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บทคัดย่ อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการใช้ บ ริก ารร้ า นกาแฟของคน
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้ าหมายทีท่ าการศึกษาคือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มวัยทางาน และ ผูท้ ม่ี ี
ความชื่นชอบในการดื่มกาแฟหรือชอบบรรยากาศร้านกาแฟ จานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และนามาทาการ หาค่าร้อยละ เพือ่ ใช้ประกอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการวิจยั ครัง้ นี้จะทาการศึกษาถึงการใช้บริการร้านกาแฟของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการเพื่อ
การดื่มกาแฟรับประทานขนม และ ทีส่ าคัญคือผูท้ ใ่ี ช้บริการเพือ่ การ อ่านหนังสือ ติว หนังสือ หรือเพือ่ การ
ทางาน เป็ นหลักด้วย เพื่อเข้าถึงปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ในการเลือกใช้บริการของกลุ่มคนแต่
ละประเภท โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 3
ส่วนด้วยกัน คือ ส่วงที1่ ประชากรศาสตร์ ส่วนที2่ พฤติก รรมของผูใ้ ช้บริการร้านกาแฟ และส่วนที3่ คือ
ปั จจัยที่มผี ลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ทัง้ นี้การวิจยั นี้ทาขึ้นเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้รา้ นกาแฟจากแต่ก่อนทีใ่ ช่เพื่อการดื่มกาแฟทานขนมจริงๆ แต่ปัจจุบนั มีแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ช ัดเจนมากขึ้นคือ พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟเพื่อ การ อ่านหนังสือ ติว
หนังสือ หรือ ใช้เพื่อการทางานเป็ นหลัก ทางผู้วจิ ยั เล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและสนใจ ที่จะศึกษาเพื่อ
น าข้อ มูล ทางสถิติด้านปั จ จัย และพฤติก รรมการใช้บ ริก ารร้า นกาแฟ ที่รวบรวมมาได้ มาใช้ใ นการ
ตอบสนองความต้องการ ต่อกลุ่มผู้บริโภคแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากการให้บริการ
ด้านอาหาร เครื่องดื่ม การบริการ และ สถานทีแ่ ล้ว ทางผูว้ จิ ยั ยังเล็งเห็นถึงช่องทางทางธุรกิจที่สามารถ
ประสานงานกันได้ดคี อื การติวเตอร์ของกลุ่มเด็กนักเรียนซึ่ง จากผลสารวจพบว่า ใบปั จจุบนั ผู้บริโภคมี
ความนิยมใช้บริการร้านกาที่ ที่มรี สชาติของอาหาร เครื่องดื่ม และ กาแฟที่เป็ นมาตรฐานและมีความ
หลากหลาย และยังชอบบรรยากาศร้านที่ดูโล่ งสบาย และ สามาใช้ในการทางานได้อีกด้วย โดยร้าน
กาแฟที่ไ ด้รบั ความสนใจมาที่สุ ดอยู่ในรูป แบบของร้านกาแฟแบบ stand alone ที่อ ยู่ใกล้เขตชุ ม ชน
เดินทางสะดวก และราคาต้องอยู่ในราคาทีผ่ บู้ ริโภคสามารถเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มเป้ าหมายอีกด้วย

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 .

