่วจะตามมา การดแูลรกัษาไมใ่ชเ่พยีงแต่ชุมชนเทา่นัน้ แต่ตอ้งเป็นนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มา และทุกคนทีเ่ขา้มามี
ส่วนร่วมในการเกิดธุรกิจหรอืสร้างผลประโยชน์ต่างๆ ด้วย ซึ่งต่างก็ต้องใช้ความร่วมมอืของทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกคน 
และสิง่แวดลอ้มอยูร่ว่มกนัอยา่งสมดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คอฟฟ่ีชอ้
at Bang 
การค้นคว
จนเป็นผล
และบทสมั

 
คน้ควา้หรื

 

 

 

รายงานการคน้
อป สถานทีต่ ัง้บ
Kachao, Sam
ว้าอิสระและบ
ลสําเรจ็ไปด้วย
มภาษณ์ ผูศ้กึษ

สุดท้ายน้ี ผู้ศึก
รอืนําขอ้มลูเพือ่

น้ควา้อสิระแล
บางกะเจา้ สมุท
mut Prakan ได
ทความวจิยัฉ
ยความเรยีบร้อ
ษาขอขอบพระ

กษาหวงัเป็นอ
อไปพฒันาในด้

กิตติ

ะบทความวจิยั
ทรปราการ Ne
ดร้บัความกรุณ
บบน้ี ได้ให้ขอ้
อย ตลอดจนผู้
คุณเป็นอยา่งสู

อย่างยิง่ว่า รา
ดา้นอื่น ๆ ต่อไ

13 

 

ติกรรมประก
 

ย เรื่อง ความต้
eeds Analysis 
ณาจากรองศาส
อเสนอแนะ แน
ผู้ประกอบการร
สงู 

ยงานการศึกษ
ป หากมขีอ้ผดิ

กาศ 

ตอ้งการและกา
 and busines
ตราจารย ์สวุณี
นวคดิ คําปรกึ
ร้านค้าบรเิวณ

ษาอิสระฉบบันี
ดพลาดประการ

รดําเนินธุรกจิร
ss plan of Ar 
ณา ตัง่โพธสิวุร
ษา ตลอดจนแ

ณบางกะเจ้า สม

น้ีจะเป็นประโย
รใด จงึขออภยัม

รา้นกาแฟ รา้น
Rom Dee co
รณ ประธานที่
แก้ไขขอ้บกพร
มุทรปราการ ท

ยชน์สําหรบัผู้ที
มา ณ โอกาสน้ี

วนัทนา แจ้

นอารมณ์ดี
offee shop 
ทีป่รกึษาใน
ร่องต่าง ๆ  
ที่ให้ขอ้มูล 

ที่จะศกึษา
น้ี 

จง้ประจกัษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กานตม์ณี

กิง่พร ทอ

จริตุม ์ศรรี

แจง้พลอย

ชไมพร เลิ

ดวงนภา 

ธนวรรณ

ธนากร สม

ภานุพงศ์

พยอม วง

พชัรวิรรณ

พลูสขุ สงั

ศริวิรรณ เ

ณี ไวยครุฑ. (25
amazon.com.

องใบ. ( 2556 
ทรพัยากรมนุ
นนทบุร ี: มหา

รตันบลัล.์ (2557

ย ว. เจษฎาลกั
กาแฟ ของผู
มหาบณัฑิต.น

ลศิสริลิดากุล. (
ศรีนครินทรวิ
Rajabhat Res

 เพียราษฎร์. 
อาํเภอเมือง จ

ณ แสงสุวรรณ
เอด็ดเูคชัน่ อนิ

มรรคเสว.ี (2554
เขตอําเภอแ
มหาวทิยาลยัเชี

์ กงัหนัทพิย.์ (
และปริมณฑ
การบญัชี.กรงุ

งศส์ารศร. (25
ภฎัสวนดุสติ. 

ณ จนีคง. (255
อาํเภอทบัคล้
นเรศวร. 

ขร์ุง่. (2550). ม

เสรรีตัน์ และคณ

556). ข้อมูลค
. 

 ). การพฒันา
นุษยแ์ละการจ
าวทิยาลยัสโุขทั

7). การวิเคราะ

กษณ ว. (2559
ผู้ประกอบกา
นครปฐม: มหา

(2559). ปัจจยั
วิโรฒ ประสาน
search Journa

 (2556). การ
จงัหวดัพิษณุโ

 และคณะ. (2
นโดไชน่า 

4). การวิเคราะ
แม่วางจังหวั
ชยีงใหม.่ 

(2559). ปัจจ
ล. หวัข้อการ
งเทพมหานคร:

50). องคก์าร

57). ปัจจยัทีมี่
ล้อ จงัหวดัพิจิ

มนุษยสมัพนัธ

ณะ. (2552). การ

เอ

คาเฟ่อเมซอน

าทรพัยากรม
จดัการทรพัย
ทยัธรรมาธริาช

ะหง์บประมาณใ

9). กลยทุธก์า
ารรายย่อย ใ
วทิยาลยัศลิปา

ยทีมี่ความสมัพ
นมิตร (ออนไ
al (Humanities

รศึกษาเปรียบ
โลก. วิทยานิพ

2550). การจั

ะหต้์น ทุนและ
ัดเชียงใหม่ .

