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สถานการณ์ปัจจุบันที�เป็นปัญหาและโอกาส 
 ในปัจจุบันมูลค่าโดยรวมของตลาดสําหรับธุรกิจร้านกาแฟโดยรวมในปีหนึ"งๆมีเป็น
จํานวนมาก  ยากที"จะประเมินได้  ธุรกิจร้านกาแฟถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆแตก็่มีความหมาย
สําหรับระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม  เหตเุพราะธุรกิจร้านกาแฟสร้างมลูคา่เพิ"มอย่างตอ่เนื"อง  ช่วย
สร้างงาน ช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆตลอดเวลา เป็นธุรกิจที"มีความเสี"ยงน้อยในบรรดาธุรกิจ
ทั 2งหลาย ใช้เงินลงทนุน้อย แต่มีความหมายตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ช่วยให้ธุรกิจ
หลายๆอย่างเกิดขึ 2นและเติบโตได้อย่างต่อเนื"อง จะเห็นสภาพของธุรกิจร้านกาแฟแตล่ะยคุแต่ละ
สมยั ไมว่า่เศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไร จะขาขึ 2นหรือขาลง เศรษฐกิจจะแย่เพียงใด ธุรกิจอื"นๆบางธุรกิจ
อยู่ไม่ได้ แต่สําหรับร้านกาแฟแล้ว อยู่ได้แบบเย้ยฟ้าท้าดินมาอย่างตอ่เนื"อง เหตเุพราะคนต้องกิน
ต้องใช้ ผู้ ที"เคยดื"มกาแฟเป็นประจําก็ขาดไมไ่ด้ อีกทั 2งราคาของกาแฟก็ไมแ่พง   
 ด้วยเหตนีุ 2เองทําให้  คณุศิริรัตน์ ประพนัธ์ธุรกิจ  เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  “บลูเมาท์เทน 
คอฟฟี" ”  ผู้ ที"มีความชื"นชอบและหลงใหลในรสชาติของกาแฟสดอยุ่แล้ว จึงได้สนใจในธุรกิจกาแฟ
สด และได้เปิดร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจเสริมในชว่งแรก ซึ"งทําให้รู้ซึ 2งถึงความต้องการด้านตา่งๆของผู้
ที"ต้องการเป็นเจ้าของร้านกาแฟสด ซึ"งการที"จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟสกัร้านในสมยัก่อนรู้สึกว่าจะ
ยุ่งยากมากพอสมควร จึงเป็นจุดเริ"มแรกที"จุดประกายความคิดในการเปิดร้านกาแฟแบบง่ายๆไม่
ยุ่งยาก ไม่ต้องมีเงื"อนไขอะไรมากมายจนเกินไป มีอิสระในการบริหารร้านกาแฟอย่างเต็มที" จึงได้
เริ"มต้นศกึษาหาข้อมลูเพิ"มเตมิหลายๆด้านที"เกี"ยวกบัธุรกิจร้านกาแฟสด ทั 2งในตวัวตัถดุิบ ได้เสาะหา
เมล็ดกาแฟพนัธุ์ดี จากยอดดอยมาผสมผสาน คั"วในสตูรตา่งๆที"ให้ความเข้ม และความหอมอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของบลเูมาท์เทนคอฟฟี"  คณุศริิรัตน์ได้มองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจร้าน
กาแฟสดอยา่งตอ่เนื"อง ซึ"งจะเห็นได้จากความนิยมในการดื"มกาแฟสดเพิ"มขึ 2นเรื"อย ๆ ของประชากร
โลก แฟรนไชส์กาแฟตา่งๆเกิดขึ 2นมากมาย พร้อมกับงบประมาณการลงทนุที"สูงมากและข้อผูกมดั
รอบด้านที"ทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดย เฉพาะรายเล็กๆที"ต้องการมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตนเอง
ไมส่ามารถทําได้ จึงเป็นจดุเริ"มต้นให้คณุศิริรัตน์  อยากเปิดโอกาสทางเลือกใหม่ในการเป็นเจ้าของ
ร้านกาแฟแบบง่ายและทนัใจให้ผู้ประกอบ การที"มีงบประมาณหรือทนุน้อย สามารถเปิดร้านกาแฟ
เป็นของตนเองได้ เป็นการสร้างงานสร้างเงินสามารถทําเป็นรายได้หลกัหรือรายได้เสริมได้ดี โดยมี
ระยะเวลาคืนทนุสั 2น ยืดหยุ่นสงู ประการสําคญัผู้ลงทนุเปิดร้านกาแฟเป็นเจ้าของร้านกาแฟ 100% 