บทนำ
๑.ความเป็ นมาและความสาคัญ
ธุ ร กิจ Tutor Cafe นี้ เกิด ขึ้น จากการเล็งเห็น ความส าคัญ ของ การใช้ บ ริก ารร้านกาแฟของ
ผูบ้ ริโภคในยุคสมัยนี้ซ่งึ นิยมใช้รา้ นกาแฟเพื่อการ อ่านหนังสือ ทางาน ติวหนังสือ หรือ สอนพิเศษ และ
เพื่อการทางาน กันมากขึ้น ทาให้ในบางครัง้ บางร้านกาแฟ ไม่มที ่นี ัง่ เพียงพอสาหรับลูกค้ารายใหม่ๆ ที่
เข้ามาใช้บริการ ทาให้อาจได้ยอดขายทีน่ ้อยลงจากทีค่ วรจะเป็ น ทางผูท้ าวิจยั จึงอยากหาทางออกในการ
ดาเนินธุรกิจให้พฒ
ั นาและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากยิง่ ขึน้ โดยทาร้านกาแฟให้เป็ นไป
ในรูป แบบ สถานที่ติวหนังสือ ที่ท างาน ที่อ่านหนังสือ ไปเลยพร้อ มสิ่งอ านวยความสะดว กที่จาเป็ น
หลายๆอย่างแบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็ น WIFI เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องเขียน
กระดาษ และมีการให้บริการ พิมพ์งาน ถ่านเอกสาร เข้าเล่ม ครบจบในร้านเดียว แต่ทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริก าร โดยที่ผู้ท่ีเข้ามาทางาน ทาการบ้าน รายงาน ติวหนัง สือ ไม่ต้อ งวิง่ ออกไปใช้บริการ
ร้านปริน้ อื่นๆที่อาจจะอยู่ไกล และ นัง่ แก่งานได้อกี ด้วย โดยร้านจะใช้เป็ นห้องแถว 2 คูหา แบ่งโซนการ
ใช้บริการเป็ นด้านหน้ าเป็ นโซนสาหรับผู้ใช้บริการที่ มาดื่มกาแฟ เครื่องดื่ม ทานอาหาร พบปะผู้ค น
เท่านัน้ โซนกลาง และ โซนด้านใน สาหรับทางาน ทารายงาย ติวหนังสือได้ และ สิง่ อาควยความสะดวก
ต่างๆจะอยู่โซนด้านใน เพือ่ เป็ นการไม่รบกวนผูม้ าใช้บริการด้านหน้า และ ทีส่ าคัญทีส่ ุดสาหรับคาว่าครบ
วงจรของ tutor cafe นัน่ คือ การที่เรา มีบริการจัดหาtutorหรือครูสอนพิเศษให้ต ามความต้องการของ
ลูกค้าอีกด้วย ไม่ว่าจะเรียนเป็ นกลุ่มหรือเรียนเดียว โดยเราจะหากลุ่มนักศึกษาหรือคนทางาน ทีม่ คี วาม
ต้องการในการหารายได้เสริมรับสอนพิเศษตามรายวิชาทีม่ คี วามถนัด และชัน้ 2 3 4 ของตัวร้านก็จะเป็ น
เป็ นห้องสาหรับการติวหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับพิมพ์งาน ห้องประชุม อีกด้วย จากพฤติกรรม
การใช้บริการของกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ มาเพื่อการทางานแล้ว ยังไงก็ต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เนต เข้าเล่ม เย็บมุม เพียงแต่ร้านอาหารหรือร้านกาแฟทัวไปจะไม่
่
มบี ริการใบด้านเหล่านี้ นี้จงึ
เป็ น อีก หนึ่งช่อ งทางในการสร้างรายได้ เป็ นจุดแข็งที่ท าง ธุ รกิจ tutor cafe มีอ ยู่ โดยรวบรวมความ
ต้องการของผู้บริโภคประเภทเดียวกันมารวมกัน ทัง้ นี้สามารถตอบสนองได้ทงั ้ ผูด้ ่มื กาแฟ ทานอาหาร
นักเรียน นักศึกษา ทีห่ าทีท่ าการบ้านติวหนังสือ และ กลุ่มคนทางานทีห่ าทีพ่ มิ พ์งาน ทางาน คุยงาน หา
ห้องประชุมใช้บริการแบบง่ายๆและครบวงจร

วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1.เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของคนกรุงเทพมหานคร
2.เพือ่ ศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการร้านกาแฟของคนกรุงเทพ
3.เพือ่ ศึกษาและทาการวางแผนในการดาเนินธุรกิจ