จยัทีมี่ผลต่อพ
รค้นคว้าอิสระ
 มหาวทิยาลยั

รและการจดัก

มีผลต่อการตดั
ตร.การศกึษา

ธใ์นองคก์าร. พ

รบริหารการตล

14 

 

อกสารอ้างอิ

น. (ม.ป.ป.).คน้

มนุษย์ในองค์:
ยากรมนุษยใ์น
 

ในการบริหาร. 

ารสร้างความ
ในเขตอําเภ
ากร. 

พนัธก์บัพฤติก
ไลน์). 11(1), 
s and Social S

บเทียบ Mode
พนธป์ริญญาม

ัดการการตล

ะผลตอบแทนท
การค้นคว้าแ

พฤติกรรมการ
ะ หลกัสูตรบริ
ธรรมศาสตร.์ 

าร.พมิพค์รัง้ที

ดัสินใจของผู้บ
ค้นควา้อสิระบ

พมิพค์รัง้ที ่10.

ลาดยคุใหม่.กรุ

อิง 

น้เมื่อ 10 พฤ

์: การในป
นองค์การ หน

 กรงุเทพมหานค

ได้เปรียบทาง
อเมือง จังห

กรรมการใช้บ
 1-16. วารส
Sciences) 

el ธุรกิจร้าน
มหาบณัฑิต. พิ

ลาด. พิมพ์คร

ทางการเงินขอ
แบบอิสระเศร

รเลือกใช้บริก
ริหารธรุกิจมห

ที ่3. กรุงเทพม

บริโภคกาแฟโ
บรหิารธุรกจิมห

 กรงุเทพมหาน

งเทพมหานคร: 

ษภาคม 2562

ประมวลสาระ
น่วยที ่13   สา

คร: บรษิทั ดไีซ

งการแข่งขนัใ
วัดราชบุรี.ห

บริการร้านกาแ
สารวจิยัราชภฏั

กาแฟทีป่ระส
พษิณุโลก: มหา

รัง้ที่ 3. กรุงเ

องร้านจาหน่า
รษฐศาสตร์  ม

การร้านกาแฟ
หาบณัฑิต คณ

หานคร: ศูนยห์

โบราณในเขต
หาบณัฑติ. พษิ

นคร: บ ีเคอนิเต

บรษิทั ธรรมสา

, จาก http://w

ชุดวิชา เศรษ
าขาวิชาเศรษ

ซร ์จากดั. 

ในการดาํเนิน
หลักสูตรบริห

แฟทรใูน มหา
ฏพระนคร Ph

สบความสําเ
าวทิยาลยันเรศ

ทพมหานคร:

ย เคมีภณัฑแ์
หาบัณฑิต. เ

ฟโบราณในเข
ณะพาณิชยศา

หนังสอืมหาวทิ

ตเทศบาลตาํบ
ษณุโลก: มห

ตอร ์ปริน้ท.์ 

ร จากดั.  

www.cafe-

ษฐศาสตร์
ษฐศาสตร.์ 

ธรุกิจร้าน
หารธุรกิจ

าวิทยาลยั
hranakhon 

รจ็ในเขต 
ศวร. 

 เพียร์ส ัน 

แห่งหนึง่ใน
เชียงใหม่ : 

ตกรงุเทพ 
าสตรแ์ละ

ทยาลยัราช

บลทบัคล้อ 
หาวทิยาลยั



 

 

ศุภชยั ธร

ศู น ย์ วิ จ ั

รตันา อุต

วุฒิพงศ์ 

เสาวนีย ์บ

อารณีฏัฐ ์
4 

อุไรรวรร

เอื้อศิริพร

Dunningt

Maslow, 

McCann 

Mintzberg

Parasura

Parasura

รรมวงศ. (255
แม่ฮ่องสอน.วิ

จั ย ก สิ ก ร ไ ท
https://www.ka

ตมะ. (2556). 
บริหารธรุกิจม

 คงนวลมี.  (
กรงุเทพมหาน
ราชมงคลธญับุ

บุญโต. (2553)

 สแีกว้. (2557)
พฤษภาคม 256

รณ ธนะรกัษ์. 
ผู้ประกอบก
http://www.no

รฤทธิ ์จ.และ 
กระบวนการ
พระนครศรีอ
มงคลสวุรรณภ

ton, D. (2015
Marketers. 