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ซึ"งจะเป็นความภูมิใจไม่ต้องอยู่ภายใต้อํานาจใครสั"งการให้ลําบากใจ อิสระทุกวินาทีประยุกต์ได้
ตามสไตล์ที"ตวัเองต้องการ  
 ที"กล่าวมานี 2คือสิ"งที"บลูเมาท์เทนมอบให้กับนกัลงทุนทุกๆท่าน โดยบลูเมาท์เทนมีความ
ตั 2งใจที"จะเอื 2อประโยชน์ให้กับผู้ ลงทุนมากที"สุด ลดข้อพันธนาการผูกพันลง มีความยืดหยุ่น
สงู  ดงันั 2นระบบการบริหารจดัการของแฟรนไชส์กาแฟสดบลเูมาท์เทนคอฟฟี" จึงตา่งจากแฟรนไชส์
อื"นทั"วๆไป อยา่งชดัเจน สามารถเปิดร้านกาแฟสดบลเูมาท์เทนคอฟฟี"  ร่วมกบัธุรกิจใดๆก็ได้ ยืดหยุ่น
ในส่วนของราคาขายตามพื 2นที" โดยไม่บงัคบั ( เนื"องจากปัจจยักลุ่มลกูค้า สถานที" คา่เช่าที" คา่จ้าง
พนักงาน ย่อมเป็นปัจจยัสําคญัที"เราควรคํานึงถึง )ด้วยประสบการณ์ในการทําร้านกาแฟสด ทํา
ให้บลเูมาท์เทนคอฟฟี"   ทราบถึงความต้องการของลกูค้าได้อย่างลึกซึ 2ง บลเูมาท์เทนคอฟฟี" ได้คิดค้น
สตูรเครื"องดื"มพิเศษตา่งๆที"สามารถตอบสนองความต้องการและความชอบเป็นพิเศษของลกูค้าได้
ทกุเพศ ทกุวยั และขายได้ทกุเวลา เพื"อเพิ"มรายได้ให้กบัร้าน อีกทั 2งรายละเอียดสําคญัที"สามารถจะ
ควบคมุรายได้และระบบบญัชีที"สามารถตดัปัญหาเรื"องรั"วไหลได้ดี บลเูมาท์เทนคอฟฟี" สรรหาเครื"อง
ชงกาแฟ เครื"องบดกาแฟที"มีคุณสมบตัิพิเศษ สามารถชงกาแฟได้อย่างมีคุณภาพ จากประเทศ
อิตาลี มาหลายรุ่นตามความจําเป็นในการใช้งานในระดบัต่างๆ พร้อมจัดทําเคาน์เตอร์กาแฟที"
พร้อมใช้งาน และอปุกรณ์พร้อมขาย 1 ชดุ ในราคาที"พิเศษ โดยนโยบายหลกัของบลเูมาท์เทนคอฟ
ฟี" คือเน้น ลงทนุตํ"า คืนทนุเร็ว เน้นรสชาติที"โดดเดน่ สร้างเอกลกัษณ์ให้กบับลเูมาท์เทนคอฟฟีอย่าง
แท้จริง บลูเมาท์เทนคอฟฟี" จึงขายวัตถุดิบพิเศษเหล่านี 2เฉพาะลูกค้าในแบรนด์เท่านั 2น โดยไม่
จําหน่ายให้แก่ลกูค้าทั"วไป และไม่รับสอนสตูรพิเศษแก่ลกูค้าทั"วไปด้วย เพื"อสร้างจดุขายให้กบัเมนู
เครื"องดื"มในร้านให้ต่างจากร้านทั"วไป ซึ"งเป็นจุดเด่นของธุรกิจ บลูเมาท์เทนคอฟฟี" มีข้อจํากัดเรื"อง
พื 2นที" จะไม่อนญุาตให้สมาชิกเปิดซํ 2าซ้อนกันในพื 2นที"ที"ใกล้เคียงกนั เน้นการดแูลรักษาเครื"องอย่าง
ละเอียด โดยมิได้มุ่งหวงัรายได้จากการซ่อมเครื"องหลงัหมดการรับประกัน ด้วยนโยบายที"ชดัเจน 
และความจริงใจ ที"มีให้ลกูค้า  โดยมิได้มุง่หวงัผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลกั ทําให้ได้รับการตอบ
รับที"ดีจากลกูค้าจํานวนมาก ขยายสาขาไปทั"วประเทศแล้วในขณะนี 2  
 
วิวัฒนาการและรูปแบบร้านกาแฟสดในประเทศไทย 
 1.กกวิวฒันาการร้านกาแฟ 
 คนไทยได้รู้จกักาแฟมาตั 2งแตต้่นกรุงรัตนโกสินทร์เนื"องจากกาแฟเป็นสินค้าส่งออกในสมยั
นั 2น  โดยมีการปลกูกาแฟในประเทศไทยเพื"อการส่งออก  ซึ"งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที"  
3  รวมทั 2งข้าราชการชั 2นผู้ ใหญ่  คือ  เจ้าของไร่กาแฟขนาดใหญ่ในสยามในสมยันั 2นผู้ ที"จะได้ลิ 2มลอง
รสชาติของกาแฟจึงมีแต่เจ้านายชั 2นผู้ ใหญ่และพระสงฆ์เท่านั 2น  และการดื"มกาแฟเริ"มเป็นที"
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แพร่หลายเมื"อวฒันธรรมการกินอาหารเช้าแบบตะวนัตกเข้ามามีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตคนไทยมากขึ 2น
