
บทที�กก2 
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ 
 
สภาพแวดล้อมของปรากฏการณ์ (C-PEST  Analysis) 
 C : Custumer,Competitors คือ ลูกค้าหรือผู้รับบริการ , คู่แข่ง 
 
ตารางก1กกแสดงการแข่งขันในตลาดร้านกาแฟสด 
 

ชื�อ ช่องทางจาํหน่าย 
ความหลากหลาย 

ของสินค้า 
ราคา กลุ่มเป้าหมาย 

แบลคแคนย่อน ร้านในศนูย์การค้า
สถานบนัเทิง 

มาก/มีอาหาร 
เครื�องดื�ม/ 
แอลกอฮอล 

ปานกลาง 
40 - 60 

วยัรุ่น/คนทํางาน 

คอฟฟี�  เวิล์ด ร้านในศนูย์การค้า
สถานบนัเทิง 

มีเฉพาะเครื�องดื�ม เย็น 
ร้อน และขนมทานเลน่ 

ปานกลาง 
40 – 45 

วยัรุ่น/คนทํางาน 

สตาร์บคั ร้านในศนูย์การค้า
และร้านเดี�ยว 

มีจํากดัเฉพาะ
เครื�องดื�ม เย็น ร้อน 

สงู 
60 – 120 

คนทํางาน/วยัรุ่น
มีรายได้สงู 

ออบองแปงค์ ร้านในศนูย์การค้า มีเฉพาะเครื�องดื�ม เย็น 
ร้อน และขนมปัง 

ปานกลาง 
30 – 40 

คนทํางาน/วยัรุ่น
มีรายได้สงู 

กาแฟบ้านไร่ ร้านในปั7มนํ 8ามนั มีเฉพาะเครื�องดื�ม เย็น 
ร้อน และขนมทานเลน่ 

ปานกลาง/
สงู   60 

นกัเดนิทาง 

คอฟฟี� ปิน ร้านในศนูย์การค้า
และสํานกังาน 

มีเครื�องดื�ม เย็น ร้อน 
ขนมเค้ก ขนมปัง 
อาหาร 

ปานกลาง 
30 – 40 

คนทํางาน/ 
นกัศกึษา 

  
 จํานวนร้านกาแฟพรีเมียม  มีการเพิ�มขึ 8นเช่นเดียวกบัการขยายตวัของมูลคา่ตลาดกาแฟ 
โดยสว่นใหญ่มีอตัราเพิ�มขึ 8นตามจํานวนชอ่งทางจําหนา่ยได้แก่ 

 1.กกศนูย์การค้า และห้างสรรพสินค้า 
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 2.กกอาคาร สถานที�สําคญั เชน่ ศนูย์ประชมุ, สนามบนิ, โรงแรม 
 3.กกโรงภาพยนตร์ ครบวงจรสมยัใหม ่
 4.กกร้านสะดวกซื 8อ 
 5.กกปั7มนํ 8ามนั 

 ร้านกาแฟพรีเมียม โดยคนไทยที�มีชื�อ ได้แก่  แบลคแคนยอน (Black Canyon) คอฟฟี�
เวิลด์ (Coffee World)  และบ้านไร่กาแฟ นอกจากนี 8ยงัมีร้านกาแฟ  Brand Name ระดบันานาชาติ
ขยายตลาดเข้ามาในประเทศได้แก่  สตาร์บคั (Star Buck) 
 ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนนักเนื�องจาก
ผู้ประกอบการในตลาดมีอยูห่ลายกลุม่  ทั 8งที�เป็นชาวไทยและชาวตา่งชาติ รวมถึงการดําเนินธุรกิจก็
มีรูปแบบที�หลากหลายแตกตา่งกันไปตามคณุภาพและราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านกาแฟ
อาจพอแบง่คร่าว ๆ ได้  ดงันี 8 
 1.กกร้านกาแฟที�เป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ 

 ร้านกาแฟเหล่านี 8ส่วนใหญ่จบักลุ่มลกุค้าระดบับน  ราคาสินค้าโดยเฉลี�ย  65  บาทขึ 8นไป
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์อาจถือได้ว่าเป็นผู้ นําในตลาดนี 8  ด้วยความมีชื�อเสียงและเป็นแบรนด์ดงัจาก
ประเทศอเมริกา สตาร์บคัส์เข้ามาในไทยเมื�อปี พ.ศ.2541 ชจูดุขายของการเป็นร้านกาแฟที�คดัสรร
คณุภาพวตัถดุบิจากตา่งประเทศ  ภายในร้านมีสื�อประชาสมัพนัธ์ประเภทแผ่นพบัจํานวนมาก  เพื�อ 
ให้ความรู้ตา่ง ๆ  เกี�ยวกับกาแฟแก่ลูกค้า  สตาร์บคัส์จึงเป็นร้านที�ครองใจผู้บริโภคในตลาดกาแฟ
ระดบับนมาอย่างตอ่เนื�อง ด้วยจํานวนสาขาที�มีประมาณ 25 สาขา (Thailand Restaurant News, 
2544)  สว่นร้านอื�น ๆ  ที�อยูใ่นตลาดนี 8ได้แก่ ซูซูกิ  โอบองแปง กลอเรีย จีนส์ คอฟฟี� ส์ เป็นต้น 
 2.กกร้านกาแฟของนักลงทุนต่างประเทศที�เข้ามาสร้างแบรนด์ในไทย 

 มีหลายรายเช่นกัน  เช่น  คอฟฟี�   เวิลด์  คอฟฟี� บีนส์  สําหรับคอฟฟี�   เวิลด์เป็นร้านที�
ค่อนข้างมีชื�อเสียงในกลุ่มนี 8  คอฟฟี�   เวิลด์เปิดตวัในปีพ.ศ.2540  โดยนกัลงทุนชาวองักฤษ  และ
เปิดสาขาแรกที�มหาวิทยาลยั  ABAC  มุ่งจบักลุ่มนกัศกึษาที�มีรายได้สงู  หลงัจากนั 8นคอฟฟี�  เวิลด์  
ก็ขยายสาขาไปแถวสีลม  เน้นจบักลุม่นกัธุรกิจ  คนทํางานมากขึ 8น  ปัจจบุนัคอฟฟี�  เวิลด์กําลงัขยาย
สาขาไปในศนูย์การค้า  เช่น  เซ็นทรัล  บิ7กซี  โลตสั  รูปแบบการตกแต่งร้านมีความทนัสมยั กาแฟ 
ที�ใช้ในร้านมีทั 8งเป็นกาแฟไทยและกาแฟนําเข้าจากต่างประเทศ ราคากาแฟขายอยู่ที�  45-65 บาท 
ตอ่แก้ว ในปัจจบุนั  คอฟฟี�   เวิลด์มีจํานวนสาขาประมาณ  30  สาขา (กนัยายน,2545) 
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 3.กกร้านกาแฟของคนไทยทั Lงที�ลงทุนเองและเปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ 

 ร้านกาแฟในกลุม่นี 8มีหลายขนาด  ตั 8งแตข่นาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  ร้านที�โดดเดน่และ
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในระบบแฟรนไชส์  ได้แก่  ร้านแบล็คแคนยอน  ซึ�งก่อตั 8งขึ 8น
ปลายปี พ.ศ.2536  ร้านแบล็คแคนยอนได้ฉีกแนวการทําร้านกาแฟให้ตา่งไปจากเดิม  ด้วยการเปิด
ร้านกาแฟควบคู่กับการขายอาหาร  ร้านแบล็คแคนยอนมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าระดบักลางไปจนถึง
ระดบับนที�เป็นกลุ่มคนทํางานและครอบครัว  ราคาจําหน่ายกาแฟอยู่ที�  45-65  บาท แบล็คแคน
ยอนชูจุดขายที�ความสดใหม่ของกาแฟ  ด้วยการชงกาแฟ  1  ซอง  ต่อ  1  แก้ว  เมล็ดกาแฟที�ใช้  
70%  เป็นพนัธุ์อาราบก้ิาของโครงการหลวง  และอีก  30%  เป็นเมล็ดกาแฟนําเข้าจากตา่งประเทศ  
ปัจจุบนัร้านแบล็คแคนยอนมีจํานวนสาขาประมาณ  76  แห่ง  (มิถุนายน,2545)  นอกจากนี 8ร้าน
แบล็คแคนยอนยงัได้ขยายการลงทนุเข้าไปในประเทศสิงคโปร์  และมีแนวโน้มที�จะขยายการลงทนุ
ต่อไปในประเทศมาเลเซีย  และฟิลิปปินส์ด้วย  ร้านกาแฟอื�น ๆ ในกลุ่มนี 8ได้แก่  94 Coffee,                  
The  Coffee  Maker,  Barista  เป็นต้น ร้านเหล่านี 8จําหน่ายกาแฟที�มีคณุภาพใกล้เคียงกบักาแฟ
จากร้านใหญ่ ๆ  แตร่าคาถูกกว่า  สิ�งนี 8ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสําหรับการดื�ม
กาแฟเพิ�มขึ 8น 
 4.กกร้านกาแฟของคนไทยที�เปิดร่วมกับปัNมนํ Lามัน 

