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 The objective of this research 1) study the layout and operation of the cat 
café in Bangkok 2) study the business environment and 3)  study strategies  
competitive advantage of cat café in Bangkok. This research is a qualitative research. 
The question form is open-ended interview. Data were collected by in-depth 
interview method. Primary Data Provider Group are cat café entrepreneur staff and 
customers. Content analysis The results of the study and the descriptive study were 
as follows: 1) study the layout and operation of the cat café in Bangkok As small 
businesses and sole owner, The management of the work is step by step. At every 
stage is most effective. Emphasis on service If poor service quality will affect the 
business very well. 2) External business environment is a social and cultural 
opportunity to create opportunities for entrepreneurs. Due to working age in the city, 
the current residents often live in condominiums. This is a place that does not allow 
pets. The cat cafe business is very popular with people who love and love cats. 
Internal business environments find that management and employee services are 
important. Because good business often comes from good management, systematic, 
clear procedures. Do not mess It makes the business more efficient. 3) Strategies 
competitive advantage, The style of the store is what entrepreneurs see as important 
and what they think are the advantages of a business. The style of the shop. Interior 
and exterior decoration can attract customers to use the service. And focus strategy 
is focus on customer who love the cats. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  ธุรกิจถือวํามีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ท้ังนี้เพราะระบบเศรษฐกิจเป็นระบบท่ีให๎เสรีภาพให๎การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสิทธิในการครอบครองและสะสมทรัพย์สิน ท าให๎ผ๎ูประกอบการเกิดแรงจูงใจในการท าธุรกิจ มี

ความกระตือรือร๎น เกิดความคิดริเริ่มและพร๎อมท่ีจะกล๎าเผชิญความเส่ียงในการท าธุรกิจเพื่อให๎ได๎มา

ซึ่งผลประโยชน์หรือท่ีเราเรียกวํา “ก าไรสูงสุด” เนื่องจากในปัจจุบันมีการแขํงขันท่ีเป็นไปอยํางเสรี 

ดังนั้นจึงท าให๎ผ๎ูประกอบการไมํสามารถแสวงหาก าไรได๎จากการต้ังราคาท่ีสูงเกินควรและจ าเป็นต๎อง

ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต การบริการของตนเองให๎มีประสิทธิภาพและมีต๎นทุนต่ าอยูํตลอดเวลา

เพื่อให๎สามารถแขํงขันในตลาดได๎ ซึ่งพฤติกรรมดังกลําวของผ๎ูประกอบการนั้นถือวําเป็นผลท่ีดีตํอ

ผ๎ูบริโภค นอกจากนี้ยังสํงผลดีให๎แกํประเทศชาติด๎วย เกิดความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและสร๎าง

ความเติบโตทางเศรษฐกิจให๎แกํประเทศ (นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม , 2550) 

 การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) นั้นเป็นส่ิงส าคัญของ

การวางแผนกลยุทธ์ซึ่งน ามาสํูความมั่นคงและมั่งค่ังท่ีดีท่ีสุดขององค์กร ซึ่งเป็นภารกิจท่ีส าคัญอยํางยิ่ง

ท่ีจะพาองค์กรประสบความส าเร็จสูงสุดตํอการด าเนินธุรกิจนั้น การพัฒนาการสร๎างสินค๎าหรือบริการ

ของตนให๎มีความแตกตํางไปจากผ๎ูอื่นหรือคํูแขํงนั้นควรท่ีจะสร๎างคุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวของสินค๎าและ

บริการท่ีแตกตํางจากคํูแขํงขันรายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการสร๎างให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด การพัฒนาสินค๎าหรือบริการตลอดเวลานั้นจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีดี เพราะเมื่อกาลเวลาเปล่ียนแปลง

ไปคุณคําท่ีเคยมีในอดีตอาจไมํได๎รับการยอมรับจากผ๎ูบริโภค อีกเหตุผลหนึ่งท่ีต๎องพัฒนาตลอดเวลา 

เพราะการแขํงขันในตลาดมีสูงมากและสินค๎าและบริการท่ีมีอยูํในตลาดปัจจุบันมีความคล๎ายคลึงกัน
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มาก ธุรกิจจึงจ าเป็นต๎องสร๎างสินค๎าและบริการให๎แตกตํางจากคํูแขํงเพื่อตอบสนองความต๎องการนั้น 

โดยมุํงเน๎นความเป็นผ๎ูประกอบการท่ีน าทรัพยากรใหมํ ๆ หรือท่ีมีอยูํมารวมไว๎ด๎วยกันและหาแนวทาง  

ใหมํ ๆ การให๎บริการใหมํ ๆ เพื่อให๎ธุรกิจมีความสามารถมากขึ้น (จันทิมา พรหมเกษ และคณะ , 

2555) 

 ในชํวง 1-2 ปีนี้  ตลาดสัตว์เล้ียงเริ่มเข๎ามามีบทบาทในตลาดประเทศไทยมากยิ่งขึ้น คํอนข๎าง

มีแนวโน๎มเติบโตได๎อยํางเห็นได๎ชัด โดยเฉพาะรูปแบบแนวการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนั้น

เปล่ียนแปลงไป มนุษย์ยุคใหมํจ านวนไมํน๎อยเลือกท่ีจะใช๎ชีวิตแบบอิสระมากยิ่งขึ้น บ๎างก็เลือกท่ีจะใช๎

ชีวิตแบบไมํผูกมัดไมํแตํงงาน บ๎างก็แตํงงานมีครอบครัวแตํเลือกท่ีจะไมํมีบุตร สํงผลให๎สัตว์เล้ียง

กลายเป็นตัวเลือกมากยิ่งขึ้นมาชํวยเติมเต็มชีวิตให๎กับการด ารงชีวิตของมนุษย์สมัยใหมํ บ๎างอาศัยใน

ตึกท่ีสูงอาทิ เชํน คอนโดมิเนียม ด๎วยความท่ีเป็นอาคารสูงหลายช้ัน แมวก็เป็นสัตว์เล้ียงชนิดหนึ่งท่ี

มนุษย์ในสังคมปัจจุบันนิยมเล้ียง ธุรกิจสัตว์เล้ียงมีแนวโน๎มเติบโตมากยิ่งขึ้น สังเกตได๎จากในปัจจุบันมี

การนิยมเล้ียงท้ังสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น  จากความต๎องการของผ๎ูเล้ียงสัตว์ จึงกํอให๎เกิดธุรกิจท่ี

เกี่ยวกับสุนัขและแมวมากมาย  เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด (ภัทรศรี ธัญโชติกุล, 2553) 

 ธุรกิจร๎านคาเฟุแมว เป็นธุรกิจใหมํและเป็นธุรกิจท่ีมนุษย์ในยุคสมัยใหมํให๎ความสนใจอยําง

มาก เนื่องจากในบางสถานท่ีพักหรือท่ีอาศัยไมํให๎น าสัตว์เล้ียงเข๎ามาในอาคาร แตํหลายคนก็ยังอยาก

ใกล๎ชิดสัตว์เล้ียงเพียงแคํไมํมีโอกาส ธุรกิจร๎านคาเฟุแมวจึงเป็นธุรกิจท่ีเหมาะกับแนวทางการด าเนิน

ชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยปัจจุบันเป็นอยํางยิ่งและธุรกิจนี้ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับคนท่ีขี้เหงาใช๎

เป็นสถานท่ีบ าบัดความเครียดให๎มีความผํอนคลายจากส่ิงเครียดในชีวิตแตํละวันท่ีวุํนวายและมีความ

ยุํงเหยิง เพราะธุรกิจร๎านคาเฟุแมว ไมํได๎มีแคํแมวเทํานั้น มีเครื่องด่ืม อาหารและยังสามารถนั่งท่ีร๎าน

ได๎อยํางไมํจ ากัดเวลาอีกด๎วย ในปัจจุบันมีธุรกิจร๎านคาเฟุแมวเกิดขึ้นมากมายและแพรํหลายใน

ประเทศไทย จึงท าให๎เห็นได๎อยํางชัดวํา ในสังคมปัจจุบันแมวเป็นสัตว์เล้ียงท่ีมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น 

แม๎ในตลาดอาจจะไมํนิยมเทําสุนัข แตํมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนในอนาคตอยํางแนํนอน โดยเฉพาะบรรดาคน

รักน๎องเหมียวทั้งหลาย เรียกได๎วําเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว แตํอยํางท่ีหลายคน

ทราบกันดีวํา ต๎นแบบของร๎านคาเฟุแมวนี้ โดํงดังมาจากแดนปลาดิบ ซึ่งมีธุรกิจประเภทนี้อยูํเป็น

จ านวนมาก เนื่องจากคนญี่ปุุนช่ืนชอบการเล้ียงแมวเป็นชีวิตจิตใจ และเมื่อกระแสความนิยมของคน

ไทยท่ีเริ่มหันมาเล้ียงแมวมากขึ้นในชํวงไมํกี่ปีท่ีผํานมา กํอให๎เกิดกระแสธุรกิจร๎านคาเฟุแมวขึ้นมาใน
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ประเทศไทย และมีแนวโน๎มเติบโตเป็นอยํางมาก จะเห็นได๎จากจ านวนร๎านคาเฟุแมวใหมํ ๆ ท่ีเปิด

ให๎บริการอยํางตํอเนื่องท่ัวประเทศไทย 

 ธุรกิจร๎านคาเฟุแมว ธุรกิจร๎านอาหารเพื่อคนรักแมว แตกตํางไปจากร๎านอาหารท่ัวไป เพราะ

ลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการนอกจากจะได๎รับประทานอาหารแล๎ว ยังได๎เพลิดเพลินไปกับน๎องแมวเหมียว

อีกด๎วย ตอบโจทย์คนรักสัตว์โดยเฉพาะกลํุมคนรักแมว สัตว์เล้ียงยอดฮิตท่ีไมํอาจปฏิเสธได๎เลยวํา น๎อง

เหมียวคือสัตว์เล้ียงแสนรักท่ีก าลังได๎รับความนิยมสูงทีเดียว เข๎าท านองท่ีเขาวํากันวํา แมวเป็นสัตว์ท่ี

ก าลังคิดจะครองโลกนั่นแหละ กลายเป็นท่ีมาของธุรกิจสุดฮิตกับร๎านคาเฟุแมวท่ีสามารถสร๎างรายได๎

ด๎วยบริการที่แปลกใหมํ ร๎านคาเฟุแมวเป็นธุรกิจแบบใหมํท่ีมีความนําสนใจตามท่ีได๎กลําวไปข๎างต๎นนั้น 

เป็นท้ังร๎านอาหารและเบเกอรี่ โดยมีจุดเดํนท่ีความนํารักของแมว สามารถให๎ลูกค๎าสามารถมานั่งทาน

ข๎าว ทานเบเกอรี่พร๎อมกับเลํนแมวภายในบริเวณท่ีทางร๎านก าหนดไว๎ให๎ ซึ่งบางร๎านอาจจะมีการขาย

เกี่ยวกับอุปกรณ์การเล้ียงดูแมวไปด๎วยอาทิ เชํน อาหารแมว หรือรวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีระ ลึกเกี่ยวกับ

แมว ธุรกิจนี้จึงท าให๎เกิดความนิยมขึ้นมาก เพราะคนในยุคปัจจุบันมีความเครํงเครียดกับการท างาน

หรือการใช๎ชีวิตประจ าวัน การได๎มานั่งท่ีร๎านคาเฟุแมว เพื่อความผํอนคลาย ได๎ทานอาหารและได๎เลํน

กับสัตว์เล้ียงท่ีตนเองช่ืนชอบ  

 ดังนั้นผ๎ูวิจัย จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจ

คาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะในปัจจุบันธุรกิจคาเฟุสัตว์เล้ียงตําง ๆ แตํด๎วยความท่ีแมวมี

ความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมากรองจากสุนัข ผ๎ูวิจัยจึงสนใจร๎านคาเฟุแมวและธุรกิจคาเฟุแมวเริ่มมี

ความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เป็นธุรกิจท่ีโตขึ้นจากเดิมมาก ในการจะลงทุนท าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล๎ว 

ผ๎ูลงทุนยํอมคาดหวังให๎ธุรกิจของตนประสบความส าเร็จในด๎านสร๎างยอดก าไรให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะท า

ได๎ ด๎วยเหตุนี้ผ๎ูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อสามารถให๎ผ๎ูลงทุนหรือเจ๎าของธุรกิจนั้นสามารถน าไป

พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของตนเองได๎  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล๎อมของธุรกิจร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของร๎านคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 

 การวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องรูปแบบการด าเนินธุรกิจของร๎านคาเฟุแมว 

ศึกษาสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจของคาเฟุแมวและกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของ

ร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด๎านกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้กลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูลหลักคือ ผ๎ูประกอบการธุรกิจร๎านอาหารคาเฟุแมว พนักงาน

ของร๎าน และลูกค๎าท่ีเคยใช๎บริการร๎านคาเฟุแมว 

3. ขอบเขตด๎านพื้นท่ี 

 การวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษาการด าเนินธุรกิจของผ๎ูประกอบการธุรกิจร๎านคาเฟุ แมวในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด๎านเวลา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาประมาณ 8 เดือน เริ่มต้ังแตํเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2560 โดยแบํงเป็นระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ระหวํางเดือนกันยายน 

พ.ศ.2559 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 และระยะเวลาในการลงพื้นท่ีเก็บข๎อมูล ระหวํางเดือน

มกราคม  พ.ศ.2560 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงเกี่ยวกับลักษณะของการด าเนินธุรกิจของร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให๎แกํผ๎ูท่ีสนใจอยากเริ่มท าธุรกิจเกี่ยวกับคา

เฟุแมวหรือผ๎ูท่ีอยากพัฒนาธุรกิจของตนเองและยังสามารถเป็นแนวทางการแก๎ไขปัญหาส าหรับบาง

ธุรกิจท่ีเกิดปัญหาคล๎ายกันในการท าธุรกิจคาเฟุแมว 

 2. ทราบถึงสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจของร๎านคาเฟุแมว เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจมีความ

เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ ท าให๎ธุรกิจสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ

อันท่ีสํงผลดีแกํธุรกิจหรือส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคแกํธุรกิจ เพื่อสํงผลให๎ธุรกิจเป็นไปในทิศทางท่ีดี 
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 3. ทราบถึงกลยุทธ์ในการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของคาเฟุแมวท่ีผ๎ูประกอบการ

ใช๎และเพื่อให๎ธุรกิจสามารถสร๎างส่ิงท่ีได๎เปรียบจากธุรกิจอื่นหรือคํูแขํงทางธุรกิจได๎ เพื่อเป็นแนวทางใน

การด าเนินธุรกิจคาเฟุแมวในอนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. รูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ

ท้ังหมดของผ๎ูประกอบการโดยไปในทิศทางของวิสัยทัศน์และนโยบายของผ๎ูประกอบการซึ่งมีอ านาจใน

การตัดสินใจ ได๎แกํ รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ ข๎อมูลท่ัวไปของธุรกิจร๎านคาเฟุแมว การจัดซื้อวัตถุดิบ 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ ชนิดพันธุ์แมว แนวทางการต้ังช่ือร๎านและตกแตํงร๎าน โดยเพื่อให๎บรรลุ

เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการ 

2. สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ (Business Environment) หมายถึง ส่ิงตําง ๆ ท่ีมีผลกระทบตํอ

การด าเนินธุรกิจขององค์กรนั้น ในทางกลับกันก็สามารถได๎รับผลกระทบจากการด าเนินงานของธุรกิจ 

มีสภาพแวดล๎อม 2 ประเภท 1. สภาพแวดล๎อมภายใน (Internal Environment) เป็นแรงผลักดันงาน

ภายในธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งสามารถควบคุมให๎เป็นในในทิศทางท่ีต๎องการได๎ 

ยกตัวอยําง ได๎แกํ โครงสร๎างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 2. สภาพแวดล๎อมภายนอก (External 

Environment) เป็นปัจจัยภายนอกท่ีธุรกิจไมํสามารถควบคุมไปในทิศทางท่ีต๎องการได๎ ก าหนด

ขอบเขตอยํางไมํชัดเจน ได๎แกํ เศรษฐกิจ  

3. กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ( Competitive Advantage Strategy)

หมายถึง แนวคิดวิธีการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของผ๎ูประกอบการ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได๎

เรียนรู๎จากประสบการณ์ของผ๎ูประกอบการหรือศึกษาจากความส าเร็จของผ๎ูประกอบการรายอื่น เพื่อ

น าไปสํูนโยบายขององค์กรอยํางเหมาะสม กลยุทธ์การสร๎างความแตกตําง หมายถึง การสร๎างความ

แตกตํางในตัวสินค๎า สร๎างความโดดเดํน ความพิเศษ อาจรวมไปถึงการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพเพื่อ

ดึงดูดลูกค๎าให๎มาใช๎บริการร๎านอีก 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมตําง ๆ จากต ารา วารสาร เอกสาร 

บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. ข๎อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจคาเฟุแมว  

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ 

3. สภาพแวดล๎อมในการด าเนินธุรกิจ 

4. กลยุทธ์ในการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 

 

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจคาเฟ่แมว 

 คาเฟุแมวท่ีรู๎จักกันอยํางแพรํหลายในปัจจุบันมีท่ีมาจากการเป็นร๎านกาแฟและเบเกอรี่ และ

ผสมผสานออกมาเป็นคาเฟุท่ีมีแมว เบเกอรี่ในประเทศไทยมีข้ึนเมื่อใดไมํปรากฏอยํางแนํชัด แตํคาดวํา

ประมาณสงครามโลกครั้งท่ีสอง พ.ศ. 2482- 2488 ในกรุงเทพมหานคร มีร๎านเบเกอรี่เพียง 2-3 ร๎าน 

สํวนใหญํนั้นจะท าคุกกี้และขนมเค๎ก ในชํวงเวลานั้นคนไทยไมํนิยมบริโภคเหมือนในปัจจุบัน แตํสํวน

ใหญํจะบริโภคในชํวงเทศกาลและโอกาสพิเศษ ตํอมาหลังจากชํวงสงครามโลกครั้งท่ีสองคนไทยได๎รับ

อารยธรรมของฝ่ังชาติตะวันตกมากข้ึน สํงผลให๎ร๎านเบเกอรี่เพิ่มจ านวนมากขึ้น ท าให๎ผ๎ูบริโภคคนไทย

เริ่มหันมาบริโภคขนมปังในรูปแบบขนมปังและแซนด์วิชมากขึ้น  (นันทนา บุญเฮง ,2553) 
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ตํอมาเมื่อเกิดสงครามเวียดนาม พ.ศ. 2497 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นท่ีพักของทหาร

อเมริกัน ด๎วยเหตุนี้จึงท าให๎ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเบเกอรี่ท่ีเริ่มก๎าวหน๎าและพัฒนามากยิ่งขึ้น ได๎

เริ่มมีการส่ังซื้อเบเกอรี่จากตํางประเทศ เชํน ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และได๎มีผ๎ูคิด ติดต้ังโรง

โมํขึ้นมาเป็นแหํงแรก ในระยะนั้นมีการผลิตแปูงสาลีออกมาหลายชนิด เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมด๎านนี้เป็นด๎านท่ีรู๎ จักกว๎างขวางมากยิ่งขึ้น ประกอบกับท่ีมีความต๎องการ

ทางด๎านนี้สูง สืบจากสงครามดังกลําวท าให๎เกิดร๎านเบเกอรี่ขึ้นมาจ านวนมากขึ้น (สายฝน เกตุแก๎ว , 

2548) 

 ผ๎ูประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการมากํอนปี พ.ศ. 2546 และ

สามารถด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันถือวําเป็นผ๎ูประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการ

ธุรกิจเบเกอรี่ พบวํามีผ๎ูประกอบการธุรกิจและเบเกอรี่ในกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จถึง 

153 ราย ซึ่งถือวําเป็นกลํุมท่ีนําสนใจเพื่อศึกษา ท าให๎ปัจจุบันมีโรงงานโมํเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบ

อื่น ๆ อีกมากมายมีท้ังโรงงาน และร๎านค๎า ปัจจุบันขนมปังสามารถใช๎เป็นอาหารแทนข๎าว สามารถ

เป็นอาหารหลักของคนไทยได๎เป็นอยํางดีเมื่ออุตสาหกรรมทางด๎านนี้เจริญขึ้น วิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยีและเครื่องมือในการประกอบกิจการเจริญตามล าดับ ในปัจจุบันนั้นความรู๎ทางด๎านเบเกอรี่

ได๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น ท าให๎ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพและใช๎หลักวิธีการผลิตท่ีถูกต๎อง (สายฝน เกตุแก๎ว , 

2548 : 17) 

คาเฟุแมวเป็นคาเฟุท่ีเป็นร๎านกาแฟท่ีมีรูปแบบท่ีนําสนใจคือมีแมวท่ีสามารถดูและเลํนได๎ 

ลูกค๎าจํายคําบริการครอบคลุมท่ัวไปรายช่ัวโมงหรือเป็นการเข๎ามานั่งด่ืมกาแฟ ทานอาหารและได๎เลํน

กับแมว ท าให๎คาเฟุแมวอยูํภายใต๎การดูแลสัตว์เล้ียงแบบในรํม คาเฟุแมวแหํง แรกของโลกมีช่ือวํา 

“Cat Flower Garden” เปิดในปี ค.ศ. 1998 นครไทเป ประเทศไต๎หวัน เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูด

นักทํองเท่ียวได๎เป็นอยํางดี แม๎วําต๎นก าเนิดคาเฟุแมวจะก าเนิดในเมืองไทเป ประเทศไต๎หวัน แตํคาเฟุ

แมวได๎รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุุน ซึ่งคาเฟุในประเทศญี่ปุุนช่ือ “Neko no Jikan” เป็น

ภาษาญี่ปุุนซึ่งแปลได๎วํา “เวลาของแมว” เปิดในปี ค.ศ. 2004 เมืองโอซาก๎า ประเทศญี่ปุุน สืบเนื่อง

จากสภาพแวดล๎อมการอยูํของประเทศญี่ปุุนมักอาศัยในอพาร์ทเมนท์ขนาดเล็กหรือคอนโดมิเนียมท่ีไมํ

อนุญาตให๎น าสัตว์เล้ียงเข๎ามาในอาคารได๎ คาเฟุแมวจึงเป็นท่ีนิยมมากของคนญี่ปุุนที่หลงรักแมว ตํอมา

ในปี ค.ศ. 2005 คาเฟุแหํงแรกของเมืองโตเกียวช่ือ “Neko no mise” ซึ่งแปลได๎วํา “ร๎านขายของ
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แมว” ในชํวงปีค.ศ. 2005-2010 คาเฟุแมวเป็นท่ีนิยมมากในประเทศญี่ปุุน จนกระท่ังมีเปิดคาเฟุแมว

ท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ท่ีต๎องการอยากจะเลํนสัตว์เล้ียง ธุรกิจคา

เฟุแมวได๎ขยายตัวไปยังประเทศตําง ๆ อาทิเชํน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุุน เป็นต๎น (ณรินทรางกุล ณ อยุธยา, 2557) . 