นิ ยำมคำศัพท์

1.ร้านกาแฟ หมายถึง สถานทีใ่ ห้บริการเครื่องดื่มประเภทกาแฟ และเครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่างๆ
2.ติว หมายถึง การสอนหนังสือแบบเจาะจงเนื้อหานัน้ ๆโดยผูม้ คี วามรูห้ รือเชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ
3.ครบวงจร หมายถึง ความไม่ขาดตกบกพร่องในด้านต่างๆ ทีค่ วรจะมี
4.ผูบ้ ริโภค หมายถึง ผูท้ น่ี ิยมดื่มกาแฟ หรือ ใช้บริการร้านกาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตกำรวิ จยั
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ : ประชสกรศาสตร์ท่ใี ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ผู้บ ริโภคที่ใช้
บริการร้านกาแฟภายในพื้นที่ก รุงเทพมหานคร กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน
บริษทั
2.ขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์
จานวน 200 ชุด
3.ขอบเขตด้านเวลา : เริม่ ต้นเก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
1.สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปปรับใช้กบั การทาธุรกิจร้านกาแฟได้
2.ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดให้สอดคล้อง และ ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้
3.ได้ทราบความต้องการของผูบ้ ริโภคที่มคี วามแตกต่างกันในด้านต่างๆ และ วางแผนตอบสนองได้ทุก
กลุ่มผูบ้ ริโภค

วิ ธีกำรดำเนิ นกำรวิ จยั
วิ ธีกำรเก็บข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จากการตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ค่าสถิตใิ นรูปแบบของร้อยละ
2.ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของคนกรุงเทพมหานคร
3.ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของคนในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลในกำรวิ จยั
งานวิจยั ชิ้นนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพือ่ นาข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ และปรับใช้เข้ากับธุรกิจ ร้านกาแฟ
TUTOR CAFE โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

วิ ธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การสารวจข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ DIGITAL ใบการเก็บข้อมูลต่าง ๆดังต่อไปนี้
1.กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ ผูท้ ใ่ี ช้บริการร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร
2.พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของคนในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจานวน 200 ชุดในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คาถามทีใ่ ช้ในแบบสอบถาม เป็ นแนวคิดทฤษฎีดา้ น ประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟของคนกรุงเทพ และ ปั จจัยและเครื่องมือต่าง ๆทางการตลาด

ส่วนที1่ เป็ นคาถามด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 6 ข้อ ซึ่งเป็ นคาถามทีเ่ ราจะได้ขอ้ มูลของ กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ที่มคี วามแตกต่างกันในด้าน
ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ เงินเดือน เป็ นต้น

ส่วนที2่ เป็ นคาถามด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 7 ข้อ ในค าถามส่ว นนี้ เราจะได้ท ราบถึงพฤติก รรมการเลือ กใช้บ ริก ารของผู้บ ริโภคที่ท ท า
แบบสอบถามแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็ น ช่วงเวลาการใช้บริการร้านกาแฟ ระยะเวลาการใช้บริการ ลักษณะ
ร้านกาแฟทีเ่ ลือกไปใช้ รวมถึง ปริมาณการใช้เงินในแต่ละครัง้ การใช้บริการอีกด้วย

ส่วนที3่ เป็ นคาถามด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน
กาแฟของคนในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จานวน 7 ข้อ ในส่วนนี้เราจะได้รถู้ งึ ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ปั จจัยทางการตลาดทีธ่ ุรกิจควรจะมีและเป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค

วิ ธีกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
วิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตใิ นการประมวลผล
และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล(Google Form และ SPSS) คือ
1. การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) คือ อธิบายลักษณะของข้อมูล
ในแบบสอบถามตามลักษณะต่าง ๆ
2. ค่ าเฉลี่ย (Means) และค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ใ นการอธิบ ายระดับ
ความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) เพื่อวิเคราะห์เหตุในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ
กำรวิ เครำะห์ข้อมูลโดยวิ ธีกำรสังเกต

การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตธุรกิจประเภทเดียวกัน ก็คอื ร้านกาแฟ ใน
เขตกรุงเทพมหานครคือร้าน
ร้านกาแฟ