 ร้านกาแฟเหล่านี 8เน้นจับกลุ่มลูกค้าที�เป็นนักเดินทาง  ราคากาแฟจะไม่สูงนักเฉลี�ย
ประมาณ  30-45  บาทต่อแก้ว  กลุ่มนี 8เน้นการเป็นร้านสะดวกซื 8อที�ขยายตวัไปพร้มกับปั7มนํ 8ามัน  
แบรนด์ดงั ๆ  เช่น  บ้านใร่กาแฟร่วมกบัปั7มนํ 8ามนั  JET  กาแฟบ้านเราร่วมกับปั7มปตท.  ลาวิตา
ร่วมกับปั7มบางจาก  การลงทุนโดยอาศยัแบรนด์ใหญ่จากปั7มนํ 8ามนั  ทําให้แบรนด์เล็ก ๆ ของร้าน
กาแฟดงักลา่วขยายตวัไปอยา่งรวดเร็ว  สําหรับนกัลงทนุกลุ่มนี 8  บ้านใร่กาแฟถือว่าเป็นร้านกาแฟที�
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก  ด้วยสาขาในปัจจุบนัประมาณ  80  แห่ง  (มิถุนายน,2545)  
หลังจากเปิดดําเนินธุรกิจมาตั 8งแต่ปี  2540  จุดเด่นของบ้านใร่กาแฟอยู่ที�การออกแบบร้านให้มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ  มีบรรยากาศดงึดดูใจนกัดื�มกาแฟได้เป็นอยา่งดี 
 นอกจากการแบง่กลุ่มดงักล่าวแล้ว  ในตลาดยงัมีธุรกิจร้านกาแฟรายย่อยอีกเป็นจํานวน
มาก  สว่นใหญ่ร้านเหลา่นี 8จะลงทนุในรูปแบบมมุกาแฟ  (Corner/kiosk)  หรือรถเข็น  ที�ใช้เงินลงทนุ
ไม่มากนัก  ผู้ ประกอบการรายใหญ่ที�ส่งออกและนําเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟจะเป็นผู้ จักจําหน่าย
อปุกรณ์และวตัถดุิบตา่ง ๆ  ให้กบัผู้ประกอบการรายย่อย  ดงันั 8น  ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเหล่านี 8  
จึงมีปริการให้คําปรึกษา  สอนการทํากาแฟให้กับร้านกาแฟรายย่อย ๆ  เพื�อเป็นช่องทางจัด
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จําหนา่ยอปุกรณ์กาแฟและเมล็ดกาแฟ  ร้านกาแฟรายใหญ่เหล่านี 8ได้แก่  บอนกาแฟ กาแฟบ้านเรา  
กาแฟแมส่ลอง  เป็นต้น 
 P : Politics Environment คือ สถานการณ์ทางการเมือง และยังร่วมถึงนโยบาย
ต่าง ๆ และ กฎหมายที�เกี�ยวข้องอีกด้วย 
 คณะรัฐมนตรีพิจารณายุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2552-2556 ตามที�กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ แล้วมีมตดิงันี 8 
 1.กกเห็นชอบในยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2552-2556 ตามที�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ สําหรับงบประมาณเพื�อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ สํานักงบประมาณจะ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีให้ตามความจําเป็น   

 2.กกเห็นชอบให้หน่วยงานที�รับผิดชอบพิจารณาจดัทําแผนงานโครงการเสนอขอจดัสรร
งบประมาณปี 2553-2556 จากงบปกติ  โดยในปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้
หนว่ยงานที�รับผิดชอบเจียดจา่ยงบประมาณดําเนินการไปก่อน   
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานวา่ 
 1.กกจากมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ ครั 8ง
ที� 2/2550 วันที� 6 กันยายน 2550 ซึ�งเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้ากาแฟภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA)  ในปี 2553 ทําให้เกิดผลกระทบตอ่เกษตรกรผู้ปลกูกาแฟ จึงเห็นสมควรจดัทํา
ยทุธศาสตร์กาแฟเพื�อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรชาวสวนกาแฟ   เจ้าหน้าที�ภาครัฐและองค์กรที�
เกี�ยวข้องทกุสว่นในการพฒันาสินค้ากาแฟทั 8งระบบเพื�อให้สามารถแข่งขนักบั ประเทศคูแ่ข่งในการ
ผลิตได้ตลอดไป  
 2.กกคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมติเมื�อวนัที� 28 
พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบยทุธศาสตร์กาแฟปี 2552-2556 และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร
รับข้อสงัเกตไปปรับปรุงยทุธศาสตร์กาแฟในการเพิ�มผลผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โดยไม่ขยายพื 8นที�เพาะปลูกส่งเสริมและสนบัสนุนจุดแข็งในเรื�องคุณภาพ  มาตรฐาน และความ
ปลอดภยัของสินค้ากาแฟลดต้นทนุการผลิต  รวมทั 8งให้จดัทํารายละเอียดแผนงาน โครงการเพื�อขอ
ใช้เงินงบกลางสําหรับปีงบประมาณ 2552 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบสําหรับปี 
2553-2556 ให้จดัทําแผนงาน โครงการเสนอขอจดัสรรงบประมาณจากงบปกต ิ  
 ยุทธศาสตร์กาแฟ ประกอบด้วย  
 1.กกวิสัยทัศน์ เพิ�มผลผลิต ลดต้นทุน รักษาคุณภาพ   และเอกลักษณ์กาแฟไทย 
โดยมีพันธกิจ ดังนี L  
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  1.1กกส่งเสริม สนบัสนุนการเพิ�มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ�มคณุภาพ
ผลผลิต  
  1.2กกถ่ายทอดเทคโนโลยีที�ดีและเหมาะสม 
  1.3กกสร้าง พฒันาเครือขา่ยระหวา่งเกษตรกร และกลุม่เกษตรกร  
  1.4กกสร้างมาตรฐาน และภาพลกัษณ์กาแฟไทย  
 2.กกเป้าหมาย  

  2.1กกลดต้นทนุการผลิตกาแฟเทา่หรือมากกวา่เวียดนาม ไมเ่กินร้อยละ 10 
  2.2กกเพิ�มผลผลิตต่อไร่กาแฟที�ปลูกเป็นพืชเดี�ยวจาก 200 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2552 
เป็น 300 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2556 และปลกูร่วมกบัพืชอื�นจาก 143 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2552 เป็น 180 
กิโลกรัม/ไร่ ปี 2556 
  2.3กกเพิ�มปริมาณแปลงกาแฟที�ได้รับการรับรอง GAP ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 
 3.กกยุทธศาสตร์และมาตรการดาํเนินงาน  

  3.1กกยุทธศาสตร์ด้านการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต  
   3.1.1กกจัดระบบการผลิตในพื 8นที�  15 จังหวัด ได้แก่  เชียงราย ลําปาง 
เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน   ตาก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์  ประจวบคีรีขนัธ์  ชุมพร ระนอง   สรุาษฎร์ธานี 
พงังา กระบี� นครศรีธรรมราช  
      -กกศึกษาวิเคราะห์ความถูกต้องของพื 8นที�ที�มีศักยภาพและพื 8นที�
ปลกูจริง รวมทั 8งสํารวจข้อมลูด้านโลจิสตกิส์  
      -กกวิเคราะห์คาดคะเนแนวโน้มด้านราคา ต้นทุน และผลตอบแทน 
(ประชมุ/สมัมนา)  
      -กกจัดทําข้อมูลแผนที�แสดงความเหมาะสม และวางแผนกําหนด
เขตปลกูกาแฟในพื 8นที�ที�ปลกูกาแฟเป็นพืชเดี�ยวและปลกูเป็นพืชร่วม 
      -กกจดัประชมุระดบัเจ้าหน้าที�ขึ 8นทะเบียนภาคสนาม พิมพ์คูมื่อและ
แบบ คําร้อง วสัดุสํานกังาน และค่าจดัทําหีบห่อทางไปรษณีย์ ประมวลผลและจัดทําฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศกาแฟ ตดิตามหรือนิเทศงาน รายงานผลและบริหารโครงการ 
   3.1.2กกพฒันาและสง่เสริมการใช้ทรัพยากรดนิอยา่งมีประสิทธิภาพ  
    -กกสํารวจ วิเคราะห์พื 8นที�เพาะปลกูกาแฟ  
    -กกสํารวจ จําแนก วิเคราะห์ข้อมูลดิน และประเมินความเหมาะสม
สําหรับปลกูกาแฟ  
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    -กกถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการจดัการดนิ 
    -กกตดิตามประเมินผลและจดัทํารายงาน 
   3.1.3กกปรับปรุงสวนกาแฟเสื�อมโทรม 
    -กกส่งเสริมการตัดทําสาวต้นกาแฟที�ให้ผลผลิตติดต่อกันเกิน 5 ปี 
รณรงค์การตดัแตง่กิ�ง โดยการจดัทําแปลงสาธิต อบรมความรู้เกษตรกร  
    -กกปรับเปลี�ยนสวนเก่าโดยใช้กาแฟสายพนัธุ์ดี ที�ให้ผลผลิตสูง และ
จํานวนครั 8งในการเก็บเกี�ยวน้อย และจดัทําแปลงทดสอบกาแฟสายพนัธุ์ดี 
   3.1.4กกพฒันาการผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP 
    -กกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟให้ได้มาตรฐาน 
GAP โดยการพฒันาความรู้เจ้าหน้าที� จดัเวทีชมุชน เพื�อวิเคราะห์สภาพพื 8นที� ปัญหา/ความต้องการ
เกษตรกร แนวทางการพฒันาเฉพาะพื 8นที�และอบรมความรู้เกษตรกร 
    -กกจดัตั 8งศนูย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีที�เหมาะสม 
    -กกการตรวจรับรองสวน/ผลผลิตที�ได้มาตรฐาน GAP 
   3.1.5กกวิจยัและพฒันาการผลิต 
    -กกวิจยัเทคโนโลยีการเพิ�มผลผลิตและลดต้นทนุการผลิต 
    -กกวิจัยพันธุ์กาแฟโรบัสต้าที�ให้ผลผลิตสูงมีจํานวนครั 8งในการเก็บ
เกี�ยวน้อย 
    -กกวิจยัพนัธุ์กาแฟอาราบิก้า ต้านทานโรคราสนิม มีความเหมาะสม
แตล่ะพื 8นที�รสชาตดีิ มีความหลากหลายของพนัธุ์ 
    -กกวิจยัเทคโนโลยีการผลิตในการเพิ�มผลผลิต และลดต้นทนุการผลิต 
(การตดัแตง่ อตัราปุ๋ ยที�เหมาะสม การป้องกนักําจดัโรคและแมลงเป็นต้น) 
    -กกวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี�ยวในการปรับปรุงคุณภาพ
ปราศจากสารพิษออคราทอกซิน เอ  
   3.2กกยุทธศาสตร์ด้านการเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ 

