
 
 

ความตอ้งการด าเนนิธรุกจิรา้นกาแฟ และ สถานทีส่อนพเิศษ 

ครบวงจร Tutor Cafe 

Business Demand and operation of coffee shop and tutor cafe 

นาย ธชัชยั ศุภสนิสาธติ  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้ มีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของคน
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายทีท่ าการศกึษาคอื กลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา กลุ่มวยัท างาน และ ผูท้ีม่ ี
ความชื่นชอบในการดื่มกาแฟหรอืชอบบรรยากาศร้านกาแฟ จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และน ามาท าการ หาค่ารอ้ยละ เพือ่ใชป้ระกอบในการวเิคราะหข์อ้มลู 

 โดยการวจิยัครัง้นี้จะท าการศกึษาถึงการใช้บรกิารร้านกาแฟของกลุ่มผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารเพื่อ
การดื่มกาแฟรบัประทานขนม และ ทีส่ าคญัคอืผูท้ีใ่ชบ้รกิารเพือ่การ อ่านหนงัสอื ตวิหนงัสอื หรอืเพือ่การ
ท างาน เป็นหลกัด้วย เพื่อเขา้ถงึปัจจยัต่างๆที่ส่งผลต่อพฤตกิรรม ในการเลอืกใช้บรกิารของกลุ่มคนแต่
ละประเภท โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดว้ยกนั คอื ส่วงที1่ ประชากรศาสตร ์ส่วนที2่ พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟ และส่วนที3่ คอื
ปัจจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารร้านกาแฟ ทัง้นี้การวจิยันี้ท าขึ้นเพื่อศกึษาถงึพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ของผูบ้รโิภคทีใ่ชร้า้นกาแฟจากแต่ก่อนทีใ่ช่เพื่อการดื่มกาแฟทานขนมจรงิๆ แต่ปัจจุบนัมแีนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นคือ พฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟเพื่อการ อ่านหนังสอื ติว
หนังสอื หรอื ใช้เพื่อการท างานเป็นหลกั ทางผู้วจิยัเล็งเหน็ถงึปัญหาที่เกดิขึ้นและสนใจ ที่จะศกึษาเพื่อ
น าข้อมูลทางสถิติด้านปัจจัยและพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ ที่รวบรวมมาได้ มาใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการ ต่อกลุ่มผู้บรโิภคแต่ละประเภทให้เกดิประโยชน์สูงสุด นอกจากการให้บรกิาร
ดา้นอาหาร เครื่องดื่ม การบรกิาร และ สถานทีแ่ลว้ ทางผูว้จิยัยงัเลง็เหน็ถงึช่องทางทางธุรกจิที่สามารถ 
ประสานงานกนัได้ดคีอื การตวิเตอรข์องกลุ่มเดก็นักเรยีนซึ่ง จากผลส ารวจพบว่า ใบปัจจุบนัผู้บรโิภคมี
ความนิยมใช้บรกิารร้านกาที่ ที่มรีสชาติของอาหาร เครื่องดื่ม และ กาแฟที่เป็นมาตรฐานและมคีวาม 
หลากหลาย และยงัชอบบรรยากาศร้านที่ดูโล่งสบาย และ สามาใช้ในการท างานได้อีกด้วย โดยร้าน
กาแฟที่ได้รบัความสนใจมาที่สุดอยู่ในรูปแบบของร้านกาแฟแบบ stand alone ที่อยู่ใกล้เขตชุมชน 
เดนิทางสะดวก และราคาตอ้งอยู่ในราคาทีผู่บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดใ้นทุกกลุ่มเป้าหมายอกีดว้ย 

 



 
 

Abstract 

          This research  have objective to study about behavior  of people for coffee shop in 
Bangkok . target in this research are a student in school or university  ,  office worker  and  any 
people have activity to drink coffee everyday. In this research use a 200 sample people to do 
questionnaire .for  collect data to analyze for get a knowledge to study. 

          IN this research use to study about  people using coffee shop . to drink coffee , eat 
dessert and use to reading book , working , tutor . for  access  this factor have a effective for 
choose to come to using this coffee shop . by this questionnaire have a 3 content to ask this 
sample people . first ask about demography . about sex , age , status , work ,salary . in this 
second content ask about behavior to using this coffee shop  such as how many time to use 
coffee shop in one week or how long you using coffee shop per times . in third ask about factor 
have effect to choose to come to this coffee shop . 

          Survey result  found . people like to using coffee to drink coffee  ,eat dessert and like to 
working or reading in coffee shop same. And  one factor have a important in coffee  is  taste of 
coffee and dessert .  