ในสมยัรัชการที"  5  แตก็่ยงัจํากดัอยูใ่นแวดวงคนชั 2นสงู  ในประวตัิศาสตร์ของร้านกาไทยนั 2นร้านที"มี
ชื"อเยงอยา่งมากคือ  “ร้านกาแฟนรสิงห์”  ตรงหวัมมุถนนศรีอยธุยา  ริมลานพระบรมรูปซึ"งถือกําเนิด
ในรัชกาลที"  6  เป็นร้านที"หรูหรา  มีทั 2งอาหารว่างและการแสดงดนตรี  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ มี
ยศถาบรรดาศกัดิG  ในระยะแรกการดื"มกาแฟเป็นการดื"มเพื"อเข้าสงัคม  และแสดงออกถึงความมี
รสนิยม  ในยคุนี 2กาแฟยงัไมใ่ชเ่ครื"องดื"มในวิถีชีวิตของคนไทย  เพราะร้านกาแฟจะไม่เปิดขายทกุวนั  
กระทั"งหลงัเปลี"ยนแปลงการปกครอง  การดื"มกาแฟจึงเริ"มแพร่หลายออกมานอกวงัสู่ชนชั 2นกลาง  
และกระจายสูช่าวบ้าน 
 ร้านกาแฟซึ"งเป็นของสามญัชนร้านแรกๆคือ  “ร้านเอีHยะแซ”  ร้านกาแฟของชาวจีนไหหล  
ซึ"งเกิดขึ 2นก่อนชว่งสงครามโลกครั 2งที"สอง  ปัจจบุนัร้านนี 2ยงัตั 2งอยู่ในย่านเยาวราช  ร้านกาแฟยคุหลงั
มกัมีเจ้าของร้านเป็นชาวจีน  แต่เป็นที"นิยมของคนไทย  ทั 2งในกลุ่มข้าราชการ  พ่อค้า  นักเขียน  
นกัหนงัสือพิมพ์หรือศิลปิน  เช่น  ร้านออนล็อกหยุ่น  แตน่อกเหนือจากรสชาติของกาแฟแล้วฝีมือ
ของคนชงมือหนึ"งหรือที"เรียกกันว่า  “โกปี2”  ซึ"งเป็นส่วนสําคญัที"ทําให้ร้านกาแฟในยุคนั 2นถือเป็นที"
พบปะสังสรรค์และซื 2อขายแลกเปลี"ยนสินค้า  โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั 2งที"สองด้วย  ร้าน
กาแฟจึงกลายเป็นพื 2นที"เล็กๆที"กินความหมายกว้างสําหรับผู้คนในชมุชน  คําว่า  “สภากาแฟ”  ถูก
บญัญัติขึ 2นเนื"องจากคนที"มาดื"มกาแฟตามร้าน  ไม่ว่าจะเป็นเพิงเล็กๆในชมุชนหรือว่าร้านใหญ่ๆใน
เมือง  มักจะมานั"งกันนานๆเพราะนอกจากจะมีหนังสือพิมพ์ได้อ่านฟรีแล้วพวกเขายังมักจะมา
พดูคยุกนัในเรื"องสพัเพเหระ 
 ตอ่มาร้านกาแฟได้ถกูพฒันาขึ 2นเรื"อยๆจนกระทั"งเป็นธุรกิจ  “ร้านกาแฟสด”  มีการตบแตง่
รูปแบบร้านให้ดเูป็นสมยันิยม  เมนกูาแฟเป็นแบบสากล  ซึ"งธุรกิจร้านกาแฟสดนี 2เกิดขึ 2นในเมืองไทย
ตั 2งแต ่ พ.ศ. 2538  โดยใน  พ.ศ. 2545  มีผู้ประกอบการไม่ตํ"ากว่า  10  ยี"ห้อที"ประกาศขายธุรกิจนี 2
อยา่งจริงจงัเริ"มตั 2งแต ่ พ.ศ. 2543  เป็นต้นมา 
 2.กกรูปแบบร้านกาแฟสด 
 ความนิยมในร้านกาแฟส่งผลให้มีการแข่งขนัที"รุนแรงมากขึ 2น  โดยเฉพาะในด้านช่องทาง
การจดัจําหน่าย  ซึ"งแตล่ะผู้ประกอบการจะเน้นทําเลในการเปิดร้านหรือสาขาแตกต่างกันไป  โดย
สว่นใหญ่จะเปิดให้บริการในพื 2นที"ร้านค้าสมยัใหม ่ ทําให้เกิดการแยง่พื 2นที"ทําเลดี  จึงมีต้นทนุในการ
ขยายสาขาแตล่ะแห่งเพิ"มสงูขึ 2น  ดงันั 2นด้วยข้อจํากดัทางด้านต้นทุนและพื 2นที"ทําให้ร้านกาแฟสดมี
การปรับเปลี"ยนรูปแบบร้านออกมาในหลายลักษณะเพื"อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานที"และกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมาย  ซึ"งรูปแบบร้านกาแฟสดสว่นใหญ่มีดงันี 2 
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  2.1กกร้านกาแฟเตม็รูปแบบ  (Stand  Alone)  จะใช้พื 2นที"คอ่นข้างมากประมาณ  50  
ตารางเมตรขึ 2นไป  มีพื 2นที"สําหรับนั"งดื"มกาแฟและมีสินค้าหลากหลายครบทกุชนิด 