   3.2.1กกสง่เสริมการแปรรูปในสถาบนัเกษตรกร 
    -กกถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป/สมัมนาแลกเปลี�ยนความรู้ 
    -กกสนบัสนุนเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี 8ยตํ�าเพื�อสนบัสนุนการแปรรูปและ
การพฒันาผลิตภณัฑ์/บรรจภุณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
    -กกวิจยัพฒันาการแปรรูปสินค้าผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ 
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  3.3กกยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและส่งเสริมด้านการสร้างเสถียรภาพราคา 

   3.3.1กกสง่เสริมการซื 8อขายเมล็ดกาแฟและผลิตภณัฑ์กาแฟตามชั 8นคณุภาพ 
    -กกจดัทํามาตรฐานเมล็ดกาแฟและผลิตภณัฑ์กาแฟตามชั 8นคณุภาพ 
โดยการจดัทํามาตรฐาน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สําหรับใช้ประกอบในการจดัทํา
มาตรฐาน 
    -กกประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการซื 8อขายกาแฟและผลิตภณัฑ์กาแฟ
ตามชั 8นคณุภาพ โดยการจดังานสง่เสริมการขายและประชาสมัพนัธ์ทางสื�อ 
   3.3.2กกบริการตลาดภายในและตลาดตา่งประเทศ 
    -กกการจดัระเบียบบริหารการนําเข้าและสง่ออกสินค้ากาแฟ 
    -กกจัดหาตลาดให้เกษตรกรด้วยการส่งเสริมการจัดทําสัญญา
ข้อตกลงซื 8อขายเมล็ดกาแฟระหวา่งเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกรกบัผู้ประกอบการ 
    -กกประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และความเคลื�อนไหว
ราคาตลาดโลก เพื�อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจจําหนา่ยผลผลิตของเกษตรกร 
  3.4กกยุทธศาสตร์ด้านการปรับฐานการบริหารจัดการ 

   3.4.1กกมอบให้คณะอนุกรรมการพืชสวนและคณะทํางานพืชกาแฟ ซึ�งอยู่
ภายใต้คณะอนุกรรมการพืชสวนรับผิดชอบในการพิจารณาในเรื�องกาแฟทั 8งระบบ และให้กรม
วิชาการเกษตรเป็นสํานกังานเลขานกุาร         
   3.4.2กกสร้างเครือขา่ยข้อมลูกาแฟภายในประเทศและตา่งประเทศ 
   3.4.3กกพฒันาเครือขา่ยผู้ผลิตกาแฟ (ประชมุ/สมัมนา) 
   3.4.4กกพฒันาเครือขา่ยกลุม่รับซื 8อและจดัการผลผลิต 
   3.4.5กกการตดิตามประเมินผล  
  3.5กกงบประมาณตามยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงนิ 212.818 ล้านบาท  

  3.6กกหน่วยงานรับผิดชอบ 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมสง่เสริมสหกรณ์  สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมพฒันา
ที�ดนิ   กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้าตา่งประเทศ  
  3.7กกประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

   3.7.1กกต้นทุนการผลิตกาแฟลดลงเทียบเท่ากบัเวียดนามหรือสงูกว่าไม่เกิน
ร้อยละ 10  
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   3.7.2กกเพิ�มผลผลิตตอ่ไร่กาแฟที�ปลูกเป็นพืชเดี�ยวเป็น 300 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปลกูเป็นพืชร่วม 180 กิโลกรัม/ไร่ในปี 2556  
   3.7.3กกได้ผลผลิตกาแฟที�มีคุณภาพจากแปลงที�ได้รับการรับรอง GAP 
เพิ�มขึ 8นร้อยละ 50 ได้ผลผลิตกาแฟเพียงพอกบัความต้องการใช้ของอตุสาหกรรมกาแฟในประเทศ 
 E : Economic Environment  คือ สภาพแวดล้อม หรือสภาพเศรษฐกิจ 
 กาแฟเป็นเครื�องดื�มที�มีกลิ�นและรสเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที�ชื�นชอบของคนทั�วโลก
จํานวนมากมาช้านาน ถึงแม้วา่ กาแฟจะไมไ่ด้เป็นเครื�องดื�มที�มีถิ�นกําเนิดในประเทศไทย แตก่าแฟก็
เป็นเครื�องดื�มที�คนไทยรู้จกัและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ตํ�ากว่า 150 ปีแล้ว  โดยในประเทศไทยมี
การปลกูกาแฟหลายพนัธุ์ มีการพฒันาวิธีการนํากาแฟมาผลิตเป็นเครื�องดื�มในลกัษณะตา่ง ๆ และ
มีรสนิยมการบริโภคกาแฟที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น โอเลี 8ยง กาแฟเย็น หรือกาแฟโบราณที�ใช้ถงุ
กาแฟชง ซึ�งแตกต่างไปจากรสนิยมของต่างชาติที�นิยมบริโภคกาแฟกันอย่างแพร่หลาย อย่าง
สหรัฐอเมริกาหรือยโุรป เป็นต้น 

 ปัจจบุนัธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจที�มีอตัราการขยายตวัสงู ผู้ประกอบการขนาดย่อมมีการ
ปรับปรุงธุรกิจของตนเอง รวมทั 8งมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอีกเป็นจํานวนมาก  ถึงแม้กาแฟจะ
เป็นเครื�องดื�มที�มีจําหน่ายและเป็นที�รู้จกัในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน  แตล่กัษณะความนิยม
และพฤติกรรมการดื�มกาแฟของคนไทย จะมีลกัษณะเฉพาะที�แตกต่างไปจากชาวต่างประเทศ  
ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื�อง บริษัท ศูนย์วิจัย                 
กสิกรไทย จํากดั คาดการณ์ว่ามลูคา่ผลิตภณัฑ์กาแฟในปี 2548 เท่ากบั 21,000 ล้านบาท ซึ�งเป็น
ปริมาณที�เติบโตมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ นบัจากปี 2545 และมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 10 โดย
แยกเป็นกาแฟผงสําเร็จรูป 9,300 ล้านบาท กาแฟกระป๋อง 7,000 ล้านบาท และร้านกาแฟพรีเมี�ยม 
4,700 ล้านบาท ตามลําดบั  