If this coffee shop make a coffee change taste . people don’t like this . and second important is 
about  design of coffee shop . many sample people like a quiet place and open . 

          But in this research talk about  complete  business . coffee shop can make a new 
product to support business . in this present have a many people using coffee shop to work , 
reading , tutor .It’s a chance to respond people . and have a way to make a money . in this 
coffee shop have a computer to service have a printer . if customer  finish this work can print in 
this coffee shop  and pay a money.It’s a complete business in one store . 

 

 

 

 

 



 
 

บทน ำ 
๑.ความเป็นมาและความส าคญั 

 ธุรกิจ Tutor Cafe นี้ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความส าคัญของ การใช้บริการร้านกาแฟของ
ผูบ้รโิภคในยุคสมยันี้ซึ่ง นิยมใชร้า้นกาแฟเพื่อการ อ่านหนงัสอื ท างาน ตวิหนังสอื หรอื สอนพเิศษ และ 
เพื่อการท างาน กนัมากขึ้น ท าให้ในบางครัง้บางรา้นกาแฟ ไม่มทีี่นัง่เพยีงพอส าหรบัลูกคา้รายใหม่ๆ ที่
เขา้มาใชบ้รกิาร ท าใหอ้าจไดย้อดขายทีน้่อยลงจากทีค่วรจะเป็น ทางผูท้ าวจิยัจงึอยากหาทางออกในการ
ด าเนินธุรกจิใหพ้ฒันาและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากยิง่ขึน้ โดยท ารา้นกาแฟใหเ้ป็นไป
ในรูปแบบ สถานที่ติวหนังสือ ที่ท างาน ที่อ่านหนังสือ ไปเลยพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
หลายๆอย่างแบบครบครนั ไม่ว่าจะเป็น WIFI เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขยีน 
กระดาษ และมกีารใหบ้รกิาร พมิพง์าน ถ่านเอกสาร เขา้เล่ม ครบจบในรา้นเดยีว แต่ทุกอย่างมคี่าใชจ่้าย
ในการใช้บรกิาร โดยที่ผู้ที่เข้ามาท างาน ท าการบ้าน รายงาน ติวหนังสือ ไม่ต้องวิง่ออกไปใช้บรกิาร
รา้นปริน้อื่นๆที่อาจจะอยู่ไกล และ นัง่แก่งานไดอ้กีดว้ย โดยรา้นจะใชเ้ป็นหอ้งแถว 2 คูหา แบ่งโซนการ
ใช้บรกิารเป็นด้านหน้าเป็นโซนส าหรบัผู้ใช้บรกิารที่ มาดื่มกาแฟ เครื่องดื่ม ทานอาหาร พบปะผู้คน
เท่านัน้ โซนกลาง และ โซนดา้นใน ส าหรบัท างาน ท ารายงาย ตวิหนังสอืได ้และ สิง่อ าควยความสะดวก
ต่างๆจะอยู่โซนดา้นใน เพือ่เป็นการไม่รบกวนผูม้าใชบ้รกิารดา้นหน้า และ ทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัค าว่าครบ
วงจรของ tutor cafe นัน่คอื การที่เรา มบีรกิารจดัหาtutorหรอืครูสอนพเิศษให้ตามความต้องการของ
ลูกคา้อกีดว้ย ไม่ว่าจะเรยีนเป็นกลุ่มหรอืเรยีนเดยีว โดยเราจะหากลุ่มนักศกึษาหรอืคนท างาน ทีม่คีวาม
ตอ้งการในการหารายไดเ้สรมิรบัสอนพเิศษตามรายวชิาทีม่คีวามถนัด และชัน้ 2 3 4 ของตวัรา้นกจ็ะเป็น
เป็นห้องส าหรบัการตวิหนังสอื ห้องคอมพวิเตอร์ส าหรบัพมิพ์งาน ห้องประชุม อกีด้วย จากพฤตกิรรม
การใช้บรกิารของกลุ่มผูบ้รโิภคที่ มาเพื่อการท างานแล้ว ยงัไงก็ต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพวิเตอร ์
อนิเตอรเ์นต เขา้เล่ม เยบ็มุม เพยีงแต่ร้านอาหารหรอืร้านกาแฟทัว่ไปจะไม่มบีรกิารใบดา้นเหล่านี้ นี้จงึ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ เป็นจุดแข็งที่ทาง ธุรกิจ tutor cafe มีอยู่ โดยรวบรวมความ
ต้องการของผู้บรโิภคประเภทเดยีวกนัมารวมกนั ทัง้นี้สามารถตอบสนองได้ทัง้ ผูด้ื่มกาแฟ ทานอาหาร 
นกัเรยีน นักศกึษา ทีห่าทีท่ าการบา้นตวิหนงัสอื และ กลุ่มคนท างานทีห่าทีพ่มิพง์าน ท างาน คุยงาน หา
หอ้งประชุมใชบ้รกิารแบบงา่ยๆและครบวงจร     