  2.2กกคีออส  (Kiosk)  จะใช้พื 2นที"ประมาณ  15-40  ตารางเมตร  เหมาะสําหรับพื 2นที"
เปิด  หรือภายในห้างสรรพสินค้า  หรือย่านธุรกิจ  สินค้าที"ขายจะเน้นเฉพาะสินค้าหลกั  คือ  กาแฟ
ชนิดตา่งๆ  ขนมอบ  เป็นต้น 
  2.3กกรถเข็นหรือร้านเล็ก  ใช้พื 2นที"ไม่เกิน  15  ตารางเมตร  เหมาะสําหรับย่านที"มี
พื 2นที"จํากดั  สินค้าที"ขายจะเน้นเฉพาะกาแฟเทา่นั 2น 
 สําหรับรูปแบบการขายกาแฟก็จะแตกต่างกันไปตามนโยบายการบริการของแต่ละร้าน  
ซึ"งสามารถจดัประเภทได้ดงันี 2 
 1.กกร้านกาแฟที"เน้นการขายเฉพาะกาแฟเป็นหลกั  ได้แก่  สตาร์บคัส์  คอฟฟี" เวิล์ด  และ
บ้านไร่กาแฟ  เป็นต้น 
 2.กกร้านกาแฟที"ขายควบคูก่บัขนมอบ  (Bakery)  โดยเน้นขนมอบมากกว่ากาแฟ  ได้แก่  
อินแอนด์เอ้าท์  โอบองแปง  และเดลี"ฟรองค์  เป็นต้น 
 3.กกร้านกาแฟที"ขายกาแฟควบคูก่บัอาหาร  ได้แก่  แบล็คแคนยอน  เป็นต้น 
 
ความจาํเป็นที�จะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ 
 เนื"องจากในปัจจุบันนี 2ปริมาณการบริโภคกาแฟของคนไทยสูงขึ 2นส่งผลให้การแข่งขัน
ระหว่างผู้ประกอบการต่างๆมีแนวโน้มที"จะรุนแรงขึ 2นด้วย  ประกอบกับปัจจุบนักระแสนิยมการ
บริโภคกาแฟสดเพิ"มขึ 2น  ทําให้จํานวนผู้ประกอบการร้านจําหน่ายกาแฟสดขยายตวัสูงขึ 2นส่งผลให้
ผู้บริโภคในกลุ่มนี 2จึงมีทางเลือกในการเลือกดื"มกาแฟสดหลากหลายมากขึ 2น  ดงันั 2นจําเป็นอย่างยิ"ง
ที"ทางบลูเมาท์เทนคอฟฟี" จะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การสื"อสารการตลาดเข้ามาช่วยในการ
ดําเนินธุรกิจเพื"อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในยคุทีมีการแข่งขนัสงูนี 2ซึ"งทางบลเูมาท์เทนคอฟฟี" ได้เห็น
ถึงความจําเป็นในการนําเครื"องมือการสื"อสารการตลาดมาใช้ร่วมกบัธุรกิจเนื"องจากเหตผุลดงันี 2 
 1.กกในปัจจบุนันี 2สื"อมีหลายประเภทและมีจํานวนมากขึ 2น  เนื"องจากตลาดมีการแยกเป็น
ส่วนย่อยๆ  และลักษณะตลาดบางตลาดเป็นลักษณะตลาดเฉพาะกลุ่ม  การติดต่อสื"อสารก็มี
ลกัษณะหลายอย่างทั 2งการใช้สื"อและไม่ใช้สื"อ  ดงันั 2นการนําเอาเครื"องมือการสื"อสารการตลาดเข้า
มาใช้จงึจําเป็นมากขึ 2น 
 2.กกราคาของสื"อเพิ"มขึ 2น  ในขณะที"จํานวนของผู้ รับข่าวสารจากสื"อลดลง  ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดมีมากขึ 2นเรื"อยๆ  เนื"องจากภาวการณ์แข่งขนัที"รุนแรงทําให้
ธุรกิจตา่งๆพยายามที"จะโฆษณาแขง่ขนักนัมากขึ 2น 
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 3.กกโฆษณาที"ปรากฏในสื"อต่างๆ  นั 2น  ค่อนข้างมีเนื 2อหายัดเยียดให้กับผู้บริโภคมาก
เกินไป  ทําให้เกิดความสบัสน  ทําให้ผู้ รับข่าวสารไม่สนใจในข่าวสารตา่งๆ  เนื"องจากผู้ รับข่าวสาร
เกิดความเบื"อหนา่ยและจะแยกไปรับสื"ออื"นที"แตกตา่งออกไป 
 4.กกเวลาที"ผู้บริโภคให้กับสื"อมีน้อยลงและความสนใจที"ให้กับสื"อมีน้อยลง  เนื"องจาก
ต้นทนุการใช้สื"อมีสงูมาก  ผู้ตดิตอ่สื"อสารจงึพยายามใช้เวลาให้น้อยลง  เพื"อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้สื"อสูงสุด  การแข่งขันอย่างรุนแรงเพื"อสร้างความแตกต่างในตวัสินค้าทําให้ผู้ บริโภคเบื"อ