 ทั 8งนี 8 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์ว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟทุกประเภทยังเป็นธุรกิจที�
นา่สนใจ และสามารถเตบิโตได้อีกมาก เนื�องจากอตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจบุนัยงัอยู่
ในเกณฑ์ตํ�า คือ บริโภคน้อยกว่าร้อยละ 0.5 กิโลกรัม/คน/ปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วย/คน/ปี 
เท่านั 8น (หรือเฉลี�ยไม่ถึงหนึ�งแก้ว/คน/วนั) เพราะปริมาณคนไทยที�บริโภคกาแฟเป็นประจํามีเพียง
ร้อยละ 30 (หรือไมถึ่ง 2 ล้านคน) จากประชากรคนไทยทั 8งหมดกว่า 60 ล้านคน ซึ�งยงัมีปริมาณน้อย
เมื�อเทียบกบัประเทศในแถบเอเชียอยา่งเชน่ ญี�ปุ่ น ดื�มกาแฟเฉลี�ย 500 แก้ว/คน/ปี หรืออเมริกาที�ดื�ม
กาแฟเฉลี�ย 700 แก้ว/คน/ปี (หรือเฉลี�ย 2 แก้ว/คน/วนั) ดงันั 8น ธุรกิจผลิตภณัฑ์กาแฟยงัมีโอกาส
เตบิโตอีกมาก แตค่าดหมายวา่การแขง่ขนัในตลาดผลิตภณัฑ์กาแฟตา่ง ๆ จะทวีความรุนแรงมากขึ 8น 
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 ดังนั 8น ผู้ ประกอบการในธุรกิจกาแฟนี 8 จะต้องปรับกลยุทธ์ทั 8งรุกและรับ ให้ทันกับ
สถานการณ์ทางการตลาดที�เปลี�ยนแปลงไป  โดยเฉพาะร้านกาแฟพรีเมี�ยม ถ้าภาพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยยงัสามารถเตบิโตได้อยา่งตอ่เนื�อง  ผู้ เชี�ยวชาญในธุรกิจกาแฟ คาดการณ์ว่า มลูคา่
ตลาดจะทะลรุะดบั 7,000 ล้านบาท ภายในเวลาไมเ่กิน 5 ปีข้างหน้าอยา่งแนน่อน 
 ผลกระทบของการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี�ยมต่อคนไทย มีดงัตอ่ไปนี 8  
 1.กกเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการดื�มกาแฟของคนไทย การเปิดร้านกาแฟพรีเมี�ยมมากขึ 8น
ทําให้คนไทยมีความรู้เกี�ยวกบักาแฟคั�วบดมากขึ 8น และสามารถเปลี�ยนทศันคติของคนไทยที�มีต่อ
ร้านจําหน่ายกาแฟคั�วบดได้ เนื�องจากเดิมนั 8นคนไทยนิยมบริโภคกาแฟสําเร็จรูปมากกว่ากาแฟคั�ว
บด รวมทั 8งคนไทยมองว่าร้านจําหน่ายกาแฟคั�วบดนั 8นมีราคาแพง ซึ�งที�จริงแล้วราคาจําหน่ายของ
กาแฟคั�วบดในร้านกาแฟพรีเมี�ยมเป็นไปตามคณุภาพของสินค้า รวมไปถึงความใหม่สดของสินค้า 
ดงันั 8นโอกาสของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี�ยมยงัเปิดกว้างสําหรับนกัลงทนุ  
 2.กกมีร้านจําหน่ายกาแฟสดในลักษณะร้านค้าย่อยหรือบูธเล็ก ๆ เกิดขึ 8นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในย่านธุรกิจ และร้านค้าข้างริมถนนที�มุ่งสู่ตา่งจงัหวดั รวมทั 8งในบางจงัหวดัที�เป็นแหล่ง
ทอ่งเที�ยว ซึ�งร้านจําหนา่ยกาแฟสดรายยอ่ยนี 8นบัว่าเป็นธุรกิจใหม่ที�การเปิดดําเนินการเป็นจํานวนมาก 
โดยร้านเหล่านี 8อาจจะเป็นร้านที�จําหน่ายกาแฟสดรายย่อยและเครื�องดื�มประเภทอื�น ๆ อยู่แล้ว             
แตเ่พิ�มการจําหน่ายกาแฟสดเพื�อเพิ�มทางเลือกให้กบัลูกค้าเพิ�มขึ 8น หรือเป็นร้านที�เปิดกิจการใหม่
เพื�อจําหนา่ยกาแฟสดโดยเฉพาะ  
 3.กกกาแฟที�ผลิตในไทยได้รับความนิยมมากขึ 8น โดยเฉพาะกาแฟที�คณุภาพสงูที�ผลิตทาง
ภาคเหนือ เช่น กาแฟของโครงการหลวง กาแฟดอยวาวี ดอยช้าง เป็นต้น เนื�องจากรสชาติที�โดด
เดน่มีเอกลกัษณฑ์เฉพาะ ซึ�งร้านกาแฟพรีเมี�ยมของนกัลงทนุไทยนั 8นชจูุดเด่นของการนํากาแฟใน
ประเทศ แตกตา่งจากร้านกาแฟพรีเมี�ยมจากตา่งประเทศที�เน้นกาแฟคั�วบดที�นําเข้าจากตา่งประเทศ 
นอกจากกาแฟคั�วบดที�ผลิตในประเทศจะเป็นที�รู้จกัของคนไทยมากขึ 8นแล้ว ชาวต่างประเทศเริ�ม
ยอมรับรสชาติของกาแฟคั�วบดที�ผลิตในประเทศไทยมากขึ 8น จนกระทั�งมีการสั�งนําเข้าเพื�อไป
จําหนา่ยในร้านกาแฟพรีเมี�ยมในตา่งประเทศในฐานะที�เป็นกาแฟพื 8นเมืองจากไทยด้วย ซึ�งนบัว่าจะ
เป็นใบเบิกทางสําหรับผู้ ประกอบการไทยที�ต้องการไปลงทุนขยายสาขาร้านกาแฟพรีเมี�ยมใน
ต่างประเทศ โดยอาศยัชื�อเสียงของกาแฟไทย รวมทั 8งยังสามารถเพิ�มเมนูกาแฟไทยเข้าไปใน
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ�งจะช่วยเพิ�มยอดมูลค่าการส่งออกกาแฟสําเร็จรูปของไทยให้
ขยายตวัมากขึ 8น  
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 4.กกปริมาณการนําเข้ากาแฟสําเร็จรูปขยายตวัอย่างรวดเร็ว การขยายตวัอย่างรวดเร็ว
ของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี�ยมโดยเฉพาะร้านที�เป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ เนื�องจากร้านเหล่านี 8
เน้นกาแฟนําเข้า ทําให้มลูคา่การนําเข้ากาแฟสําเร็จรูปขยายตวัอย่างก้าวกระโดดมาตั 8งแตปี่ 2543 
โดยมีมลูคา่การนําเข้าเพียง 88.01 ล้านบาทในปี 2542 และในปี 2543 มลูคา่การนําเข้าเพิ�มขึ 8นเป็น 
178.86 ล้านบาทหรือขยายตวักว่า 1 เท่าตวั บริษัท ศนูย์วิจยักสิกรไทย จํากดั คาดว่าในปี 2546 นี 8
มลูคา่การนําเข้ากาแฟสําเร็จรูปจะเพิ�มขึ 8นเป็น 850 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 8นจากในปี 2545 ประมาณ
ร้อยละ 25  
 S : Society คือ สภาพสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ของประชาชนที�อยู่รอบๆ 
สถานที�นั Lน  
 พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 จากการศึกษาพบว่า ชาวไทยมีการดื�มกาแฟเพิ�มมากขึ 8นในแต่ละปีโดยพิจารณาจาก
ยอดขายที�เพิ�มขึ 8นของกาแฟมีเหตผุล 3 ประการที�ดื�มกาแฟ คือ 

 1.กกแก้ง่วง เพื�อทํางานหรือดหูนงัสือ (45%) 
 2.กกรสชาตคิวามหอมอร่อย (23%) 
 3.กกแก้กระหายนํ 8า (15%) 