A. H. (1970a

 Worldgroup
fromhttps://cms

g, H. (1973). 

aman, A., Ze
implication fo

aman, A., Ze
Consumer Pe

51). การพฒั
วิทยาศาสตรม์

ย .  ( 2561). 
asikornresearch

ต้นทุนและผ
มหาบณัฑิต. ก

(2557). ปัจจัย
นคร. การศึก
บุร.ี 

). พฤติกรรมผู้

). ต้นทนุต่อหั
62 จาก http://ww

 (2559). ต้นท
การในเขตบ
orthbkk.ac.th/r

 จันทรภาสพ.
รบริหารจดักา
อยุธยา. คณะบ
ภม.ิ 

5). Hyper Lo

). Motivation 

p. (2018). T
s.mccannworldg

The Nature o

eithaml, V. A.
r future resea

eithaml, V.A. 
erceptions of 

ฒนาระบบบริห
ม์หาบณัฑิต. เ

ภ า พ ร ว ม ธุ
h.com/InfoGrap

ลตอบแทน ข
กรงุเทพมหาน

ัย ที ่มีผลต่อพ
ษาค้นคว้าอิส

ผูบ้ริโภค. สพุรร

หวัในการผลิต
ww.repository.rm

ทุนและผลตอ
บางเขน  กรุ
research/them

. (2558). แน
ร ของผู้บริหา
บริหารธรุกิจแ

cal SEO & M

and Personal

Truth About 
group.com/wpc

of Managerial 

., & Berry, L
arch. Journal 

& Berry, L.L
Service Quali

15 

 

หารจดัการข้
เชยีงใหม:่ มหา

ธ ร กิ จ ร้ า น ก
phic/Documen

ของธุรกิจเบเ
นคร: มหาวทิยา

พฤติกรรมก
สระบริหารธรุกิ

รณบุร:ี บรษิทั 

บณัฑิตแพทย
mutt.ac.th/bitstrea

อบแทนทางก
งเทพมหาน

mes/download

นวทางการพฒั
ารระดบัต้นใน
และเทคโนโล

Marketing Ho

ity. New York

Global Bra
content/uploads

 Work. New Y

L. L. (1985). 
of Marketing, 

L. (1998). SE
ity. Journal of

้อมลูบนเวบ็ไ
าวทิยาลยัเชยีง

ก า แ ฟ .  ค้ น
ts/2797_p.pdf 

กอรี ่กรณีศึก
าลยัเนชัน่. 

การเลือกซ้ือ
กิจมหาบณัฑิ

 วนัแฟมมริีป่ริ้

ย ์ปีการศึกษา
am/handle/1234

การเงินธุรกิจ
นคร .ค้นเมื่ อ
s/abstract/151

ฒันาทักษะก
นการนิคมอุต
ยีสารสนเทศ

ow US Marke

k: Harper & R

nds 2: Pow
s/2017/05/TAGB

York: Harper &

A conceptua
 49 (Fall), 41-

RVQUAL: A 
f Retailing. 64

ไซต์สํานักงา
งใหม ่

เ มื่ อ  12 พ ฤ

กษาร้านอร่อย

อกาแฟกระป๋
ต. ปทุมธานี: 

น้ติง้ เซอรว์สิ จ

า 2551-2556.ค้
456789/2549/146

จ แฟรนไชส์
17 
11232409_ab

การบริหารแล
ตสาหกรรมแห
ศ.นนทบุร:ี มหา

eters Win Gl

Row.  

wered by th
B2_ExecSumm

& Row. 

al model of s
-50. 

Multiple-Item
4(1) : 12-41. 

นสาธารณสุ

ฤ ษ ภ า ค ม  2

ยจงัเบเกอร่ี. 

ป๋องพร้อมดื
มหาวทิยาลยั

จากดั. 

คน้เมือ่  
6594.pdf 

์กาแฟถงุกระ
พฤษภา

bstract.pdf 

ละการปฏิบติั
ห่งประเทศไท
าวทิยาลยัเทคโ

lobal by Goin

he Streets. 
mary_WebsiteVe

service qualit

m Scale for M

ข จงัหวดั

2562 จ า ก 

 หลกัสูตร

ื ม่ในเขต
เทคโนโลยี

ะดาษของ 
คม  2562 

ติงานตาม
ทย จงัหวดั
โนโลยรีาช

ng Global 

Retrieved 
ersion.pdf 

ty and its 

Measuring 



 

 

Peters, T

Porter, M

Wr3blew

Thomas J. & W
London: Profi

M.E. (1985) Co

wski, Ł, Maciej
Developing C
doi:10.20944/

Waterman, Ro
ile Book. 

ompetitive Ad

jewski, G., & 
Central Europe
/preprints2018

obert H. Jr. (2

dvantage, Fre

Mokrysz, S. (
ean Countries
809.0111.v1 

16 

 

2004). In Sea

e Press, New

(2018). Consu
s: On the Exa

 

rch of Excelle

w York, 1985. 

umer Preferen
ample of Polan

ence (2nd ed).

nces on the C
nd. 

 

Coffee Market  in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