หนา่ย  และมีความสนใจในสื"อลดลง  ตลอดจนคนหนัไปหากิจกรรมอื"นเพิ"มมากขึ 2นทําให้การสนใจ
ในสื"อตา่งๆลดลง 
 5.กกช่องทางการแสวงหาข้อมูลนั 2นเปลี"ยนแปลงไปแทนที"จะอยู่ที" สื"อเพียงสื"อเดียว  
ผู้บริโภคกลบัมีทางเลือกในการบริโภคสื"อที"หลากหลายมากขึ 2น 
 6.กกความเชื"อถือในสื"อเพียงสื"อเดียวลดลง  เนื"องจากมีสื"อให้เลือกบริโภคมากขึ 2นและ
ผู้บริโภคเองต้องการแสวงหาข้อมลูเพื"อสนบัสนนุการตดัสินใจของตนให้ได้มากที"สดุ 
 
ความสาํคัญของการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 จดุเริ"มต้นของการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม  
ล้วนแต่มีจุดริเริ"มจากการเล็งเห็นโอกาสที"จะทํากําไรจากธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ"ง  และเมื"อ
สามารถประสบความสําเร็จในการสร้างผลกําไรจากธุรกิจนั 2นแล้ว  ด้วยประสบการณ์ที"มีมากขึ 2นก็
จะเริ"มขยายขอบเขตธุรกิจออกไปครอบคลุมถึงธุรกิจอื"นๆ  โดยอาจเริ"มจากธุรกิจที"มีความสมัพนัธ์
อยา่งใกล้ชิดกบัธุรกิจที"ดําเนินอยู่  และคอ่ยๆ  ขยายไปสู่ธุรกิจที"ไม่มีความสมัพนัธ์กบัธุรกิจเดิมเลย
ด้วยลกัษณะของวิวัฒนาการแห่งการขยายตวัทางธุรกิจดงักล่าว  องค์การธุรกิจก็จะค่อยๆเจริญ 
เติบโตออกไปจากองค์การธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที"สดุ  และจากการมุ่งทํา
ธุรกิจที"เน้นสินค้าประเภทเดียวไปสูก่ารดําเนินธุรกิจหลายๆประเภทในเวลาเดียวกนั 
 ภายใต้ความพยามขององค์การธุรกิจที"จะเจริญเติบโตออกไปในลกัษณะข้างต้นนั 2น  ทกุๆ
องค์การย่อมมีกลยุทธ์การแข่งขนัของตนเอง  โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจนั 2นอาจอยู่ในลักษณะที"มีการ
ตระเตรียมวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ  หรืออาจอยู่ในลกัษณะที"แฝงอยู่ในนโยบาย
หรือแนวทางแหง่การประกอบการของธุรกิจนั 2นๆ  อยูแ่ล้ว 
 อย่างไรก็ดี  ถ้าหากพิจารณาจากขั 2นตอนของการวิวัฒนาการทางธุรกิจดงัที"ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น  องค์การธุรกิจส่วนใหญ่ซึ"งเริ"มจากการประกอบธุรกิจประเภทเดียวมักจะมีแนว
ทางการบริหารที"เริ"มจากการบริหารแบบครอบครัว  ในลักษณะดงักล่าวกลยุทธ์ทางธุรกิจจะมี
ลกัษณะที"แฝงอยูภ่ายใต้การตดัสินใจด้วยไหวพริบและปฏิภาณของผู้ นําของธุรกิจนั 2นๆ  ในจดุนี 2การ
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วางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นกิจจะลักษณะจะยังไม่เกิดขึ 2น  แต่เมื"อกิจการได้ขยายตวัออกไป  แรง
กดดนัที"เกิดขึ 2นจากระดบัความซบัซ้อนของธุรกิจซึ"งเริ"มขยายตวัออกไปจะมีมากขึ 2นทกุขณะ  อนัจะ
มีผลทําให้องค์การธุรกิจที"มีจุดเริ"มต้นจากการใช้แนวทางบริหารแบบครอบครัวเริ"มมีการแบ่งงาน
ภายในองค์การ  เช่น  การผลิต  การขาย  และการเงิน  เป็นต้น  และเริ"มมีการวางโครงสร้างของ
องค์การอยา่งมีหลกัเกณฑ์เพื"อรองรับการแบง่งานที"เกิดขึ 2น 
 เมื"อองค์การดงักล่าวเริ"มขยายงานธุรกิจออกไปครอบคลมุสินค้าหลายๆประเภท  การจดั
โครงสร้างขององค์การธุรกิจในลักษณะของการจดัตั 2งหน่วยธุรกิจซึ"งเป็นการกระจายอํานาจการ
ตดัสินใจไปสู่แต่ละหน่วยธุรกิจทั 2งหลายที"รับผิดชอบต่อสินค้าประเภทใดประเภทหนึ"ง  ซึ"งแต่ละ