สิ�งที�ผู้บริโภคต้องการสําหรับกาแฟเรียงลําดบัความสําคญั คือ คณุภาพ ราคา และรสชาต ิ
 บริษัท  ศนูย์วิจยักสิกรไทย จํากดั  สํารวจพฤติกรรมการดื�มกาแฟของคนกรุงเทพฯพบว่า
ผู้ ชายดื�มกาแฟมากกว่าผู้หญิง  โดยผู้ ชายร้อยละ  42.11  ดื�มกาแฟเป็นประจํา  และอีกร้อยละ  
57.89  ดื�มบ้างเป็นบางครั 8ง  ส่วนผู้หญิงที�ดื�มเป็นประจํามีเพียงร้อยละ  32.43  และอีกร้อยละ  
67.57  ดื�มบ้างเป็นบางครั 8ง  กาแฟที�คนกรุงเทพฯชอบดื�มคือกาแฟร้อน  ส่วนสาเหตทีุ�คนกรุงเทพฯ
เริ�มดื�มกาแฟ คือ  แก้ง่วง  อร่อยและทําให้สดชื�นตามลําดบั  ประเภทกาแฟที�คนกรุงเทพฯเลือกดื�ม
อนัดบัแรก  คือ  กาแฟขวด  รองลงมาคือกาแฟสําเร็จรุปบรรจุกระป๋อง  กาแฟซอง  และกาแฟถุง  
ตามลําดบั  ปริมาณกาแฟที�คนกรุงเทพฯดื�มโดยเฉลี�ย  1.56  แก้วต่อวนั  โดยผู้ชายในกรุงเทพฯมี
อัตราการดื�มเฉลี�ยต่อวันมากกว่าผู้ หญิง กล่าวคือ  ผู้ ชายดื�มกาแฟวันละ  1.80  แก้ว ในขณะที�
ผู้หญิงดื�มกาแฟวนัละ  1.32 แก้ว รสชาติกาแฟที�คนกรุงเทพฯชอบดื�ม  คือรสมันและเข้มข้นมาก
ที�สดุ  รองลงมาคือรสขม  รสออ่น  รสหวาน  รสขมหวานนิด ๆ  ตามลําดบั  เป็นที�น่าสงัเกตว่าผู้ชาย
นิยมรสมนัและเข้มข้น  และขมเป็นอนัดบัหนึ�ง  แตไ่มนิ่ยมรสหวาน  ในขณะที�ผู้หญิงนิยมรสมนัและ
เข้มข้นเป็นอนัดบัหนึ�ง  รองลงมาเป็นรสอ่อน  และรสหวาน  พฤติกรรมของคนกรุงเทพฯในการดื�ม
กาแฟในวันทํางาน  และในวันหยุดนั 8นแตกต่างกันโดยเฉพาะผู้ ชาย  กล่าวคือในช่วงวันทํางาน  
นิยมดื�มกาแฟพร้อมอาหารเช้ามากที�สุด  รองลงมาคือดื�มกาแฟในช่วงบ่าย  และดื�มกาแฟก่อน
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อาหารกลางวนั  ตามลําดบั  แตใ่นช่วงวนัหยุดคนกรุงเทพฯดื�มกาแฟไม่เป็นเวลา  รองลงมายงัคง
ดื�มพร้อมอาหารเช้า  สําหรับพฤติกรรมการดื�มกาแฟเมื�อเทียบกับในอดีตของคนกรุงเทพฯพบว่า  
คนกรุงเทพฯร้อยละ  30.58  ดื�มกาแฟมากขึ 8น  ร้อยละ  40.12  ดื�มกาแฟน้อยลง  และที�เหลืออีก
ร้อยละ  29.30  นั 8นดื�มกาแฟเท่าเดิม  สถานที�ที�คนกรุงเทพฯนิยมเลือกดื�มกาแฟ  คือดื�มกาแฟที�
ทํางานมากที�สดุ  รองลงมาคือดื�มกาแฟที�บ้าน  อย่างไรก็ตามเป็นที�น่าสงัเกตว่าผู้ชายในกรุงเทพฯ
ร้อยละ 10.53  นิยมดื�มกาแฟในห้างสรรพสินค้า  และร้อยละ  5.26  นิยมดื�มกาแฟในมินิมาร์ท    
สิ�งที�คนกรุงเทพฯอยากให้ผู้ผลิตและร้านกาแฟปรับปรุง คือ อนัดบัหนึ�งเป็นเรื�องคณุภาพ  รองลงมา 
คือ ราคา และรสชาต ิ
 วัฒนธรรมการดื�มกาแฟ  
 อาจจะเกิดมาแล้วหลายศตวรรษเริ�มจากเป็นเครื�องดื�มของชนเผ่าพื 8นเมืองในเอธิโอเปีย 
ในทวีปอาฟริกา ตอ่มาพวกฝรั�งนกัล่าอาณานิคมจากยโุรปได้ลิ 8มรสกาแฟในอาฟริกาเกิดติดใจ แล้ว
นําไปเผยแพร่วฒันธรรมการดื�มกาแฟให้มีสนุทรียะยิ�งขึ 8นในหลายประเทศ อาทิ ฝรั�งเศส ออสเตรีย
และ อิตาลี จนผู้คนติดกาแฟกนังอมแงม นอกจากนั 8น ผู้ ดีชั 8นสงูในสงัคมยโุรป ยงัพฒันาวิธีการคั�ว
เมล็ดกาแฟอยา่งพิถีพิถนั เพื�อสร้างความหอมหวน และรสที�ถกูใจคนยโุรปมากขึ 8น ดงันั 8น ศิลปะการ
ดื�มกาแฟ ของชนชาติสําคญัในยุโรป คือ ฝรั�งเศส ออสเตรีย และ อิตาลี จึงแตกต่างกัน และ
วิวฒันาการรูปแบบการชงกาแฟให้หลากหลายมากขึ 8นจนแพร่หลายไปทั�วโลก 
 อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมกาแฟของคนยุโรป ก็แพร่หลายในยุโรปเท่านั 8น จะเห็นได้ว่า
ธุรกิจร้านกาแฟนั 8น จะเป็นร้านเล็ก ๆ ตั 8งอยู่ทุกหวัถนนและเป็นที�นดัพบหรือสถานที�สําหรับแลก 
เปลี�ยนความคิดและที�คยุธุระของชาวยุโรปมาเป็นเวลาช้านาน แต่ชาวอเมริกนั กลบัมีวฒันธรรม 
การดื�มกาแฟที�แตกตา่ง เพราะกาแฟของอเมริกนัเป็นกาแฟที�รสจืด ๆ และคนอเมริกนัจะดื�มกาแฟ
ครั 8งละถ้วยใหญ่ ไมพ่ิถีพิถนัเหมือนชาวยโุรป 
 เมื�อประมาณ 2 ทศวรรษที�ผ่านมา เมื�อมร. โฮเวิร์ด ชลูท์ ซึ�งหลงไหลในสุนทรียะการดื�ม
กาแฟที�เขาได้รับประสบการณ์ระหว่างเดินทางไปติดตอ่ธุรกิจที�อิตาลี ความประทบัใจของเขานี�เอง
ที�ได้นํามาสูก่ารสร้าง แบรนด์ ร้านกาแฟที�ยิ�งใหญ่ที�สดุของโลก คือ สตาร์บั7ค ค๊อฟฟี�  ปัจจบุนั มีสาขา
มากกวา่ 7,000 แหง่ในทกุทวีปของโลก รวมทั 8งประเทศไทยด้วย 
 วฒันธรรมร้านกาแฟของไทย ได้เปลี�ยนจากร้านกาแฟเล็ก ๆ และบริการกาแฟแบบดั 8งเดิม 
บริการโดยคนจีนในรุ่นก่อน ๆ เช่น กาแฟดํา เรียกว่า โอยวัะ หรือ บางท้องถิ�นเรียกว่า โกปีโอ เริ�ม
เสื�อมสลายตามกาลเวลา ปัจจบุนัคนรุ่นใหม่เรียก กาแฟที�คนไทยนิยมดื�มกนัตั 8งแตปู่่ ย่าตาทวดว่า 
กาแฟโบราณ เป็น และ ร้านกาแฟทนัสมยั เริ�มเข้ามาสู่สงัคมไทยเมื�อประมาณไม่ถึง 15 ปีนี�เอง คน
ไทยรุ่นใหม่ทั 8งคนหนุ่มคนสาวหันมาดื�มกาแฟและใช้บริการร้านกาแฟสมัยใหม่มากขึ 8นนับเป็น
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ทวีคณู ทําให้กิจการร้านกาแฟ และ มุมกาแฟขยายตวัอย่างรวดเร็วทั 8งในกรุงเทพมหานครและ
ตา่งจงัหวดั ร้านกาแฟสมยัใหม ่กลายเป็น ธุรกิจร่วมสมยั ที�คนหนุม่สาวชอบทําเป็นอนัดบัต้น ๆ 
 ที�มาของคําว่า กาแฟ (Coffee) กาแฟ หรือ Coffee มาจากคําภาษาอาราบิคว่า gahwah 
มาจากเมือง กาฟฟา (Kaffa) ซึ�งเป็นจงัหวดัหนึ�งตั 8งอยูท่างทิศตะวนัตกแยงใต้ของประเทศเอธิโอเปีย 
ในทวีปอาฟริกา ซึ�งเชื�อวา่เป็นสถานที�แห่งแรกที�ชาวพื 8นเมืองใช้ กาแฟ เป็นเครื�องดื�ม กาแฟ ที�นํามา
เป็นเครื�องดื�ม เป็นผลืตภณัฑ์สําเร็จรูปที�มาจากเมล็ดกาแฟที�นาคั�วหรือบดเป็นผงก่อนนําไปทําเป็น
เครื�องดื�มโดยการผสมหรือต้มกบันํ 8าร้อน เมล็ดพนัธ์กาแฟ ที�เป็นที�นิยมมีออยู่สอง ชนิด คือ โรบสัตา 
Robusta และ อารบิคา Arabica กาแฟพนัธุ์ โรบสัตา (Robusta) มีปริมาณคาเฟอิน และกรดคลอ
โรเจนิคสงูกว่า จึงทําให้คณุภาพของรสชาติด้อยกว่า กาแฟพนัธุ์ อารบิคา (Arabica) ซึ�งมีปริมาณ
ของ คาเฟอิน น้อยกวา่ จงึทําให้รสชาตดีิกวา่ และราคาแพงกวา่ด้วย 
 ปริมาณของคาเฟอินในเมล็ดกาแฟ จะมากหรือน้อยอยูที่� ชว่งเวลาของการคั�วกาแฟ ยิ�งใช้
เวลาคั�วนาจนเมล็ดกาแฟมีสีเข้ม ปริมาณคาเฟินจะลดน้อยลง เมล็ดกาแฟ จาก ฝรั�งเศส และอิตาลี 
จะมีคณุภาพแตกตา่งจากกาแฟอเมริกนั ทั 8งนี 8ขึ 8นอยูก่บัความนิยมของผู้บริโภคในแตล่ะประเทศและ
ผู้ผลิตกาแฟ โดยปรกติ กาแฟสด(brewed coffee) 1 ถ้วย (7 ออนซ์) จะมีปริมาณคาเฟิน 80 – 135 
มิลลิกรัม กาแฟผงที�ชงดื�มทนัที(instant) จะมีปริมาณคาเฟอินประมาณ 65 – 100 มิลลิกรัม กาแฟ 
เอสเปรสโซ ขนาด 1.5 ออนซ์ จะมีคาเฟอินสงูถึง 100มิลลิกรัม 
 T : Tecnology คือ เทคโนโลยี ยังร่วมถึงระบบสารสนเทศ ใหม่ ๆ ที�เกิดขึ Lนและมี
ผลต่อการทาํการตลาดอย่างไรบ้าง อีกด้วย 
 สําหรับวิธีชงกาแฟจะมีวิธีที�นิยมใช้ทั�วๆไปทั 8งหมด  4  วิธีดงันี 8 
 วิธีที�  1  คือ  การหยดนํ 8าร้อนผ่านกาแฟบด  (Drip)  เป็นวิธีที�เครื�องต้มกาแฟ  (Drip 
maker, Coffee  maker)  ที�มีขายทั�วไปใช้กนั  การชงแบบหยดนํ 8าร้อนจะให้รสชาติและกลิ�นของ
กาแฟได้พอสมควร  แต่รสชาติจะไม่จดัเพราะจะมีกระดาษกรองกากกาแฟทําให้มีโอกาสที�รสของ
กาแฟจะเสียไปบ้าง  แตเ่ป็นวิธีที�ง่าย 
   
 
   
 
 
 

ภาพก1กกแสดงเครื�องชงกาแฟแบบหยดนํ Lาร้อนผ่านกาแฟบด 
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 วิธีที�  2  คือ  การชงโดยใช้เพอร์โคเลเตอร์  (Percolator) เพอร์โคเลเตอร์จะมีลกัษณะ
เหมือนเหยือกเก็บความร้อนทั�ว ๆ ไป หลกัการชงกาแฟของเพอร์โคเลเตอร์ก็คือ เอากาแฟต้มแล้วมา
ผ่านกาแฟบดซํ 8าหลาย ๆ รอบ  ซึ�งการชงแบบนี 8จะละเมิดกฎการชงกาแฟที�สําคัญอยู่สองข้อ                 
ข้อแรกคือ  การชงกาแฟต้องไม่ดงึรสหรือกลิ�นของกาแฟมากเกินไป  และกาแฟบดจะนํามาต้มหรือ
ชงเพียงรอบเดียวเทา่นั 8น  ถึงแม้วา่กากจะเหลือรสกาแฟค้างอยู่ก็ตามก็จะไม่นํามาชงอีก  ข้อสองคือ  
กาแฟต้มแล้วต้องเอามาดื�มเลยห้ามปล่อยให้เย็น  ถ้ากาแฟเย็นลงจะไม่นํามาต้มหรืออุ่นซํ 8าเพราะ
รสและกลิ�นจะผิดจากเดิม  ซึ�งกฎสองข้อนี 8ถือว่าสําคญัสําหรับนกัดื�มกาแฟและเป็นกฎที�ร้านกาแฟ
ทั�วไปจะต้องทําตามเสมอ  การชงกาแฟโดยเพอร์โคเลเตอร์  ทําให้ได้กาแฟที�ขมมาก กลิ�นหอม
รุนแรงเพราะรสและกลิ�นนํ 8ามนัหอมจากกาแฟจะถกูสกดัออกมาจนเกลี 8ยงกวา่การชงกาแฟวิธีอื�น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพก2กกแสดงเครื�องชงกาแฟแบบเพอร์โคเลเตอร์ 
  