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1.เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของคนกรุงเทพมหานคร 
2.เพือ่ศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของคนกรุงเทพ 
3.เพือ่ศกึษาและท าการวางแผนในการด าเนินธุรกจิ 

นิยำมค ำศพัท ์



 
 

1.รา้นกาแฟ  หมายถงึ สถานทีใ่หบ้รกิารเครื่องดื่มประเภทกาแฟ และเครื่องดื่ม อาหาร และบรกิารต่างๆ 

2.ตวิ หมายถงึ การสอนหนงัสอืแบบเจาะจงเนื้อหานัน้ๆโดยผูม้คีวามรูห้รอืเชีย่วชาญในดา้นนัน้ๆ 

3.ครบวงจร หมายถงึ ความไม่ขาดตกบกพร่องในดา้นต่างๆ ทีค่วรจะม ี

4.ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูท้ีน่ิยมดื่มกาแฟ หรอื ใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตกำรวิจยั 
 1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ : ประชสกรศาสตร์ที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่ใช้
บรกิารร้านกาแฟภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ นักเรยีน นักศึกษา พนักงาน
บรษิทั  

2.ขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
จ านวน 200 ชุด 

3.ขอบเขตดา้นเวลา : เริม่ตน้เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน – 30 มถิุนายน 2562 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
1.สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปรบัใชก้บัการท าธุรกจิรา้นกาแฟได้ 

2.ช่วยในการตดัสนิใจเลือกใช้เครื่องมอืทางการตลาดให้สอดคล้อง และ ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคได ้

3.ไดท้ราบความต้องการของผูบ้รโิภคที่มคีวามแตกต่างกนัในด้านต่างๆ และ วางแผนตอบสนองได้ทุก
กลุ่มผูบ้รโิภค 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั 

วิธีกำรเกบ็ข้อมูล 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ขอ้มลู 

1.ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์จากการตอบแบบสอบถาม น ามาวเิคราะหค์่าสถติใินรปูแบบของรอ้ยละ 

2.ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของคนกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟของคนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 



 
 

แหล่งข้อมูลในกำรวิจยั 

 งานวจิยัชิ้นนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพือ่น าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าท าการวเิคราะห ์และปรบัใชเ้ขา้กบัธุรกจิ รา้นกาแฟ  

TUTOR CAFE โดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่วนัที ่1 - 30 มถิุนายน 2562 

วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การส ารวจขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้นกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บ

รวบรวมขอ้มลูโดยใชเ้ครื่องมอื DIGITAL ใบการเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆดงัต่อไปนี้ 

1.กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอื ผูท้ีใ่ชบ้รกิารรา้นกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟของคนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการใชแ้บบสอบถามเชงิปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 200 ชุดในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู ค าถามทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม เป็นแนวคดิทฤษฎดีา้น ประชากรศาสตร ์พฤติกรรมการ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟของคนกรุงเทพ และ ปัจจยัและเครื่องมอืต่าง ๆทางการตลาด 

 สว่นที1่เป็นค าถามดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จ านวน 6 ขอ้ ซึ่งเป็นค าถามทีเ่ราจะไดข้อ้มูลของ กลุ่มลูกคา้แต่ละประเภท ที่มคีวามแตกต่างกนัในด้าน

ประชากรศาสตร ์เช่น เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ อาชพี เงนิเดอืน เป็นตน้ 

 สว่นที2่เป็นค าถามดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 7 ข้อ ในค าถามส่วนนี้ เราจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่ทท า

แบบสอบถามแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลาการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ระยะเวลาการใชบ้รกิาร ลกัษณะ

รา้นกาแฟทีเ่ลอืกไปใช ้รวมถงึ ปรมิาณการใชเ้งนิในแต่ละครัง้การใชบ้รกิารอกีดว้ย 



 
 

 สว่นที3่เป็นค าถามดา้นปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้น
กาแฟของคนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 7 ขอ้ ในสว่นน้ีเราจะไดรู้ถ้งึความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ปัจจยัทางการตลาดทีธุ่รกจิควรจะมแีละเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค 

วิธีกำรวิเครำะหข์้อมูล 

วจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ การวเิคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิตใินการประมวลผล 

และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู(Google Form และ SPSS) คอื 

1. การแจกแจงค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) คอื อธบิายลกัษณะของขอ้มูล

ในแบบสอบถามตามลกัษณะต่าง ๆ  

2. ค่าเฉลี่ย (Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายระดับ

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)  เพื่อวเิคราะหเ์หตุในการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยวิธีกำรสงัเกต 

 การรวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกตธุรกจิประเภทเดยีวกนั กค็อืรา้นกาแฟ ใน

เขตกรุงเทพมหานครคอืรา้น  

รา้นกาแฟ คาเฟ่อเมซอน สตารบ์คั Holly coffee 

ราคาต่แกว้ เริม่ตน้ที3่5บาทสงูสุด

ไม่เกนิ 100 บาท 

100 บาทขึน้ไป 100 บาทขึน้ไป 

ปลัก๊ไฟ มบีางจุด มทีัว่ถงึ มทีัว่ถงึ 

FREE WIFI มแีบบจ ากดัเวลา กรอกขอ้มลูหรอืเป็นสมาชกิ

ในการใชบ้รกิาร wifi 

FREE WIFI 

สถานทีต่ ัง้ ตามสถานีบรกิารน ้ามนั ตามหา้งสรรพสนิคา้และ ตามหา้งสรรพสนิคา้และ



 
 

 

กำรจดักำรและพฤติกรรมองคก์รในอตุสำหกรรม 

แผนผงัองคก์ร 

 
ตำรำงท่ี 4.2.1 แสดงแผนผงัองคก์ร 

1.เจ้ำของกิจกำร 

 หน้าทีห่ลกัคอืบรหิารงาน และ ประสานงานกบัผูจ้ดัการรา้นในการออกค าสัง่ โดยใช้
ความรูค้วามสามารถ ประสปการณ์จากทีเ่คยท างานดา้นรา้นอาหารมาก่อน ในการควบคุมการใชว้ตัถุดบิ 
การเลอืกซือ้วตัถุดบิ การดรูาคา การบรกิารลูกคา้ ดแูลและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

2.ผู้จดักำรร้ำน 

 รบัค าสัง่จากเจา้ของกจิการทัง้หมด ช่วยดูและ ประสานงานกบั พนกังานในองคก์รณ์ 
สามารถท าไดทุ้กอย่างเทยีบเท่าเจา้ของกจิการ ดแูลงานเอกสารบลิการซือ้ขาย ปิดยอดประจ าวนั ท า
เอกสารการเงนิทัง้ของรา้นคา้ และของพนกังาน  

 

เจ้าของกิจการ

พนกังานชงกาแฟ พนกังานชงกาแฟ/จดัเตรียมขนม

พนกังานดแูลลกูค้าความสอาด/
งานเอกสารลกูค้า

PART TIME

ผู้จดัการร้าน

ปตท. และ อื่นๆ แหล่งท่องเทีย่วทัว่ไป แหล่งท่องเทีย่วทัว่ไป 



 
 

3.พนักงำนชงกำแฟ 

จ านวน 1-2 คน หน้าทีห่ลกัคอืชงกาแฟ และบรกิารลูกคา้ได ้โดยทีม่มีากกว่า 1 คน เพือ่การจดั
วนัหยุดและยงัมคีนยนืต าแหน่งแทนได ้มคีวามสามารถในการชงกาแฟ จ าสตูรกาแฟ คดิคน้และพฒันา
สตูรต่างๆไดด้ ี 

4.พนักงำนชงกำแฟ และ จดัเตรียมขนม 

 จ านวน 1 คนหน้าทีห่ลกัคอื เตรยีมอาหาร ขนม และ เครื่องดื่มได ้และยงัคอยบรกิาร
ลูกคา้ไดอ้กีดว้ย โดยเพือ่ความคงทีข่องรสชาต ิอาหารและขนม  

5.พนักงำนดแูลลูกค้ำควำมสอำด/งำนเอกสำรลูกค้ำPART TIME 

 จ านวน 1-2 คน เป็นลกัษณะพนกังาน part time หรอืเป็นพนกังานเสรมิ คอยช่วยดูแล
ลูกคา้ ดา้นความสะอาดของรา้น  