 ในประเทศไทยจึงได๎เกิดธุรกิจบริการคาเฟุส าหรับคนรักแมวมากขึ้น โดยมีร๎านคาเฟุจ านวน

มากท่ีสุดอยูํในกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองกลํุมลูกค๎าท่ีต๎องการเล้ียงแมวหรือต๎องการมาแบํงปัน

ประสบการณ์การเล้ียงแมวให๎กับบุคคลอื่น ๆ จากการท่ีมีคาเฟุแมวจ านวนมากขึ้นในประเทศไทย ท า

ให๎แตํละร๎านพยายามสร๎างจุดขายท่ีโดดเดํนในด๎านผลิตภัณฑ์หรือการบริการภายร๎าน เพื่อสร๎างจุด

แตกตํางจากร๎านอื่น ๆ เชํน บางร๎านเล้ียงแมวท่ีเป็นสายพันธุ์ที่หายาก (จิดาภา สดสี, 2557) 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ 

 2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

  เมื่อคิดจะเป็นผ๎ูประกอบการหรือนักธุรกิจแล๎ว องค์ประกอบส าคัญของผ๎ูประกอบคือ

การมีใจเป็นนักส๎ู เพราะการท ามาค๎าขายนั่นไมํจ าเป็นท่ีวําท าแล๎วต๎องประสบความส าเร็จและได๎ก าไร

สูงสุดไปทุกคน ผ๎ูประกอบการและนักธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบัน เคยผํานความล๎มเหลว

มาแล๎วท้ังส้ิน แตํท่ีประสบความส าเร็จก็เพราะมีใจเป็นนักส๎ูไมํยอมท๎อถอยกับอุปสรรคและความ

ล๎มเหลวที่เกิดข้ึน ดังนั้นผ๎ูประกอบการและนักธุรกิจควรมีการเรียนรู๎ที่จะตํอส๎ูกับปัญหาและอุปสรรคท่ี

พร๎อมเกิดขึ้นทุกเมื่อ (อรรถพล อุสายพันธ์, 2551)   

แนวคิดทฤษฎีการบริหารและจัดการได้มีผู้ให้ค านิยามแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

  วัญวิริญจ์ แจ๎งพลอย (2558) กลําววํา สังคมประกอบด๎วยคนและชุมชนท่ีมีหน๎าท่ี

ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ โดยกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเพื่อความการด ารงอยูํรอดของมนุษย์ ซึ่งกิจกรรม

ท่ีมีความส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ ทุกคนในสังคมต๎องเกี่ยวข๎องและมีความสัมพันธ์กับกิจกรรม

นี้ การด าเนินงานของผลธุรกิจสํงผลดีตํอท้ังประชาชน อุตสาหกรรม และประชาชาติท าให๎ระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็ว

ตลอดเวลา ดังนั้นธุรกิจจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของ
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มนุษย์อยํางไมํมีวันส้ินสุด ผ๎ูบริหารจึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องมีการวางแผนกลยุทธ์ไว๎ลํวงหน๎า เพื่อให๎

กิจการมีความสามารถทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน 

  เซอร์โต (Certo 1989 : 8) ได๎ให๎ความหมายไว๎ การบริหารจัดการ หมายถึง 

กระบวนการของการมุํงสํูเปูาหมายขององค์กรจากการท างานรํวมกัน โดยใช๎ทรัพยากรบุคคลและ

ทรัพยากรอื่น ๆ หรือเป็นการออกแบบและรักษาสภาพแวดล๎อมท่ีบุคคลท างานรํวมกันในกลํุมให๎บรรลุ

เปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  ไซมอน, สมิธเบิร์ก และทอมสัน (Simon, Smitburge and Thomson 1960 : 3) กลําวไว๎

วํา การบริหารงานของคนจ านวน 2 คนขึ้นไป เพื่อรํวมกันปฏิบัติงานเพื่อให๎บรรลุตามเปูาหมายท่ี

ก าหนดไว๎ 

  เกษม จันทร์แก๎ว (2540) ได๎อธิบายความหมายไว๎วํา การบริหาร หมายถึง ศิลปะการ

ด าเนินงานน าวัตถุดิบเข๎าสํูระบบการผลิตจนได๎ผลผลิตตามท่ีก าหนดไว๎ การบริหารจึงเป็นการท าให๎ทุก

สํวนท าหน๎าท่ีท่ีสัมพันธ์กัน การวางแผนการด าเนินงานท่ีดีนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการผสมผสานงานท่ีดี 

ซึ่งขึ้นกับผ๎ูบริหารมีแผนการบริหารในทิศทางใด ซึ่งผ๎ูบริหารมีหน๎าท่ีบริหารหนํวยงานท่ีมอบหมายให๎

เป็นผ๎ูรับผิดชอบควบคุมงานในสํวนงานนั้นท่ีก าหนดไว๎ให๎ด าเนินการรํวมกับทรัพยากรในการผลิต หรือ

ใช๎ปัจจัยในการบริหารกํอให๎เกิดผลผลิตในขั้นตอนสุดท๎าย สรุปความได๎วํา การบริหารจัดการเป็น

กระบวนกิจกรรมท่ีตํอเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผ๎ูบริหารต๎องชํวยเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายและ

จุดประสงค์ขององค์การ 

ธุรกิจ (Business) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการผลิต การจ าหนําย และการบริการ 

เพื่อให๎ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นไปสํูผ๎ูบริโภคได๎ องค์ประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจมีรายละเอียด

ดังนี้ 

   1. การผลิต (Productions) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการผลิต การผลิตวัตถุดิบจนถึง

สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์เร็จรูป 

  2. การจัดจ าหนําย (Distributions) เป็นการด าเนินกิจกรรมตํอจากการผลิตโดยเคล่ือนย๎าย

สินค๎าจากผ๎ูผลิตไปยัง ผ๎ูบริโภคเปูาหมายด๎วยชํองทางและสถาบันการตลาดท่ีเหมาะสมและมี



10 

 

ประสิทธิภาพ และมีการใช๎กลยุทธ์ในปริมาณท่ีมากเพื่อให๎มีสํวนแบํงทางการตลาด (Market Share) 

สูง ซึ่งจะสํงผลให๎ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโต 

    3. การบริการ (Services) หมายถึงการด าเนินกิจกรรมชองธุรกิจของธุรกิจในรูปแบบการ

ให๎บริการ เชํน ธุรกิจการขนสํง ธุรกิจการทํองเท่ียว หรือธุรกิจการโรงแรม เป็นต๎น 

ธุรกิจร๎านคาเฟุแมวจัดวําเป็นธุรกิจท่ีด าเนินกิจกรรมครบท้ัง 3 ด๎าน คือ 

  1. ด๎านการผลิต คือ ผ๎ูประกอบการร๎านคาเฟุแมว สามารถด าเนินกิจกรรมเป็นผ๎ูผลิต

ได๎ เพราะธุรกิจร๎านคาเฟุแมว เป็นร๎านท่ีมีท้ังอาหาร กาแฟและเบเกอรี่ พร๎อมแมวท่ีสามารถให๎ลูกค๎า

เลํนด๎วยได๎โดยมีกติกาคอยก าหนดเกี่ยวกับแมว ซึ่งผ๎ูประกอบการอาจจะผลิตวัตถุดิบในการท าอาหาร

หรือเบเกอรี่เอง 

  2. ด๎านการจัดจ าหนําย คือ ผ๎ูประกอบการธุรกิจร๎านคาเฟุแมว สามารถด าเนินธุรกิจ

เป็นผ้ัดจ าหนํายอาหาร กาแฟและเบเกอรี่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับแมว เชํน ปลอกคอ อาหารแมว เป็น

ต๎น 

  3. ด๎านการบริการ คือ ผ๎ูประกอบการธุรกิจร๎านคาเฟุแมว สามารถด าเนินธุรกิจเป็นผ๎ู

ให๎บริการในธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องกับร๎านคาเฟุแมว  

 พะยอม วงศ์สารศรี (2550) ได๎อธิบายวํา แนวคิดการจัดการ หมายถึง การมององค์การเป็น

บุคคลท่ีท าหน๎าท่ีบริหารหรือจัดการกิจกรรมตําง ๆ ในองค์การและเป็นผ๎ูท่ีด าเนินการตัดสินใจ ก าหนด

เปูาหมายขององค์การและประสานงานให๎สมาชิกในองค์การนั้นด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันไปสํู

เปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 

 หรือกลําวได๎อีกนัยหนึ่ง การจัดการหมายถึง กระบวนการตําง ๆ ท่ีท าเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย

ขององค์การโยการวางแผน การจัดองค์กร การชักน า และการควบคุม รวมท้ังมนุษย์ การเงิน 

ทรัพยากรข๎อมูล ส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพขององค์การได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2539) 

 



11 

 

2.2 แนวคิดหลักการบริหารจัดการ 

อองรี่ (Henri J. Fayol 1994) วิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นเจ๎าของแนวคิดวําด๎วยหลักการจัดการ

ในการบริหารงานของผ๎ูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ได๎คิดทฤษฎีขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1916 โดยเน๎นถึงเกณฑ์

การบริหารท่ีเป็นสากล อันจะน าไปใช๎กับการบริหารทุกอยํางได๎อยํางกว๎างขวาง โดยเริ่มแรกอองรี่ได๎

ตีความหมายของการบริหารเพื่อให๎งานส าเร็จตามเปูาหมายนั้นมีสํวนประกอบของปัจจัย 5 ประการ 

คือ การวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ การประสานงาน และการควบคุมงาน โดยผ๎ูบริหารมี

หน๎าท่ีดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การท่ีผ๎ูบริหารจะต๎องเตรียมการวางแผนแนวทางใน

การปฏิบัติขององค์การไว๎ลํวงหน๎า เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว๎  

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดท าโครงสร๎างทางการบริหารงานเพื่อให๎เป็น

แบบอยํางทางการของอ านาจหน๎าท่ีการส่ังการ ซึ่งใช๎ในการก าหนดและประสานงานของหนํวยงาน

เพื่อให๎เหมาะสมกับทรัพยากรทางการบริหาร  

3. การส่ังการ (Directing) หมายถึงการท่ีผ๎ูบริหารจะต๎องมีการวินิจฉัยส่ังการท่ีดี เพื่อให๎

กิจกรรมขององค์การด าเนินไปอยํางสอดคล๎องกัน 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การมีผ๎ูบริหารที่มีหน๎าท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมตําง 

ๆ ขององค์การให๎ด าเนินไปอยํางเรียบร๎อย สอดคล๎องและกลมกลืนกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การท่ีผ๎ูบริหารคอยควบคุมและก ากับกิจกรรมตําง ๆ 

ภายในองค์การเพื่อให๎ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ได๎กลําววํา การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให๎บรรลุ

จุดมุํงหมายขององค์การ โดยอาศัยหน๎าท่ีหลักทางการบริหารอยํางน๎อย 4 ประการ คือการวางแผน 

การจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลําวมีผ๎ูบริหารจ าเป็นต๎องผ๎ูรับผิดชอบท่ีจะ

ให๎มีการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวางแผน เป็นหน๎าท่ีท่ีส าคัญประการหนึ่งของการบริหาร เป็นส่ิงท่ีนักวิชาการท้ังหลาย

ก าหนดขึ้น จะเริ่มต๎นด๎วยหน๎าท่ีทางการวางแผนเป็นอันดับแรกจึงแสดงให๎เห็นถึงการวางแผนท่ีดี โดย
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องค์ประกอบท่ีส าคัญคือ ภารกิจจุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข๎อประกาศอยํางกว๎าง ๆ ส าหรับ

จุดหมายเป็นเปูาหมายท่ีเป็นอนาคตท่ีองค์การต๎องการให๎บรรลุผล ขณะเดียวกันแผนงานคือวิถีทางท่ี

พาไปสํูเปูาหมาย 

2. การจัดองค์การ เป็นหน๎าท่ีทางการบริหารท่ีสืบเนื่องจากการวางแผน ผ๎ูบริหารต๎อง

ออกแบบโครงสร๎างขององค์การ และบริหารงานให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนขององค์การนั้น ๆ การ

ออกแบบโครงสร๎างเป็นกิจกรรมท่ีควรตรวจสอบเสมอ ๆ เนื่องจากอาจมีเหตุให๎เปล่ียนแปลงรูปแบบ

โครงสร๎าง 

3. การน า เป็นสภาวะท่ีผ๎ูน าใช๎ความพยายามมีอิทธิพลเหนือผ๎ูอื่น เพื่อให๎งานบรรลุเปูาหมาย

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผ๎ูน าท่ีดีและมีศักยภาพควรเข๎าใจทฤษฎีการจูงใจ ภาวะผ๎ูน า การติดตํอส่ือสาร 

และบริหารกลํุม เพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสม 

4. การควบคุม เป็นกระบวนงานท่ีวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให๎องค์การปฏิบัติงานได๎อยําง

บรรลุเปูาหมาย มุํงให๎เกิดความมั่นใจในสมาชิกขององค์การให๎ปฏิบัติงานในทิศทางท่ีองค์การได๎

ก าหนดไว๎ เพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของสมาชิกในองค์การ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) กลําววํา กระบวนการการบริหารจัดการ โดยแบํงหน๎าท่ี

ของการบริหารจัดการออกเป็น 4 หน๎าท่ี คือ   

1.  การวางแผน เป็นขั้นตอนในการก าหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้นผ๎ูบริหารต๎องตัดสินใจวําบริษัทมีจุดมุํงหมายอะไรใน

อนาคต และต๎องด าเนินการอยํางไรไรเพื่อให๎ บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์นั้น 

ลักษณะการวางแผนมีดังนี้ ในขั้นตอนแรกควรมี 1) การด าเนินการตรวจสอบตัวเอง เพื่อก าหนด

สถานภาพในปัจจุบันขององค์การ 2) เริ่มมีการส ารวจสภาพแวดล๎อมเพื่อเตรียมพร๎อม 3) มีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์เสมือนเป็นเปูาหมายในการขับเคล่ือนองค์การธุรกิจ 4) การก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการใช๎ทรัพยากร 5) การประเมินแนวทางการปฏิบัติงานท่ีวางไว๎เพื่อ

เป็นการเช็คความละเอียดของงานวําแนวทางท่ีก าหนดไว๎มีความครบถ๎วนของข๎อมูล 6) การทบทวน

และปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปและผลลัพธ์ของการควบคุมไมํเป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎ 

เป็นการปรับและพัฒนาแผนให๎ตรงกับเปูาหมายขององค์กรให๎มากท่ีสุด 
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 2. การจัดองค์การ เป็นขึ้นในการจัดเรื่องบุคคลและทรัพยากรท่ีเกี่ยวกับการท างาน เพื่อให๎

บรรลุเปูาหมายในการท างานหรือเป็นการจัดแบํงสรรเพื่อให๎งานส าเร็จ ประกอบด๎วย 1) การระบุและ

อธิบายงานท่ีถูกน าไปด าเนินงาน เพื่อส่ือสารให๎มีความเข๎าใจท่ีตรงกันไมํคลาดเคล่ือน 2) การกระจาย

งานออกเป็นหน๎าท่ี แตํละบุคคลมีหน๎าท่ีท่ีแตกตํางกันออกไปแตํทุกหน๎าท่ีล๎วนท างานกันเป็นทีมท่ีไมํ

สามารถขาดใครคนหนึ่งได๎ 3) การรวมต าแหนํงงาน ให๎เป็นหนํวยงานท่ีสัมพันธ์เกื้อกูลกันอยําง

เหมาะสม 4) การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบและอ านาจหน๎าท่ี 5) การทบทวนและปรับเปล่ียน

โครงสร๎างขององค์การเมื่อสถานการณ์เปล่ียนและผลลัพธ์ไมํเป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎ 6) การ

ติดตํอส่ือสารในกระบวนการของการจัดองค์การให๎ท่ัวถึง เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดในองค์กร 

7) การสรรหาผ๎ูปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพอันจะท าให๎องค์กรขับเคล่ือนได๎อยํางมีประสิทธิภาพหากมี

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู๎ความสามารถ 8) การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตําง ๆ เพื่อ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให๎มีความรู๎ความสามารถท่ีมากขึ้น 9) การทบทวนและปรับคุณภาพ

และปริมาณของทรัพยากรมนุษย์เมื่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไมํเป็นไป

ตามท่ีก าหนด  

 3. การน า เป็นกระบวนการท่ีกระต๎ุนให๎เกิดความกระตือรือร๎น ชักน า ความพยายามของ

พนักงานให๎บรรลุเปูาหมายขององค์กร ซึ่งเกี่ยวกับผ๎ูจัดการหรือผ๎ูบริหารท่ีจะต๎องกระต๎ุนให๎พนักงานมี

ศักยภาพให๎การท างานท่ีสูง การน าจะชํวยให๎งานบรรลุส าเร็จเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ เสริมสร๎างขวัญ

ก าลังใจในการท างาน ประกอบด๎วย 1) การติดตํอส่ือสารและอธิบายวัตถุประสงค์ให๎แกํ

ผ๎ูใต๎บังคับบัญชาได๎ทราบ เพื่อส่ือสารให๎เข๎าใจวัตถุประสงค์ตรงกัน 2) การมอบหมายมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 3) การให๎ค าปรึกษาและแนะน าแกํผ๎ูใต๎บังคับบัญชาให๎สอดคล๎องกับงานเพื่อให๎งานเกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 4) การสรรเสริญ ยกยํอง และการติเตียนอยํางถูกต๎อง เหมาะสม และยุติธรรม

แกํผ๎ูใต๎บังคับบัญชา 5) การจัดสภาพแวดล๎อมมากระต๎ุนจูงใจ โดยการติดตํอส่ือสาร เพื่อส ารวจความ

ต๎องการและสถานการณ์เปล่ียนแปลง 6) การทบทวนและปรับวิธีของภาวะความเป็นผ๎ูน า เมื่อ

สถานการณ์เปล่ียนแปลงและผลลัพธ์ไมํเป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎ 7) การติดตํอส่ือสาร ทุกกระบวนการ

กิจกรรมของภาวะผ๎ูน า 

 4. การควบคุม เป็นการติดตามผลของการท างาน แก๎ไขปรับปรุงส่ิงท่ีควร เป็นขั้นตอนของ

การวัดผลการท างานและด าเนินการแก๎ไขเพื่อให๎บรรลุผล ซึ่งประกอบด๎วย 1) การก าหนดมาตรฐาน
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เพื่อให๎งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 2) การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให๎สามารถแก๎ปัญหาได๎ทันเวลา 3) การแก๎ไขการมีปัญหาความบกพรํองตําง ๆ 4) การทบทวน

และปรับวิธีการควบคุม เมื่อสถานการณ์เปล่ียนแปลง ไมํเป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎ 

 สรุปความได๎วําในรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ตําง ๆ จ าเป็นต๎องมี

กระบวนงานตําง ๆ ท่ีประสานงานกันอยํางดีโดยเริ่มต้ังแตํ การวางแผน เป็นขั้นตอนแรกของ

กระบวนการบริหารจัดการ เป็นส่ิงท่ีทุกองค์การควรท ากํอนเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นแนวทางในการ

จัดการบริหารธุรกิจตํอไปกํอนท่ีจะด าเนินงานด๎านอื่น ๆ การจัดองค์การ การวางโครงสร๎างของธุรกิจ

เป็นส่ิงท่ีดี เพราะจะสร๎างความเอื้ออ านวยตํอการด าเนินงานขั้นตํอไป การเป็นผ๎ูน าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นใน

ทุกธุรกิจ การจะประสบความส าเร็จได๎ เราจ าเป็นต๎องมีส่ิงท่ีเป็นเปูาหมาย เพื่อน าทางไปสํูจุดมุํงหมาย

เดียวกัน และการควบคุมนั้นเป็นส่ิงท่ีละเลยไมํได๎ เพราะการควบคุมเป็นเสมือนส่ิงท่ีท าให๎ธุรกิจด าเนิน

ในทิศทางท่ีองค์การได๎ก าหนดไว๎ 

 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 บัณฑิต นิ่มนวล (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการในการด าเนินงานของสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เพื่อพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงาน ผ๎ูให๎ข๎อมูลมีจ านวน 115 คน ผลการวิจัย

พบวํา สภาพการด าเนินงาน มีความครอบคลุมตามบทบาทและหน๎าท่ีตามท่ีก าหน ดไว๎ ใน

พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2530 มีปัญหาในการด าเนินงานปานกลาง ใน

ด๎านการให๎บริการอยูํในระดับน๎อย ความต๎องการในการด าเนินงานของอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อยูํใน

ระดับมาก กลยุทธ์ในการด าเนินงานท่ีส าคัญได๎แกํ ด๎านการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

อุตสาหกรรม ด๎านความรํวมมือภาครัฐและเอกชน ด๎านการพัฒนากรรมการและสมาชิก ด๎านการ

บริการ 

จิราณัทย์ กึ่งสวัสด์ิ (2556) ได๎ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินงาน ศึกษาสภาพการแขํงขัน ศึกษากลยุทธ์ของการ

ด าเนินงาน ศึกษาระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ผลการศึกษาพบวํา มีการด าเนินธุรกิจ

โดยการบริหารงานโดยเจ๎าของคนเดียว ส่ังการจากเจ๎าของไปสํูพนักงาน สภาวะการแขํงขันของธุรกิจ
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ผักไฮโดรโปนิกส์ท่ีมีอยูํสูงเป็นในสํวนของผ๎ูประกอบการรายใหญํของฟาร์มเปิด และในสํวนของสินค๎า

ทดแทน การแขํงขันรายยํอยยังคํอนข๎างต่ า และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เน๎นใช๎ทางการตลาด โดย

ใช๎ 4Ps และการสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎า กลยุทธ์ด๎านการเงินด๎านการผลิต ด๎านการบริหารงาน

บุคคล โดยใช๎วิธีงําย ๆ ท่ีไมํใช๎คาใช๎จํายมากนัก สํวนระบบโลจิสติกส์ในขนาดยํอยไมํมีการบริหาร

จัดการด๎านโลจิสติกส์ท่ีเป็นระบบมากนัก 

 พนิตนาฎ ผสมทรัพย์ (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของ

ธุรกิจร๎านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อให๎ผ๎ูประกอบการธุรกิจร๎านอาหารสามารถน าผล

การศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการธุรกิจร๎านอาหาร

ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษา พบวําแนวคิดในการท าร๎านอาหาร ได๎แกํ ร๎านบ๎านไม๎ 

ต๎องการท าอาหารไทยรสชาติต๎นต าหรับให๎ลูกค๎าได๎รับประทาน สํวนร๎านนํานน้ าเป็นร๎านอาหารริมน้ า

บรรยากาศเย็นสบาย ร๎านครัวเป็นร๎านอาหารเพื่อสุขภาพ สะอาด และร๎านวิมานดินเหมาะส าหรับท่ี

พบปะสังสรรค์ โดยบริหารร๎านเป็นร๎านอาหรตํอจากครอบครัว ผ๎ูประกอบการท้ังหมดเคยใช๎บริการ

จากร๎านอาหารอื่น ๆซึ่งน าประสบการณ์ท่ีได๎มาปรับปรุงและพัฒนาในกิจการของตนเอง โดยให๎มี

คุณภาพของท้ังอาหารและการบริการ  

 3. สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ 

 อาหมัด (Ahmad Reza Ommani, 2011) ได๎อธิบายในงานวิจัยของเขาวํา การวิเคราะห์ 

SWOT นั้นเป็นการวิเคราะห์ท่ีชํวยให๎ผ๎ูบริหารหรือผ๎ูประกอบการเพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 

และภัยคุกคาม ท่ีเกี่ยวข๎องในองค์กร การวิเคราะห์ SWOT สามารถชํวยผ๎ูบริหารหรือผ๎ูประกอบการ

แก๎ปัญหาท่ีสามารถเป็นไปได๎ โดย SWOT เป็นรูปแบบพื้นฐานเป็นส่ิงท่ีตรงไปตรงมาและสามารถ

ประเมินส่ิงท่ีธุรกิจสามารถท าได๎และไมํสามารถท าได๎ วิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัย

คุกคาม คือการวิเคราะห์ด๎านส่ิงแวดล๎อม ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ 

 คริสเตียน และ คณะ (Ifediora Christian Osita, Idoko Onyebuchi R. and Nzekwe 

Justina, 2014) ได๎อธิบายในงานวิจัยของพวกเขาวํา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและภัย
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คุกคาม เป็นโอกาสหนึ่งในหลาย ๆ การวางแผนทางกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือท่ีใช๎โดยองค์กรธุรกิจ เพื่อให๎

แนํใจวํามีวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ชัดเจนส าหรับโครงการหรือกิจกรรมใดท้ังหมดท่ีเกี่ยวข๎อง  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นในการจัดการขององค์การ เนื่องจากใน

ปัจจุบันมีองค์การตําง ๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อม เพราะฉะนั้น ส่ิงแวดล๎อมจึงมีอิทธิพลตํอ

องค์การ ดังนั้นจึงเป็นส่ิงส าคัญในการพิจารณาและหาประโยชน์จากปัจจัยท่ีเอื้อตํอการด าเนินงานเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และละท้ิงปัจจัยท่ีไมํเอื้อตํอการด าเนินงานอันไปสํูความล๎มเหลวของ

การด าเนินงานขององค์การ สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ ประกอบด๎วยสภาพแวดล๎อมภายในและ

สภาพแวดล๎อมภายนอก โดยสภาพแวดล๎อมภายในกิจการ เชํน ทรัพยากร หรือส่ิงท่ีองค์การสามารถ

ควบคุมได๎ สํวนทรัพยากรภายนอกกิจการเป็นส่ิงท่ีอยูํนอกเหนือการควบคุมขององค์การ การวิเคราะห์

ปัจจัยตําง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์การ เป็นส่ิงท่ีชํวยให๎องค์การทราบถึงการเปล่ียนแปลงตําง ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นกับองค์การ และมีผลกระทบอยํางไรกับองค์การ ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้มีประโยชน์ยิ่งตํอการก าหนด

วิสัยทัศน์และการก าหนดกลยุทธ์ (จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์, 2557) 

3.1 สภาพแวดล้อมภายใน 

สภาพแวดล๎อมภายใน (Internal Environment) เป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได๎ (Core 

competencies) ซึ่งเป็นแรงผลักดันภายในองค์การ ประกอบด๎วย การผลิต การปฏิบัติการ การตลาด 

การบัญชี การเงิน  ท าเลท่ีต้ังและวางผังองค์กร รางวัลท่ีได๎รับ ช่ือเส่ียง เป็นต๎น การวิเคราะห์

สภาพแวดล๎อมภายในของธุรกิจ เพื่อส ารวจทรัพยากรภายในและความสามารถขององค์การ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) 

  1. โครงสร๎างองค์กร (Organization) โครงสร๎างของกิจการเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางแกํ

องค์การในการด าเนินกลยุทธ์ รวมถึงเป็นการพิจารณาระดับความพร๎อมขององค์กรทางด๎านบุคคลากร 

  2. กลยุทธ์ของกิจการ (Business Strategy) ในกระบวนการเปล่ียนแปลงภายในยังประกอบ

ไปด๎วยการ เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งกลยุทธ์จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการท างาน  เพื่อให๎

บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงในเรื่องของกลยุทธ์จะเป็นสํวนท่ีส าคัญ

ท่ีท าให๎ทิศทางการด าเนินงานขององค์การเปล่ียนแปลงไป การท าการค๎ากับคํูค๎า การพัฒนาและออก
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ผลิตภัณฑ์ใหมํ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า  ให๎

ความส าคัญกับการบริการลูกค๎า และผลิตสินค๎าท่ีมีราคาถูกและมีคุณภาพ 

  3. บุคลากรและความสามารถของบุคลากร (Human Resource and Ability) กิจการ

สามารถปรับตัวตํอสภาพแวดล๎อมได๎ดี เมื่อพนักงานได๎รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู๎และ

ความสามารถ และสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ และท า

ให๎ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพดีข้ึน เพื่อให๎สามารถท าการผลิตได๎มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

   4. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) รวมไปถึง การเปล่ียนแปลงคํานิยมในการ

ท างาน การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในด๎านตําง ๆ ท่ีสํงผลตํอการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดภายนอก  

   5. องค์ประกอบอื่นๆ ในองค์การ ได๎แกํ  พันธกิจของบริษัท ระบบการบ ริหารงาน 

กระบวนการผลิตและการท างานในทรัพยากรตําง ๆ ในธุรกิจ กฎระเบียบภายในองค์การ 

3.2 สภาพแวดล๎อมภายนอก 

สภาพแวดล๎อมภายนอก (External Environments) หมายถึงแรงผลักดันท่ีอยูํภายนอก

องค์กรท่ีไมํสามารถควบคุมได๎ (Uncontrollable) มีผลกระทบตํอศักยภาพการบริหารจัดการและ

ความสามารถในการท าก าไร ซึ่งประกอบด๎วยสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 

ประชากรศาสตร์ เทคโนโลยี ลูกค๎า ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล๎อมของโลก เป็นต๎น ซึ่ง

สภาพแวดล๎อมภายนอกในตัวเดียวกันอาจเป็นได๎ท้ังอุปสรรคของธุรกิจประเภทหนึ่งแตํอาจจะเป็น

โอกาสให๎กับอีกธุรกิจประเภทหนึ่งก็ได๎ ยกตัวอยําง กรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนของคําเงินบาทเพิ่มขึ้น จะ

เป็นอุปสรรคให๎กับธุรกิจท่ีน าเข๎าวัตถุดิบจากตํางประเทศ เป็นต๎น ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม

ภายนอกคือ โอกาสท่ีได๎รับจากสภาพแวดล๎อมภายนอก (Environmental environments) และ

อุปสรรคท่ีได๎รับจากสภาพแวดล๎อมภายนอก (Environmental Threats) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2548) 

  1. สภาพแวดล๎อมท่ีเกี่ยวข๎องกับงาน (Task Environment) จะเป็นสภาพแวดล๎อมในด๎าน

ตําง ๆ ท่ี สํงผลตํอการด าเนินงานของธุรกิจโดยตรงในการบรรลุเปูาหมาย สภาพแวดล๎อมท่ีเกี่ยวข๎อง

กับงาน ได๎แกํ คํูแขํงขัน ผ๎ูใช๎สินค๎าและบริการลูกค๎าเป็นต๎น  
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  2. สภาพแวดล๎อมท่ัวไป (General Environment) จัดเป็นสภาพแวดล๎อมท่ีสํงผลกระทบตํอ

การด าเนินการของธุรกิจในทางอ๎อม (Indirectly Interactive Forces) แม๎วําจะเป็นสภาพแวดล๎อมท่ี