 วิธีที�  3  คือ  การใช้เครื�องเอสเพรสโซ  (Espresso  Machine)  และเครื�องดื�มที�ได้จากการ
ชงแบบนี 8จะเรียกวา่  “กาแฟเอสเพรสโซ”  หลกัการของเครื�องชงเอสเพรสโซก็คือจะใช้ บรรยากาศซึ�ง
จะให้รสชาติกาแฟออกมาเต็มที�มากกว่าการหยดนํ 8าร้อนผ่านกาแฟ  คําว่า  “Espresso”  มาจาก
ภาษาลาตินแปลว่า  กดหรือดนั  วิธีนี 8ว่ากันว่าเป็นการชงกาแฟที�เข้าถึงหัวใจของเมล็ดกาแฟได้
เตม็ที�  ซึ�งเอสเพรสโซจะทําถ้วยตอ่ถ้วยไม่มีการทําค้างไว้  เวลาเสิร์ฟจะใส่แก้วเล็กๆประมาณออนซ์
เดียวแล้วต้องดื�มที�เดียวให้หมด  ซึ�งเอสเพรสโซแท้ ๆ จะขมมาก  เพราะกาแฟบดจะคั�วนานจนสีเข้ม  
เรียกว่า  Dark  roasted  เมล็ดกาแฟที�ใช้อาจจะมาจากกาแฟพนัธุ์แท้  หรืออาจเป็นกาแฟ  เบลนด์  
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(การผสมกาแฟพันธุ์ต่างๆเอง)  ที�แต่ละร้านทําขึ 8นเอง  ดงันั 8นรสชาติและกลิ�นอาจแตกต่างกันได้
แม้วา่จะสั�งกาแฟเอสเพรสโซเหมือนกนั 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ ก3กกแสดงเครื�องชงกาแฟแบบเอสเพรสโซ 
 

 วิธีที�  4  กางชงแบบเฟรนซ์เพรส  (French  Press)  หรือโบดมั  (Bodum)  ซึ�งถือว่าเป็น
วิธีการชงที�ให้รสชาติและความหอมของกาแฟได้ดีที�สุด  วิธีนี 8ต้องใช้อุปกรณ์ที�เรียกว่า  Plunger  
pot  ต้องใช้กาแฟชั 8นดีบดหยาบที�สดุ  ก่อนชงต้องทดสอบความร้อน  (Preheat)  โดยใช้นํ 8าร้อนเท
ลงไปใน  Plunger  ก่อน  ใส่กาแฟบด  2  ชอนโต๊ะตอ่กาแฟ  1  ถ้วย  (6  ออนซ์)  เทนํ 8าที�เพิ�งเดือด
ลงให้ทว่มกาแฟให้แนใ่จวา่เมล็ดกาแฟโดนนํ 8าร้อนทกุเมล็ด  ปิดฝา  Plunger  พกัไว้  4  นาทีแล้วถึง
กด  Plunger  บีบให้กาแฟผา่นตะแกรง  กาแฟที�ชงด้วยวิธีนี 8ควรดื�มภายใน  20  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ก4 กกแสดงเครื�องชงกาแฟแบบเฟรนซ์เพรส 

 
ที�มา : thaimtb, 2010 
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ปัจจัยที�มีผลต่อรสชาตขิองกาแฟ 
 ถ้าหากร้านของคณุจะชงกาแฟได้อร่อยกว่าร้านของคนอื�น คุณจะต้องทราบว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที�มีผลตอ่รสชาตขิองกาแฟ ซึ�งก็มี 5 สว่นก็คือ 
 1.กกชนิดของกาแฟ 

 การเลือกกาแฟ ผู้ ขายจะต้องเรียนรู้ว่ากาแฟอะไร มีกลิ�นหอม และรสชาติที�แตกต่างกัน
อยา่งไร และใช้กาแฟบด หรือกาแฟสําเร็จรูป ในกลุม่ของกาแฟคั�วบดจะแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ 

  1.1กกสเตรทคอฟฟี�  (Straight coffee) หมายถึง พนัธุ์อาราบก้ิาแท้ 100% ที�มา
แหลง่ปลกูเดียวกนั เชน่ บราซิล เคนย่า จาไมก้า บลเูม้าเทน่ เป็นต้น 
            1.2กกคอฟฟี�  แบล็นด์ เป็นการใช้กาแฟผสมกนั เชน่ พนัธุ์อาราบก้ิาผสมกบั โร
บสัต้า หรือใช้พนัธุ์อาราบก้ิา 2 ชื�อขึ 8นไปผสมกนั 
 2.กกการคั�วบด 

 กาแฟที�มีรสชาตอิอ่น และรสเข้มนั 8น เกิดจากการคั�วบด และวิธีการบดหยาบหรือละเอียด 
ก็เป็นตวัแปรอีกอันหนึ�งของรสชาติของกาแฟแตกต่างกัน กาแฟที�บดหยาบ รสชาติจะอ่อนกว่า 
กาแฟที�บดละเอียด ก่อนบดกาแฟทกุครั 8ง ขอให้คณุแน่ใจว่าเป็นชนิดไหน เพื�อให้ได้ขนาดของเกล็ด
เหมาะกับอปุกรณ์ โดยหลกัของการบดที�เหมาะสมขึ 8นอยู่กับ ระยะเวลาของนํ 8าชงผ่านกาแฟเพราะ 
ฉะนั 8น เวลาที�ใช้ในการชงกาแฟ ยิ�งเร็ว เกล็ดของกาแฟ จะยิ�งละเอียด หรือเวลาที�ใช้ในการชงกาแฟ
ยิ�งช้าเกล็ดของกาแฟจะยิ�งหยาบ 

 3.กกวิธีการชง 
 วิธีการชงกาแฟจะมีหลายแบบด้วยกัน คือแบบกระดาษกรอง แบบใช้แรงดนั หรือแบบ

เครื�องชงอตัโนมตั ิซึ�งวิธีการชงก็จะมีผลที�ทําให้รสชาตขิองกาแฟออกมาไม่เหมือนกนั จดุเริ�มต้นของ
วิธีการชงในปี ค.ศ.1300 กาแฟมีการนําเมล็ดกาแฟดิบมาคั�ว แล้วต้มดื�มทั 8งเม็ด ยังไม่มีการบด 
ตอ่มามีการนําเม็ดที�คั�วมาตําให้แตกเป็นผงแล้วนําไปต้มนํ 8าให้เดือด แล้วดื�มทั 8งกาแฟที�แช่อยู่ในนํ 8า 
ซึ�งยงัไม่มีการกรองตอ่มาพบว่าการต้มพร้อมดื�มมีรสชาติที�เข้มเกินไป จึงกรองผงกาแฟออกเป็นนํ 8า
กาแฟที�มีรสออ่นลง แตก็่ยงัไมเ่ป็นที�นิยม จนกระทั�งปี ค.ศ. 1710 ชาวฝรั�งเศส มีการคิดค้นวิธีการชง
กาแฟแบบใหม่ คือ การนํานํ 8าร้อนไปเทผ่านกาแฟคั�วบด ด้วยการนํากาแฟคั�วบดใส่ถงุผ้าที�ขึงปาก
ถงุด้วยลวด แล้วเทนํ 8าร้อนผ่านถงุผ้า ผลที�ได้ก็คือ นํ 8ากาแฟมีรสชาติกลมกล่อมลงตวั กลายเป็นที�
นิยมแพร่หลายแทนการต้มกาแฟ และหลงัจากนั 8นก็มีการพฒันาเครื�องชงกาแฟหลายรูปแบบ โดย
ใช้หลกัการเอานํ 8าร้อนผา่นกาแฟ เพื�อสกดัเอารสชาตขิองกาแฟออกมา 
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 เทคนิคแนะนําง่าย ๆ เพื�อให้ชงกาแฟได้อร่อยก็คือ 
 1.กกใช้กาแฟคั�วบดที�ใหมส่ดเสมอ 
 2.กกบดกาแฟให้ได้เกล็ดเหมาะกบัอปุกรณ์กาแฟที�ใช้ (หยาบ ปานกลาง ละเอียด ผง) 
 3.กกใช้ปริมาณให้เพียงพอตอ่การชง 1 ถ้วย ปกติกาแฟ 1 ถ้วย ใช้กาแฟคั�วบด 8-10 กรัม 
แตถ้่าชงกาแฟ ในนํ 8าที�กระด้างมาก หรือชงกาแฟที�ใสน่มควรเพิ�มกาแฟคั�วบดให้มากขึ 8นเล็กน้อย 
 4.กกใช้นํ 8าสะอาด ปราศจาก ตะกอน สี กลิ�น รส 
 5.กกนํ 8าร้อนที�มีอณุหภูมิเหมาะสมในการชงกาแฟ คือ อณุหภูมิ 94 องศาเซลเซียส หรือ
นํ 8าร้อนหลงัจากที�เดือดและปลอ่ยทิ 8งไว้สกัครู่ ไม่ควรใช้นํ 8าร้อนที�เดือดจดัชงกาแฟ เพราะจะทําให้ผง
กาแฟไหม้ หรือถกูลวกอยา่งแรง ทําให้นํ 8ากาแฟที�ได้จะขม 
 6.กกกรณีที�อากาศเย็น ควรลวกถ้วยกาแฟให้ร้อนก่อนเทนํ 8ากาแฟลงไป 
 7.กกดื�มกาแฟที�ชงเสร็จใหม ่ๆ 
 8.กกไมค่วรนําผงกาแฟที�ใช้แล้วมาชงซํ 8าอีก 
  ส่วนผสมพเิศษต่าง ๆ 

  ชนิดของสว่นผสมของนํ 8าตาล ครีม ทําให้รสชาตแิตกตา่งกนัออกไป จะเห็นว่าแตล่ะร้านมี
การเลือกส่วนผสมที�หลากหลาย เช่น คาปชูิโน บางแห่งก็ใช้นมสด บางแห่งให้นมถั�วเหลือง และไซ
หรับที�ใส่ในกาแฟ ช็อคโกแลต คาราเมล วานิลา นํ 8าผึ 8ง เครื�องเทศ สุรา ไอศกรีม และวิปปิ8งครีม   
ตา่ง ๆ สามารถนํามาประยกุต์ทําเป็นสตูรของตวัเองที�ทําให้รสชาตติา่งไปจากร้านอื�นได้ 