คาเฟ่ อเมซอน

สตาร์บคั

Holly coffee

ราคาต่แก้ว

เริม่ ต้นที3่ 5บาทสูงสุด

100 บาทขึน้ ไป

100 บาทขึน้ ไป

ไม่เกิน 100 บาท
ปลักไฟ
๊

มีบางจุด

มีทวถึ
ั่ ง

มีทวถึ
ั่ ง

FREE WIFI

มีแบบจากัดเวลา

กรอกข้อมูลหรือเป็ นสมาชิก

FREE WIFI

ในการใช้บริการ wifi

สถานทีต่ งั ้

ตามสถานีบริการน้ ามัน ตามห้างสรรพสินค้าและ ตามห้างสรรพสินค้าและ

ปตท. และ อื่นๆ

แหล่งท่องเทีย่ วทัวไป
่

แหล่งท่องเทีย่ วทัวไป
่

กำรจัดกำรและพฤติ กรรมองค์กรในอุตสำหกรรม
แผนผังองค์กร
เจ้ าของกิจการ

ผู้จดั การร้ าน

พนักงานชงกาแฟ

พนักงานชงกาแฟ/จัดเตรี ยมขนม

พนักงานดูแลลูกค้ าความสอาด/
งานเอกสารลูกค้ า
PART TIME

ตำรำงที่ 4.2.1 แสดงแผนผังองค์กร

1.เจ้ำของกิ จกำร
หน้าทีห่ ลักคือบริหารงาน และ ประสานงานกับผูจ้ ดั การร้านในการออกคาสัง่ โดยใช้
ความรูค้ วามสามารถ ประสปการณ์จากทีเ่ คยทางานด้านร้านอาหารมาก่อน ในการควบคุมการใช้วตั ถุดบิ
การเลือกซือ้ วัตถุดบิ การดูราคา การบริการลูกค้า ดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2.ผู้จดั กำรร้ำน
รับคาสังจากเจ้
่
าของกิจการทัง้ หมด ช่วยดูและ ประสานงานกับ พนักงานในองค์กรณ์
สามารถทาได้ทุกอย่างเทียบเท่าเจ้าของกิจการ ดูแลงานเอกสารบิลการซือ้ ขาย ปิ ดยอดประจาวัน ทา
เอกสารการเงินทัง้ ของร้านค้า และของพนักงาน

3.พนักงำนชงกำแฟ
จานวน 1-2 คน หน้าทีห่ ลักคือชงกาแฟ และบริการลูกค้าได้ โดยทีม่ มี ากกว่า 1 คน เพือ่ การจัด
วันหยุดและยังมีคนยืนตาแหน่ งแทนได้ มีความสามารถในการชงกาแฟ จาสูตรกาแฟ คิดค้นและพัฒนา
สูตรต่างๆได้ดี

4.พนักงำนชงกำแฟ และ จัดเตรียมขนม
จานวน 1 คนหน้าทีห่ ลักคือ เตรียมอาหาร ขนม และ เครื่องดื่มได้ และยังคอยบริการ
ลูกค้าได้อกี ด้วย โดยเพือ่ ความคงทีข่ องรสชาติ อาหารและขนม

5.พนักงำนดูแลลูกค้ำควำมสอำด/งำนเอกสำรลูกค้ำPART TIME
จานวน 1-2 คน เป็ นลักษณะพนักงาน part time หรือเป็ นพนักงานเสริม คอยช่วยดูแล
ลูกค้า ด้านความสะอาดของร้าน

กำรจัดกำรกำรตลำดในอุตสำหกรรม
STP
Segment การแบ่งส่วนตลาด
แบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์ เลือกมาใช้เพียงแค่ 3 ตัวคือ
เพศ

ชาย หญิง เพศที3่

อายุ

15 -50 ปี

อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา/หนักงานออฟฟิ ต

ตาราง แสดงถึงส่วนแบ่งตลาด segment
Target กลุ่มเป้ าหมาย
เน้นเป็ นกลุ่มผูช้ ่อื ชอบการดื่มกาแฟ ชอบ บรรยากาศร้านกาแฟ และ กลุ่มทีใ่ ช้รา้ นกาแฟ
เพือ่ การทางาน อ่านหนังสือ ติวหนังสือ โดยเน้นไปที3่ กลุ่มหลักๆ คือ นักเรียน นักศึกษา หนักงาน
ทางาน

Positioning การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์

ชื่อแผนภูมิ

8
7

ชื่อแกน

6

5
TUTOR CAFÉ

4
3

HOLLY coffe

2

ร้ านกาแฟทัว่ ไป

1
0
0

1

2

3

4

5

ตาราง แสดงถึง การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ positioning