กำรจดักำรกำรตลำดในอตุสำหกรรม 

STP 

Segment การแบ่งสว่นตลาด 

 แบ่งตามลกัษณะประชากรศาสตร ์เลอืกมาใชเ้พยีงแค่ 3 ตวัคอื 

เพศ ชาย หญงิ เพศที3่ 

อายุ 15 -50 ปี 

อาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา/หนกังานออฟฟิต 

ตาราง แสดงถงึสว่นแบ่งตลาด segment 

Target กลุ่มเป้าหมาย 

 เน้นเป็นกลุ่มผูช้ื่อชอบการดื่มกาแฟ ชอบ บรรยากาศรา้นกาแฟ และ กลุ่มทีใ่ชร้า้นกาแฟ
เพือ่การท างาน อ่านหนงัสอื ตวิหนงัสอื โดยเน้นไปที3่ กลุ่มหลกัๆ คอื นกัเรยีน นกัศกึษา หนกังาน
ท างาน  

 

 



 
 

Positioning การวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์ 

 

ตาราง แสดงถงึ การวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์positioning 

กลยุทธ ์4 P 

PRODUCT : สินค้าและบริการคือ ร้านกาแฟ ร้านขนม และสถานที่ติวพร้อมอุปกรณ์ ครบ
วงจรณ์ 

โดยเป็นรา้นกาแฟทีม่ากกว่ารา้นกาแฟ มคีอมพวิเตอร ์เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขยีนที่
จ าเป็นแก่การใช้ท างาน ท ารายงาน ติวหนังสือ คอยให้บริการด้วย และยงัมี การให้บริการเช่าห้อง
ส าหรบัการ ตวิหนงัสอืเป็นกลุ่ม และการท าการประชุมเลก็ๆ 

PRICE :ราคาอยู่ในระดบัทีเ่ขา้ถงึไดท้ัง้ นกัเรยีนนักศกึษาและผู่ทีท่ างานแลว้ โดยราคาเครื่องดื่ม 
ขนม และอาหาร จะเท่าๆกบัร้านกาแฟปกติทัว่ไป คอื 40 – 60 บาทต่อแก้ว/ต่อจาน และในส่วนของ
ราคาการใชบ้รกิารเครื่องถ่ายเอกสาร และคอมพวิเตอร ์จะเท่ากบัรา้นทัว่ไปภายนอก เนื่องจากเราไม่ได้
ต้องการบวกก าไรจากลูกค้ามากนัก เราแค่ต้องการให้ทุกอย่างมนัครบจบในรา้นๆเดยีว โดยที่ลูกค้าไม่
ตอ้งเดนิออกไปหารา้นในการปริน้งานหรอืถ่ายเอกสารอกี  

PLACE : สถานที่ เลอืกแหล่งที่ใกล้ ชุมชน ใกล้รถไฟฟ้า และใกล้ สถานศึกษา โดยสถานที่ที่
ทางธุรกิจจะจดัตัง้คอื ตรง BTS บางหว้าฝัง่วิง่เข้าบางแค ใต้สถานี้มพีื้นที่เป็นตกึแถวให้เช้าให้เซ็งอยู่ 
และ ยงัอยู่ใกลม้หาวทิยาลยัสยาม และโรงเรยีนอกีมากมาย  

PROMOTION: จะเน็นท าโปรโมชัน่ควบคู่กบัช่องทางออนไลน์เป็นหลกั เพราะในยุคปัจจุบนัเรา
ควรใช้ช่องทางในการเข้าถึงผู้คนจ านวนมากให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น แถมขนมเมื่อท าการ
เชค็อนิผ่าน facebookที่รา้น ,เขา้ร่วมแคมเปนโปรโมชัน่กบัค่ายมอืถอื และ ธนาคารต่างๆ และ 
สามารถช าระเงนิไดห้ลายช่องทาง ทัง้เงนิสด เงนิโอน บตัรเครดติ หรอื brothercard 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5

ชื่อ
แก

น

ช่ือแผนภูมิ

TUTOR CAFÉ

HOLLY  coffe

ร้านกาแฟทัว่ไป



 
 

เครื่องมือทำงกำรตลำดท่ีน ำมำใช้ 

1.กำรท ำกำรโฆษณำ จะใช้สื่อช่องทางออนไลน์เป็นหลกั ทัง้ facebook , instagram , line@ , 

youtubeเนื่องจากในปัจจุบัน ทุกๆธุรกิจแข่งขนักนัสูงขึ้นมาก และช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและดึก
ลูกคา้ไวไ้ดด้อีนัดบัทีห่นึ่งในปัจจุบนัน้ีคอื  

2.กำรท ำpromotionจะท าโดยควบคู่กับช่องทางออนไลน์ โดยการลดราคาสินค้า หรอืแถม
สนิคา้แต่ตอ้งท าตามขอ้ก าหนดของโปรโมชัน่ เช่น การเชค็อนิผ่านfacebookกดตดิตามเพจของรา้น  