ไมํได๎สํงผลกระทบโดยตรงแตํสภาพแวดล๎อมในแตํละด๎านดังกลําวก็จะสํงผลตํอธุรกิจ สภาพแวดล๎อม

โดยท่ัวไปได๎แกํ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมสังคม เทคโนโลยี รัฐบาล เป็นต๎น 

    2.1 เศรษฐกิจ  (Economic) ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความส าคัญตํอการประกอบ

ธุรกิจเป็นอยํางยิ่งหาก สภาพเศรษฐกิจดีก็จะเอื้ออ านวยตํอการประกอบธุรกิจให๎ประสบความส าเร็จ 

ในทางตรงกันข๎าม ถ๎าสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน๎มถดถอยหรือตกต ่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและยากท่ีจะพยากรณ์ สํงผลให๎การประกอบธุรกิจหยุดชะงักล๎มเหลวหรือ

อาจจะต๎องเลิกกิจการได๎ 

    2.2. เทคโนโลยี (Technology) การเปล่ียนแปลงและความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีมี

ผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต ท่ีมีความส าคัญตํอ

องค์การธุรกิจมากโดยมีการน าเอาปัจจัยทางเทคโนโลยีมาพิจารณาเพื่อสร๎างความได๎เปรียบในการ

แขํงขัน เพื่อชํวยให๎ธุรกิจมีเทคนิคและระบบการผลิตท่ีทันสมัยขึ้นสามารถลดต๎นทุนการผลิตลงและ

เพิ่มก าลังผลิต ชํวยให๎สามารถจัดการ และมีการ ติดตํอส่ือสารท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้นชํวยให๎ธุรกิจสามารถ

ผลิตสินค๎าใหมํ ๆ ท าให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

    2.3 การเมืองและกฎหมาย (Political  Law) ได๎แกํ การเมือง กฎหมายข๎อบังคับ 

นโยบายของรัฐบาล แนวโน๎มการออกกฎหมายและพระราชบัญญัติตํางๆ ได๎แกํ กฎหมายภาษีอากร 

พระราชบัญญัติคําแรงขั้นต ่า พระราชบัญญัติการโฆษณา พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติ

ค๎ุมครองผ๎ูบริโภค เป็นต๎น ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลําว จะสํงผลกระทบโดยตรงตํอการด าเนินงานของ

องค์การ ตัวอยํางเชํน การเปล่ียนแปลง กฎหมายภาษีอากร อาจท าให๎ต๎นทุนสินค๎าสูงขึ้นหรือการ

เปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจเป็นผลดีตํอการ สํงเสริมการลงทุนและการสํงออก ดังนั้นธุรกิจ

จะต๎องคอยติดตามความเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและกฏหมายด๎วย 

    2.4 สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) ได๎แกํ ทัศนะคติทางสังคม คํานิยม 

บรรทัดฐาน ความเช่ือ พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงทางด๎านประชากร เชํน การศึกษา และอัตราการ

เกิด นับได๎วําการเปล่ียนแปล ของปัจจัยดังกลําวมีอิทธิพลตํอการขายสินค๎าและการหาก าไรของ
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กิจการ ดังนั้นผ๎ูบริหารจึงควรตรวจสอบและให๎ความสนใจแนวโน๎มของการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจจะได๎

โอกาสใหมํ หรืออาจจะพบอุปสรรคท่ีส าคัญก็ได๎ ตัวอยํางเชํน ธุรกิจมีโอกาสออกสินค๎าตัวใหมํ หรือเลิก

ผลิตสินค๎าบางรายการ เนื่องจากผ๎ูบริโภคไมํต๎องการอีกตํอไป 

  3. สภาพแวดล๎อมระหวํางประเทศ (International Environment) การด าเนินธุรกิจ

ภายในประเทศเริ่มได๎รับผลกระทบจากธุรกิจระหวํางประเทศมากขึ้น ผลกระทบด๎าน สภาพแวดล๎อม

ระหวํางประเทศตํอธุรกิจจึงได๎เพิ่มมากขึ้นอยํางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ท าให๎เกิดความแตกตํางระหวํางธุรกิจภายในประเทศกับธุรกิจระหวํางประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อ

ระบบการขนสํงและเทคโนโลยีทางอิเล็คทรอนิคส์ชํวยลดข๎อจ ากัดทางด๎านระยะทางและระยะเวลา 

สภาพแวดล๎อมทางระหวํางประเทศ ได๎แกํ การแขํงขันจากการรวมกิจการของบริษัทข๎ามชาติ   การ

เข๎าสํูตลาดตํางประเทศ อัตราแลกเปล่ียนมาตรการระหวํางประเทศ เป็นต๎น 

3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จินตนา บุญบงการ (2549, อ๎างถึงใน กรรณิกา ประกอบบุญกุล, 2556) ได๎การประเมิน

สภาพแวดล๎อมท้ังภายนอกและภายใน จะท าให๎องค์การสามารถน ามาวางแผนในการบริหารจัดการ

องค์การได๎ให๎มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล ซึ่งผ๎ูบริหารสามารถน ามาก าหนดจุดแข็งและจุดอํอน

จากส่ิงแวดล๎อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากส่ิงแวดล๎อมภายนอก รวมถึงผลกระทบจากปัจจัย

เหลํานี้ตํอการท างานขององค์การหรือหมายถึง วิธีการซึ่งชํวยผ๎ูบริหารในการก าหนดจุดแข็งขององค์กร 

(Organizational Strength: S) จุดอํอนขององค์กร (Organizational Weakness: W) โอกาสจาก

ส่ิงแวดล๎อมภายนอก (Environmental Opportunities: O) อุปสรรคจากส่ิงแวดล๎อมภายนอก 

(Environmental Threats: T) การวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีกิจการสามารถท าได๎อยํางดี กิจการ

จ าเป็นต๎องวิเคราะห์พิจารณาการด าเนินงานภายใน เชํน การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี 

การวิจัยและพัฒนาเป็นต๎น เพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งของการด าเนินงานขององค์การเป็นระยะ 

กิจการท่ีบรรลุความส าเร็จจะก าหนดกลยุทธ์ของกิจการท่ีใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งจากการด าเนินงาน

ภายในเหลํานี้อยูํเสมอ 
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จุดอํอน (Weakness) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นลักษณะของสินค๎าหรือบริการท่ีเป็นอันตรายตํอการ

เจริญเติบโตของธุรกิจ จุดอํอนมีคุณคําตํอการท าการวิเคราะห์ SWOT อยํางยิ่ง กิจการจึงต๎องก าหนด

กลยุทธ์ของกิจการให๎สามารถลบล๎างหรือ ปรับปรุงจุดอํอนของการด าเนินงานภายในเหลํานี้ให๎ดีขึ้น 

โอกาส (Opportunities) หมายถึงสภาพแวดล๎อมภายนอก ท่ีเป็นประโยชน์ตํอการ

ด าเนินงานขององค์การ กิจการต๎องคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอก เชํน 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอกอยูํ

อยํางสม่ าเสมอ เนื่องจากส่ิงนี้ท าให๎ความต๎องการของลูกค๎าเปล่ียนแปลงไป กิจการจึงจ าเป็นต๎องตาม

ให๎ทันสภาพการเปล่ียนแปลงอยูํเสมอ ๆ 

อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีคุกคามตํอการด าเนินงานของกิจการ

หรือองค์การ สภาพแวดล๎อมภายนอกเหลํานี้ ได๎แกํ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการแขํงขันรวมถึง

ความเข๎มแข็งของคํูแขํงทางธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยและราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้น ล๎วนเป็นการคุกคามจาก

สภาพแวดล๎อมภายนอก 

3.4 ทฤษฎีแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 

การวิเคราะห์คํูแขํงจะท าให๎ธุรกิจทราบวําอะไรคือปัจจัยท่ีเป็นแรงผลักดันในการด าเนินธุรกิจ

และท าให๎สามารถพิจารณาคํูแขํงวํามีขีดความสามารถท่ีอยูํในระดับใดและก าลังเคล่ือนไหวในลักษณะ

ใดโดยใช๎กลยุทธ์อะไรในการด าเนินงาน ซึ่งความเข๎าใจในคํูแขํงนี้จะท าให๎กิจการสามารถประเมิน

โอกาสและอุปสรรคได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประเมินเปรียบเทียบกิจการกับคํูแขํง การวิเคราะห์

สภาวะการแขํงขัน (Competitive Environment) ท าให๎ทราบถึงสภาวะความเป็นไปได๎ในการแขํงขัน

ของอุตสาหกรรม ท าให๎เราทราบถึงจุดแข็งและจุดอํอนขององค์กร 

Michael E. Porter (1991) นักกลยุทธ์ท่ีมีช่ือเสียง สรุปไว๎วํา ในปัจจุบันธุรกิจต๎องให๎

ความส าคัญกับความรุนแรงของการแขํงขันภายในอุตสาหกรรมมากท่ีสุด การวางแผลกลยุทธ์จะไมํ

ส าเร็จ หากปราศจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมความรุนแรงของการแขํงขันและอุตสาหกรรมหรือ

ตลาดเปูาหมาย โดยระดับความรุนแรงของการแขํงขันจะถูกก าหนดโดยแรงผลักดัน 5 ประการ (Five 

Force) ได๎แกํ 1) อ านาจตํอรองจากผ๎ูขายวัตถุดิบ 2) อ านาจตํอรองจากผ๎ูซื้อสินค๎า 3) การคุกคามของ

ผ๎ูแขํงขันรายใหมํ 4) สินค๎าทดแทน 5) การแขํงขันระหวํางคํูแขํงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ง
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แรงผลักดันท้ัง 5 ประการจะเป็นการก าหนดความเป็นไปได๎ทางก าไรขององค์กร โดยแยกเป็น

รายละเอียดดังนี้ 

1. อ านาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ 

  ผ๎ูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์นั้นสามารถอ านาจการตํอรองราคาสินค๎ากับผ๎ูมีสํวนรํวมใน

อุตสาหกรรมได๎ โดยการขึ้นราคาสินค๎าหรือการลดคุณภาพสินค๎าและการบริการ สํองผลตํอต๎นทุนและ

ก าไรของธุรกิจได๎ ซึ่งในทางท่ีผ๎ูขายวัตถุดิบมีความอํอนแอหรือมีอ านาจในการตํอรองในขั้นต่ ายํอมถูกผ๎ู

ซื้อกดราคาให๎ต่ าลงและยังสามารถเรียกร๎องสินค๎าท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นได๎ อ านาจการตํอรองของผ๎ูขาย

วัตถุดิบมีผลกระทบตํอความรุนแรงการแขํงขันในอุตสาหกรรมเป็นอยํางยิ่ง เมื่อจ านวนของผ๎ูขาย

วัตถุดิบมีจ านวนมาก วัตถุดิบในการผลิตสินค๎าทดแทนก็มีน๎อยหรือเมื่อมีการเปล่ียนไปซื้อสินค๎าแบ

รนด์อื่น เป็นประโยชน์ท้ังผ๎ูขายวัตถุดิบและผ๎ูผลิตท่ีจะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ด๎วยการก าหนดราคาท่ี

สมเหตุสมผล การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาการสินค๎าหรือบริการใหมํ ๆ การสํงมองสินค๎าให๎

ทันเวลา (Just-In-Time) และการลดต๎นทุนสินค๎าคงคลัง เป็นต๎น ท้ังหมดนี้เป็นการเพิ่มพูนอัตราการ

ท าก าไรในระยะยาวของท้ังผ๎ูขายวัตถุดิบและผ๎ูซื้อท่ีเกี่ยวข๎องกันอาจใช๎กลยุทธ์การรวมตัวไปข๎างหลัง 

(Backward Integration Strategy) เพื่อควบคุมหรือเป็นเจ๎าของผ๎ูขายวัตถุดิบ (มนัญญา หนูมํวง, 

2554) 

2. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้า 

  ผ๎ูซื้อสินค๎าหรือลูกค๎าเป็นท่ีส าคัญของธุรกิจทุกประเภทและผ๎ูซื้อสินค๎าสามารถกดดันราคา

สินค๎าให๎ลดต่ าลงได๎หรือให๎มีคุณภาพหรือการบริการเพิ่มขึ้นได๎ ซึ่งสํงผลกระทบตํอต๎นทุนในการ

ด าเนินงานท่ีสูงขึ้น ในขณะท่ีผ๎ูซื้อท่ีไมํมีความเข๎มแข็งหรือไมํมีอ านาจในการตํอรองยํอมเปิดโอกาสให๎

องค์กรธุรกิจหรือกิจการในอุตสาหกรรมสามารถขึ้นราคาสินค๎าได๎งําย การท่ีผ๎ูซื้อมีอ านาจมากหรือน๎อย

ขึ้นกับอ านาจในการตํอรองตํอองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม เมื่อผ๎ูบริโภคซื้อสินค๎าและบริการจ านวน

มาก จะท าให๎อ านาจในการตํอรองมีมากยิ่งขึ้นซึ่งมีผลกระทบตํอระดับความรุนแรงของการแขํงขันใน

อุตสาหกรรม (นันธิดา อนันตชัย, 2550 อ๎างถึงใน มนัญญา หนูมํวง, 2554) 

  2.1 ผ๎ูบริโภคสินค๎ามีจ านวนมากจากยอดขายรวม  

  2.2 ต๎นทุนในการเปล่ียนแปลงจากผ๎ูผลิตหนึ่งไปยังผ๎ูผลิตหนึ่ง 
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  2.3 สินค๎าและบริการมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไมํมีความแตกตํางกัน 

  2.4 ผ๎ูซื้อสามารถมุํงแสวงหาราคาท่ีพึงพอใจและเลือกซื้อได๎ จากสินค๎าหรือการ

บริหารขององค์การนั้น 

  2.5 เมื่อกิจการสร๎างแรงจูงใจให๎แกํผ๎ูซื้อโดยการท าก าไรต่ า จ าเป็นต๎องลดต๎นทุน

สินค๎า ผ๎ูซื้อมักจะอํอนไหวตํอราคาท่ีลดน๎อย 

3. การคุกคามของผู้มาใหม่ 

 ผ๎ูมาใหมํ หมายถึง องค์กรธุรกิจท่ีขณะนั้นอยูํภายนอกอุตสาหกรรมแตํมีความสามารถและ

แนวโน๎มท่ีจะเข๎ามาภายในอุตสาหกรรม ซึ่งต๎องการเป็นสํวนแบํงทางการตลาด (Market share) และ

มักจะน าทรัพยากรจ านวนเข๎ามาและความรุนแรงของการคุกคามจะขึ้นกับอุปสรรคการตอบโต๎จากคํู

แขํงขันท่ีมีอยูํเดิม ยกเว๎นในกรณีท่ีการตลาดมีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว กิจการท่ีเข๎ามาใหมํอาจ

เลือกใช๎กลวิธีตําง ๆ ในการเข๎าสํูการตลาด เชํน การลดราคาให๎ต่ าลง เป็นต๎น การใช๎ประโยชน์จากจุด

แข็งและโอกาสท่ีมีอยูํเป็นการตํอการการโจมตีของผ๎ูท่ีเข๎ามาใหมํ ดังนั้นอุปสรรคของคํูแขํงรายใหมํท่ี

จะเข๎าสํูอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ (มนัญญา หนูมํวง, 2554) ได๎แกํ 

  3.1 การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) โยปกติมีความเกี่ยวเนื่อง

กับขนาดขององค์การธุรกิจท่ีมีอยูํเดิมในอุตสาหกรรม โดยการเปรียบเทียบ เนื่องจากขนาดนี้เกิดจาก

ต๎นทุนในการด าเนินงานท่ีลดลง เนื่องจากธุรกิจมีก าลังการผลิตท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการซื้อ

วัตถุดิบจ านวนมากหรือการกระจายต๎นทุนคงท่ีตามขนาดของการผลิตท่ีมากขึ้น 

  3.2 ความแตกตํางของสินค๎าและบริการ (Product Differentiate) กิจการท่ีอยูํ

ภายในอุตสาหกรรมอยูํแล๎วจะได๎เปรียบในแงํของสินค๎า ซึ่งมีฐานลูกค๎าท่ีภักดีตํอแบรนด์อยูํแล๎ว 

(Brand Loyalty) ความภักดีเกิดจากการโฆษณาอยํางตํอเนื่อง การมีนวัตกรรมสินค๎าท่ีใหมํ ๆ อยูํ

ตลอดเวลา การจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นการปกปูองสินค๎า ตบอดจนการให๎ความส าคัญกับคุณภาพ

ของสินค๎า ดังนั้นด๎วยเหตุผลดังท่ีกลําวท าให๎องค์กรใหมํท่ีจะเข๎ามาในตลาดต๎องเสียคําใช๎จํายในการลบ

ล๎างข๎อเสียเปรียบ 
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  3.3 เงินลงทุน (Capital Requirements) โดยปกติองค์การธุรกิจใหมํท่ีจะเข๎ามา

ภายในอุตสาหกรรมจ าเป็นต๎องใช๎เงินลงทุนสูงในหลากหลายด๎าน ไมํวําจะเป็น เครื่องจักในการผลิต 

ด๎านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด๎านการสํงเสริมการขาย ซึ่งการลงทุนเหลํานี้จะใช๎เงินจ านวนสูงใน

การด าเนินงาน จึงท าให๎เกิดความเสียเปรียบตํอองค์การธุรกิจเดิมท่ีอยูํภายในอุตสาหกรรม 

  3.4 คําใช๎จํายในการเปล่ียนสินค๎า (Switching Costs) เป็นคําใช๎จํายท่ีลูกค๎าจะจําย 

เมื่อลูกค๎าต๎องการเปล่ียนสินค๎าหรือการบริการไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง โดยปกติแล๎วลูกค๎าไมํนิยมเปล่ียน

สินค๎าหรือการบริการท่ีใช๎อยูํเดิม  

  3.5 การเข๎าถึงชํองทางการจัดจ าหนําย (Access to Distribution Channel) 

ชํองทางในการจัดจ าหนํายเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากตํอ การจัดจ าหนํายสินค๎าและการบริการ ซึ่งองค์กรเดิม

มักจะมีชํองทางการจัดจ าหนํายท่ีพร๎อมอยูํแล๎ว ซึ่งมักจะเกิดจากความสัมพันธ์ของผ๎ูจัดจ าหนํายและ

พํอค๎าคนกลาง การท่ีองค์การธุรกิจใหมํจะเข๎ามาสร๎างชํองทางการจัดจ าหนํายจึงไมํใชํเรื่องงําย ควรมี

ส่ิงจูงใจท่ีนําสนใจมากกวําองค์การธุรกิจเดิมเพื่อสามารถให๎บริการได๎ เชํน การโฆษณารํวม การให๎

สํวนลด เป็นต๎น 

  3.6 ต๎นทุนท่ีไมํสามารถลอกเลียนแบบได๎ (Cost Disadvantage Independent of 

Scale (Size) or Absolute Advantage) องค์กรเดิมท่ีอยูํในอุตสาหกรรมอยูํแล๎วมักได๎เปรียบ

มากกวําองค์กรท่ีเข๎ามาใหมํ เนื่องจากการมีต๎นทุนต่ าท าให๎องค์กรท่ีจะเข๎ามาใหมํไมํสามารถ

ลอกเลียนแบบหรือทดแทนได๎โดยงําย ข๎อได๎เปรียบนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจอยูํในอุตสาหกรรมมานาน มี

ชํองในการควบคุมแหลํงวัตถุดิบหรือแรงงาน ชํองทางในการจัดหาเงินท่ีมีต๎นทุนต่ า  

  3.7 นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) รัฐบาลมีสํวนชํวยในการจ ากัดกร

เข๎าสํูอุตสาหกรรมขององค์การธุรกิจใหมํ ๆ โดยการให๎สัมปทานหรือสิทธิพิเศษในการด าเนินงานหรือ

ในการแสวงหาวัตถุดิบท่ีมีอยํางจ ากัด โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีเป็นประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีรัฐบาลมี

มาตรการคุ๎มครอบสิทธิ์ในการด าเนินธุรกิจบางประเภท เชํน การสัมปทานเครือขํายโทรศัพท์ เป็นต๎น 

จ านวนคํูแขํงรายใหมํท่ีจะมีมากหรือน๎อยรายนั้น ขึ้นอยูํกับการโต๎ตอบขององค์การธุรกิจเดิมภายใน

อุตสาหกรรมและอุปสรรคในการเข๎ามาประกอบธุรกิจ หากสองอยํางนี้อยูํในระดับท่ีต่ าแล๎วจ านวน

คํูแขํงจะมีจ านวนมาก  
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4. สินค้าทดแทน 

  ธุรกิจในอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งอาจจะมีการแขํงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมชนิดอื่น ท่ี

สามารถผลิตสินค๎าทดแทนกันได๎ อาจจะเป็นสินค๎าคนละชนิดกัน แตํสามารถตอบนองความต๎องการ

ของลูกค๎าได๎เหมือนกัน ซึ่งการมีสินค๎าทดแทนนั้นกํอให๎เกิดข๎อจ ากัดในการตั้งราคาสินค๎าท่ีไมํให๎สูงมาก

เกินไป ในสํวนของธุรกิจท่ีสามารถผลิตสินค๎าท่ีไมํมีสินค๎ามาทดแทนได๎ ยํอมมีผลตอบแทนท่ีสูง เพราะ

สามารถต้ังราคาของสินค๎าได๎สูงโดยไมํจ าเป็นต๎องกลัวเรื่องสินค๎าทดแทน แตํในทางกลับกันหากมีธุรกิจ

ใดท่ีมีสินค๎าอื่นสามารถทดแทนได๎งําย ยํอมไมํสามารถหาก าไรได๎มากเนื่องจากลูกค๎าจะหันไปใช๎สินค๎า

ทดแทน (กรรณิกา ประกอบบุญกุล, 2556) 

 5. การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ในการแขํงขันระหวํางองค์กรธุรกิจ หากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเล็งเห็นชํองทางในการท าไรท่ี

มากขึ้นกวําเดิมหรือการถูกคุกคาม องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมมักจะมีกลยุทธ์การแขํงขันมากขึ้น เชํน 

การลดราคา การตํอส๎ูทางด๎านกานตลาด การแนะน าสินค๎าใหมํเข๎าสํูตลาด หากสภาวะการแขํงขัน

ภายในอุตสาหกรรมไมํรุนแรง องค์กรธุรกิจก็จะมีโอกาสท่ีจะขึ้นราคาสินค๎าและการบริการได๎ การ

แขํงขันระวํางคํูแขํงภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการพิจารณาวํา เป็นพลังอ านาจท่ีมีพลังมากท่ีสุดใน 

5 พลังของการแขํงขัน เป็นกลยุทธ์ท่ีกิจการสามารถท าให๎ประสบความส าเร็จได๎เมื่อกลยุทธ์ท่ีใช๎นั้นมี

ความเหนือกวําหรือได๎เปรียบกวําคํูแขํงขัน 

 ในระดับความรุนแรงของการแขํงขันจะมีแนวโน๎มท่ีเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีจ านวนคํูแขํงท่ีเพิ่มขึ้น 

ก าลังและขนาดของความสามารถทางธุรกิจมีความเทําเทียมมากขึ้น และในขณะเดียวกันความ

ต๎องการของสินค๎าและการบริการจะลดน๎อยลง ท าให๎การลดราคาเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้การแขํงขัน

ยังเพิ่มขึ้นหากผ๎ูบริโภคเปล่ียนไปซื้อสินค๎าและการบริการของกิจการอื่น มีความเป็นไปได๎สูงท่ีประ

ผ๎ูประกอบการอาจออกจากตลาดได๎ การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ของกิจการอาจได๎รับการโต๎ตอบจากอีก

กิจการหนึ่ง เชํน การลดราคา การจัดโปรโมช่ัน การเปล่ียนรูปแบบสินค๎า การขยายระยะเวลาประกัน 

เมื่อต๎นทุนคงท่ีสูง จะไมํสามารถเก็บสินค๎าและการบริการนั้นไว๎นานได๎ ซึ่งโดยปกติความรุนแรงของ

สภาวะการแขํงขันขึ้นอยูํกับปัจจัยตําง ๆ ดังนี้ (พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์ , 2546 อ๎าง

ถึงใน มนัญญา หนูมํวง, 2554)  
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  5.1 จ านวนคํูแขํงในอุตสาหกรรม (Number of Competitor) ความแตกตํางใน

เรื่องของขนาด จ านวนคํูแขํงในแตํละอุตสาหกรรม และความสามารถในการด าเนินงานของแตํละ

ธุรกิจองค์กร มีสํวนในการก าหนดสภาวะการแขํงขันท่ีมีจ านวนคํูแขํงน๎อยราย จะเกิดการแขํงขันท่ีไมํ

รุนแรงมากนัก ในทางกลับกันหากมีจ านวนคํูแขํงท่ีเป็นจ านวนมากหรือมีจ านวนท่ีเทําเทียมกัน จะ

กํอให๎เกิดการแขํงขันที่รุนแรง 

  5.2 อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (Rate of Industry Growth) อัตราการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีการเติบโตท่ีรวดเร็ว จะกํอให๎เกิดโอกาสส าหรับอุตสาหกรรมนั้น ๆ ด๎วย 

แตํหากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน๎อยหรือช๎าสํงผลกระทบให๎สภาวะการแขํงขันรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากแตํละองค์การธุรกิจจ าเป็นต๎องแขํงขันเพื่อแยํงชิงสํวนแบบํงทางตลาดในสํวนท่ีเยอะ

ท่ีสุด  

  5.3 ความเหมือนหรือแตกตํางของสินค๎าและการบริการ (Product or Service 

Characteristic) หากสินค๎าภายในอุตสาหกรรมมีความแตกตํางกันมาก (Product Differentiation) 

การแขํงขันของผ๎ูซื้อจะมีน๎อย เนื่องจากผ๎ูซื้อสามารถเลือกซื้อสินค๎าได๎ตามต๎องการ ในทางกลับกันหาก

สินค๎ามีสินค๎าท่ีเหมือนกัน เชํน เครื่องส าอาง ลูกค๎าสามารถเปล่ียนสินค๎าได๎ตลอดเวลา โดยพิจารณา

จากสินค๎าหรือการบริการหรือราคาท่ีแตํละองค์การน าเสนอ ดังนั้นหากสินค๎าและการบริการมีความ

เหมือนกันมากเทําใดการแขํงขันยํอมมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน 

  5.4 มูลคําของต๎นทุนคงท่ี (Amount of Fixed Costs ) หากต๎นทุนคงท่ีหรือต๎นทุนท่ี

อุตสาหกรรมนั้นสูง ธุรกิจยํอมท าการผลิตสินค๎าออกมาในปริมาณท่ีเยอะ เนื่องจากยิ่งผลิตมากเทําไหรํ 