กลยุทธ์ 4 P
PRODUCT : สิน ค้าและบริก ารคือ ร้านกาแฟ ร้านขนม และสถานที่ติว พร้อ มอุ ป กรณ์ ครบ
วงจรณ์
โดยเป็ นร้านกาแฟทีม่ ากกว่าร้านกาแฟ มีคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขียนที่
จาเป็ น แก่ ก ารใช้ท างาน ท ารายงาน ติว หนังสือ คอยให้บริการด้ว ย และยังมี การให้บริการเช่าห้อ ง
สาหรับการ ติวหนังสือเป็ นกลุ่ม และการทาการประชุมเล็กๆ
PRICE :ราคาอยู่ในระดับทีเ่ ข้าถึงได้ทงั ้ นักเรียนนักศึกษาและผู่ทท่ี างานแล้ว โดยราคาเครื่องดื่ม
ขนม และอาหาร จะเท่าๆกับร้านกาแฟปกติทวไป
ั ่ คือ 40 – 60 บาทต่อแก้ว/ต่อจาน และในส่วนของ
ราคาการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร และคอมพิวเตอร์ จะเท่ากับร้านทัวไปภายนอก
่
เนื่องจากเราไม่ได้
ต้องการบวกกาไรจากลูกค้ามากนัก เราแค่ต้องการให้ทุกอย่างมันครบจบในร้านๆเดียว โดยที่ลูกค้าไม่
ต้องเดินออกไปหาร้านในการปริน้ งานหรือถ่ายเอกสารอีก
PLACE : สถานที่ เลือกแหล่งที่ใกล้ ชุมชน ใกล้รถไฟฟ้ า และใกล้ สถานศึกษา โดยสถานที่ท่ี
ทางธุรกิจจะจัดตัง้ คือ ตรง BTS บางหว้าฝั ง่ วิง่ เข้าบางแค ใต้สถานี้มพี ้นื ที่เป็ นตึกแถวให้เช้าให้เซ็งอยู่
และ ยังอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนอีกมากมาย
PROMOTION: จะเน็นทาโปรโมชันควบคู
่
่กบั ช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก เพราะในยุคปั จจุบนั เรา
ควรใช้ช่องทางในการเข้าถึงผู้คนจานวนมากให้ได้ประโยชน์ สูงสุด เช่น แถมขนมเมื่อทาการ
เช็คอินผ่าน facebookที่รา้ น ,เข้าร่วมแคมเปนโปรโมชันกั
่ บค่ายมือถือ และ ธนาคารต่างๆ และ
สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง ทัง้ เงินสด เงินโอน บัตรเครดิต หรือ brothercard

เครื่องมือทำงกำรตลำดที่นำมำใช้
1.กำรทำกำรโฆษณำ จะใช้ส่อื ช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก ทัง้ facebook , instagram , line@ ,
youtubeเนื่องจากในปั จจุบัน ทุกๆธุรกิจแข่งขันกันสูงขึ้นมาก และช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและดึก
ลูกค้าไว้ได้ดอี นั ดับทีห่ นึ่งในปั จจุบนั นี้คอื
2.กำรท ำpromotionจะท าโดยควบคู่กับช่ อ งทางออนไลน์ โดยการลดราคาสิน ค้า หรือ แถม
สินค้าแต่ตอ้ งทาตามข้อกาหนดของโปรโมชัน่ เช่น การเช็คอินผ่านfacebookกดติดตามเพจของร้าน