บทสรปุผลกำรวิจยั 

 จากการวิเคราะห์ผลส ารวจจากแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รบัทราบถึงความต้องการของผู้บรโิภคมากขึ้นในด้านต่างๆและ
สามารถแจกแจงความตอ้งการไดใ้นดา้นต่างๆดงันี้ 

ควำมต้องกำรและพฤติกรรมของตลำด 

 ปัจจุบนัผู้บรโิภคให้ความสนใจกนัร้านกาแฟกนัมากขึ้น เนื่องจากตลาดของธุรกิจร้านกาแฟที่
ขยายตวัขึน้ และ ยอดขายของตลาดเมลด็กาแฟ ทัง้แบบเมลด็สดและแบบขัว้บท ทีส่งูขึน้เรื่อยๆในทุกๆปี 
จากการท าแบบส ารวยพฤตกิรรมและความต้องการของผู้บรโิภคท าให้ทราบว่า ผู้บรโิภค ผูบ้รโิภคที่ใช้
บรกิารรา้นกาแฟส่วนมากเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย และช่วงยายุของผูใ้ชบ้รกิารส่วนมาก อยู่ในช่อง
อายุ 20-25ปี อาชีพที่ใช้บรกิารร้านกาแฟมากที่สุดสองอนัดบัแรกคือ พนักงานบรษิัท และ นักเรยีน
นักศกึษา  โดยส่วนมากผูบ้รโิภคจะใชบ้รกิารอาทติละ 1-2 ครัง้ และใชเ้วลาภายในรา้น อยู่ทีป่ระมาณ 1 
ชัว่โมง โดยรูปแบบของร้านกาแฟที่ได้รบัความสนใจคอื แบบ stand alone โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อครัง้
จากการใช้บรกิารร้านกาแฟอยู่ที่ 100 บาท และนิยมใช้บรกิารกนัไม่เกิด 1-2 คน ส่วนมากนิยมมากนั
เพื่อน และผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ยงัใหค้วามส าคญั กบัเรื่องรสชาตขิอง อาหาร กาแฟ และขนม เป็นหลกัอกี
ดว้ย โดยความต้องการดา้นสถานทีข่องรา้นกาแฟ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในดา้นทีจ่อดรถของ
รา้นเป็นอนัดนัหนึ่ง และยงัให้ความส าคญักบั ความอยู่ใกล้ชุมชนที่ผู้บรโิภคพกัอาศยัอยู่อีกด้วย ราคา
ของเครื่องดื่มทีผู่บ้รโิภคเหน็สมควรว่าเหมาะแก่การซื้ออยู่ที ่แก้วละ 50-60 บาท ในเรื่องของการบรกิาร
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีส่ าคญัและขาดไม่ไดใ้นการใช้บรกิารคอื WIFI และ เสยีงดนตรี
ภายในรา้น ซึ่งจากแบบสอบถาม สองสิง่นี้ไดร้บัการใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบัต้นๆ และในบางกลุ่มก็
ต้องการเครื่องถ่านเอกสารในการให้บรกิารจากที่ร้านอีกด้วย ในด้านบรรยากาศการตกแต่งร้านนัน้ 
ผูบ้รโิภคส่วนมากชอบ การตกแต่งที่พรอ้มใช้งานทัง้ทางด้าน การรบัประทาน กาแฟ อาหาร ขนม และ
ยงัมคีวามตอ้งการใหต้กแต่งใหเ้หมาะสมกนัการนัง่ท างานอ่านหนงัสอือกีดว้ย 



 
 

ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

ตารางแสดงรายระเอยีดค่าใชจ่้ายผนัแปร แบบรายเดอืน 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิธุรกจิ ผนัแปร งบประมาณทีใ่ช ้

ค่าเช่าสถานทีต่กึแถว 2 คหูา 30,000 บาทตอ่เดอืน 

เงนิเดอืนพนกังานหลกั 5 คน 55,000 บาทตอ่เดอืน 

เงนิเดอืนพนกังาน part time 6,000  บาทต่อเดอืน 

ค่าน ้าค่าไฟ 12,000 บาทตอ่เดอืน 

ค่าวตัถุดบิ กาแฟ และ อาหาร 35,000บาทตอ่เดอืน 

ค่า internet และ online marketing 5000 บาทต่อเดอืน 

รวม 153,000 บาทต่อเดอืน 

 