ยิ่งลดต๎นทุนคงท่ีเฉล่ียลงตามสินค๎าท่ีผลิตออกมาได๎เทํานั้น เมื่อองค์กรธุรกิจตํางผลิตสินค๎าออกมาเป็น

จ านวนมาก ธุรกิจก็ยํอมต๎องหาทางน าสินค๎าขายออกไปให๎ได๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะท าได๎ อาจจะใช๎วิธีการ

ตําง ๆ เพื่อให๎ขายได๎ปริมาณท่ีเยอะท่ีสุด โดยไมํค านึงถึงต๎นทุน 

  5.5 ข๎อจ ากัดในการออกจากอุตสาหกรรม (High Exit Barriers) ครอบคลุมปัจจัย

หลายด๎าน ท้ัง กลยุทธ์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ในอุตสาหกรรมใดท่ีมีข๎อจ ากัดในการออกจาก

อุตสาหกรรมสูงยํอมออกจากอุตสาหกรรมยาก จ าต๎องอยูํในอุตสาหกรรมนั้นตํอถึงแม๎จะได๎
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ผลตอบแทนท่ีไมํดีนัก ซึ่งธรกิจสํวนมากหวังต๎องการขายสินค๎าให๎ได๎จนลืมนึกถึงเรื่องของราคาสินค๎า

มากนัก ซึ่งเป็นข๎อจ ากัดในการออกจากอุตสาหกรรมท่ีพบบํอย  

  5.6 ความแตกตํางพื้นฐานของคํูแขํงขันในอุตสาหกรรม (Diversity of Rivals) 

องค์การธุรกิจสํวนใหญํมีนโยบายของการบริหารรูปแบบการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 

ตลอดจนกลยุทธ์ของแตํละองค์กรธุรกิจท่ีมีความแตกตํางกัน ถ๎าพื้นฐานองค์การธุรกิจมีความแตกตําง

กันมากเทําใด ยํอมสํงผลกระทบตํอสภาวะการแขํงขันในอุตสาหกรรมยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

  5.7 โครงสร๎างในการแขํงขันของแตํละอุตสาหกรรม (Competitive Structure) 

ครอบคลุมขนาดของธุรกิจตําง ๆ และจ านวน ท่ีอยูํในอุตสาหกรรม โอกาสท่ีคํูแขํงขันรายใหมํจะเข๎ามา

ได๎งํายคือการท่ีในอุตสาหกรรมนั้นประกอบไปด๎วยองค์กรธุรกิจเล็กๆหรือขนาดเทํา ๆ กัน ไมํมีความ

แตกตํางกันมาก เมื่อคํูแขํงขันรายใหมํเข๎ามาแล๎ว ท าให๎เกิดอุปาทานมากยิ่งขึ้นจนเกินความต๎องการ 

น ามาซึ่งการแขํงขันท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจเกิดเหตุการณ์การตัดราคาและการบริการขึ้น อาจ

เป็นเหตุให๎บางอุตสาหกรรมต๎องออกไป นอกจากนี้อาจสํงผลให๎องค์กรธุรกิจใหมํไมํอยากเข๎ามาใน

อุตสาหกรรมนี้ เพราะระยะการเวลาเติบโตมีชํวงเวลาท่ีส้ัน สินค๎าและการบริการเหมือนกัน มีความ

แตกตํางกันน๎อย จึงสํงผลกระทบให๎ภายในอุตสาหกรรมมีการแขํงขันกันทางด๎านราคาเป็นหลัก 

สรุปความได๎วํา สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจเป็นปัจจัยส าคัญในการท่ีจะสร๎างกลยุทธ์ท่ีดีให๎แกํ

องค์กรได๎ เพราะสามารถน าข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจท้ัง สภาพแวดล๎อมภายใน 

สภาพแวดล๎อมภายนอก การวิเคราะห์ SWOT Analysis และการท า Five Force Model ข๎อมูลทุก

อยํางจะสามารถน ามาวิเคราะห์ให๎เป็นประโยชน์แกํองค์กรธุรกิจของผ๎ูประกอบการได๎ แตํต๎องน าข๎อมูล

ท่ีเป็นจริงและข๎อมูลครบถ๎วนมากท่ีสุด จะสามารถคาดการณ์กลยุทธ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตขององค์กร

ธุรกิจได๎  

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วันวิสา เนื่องสมศรี (2551) ได๎ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสภาพแวดล๎อมและความคาดหวังใน

การท างานท่ีมีตํอจรรยาบรรณวิชาชีพและความนําเช่ือถือในการท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวํา นักบัญชีธุรกิจ SMEs มีความเห็นด๎วย

เกี่ยวกับการมีสภาพแวดล๎อมธุรกิจรวมเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมาก เชํน ด๎านการเมือง ด๎านเศรษฐกิจ 
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ด๎านสังคม และมีความคาดหวังในการท างานอยูํในระดับมาก เชํน ด๎านโอกาสจะได๎รับความส าเร็จใน

อาชีพในอนาคต ด๎านผลตอบแทนเป็นรางวัล  จรรยาบรรณวิชาชีพ ด๎านความรู๎ความสาม ารถ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยสรุป สภาพแวดล๎อมธุรกิจมีความสัมพันธ์กันกับผกระทบเชิงบวกกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

นพดล รับพรพระ (2552) ได๎ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการสร๎างความได๎เปรียบเชิง

การแขํงขันของธุรกิจ โรงกลึงในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษากลยุทธ์ทาง

การตลาด 4Ps เพื่อเปรียบเทียบการใช๎กลยุทธ์ทางการตลาด 4Ps ของธุรกิจโรงกลึงท่ีมีปัจจัยสถาน

ประกอบการท่ีแตกตํางกัน กลํุมตัวอยํางคือ พนักงานท่ีท างานโรงกลึง ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวิจัยพบวํา พนักงานท่ีท างานในโรงกลึง ให๎ความส าคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดท้ัง 4Ps ใน

ระดับท่ีส าคัญมาก ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาด 4Ps ท่ีมีปัจจัยสํวนสถานประกอบการท่ี

แตกตํางกัน ด๎านรูปแบบ เงินทุนจดทะเบียน และจ านวนพนักงานท่ีแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ี

ระดับ 0.1  ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาด 4Ps ด๎านท าเลท่ีต้ัง ให๎ความส าคัญโยรวมไมํ

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นภาลัย ธนะวัฒน์ (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง การด าเนินธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ของ

ผ๎ูประกอบการธุรกิจดาวเรืองในจังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์คือ ศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจของ

ผ๎ูประกอบการดาวเรือง ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็น

ขนาดยํอมแบบเจ๎าของคนเดียวและแบบบุคคลภายในครอบครัวเป็นผ๎ูบริหาร โดยมีในสํวนของ

เกษตกรผ๎ูเพาะปลูกท าให๎งํายตํอการด าเนินงาน การจัดการโลจิสติกส์แบํงเป็นสํวนของเกษตรกร 

ประกอบด๎วยการพยากรณ์ความต๎องการของลูกค๎า ด าเนินงานตามค าส่ังของลูกค๎า การบรรจุภัณฑ์ 

การขนสํงและการจัดสํงผลผลิต ประกอบด๎วยการบริหารสินค๎าในคลังและการจัดเก็บสินค๎า 

4.แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันเป็นกลยุทธ์ท่ีมีขึ้นเพื่ อสร๎างความได๎เปรียบ

ทางการแขํงขัน และเมื่อองค์กรหรือธุรกิจได๎พัฒนากลยุทธ์ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาและในปัจจุบัน

องค์กรต๎องเผชิญกับความไมํแนํนอนทางด๎านสภาพแวดล๎อมในการด าเนินงาน รวมถึงสภาวะการ

แขํงขันท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการปรับปรุง
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กระบวนการในการบริหารและด าเนินงานเพื่อท่ีจะสามารถเพิ่มการตอบสนอง ความต๎องการของ

ลูกค๎าและให๎มีความสามารถทางการแขํงขันที่สูงท่ีสุด 

1. ความหมายของกลยุทธ์การแข่งขัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 15) อธิบายไว๎วํา กลยุทธ์เป็นรูปแบบของการกระท า ซึ่ง

ผ๎ูจัดการใช๎เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์กร 

สมชาย หิรัญกิตติ (2542) กลยุทธ์การแขํงขัน หมายถึง ปัจจัยตําง ๆ ซึ่งท าให๎องค์กรมีความ

แตกตํางกันในธุรกิจประเภทเดียวกัน มีคุณคําท่ีเหนือกวําในด๎านผลิตภัณฑ์และการบริการจากคํูแขํง

รายอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจมีการแขํงขันกันสูงมากขึ้น ผ๎ูบริหารจ าเป็นต๎องมีการจัดการท่ีดีกับ

ทรัพยากรทางการจัดการเป็นปัจจัย ท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีจะท าให๎องค์กรเจริญเติบโตก๎าวหน๎า 

จากความหมายข๎างต๎น สรุปได๎วํา กลยุทธ์ คือ การด าเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่งให๎บรรลุเปูาหมาย

หรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ โดยมีการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข๎องกับการคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล๎อม เพื่อให๎องค์การมีเปูาหมายท่ีชัดเจนในการด าเนินงานและกิจกรรมตําง ๆ 

2. ความหมายของการได้เปรียบทางการแข่งขัน 

นันทพงศ์ วนาทรัพย์ด ารง (2550) กลําววํา การได๎เปรียบทางการแขํงขัน เป็นความสามารถ

ในการสร๎างสรรค์ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งให๎เหนือกวําองค์กรอื่น ท้ังการผลิต

สินค๎าและการบริการท่ีตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าด๎วยประสิทธิภาพท่ีเหนือกวํา ซึ่งท าให๎

กิจการสามารถด าเนินกิจการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอําง (2554) กลําววํา ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 

(Competitive Advantage) หมายถึง ผลของการน ากลยุทธ์ท่ีสร๎างคุณคํา (Value Creating 

Strategy) ไปปฏิบัติเพื่อความได๎เปรียบเหนือคํูแขํงขันท่ีได๎จากการให๎คุณคําแกํผ๎ูบริโภคท่ีสูงกวํา หรือ

ด๎านราคาท่ีต่ ากวําหรือในด๎านคุณภาพ คุณภาพที่เหนือกวํา 

Probert (1994,อ๎างถึงใน นิติ รัตนปรีชาเวช, 2557) ความได๎เปรียบทางการแขํงขันนั้น มี

การอธิบายและนิยามมากมายท่ีแตกตํางกัน เนื่องจากความแตกตํางของการให๎ความส าคัญในประเด็น
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ท่ีตํางกัน โดยความได๎เปรียบในการแขํงขันท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมหนึ่งนั้นต๎องเปรียบเทียบใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ไมํสามารถท่ีจะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมท่ีแตกตํางกันออกไปได๎ 

นิติ รัตนปรีชาเวช (2557) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ความได๎เปรียบทางการแขํงขันนั้นเป็น

ความสามารถขององค์กรท่ีจะน าทรัพยากรทุกอยํางมาประยุกต์เพื่อสร๎างคุณคําให๎กับผ๎ูรับบริการหรือ

ลูกค๎าให๎เหนือกวําคํูแขํง 

จากความหมายข๎างต๎นสรุปความหมายได๎วํา ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน คือ ความท่ี

องค์การมีความสามารถท่ีแตกตํางจากผ๎ูอื่นหรือเหนือกวําคํูแขํง โดยมีการปรับใช๎กลยุทธ์ทางการ

แขํงขันแกํองค์การเพื่อให๎มีผลการด าเนินงานท่ีเหนือกวําคํูแขํง อันน าไปสํูการเป็นผ๎ูน าทางการตลาด

หรือท าได๎ไมํดีเทําหรือไมํสามารถลอกเลียนแบบของสินค๎าได๎นั่นเอง 

3. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันเป็นกลยุทธ์ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อสร๎างความ

ได๎เปรียบทางการแขํงขันขององค์การ เมื่อบริษัทพัฒนากลยุทธ์แล๎วยังคงพบปัญหาท่ีส าคัญและใน

ปัจจุบันมีความไมํแนํนอนของสภาพแวดล๎อมในการด าเนินงาน รวมถึงสภาวะการแขํงขันที่รุนแรง การ

สร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) ซึ่งถือวําเป็นส่ิงส าคัญของการ

วางแผนกลยุทธ์การได๎เปรียบทางการแขํงขัน (เสนาะ ติเยาว์ , 2546: 105) ซึ่งกิจการสามารถสร๎าง

ความได๎เปรียบทางการแขํงขันจากทรัพยากรตําง ๆ ท่ีองค์การมีอยูํ เชํน การออกแบบความรวดเร็วใน

การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า เป็นต๎น ซึ่งธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จจะผสมผสานความ

ได๎เปรียบทางการแขํงขันหลายส่ิง เพื่อให๎เกิดความได๎เปรียบมากกวําหนึ่งข๎อ น าความได๎เปรียบมาปรับ

ใช๎ให๎เหมาะสมเพื่อให๎ได๎เปรียบและสร๎างมูลคําให๎ธุรกิจมากขึ้น 

ศาสตราจารย์ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ (Professor Michael E. Porter, 1991) เป็นทํานแรกท่ีเป็นผ๎ู

เสนอแนวความคิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) โดยอธิบายวํา 

องค์การหรือธุรกิจท่ีจะได๎เปรียบทางการแขํงขันนั้นต๎องเกิดจากการท่ีธุรกิจได๎สร๎างหรือเสนอส่ิงท่ีเป็น

คุณคําหรือคํานิยม ท้ังในตัวของสินค๎าหรือการบริการให๎เกิดขึ้นแกํลูกค๎า ธุรกิจแสดงให๎คํูแขํงเห็นวํา

สามารถเปล่ียนแปลงในเปูาหมายและมีจุดยืนท่ีดีกวําตลอดเวลา เชํน ด๎านราคาและคุณภาพซึ่งถือเป็น
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ปัจจัยหลัก และปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให๎องค์กรประสบความส าเร็จ ประกอบไปด๎วย (ผลิน ภูํเจริญ , 

2548: 81) 

  1. การท างานเป็นทีม เน๎นท่ีความรํวมมือและการประสานงานระหวํางกัน พื้นฐานจองการ

ท างานเป็นทีมคือ สมาชิกภายในทีมต๎องมีความสามารถท่ีแตกตํางกันและมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน จะสามารถสร๎างประสิทธิผลให๎องค์กรหรือธุรกิจได๎ ซึ่งธุรกิจหรือองค์การสํวนใหญํมักจะ

ประสบผลส าเร็จจากการท างานเป็นทีม 

  2. การแสวงหาตลาดใหมํ เป็นตลาดโลกมากกวําตลาดภายใน ซึ่งพบวํากิจการข๎ามชาติขนาด

ใหญํนั้นมีรายได๎จากตลาดตํางประเทศ 40 % เพราะฉะนั้นกิจการสามารถคงความเป็นหนึ่งทางการ

แขํงขันได๎ รวมถึงการสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

  3. การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นส่ิงส าคัญส าหรับองค์การหรือธุรกิจ

ในปัจจุบัน การพัฒนาตัวเองด๎านการจัดการ รวมถึง การเพิ่มความรวดเร็วในการติดตํอส่ือสาร 

แลกเปล่ียนข๎อมูลกัน จะท าให๎เกิดประโยชน์อยํางมากในการด าเนินธุรกิจ 

  4. การให๎อ านาจการจัดการกับบุคลากรท่ีเหมาะสม เพราะการกระจายอ านาจโดยตรงทุก

ระดับ ท าให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานเกิดความรวดเร็ว คลํองตัวในการด าเนินงาน ซึ่งการ

มอบอ านาจหน๎าท่ีล๎วนแตํเป็นการเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎เรียนรู๎ ฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนมีทักษะ

ความเชียวชาญท่ีจะพัฒนาตัวเองตามล าดับ 

  5. การเน๎นพัฒนาท้ังกระบวนการแบบบูรณาการ เพราะขั้นตอนการท างานเปรียบเสมือน

หัวใจหลักในการผลิต การบริหารและการจัดการ ดังนั้นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพจะสํงผลให๎

เกิดประสิทธิผลในการท างาน 

สรุปได๎วํา แนวคิดกลยุทธ์องค์การสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎แตํต๎องอาศัยแหลํงท่ีมาของ

ความได๎เปรียบขององค์กร หากองค์การได๎เปรียบมากเทําใด ยิ่งท าให๎ประสบความส าเร็จมากขึ้น

เทํานั้น ผ๎ูประกอบการควรเข๎าใจวําในแตํละธุรกิจมีจุดเดํนและจุดด๎อยท่ีแตกตํางกัน แตํสามารถน า

ความตํางนั้นมาสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎กับธุรกิจของตัวเองได๎ 
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4. การเลือกกลยุทธ์ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (The Choice of A Business 

Competitive Strategy) 

ความได๎เปรียบทางการแขํงขันเป็นส่ิงท่ีจะน าพาองค์การหรือธุรกิจให๎ประสบความส าเร็จได๎ 

ซึ่งข๎อได๎เปรียบอาจเกิดจากการสร๎างความแตกตํางท่ีเหนือกวําคํูแขํง เชํน การมีสินค๎าหรือบริการท่ี

แปลกใหมํแตกตํางจากคํูแขํง สามารถตอบสนองความต๎องการให๎ลูกค๎าได๎มากกวํา การมีต๎นทุนสินค๎า

ท่ีสามารถก าหนดราคาต่ ากวําคํูแขํง เป็นต๎น  

การมีข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันมากกวําหนึ่งข๎อ จะท าให๎ธุรกิจได๎เปรียบมากกวําคํูแขํง ถ๎า

ได๎เปรียบเพียงแคํด๎านเดียวหรือข๎อเดียวจะท าให๎ได๎รับผลตอบแทนไมํเกินก าไรตามปกติ (Normal 

Profits) คือเป็นเพียงผลตอบแทนท่ีเทํากับผลตอบแทนเฉล่ียท่ีผ๎ูลงทุนคาดการณ์ไว๎ท่ีจะได๎รับจากการ

ลงทุน ซึ่งมักจะไมํประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะเปูาหมายของธุรกิจคือการได๎รับก าไร

สูงสุด 

4.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategies)  

  การแสวงหาข๎อได๎เปรียบในการแขํงขันด๎านการสร๎างความแตกตํางจองสินค๎าและบริการทาง

ธุรกิจคือการท าให๎ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีคุณลักษณะท่ีเดํนกวําคํูแขํงขัน หรือเป็นไปในลักษณะท่ี

ไมํเหมือนใคร (Unique Bundles) โดยท่ีความแตกตํางนั้นจะท าให๎ผ๎ูซื้อรู๎สึกอยากใช๎และยินดีท่ีจะจําย

ซื้อสินค๎าในราคาท่ีสูงกวําราคาสินค๎าอื่น ซึ่งความแตกตํางของสินค๎ามีหลายวิธี เชํน โทรศัพท์ท่ีสามารถ

ใสํได๎ 2 ซิมในเครื่องเดียวกัน หรือจะเป็นโทรทัศน์ของยี่ห๎อฟิลิปส์สามารถรับได๎ 2 ชํองในจอเดียวกัน 

(เสนาะ ติเยาว์, 2546) ความหลากหลายของสินค๎าหรือการบริการสามารถท าให๎บริษัทได๎เปรียบหรือ

เหนือกวําคํูแขํงขันได๎ เนื่องจากความต๎องการของลูกค๎ามีมากมายหลากหลายอยําง การมีสินค๎าหรือ

บริการท่ีหลากหลายสามารถท าให๎ลูกค๎าพึงพอใจตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดีกวําการมี

สินค๎าหรือบริการเพียงอยํางเดียว การน าเสนอสินค๎าหรือบริการได๎ถูกต๎องตรงกับความต๎องการของ

ลูกค๎า ผ๎ูขายจ าเป็นต๎องรู๎เกี่ยวกับความต๎องการของลูกค๎าวําส่ิงใดท่ีผ๎ูขายคิดวํามีคุณคําส าคัญ และ

จ าเป็นตํอลูกค๎าเพียงพอท่ีให๎ลูกค๎าจํายเงินด๎วยความเต็มใจเพื่อซื้อสินค๎านั้นไป ดังนั้นเคล็ดลับในการ

รวบรวมลักษณะของผ๎ูซื้อท่ีต๎องการสินค๎าหรือบริการใช๎เพื่ อเสนอสินค๎าหรือบริการท่ีสามารถดึงดูด

ลูกค๎ากลํุมใหญํตลอดจนสามารถแยกความแตกตํางออกจากการน าเสนอสินค๎าของคํูแขํงขันได๎อีกด๎วย 
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การท่ีประสบความส าเร็จมาจากความหลากหลายของสินค๎าท่ีท าให๎กิจการรักษาราคาเอาไว๎ได๎

(ทรรศนะ บุญขวัญ, 2555) สรุปโดยรวม การสร๎างความหลากหลายของการน าเสนอสินค๎าท่ีมีความ

โดดเดํน ซึ่งผ๎ูซื้อหรือลูกค๎าเล็งเห็นวํานําสนใจ นําดึงดูดและควรคําจะซื้อสินค๎าหรือบริการนั้น และ

กิจการสามารถประสบคามส าเร็จได๎ ไมํวํารสนิยมท่ีแตกตํางกันของผ๎ูซื้อหรือลูกค๎า การออกแบบสินค๎า

ใหมํ ๆ การบริหารท่ีเหนือกวําคํูแขํง ช่ือเสียงของตราสินค๎า ความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ความเป็น

ผ๎ูน าทางด๎านเทคโนโลยี การบริการครบวงจร เป็นต๎น 

Kumar and Subramaniam (1997, อ๎างถึงในนิติ รัตนปรีชาเวช, 2557) องค์ประกอบการ

สร๎างความได๎เปรียบ ประกอบไปด๎วย การน าเสนอสินค๎าและบริการด๎วยความรวดเร็ว ลักษณะและ

รูปแบบมีความหลากหลายแตกตํางมากกวําของคํูแขํงขัน ประกอบกับการให๎บริการด๎วยความรวดเร็ว 

มีคุณภาพที่ดี สามารถตอบสนองความต๎องการได๎และมีการบริการท่ีมีคุณภาพดีกวําของคํูแขํงขัน ซึ่ง

เปูาหมายหลักของกลยุทธ์การสร๎างความแตกตํางมีองค์ประกอบดังนี้ 

  1. การสร๎างความแตกตํางด๎านรูปรํางของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เป็นการ

สร๎างความแตกตํางของผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นเองหรือการเลือกใช๎ท่ีมีความ

เหนือกวําคํูแขํงขันในด๎านตําง ๆ เชํน แนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด๎านรูปลักษณ์ รูปแบบ 

การตกแตํง ซึ่งลักษณะเดํนของผลิตภัณฑ์การน าเสนอลักษณะเดํนเพิ่มเติมจากหน๎าท่ีหลักโดยการ

แนะน าคุณคําใหมํ ๆ นอกจากนี้การรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค๎าหรือการบริการเป็นอีกทางหนึ่ง

ท่ีท าให๎ได๎เปรียบทางการแขํงขัน ในด๎านความทนทานของผลิตภัณฑ์ก็เป็นความคาดหวังของลูกค๎าวํา

อายุการใช๎งานควรอยูํในสภาวะปกติ หรือด๎านลักษณะรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงาม งํายตํอการใช๎

งาน ซํอมแซมหรือการเคล่ือนย๎าย เป็นต๎น 

   2. การสร๎างความแตกตํางด๎านการบริการ (Service Differentiation) เกี่ยวกับการอ านวย

ความสะดวกในการส่ังซื้อ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให๎แกํลูกค๎าท่ีต๎องการซื้อสินค๎า นอกจากนี้

การบริการสํงมอบสินค๎าต๎องมีความรวดเร็ว ถูกต๎องแมํนย า และผ๎ูประกอบการท่ีมีการบริการการ

ติดต้ังสินค๎าต๎องเป็นสินค๎าท่ีติดต้ังได๎งํายสะดวก เป็นส่ิงส าคัญอยํางแท๎จริง และการฝึกอบรมท้ัง

พนักงานท่ีจะต๎องให๎ข๎อมูลเพื่อส่ือสารถึงลูกค๎าได๎อยํางชัดเจนและเข๎าใจงําย เพื่อให๎สามารถใช๎อุปกรณ์

ได๎อยํางเข๎าใจ ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ จนถึงการบริการหลังจากการขาย ให๎ค าปรึกษาแกํลูกค๎าท่ีมี
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ข๎อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือด๎านข๎อมูลเพิ่มเติม ขําวสารและการบริการท่ีลูกค๎าควรทราบ จนถึง

สุดท๎ายคือการซํอมบ ารุงสินค๎า 

  3. การสร๎างความแตกตํางด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Channel Differentiation) ชํอง

ทางการจัดจ าหนํายควรออกแบบให๎ครอบคลุม และเลือกการจัดจ าหนํายให๎ลูกค๎าเข๎าถึงได๎งําย 

สะดวกสบาย และมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกกลํุมเปูาหมาย รวมถึงการมีผ๎ูเช่ียวชาญท่ีปฏิบัติงานอยํางมี

ประสิทธิภาพ คือ ผ๎ูแทนจัดจ าหนํายสามารถพบได๎ในท่ีตําง ๆ มากกวําตัวแทนของคํูแขํง ผ๎ูแทน

จ าหนํายจ าเป็นต๎องมีศักยภาพท่ีดีและความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานเป็นท่ีนําเช่ือถือและ

ไว๎วางใจได๎มากกวําคํูแขํงขันเพื่อครอบคลุมลูกค๎าเปูาหมาย 

  4. การสร๎างความแตกตํางด๎านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ี

ส าคัญท่ีเป็นส่ิงท่ีท าให๎ลูกค๎าหรือสาธารณะชนท่ัวไปรับรู๎เกี่ยวกับ “เอกลักษณ์เฉพาะตัว” สร๎างให๎

ผ๎ูประกอบการหรือธุรกิจนั้นโดดเดํน โดยการใช๎ ตราสินค๎า สัญลักษณ์และสโลแกน เป็นตัวกลางส่ือ

จากผ๎ูประกอบการไปยังลูกค๎า 

  5. การสร๎างความแตกตํางทางด๎านบุคลากร (Personnel Differentiation) ทรัพยากรท่ี

ส าคัญของธุรกิจท่ีขาดไมํได๎เลย คือ พนักงาน พนักงานท่ีดีจะต๎องได๎รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนา

ทักษะเพิ่มความสามารถของตนเอง มีความรู๎ความสามารถและความช านาญในงาน รวมถึงมีความ

สุภาพ ความเป็นมิตร มีสัมมาคารวะ มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความเป็นกันเอง และรู๎จักความเกรงใจ ซึ่ง

บุคลากรท่ีดีควรมีความนําเช่ือถือและเป็นท่ีไว๎ใจตํอลูกค๎าได๎ และมีการส่ือสารประสานงานท่ีดีเพื่อให๎