บทสรุปผลกำรวิ จยั
จากการวิเคราะห์ผ ลส ารวจจากแบบสอบถามเรื่อ งพฤติก รรมการใช้บ ริก ารร้านกาแฟของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รบั ทราบถึงความต้อ งการของผู้ บริโภคมากขึ้นในด้านต่างๆและ
สามารถแจกแจงความต้องการได้ในด้านต่างๆดังนี้
ควำมต้องกำรและพฤติ กรรมของตลำด
ปั จจุบนั ผู้บริโภคให้ความสนใจกันร้านกาแฟกันมากขึ้น เนื่องจากตลาดของธุรกิจร้านกาแฟที่
ขยายตัวขึน้ และ ยอดขายของตลาดเมล็ดกาแฟ ทัง้ แบบเมล็ดสดและแบบขัว้ บท ทีส่ งู ขึน้ เรื่อยๆในทุกๆปี
จากการทาแบบสารวยพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคทาให้ทราบว่า ผู้บริโภค ผูบ้ ริโภคที่ใช้
บริการร้านกาแฟส่วนมากเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และช่วงยายุของผูใ้ ช้บริการส่วนมาก อยู่ในช่อง
อายุ 20-25ปี อาชีพ ที่ใช้บ ริการร้านกาแฟมากที่สุ ดสองอันดับแรกคือ พนักงานบริษัท และ นักเรียน
นักศึกษา โดยส่วนมากผูบ้ ริโภคจะใช้บริการอาทิตละ 1-2 ครัง้ และใช้เวลาภายในร้าน อยู่ทป่ี ระมาณ 1
ชัวโมง
่
โดยรูปแบบของร้านกาแฟที่ได้รบั ความสนใจคือ แบบ stand alone โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อครัง้
จากการใช้บริการร้านกาแฟอยู่ท่ี 100 บาท และนิยมใช้บริการกันไม่เกิด 1-2 คน ส่วนมากนิยมมากัน
เพื่อน และผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ยงั ให้ความสาคัญ กับเรื่องรสชาติของ อาหาร กาแฟ และขนม เป็ นหลักอีก
ด้วย โดยความต้องการด้านสถานทีข่ องร้านกาแฟ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในด้านทีจ่ อดรถของ
ร้านเป็ นอันดันหนึ่ง และยังให้ความสาคัญกับ ความอยู่ใกล้ชุมชนที่ผู้บริโภคพักอาศัยอยู่อีกด้วย ราคา
ของเครื่องดื่มทีผ่ บู้ ริโภคเห็นสมควรว่าเหมาะแก่การซื้ออยู่ท่ี แก้วละ 50-60 บาท ในเรื่องของการบริการ
และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ ทีส่ าคัญและขาดไม่ได้ในการใช้ บริการคือ WIFI และ เสียงดนตรี
ภายในร้าน ซึ่งจากแบบสอบถาม สองสิง่ นี้ได้รบั การให้ความสาคัญมาเป็ นอันดับต้นๆ และในบางกลุ่มก็
ต้องการเครื่อ งถ่ านเอกสารในการให้บ ริการจากที่ร้านอีกด้ว ย ในด้านบรรยากาศการตกแต่งร้านนัน้
ผูบ้ ริโภคส่วนมากชอบ การตกแต่งที่พร้อมใช้งานทัง้ ทางด้าน การรับประทาน กาแฟ อาหาร ขนม และ
ยังมีความต้องการให้ตกแต่งให้เหมาะสมกันการนังท
่ างานอ่านหนังสืออีกด้วย

ยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
ตารางแสดงรายระเอียดค่าใช้จ่ายผันแปร แบบรายเดือน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ ผันแปร

งบประมาณทีใ่ ช้

ค่าเช่าสถานทีต่ กึ แถว 2 คูหา

30,000 บาทต่อเดือน

เงินเดือนพนักงานหลัก 5 คน

55,000 บาทต่อเดือน

เงินเดือนพนักงาน part time

6,000 บาทต่อเดือน

ค่าน้าค่าไฟ

12,000 บาทต่อเดือน

ค่าวัตถุดบิ กาแฟ และ อาหาร

35,000บาทต่อเดือน

ค่า internet และ online marketing

5000 บาทต่อเดือน

รวม

153,000 บาทต่อเดือน

ตารางคาดคะเนยอดขายวันธรรมดา
ผลิตภัณฑ์

จานวนต่อวัน

จานวนเงิน/วัน

20 วัน/เดือน

กาแฟ/เครื่องดื่ม

80 แก้ว

4,000 บาท

80,000 บาท

ขนม/อาหาร

20 ชิน้

1,200 บาท

24,000 บาท

ค่าใช้คอม เครื่องถ่าย
เอกสาร ห้องติว ติว
เตอร์

10 ราย

1,200 บาท

24,000 บาท

6400 บาท

128,000 บาท

รวม

ตารางคาดคะเนยอดขายวัน เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดพิเศษ
ผลิตภัณฑ์