การเก็บรักษา 
 กาแฟที�สมัผสักบัอากาศนั 8นจะทําให้กลิ�นหมดไปและมีผลตอ่รสชาติ ดงันั 8นผู้ ที�ขายกาแฟ
จะต้องให้ความสําคญั ศกึษาวิธีการเก็บรักษา ควรเก็บกาแฟคั�วบดให้อยู่ในภาชนะที�ปิดสนิท วาง
ให้ห่างจากอาหารที�มีกลิ�นแรง ห่างจากแสงแดด และเก็บในอุณหภูมิห้องปกติ ควรเลือกขนาด
ภาชนะให้เหมาะกับปริมาณกาแฟ เพื�อขจดัช่องว่างของอากาศให้น้อยที�สุด ควรซื 8อกาแฟใช้พอใช้
ของแตล่ะรอบเพื�อให้ได้กาแฟที�ใหม ่สดเสมอ ควรล้างและเก็บรักษาอปุกรณ์การชงกาแฟ ให้สะอาด
ทั 8งก่อนใช้และหลงัใช้ 
 
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค (SWOT  Analysis)       

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1.กกกาแฟสดบลูเมาท์เทนคอฟฟี� เป็นแฟรนไชส์ที�ไม่เก็บคา่แฟรนไชส์และค่าธรรมเนียม

ตา่งๆทกุประการ  
 2.กกแฟรนไชส์กาแฟสด ที�ใช้เงินลงทนุตํ�าสดุเพียงหลกัหมื�นต้น ๆ งบไมมี่บานปลาย  
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 3.กกเป็นร้านกาแฟที�คืนทนุได้อยา่งรวดเร็วภายใน 1-2 เดือน  
 4.กกอบรมฝึกสอนเทรนนิ�งครบทกุอยา่งจนเปิดร้านได้ ฟรีทกุรายการ  
 5.กกเป็นเจ้าของร้านกาแฟ 100% โดยไมมี่เงื�อนไขผกูพนัใด ๆ 
 6.กกโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้ฟรี ๆ และสิทธิประโยชน์อื�น ๆ อีกมากมายที�จะได้รับ 
 7.กกเป็นกาแฟสดที�ผลิตแก้วตอ่แก้ว 
 8.กกข้อจํากดัเรื�องพื 8นที� จะไมอ่นญุาตให้สมาชิกเปิดซํ 8าซ้อนกนัในพื 8นที�ที�ใกล้เคียงกนั 
 จุดอ่อน  (Weakness)   
 1.กกเป็นธุรกิจที�สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 2.กกเครื�องอปุกรณ์การผลิต และอะไหล่ต้องสั�งมาจากตา่งประเทศมีผลตอ่การผลิตและ
การขายการบํารุงรักษาต้องใช้เวลาในการประสานกบัผู้แทนจําหนา่ยคอ่นข้างช้า 

 3.กกการผลิตแก้วตอ่แก้วทําให้ช้า เสียโอกาสในการขาย ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีตอ่ 1 แก้ว 
 โอกาส (Opportunity) 
 1.กกมีแหลง่วตัถดุบิที�มีคณุภาพอยูใ่นประเทศ   
 2.กกปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มในการดื�มกาแฟเพิ�มมากขึ 8น  จึงเป็นโอกาสในการจัด

จําหนา่ยให้กบัผู้ ที�ชื�นชอบการดื�มกาแฟสดแก้วตอ่แก้ว      
 อุปสรรค (Threat)  
 1.กกกาแฟสดเป็นเครื�องดื�มเฉพาะกลุม่ บริโภคเฉพาะเวลาและโอกาส   
 2.กกกาแฟบรรจกุระป๋อง กาแฟสําเร็จรูปมีจําหนา่ยอยูท่ั�วไป 
 3.กกคณุสมบตับิางอยา่งของกาแฟสามารถทดแทนด้วยเครื�องดื�มชนิดอื�นได้ 
 4.กกในภาวะคา่ครองชีพที�สงูขึ 8นกวา่อดีตนั 8น  นา่จะสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายของกาแฟสด 

บลเูมาท์เทนคอฟฟี�   เนื�องจากคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที�สงูขึ 8น คนสว่นใหญ่ก็จะประหยดัการใช้จา่ยมากขึ 8น 
5.กกมีแฟรนไชส์คูแ่ขง่ในตลาดมากอยา่ง 

 
เป้าหมายรวมของยุทธ์ศาสตร์ 

 พันธกิจ 
 1.กกผู้ให้บริการเปิดร้านกาแฟสดต้นทนุตํ�าแบบมืออาชีพ บลเูมาท์เทนคอฟฟี�   เป็นแฟรน
ไชส์กาแฟสด ที�มีต้นทนุตํ�า  แบบมืออาชีพ งบประมาณไม่บานปลาย ควบคมุงบประมาณได้ง่าย 
ฟรีคา่แฟรนไชส์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตลอดชีพ ฝึกอบรมต่างๆให้ฟรี ให้คําแนะนําและคําปรึกษา
ฟรี สร้างทางเลือกในการประกอบธุรกิจให้มีต้นทนุที�ตํ�าที�สดุ ในขณะที�งบประมาณก็ไม่บานปลาย 
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บริหารและจดัการตา่งๆได้ง่าย บริหารดียอ่มมีกําไรเร็ว คืนทนุได้เร็ว ซึ�งเป็นที�ปรารถนาของนกัลงทนุ
ทกุคน 
 2.กกมุ่งพัฒนา ปรับปรุง และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที� มีคุณภาพไปพร้อมกับความ
ต้องการของลกูค้า 

 วิสัยทัศน์ 
 1.กกนําเสนอสินค้า  และบริการที�มีคณุภาพ  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและเพิ�ม
คณุคา่ให้กบัลกูค้าที�มาใช้บริการ 
 2.กกเป็นแฟรนไชส์กาแฟสดที�ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทนุในการเปิดกิจการ   การทํา
ธุรกิจแทบทกุประเภทล้วนต้องใช้เงินลงทนุสงูในปัจจบุนั  ไม่เว้นแม้แตแ่ฟรนไชส์กาแฟสดหรือธุรกิจ
ร้านกาแฟสด  ซึ�งทําให้คนที�ต้องการและมีความตั 8งใจเปิดธุรกิจร้านกาแฟเป็นของตวัเองต้องสะดดุ
ลงตรงเงินลงทุน ซึ�งแฟรนไชส์กาแฟแต่ละเจ้าต้อง  จ่ายค่าแฟรนไชส์ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และค่า
อปุกรณ์สงูมาก และต้องจา่ยตอ่เนื�องไปเรื�อย ๆ ทําให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระต้นทนุวตัถดุิบที�สงู 
ทั 8งต้นทุนคงที�และต้นทุนแปรผัน ทําให้กําไรที�ควรจะได้ในแต่ละเดือนลดลง  บางรายถึงขนาด
ขาดทนุอย่างหนกัจนต้องหยดุธุรกิจในที�สดุ  นอกจากนี 8ยงัไม่มีความเป็นอิสระ  เพราะต้องทําธุรกิจ
ร้านกาแฟสดภายใต้การควบคมุการบริหารจากเจ้าของแฟรนไชส์  บงัคบัทั 8งรูปแบบหน้าร้าน  ราคา
ขายและไม่สามารถเปิดร่วมกบัธุรกิจอื�น ๆ ได้  การแข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสดซึ�งสงูอยู่แล้ว  จึงมี
โอกาสสงูเสี�ยงตอ่การขาดทนุตั 8งแตเ่ริ�มแรก  รายจา่ยหรืองบประมาณตา่ง ๆ ก็ไม่สามารถควบคมุได้  