เกิดความเข๎าใจตรงกันกับลูกค๎าอยํางชัดเจน 

สรุปได๎วํา  การสร๎ างความแตกตํางให๎กับธุ รกิจคาเฟุแมวในเขตกรุง เทพมหานคร 

ผ๎ูประกอบการจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับปัจจัยตําง ๆ ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร๎างความโดดเดํน

และได๎เปรียบให๎กับธุรกิจ โยความแตกตํางเหลํานี้ขึ้นกับวิสัยทัศน์ของผ๎ูประกอบการ 

4.1.1 การสร๎างความแตกตํางอยํางมีประสิทธิผล 

   Kotler ได๎อธิบายถึง การน าเสนอความแตกตํางให๎ลูกค๎าอยํางมีประสิทธิผล กิจการ

ต๎องสร๎างให๎ลูกค๎าเห็นถึงความแตกตํางท่ีเดํนชัดและส าคัญเพียงพอ ประกอบกับการท่ีมีลักษณะท่ี

เหนือวําคํูแขํงโดยท่ีลูกค๎านั้นต๎องมีความสามารถท่ีจะจํายเงินซื้อได๎ นอกจากนี้การน าเสนอส่ิงท่ี
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แตกตําง คํูแขํลอกเลียนแบบได๎ยาก ก็จะสร๎างก าไรที่เพิ่มให๎แกํกิจการได๎ กิจการต๎องตระหนักวําความ

แตกตํางเกิดได๎จากการประเมินคุณคําของลูกค๎าเทํานั้น เป็นการรับรู๎ของกลํุมเปูาหมาย ลูกค๎าจะมี

พฤติกรรมท่ีเลือกซื้อสินค๎าท่ีกิจการเสนอมากกวําของคํูแขํงยินดีท่ีจะจํายเพื่อซื้อสินค๎าเพิ่ม  

4.2 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 

  ก าไรของกิจการได๎จากราคาขายท่ีหักจากต๎นทุน เมื่อเราต๎องการให๎มีก าไรที่สูงขึ้นมีสองวิธี วิธี

แรกคือการเพิ่มราคาขายให๎มากขึ้น วิธี ท่ีสองคือการลดต๎นทุนของสินค๎า ซึ่งโดยสํวนมากแล๎ว 

ผ๎ูประกอบการท่ีประสบความส าเร็จมักเลือกวิธีการลดต๎นทุนมากกวําท่ีจะเพิ่มราคาขายให๎มากขึ้น ซึ่ง

ตรงกับแนวคิดทางการจัดการคือการเพิ่มประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

และผลิตภาพ (Productivity) (ผลิน ภูํเจริญ, 2548) กลยุทธ์นี้มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ธุรกิจมีประสิทธิผล

ด๎านต๎นทุนอยํางสูงสุดเพื่อให๎ได๎เปรียบคํูแขํงด๎านต๎นทุน อาจจะไมํใชํต๎นทุนท่ีต่ าท่ีสุดแตํเพื่อให๎เกิด

ความเป็นผ๎ูน าด๎านต๎นทุน โดยมีทางเลือก 2 ประการ 

  1. การใช๎ต๎นทุนต่ าท าให๎สามารถต้ังราคาได๎ต่ ากวําคํูแขํง เพื่อจูงใจให๎ลูกค๎ารู๎สึกอํอนไหวตํอ

ราคาให๎ซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน าไปสํูการเพิ่มก าไร 

  2. ลดราคาสินค๎า จะท าให๎สํวนครองการตลาดเทําเดิมแตํก าไรตํอหนํวยสูงขึ้นเนื่องจากต๎นทุน

ตํอหนํวยลดลง ท าให๎กิจการได๎รับก าไรรวมจากการลงทุนเพิ่มข้ึน 

แนวคิดการลดต๎นทุนในอดีตจะให๎ความส าคัญกับกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต โดยจะ

มุํงเน๎นการพัฒนาการผลิต แตํในปัจจุบันมีการพัฒนากลยุทธ์การลดต๎นทุนโดยการบริหารปัจจัยน าเข๎า

กับการขนสํงให๎ตรงเวลา กิจการจะสามารถบริหารสินค๎าคงคลังได๎ดียิ่งขึ้น ไมํเก็บสินค๎าหรือวัตถุดิบ

เกินความจ าเป็น สํงผลให๎ต๎นทุนลดลง ซึ่งสอดคลองกับ เสนาะ ติเยาว์ (2546: 105) กลําววําการขาย

สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ราคาถูก เป็นการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันอีกวิธีหรือการผลิตสินค๎าท่ี

ต๎นทุนต่ ากวําคํูแขํงขัน อีกประการท่ีต๎นทุนของสินค๎าเพียงประเภทเดียวหรือสํวนน๎อยท่ีต่ าอาจไมํ

เพียงพอ ผลดีของต๎นทุนต่ าคือ องค์การจะมีก าไรท่ีสูงขึ้นและยังปูองกันคํูแขํงไมํให๎ลดราคาสินค๎า 

ปูองกันลูกค๎าและผ๎ูขายวัตถุ ดิบกดดันในด๎านราคา ซึ่ งเป็นตามการศึกษาของ Arthur A. 

Thompsonandothers, แปลโดยทรรศนะ บุญขวัญ (2555) ได๎กลําววําพื้นฐานของผ๎ูน าด๎านต๎นทุน

ต่ าคือการลดต๎นทุนรวมให๎ต่ ากวําคํูแขํง ไมํใชํการลดราคาเพียงแคํสินค๎าประเภทเดียวหรือบางประเภท 
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ความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนของธุรกิจท่ีต่ ากวําคํูแขํงยํอมมีพลังการแขํงขันสูง ซึ่งในบางครั้งธุรกิจจะ

เติบโตในอัตราท่ีสูง เป็นการเพิ่มก าไรให๎ธุรกิจได๎อยํางดี นอกจากนี้ยังสามารถเปล่ียนประโยชน์จาก

ต๎นทุนต่ าไปเป็นการสร๎างสมรรถนะด๎านด าไรโดยใช๎ความสามารถด๎านต๎นทุนต่ า  

ส่ิงส าคัญในการสร๎างต๎นทุนต่ าให๎ประสบความส าเร็จ คือการพิจารณาวํากิจกรรมใดท่ี

กํอให๎เกิดต๎นทุนและก าหนดปัจจัยใดท่ีกํอให๎เกิดต๎นทุนสูงหรือต่ า ตํอจากนั้นใช๎ความรู๎ท่ีมีอยูํปรับปรุง

หรือปรับโครงสร๎างและสร๎างความมีประสิทธิผลในด๎านราคา ซึ่งโดยท่ัวไปการสร๎างต๎นทุนต่ าจะ

พยายามให๎บุคลากรมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาอยํางตํอเนื่องโดยจะพยายามด าเนินการรักษาต๎นทุนการ

บริหารให๎น๎อยท่ีสุด กุญแจท่ีเป็นตัวส าคัญในการเคล่ือนต๎นทุนของกิจการ คือ ความประหยัด นั่นคือ 

การลดต๎นทุนการด าเนินงานตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเรื่อง จ านวนพนักงาน การเก็บรักษาสินค๎าคงคลังให๎

เหมาะสมกับขนาดของกิจการหรือจากการเรียนรู๎และประสบการณ์ การจ๎างบุคคลภายนอกมา

บริหารงานหรือท างานอยํางใดอยํางหนึ่งเป็นการลดต๎นทุนได๎ดีหากประเมินแล๎ววําลดต๎นทุนได๎ดีกวํา

การท าเอง 

   4.2.1 สถานการณ์ ท่ี เหมาะสมกับการ ใช๎กลยุทธ์ การสร๎ า ง ต๎นทุนต่ า ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

   1. การแขํงขันด๎านราคามีความรุนแรง เพราะการสร๎างต๎นทุนต่ านั้นเป็นกลยุทธ์

ส าหรับการแขํงขันด๎านราคา จึงใช๎ความดึงดูดของราคาต่ าในการแยํงชิงยอดขายและสํวนแบํงทาง

การตลาด 

  2. ผลิตภัณฑ์ของคํูแขํงมีความเหมือนกัน สินค๎ามีลักษณะท่ีเหมือนกันและในสํวนท่ีมี

การขายมากจนเกินไป ในกรณีนี้หากธุรกิจมีประสิทธิผลต่ าสุดและต๎นทุนสูงจะเกิดปัญหา 

  3. เมื่อผ๎ูบริโภคให๎ความส าคัญกัลป์รูปแบบลักษณะหรือยี่ห๎อ กรณีนี้ผ๎ูบริโภคจะมี

ความไวตํอราคาท่ีตํางกัน 

  4. ผ๎ูบริโภคหรือลูกค๎าในตลาดใช๎สินค๎าคล๎ายกัน เพราะหากสินค๎าต๎นทุนต่ าจะเป็น

ปัจจัยในการเลือกซื้อ 
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  5. ในกรณีท่ีราคาสินค๎าต่ ากวําแตํมีคุณภาพที่เทํากัน ผ๎ูบริโภคจะเลือกสินค๎าท่ีมีราคา

ต่ ากวํา 

  6. เมื่อผ๎ูบริโภคมีจ านวนมากและมีอ านาจให๎การตํอรองราคาอยํางมีนัยส าคัญ การ

สร๎างต๎นทุนต่ ามีการปกปูองอัตราก าไรบางสํวนในการตํอรองกับผ๎ูซื้อสินค๎า เมื่อผ๎ูซื้อมีอ านาจในการตํอ

รอก็จะสามารถใช๎อ านาจกดราคาผ๎ูขาย 

  7. ผ๎ูค๎ารายใหมํในอุตสาหกรรมใช๎ราคาต่ าให๎การดึงดูดลูกค๎าและสร๎างฐานลูกค๎า 

ต๎นทุนต่ าตัดราคาคํูแขํงขันได๎และอ านาจด๎านราคายังเป็นอุปสรรคของผ๎ูค๎ารายใหมํ 

  4.2.2 ส่ิงท่ีควรระวังในการสร๎างต๎นทุนต่ า 

  การเอาชนะธุรกิจท่ีผ๎ูซื้อมีความไวตํอราคาผ๎ูประกอบการท่ีต๎องการเป็นผ๎ูน าด๎น

ต๎นทุนนั้นต๎องอยูํในต าแหนํงท่ีดีท่ีสุด การลดราคาไมํได๎น ามาซึ่งก าไรโดยรวมของกิจการท่ีมากกวํา

เสมอ ยกเว๎นในกรณีท่ีได๎รับรายรับมากกวําต๎นทุน 

   ผ๎ูวิจัยพบวํากลยุทธ์การเป็นผ๎ูน าทางด๎านต๎นทุน (Cost Leadership) มาใช๎ในการ

บริหารงานมีเปูาหมายเพื่อสร๎างต๎นทุนท่ีต่ ากวําคํูแขํงในการผลิตสินค๎ายังคงไว๎ซึ่งคุณภาพท่ีสามารถ

ดึงดูดลูกค๎าในการมุํงสร๎างความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนให๎เหนือกวําคํูแขํง นอกจากนี้กิจการควรนึกถึง

การลดราคาของสินค๎าเพื่อลดต๎นทุน ต๎องพิจารณาวําการลดราคาไมํได๎น าไปสํูก าไรท่ีมากกวําเสมอ 

ยกเว๎นในกรณีท่ีรายได๎รวมจะมากกวําต๎นทุนรวม 

4.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ 

      การมุํงเน๎นเฉพาะ (Focus) เป็นการก าหนดกลํุมเปูาหมาย (Target Group) ให๎เล็กลงเพื่อ

สามารถท าการตลาดได๎อยํางเข๎าถึงพฤติกรรมของลูกค๎า จ าเป็นต๎องมีการคาดคะเนความต๎องการใน

อนาคตของลูกค๎าได๎ จะสามารถท าให๎ขายสินค๎าได๎อยํางตํอเนื่อง ซื้อซ้ าเรื่อย ๆ จนเกิดความภักดีใน

ตราสินค๎า (Porter, 1980, อ๎างถึงในสุชนนี เมธิโยธิน, 2555)  

การมุํงเน๎นเฉพาะสํวนนั้น บริษัทจะได๎ต าแหนํงตลาดท่ีแข็งแกรํงมากกวําในสํวนของตลาดนั้น 

ยิ่งกวํานั้นอาจจะท าให๎ประหยัดในการผลิตเฉพาะสินค๎านั้นด๎วย การสํงเสริมการขาย การจัดจ าหนําย 

ถ๎าเลือกตลาดท่ีดีจะสํงผลให๎กิจการได๎อัตราการตอบแทนสูงด๎วย เพราะตลาดเฉพาะสํวนอาจจะ
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เปล่ียนแปลง เชํน หากผ๎ูหญิงมีการคุมก าหนดท่ัวประเทศ กิจการท่ีเกี่ยวกับเด็ก เชํน เส้ือผ๎า นมผง 

ของเลํน อาจประสบปัญหา การท่ีจะเลือกกลยุทธ์ตลาดเฉพาะแบบใดนั้น ควรพิจารณาลักษณะตําง ๆ 

ดังนี้ 

  1. ทรัพยากรของบริษัท (Company Resource) ถ๎าทรัพยากรของบริษัทมีจ ากัดไมํสามารถ

ผลิตสินค๎าตําง ๆ เพื่อควบคุมตลาดท้ังหมด จ าเป็นต๎องเลือกตลาดเฉพาะสํวน (Concentrated 

Marketing) 

  2. ลักษณะสินค๎า (Product Homogeneity) การไมํแบํงแยกตลาด เหมาะส าหรับสินค๎าท่ีมี

ลักษณะเหมือนกัน เชํน ผลไม๎ เป็นต๎น 

  3. ลักษณะอายุสินค๎า (Product stage in the life cycle) เมื่อเริ่มต๎นบริษัทแนะน าสินค๎า

ใหมํออกสํูตลาด บริษัทควรใช๎กลยุทธ์แบบไมํแบํงสํวนตลาดถึงจะเหมาะสม เมื่อถึงขั้นอิ่มตัวแล๎ว 

บริษัทอาจใช๎กลยุทธ์แบบการตลาดมุํงตํางสํวน (Differentiated Marketing) 

  4. ลักษณะของตลาด (Market Homogenuity) ถ๎าผ๎ูซื้อมีความชอบรสนิยมท่ีคล๎ายกัน มี

ปฏิ กิ ริ ย า เหมื อนกัน ตํอ ตัวกระ ต๎ุนทางการตลาด ควร ใ ช๎กลยุทธ์ การตลาดไมํ แบํ ง สํวน 

(Undifferentiated Marketing) 

  5. กลยุทธ์การตลาดการแขํงขัน (Competitive Marketing Strategy) เมื่อมีคํูแขํงขันจ านวน

มาก ควรใช๎กลยุทธ์แบบตลาดเฉพาะสํวน (Concentrated Marketing) 

สรุปได๎วํา กลยุทธ์ทางการแขํงขันประกอบไปด๎วยปัจจัยตําง ๆ ท่ีสามารถท าให๎กิจการยึดสํวน

แบํงทางการตลาดได๎ ดังนั้นผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวต๎องมีความสนใจและใสํใจตํอการพัฒนา

กิจการและเลือกใช๎กลยุทธ์ตําง ๆ เพื่อการด าเนินงานธุรกิจให๎ประสบความส าเร็จ โดยการท่ี

ผ๎ูประกอบการจะเลือกกลยุทธ์มาปรับใช๎ในองค์กรธุรกิจนั้นต๎องเลือกให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม

ภายนอกและภายในของธุรกิจหรือสถานการณ์ท่ีองค์กรก าลังเผชิญอยูํ หากเลือกใช๎กลยุทธ์ท่ีไมํเหมาะ

อาจท าให๎องค์กรเดินไปในทิศทางท่ีผิดไป ควรเลือกใช๎กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
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4.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นันทพงศ์ วนาทรัพย์ด ารง (2550) ได๎ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการ

แขํงขันของธุรกิจค๎าปลีกแบบด้ังเดิมในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษากลยุทธ์

การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันธุรกิจแบบค๎าปลีก และเพื่อเปรียบเทียบการสร๎างความ

ได๎เปรียบของร๎านค๎าปลีกด้ังเดิม ท่ีมี เงินทุนต้ังต๎น ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจและจ านวนของ

พนักงาน ผลการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการธุรกิจร๎านค๎าปลีกด้ังเดิมสํวนใหญํเป็นเพศชายอายุ 35 ปี

ขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวํา มีเงินทุน 500,000- 1,000,000 บาท เปิดด าเนินงาน

มาแล๎วประมาณ 5-10 ปี มีพนักงานจ านวน 1-2 คน และมีกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบโดยรวมอยูํ

ในระดับมาก คือด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย มีหลากหลายวิธี เชํนการเสนอขายถึงบ๎านหรือการท า

ปูายโฆษณาท่ีเดํนชัด จดจ าได๎งําย รองลงมาคือด๎านผลิตภัณฑ์ ท่ีให๎ส าคัญกับคุณภาพให๎มีความ

หลากหลาย ด๎านการสํงเสริมการตลาด พนักงานของร๎านมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถ

แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎  

รุํงอรุณ วงศ์วุฒิ (2555) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของ

บริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการ

แขํงขันของบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ส าหรับร๎านขายยาแผนปัจจุบันในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมํ ผลการศึกษาพบวํา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์

การสร๎างความแตกตําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ด๎านคุณภาพสินค๎าเมื่อแยกรายการสินค๎าพบวําสินค๎า

มีความเช่ือถือได๎ มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน ด๎านการเพิ่มคุณคําโดยบริษัทตระหนักถึง

คุณภาพสินค๎าเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ด๎านนวัตกรรม มีความก๎าวหน๎าในด๎านเทคโนโลยี ด๎าน

บุคลากร พนักงานบุคลากรของบริษัทมีความรู๎ความสามารถเหมาะสมกับองค์กร ในสํวนของด๎าน

ต๎นทุน โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยบริษัทจ าหนํายสินค๎าให๎เหมาะสมกับคุณภาพของสินค๎า กลยุทธ์

การตอบสนองท่ีรวดเร็ว โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยบริษัทมีระบบการจัดสํงท่ีตรงตํอเวลาและสํง

มอบให๎ถึงลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็ว 

จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของผ๎ู

ประกองการโต๏ะจีน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา รูปแบบและการด าเนินธุรกิจโต๏ะ

จีน จังหวัดนครปฐม การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของผ๎ูประกอบการโต๏ะจีน ผลการศึกษา
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พบวํา รูปแบบการด าเนินของธุรกิจโต๏ะจีนมีขนาดเล็ก แบบเจ๎าของคนเดียว สํวนการบริหารจะเป็น

การบริหารเพียงคนเดียว โดยมีการวางแผนงานท่ีเป็นขั้นตอนและทุกขั้นตอนส าคัญเนื่องจากจะมี

ผลกระทบตํอคุณภาพของอาหาร และด๎านการสร๎างความได๎เปรียบพบวําผ๎ูประกอบการโต๏ะจีนใช๎

วิธีการสร๎างความแตกตํางของคุณภาพของอาหารและการบริการ เพื่อดึงดูดใจของลูกค๎าได๎เพิ่ มมาก

ขึ้น โดยมุํงเน๎นไปท่ีลูกค๎าระดับลํางท่ีต๎องการโต๏ะจีนท่ีมีราคาไมํสูงมากนักและไมํให๎ความส าคัญกับ

รูปแบบมากเทําไหรํ 

วัญวิริญจ์ แจ๎งพลอย (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน

ในการด าเนินธุรกิจร๎านกาแฟของผ๎ูประกอบการรายยํอย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี

วัตถุประสงค์การศึกษา รูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจร๎านกาแฟของผ๎ูประกอบการรายยํอย ใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พฤติกรรมผ๎ูบริโภค และกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการ

แขํงขันในการด าเนินธุรกิจร๎านกาแฟ ผลการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการรายยํอยสํวนใหญํลงทุนท า

ธุรกิจด๎วยตนเองมีเพียงรายเดียวท่ีลงทุนในรูปแบบหุ๎นสํวน สถานท่ีมีท้ังการเชําอาหารและมีการใช๎

สถานท่ีของตนเอง มีพื้นท่ีภายในร๎าน เน๎นการจ าหนํายเครื่องด่ืมและกาแฟประเภทตําง ๆ ควบคํูไป

กับอาหารหรือขนม มีตราสินค๎าเป็นของตนเอง มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังฝุายการเงิน การผลิต 

ซึ่งผ๎ูประกอบการน า 4Ps มาใช๎ในการบริหารด าเนินธุรกิจ และผ๎ูบริโภคมีการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ

ร๎านกาแฟโดยเลือกจากบรรยากาศของร๎าน สถานท่ีต้ัง รสชาติและคุณภาพ กาแฟเย็นเป็นสินค๎าท่ีเป็น

ท่ีนิยมมากท่ีสุด ผ๎ูประกอบการน ากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันมาใช๎ในการด าเนิน

ธุรกิจ โดยใช๎การเป็นผ๎ูน าด๎านต๎นทุนต่ า มุํงตลาดเฉพาะสํวน และกลยุทธ์การตอบสนองอยํางรวดเร็ว 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันมัก

ประกอบธุรกิจท่ีไมํต๎องการแขํงขันกับรายอื่นมากนัก ด๎วยเหตุผลท่ีผ๎ูประกอบการคิดในแงํดีท่ีวํา หาก

ท าธุรกิจของตัวเองให๎ดีมีคุณภาพแล๎ว ลูกค๎าจะไมํหันไปใช๎บริการคํูแขํงขันรายอื่นได๎ เห็นได๎วํา

ผ๎ูประกอบการมีทัศนคติท่ีดีตํอการท าธุรกิจ มีการให๎ความส าคัญแกํกลํุมเปูาหมาย มีกลํุมเปูาหมายท่ี

ชัดเจน และมีการให๎บริการและพยายามใช๎สินค๎าท่ีดีมีคุณภาพเพื่อให๎ผ๎ูท่ีใช๎บริการหรือบริโภคสินค๎ามี

ความรักในสินค๎าและกลับมาใช๎บริการซ้ าอีก ซึ่งในด๎านการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจก็เป็นส่ิงท่ี

ผ๎ูประกอบการให๎ความส าคัญเชํนกัน เนื่องจากการบริการ ผ๎ูใช๎บริการจ าเป็นต๎องเจอกับพนักงานของ

ธุรกิจ หากพนักงานมี ใจรักการบริการแล๎ว จะท าให๎ ผ๎ู ใ ช๎บริการกลับมาใช๎บริการซ้ าอีก



40 
 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินวิจัย 

 

 ในการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร” การวิจัยครั้งนี้ได๎ใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ๎ูวิจัยเลือกใช๎

แนวทางการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) โดยศึกษารูปแบบลักษณะการ

ด าเนินธุรกิจคาเฟุแมว สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจร๎านคาเฟุแมว รวมท้ังกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบ

ทางการแขํงขันในการด าเนินธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให๎งานวิจัยในครั้งนี้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได๎ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด๎วย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

2. การเลือกพื้นท่ีวิจัย 

3. ผ๎ูให๎ข๎อมูลหลักและการเลือกกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูล 

4. เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล 

5. การสร๎างเครื่องมือในการวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

7. การพิทักษ์สิทธิกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูล 

8. การตรวจสอบความเช่ือมั่นของข๎อมูล 

9. การวิเคราะห์ข๎อมูล 

 

1. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร ใช๎แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ๎ูวิจัยเลือกใช๎แนวทางใน

การศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยาโดยเป็นวิธีการมุํงศึกษา และท าความเข๎าใจประสบการณ์ของบุคคล
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ผํานเรื่องราวและเหตุการณ์ตําง ๆ ท่ีประสบพบมา โดยมีฐานความคิดไว๎วํามนุษย์จะรู๎สึกดีในส่ิงท่ี

ตนเองประสบพบมา ผ๎ูวิจัยจึงเลือกใช๎ปรากฏการณ์วิทยาในการเก็บข๎อมูล เนื่องจากในการเก็บข๎อมูล

นั้นต๎องอาศัยข๎อมูลจากประสบการณ์ของผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร โดย  

เก็บข๎อมูลเชิงลึกท้ังฝุายผ๎ูประกอบการ พนักงานและผ๎ูบริโภค เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีสมบูรณ์และนําเช่ือถือ

มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจากเอกสาร ข๎อมูลทางวิชาการ และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อให๎ได๎

ข๎อมูลอยํางสมบูรณ์และครบถ๎วนท่ีสุด 

2. การเลือกพื้นที่ 

การวิจัยครั้งนี้ผ๎ูวิจัยให๎ความส าคัญกับการเลือกเขตพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครเทํานั้น เพราะ

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีมีธุรกิจคาเฟุแมวท่ีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย  

3. ผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

1. ผ๎ูประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ไมํต่ ากวํ า 1 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

จ านวน 2 ร๎าน เพราะเป็นธุรกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยไมํนานเทําใดนัก เพื่อให๎ทราบถึงประเด็นและ

เนื้อหาของจุดเริ่มต๎นของการท าธุรกิจแบบใด การบริหารจัดการแนวทางใด มีแนวทางการสร๎างกล

ยุทธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจอยํางไร ความเข๎าใจในการตลาดและความต๎องการของลูกค๎า รู๎จัก

ธุรกิจของตัวเองในระดับใด มีวิสัยทัศน์จนวิธีการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน

อยํางไรด าเนินธุรกิจไปในทิศทางใด เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. พนักงานธุรกิจคาเฟุแมวท่ีมีประสบการณ์การท างานไมํต่ ากวํา 1 ปี จ านวน 6 ราย มี

ต าแหนํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบส่ิงใดบ๎าง มีความรู๎ ทักษะและความสามารถใดบ๎าง สวัสดิการพนักงาน

เป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับลูกจ๎าง และนายจ๎างควรเห็นความส าคัญในข๎อนี้ด๎วย เพราะลูกจ๎างท่ีดีจะชํวยพา

ให๎ธุรกิจด าเนินไปได๎ดี สร๎างผลก าไรได๎มากด๎วย แตํถ๎ามีลูกจ๎างท่ีไมํมีความซื่อสัตย์ ไมํขยัน ไมํมีจิตใจรัก

การบริการ จะท าให๎ธุรกิจขาดก าไรไปได๎อยํางมาก เพราะสํวนมากท่ีลูกค๎าเลือกสํวนหนึ่งเป็นเพราะมี

พนักงานท่ีนํารักและคอยดูแลเอาใจใสํลูกค๎า 

3. ลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการท่ีร๎าน จ านวน 7 ราย เพื่อให๎ทราบถึงข๎อเสนอแนะ ความพึงพอใจของ

ลูกค๎าและความต๎องการของลูกค๎าในการให๎บริการของคาเฟุแมว  
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ๎ูวิจัยได๎สร๎างแนวค าถาม เพื่อให๎ส าหรับการเป็น