หน่วยของธุรกิจที"รับผิดชอบตอ่สินค้าที"เกิดขึ 2นจากการกระจายอํานาจการตดัสินใจมกัจะมีกลยทุธ์
การแข่งขันที"เหมาะสมของตนเองในตลาด  การกระจายอํานาจการตดัสินใจและการกําหนดกล
ยุทธ์การแข่งขนัดงักล่าว  แม้จะเป็นระบบที"มีประสิทธิภาพในแง่ของการควบคมุแผนงาน  ตลาด
ต้นทนุ  และกําไรของแตล่ะฝ่ายหรือสว่นขององค์การ 
 อย่างไรก็ดีระบบดงักล่าวไม่มีสิ"งใดที"จะคํ 2าประกันได้ว่าแผนงานและกลยุทธ์การแข่งขนั
ของแต่ละฝ่ายที"เป็นอิสระแก่กันนั 2น  จะมีการประสานงานและมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์การ
ธุรกิจในระยะยาว  เมื"อถึงจุดนี 2องค์การธุรกิจที"มีขนาดใหญ่และมีขอบข่ายครอบคลุมไปยงัธุรกิจ
หลายประเภทจึงเริ"มให้ความสนใจต่อการวางแผนกําหนดกลยุทธ์  โดยที"ลกัษณะของการกําหนด
กลยุทธ์นั 2นค่อนข้างชัดเจนเป็นทางการและถูกกําหนดจากผู้ บริหารระดบัสูงขององค์การ  ทั 2งนี 2
เพื"อที"จะระดมกําลงัทรัพยากรที"มีอยู่ผลกัดนัให้องค์การธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที"ต้องการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 แม้ว่าในบางครั 2งกลยุทธ์ร่วมขององค์การอาจเน้นหนกัที"จะผลกัดนัให้เกิดความก้าวหน้า
ในธุรกิจบางประเภท  ในขณะที"อาจมีผลในการชะลอการเติบโตของธุรกิจประเภทอื"นในองค์การ  
แต่ถ้าหากกลยุทธ์ดงักล่าวสามารถที"จะก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจโดยส่วนรวมแล้ว  ก็ถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานแก่ฝ่ายงานต่างๆ  กล่าวง่ายๆคือ  กลยุทธ์ทางธุรกิจในลกัษณะนี 2จะไม่
เน้นถึงความอยู่รอดของธุรกิจประเภทหนึ"งประเภทใดภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยใดหน่วย
หนึ"งขององค์การโดยเฉพาะ  แต่จะคํานึงถึงความอยู่รอดและการเติบโตขององค์การธุรกิจโดย
ส่วนรวมในระยะยาว  นอกจากนี 2แล้วลักษณะแห่งการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจจะ
คอ่นข้างเป็นทางการ  ในลกัษณะนี 2จะอาศยัการวิเคราะห์  การวินิจฉยัอยา่งเป็นระบบ  
 กลยทุธ์เป็นสิ"งที"มีความสําคญัตอ่การสื"อสารการตลาดเป็นอย่างยิ"งเนื"องจากกลยทุธ์การ
สื"อสารจะเป็นสิ"งที"กําหนดให้แผนการสื"อสารการตลาดมีลกัษณะที"เป็นหนึ"งเดียวในแตล่ะเครื"องมือ  
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ไม่ใช่การโฆษณาเสนอข่าวสารอย่างหนึ"ง  ในขณะที"มีการจดัการลดราคาเพื"อส่งเสริมการขายที"สื"อ
ข่าวสารไปอีกแบบหนึ"ง  ป้ายฉลากสินค้าก็มีข่าวสารอีกแบบหนึ"ง  พนกังานขายก็เสนอข่าวสารอีก
แบบหนึ"งโดยไม่มีความสัมพันธ์กันเลย  ซึ"งสิ"งเหล่านี 2ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน  ทําให้การ
สื"อสารเกี"ยวกับตราสินค้าไม่ชัดเจน  ดังนั 2นผู้ บริโภคจะไม่เกิดการตอบสนองต่อการสื"อสารการ 
ตลาดตามที"ผู้ผลิตหรือนกัการตลาดต้องการทําให้การสื"อสารการตลาดไม่เป็นผลสําเร็จเท่ากับว่า
เงินลงทุนที"ลงไปก็ศูนย์เปล่าและยังเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ด้วย  แต่หากผู้ผลิตหรือนักการ
ตลาดสามารถออกแบบกลยุทธ์การสื"อสารการตลาดได้อย่างเป็นระบบ  ก็จะทําให้ข่าวสารที"