ตารางคาดคะเนยอดขายวนัธรรมดา 

ผลติภณัฑ ์ จ านวนต่อวนั จ านวนเงนิ/วนั 20 วนั/เดอืน 

กาแฟ/เครื่องดื่ม 80 แกว้ 4,000 บาท 80,000 บาท 

ขนม/อาหาร 20 ชิน้ 1,200 บาท 24,000 บาท 

ค่าใชค้อม เครื่องถ่าย
เอกสาร หอ้งตวิ ตวิ

เตอร ์

10 ราย 1,200 บาท 24,000 บาท 

รวม  6400 บาท 128,000 บาท 

 

ตารางคาดคะเนยอดขายวนั เสาร ์อาทติย ์และ วนัหยุดพเิศษ 

ผลติภณัฑ ์ จ านวนต่อวนั จ านวนเงนิ/วนั 10 วนั/เดอืน 



 
 

กาแฟ/เครื่องดื่ม 120 แกว้ 6,000 บาท  60,000 บาท 

ขนม/อาหาร 50 ชิน้ 3,000บาท 30,000 บาท 

ค่าใชค้อม เครื่องถ่าย
เอกสาร หอ้งตวิ ตวิ

เตอร ์

20 ราย 3,000 บาท 30,000 บาท 

รวม  12,000 บาท 120,000 บาท 

 

ตารางแสดง รายไดร้วมเฉลีย่ต่อเดอืน 

รวมรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 128,000+120,000 248,000 บาท 

 

ก าไรหลงัจากการทีน่ า ยอดขาด – ค่าใชจ่้ายทีผ่นัแปรต่อเดอืน ก าไรจะอยู่ที ่ประมาณ 100,000 บาทต่อ
เดื่อน ถา้มแีนวโนมในดานการพฒันาดา้นผลติภณัฑ ์ของทางรา้นน่าจะยิง่ท าใหเ้กดิยอดขายไดส้งูขึน้ แต่
ว่าในดา้นธุรกจิประเภทน้ีไม่ใชธุ้รกจิทีม่กีารเจรญิเตมิโตดา้นยอดขายไดม้ากเท่าธุรกจิอื่นๆทีเ่ป็นการผลติ
สง่ออก ท าใหย้อดขายน่าจะเตบิโตขึน้ไม่มาก แต่ได ้ฐานลูกคา้และการกลบัมาใหบ้รกิารซ ้าเสยีมากกว่า 
เมื่อพน้ระยะจุดคุม้ทุนทีท่ าการลงทุนไปแลว้ ผลก าไรทีเ่หลอืจงึจะเป็นสว่นในการคดิคน้และพฒันาธุรกจิ
ในโอกาสต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นดา้น อุปกรณ์และการอ านวยความสะดวก หรอืแม่แต่ เมนูกาแฟ ความ
หลากหลายทีม่ากขึน้ ขนมและอาหารทีม่คีวามแปลกใหม่ หรอื เป้าหมายทีไ่ดส้งูสุดคอื การขยายสาขา
ออกไปในตลาด 

การด าเนินงงานของธุรกจิ 

 ธุรกจิจะเน้นด าเนินงานตามแผนธุรกจิและกลยุทธท์ีว่างไวค้อื เน้นวเิคราะหค์ู่แขง่ เน้นวเิคราะห์
ปัจจยัทัง้ภายใจและภายนอก รวมถงึการตดิตามกระแส และ พรอ้มทีจ่ะเล่นไปกบักระแสทีเ่กดิขึน้ เพือ่
เขา้ถงึผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดยช่องทางทีท่างธุรกจิไดเ้ลอืกทีจ่ะใชเ้ป็นช่องทางหลกัคอื ทางออนไลน์ 
เพือ่เขา้ถงึผูบ้รโิภคในยุคนี้ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 

การวางแผนการตลาดของธุรกจิเป็นระยะ 5 ปี 

 ในอกี 5 ปีข้างหน้าเชื่อว่า พฤตกิรรมของผู้บรโิภคต้องเปลี่ยนไปอย่างมากแน่นอน และสนิค้า
และบรกิารก็จะต้องพฒันาไปข้างหน้าเช่นกนั ทางธุรกจิพร้อมที่จะปรบัเปลี่ยนไปตามกระแสตลาดอยู่



 
 

เสมอ โดยจะเน้น ใชห้ลกั ความยดืหยุ่น คอืไม่แขง็อยู่กบัที ่และ ไม่อ่อนปวกเปียก อะไรทีเ่ขา้มาให้ปรบั
และมแีนวทางไปในทางทีด่ ีทางธุรกจิก็พรอ้มจะปรบัปรุงและพฒันาอยู่ตลอด แต่ในบางส่วนที่เป็น กลิน่
ไอหรอืเป็นเอกลกัษณืบางอย่างของรา้นกจ็ะยงัคงไว ้ 