แนวทางสัมภาษณ์ผ๎ูให๎ข๎อมูลและการสังเกตเป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 1. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบกึ่งโครงสร๎าง (Semi-Structure Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์

แบบปลายเปิด เน๎นการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Depth Interview) มีการสนทนาระหวํางผ๎ูสัมภาษณ์

กับผ๎ูให๎ข๎อมูล โดยผ๎ูวิจัยก าหนดประเด็นค าถามตําง ๆ จึงเลือกใช๎เป็นค าถามปลายเปิด ( Open-

ended Questionnaire) เป็นการต้ังค าถามอยํางกว๎าง ๆ เพื่อให๎ผ๎ูให๎ข๎อมูลสามารถตอบค าถามได๎

อยํางเสรี ตามความพอใจ โดยเนื้อหาของการสัมภาษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวข๎องการด าเนินธุรกิจ และเป็นใน

แนวการสนทนาเพื่อไมํให๎ผ๎ูถูกสัมภาษณ์รู๎สึกกดดันและได๎ข๎อมูลท่ีครบถ๎วนและสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 2. แบบสังเกต ผ๎ูวิจัยสังเกตองค์ประกอบและปัจจัยของปรากฏการณ์เพื่อรวบรวมข๎อมูลโดย

ใช๎วิธีสังเกตแบบมีโครงสร๎าง (Structured Observation) คือผ๎ูวิจัยก าหนดหัวข๎อประเด็นในการ

สังเกต ต้ังแตํการด าเนินกิจการ การบริหาร การบริหาร สภาพแวดล๎อมของสถานท่ีประกอบการ 

สภาพแวดล๎อมสังคม ส่ิงแวดล๎อมและพฤติกรรมอาการของผ๎ูให๎ข๎อมูล ผ๎ูวิจัยจดบันทึกข๎อเท็จจริงจาก

สภาพการที่ได๎มา  

 3. อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล ผ๎ูวิจัยใช๎การบันทึกเสียงโดยโทรศัพท์มือถือ สมุดและปากกา

เพื่อจดบันทึกสาระท่ีส าคัญเพิ่มเติมจากการสังเกต และกล๎องถํายรูป รวมถึงตัวผ๎ูวิจัยก็เป็นอุปกรณ์ท่ี

ส าคัญในการเก็บข๎อมูลเชํนกัน 

 4. ผ๎ูวิจัย ในการสัมภาษณ์ข๎อมูลกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ตัวผ๎ูวิจัยเองก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งใน

การเก็บข๎อมูล จากการสังเกตท้ังบรรยากาศภายในร๎าน การบริการของพนักงานในร๎าน เพื่อให๎ได๎

ข๎อมูลให๎ครบถ๎วน ชัดเจนและถูกต๎องมากยิ่งขึ้น 

5. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช๎ในการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการวิจัย จ านวน 3 ชุด ผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการสร๎าง

ตามข้ันตอน ดังนี้ 
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 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากต ารา หนังสือ เอกสารบทความและงานวิจัย สอบถาม

บุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับธุรกิจคาเฟุแมว เพื่อน าข๎อมูลท่ีได๎จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร๎างแนว

ค าถาม 

 2. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ คือรูปแบบการด าเนินงาน สภาพแวดล๎อม

ทางธุ รกิจและกลยุทธ์การสร๎างความได๎ เปรียบทางการแขํงขันของร๎านคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. ก าหนดประเด็นหลัก ประเด็นยํอยของแนวค าถาม เพื่อชํวยให๎รายละเอียดของค าถามมี

ความครอบคลุมเนื้อหาและมีความชัดเจน 

 4. น าไปให๎ผ๎ูเช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อความละเอียดครบถ๎วนและถูกต๎องข๎อมูล 

 5. เปล่ียนแปลงประเด็นตามค าแนะน าของผ๎ูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผ๎ูวิจัยได๎ลงพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข๎องกับการวิจัย และได๎ให๎ข๎อมูลกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก เพื่อให๎รับรู๎ถึง

บริบท รวมท้ังเก็บข๎อมูลท่ัว ๆ ไป เกี่ยวกับการด าเนินงานธุรกิจคาเฟุแมว เพื่อประกอบการวิจัย 

หลังจากนั้นจึงเริ่มเก็บข๎อมูลทันที ดังนี้ 

 1 รวบรวมข๎อมูลจากเอกสารบทความและงานวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางในการวิจัยให๎ได๎มาก

ท่ีสุด 

 2 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดย

ผ๎ูวิจัยได๎สัมภาษณ์ผ๎ูให๎ข๎อมูลในพื้นท่ีท่ีวิจัย โดยการสร๎างค าถามกว๎าง ๆ เพื่อเป็นแนวการสัมภาษณ์ไว๎

ลํวงหน๎า ซึ่งข๎อค าถามตําง ๆ สามารถแตกเป็นประเด็นยํอย ๆ ได๎ โดยบรรยากาศในการสัมภาษณ์

เป็นไปอยํางธรรมชาติไมํเครํงเครียด ผ๎ูวิจัยจึงสามารถซักถาม พูดคุยสนทนาเป็นกันเอง เพื่อปูองกัน

ไมํให๎ผ๎ูให๎ข๎อมูลเกิดความตึงเครียดหรือรู๎สึกกดดัน ซึ่งอาจจะสํงผลตํอความนําเช่ือถือของข๎อมูล โดย

ค าถามตําง ๆ จะมีการสลับเปล่ียนล าดับตลอดตามความเหมาะสม 
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 3 การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม เป็นการสังเกตแบบท่ีผ๎ูวิจัยไมํมีสํวนรํวม สังเกตพฤติกรรมตําง 

ๆ ของผ๎ูให๎ข๎อมูล 

7. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยได๎ค านึงถึงจรรยาบรรณของผ๎ูวิจัย และพิทักษ์สิทธิต้ังแตํเริ่มต๎น

กระบวนการเก็บข๎อมูลจนกระท่ังผลการวิจัยมีความครบถ๎วนสมบูรณ์ ซึ่งทางผ๎ูวิจัยจะช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยกํอนการเก็บข๎อมูลจากกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูลและแจ๎งวําข๎อมูลท่ีได๎จากการวิจัยเป็น

เพียงข๎อมูลทางการศึกษาเทํานั้น ซึ่งจะไมํกํอให๎เกิดความเสียหายแกํผ๎ูให๎ข๎อมูล เพื่อปูองกันและ

หลีกเล่ียงอันตรายท่ีอาจจะเกิดกับกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูล โดยผ๎ูวิจัยได๎เปิดโอกาสให๎ ผ๎ูท่ีให๎ข๎อมูลได๎ซักถาม

เกี่ยวกับข๎อสงสัยตําง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย 

8. การตรวจสอบความเชื่อม่ันของข้อมูล 

 ในการวิจัยเรื่องการด าเนินงานและกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจ

คาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ๎ูวิจัยใช๎การตรวจสอบความนําเช่ือถือของ

ข๎อมูลกํอนน าไปวิเคราะห์ด๎วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส๎า (Data Triangulation) ด๎านทฤษฎี ได๎แกํ 

ทฤษฎีแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 

(Competitive Advantage Strategy) ด๎านข๎อมูลและด๎านการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพราะการวิจัยเชิง

คุณภาพมีความยืดหยุํนสูง ดังนั้นเพื่อให๎งานวิจัยมีความนําเช่ือถือและมีคุณภาพ ผ๎ูวิจัยพิจารณาในด๎าน

ความแตกตํางของผ๎ูให๎ข๎อมูล ผ๎ูวิจัยใช๎ค าถามประเด็นเดียวกันแตํกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูลแตกตํางกันไป มีท้ัง

กลํุมผ๎ูประกอบการ กลํุมพนักงานและกลํุมผ๎ูรับบริการ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีหลากหลายมุมมองแตกตําง

กัน จากนั้นผ๎ูวิจัยจะน าบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์รํวมกันเพื่อให๎ได๎ผลการศึกษาท่ีมีความถูกต๎องชัดเจน

และสมบูรณ์ท่ีสุดเพื่อน าไปเป็นข๎อสรุปในการวิเคราะห์ผลการวิจัยตํอไป   

9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผ๎ูวิจัยวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการน าข๎อมูลท่ีได๎จากการลงพื้นท่ีในแตํละครั้งมาล าดับเหตุการณ์ 

เรียบเรียง วิเคราะห์และพรรณนา 
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    1. การวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น ข๎อมูลท่ีได๎จากการสังเกต การสัมภาษณ์ จะท าการวิเคราะห์

ไปพร๎อม ๆ กับการเก็บข๎อมูล โดยในแตํละครั้งท่ีเข๎าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลผ๎ูวิจัยจะน าข๎อมูลท่ีได๎จาก

การจดบันทึก การถอดเทปการบันทึกเสียง มาแยกเป็นหมวดหมูํเป็นประเด็นตําง ๆ พิจารณาข๎อมูลท่ี

ได๎วําเพียงพอสามารถท่ีจะตอบค าถามได๎หรือไมํ และหาข๎อมูลเพิ่มเติมตํอไป เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีสมบูรณ์

ท่ีสุด 

 2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูล โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยและบทความ ข๎อมูล

การสัมภาษณ์โดยจะมีการวิเคราะห์ข๎อมูลตามแนวคิดทฤษฎีเพื่อหาข๎อสรุปท่ีชัดเจนและครบถ๎วน โดย

ผ๎ูวิจัยวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) 

 3. น าข๎อมูลไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา พร๎อมกับแก๎ไขและลงพื้นท่ีเพิ่มเติมเพื่อเก็บข๎อมูลท่ี

ยังไมํครบถ๎วนหรือบกพรํองไป เมื่อแก๎ไขเสร็จแล๎วจึงจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ตํอไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  การศึกษากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร ผ๎ูวิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการศึกษาท้ังจากการค๎นคว๎าจากเอกสารท่ีเกี่ยวข๎อง

กับงานวิจัยและการลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์ข๎อมูลเชิงลึกกับกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับรูปแบบด าเนินงานของธุรกิจคาเฟุแมว สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และกลยุทธ์การสร๎างความ

ได๎เปรียบทางการแขํงขันในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาดังกลําวผ๎ูวิจัยสามารถน าข๎อมูลท่ีได๎มา

วิเคราะห์ให๎ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบํงผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้  

  ตอนท่ี 1 รูปแบบการด าเนินธุรกิจร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 2 สภาพแวดล๎อมของธุรกิจร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 3 กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของร๎านคาเฟุแมวในเขต 

 กรุงเทพมหานคร 

จากการที่ผ๎ูวิจัยได๎ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลท่ีได๎จากการสัมภาษณ์แล๎ว ผ๎ูวิจัยขอน าเสนอ

ผลการศึกษา ดังตํอไปนี้ 

ตอนที่ 1 รูปแบบการด าเนินงานขอธุรกิจคาเฟ่แมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงขึ้น

ในชํวง 2-3 ปีท่ีผํานมา สังเกตได๎วํามีจ านวนร๎านคาเฟุแมวท่ีเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากกวําในอดีตท่ีผําน

มา ท าให๎ผ๎ูประกอบการร๎านคาเฟุแมวต๎องหากลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อสร๎างความได๎เปรียบกับ

คํูแขํงขัน 
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1.รูปแบบธุรกิจของคาเฟ่แมวเขตกรุงเทพมหานคร 

ร๎านคาเฟุแมว คือ ร๎านท่ีเป็นท้ังร๎านอาหารและร๎านท่ีมีแมวอยูํด๎วย กลําวคือผสมระหวําง

ร๎านอาหารร๎านเครื่องด่ืมท่ีมีแมวอยูํภายในร๎านด๎วย ซึ่งผ๎ูประกอบการก็จะเป็นบุคคลท่ีมีความชอ บ

ความรักในการเล้ียงแมว ซึ่งกํอให๎เกิดความคิดท่ีอยากให๎บุคคลอื่นท่ีรักและช่ืนชอบในแมวเหมือนกัน 

ได๎มาเลํนกับแมว ซึ่งผ๎ูประกอบการจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการเล้ียงดูแมวอีกด๎วย 

จากการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจร๎านคาเฟุแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา

ผ๎ูประกอบการเป็นเพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจเป็น

จ านวน 1 ปี ขึ้นไป รูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นผ๎ูประกอบการแบบเจ๎าของคนเดียว และเป็นผ๎ูดูแล

ธุรกิจเป็นหลัก ต้ังแตํการบริหารจนถึงด๎านการบริการ การลงทุนในการประกอบกิจการของร๎านเริ่มต๎น

ท่ี 1,000,000 บาทขึ้นไป รายละเอียด มีดังนี้ 

1.1 แนวคิดในการก่อต้ังธุรกิจคาเฟ่แมว 

ข๎อมูลของผ๎ูประกอบการธุรกิจรายท่ี 1 เจ๎าของธุรกิจเป็นเพศหญิง อายุ 45 ปี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ใช๎เงินลงทุนในการประกอบกิจการเริ่มต๎นประมาณ 1,000,000 บาท ด าเนินธุรกิจ

มาแล๎ว 1 ปี รูปแบบการด าเนินธุรกิจของผ๎ูประกอบการเป็นแบบเจ๎าของคนเดียว สถานท่ี

ประกอบการต้ังอยูํ ท่ี เลขท่ี 78/115 ถนน พุทธมณฑล สาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร มีจ านวนโต๏ะ 13 โต๏ะท่ีไว๎ทานอาหาร เพราะภายในร๎านแบํงแยกโซนทานอาหารและ

โซนเลํนแมวไว๎อยํางชัดเจน โดยมีบริการท้ังอาหารคาวและขนม เครื่องด่ืม ราคาอยูํระหวําง 55-150 

บาท  

  “คือพ่ีมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วเป็นธุรกิจเสื้อผ้าท่ีทํากับแฟน แล้วคุยกะแฟนว่าอยากมีธุรกิจ

 เป็นของตนเอง แล้วส่วนตัวพ่ีเป็นคนชอบแมว รักแมว ที่บ้านก็เลี้ยงแมว เลยสนใจที่จะเปิดคาเฟ่แมว” 

 (ผู้ประกอบการรายที่ 1, 2560) 

ข๎อมูลของผ๎ูประกอบการธุรกิจรายท่ี 2 เจ๎าของธุรกิจเป็นเพศหญิง อายุ 55 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เคยท างานท่ีการบินไทย ใช๎เงินลงทุนในการประกอบกิจการเริ่มต๎น 4,000,000 บาท 

ด าเนินธุรกิจมาแล๎ว 1 ปี 2 เดือน รูปแบบการด าเนินธุรกิจของผ๎ูประกอบการเป็นแบบเจ๎าของคนเดียว 

สถานท่ีประกอบการต้ังอยูํท่ี 81/1 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มี
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จ านวนโต๏ะ 23 โต๏ะ เป็นร๎านคาเฟุแมวท่ีรวมแมวในโซนทานอาหาร สามารถทานอาหารพร๎อมกับเลํน

แมวได๎ โดยมีการบริการทั้งอาหารคาวและขนม เครื่องด่ืม ราคาอยูํระหวําง 85-250 บาท  

  “คืออยากทําธุรกิจของตัวเอง แต่เป็นคนชอบเลี้ยงแมวที่บ้านเลี้ยงไว้เยอะ คือเริ่มจากเพ่ือนมา

 เท่ียวที่บ้านพ่ีประจําทุกเดือน แล้วเพ่ือน ๆ พอมาถึงบ้านเน่ียมักจะมุ่งไปหาแมวเลย ไม่คุยกับเรา ไปเล่นกับ

 แมว ถ่ายรูปกับแมว เราก็สงสัยว่ามาหาเราหรือว่ามาหาแมวที่เราเลี้ยง เลยอยากเปิดคาเฟ่แมว เพ่ือที่คน

 อื่น ๆ จะได้เล่นแมวเพราะเราเห็นเพ่ือนเราเล่นกับแมวแล้วดูมีความสุข” (ผู้ประกอบการรายที่ 2. 2560) 

1.2 ท าเลที่ต้ังของร้าน 

ท าเลท่ีต้ังของร๎าน เป็นส่ิงส าคัญและเป็นสํวนหนึ่งท่ีท าให๎ร๎านสามารถอยูํตํอไปได๎ เหตุเพราะ

การเดินทาง ความสะดวกสบายเป็นเรื่องท่ีผ๎ูบริโภคหรือลูกค๎าต๎องค านึงเป็นเรื่องปกติ เพราะท าเลท่ีต้ัง

ของร๎านเป็นสํวนหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค๎าท่ีจะมาใช๎บริการ 

ข๎อมูลของผ๎ูประกอบการธุรกิจรายท่ี 1 เลือกท าเลบริเวณชานเมือง ด๎วยเหตุผลทางด๎านพื้นท่ี

ของร๎านและเงื่อนไขตําง ๆ ของพื้นท่ีท่ีเชํา โดยท าเลท่ีต้ังของร๎านนั้นอยูํบริเวณใกล๎บ๎านของตัวเอง 

เพื่อให๎สะดวกแกํการเดินทาง และในบริเวณนี้ยังไมํมีคาเฟุแมว นําจะเป็นโอกาสท่ีดีในการเลือกเปิด 

คาเฟุแมวในบริเวณชานเมืองนี้ เพื่อให๎บุคคลท่ีช่ืนชอบแมวในแถบบริเวณนี้ได๎สามารถมานั่งเลํนกับ

แมวได๎  

“ตอนแรกหาข้อมูลอยู่นาน อยากเปิดร้านในกลางเมืองกทม แถวสยาม ราชเทวี แต่ด้วยข้อจํากัด

ที่เกี่ยวกะร้าน พ้ืนที่ ไม่ถูกใจเลยตัดสินใจหาทําเลใหม่แถว ๆ ชานเมือง ประกอบกับบ้านอยู่แถว สาย 2 อยู่

แล้วเลยหาทําเลที่สาย 2 แล้วก็ได้มาเจอที่ร้านน้ี และข้อจํากัดการเช่าพ้ืนที่คือห้ามเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันก็ดี” 

(ผู้ประกอบการรายที่ 1, 2560) 

ข๎อมูลของผ๎ูประกอบการธุรกิจรายท่ี 2 เลือกท าเลเป็นบริเวณฝ่ังธน ซึ่งผ๎ูประกอบการเลือก

เป็นบริเวณถนนกัลปพฤกษ์ด๎วยเหตุผลท่ีวํามีท่ีดินอยูํบริเวณนี้อยูํแล๎ว จะได๎ประหยัดคําใช๎จํายในการ

เปิดร๎าน ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีไมํได๎ติดกับริมถนนกัลปพฤกษ์ ซึ่งท่ีเลือกเปิดในแถบฝ่ังธนก็เป็นเพราะในแถบนี้

ยังไมํมีร๎านคาเฟุแมวเปิดเลยสักร๎าน จึงสนใจอยากเปิดในบริเวณฝ่ังธน 

“คือมองเป็นฝั่งธนก่อน คือยังไม่มีคาเฟ่แมว ส่วนมากจะอยู่สุขุมวิทกะลาดพร้าว เราเลยอยากมี

สักที่เป็นย่านฝั่งธน ซึ่งมันยังไม่มีคาเฟ่แมวเลย ซึ่งถนนกัลปพฤกษ์น่ี พ่ึงเปิดใหม่ ๆ แล้วเราก็มีทําเลหรือ

ที่ดินแถวน้ีที่พอเปิดได้ ไม่ลงทุนอะไรมาก” (ผู้ประกอบการรายที่ 2, 2560) 
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1.3 แนวทางการต้ังชื่อร้านและการออกแบบร้าน 

ข๎อมูลของผ๎ูประกอบการธุรกิจรายท่ี 1 มีแนวทางการต้ังช่ือร๎านให๎สอดคล๎องกับธุรกิจเดิม 

และเป็นความชอบสํวนตัวด๎วย โดยช่ือของร๎านคาเฟุแมวจะคล๎ายกับแบรนด์ธุรกิจเส้ือผ๎าของ

ผ๎ูประกอบการท่ีได๎รํวมท าธุรกิจกับแฟน ซึ่งในการออกแบบร๎านนั้นเป็นไปในแนวทางของผ๎ูประกอบ 

ซึ่งผ๎ูประกอบการชอบก็แตํงตามสไตล์ของผ๎ูประกอบการ ซึ่งดูจากพื้นท่ีท่ีมีและจัดตกแตํงตามความคิด

ของผ๎ูประกอบการ 

“การต้ังชื่อร้านคือใจจริงตอนแรกอยากต้ังชื่อว่ามนุษย์แมว คือเป็นความชอบส่วนตัวเลย อยาก

ได้ชื่อน้ี และก็อยากให้คล้องจองกับธุรกิจเดิมของเราด้วย ซึ่งธุรกิจเดิมของเราเป็นแบรนด์      oneman 

เราก็เลยต้ังชื่อจากภาษาไทยที่ชื่อมนุษย์แมว ก็แปลงเป็นภาษาอังกฤษเป็นคําว่า cat human อย่างที่เห็น

กัน” (ผู้ประกอบการรายที่ 1, 2560) 

“ในเรื่องการตกแต่งร้านเน่ียเราแต่งตามท่ีเราอยากแต่ง ตามความชอบของเราส่วนตัวเลย คือเรา

ก็ไปดูหลายคาเฟ่แมวมาเหมือนกัน แต่สุดท้ายเราก็เลือกแต่งตามสไตล์ตามแบบที่เราชอบเลย อย่างการ

แบ่งโซนทั้งส่วนคาเฟ่หรือส่วนแมว ก็แยกเป็น2ชั้น เน่ืองจากตึกพ้ืนที่ที่เราเช่ามี 2 ชั้น เราก็มาคิดว่าจะ

บริหารอย่างไรให้เหมาะสม เลยคิดว่าเปิดเป็นส่วนทานอาหารอยู่ข้างล่าง แล้วก็เปิดเป็นห้องเล่นแมวอยู่

ด้านบนดีกว่า” (ผู้ประกอบการรายที่ 1, 2560) 

ข๎อมูลของผ๎ูประกอบการธุรกิจรายท่ี 2 มีแนวทางการต้ังช่ือร๎านจากความชอบสํวนตัวเลย 

ด๎วยเหตุท่ีวํา เป็นคนรักแมวมาก แตํมีความสงสัยวําท าไมในปีนักษัตร 12 ปี ถึงไมํมีแมว เลยเกิด

ความคิดอยากให๎มีแมวเป็นปีนักษัตรด๎วย จึงเกิดเป็นช่ือร๎าน ในด๎านการออกแบบก็เน๎นตามความชอบ

ของผ๎ูประกอบการเอง  

“ปีนักษัตร 12 ราศีเน่ีย ทําไมถึงไม่มีแมว ซึ่งแมวเน่ียเป็นสัตว์ที่เลี้ยงคู่กันมากับสุนัขเลย แต่ทําไม

ไม่มีราศีแมวอยู่ใน 12 ราศีเลย มีเรื่องเล่าอยู่ว่าแมวอ่ะโดนหนูแกล้งทําให้ไปเฝ้าเทพเจ้าไม่ทัน เลยทําให้ไม่

มีแมวในปีนักษัตร ซึ่งตัวพ่ีเองเป็นคนรักแมว พ่ีก็อยากให้มีปีแมวด้วย ก็เลยคิดว่าให้มันเป็นปีแมวทุกปีเลย

สําหรับคนที่รักแมวโดยเฉพาะ ชื่อน้ีพ่ีคิดเองเลย” (ผู้ประกอบการรายที่ 2, 2560) 

“พ่ีคิดเอง พ่ีชอบสไตล์แบบน้ีก็เลยออกแบบร้านออกมาแบบน้ีเลย อย่างภาพแมวที่ทําเป็น

เสมือนกลุ่มดาว ซึ่งเป็นกลุ่มดาวแล้วก็มีชื่อพันธ์ของแมวอยู่เน่ีย พ่ีก็จ้างให้เขาวาดให้นะ ชื่อคุณจัง คือเล่า

ไอเดียให้เขาฟัง อยากให้เป็นจักรวาลแล้วมีดาวแมวข้ึนมา เลยได้มาเป็นแบบน้ี คือพ่ีอยากได้แบบน้ีจริง ๆ” 

(ผู้ประกอบการรายที่ 2, 2560) 
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1.4 การวางแผนศึกษาเก่ียวกับธุรกิจ 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการมีการศึกษา หาความรู๎เพิ่มเติมในด๎านของการเปิดธุรกิจ

คาเฟุแมวจะเป็นในสํวนของการตกแตํงร๎าน ชนิดพันธ์ของแมว และระบบการจัดการและการบริหาร

ร๎าน ซึ่งผ๎ูประกอบการจะใช๎ความรู๎ความสามารถตํอยอดจากธุรกิจเดิมหรืองานเดิมท่ีเคยท า เพื่อให๎

ธุรกิจคาเฟุแมวออกมาอยํางมีระบบและมีประสิทธิภาพอยํางสูงท่ีสุด มีการเดินทางไปดูงานและศึกษา

ธุรกิจท่ีตํางประเทศ คือประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศหลักท่ีใช๎ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจคาเฟุแมว และยังศึกษา

คาเฟุแมวในกรุงเทพมหานครด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“เราเอาความรู้จากธุรกิจของเรามาประยุกต์ใช้ ซึ่งมันคนละธุรกิจคนละแบบกันเลย แต่เราก็

พอจะคลํา ๆ ไปได้ ซึ่งก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เนตเพ่ิมเติมในด้านที่เราไม่รู้ แล้วที่ไปดูคาเฟ่แมวที่ญ่ีปุ่นแล้ว

ก็มีมาศึกษาคาเฟ่แมวอื่น ๆ ในเขตกทม ด้วยเหมือนกัน” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ใช้ความรู้จากการทํางานการบินไทย มาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ทําได้ ในช่วงแรกจะมีปัญหาอยู่ เพราะเราไม่เคยมีกิจการของตนเอง พอเราเริ่มทําเน่ียจะมีปัญหาในเรื่อง

การปรับตัวเยอะ เพราะเราเคยทํางานแบบมีระบบ พอเรามาเปิดเป็นของตัวเองเน่ีย ร้านจะไปทางทิศทาง

ไหนข้ึนอยู่กับเราท้ังน้ัน อยากให้ร้านไปซ้ายหรือขวาก็อยู่ที่เราเลยเพราะฉะน้ันมันจะมีปัญหาเยอะ แต่เราก็

พยายามแก้ไขกันไป ตอนน้ีก็โอเคอยู่ตัวแล้ว” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

 

2. ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจคาเฟ่แมว 

การด าเนินงานในด๎านตําง ๆ ของธุรกิจคาเฟุแมว มีล าดับและขั้นตอนท่ีชัดเจนเป็นระบบ

ระเบียบ ซึ่งผ๎ูประกอบการจะมีกลวิธีเพื่อบริหารและจัดการเพื่อให๎สามารถจัดการทรัพยากรตําง ๆ ได๎

อยํางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพกับธุรกิจอยํางสูงสุด 

2.1 การลงทุน 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการมีจุดเริ่มต๎นท่ีคล๎ายคลึงกัน แตํมีการลงทุนในจ านวนเงินท่ี

แตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับสถานท่ีต้ังและขนาดของธุรกิจ โดยเริ่มลงทุนอยํางคํอยเป็นคํอยไป โดยหา

ข๎อมูลอาคารสถานท่ีต้ังของร๎าน การตกแตํงภายในร๎าน ชนิดของแมว และอุปกรณ์วัตถุดิบตําง ๆ ท่ี

ต๎องใช๎ภายในร๎าน และเพิ่มการลงทุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามท่ีผ๎ูประกอบการคาดการณ์ไว๎ 
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โดยในระยะเริ่มแรก การซื้อชนิดแมวมาอยํางต่ า 500,000 บาท คําตกแตํงร๎านประมาณ 600,000 

บาท คําจ๎างพนักงาน 26,000 บาท ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ก่อนที่จะเปิดร้านเน่ีย พ่ีก็ลงทุนซื้อต๋ัวเครื่องบินไปดูคาเฟ่แมวที่ญ่ีปุ่นเลยนะ ไปดูหลายที่มาก 

ในกรุงเทพพ่ีก็ไปดู แต่พ่ีก็ไมได้ดูแล้วลอกเลียนแบบเขามา ดูเป็นแนวทางว่าแบบไหนเราชอบ แบบไหนเรา

ไม่ชอบ เราก็มาปรับปรุงให้เข้ากับร้านของเรา เริ่มทําร้านในช่วงแรกค่าตกแต่งค่าเช่าร้านเน่ีย ก็ประมาณ 

600,000 บาทแล้วนะ ไหนจะค่าซื้อแมวที่พ่ีดูไว้เป็นพันธ์ุน่ารัก ๆ ก็หมดไปอีกประมาณ 500,000 บาทนะ 

ในช่วงแรกแมวยังไม่เยอะเท่าตอนน้ี เพราะพ่ีค่อย ๆ ทยอยซื้อแมวมาเพ่ิมเรื่อย ๆ ไม่ได้ซื้อมาทีเดียว 

ส่วนมากค่าท่ีเพ่ิมเติมในทีหลังก็จะเป็นพวกแมวเน่ียละ แล้วก็มีพนักงานที่พ่ีจ้างเพ่ิมมาอีก” (ผู้ประกอบการ

รายที่ 1, 2560) 

“ในช่วงแรก ๆ ท่ีพ่ีเริ่มจะทําร้านเน่ีย บอกตามตรงเลย ด้วยความที่พ่ีเคยทํางานที่การบินไทย พ่ี

มีสิทธ์ิซื้อต๋ัวเครื่องบินในราคาท่ีถูกกว่า พ่ีบินไปดูคาเฟ่แมวที่ญ่ีปุ่นเลยนะ สิงคโปร์ก็เคยไป กว่าจะเริ่มลงทุน

ได้เน่ีย ช่วงแรก ๆ หมดไปประมาณ 2,000,000 บาทนะ ค่าตกแต่งร้าน ค่าอุปกรณ์ตกแต่งภายในร้าน ไหน

จะเงินที่พ่ีไปซื้อชนิดแมวน่ารัก ๆ สวย ๆ อีก ชนิดแมวพ่ีก็ต้องเลือกนะ เลือกท่ีน่ารัก คนไทยนิยมแล้วก็ต้อง

เป็นชนิดที่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบในร้านได้  ที่หมดไปเน่ีย รวมหมดแล้วนะ ทั้งค่าชนิดแมว ค่า

แต่งร้าน ค่าพนักงาน ส่วนมากพ่ีจะหมดไปกับแมวนะ เพราะแมวเป็นจุดเด่นจุดขายของร้านพ่ี พนักงาน

ร้านพ่ีมีแค่ 4 คนเอง แต่มาระยะหลัง ๆ พ่ีก็ซื้อแมวเพ่ิมมานะ ก็หมดรวม ๆ ก็ 5 ล้านบาทข้ึนอ่ะ ” 

(ผู้ประกอบการรายที่ 2, 2560) 

2.2 การคัดเลือกและจ้างพนักงาน 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวจะคัดเลือกพนักงานอันดับแรกคือ การมี

ความรักแมว ทัศนคติท่ีดีและมีบ๎านท่ีอยูํใกล๎ร๎านเพื่อการเดินทางท่ีสะดวก ไมํล าบาก โดยแบํงการจัด

จ๎างตามหน๎าท่ีปฏิบัติงานดังตํอไปนี้ 

1. พนักงานท าอาหาร มีหน๎าท่ีในการท าอาหาร ปรุงอาหารอยูํในครัว  

2. พนักงานอยูํหน๎าเคาน์เตอร์ มีหน๎าท่ีในการรับออเดอร์อาหาร เสิร์ฟอาหาร เก็บโต๏ะ และท า

เครื่องด่ืม 

3. พนักงานดูแลแมว มีหน๎าท่ีดูแลแมวในร๎าน ต้ังแตํอาบน้ า ท าความสะอาด และให๎อาหาร  
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การเตรียมวัตถุดิบในการท าอาหารและเครื่องด่ืม จากการศึกษาพบวํา ในบางสํวนเป็น

เจ๎าของร๎านเอง สอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“พนักงานในร้าน มี 3 ประเภท คือคนครัวทําอาหาร ปรุงอาหาร ในส่วนน้ีพ่ีก็จะช่วยทําด้วยอยู่

ในครัวกัน 2 คน หลัก ๆ มีคนเดียว แต่ถ้าวันไหนยุ่ง ๆ คนอื่นก็จะมาช่วย เพราะพนักงานในร้านมีทั้งหมด 

8 คน ส่วนที่สองก็จะอยู่เคาน์เตอร์กัน ในส่วนเคาน์เตอร์เน่ียก็จะมีทั้งทําเครื่องด่ืม รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร

เครื่องด่ืม แคชเชียร์แล้วก็เก็บโต๊ะด้วย ตรงหน้าเคาน์เตอร์เน่ียจะมีเยอะหน่อย 4 คน แล้วสุดท้ายก็เป็น

พนักงานที่ดูแลแมวอยู่ชั้นบน ก็จะประจําการในห้องเล่นแมวเลย คอยดูแลแมว ดูลูกค้าท่ีข้ึนไปเล่น ก็ดูแมว

ด้วยแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอาบนํ้าทําความสะอาดแมวด้วย ตรงน้ีมี 3 คนหลัก ๆ” (ผู้ประกอบการรายที่ 

1,2560) 

“พนักงานในร้านเรามีท้ังหมด 4 คน พ่ีไม่กล้าจ้างเยอะ คือต้องการประหยัด อันน้ีคือจํานวนน้อย

สุดแล้วนะ 4 คน มีพาร์ทไทม์ด้วย 1 คน หลัก ๆ ก็จะมีพนักงานในครัว ซึ่ งในครัวก็จะทําอาหาร ซึ่ง

บางอย่างพวกซอสต่าง ๆ พ่ีก็จะทํามาจากบ้าน เพ่ือลดระยะเวลาในการทําอาหาร แล้วก็มีอยู่ที่เคาน์เตอร์ 

2 คน ช่วยรับออเดอร์แล้วก็บาริสต้าทําเครื่องด่ืมอีกคนนึง ส่วนตัวพ่ีก็จะมาช่วยน่ังเป็นแคชเชียร์บ้าง

บางครั้ง อีกคนก็จะคอยเสิร์ฟอาหารเครื่องด่ืม คอยดูแลแมวทําความสะอาดด้วย คือคอยช่วย ๆ กันทํา อัน

ไหนทําไม่ทันก็ให้คนอื่นมาช่วย”(ผู้ประกอบธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

ส าหรับอัตราการจ๎างนั้น จากการศึกษาพบวํา จะได๎รับเป็นรายเดือน ซึ่งก็จะมีชํวงทดลองงาน

เหมือนกัน เงินได๎ชํวงทดลองงานก็จะเป็นเรท 9,000 บาท พอผํานชํวงทดลองงานก็จะปรับให๎เป็นคน

ละ 12,000 บาท ซึ่งก็จะได๎เทํากันหมดเลย สํวนพาร์ทไทม์จะได๎เป็นรายวัน วันละ 300 บาท ซึ่ง

สอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“เงินเดือนของพนักงานในร้านเน่ียเราก็ให้ตามค่าแรงข้ันตํ่าเลย แต่เราก็แยกเป็นสองช่วงเวลานะ 

มีเป็นช่วงทดลองงาน พอผ่านการทดลองงานเน่ียเราก็เพ่ิมให้” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ค่าจ้างของพนักงานในร้านพ่ี พ่ีก็จ่ายเป็นเดือน ๆ ไปนะ ที่เป็นพาร์ทไทม์พ่ีก็จ่ายให้วันละ 300 

บาทอ่ะ ก็ข้ันตํ่าเน่ียแหละ อยู่ต้ังแต่ร้านเปิดจนร้านปิดนะ ส่วนพนักงานประจําเน่ียพ่ีก็จะมีช่วงทดลองงาน

ก่อนนะ ถ้าเขาทํางานได้หรือทําไ ด้ดี เ น่ีย พอผ่านช่วงทดลองงานเราก็จะปรับเ พ่ิมให้ เขาอีก ”  

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

ในการดูแลพนักงานภายในร๎าน จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการจะให๎ความใสํใจและดูแล

เสมือนเป็นครอบครัว เป็นญาติพี่น๎องกัน เนื่องจากผ๎ูประกอบการให๎ความส าคัญ และเล็งเห็นวําไมํได๎
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อยูํกันแบบนายจ๎างและลูกจ๎างให๎อยูํกันเป็นครอบครัว มีปัญหาให๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และให๎ความ

เป็นกันเองแกํพนักงานทุกคน เพื่อให๎บรรยากาศในการท างานเป็นบรรยากาศท่ีมีความสุข ซึ่ง

สอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“พ่ีดูแลกันแบบครอบครัวมากกว่า ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง อยู่ดูแลกันแบบครอบครัว ถ้าน้อง

ในร้านมีปัญหาก็สามารถปรึกษากับพ่ีได้” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีหน่อยใจดีมากค่ะพ่ี ไม่เคยดุอะไรพวกหนูเลย หนูไม่เคยเจอเจ้าของร้านล้างแอร์เอง พ่ีหน่อย

เป็นพ่ีที่ดีมากค่ะ” (พนักงานร้านรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีหน่อยเป็นพ่ีที่หนูเคารพค่ะ พ่ีเขาดีกับหนูมาก มีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาพ่ีหน่อยได้เลย พ่ี

เขาให้คําปรึกษาท่ีดีค่ะ” (พนักงานร้านรายที่ 2, 2560) 

“เวลาผมอาบนํ้าให้แมว ถ้าร้านยุ่งมาก ๆ พ่ีหน่อยก็มาช่วยผมอาบนํ้าด้วย คือพ่ีเขาดีมาก ถ้าเป็น

ร้านอื่น เจ้าของร้านเขาคงไม่มาทําอะไรแบบน้ี” (พนักงานร้านคนที่ 3, 2560) 

“พ่ีไม่ค่อยว่าหรือดุอะไรน้องๆในร้านเลยนะ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับพนักงานในร้านเท่าไหร่ 

เพราะพ่ีคิดว่าพวกเขาทําหน้าที่เขาได้ดีแล้ว และเราก็อยู่กันเป็นครอบครัว ไม่ได้คิดว่าตัวพ่ีเป็นเจ้านาย

เลย” (ผู้ประกอบการรายที่ 2, 2560) 

“พ่ีพ้ิงน่ารักมาก เขาไม่เคยบ่นหรือว่าอะไรพ่ีเลยสักครั้งต้ังแต่ทํางานมา ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพ่ี

พ้ิงเลย พ่ีพ้ิงใจดีมากค่ะ” (พนักงานร้านคนที่ 4, 2560) 

“คือพ่ีคิดดูนะ ผมเคยยืมเงินพ่ีพ้ิงเขามาจ่ายค่าเทอม ผมก็ทักแชทเฟสบุ๊คไปหาพ่ีพ้ิง พ่ีเขาก็ถาม

เอาเท่าไหร่ คือพ่ีเขาดีกับผมมาก เขาก็ให้ผมทยอยจ่ายผ่อนไป คือพ่ีพ้ิงใจดีมาก ๆ ครับ” (พนักงานร้านคน

ที่ 5, 2560) 

2.3 การจัดซ้ืออุปกรณ์และวัตถุดิบ 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการเลือกท่ีจะเลือกซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบเอง โดยการจัดซื้อ

อุปกรณ์ภายในร๎านตําง ๆ จะมีอายุการใช๎งานประมาณ 2 ปีขึ้นไปอยํางต่ า สํวนวัตถุดิบในการ

ท าอาหารและเครื่องด่ืมนั้น จะส่ังซื้อเป็นรอบ ๆ ไป เชํน เมล็ดกาแฟ นม อาหารแมว วัตถุดิบในการใช๎

ท าอาหาร เป็นต๎น ซึ่งวัตถุดิบในการท าอาหารจ าเป็นต๎องซื้อเมื่อใกล๎หมด หรือยกตัวอยํางอาหารแมว 

จะมีรอบการสํงอาหารประจ าเดือน แตํถ๎าเป็นวัตถุดิบในการท าอาหาร อันนี้จะแล๎วแตํชํวง ในแตํละ
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สัปดาห์ ลูกค๎าอาจจะเยอะมาก ท าให๎การซื้อวัตถุดิบอาจบํอยกวําในกรณีท่ีลูกค๎าไมํเยอะมาก ซึ่ง

สอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“อุปกรณ์ในร้านที่มันสามารถใช้ได้นาน ๆ เน่ีย พ่ีก็จะเลือกที่มันดี ๆ ไปเลย ที่มันมีระยะการใช้

งานนาน ๆ 2 ปีข้ึนไปประมาณน้ี ส่วนวัตถุดิบในการทําอาหาร มันจะแล้วแต่ช่วงมากกว่านะถ้าพูดถึง

ความถ่ี ถ้าลูกค้าเยอะของมันก็ต้องหมดเร็ว แล้วมันเป็นอาหาร มันคงซื้อเก็บไว้เยอะ ๆ ไม่ได้หรอก แต่พ่ีก็

จะมีร้านประจําอยู่ เรื่องราคาเราซื้อของเราเอง จ่ายตลาดเองเราจะรู้เรื่องราคาอยู่แล้ว” (ผู้ประกอบการ

ธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ของในร้านที่ใช้ในการทําอาหารทําเครื่องด่ืมเน่ีย พ่ีก็ลงทุนครั้งเดียวแล้วก็อยากให้ใช้ได้นาน ๆ 

นะ แต่ถ้ามันเสียก็ต้องซื้อใหม่ เราคงไปบังคับไม่ให้มันไม่พังไม่เสียไม่ได้เนอะ แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบอาหารต่าง 

ๆ หรือพวกเครื่องด่ืม พ่ีซื้อที่แมคโครเลย ที่แมคโครอย่างเดียวเลย พ่ีก็จะเป็นคนไปซื้อเองเหมือนกันนะ 

เรื่องราคาเราควบคุมได้ เพราะเราซื้อเอง ทุกครั้งที่ซื้อเราจะรู้ว่ามันเพ่ิมหรือลด แต่มันก็ไม่ต่างกันมาก

เท่าไหร่นะในเรื่องราคา เฉลี่ยพ่ีก็จะซื้อสัปดาห์ละครั้งนะ มีแค่บางอย่างอาจจะหมดก่อนก็ไปซื้อมาเพ่ิมแค่

น้ันเอง” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

2.4 รูปแบบการบริการ 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการเลือกท่ีเริ่มบริการตั้งแตํลูกค๎าเปิดประตูร๎านเข๎ามา เพื่อให๎

ค าแนะน าแกํลูกค๎า ในบางกรณีท่ีลูกค๎ายังไมํเคยเข๎าคาเฟุแมว ต๎องให๎ค าแนะน าอยํางละเอียดครบถ๎วน 

เพื่อเป็นประโยชน์ท้ังตัวลูกค๎าและทางร๎านเอง ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดกํอนเลํน

กับแมวหรือควรปฏิบัติตัวอยํางไรกับแมว และการส่ังอาหาร ซึ่งในสํวนท่ีส าคัญคือ การส่ังอาหารหรือ

เครื่องด่ืมให๎ช าระเงินทันที เพื่อไมํให๎เกิดปัญหาในภายหลัง เนื่องจากร๎านเป็นร๎านท่ีสามารถให๎นั่งเลํน

กับแมวได๎ โดยไมํจ ากัดช่ัวโมง อาจมีลูกค๎าบางรายท่ีส่ังอาหารหรือเครื่องด่ืม แล๎วไปเลํนกับแมว พอ

เลํนเสร็จแล๎วออกจากร๎านทันที โดยไมํช าระคําอาหารหรือเครื่องด่ืม ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก 

ดังนี้ 

“รูปแบบของการให้บริการของร้านพ่ีก็จะไม่บังคับอะไรมากมาย แต่ถ้าลูกค้าเปิดประตูร้านมา 

พนักงานต้องกล่าวสวัสดีลูกค้าพร้อมแนะนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ลูกค้าควรรู้ อย่างเช่น เปิดมาเน่ียก็กล่าวว่า

สวัสดีค่ะ แล้วให้ลูกค้าสั่งอาหารก่อน สั่งเสร็จก็ให้ชําระเงินเลย เด๋ียวจะมีปัญหาภายหลัง เพราะเรื่อง

อาหารและเครื่องด่ืมเป็นสิ่งที่ทําให้ร้านเรามีรายได้นะ ชําระเงินเสร็จพนักงานก็ต้องบอกลูกค้าว่าสามารถ
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ข้ึนไปน่ังเล่นแมวก่อนได้เลย ถ้าอาหารเสร็จแล้วเราจะข้ึนไปเรียกลูกค้า แล้วก็จะมีให้ถามชื่อแมวได้ ถ้า

ลูกค้าอยากรู้ถามกับพนักงานได้เลย” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“มีพนักงานไปต้อนรับและแนะนําให้ล้างมือและเปลี่ยนรองเท้า ช่วงน้ีพนักงานเราน้อยอาจจะทํา

ได้บ้างไม่ได้บ้าง อยากมีพนักงานเยอะกว่าน้ีแต่ค่าใช้จ่ายสูง 4คนตอนน้ีคือเป็นจํานวนน้อยสุดแล้ว หลังจาก

พนักงานแนะนําเสร็จก็ให้เลือกท่ีน่ังแล้วสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์ พนักงานจะมาส่งให้ที่โต๊ะ ขอให้ลูกค้าชําระ

เงินก่อน เพราะเราเคยเจอลูกค้าสั่งแล้วจ่ายเลย ซึ่งไม่เยอะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดข้ึน ซึ่งสั่งแล้วชําระเลย

ดีกว่า ลูกค้าก็ถือบิลถ้าไม่ได้อาหารก็ถือบิลมาแจ้งที่หน้าเคาน์เตอร์ได้” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 

2560) 

2.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

2.5.1 รูปแบบด๎านสินค๎าและบริการ 

  1. ด๎านสินค๎า จากการศึกษาพบวํา สินค๎าตําง ๆ ภายในร๎านเป็นสินค๎าท่ี

ผ๎ูประกอบการคัดเลือกมาด๎วยตนเอง มีสินค๎าท่ีมาวางขายเป็นประเภทกระเป๋าและสินค๎าท่ีเป็นของ

ฝากเล็ก ๆ น๎อย ๆ นํารัก หรือจะเป็นสินค๎าเมนูอาหารและเครื่องด่ืมของร๎านท่ีอาจจะเป็นเมนูแนะน า

ท่ีขึ้นช่ือของทางร๎าน 

  2. ด๎านบริการ จากการศึกษาพบวํา การบริการของพนักงานภายในร๎าน เป็นการ

บริการท่ีให๎ค าแนะน าแกํลูกค๎า มีใจรักการบริการ บริการลูกค๎าอยํางเต็มใจ กลําวทักทายลูกค๎า ยิ้ม

แย๎มแจํมใสกับลูกค๎าตลอดเวลา เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎สึกอยากกลับมาใช๎บริการอีกครั้ง ซึ่งสอดคล๎อง

กับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“การบริการของพนักงานก็มีส่วนสําคัญด้วยเหมือนกัน ถ้าพนักงานบริการดี ให้คําแนะนําลูกค้า

ได้ดี ลูกค้าก็จะกลับมาเข้าร้านเราบ่อย ๆ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“การบริการเน่ียเป็นสิ่งสําคัญนะ เพราะร้านเรามีรายได้หลักจากอาหารและก็เครื่องด่ืม แล้วก็มี

ให้คนมาน่ังเล่นแมวด้วย ซึ่งหากพนักงานบริการไม่ดี ลูกค้าก็ไม่อยากมา เพราะใจมันอคติไปแล้วไง พ่ีก็

ค่อนข้างให้ความสําคัญเรื่องการบริการ การพูดจาของพนักงาน” (ผู้ประกอบการรายที่ 2, 2560) 
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  2.5.2 การก าหนดราคา จากการศึกษาพบวํา มีหลายราคา ซึ่งชํวงราคาของอาหาร

จะอยูํท่ี 55 บาท จนถึงราคา 250 บาท แตกตํางกันไปตามความยากงํายของเมนู ซึ่งการก าหนดราคา

ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง เชํน สถานท่ีต้ังของร๎าน บวกกับต๎นทุนของเมนูนั้นด๎วย 

“ราคาท่ีพ่ีกําหนดข้ึนมาเน่ีย เป็นราคากลาง ๆ ที่ไม่แพงมาก สําหรับย่านชานเมืองนะ เพราะพ่ี

ไม่ได้ต้องการให้มันแพงมาก พ่ีต้องการให้ราคามันพอดี เหมาะสมกับย่านน้ี ถ้าต้ังราคาแพงมากเกินไปก็คง

ไม่มีใครเข้าร้าน รายได้ของเราก็อาจจะหายไป” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ในส่วนของราคาทั้งอาหารและเครื่องด่ืม พ่ีว่ามันก็เป็นราคาปกตินะ ร้านอาหารแถว ๆ น้ีก็

ราคาน้ีกันนะ พ่ีว่ามันไมได้แพงมาก เป็นราคากลาง ๆ เพราะพ่ีก็ไม่ได้หวังจะเอากําไรอะไรมากมาย พ่ีก็ต้ัง

ให้มันพอดี ๆ น่ีแหละ เพราะร้านพ่ีก็ไม่ได้หรูหราเหมือนร้านแถว ๆ กลางเมือง” (ผู้ประกอบการธุรกิจราย

ที่ 2, 2560) 

“เรื่องอาหารโอเค ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ความสะอาดก็โอเค แต่ถ้าเทียบกะร้านในโซนกลาง

เมืองพวกทองหล่อ ร้านในกลางเมืองก็จะเป็นอีกระดับนึง” (ลูกค้าร้านคาเฟ่แมวรายที่ 1, 2560) 

“ราคาอาหารและเครื่องด่ืมผมก็ว่ามันไมได้แพงมากนะ ผมว่าก็เป็นราคาปกติ ไม่ได้แพงมากหรือ

ถูกมาก ก็โอเคดี” (ลูกค้าร้านคาเฟ่แมวรายที่ 4, 2560) 

  2.5.3 การประชาสัมพันธ์ จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการใช๎การประชาสัมพันธ์

ผําน เฟซบุ๏ค และรายการอาหารผํานโทรทัศน์ เนื่องจากเห็นวําการประชาสัมพันธ์ผํานทางเฟซบุ๏ค 

เป็นเรื่องงํายและเข๎าถึงผ๎ูบริโภคงํายด๎วย เพราะในสังคมปัจจุบันโลกโซเชียลเป็นส่ิงท่ีเข๎าถึงงําย มีครบ

ทุกชํวงอายุ โดยผ๎ูประกอบการจะลงรูปภายในร๎านและรูปแมว เพื่อให๎ผ๎ูใช๎งาน เฟซบุ๏คท่ีสนใจเกี่ยวกับ

แมว รักแมว เห็นการประชาสัมพันธ์และได๎เข๎ามาใช๎บริการของทางร๎าน และยังได๎อัพเดตเกี่ยวกับแมว

เป็นประจ า ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ส่วนมากเราก็จะตกแต่งร้านให้ดูดี แล้วเราก็จะโปรโมทร้านโดยการถ่ายรูปร้านและรูปแมวของ

ร้านเราลงเฟซบุ๊ค คือพ่ีจะพยายามทําให้ร้านดูธรรมดามากที่สุด เพราะพ่ีกลัวลูกค้ามาร้านแล้วลูกค้า

คาดหวังมาเยอะแล้วเค้าจะผิดหวังกลับไป อย่างที่ 2 ในด้านของการบริการของพนักงานก็มีส่วนสําคัญด้วย

เหมือนกัน ถ้าพนักงานบริการดี ให้คํ าแนะนําลูกค้าไ ด้ดี   ลูกค้าก็จะกลับมาเข้าร้ านเราบ่อย 

ๆ”(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 
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“เราใช้เฟซบุ๊คเป็นเครื่องมือสื่อสารอันดับต้นเลย ใช้ประจําและบ่อยมาก รองลงมาก็เป็นการรีวิว 

ประมาณ 2 เดือนครั้ง มีด้านเฟซบุ๊คด้านเดียวแล้วก็มีแอพพลิเคชั่นชื่อเมมเบอร์อิน เป็นแต้มสะสมมาใช้

บริการที่ร้าน ได้ครบก็เอามาแลกเป็นของที่ร้าน ที่ร้านก็จะมีของน่ารักๆ เอามาขายบ้างหรือมีมาฝากขาย

บ้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

“คือเห็นรีวิวในเฟซบุ๊คและรายการอาหารของโจ๊กโซคูล แล้วแมวก็น่าสนใจเลยเลือกมา” (ลูกค้า

ร้านคาเฟ่แมวรายที่ 4, 2560) 

“เราเล่นเฟซบุ๊ค แล้วเห็นเพ่ือนเช็คอินที่ร้านน้ีแล้วบวกกับเราชอบแมว อยากมาเล่น แถมที่ร้านก็

มีอาหารมีเครื่องด่ืมอีกด้วย เราก็เลยอยากมา” (ลูกค้าร้านคาเฟ่แมวรายที่ 7, 2560) 

จากท่ีผ๎ูวิ จัยได๎ศึกษารูปแบบและลักษณะการด าเนินการของธุรกิจคาเฟุแมว ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได๎วํา มีลักษณะการด าเนินการโดยเจ๎าของคนเดียว โดยเป็นเพศหญิงท่ี

รักแมวและเล้ียงแมวท่ีบ๎านอยูํแล๎ว เกิดความรู๎สึกท่ีอยากจะเปิดคาเฟุแมวเพื่อให๎บุคคลอื่นท่ีรักแมว