นําเสนอขายแก่ผู้บริโภคนั 2นมีลกัษณะที"ตรงใจ  และครบวงจรมากขึ 2นส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของตรา
สินค้านั 2นแตกตา่งและเดน่ชดัไปจากคูแ่ขง่  ทําให้การตดิตอ่สื"อสารกบัผู้บริโภคมีลกัษณะเป็นกนัเอง
มากขึ 2น  อนัเป็นรูปแบบการสื"อสารที"ผู้บริโภคต้องฟังและต้องการปฏิบตัิตามข้อความที"เชิญชวนใน
ขา่วสารมากกวา่รูปแบบการสื"อสารทั"วไป 
 นอกจากนี 2กลยุทธ์การสื"อสารการตลาดยงัเป็นเสมือนสิ"งที"ชี 2และคอยควบคมุทิศทางของ
การสื"อสารตราสินค้า  อีกทั 2งเป็นองค์ประกอบสําคญัที"ช่วยประสานกระบวนการทํางานทุกๆฝ่าย
ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องเป็นหนึ"งเดียวกันโดยความสําคญัของการสื"อสารการตลาดมี
ดงันี 2 
 1.กกการสื"อสารการตลาดสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั  เนื"องจากการสื"อสารทํา
หน้าที"สร้างความแตกต่างของสินค้า  ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านคณุลักษณะของสินค้า  
หรือด้านอารมณ์  เพื"อให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงคณุคา่ของสินค้าเราและทางด้านราคาการสื"อสารทํา
หน้าที"สร้างมลูคา่เพิ"ม  ทําให้เราสามารถตั 2งราคาให้ผู้บริโภคยอมรับ  และการสื"อสารทําให้ผู้บริโภค
หาสถานที"จดัจําหนา่ยได้สะดวก 
 2.กกการเปลี"ยนการลงทนุมาที"การสื"อสาร  สามารถทําให้ธุรกิจลดคา่ใช้จ่ายได้เนื"องจาก
ในยคุการตลาดที"เน้นการผลิตเรามกัทุ่มงบประมาณลงไปในงานเกี"ยวกบัการวิจยัและพฒันาซึ"งใน
บางครั 2ง ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีความต้องการ  หรือไม่เคยซาบซึ 2งคณุภาพที"ดีเลิศ  การ
สร้างสินค้าให้ได้มาตรฐานแล้วหันมาทุ่มเทความพยายามทางการสื"อสารจะทําให้ผู้บริโภคเกิด
ความเข้าใจในตวัสินค้ามากกวา่ 
 3.กกการสื"อสารนําข้อมลูเกี"ยวกบัการขายไปยงัผู้บริโภคหรือลกูค้าที"คาดหวงัได้ทกุระดบั
เนื"องจากการสื"อสารทําผา่นสื"อได้ทกุประเภท  ทําให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทกุกลุม่เป้าหมาย 
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 4.กกการตอ่สู้ ด้วยการสื"อสาร  ประหยดัต้นทุนกว่าการตอ่สู้ ด้วยสงครามราคา  เนื"องจาก
การสื"อสารสามารถสร้างภาพลักษณ์สูง  และทําให้ผู้บริโภคเกิดความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ
สินค้า 
 
ความสาํคัญของการวางแผนกลยุทธ์  

 1.กกการวางแผนกลยทุธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที"ช่วยให้หน่วยงานพฒันาตนเองได้ทนั
กับสภาพการเปลี"ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความสําคัญกับ
การศกึษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหนว่ยงานเป็นประเดน็สําคญั  

 2.กกการวางแผนกลยทุธ์ เป็นรูปแบบการวางแผนที"ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทกุระดบั 
มีความเป็นตวัเองมากขึ 2น รับผิดชอบต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ 2น ทั 2งนี 2 
เพราะการวางแผนกลยทุธ์เป็นการวางแผนขององค์การ โดยองค์การและเพื"อองค์การไม่ใช่เป็นการ
วางแผนที"ต้องกระทําตามที"หนว่ยเหนือสั"งการ  

 3.กกการวางแผนกลยทุธ์ เป็นรูปแบบการวางแผนที"สอดรับกบัการกระจายอํานาจ ซึ"งเป็น