จานวนต่อวัน

จานวนเงิน/วัน

10 วัน/เดือน

กาแฟ/เครื่องดื่ม

120 แก้ว

6,000 บาท

60,000 บาท

ขนม/อาหาร

50 ชิน้

3,000บาท

30,000 บาท

ค่าใช้คอม เครื่องถ่าย
เอกสาร ห้องติว ติว
เตอร์

20 ราย

3,000 บาท

30,000 บาท

12,000 บาท

120,000 บาท

รวม

ตารางแสดง รายได้รวมเฉลีย่ ต่อเดือน

รวมรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

128,000+120,000

248,000 บาท

กาไรหลังจากการทีน่ า ยอดขาด – ค่าใช้จ่ายทีผ่ นั แปรต่อเดือน กาไรจะอยู่ท่ี ประมาณ 100,000 บาทต่อ
เดื่อน ถ้ามีแนวโนมในดานการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ของทางร้านน่าจะยิง่ ทาให้เกิดยอดขายได้สงู ขึน้ แต่
ว่าในด้านธุรกิจประเภทนี้ไม่ใช้ธุรกิจทีม่ กี ารเจริญเติมโตด้านยอดขายได้มากเท่าธุรกิจอื่นๆทีเ่ ป็ นการผลิต
ส่งออก ทาให้ยอดขายน่าจะเติบโตขึน้ ไม่มาก แต่ได้ ฐานลูกค้าและการกลับมาให้บริการซ้าเสียมากกว่า
เมื่อพ้นระยะจุดคุม้ ทุนทีท่ าการลงทุนไปแล้ว ผลกาไรทีเ่ หลือจึงจะเป็ นส่วนในการคิดค้นและพัฒนาธุรกิจ
ในโอกาสต่อๆไปไม่ว่าจะเป็ นด้าน อุปกรณ์และการอานวยความสะดวก หรือแม่แต่ เมนูกาแฟ ความ
หลากหลายทีม่ ากขึน้ ขนมและอาหารทีม่ คี วามแปลกใหม่ หรือ เป้ าหมายทีไ่ ด้สงู สุดคือ การขยายสาขา
ออกไปในตลาด

การดาเนินงงานของธุรกิจ
ธุรกิจจะเน้นดาเนินงานตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทว่ี างไว้คอื เน้นวิเคราะห์ค่แู ข่ง เน้นวิเคราะห์
ปั จจัยทัง้ ภายใจและภายนอก รวมถึงการติดตามกระแส และ พร้อมทีจ่ ะเล่นไปกับกระแสทีเ่ กิดขึน้ เพือ่
เข้าถึงผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ุด โดยช่องทางทีท่ างธุรกิจได้เลือกทีจ่ ะใช้เป็ นช่องทางหลักคือ ทางออนไลน์
เพือ่ เข้าถึงผูบ้ ริโภคในยุคนี้ ให้ได้มากทีส่ ุด

การวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็ นระยะ 5 ปี
ในอีก 5 ปี ข้างหน้าเชื่อว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องเปลี่ยนไปอย่างมากแน่ นอน และสินค้า
และบริการก็จะต้องพัฒนาไปข้างหน้าเช่นกัน ทางธุรกิจพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามกระแสตลาดอยู่