การอภปิรายผลการวจิยั 

ผลการวิจัยที่ได้รบั ท าให้ได้รบัรู้ถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท าธุรกจิอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางด้านความต้องการด้าน สถานที่ บรรยากาศรา้น 
ในดา้นรสชาตขิองอาหารทีลู่กคา้มคีวามชอบในรา้นทีม่รีสชาตอิาหารคงที ่หรอืจะเป็นดา้นอุปกรณ์ทีค่วร
จะต้องมใีนการให้บรกิารในร้านกาแฟอกีด้วย ทัง้นี้ การน ้าการวจิยัไปใช้ในการปรบัปรุ งร้านกาแฟของ
เจ้าของธุรกจิ จะดงึทัง้ความต้องการทัง้อนัดบัที่หนึ่ง และสอง มาหาทางออกตรงกลาง เพราะถอืว่าการ
ตอบแบบสอบถามทีม่คีะแนนสงูๆใกลเ้คยีงกนันัน้ ถอืว่าเราไดข้อ้มลูจาก 2 กลุ่มเป้าหมายมารวมกนั และ
ควรจะตอบสนองทัง้ 2 กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดด้ไีม่ใช่เพยีงแค่กลุ่มเป้าหมายเดยีว  

ขอ้เสนอแนะ 

จากการทีไ่ดล้งมาศกึษาถงึพฤตกิรรมการใชร้า้นกาแฟนัน้ท าให ้จะไดเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งกนั
ของแบบสอบถามและพฤตกิรรมที่เกดิขึ้นจรงิ เนื่องจาก ในช่วงของการท าวจิยัเล่มน ้าทางผู้จดัท าไดใ้ช้
เวลาการท าสว่นใหญ่อยู่ในรา้นกาแฟ อย่างแทจ้รงิ 

กติตกิรรมประกาศ 

ในการจดัท าการศึกษาอสิระฉบบันี้จะส าเรจ็ลุล่วงไม่ได้เลยหากปราศจากความอนุเคราะห์และ
การสนับสนุนจากหลายท่าน ทีส่ าคญัยิง่ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย ์ศริชิยั พงษ์
วชิยั เป็นอย่างสูงทีไ่ดก้รุณารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา การศกึษาอสิระฉบบันี้ นอกจากนี้ยงัใหอ้งคค์วามรู ้
ค าแนะน าในการท าการศึกษาอิสระและข้อคิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระ รวมถึง
ชี้แนะขอ้บกพร่องเพื่อแก้ไขให้การศกึษาอสิระฉบบันี้ของผู้ศกึษาส าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดยีิง่ และผู้ศกึษา
ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์สมจติร ลว้นจ าเรญิ ไดใ้หค้วามกรุณาเป็นประธานกรรมการ
สอบการศกึษาอสิระ ทัง้นี้ยงัคอยชี้แนะแนวทางการปรบัปรุงการศกึษาอสิระใหม้คีวามสมบูรณ์ขึน้ อกีทัง้
ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบั CMOs (กูรูการตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และองค์ความรู้แห่งปัญญาแก่ผู้ศึกษาจนส าเร็จเป็น
มหาบณัฑติ 
 ผู้ศึกษาขอขอบคุณเพื่อนๆ ในหลกัสูตรCMOs (กูรูการตลาด ทุกคนที่ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันตลอดการศึกษาโดยเฉพาะคุณคณิต สง่าทรพัย์ ที่คอยให้



 
 

ค าแนะน า ช่วยเหลอืและใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้ขยีนอนัเป็นส่วนหนึ่งทีใ่หท้ าการศกึษาในครัง้นี้เป็นรูปธรรมและ
ส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี
 สุดท้ายแต่ส าคญัยิง่ ผู้ศกึษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่อยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ ให้พลงั
ผลกัดนัใหเ้กดิก าลงัใจ ความพยายามทีจ่ะศกึษาหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา ท าใหผู้ศ้กึษามคีวามมุ่งมัน่และ
ความพยายามต่อการศกึษาผ่านพน้อุปสรรคต่างๆ มาจนส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
 ในการนี้ ผูศ้กึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษาอสิระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจไม่มากก็
น้อย และหากเนื้อหาในฉบบัดงักล่าวนี้ผดิพลาดประการใด ผู้ศกึษาขอน้อมรบัความผดินัน้ไว้แต่เพยีงผู้
เดยีวและขออภยัมา ณ ทีน่ี่ 

ธชัชยั ศุภสนิสาธติ 
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บารอน และกรนีเบริก์ (Baron and Greenberg, 1989 : 4) 
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