ด้วยเหตนีุ 8เองทําให้  คณุศริิรัตน์ ประพนัธ์ธุรกิจ  ได้มองเห็นจดุอ่อนของธุรกิจ  จึงได้นําเสนอรูปแบบ
ธุรกิจร้านกาแฟสดที�ต้องการลดต้นทุนดําเนินการงบประมาณภาระคา่ใช้จ่ายหลายขั 8นหลายตอน
ต่างๆของผู้ ลงทุนในการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ ซึ�งผู้ ประกอบการร้านกาแฟสดส่วนใหญ่กลัว
งบประมาณบานปลายตรงจุดนี 8เอง ในบางรายจึงยุติโครงการการลงทุนไว้ก่อน สําหรับแฟรน
ไชส์บลูเมาท์เทนคอฟฟี�  ซึ�งเป็นแฟรนไชส์ที�เอาใจนกัลงทุน นโยบายของบลูเมาท์เทนคอฟฟี� เน้น
ลงทุนตํ�า คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว ซึ�งจะมีผลทําให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดมีกําลงัใจในการทํา
ธุรกิจ แฟรนไชส์บลเูมาท์เทนคอฟฟี� จะแตกตา่งจากเจ้าอื�นตรงที�ไม่มีคา่ใช้จ่ายในเรื�องของแฟรนไชส์
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั�นก็คือฟรีแฟรนไชส์ตลอดชีพนั�นเอง  การฝึกอบรมการบริหารจดัการ
ร้านค้าตา่ง ๆ นั 8นฝึกอบรมเทรนนิ�งให้ฟรี ๆ เชน่กนั ไมมี่คา่ธรรมเนียมแรกเข้าหรือคา่ธรรมเนียมใด ๆ 
ไม่มีการเรียกเก็บหรือหกัเปอร์เซ็นยอดขายจากสมาชิก จะมีก็เฉพาะซื 8อชุดอุปกรณ์เปิดธุรกิจร้าน
กาแฟเพียงอย่างเดียวเท่านั 8น  ในขณะที�ได้วสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ล้วนคดัสรรแต่วตัถุดิบคณุภาพดี  
ในราคาสุดพิเศษ  เป็นมาตรฐานและครบครันทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียเวลาหาซื 8อวตัถดุิบจากหลาย ๆ ที� 
พร้อมเปิดร้านกาแฟได้ทันที ซึ�งสิ�งเหล่านี 8ที�บลูเมาท์เทนคอฟฟี� มอบให้เฉพาะสมาชิก  ดงันั 8นจึงมี
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ส่วนทําให้ต้นทนุดําเนินธุรกิจตํ�าลงมาก  ใช้จ่ายเงินน้อยลง  ประการสําคญัคืองบประมาณของไม่
บานปลายจากการเริ�มต้นธุรกิจร้านกาแฟสด  นอกจากนี 8สิ�งที�น่าภาคภูมิใจก็คือลูกค้าเป็นเจ้าของ
สิทธิ}ร้านกาแฟสด  100%  โดยทางบลูเมาท์เทนคอฟฟี� ช่วยเป็นที�ปรึกษาเท่านั 8น สิทธิและอํานาจ
ตา่ง ๆ เป็นของลกูค้าทั 8งหมด  สามารถกําหนดราคาขาย  และทําร่วมกบัธุรกิจใด ๆ ได้โดยไม่มีข้อ
ห้ามใด ๆ ทั 8งสิ 8น สามารถเริ�มต้นจากการเชา่พื 8นที�หน้าร้าน โดยไมจํ่าเป็นต้องลงทนุเป็นแสนเป็นล้าน
ซื 8ออาคาร หรือเช่าตึกทั 8งหลัง  เคาท์เตอร์กาแฟของบลูเมาท์เทนคอฟฟี� ขนาดกระทัดรัด ใช้งาน
สะดวก  ออกแบบมาเพื�อช่วยให้ประหยดัค่าเช่าพื 8นที�  เพราะความที�ต้นทุนตํ�านี�เองจึงเป็นปัจจัย
หนึ�งที�ทําให้สามารถคืนทนุได้อย่างรวดเร็ว  กาแฟสดในปัจจุบนัเป็นที�นิยมของผู้คนมากขึ 8นเรื�อย ๆ 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็เริ�มนิยมดื�มกาแฟมากขึ 8นทกุวนั  ดงันั 8นตลาดกาแฟจึงกว้างมากตามความ
นิยม  ธุรกิจร้านกาแฟจึงเป็นธุรกิจที�ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกําอีกธุรกิจหนึ�ง นอกจากเมนกูาแฟสด
แล้ว ทางแฟรนไชส์บลเูมาท์เทนคอฟฟี� ยงัมีเมนอีูกหลายอย่างที�โดดเดน่ไม่เหมือนใคร จะมีผลทําให้
ยอดขายเพิ�มมากขึ 8น เพราะเมนทีู�หลากหลายที�เพิ�มเข้ามานี 8จะครอบคลมุกลุ่มลกูค้าทกุกลุ่ม ตั 8งแต่
เดก็เล็กไปจนถึงผู้สงูอายทุั 8งหญิงและชาย นี�คือความโดดเดน่ของแฟรนไชส์บลเูมาท์เทนคอฟฟี�  
112331 นโยบาย 
 มุง่สร้างผู้ประกอบการร้านกาแฟสดรายยอ่ยทั�วประเทศแบบมืออาชีพ  โดยเน้นลงทนุตํ�า    
แตคื่นทนุเร็ว มีกรรมสิทธิ}ในร้านค้าของท่าน 100% ไม่มีคา่แฟรนไชส์และคา่ธรรมเนียมใด ๆ มีการ 
ฝึกอบรมเทรนนิ�งการบริหารและการจดัการตา่ง ๆ ให้ฟรี 
 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

 การคาดการณ์สถานการณ์  (Assumptions) 
 ในการทําธุรกิจช่วงที�ภาวะเศรษฐกิจถดถอยขาลงหรือเกิดภาวะวิกฤติทั�วโลก ย่อมไม่
ธรรมดา โดยเฉพาะร้านกาแฟสด ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แตก็่ได้ชื�อว่าเป็นธุรกิจประเภทหนึ�ง
เชน่กนั ที�ต้องใช้ฝีมือในการบริหารจดัการให้ดี ในภาวะวิกฤติต้องฝ่าคลื�นมรสมุไปให้ได้ ด้วยจิตใจที�
กล้าแกร่ง มีสติสมัปชญัญะ ไม่ประมาท ต้องใช้ทั 8งความรู้ในทกุ ๆ ด้านนํามาบริหารจดัการธุรกิจ
ร้านกาแฟสดของตน ด้วยหนึ�งสมองกบัสองมือ จะสามารถฟันฝ่ามรสมุเศรษฐกิจลกูหนี 8ไปได้ ถาม
วา่ร้านกาแฟสดมีผลกระทบหรือไม ่ถือวา่กระทบน้อยกวา่ธุรกิจอื�นบางธุรกิจ สถานการณ์เช่นนี 8เองที�
จะเป็นสิ�งวดัถึงคณุภาพฝีมือของตนเองว่าจะดีเพียงใด ถ้าธุรกิจผ่านพ้นบททดสอบใน 2-3 ปีนี 8 และ
ธุรกิจร้านกาแฟขายดีเป็นเทนํ 8าเทท่า ก็ถือว่าผ่านบททดสอบในภาวะวิกฤติ ดงันั 8นถ้าเกิดวิกฤติอีก            
กี�รอบ ก็จะไม่กระทบกระเทือน เหตเุพราะมีภูมิคุ้มกันที�แข็งแกร่งแล้ว คงจะไม่มีอะไรวิกฤติไป
มากกว่าในครั 8งนี 8 แตก็่อย่างว่าในโลกนี 8ไม่มีอะไรแน่นอน ทกุอย่างสามารถเกิดขึ 8นได้เสมอ ดงันั 8น
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จําเป็นต้องบริหารและจดัการร้านกาแฟของด้วยฝีมือธรรมดาที�ไม่ธรรมดา จิตใจพร้อม ตั 8งมั�นและ
เชื�อมั�นในตวัเอง ทําให้จริง ทําให้ถึง ทุกอย่างขึ 8นอยู่กับฝีมือของตนเอง ว่าจะควบคุมธุรกิจไปใน
แนวทางไหน จะให้สําเร็จหรือล้มเหลว ก็อยูที่�ฝีมือการบริหารจดัการของตนเองเทา่นั 8น  
 มูลค่าโดยรวมของตลาดสําหรับธุรกิจร้านกาแฟโดยรวมในปีหนึ�ง ๆ มีเป็นจํานวนมาก 
ยากที�จะประเมินได้ ธุรกิจร้านกาแฟ ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆแตก็่มีความหมายสําหรับระบบ
เศรษฐกิจไทยโดยรวม เหตเุพราะธุรกิจร้านกาแฟสร้างมลูคา่เพิ�มอย่างตอ่เนื�อง ช่วยสร้างงาน ช่วย
สร้างผู้ประกอบการใหม่ ๆ ตลอดเวลา เป็นธุรกิจที�มีความเสี�ยงน้อยในบรรดาธุรกิจทั 8งหลาย ใช้เงิน
ลงทนุน้อย แตมี่ความหมายตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ช่วยให้ธุรกิจหลาย ๆ อย่าง
เกิดขึ 8นและเติบโตได้อย่างต่อเนื�อง จะเห็นสภาพของธุรกิจร้านกาแฟแต่ละยุคแต่ละสมัย ไม่ว่า
เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร จะขาขึ 8นหรือขาลง เศรษฐกิจจะแย่เพียงใด ธุรกิจอื�น ๆ บางธุรกิจอยู่ไม่ได้ 
แตสํ่าหรับร้านกาแฟแล้ว อยู่ได้แบบเย้ยฟ้าท้าดินมาอย่างตอ่เนื�อง เหตเุพราะคนต้องกินต้องใช้ ผู้ ที�
เคยดื�มกาแฟเป็นประจําก็ขาดไม่ได้ อีกทั 8งราคาของกาแฟก็ไม่แพง  ด้วยเหตนีุ 8จึงมีแนวโน้มที�ร้าน
กาแฟสดนั 8นจะมีโอกาสเตบิโตได้อยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป 

 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 
 1.กกเพื�อกระตุ้นให้เกิดความถี�ในการบริโภคมากขึ 8น  โดยการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือก
บริโภคเครื�องดื�มในร้านได้ทกุชนิดและทกุโอกาส 
 2.กกเพื�อขยายฐานกลุม่ผู้บริโภคให้กว้างขึ 8น  ซึ�งรวมไปถึงผู้บริโภคในทกุเพศทกุวยั 
 3.กกเพื�อยกระดบัภาพลักษณ์และบุคลิกของตราสินค้าบลูเมาท์เทนคอฟฟี�   เพื�อการ
เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย  คือ  เป็นผู้ นําที�อยูเ่หนือคูแ่ขง่  รวมทั 8งเป็นตราสินค้าที�มีความใสใ่จ 
 4.กกสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในตราสินค้า  ด้วยโปรแกรมการสื�อสาร
การตลาดที�เข้าใจถึงจิตใจผู้บริโภค  รวมทั 8งสร้างความแปลกใหมแ่ละความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

 วัตถุประสงค์ระดับธุรกิจ 
 1.กกเพื�อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตราสินค้าและกลุม่เป้าหมาย 
 2.กกเพื�อเพิ�มปริมาณการบริโภคกาแฟและเจาะตลาดกาแฟ 
 3.กกเพื�อเพิ�มสว่นแบง่ตลาดในกลุม่ผลิตภณัฑ์กาแฟสด 
 