เสมอ โดยจะเน้น ใช้หลัก ความยืดหยุ่น คือไม่แข็งอยู่กบั ที่ และ ไม่อ่อนปวกเปี ยก อะไรทีเ่ ข้ามาให้ ปรับ
และมีแนวทางไปในทางทีด่ ี ทางธุรกิจก็พร้อมจะปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอด แต่ในบางส่วนที่เป็ น กลิน่
ไอหรือเป็ นเอกลักษณืบางอย่างของร้านก็จะยังคงไว้
การอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจ ัย ที่ไ ด้รบั ท าให้ได้รบั รู้ถึงพฤติก รรมการใช้บ ริก ารร้านกาแฟของผู้บ ริโภค ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการทาธุรกิจอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ทางด้านความต้องการด้าน สถานที่ บรรยากาศร้าน
ในด้านรสชาติของอาหารทีล่ ูกค้ามีความชอบในร้านทีม่ รี สชาติอาหารคงที่ หรือจะเป็ นด้านอุปกรณ์ทค่ี วร
จะต้องมีในการให้บริการในร้านกาแฟอีกด้วย ทัง้ นี้ การน้ าการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งร้านกาแฟของ
เจ้าของธุรกิจ จะดึงทัง้ ความต้องการทัง้ อันดับที่หนึ่ง และสอง มาหาทางออกตรงกลาง เพราะถือว่าการ
ตอบแบบสอบถามทีม่ คี ะแนนสูงๆใกล้เคียงกันนัน้ ถือว่าเราได้ขอ้ มูลจาก 2 กลุ่มเป้ าหมายมารวมกัน และ
ควรจะตอบสนองทัง้ 2 กลุ่มเป้ าหมายให้ได้ดไี ม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเป้ าหมายเดียว
ข้อเสนอแนะ
จากการทีไ่ ด้ลงมาศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้รา้ นกาแฟนัน้ ทาให้ จะได้เห็นถึงความสอดคล้องกัน
ของแบบสอบถามและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจาก ในช่วงของการทาวิจยั เล่มน้ าทางผู้จดั ทาได้ใช้
เวลาการทาส่วนใหญ่อยู่ในร้านกาแฟ อย่างแท้จริง

กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทาการศึกษาอิสระฉบับนี้จะสาเร็จลุล่วงไม่ได้เลยหากปราศจากความอนุ เคราะห์และ
การสนับสนุนจากหลายท่าน ทีส่ าคัญยิง่ ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ ศิรชิ ยั พงษ์
วิชยั เป็ นอย่างสูงทีไ่ ด้กรุณารับเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา การศึกษาอิสระฉบับนี้ นอกจากนี้ยงั ให้องค์ความรู้
คาแนะนาในการทาการศึก ษาอิสระและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาอิสระ รวมถึง
ชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขให้การศึกษาอิสระฉบับนี้ของผู้ ศกึ ษาสาเร็จลุล่วงได้อย่างดียงิ่ และผู้ศกึ ษา
ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ สมจิตร ล้วนจาเริญ ได้ให้ความกรุณาเป็ นประธานกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระ ทัง้ นี้ยงั คอยชี้แนะแนวทางการปรับปรุงการศึกษาอิสระให้มคี วามสมบูรณ์ขน้ึ อีกทัง้
ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับ CMOs (กูรูการตลาด)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ทุ ก ท่านที่ได้ให้ค วามรู้และองค์ค วามรู้แห่งปั ญ ญาแก่ผู้ศึกษาจนสาเร็จเป็ น
มหาบัณฑิต
ผู้ศึกษาขอขอบคุ ณ เพื่อนๆ ในหลักสูตรCMOs (กูรูการตลาด ทุกคนที่ได้มโี อกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ร่ว มสุ ข ร่ว มทุ ก ข์ม าด้ว ยกัน ตลอดการศึกษาโดยเฉพาะคุ ณ คณิ ต สง่าทรัพ ย์ ที่ค อยให้

คาแนะนา ช่วยเหลือและให้กาลังใจแก่ผเู้ ขียนอันเป็ นส่วนหนึ่งทีใ่ ห้ทาการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นรูปธรรมและ
สาเร็จไปได้ดว้ ยดี
สุดท้ายแต่สาคัญ ยิง่ ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ท่อี ยู่เบื้องหลังความสาเร็จ ให้พลัง
ผลักดันให้เกิดกาลังใจ ความพยายามทีจ่ ะศึกษาหาความรูอ้ ยู่ตลอดเวลา ทาให้ผศู้ กึ ษามีความมุ่งมันและ
่
ความพยายามต่อการศึกษาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาจนสาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
ในการนี้ ผูศ้ กึ ษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาอิสระฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ส่ี นใจไม่มากก็
น้อย และหากเนื้อหาในฉบับดังกล่าวนี้ผดิ พลาดประการใด ผู้ศกึ ษาขอน้อมรับความผิดนัน้ ไว้แต่เพียงผู้
เดียวและขออภัยมา ณ ทีน่ ่ี
ธัชชัย ศุภสินสาธิต
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