กระแสหลกัในการบริหารภาครัฐในปัจจบุนั และสอดคล้องกบัที"สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ได้เตรียมออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐทกุระดบัมีการจดัทําแผนกลยทุธ์ใช้เป็น
เครื"องมือ ในการพฒันางานสูม่ิตใิหมข่องการปฏิรูประบบราชการ 
 4.กกการวางแผนกลยทุธ์ เป็นเงื"อนไขหนึ"งของการจดัทําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance Base Budgeting) ซึ"งสํานักงบประมาณกําหนดให้ส่วนราชการและ
หนว่ยงานในสงักดั จดัทําก่อนที"จะกระจายอํานาจด้านงบประมาณโดยการจดัสรรงบประมาณเป็น
เงินก้อนลงไปให้หนว่ยงาน  

 5.กกการวางแผนกลยทุธ์ เป็นการวางแผนที"ให้ความสําคญัตอ่การกําหนด “กลยุทธ์” ที"
ได้มาจากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ ๆ ที"ไม่ผกูติดอยู่กบัปัญหาเก่าในอดีตไม่เอาข้อจํากัดทางด้าน
ทรัพยากร และงบประมาณมาเป็นข้ออ้าง ดงันั 2น การวางแผนกลยทุธ์จึงเป็นการวางแผนแบบท้า
ทายความสามารถ เป็นรูปแบบการวางแผนที"ช่วยให้เกิดการริเริ"มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ได้ด้วย
ตนเอง จงึเป็นการวางแผนพฒันาที"ยั"งยืน 

 
ผลที�คาดว่าจะได้รับเมื�อมีการวางยุทธศาสตร์ 
 1.กกธุรกิจสามารถปรับตวัให้ทนัต่อเหตกุารณ์ที"เปลี"ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี  
โดยผู้บริหารจะตื"นตวัและพร้อมที"จะรับมือกบัสถานการณ์ตา่งๆ  ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จาก
จดุแข็งขององค์การให้เข้ากบัโอกาสได้อยา่งเหมาะสม 
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 2.กกธุรกิจสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนรักษาสภาพความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัไว้ได้ 
 3.กกธุรกิจสามารถปฏิบตัิงานได้ผลสําเร็จอย่างมีคุณภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี             
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.กกสมาชิกในบริษัทมีทิศทางในการทํางานร่วมกันอย่างชดัเจนเพื"อให้ธุรกิจอยู่รอดได้
และสามารถเจริญเตบิโตตอ่ไปได้ 
 5.กกลดความเสี"ยงด้วยการวางแผนโดยอาศยัข้อมูลที"เชื"อถือได้และมีหลกัเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจ 
 
ขอบเขตของยุทธศาสตร์ 
 การจัดทําสารนิพนธ์เล่มนี 2  เป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื"อสารการตลาดเพื"อการ
ได้เปรียบเชิงแขง่ขนัของธุรกิจ  มุง่เน้นเฉพาะกรณี  ธุรกิจแฟรนไชส์บลเูมาท์เทนคอฟฟี"   เท่านั 2น  โดย
ศกึษาจากแผนธุรกิจและกิจกรรมกาสื"อสารการตลาดของ  ธุรกิจแฟรนไชส์บลเูมาท์เทนคอฟฟี"   จาก
อดีตจนถึงปัจจบุนัปี  พ.ศ. 2553  รวมทั 2งศกึษาค้นคว้าข้อมลูทางทฤษฎีเพิ"มเติม  เพื"อให้เกิดความ
เข้าใจและเป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี"ยวกับกลยุทธ์การสื"อสารการตลาดเพื"อการได้เปรียบเชิง
แขง่ขนัของธุรกิจตอ่ไป  
 
ข้อจาํกัดในการดาํเนินงาน 
 งบประมาณที"ใช้  5 ล้านบาท 
 
ช่วงเวลาในการดาํเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินแผนยทุธศาสตร์  9  เดือน 
 
พื 3นที�ในการดาํเนินงาน 
 ทกุสาขาทั"วประเทศ 
 