เหมือนกันได๎มานั่งเลํนพักผํอน ภายในร๎านมีแมวและรายการอาหารพร๎อมเครื่องด่ืม สํวนการ

ให๎บริการอยูํในเกณฑ์ท่ีราคาไมํแพงจนเกินไป โดยราคาปกติอยูํท่ี 55 – 250 บาท ขึ้นอยูํกับสถานท่ีต้ัง

ของร๎านและรายการอาหารหรือเครื่องด่ืมท่ีลูกค๎าเลือก จุดเดํนของแตํละคาเฟุจะมีจุดโดดเดํนท่ี

แตกตํางกันออกไป และส่ิงนี้ เป็นส่ิงท่ีดึงดูดลูกค๎าให๎มีความสนใจเข๎ามายังคาเฟุแมว ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในสํวนการออกแบบตกแตํงร๎าน ผ๎ูประกอบการจะหาข๎อมูลท้ังคาเฟุแมวในประเทศ

ญี่ปุุน หรือประเทศสิงคโปร์ ท้ังยังมีคาเฟุแมวในกรุงเทพมหานครด๎วย โดยจะเลือกรูปแบบตามสไตล์ท่ี

ตัวเองชอบ โดยไมํได๎ลอกเลียนแบบของผ๎ูประกอบการรายอื่น ท้ังพื้นท่ีท าเลท่ีต้ังของร๎าน จะเลือกตาม

ความเหมาะสมท่ีผ๎ูประกอบการต๎องการ สํวนมากจะเลือกท าเลตามท่ีผ๎ูประกอบการเดินทางสะดวก

และไมํเสียคําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีมากนัก การตั้งช่ือร๎านก็จะต้ังช่ือตามความชอบสํวน

บุคคล ในสํวนของการบริการของพนักงานภายในร๎าน จะมีการกลําวทักทายลูกค๎าต้ังแตํลูกค๎าเปิด

ประตูเข๎ามา พร๎อมกับให๎คะแนะน าให๎การปฏิบัติกับแมวและขั้นตอนในการใช๎บริการคาเฟุแมว ซึ่ง

สอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ซึ่งผ๎ูใช๎บริการคาเฟุแมว เป็นผ๎ูท่ีช่ืนชอบแมวและรักแมว ได๎เห็นการ

ประชาสัมพันธ์ผํานทางเฟซบุ๏คและผํานรายการโทรทัศน์ ท าให๎เกิดความสนใจและเดินทางมา 

ผ๎ูใช๎บริการสํวนใหญํพึงพอใจกับการบริการ ในด๎านการลงทุนธุรกิจนั้นเป็นไปอยํางคํอยเป็นคํอยไป แตํ

จ านวนเงินเริ่มต๎นอยูํท่ีประมาณ 500,000 บาท คําจ๎างของพนักงานขั้นต่ า 9,000 - 12,000 บาท โดย

พนักงานภายในร๎านจะมีหน๎าท่ีหลักของตนเองอยูํ แตํหากในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์หรือวันหยุด
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นักขัตฤกษ์ จะมี ลูกค๎ามากกวําวันธรรมดา จ าเป็นต๎องให๎พนักงานชํวยเหลืองานอยํางอื่น ท่ี

นอกเหนือจากหน๎าท่ีประจ าของตัวเอง การเลือกซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบผ๎ูประกอบการจะเป็นผ๎ูดูแล

ท้ังหมด และแบํงรอบการซื้อโดยมีท้ังแบํงเป็นรอบ ๆ เฉล่ียสัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือเลือกซื้อ

อุปกรณ์ท่ีใช๎ได๎ในระยะยาว ในด๎านการประชาสัมพันธ์ของทางร๎าน จะมีการประชาสัมพันธ์หลักผําน

ทางเฟซบุ๏ค โดยจะมีการลงรูปแมวและรูปอาหารและเครื่องด่ืม เพื่อดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ 

 

ตอนท่ี 2 สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจคาเฟ่แมว 

การด าเนินธุรกิจคาเฟุแมว ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ

เป็นเรื่องท่ีส าคัญเป็นอยํางยิ่ง เหตุเพราะการเจริญเติบโตของคาเฟุแมวมีจ านวนมากขึ้นในชํวง 2-3 ปีท่ี

ผํานมา จ าเป็นต๎องวิเคราะห์ท้ังสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจภายในและสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจภายนอก 

ดังนี้ 

1. แนวโน้มธุรกิจคาเฟ่แมว 

จากการศึกษาพบวํา ธุรกิจคาเฟุแมวมีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อ 3 - 4 ปีท่ีผํานมา 

อาจด๎วยเพราะบริบทของสังคมไทย เริ่มมีคํานิยมท่ีอยูํเป็นโสดและมีท่ีพักอาศัยเป็นคอนโดมิเนียมมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งสํงผลให๎ไมํมีบุตรหรือน าสัตว์เล้ียงมาเล้ียงในท่ีพักอาศัยได๎ จึงนิยมมานั่งเลํนแมวท่ีคาเฟุ

มากกวํา ด๎วยความท่ีคาเฟุไมํได๎จ ากัดเวลาจึงดึงดูดผ๎ูท่ีรักแมวให๎เข๎ามาใช๎บริการมากยิ่งขึ้น สถานการณ์

การแขํงขันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อในกรุงเทพมหานครมีคาเฟุแมวอยูํประมาณเกือบ 20 ร๎าน ซึ่งธุรกิจนี้จะ

เป็นผ๎ูประกอบการท่ีมีความช่ืนชอบแมว และเล้ียงแมวอยูํท่ีบ๎านอยูํแล๎ว ซึ่งธุรกิจคาเฟุแมวนี้ใช๎เงิน

ลงทุนสูงอยูํพอประมาณและใช๎ความรู๎ความสามารถให๎การบริหารจัดการอีกด๎วย และแนวโน๎มของ

การแขํงขันธุรกิจคาเฟุ นําจะมีมากขึ้นอยํางตํอเนื่องตามเหตุผลท่ีกลําวข๎างต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูใ ห๎

ข๎อมูลหลัก ดังนี้  

“แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจคาเฟ่แมวพ่ีว่ามันน่าจะเติบโตได้มากกว่าน้ี ด้วยเหตุเพราะว่าคาเฟ่

แมวมันพ่ึงจะมีความนิยมเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะ แล้วพ่ีก็อยากจะขยายสาขาไปด้วย เพราะ

ร้านน้ีมันอยู่ชานเมือง อนาคตพ่ีก็อยากไปเปิดกลางเมืองกรุงเทพ ฯ นะ ยังไม่ล้มเลิกความต้ังใจต้ังแต่แรก 

พ่ีว่ามันต้องเติบโตกว่าตอนน้ีแน่นอน พ่ีคิดอย่างน้ัน” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 
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“ในอนาคตการเติบโตของร้านคาเฟ่แมวเน่ีย พ่ีก็คิดว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตมากกว่าน้ีนะ 

ด้วยเหตุที่ว่าวัยรุ่นหรือกลุ่มคนทํางานในปัจจุบันเน่ีย เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงนะ หรืออยากจะหาเวลา

พักผ่อนจากการทํางานที่มันเครียด ๆ มาน่ังร้านที่มีพันธ์ุแมวที่ตัวเองชอบ เห็นแล้วก็อยากเล่น อยาก

ถ่ายรูป มันผ่อนคลายดีนะพ่ีว่า อนาคตพ่ีก็อยากจะขยายร้านไปต้ังริมถนน มันอาจจะหาเดินทางได้สะดวก

กว่าตอนน้ี เพราะร้านตอนน้ีพ่ีก็อยู่ในซอย มันอาจจะเดินทางลําบากนิดหน่อย” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 

2, 2560) 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายในของธุรกิจคาเฟุแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นปัจจัยท่ีควบคุม

ได๎ เป็นแรงผลักดักภายในธุรกิจ ประกอบด๎วย ระบบการบริหารจัดการ การจัดสรรเงินลงทุน พนักงาน 

ชํองทางการจัดจ าหนําย ชนิดพันธุ์แมว ท าเลท่ีต้ัง ซึ่งสภาพแวดล๎อมภายในธุรกิจตามท่ีกลําวมานี้ ล๎วน

สํงผลตํอการด าเนินธุรกิจคาเฟุแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 

2.1 ระบบการบริหารจัดการ 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการมีการบริหารจัดการคาเฟุแมว จะมีการจัดจ๎างพนักงาน

เพื่อชํวยขับเคล่ือนธุรกิจให๎ด าเนินอยํางราบรื่น เพราะไมํสามารถท าได๎เพียงคนเดียว หรือท าคนเดียว

ได๎แตํไมํครอบคลุมทุกหน๎าท่ี ซึ่งในการบริหารจัดการโดยมีลูกจ๎างอาจจะยุํงยากในการบริหารจัดการ

คนพร๎อมกับการบริหารจัดการธุรกิจ แตํถ๎ามีการจัดการท่ีเป็นระบบท่ีดี เป็นขั้นตอนแบํงแยกหน๎าท่ี

ลูกจ๎างอยํางชัดเจน ก็จะท าให๎ธุรกิจด าเนินได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการ ก็จะมีต้ังแตํ

การจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบด๎วยตนเอง การค านวณรายรับและรายจําย การแบํงหน๎าท่ีพนั กงาน

ภายในธุรกิจ เป็นต๎น ซึ่งผ๎ูประกอบการรายแรก จะมีพนักงานภายในร๎านท้ังหมด 8 คนซึ่งรวม

พนักงานพาร์ทไทม์แล๎ว ซึ่งจะประจ าอยูํท่ีเคาน์เตอร์ส่ังอาหารมากท่ีสุด โดยผ๎ูประกอบการเองก็อยูํ

ประจ าในครัวมีพนักงานชํวยอีก 1 คน สํวนผ๎ูประกอบการรายท่ีสอง จะมีพนักงานภายในร๎านท้ังหมด 

4 คนซึ่งเป็นจ านวนท่ีน๎อยท่ีสุด ประจ าท่ีเคาน์เตอร์มากท่ีสุดเชํนเดียวกันผ๎ูประกอบการรายแรก และ

ผ๎ูประกอบการเองประจ าอยูํท่ีเคาน์เตอร์ ในด๎านของพนักงานจะมีการพูดคุยตักเตือนกันแบบพี่น๎อง มี

ปัญหาก็สามารถปรึกษากันได๎ อยูํอยํางมีความสุข ไมํทะเลาะกัน เพราะผ๎ูประกอบการเน๎นให๎พนักงาน

อยูํด๎วยกันแบบพี่น๎องหรือครอบครัว เพราะถ๎าพนักงานอยูํด๎วยกันแบบครอบครัวแล๎ว จะไมํมีปัญหาใน
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การท างานและท าให๎ผ๎ูประกอบการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพอีกด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎

ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ในร้านพ่ีก็จะมีพนักงานทั้งหมด 8 คน มีประจํา 6 คน อีก 2 คนเป็นพาร์ทไทม์ ซึ่งพ่ีก็กําหนด

หน้าที่ให้แต่ละคนไป แต่ถ้าวันไหนลูกค้าเข้าร้านเยอะมาก พ่ีก็จะให้คนที่ว่างหรือทํางานของตัวเองเสร็จ

แล้ว มาช่วยงานด้านอื่น ซึ่งส่วนมากคนเยอะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เน่ียละ จะยุ่งกันทั้งร้านเลย ” 

(ผู้ประกอบการรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีไม่ค่อยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับพนักงานมากอยู่แล้ว แต่พ่ีก็เน้นให้ที่ต้ังใจทํางานมากกว่า” 

(ผู้ประกอบการรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีจะมีพนักงาน 4 คน มีพาร์ทไทม์อยู่คนนึง ซึ่ง 4 คนเน่ีย พ่ีว่ามันเป็นจํานวนที่น้อยสุดแล้ว 

ถามว่าอยากมีเพ่ิมไหม ตอนน้ีก็ยังนะ เพราะถ้าจ้างเยอะกว่าน้ีก็คงไม่ไหวกับรายจ่าย พ่ีก็กําหนดหน้าที่ให้

เขา แต่พ่ีก็ไม่เข้าไปยุ่งไปจ้ําจี้จ้ําไชอะไรอยู่แล้ว เพราะเขาก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะ” (ผู้ประกอบการ

ธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

“ส่วนมากเราก็จะอยู่กันแบบพ่ีน้องกันมากกว่านะ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันมากกว่า ไม่ค่อยมีปัญหา

อะไร” (พนักงานร้านรายที่ 2, 2560) 

2.2 การจัดสรรเงินลงทุน 

จากการศึกษาพบวํา เงินลงทุนเป็นเงินของผ๎ูประกอบการเองท้ังหมด ผ๎ูประกอบการได๎แบํง

เงินลงทุน ซึ่งเงินก๎อนแรกลงของการลงทุนจะเป็นเงินของการตกแตํงร๎าน อุปกรณ์ตกแตํงร๎านและการ

เชําอาคารและสถานท่ี เป็นการลงทุนในระยะยาว แล๎วจึงลงทุนคําชนิดพันธุ์ของแมวภายในร๎านและ

วัตถุดิบตําง ๆ ในการท าอาหารและเครื่องด่ืมของร๎าน โดยจะมีการแบํงการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหาร

และเครื่องด่ืมเฉล่ียสัปดาห์ละครั้งและอาหารแมวเดือนละครั้ง ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“เงินก้อนแรกของพ่ี พ่ีเอาเงินมาเช่าหาอาคารสถานที่ก่อนนะ แล้วก็เริ่มเอามาลงทุนออกแบบ

ตกแต่งร้านตามแบบที่พ่ีชอบ ละก็ซื้อพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในร้าน แล้วก็ค่อย ๆ ทยอยดูพันธ์ุแมวที่คิดว่าคนไทย

น่าจะชอบนะ ที่ เหลือก็จะเป็นพวกอาหารแมว วัตถุดิบทําอาหาร ค่าจ้างพนักงานอะไรพวกน้ี ” 

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 
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“พ่ีเอาเงินมาลงทุนทําร้านก่อนเลย เพราะพ่ีมีที่ดินของพ่ีอยู่แล้ว ก็เอามาทําร้านออกแบบตกแต่ง

ร้านเองหมดเลย พันธ์ุแมว วัตถุดิบทําอาหารทําเครื่องด่ืม อะไรพวกน้ี” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 

2560) 

2.3 พนักงาน 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการได๎มีการฝึกสอนพนักงานทุกคนท่ีเข๎ามาท างานท่ีร๎านคาเฟุ

แมว โดยมีการอบรมพนักงานตามหน๎าท่ีหลัก ๆ ท่ีมอบหมายให๎ โดยผ๎ูประกอบการจะสาธิตการ

ท างานให๎ดูกํอน แล๎วจึงให๎พนักงานปฏิบัติตาม โดยผ๎ูประกอบการจะดูการท างานอยํางใกล๎ชิดใน

ระยะแรกที่ท า เนื่องจากหากมีข๎อผิดพลาดในชํวงแรก ๆ ของการท างานจะท าให๎เราสามารถแก๎ไขได๎

ทัน หากปลํอยให๎เป็นปัญหาระยะยาว เราก็จะแก๎ไขมันได๎ยาก ให๎เวลาพนักงานใหมํได๎ฝึกและปรับปรุง 

ผ๎ูประกอบการก็จะให๎พนักงานได๎เริ่มท าด๎วยตนเอง จะได๎ไมํกดดันและให๎ความเช่ือใจพนักงานอีกด๎วย 

สํงผลให๎พนักงานมีความไมํกดดันและอึดอัดในการท างาน ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ในช่วงแรก ๆ ของพนักงานใหม่ พ่ีก็จะคอยสอนงานให้นะ สําหรับคนที่ไม่เคยทําเลย แต่กับบาง

คนเน่ียเคยทํามาแล้ว พ่ีก็สบายใจไม่ต้องกังวลอะไรกับเขามาก เพราะว่าเขาทําได้แล้ว” (ผู้ประกอบธุรกิจ

รายที่ 1, 2560) 

“พ่ีจะทําให้เขาดูก่อนนะ สอนงานให้หมดเลยในช่วงแรก ๆ อ่ะ แล้วก็ให้เขาทําให้ดูก่อน มี

ตรงไหนผิดข้ันตอนหรือทําไม่ถูกต้องพ่ีก็จะคอยบอกคอยเตือน พอสักพัก เดือนสองเดือน พ่ีก็ปล่อยเขาแล้ว 

เพราะรู้ว่าเขาทําได้ ละก็ไม่ได้จู้จี้อะไร” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

“อย่างหนูเน่ียอยู่ในห้องครัว ประจําท่ีห้องครัวเลย พ่ีหน่อยเขาก็จะสอนนะคะ สอนว่าแบบน้ีทํา

อย่างน้ี ซึ่งหนูก็พอทําอาหารได้ค่ะ แต่ก็ไม่ถึงข้ันเก่งมาก ช่วงแรก ๆ พ่ีเขาก็จะสอนคอยบอกค่ะ แต่พอสัก

พักพ่ีก็ปล่อยให้หนูทําเอง” (พนักงานร้านรายที่ 1, 2560) 

2.4 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมว มีชํองทางการจัดจ าหนํายหลักผํานส่ือ

ออนไลน์ คือ เฟซบุ๏ค ซึ่งเป็นชํองทางท่ีส าคัญเป็นหลักในการส่ือและประชาสัมพันธ์ เพราะลูกค๎า

สามารถดูการโฆษณาและการแสดงความคิดเห็นของลูกค๎าท่ีเคยเข๎ามาใช๎บริการได๎ ชํองทางสังคม

ออนไลน์คือเฟซบุ๏ค เป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับธุรกิจคาเฟุแมวเป็นอยํางมาก เพราะลูกค๎าสามารถดูและ

ตัดสินใจเดินทางมายังร๎าน และอีกหนึ่งชํองทางท่ีส าคัญคือการบอกปากตํอปากของลูกค๎าท่ีเคยมาท่ี
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ร๎านคาเฟุแมว บุคคลท่ีเคยมาใช๎บริการของท่ีร๎านแล๎วน าไปสํูปากตํอปาก ก็เป็นส่ิงท่ีส า คัญ หากเรา

บริการดี การพูดปากตํอปากก็เป็นเรื่องท่ีดี แตํหากเราบริการไมํดี ก็สํงผลไมํดีแกํร๎านเรา ซึ่งการบอก

ปากตํอปากเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลอยํางหนึ่งเป็นส่ิงท่ีนําเช่ือถือในระดับหนึ่งของผ๎ูท่ีได๎ยิน ซึ่งสอดคล๎องกับ

ผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ช่องทางหลัก ๆ ของร้านพ่ีก็คือ เฟซบุ๊ค พ่ีมีช่องทางน้ีเลยท่ีสําคัญมาก และเป็นช่องทางหลัก ๆ 

เพราะว่าพ่ีเปิดเพจในเฟซบุ๊ค ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่า 

ช่องทางน้ีพ่ีก็จะเป็นคนตอบแชทเองด้วย ซึ่งส่วนมากที่ทักมาก็จะเป็นการสอบถามเส้นทาง พ่ีก็จะต้ังการ

ตอบแชทโดยอัตโนมัติเลย เป็นเบอร์โทรส่วนตัวของพ่ีเลย สามารถโทรเข้ามาถามได้เลย เพราะในบางครั้ง

พ่ีก็ไม่ว่าท่ีจะตอบแชท” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ร้านพ่ีการบอกปากต่อปากก็มีเยอะเหมือนกัน บางทีลูกค้ามาเน่ีย ก็ชวนคุย เขาก็บอกเพ่ือนเขา

แนะนํามา บอกร้านน้ีดี แมวน่ารัก อาหารไม่แพง พ่ีจะได้บินแบบน้ีเยอะอยู่เหมือนกันนะ” (ผู้ประกอบการ

ธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีเปิดเพจทางเฟซบุ๊คเป็นช่องทางเดียวเลยของร้านพ่ี ซึ่งช่องทางน้ีสําคัญมากสําหรับร้านพ่ี 

เพราะว่าในเฟซบุ๊คเน่ีย จะลงรูปร้าน ลงรูปแมวอยู่เสมอ ๆ มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านไปด้วย พ่ีก็ตอบ

แชทเฉพาะที่มีลูกค้าพูดถึงในกรณีด้านการบริการ ถ้าตอบแชททั่วไปก็จะเป็นน้องพนักงานในร้านน่ีละ” 

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

2.5 ชนิดพันธุ์แมว 

จากการศึกษาพบวํา ชนิดพันธุ์ของแมวเป็นส่ิงท่ีส าคัญของธุรกิจคาเฟุแมว เพราะชนิดพันธุ์

ของแมว มีสํวนให๎ลูกค๎าเดินทางมาท่ีร๎าน เพื่อเลํนและถํายรูปกับแมว เนื่องจากชนิดพันธุ์ของแมวมี

มากมายหลายสายพันธุ์ ผ๎ูประกอบการจ าเป็นต๎องเลือกชนิดพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของคนไทยและเป็นชนิด

พันธุ์ท่ีสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมของประเทศไทยได๎ ซึ่งชนิดพันธุ์ก็คัดเลือกจากความ

นํารัก ความแปลกใหมํของสายพันธุ์ ซึ่งแมวแตํละสายพันธุ์ก็จะมีนิสัยท่ีแตกตํางกันออกไป ถึงแม๎จะ

เป็นสายพันธุ์เดียวกันก็มีอุปนิสัยท่ีแตกตํางกัน ผ๎ูประกอบการจะไปเลือกแมวตามฟาร์มท่ีตนเอง

ไว๎วางใจ ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“สายพันธ์ุแมวในร้านของพ่ี พ่ีก็จะเลือกตามพันธ์ุที่คนไทยชอบ คนไทยนิยม เลือกที่มันน่ารัก ๆ 

อะน้อง เพราะเวลาเราเห็นแมวน่ารัก ถูกชะตา เราก็อยากเล่น อยากอุ้ม พ่ีก็คิดว่าสําหรับคนที่รักแมว
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เหมือนกัน เวลาเห็นแมวที่น่ารักก็คงรู้สึกอยากอุ้ม อยากถ่ายรูปเหมือนกัน” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 

2560) 

“แมวในร้านของพ่ีเน่ีย พ่ีก็จะดูก่อนนะ คือเรามองตาแล้วเราจะรู้เลย ว่าตัวน้ีอยู่กับเราได้หรือ

ไม่ได้ คือพ่ีคิดว่าพ่ีกับแมวมองตาก็รู้ใจกันนะ แล้วแต่ละตัวก็จะมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันนะ ส่วนมากพ่ีก็จะไป

ซื้อมาจากฟาร์ม ก็จะมีที่หลุดผสมกันอยู่ 1-2 ตัวน่ีละ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“แมวทุกตัวในร้านของพ่ีนะ พ่ีจะเลือกตามความน่ารัก อุปนิสัยสภาพแวดล้อมว่าเขาเข้ากับร้าน

คาเฟ่สภาพแวดล้อมแบบเราได้ไหม สายพันธ์ุก็ต้องเลือกด้วยนะ พ่ีคิดว่าร้านพ่ีมีสายพันธ์ุแมวที่หลากหลาย

นะ มีเยอะมาก ทั้งหมดก็ 43 ตัวนะ ก็ซื้อมาจากฟาร์มเกือบทั้งหมดเลย มีที่เพาะพันธ์ุเองประมาณ 2-3 

ตัว” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

2.6 ท าเลที่ต้ัง 

จากการศึกษาพบวํา สถานท่ีต้ังของร๎านเป็นส่ิงท่ีส าคัญอยํางยิ่ง ซึ่งผ๎ูประกอบการให๎

ความส าคัญกับเรื่องของท าเลท่ีต้ังอยํางมาก เพราะเรื่องของท าเลท่ีต้ังเป็นส่ิงท่ีสํงผลตํอการเลือกมาใช๎

บริการของร๎าน หากร๎านต้ังอยูํในสถานท่ีท่ีเดินทางล าบากก็อาจจะสํงผลให๎ลูกค๎าไมํเดินทางมาท่ีร๎าน 

แตํหากร๎านต้ังอยูํในสถานท่ีท่ีใกล๎และเดินทางสะดวกสบายก็สํงผลให๎มีลูกค๎าเลือกมาใช๎บริการท่ีร๎าน 

ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ตอนแรกหาข้อมูลอยู่นาน อยากเปิดร้านในกลางเมืองกทม แถวสยาม ราชเทวี แต่ด้วยข้อจํากัด

ที่เกี่ยวกะร้าน พ้ืนที่ ไม่ถูกใจเลยตัดสินใจหาทําเลใหม่แถว ๆ ชานเมือง ประกอบกับบ้านอยู่แถว สาย 2 อยู่

แล้วเลยหาทําเลที่สาย 2 แล้วก็ได้มาเจอที่ร้านน้ี และข้อจํากัดการเช่าพ้ืนที่คือห้ามเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันก็ดี” 

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“คือมองเป็นฝั่งธนก่อน คือยังไม่มีคาเฟ่แมว ส่วนมากจะอยู่สุขุมวิทกะลาดพร้าว เราเลยอยากมี

สักที่เป็นย่านฝั่งธน ซึ่งมันยังไม่มีคาเฟ่แมวเลย ซึ่งถนนกัลปพฤกษ์น่ี พ่ึงเปิดใหม่ ๆ แล้วเราก็มี        ทํา

เลหรือที่ดินแถวน้ีที่พอเปิดได้ ไม่ลงทุนอะไรมาก คือเปิดเล็กๆแล้วก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมาก เป็นการบอก

ปากต่อปากมากกว่า แนะนํากันมา” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกของธุรกิจคาเฟุแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย

ปัจจัยระดับมหภาค ได๎แกํ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ปัจจัยระดับ
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จุลภาค ได๎แกํ คํูแขํง ผ๎ูซื้อ ผ๎ูขายปัจจัยการผลิต ผ๎ูมีศักยภาพเข๎าใหมํ และสินค๎าทดแทน ซึ่งปัจจัย

สภาพแวดล๎อมภายนอกในการประกอบธุรกิจคาเฟุแมวท่ีกลําวข๎างต๎น ล๎วนสํงผลตํอการด าเนินธุรกิจ

คาเฟุแมว ดังการวิเคราะห์ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 

3.1 ปัจจัยระดับมหภาค 

3.1.1 สังคมและวัฒนธรรม 

  จากการศึกษาพบวํา ในด๎านของสังคมและวัฒนธรรมของเมืองหลวงของประเทศ

ไทย หรือท่ีเราเรียกวํา กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดท่ีหนาแนํนด๎านประชากร เพราะประชากรมักเข๎า

มาหางานท าในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีคําครองชีพที่สูงและมีความส าคัญในด๎านการท าธุรกิจ 

ซึ่งปฏิเสธไมํได๎เลยวํา ในกรุงเทพมหานครมีร๎านคาเฟุมากมายกระจายท่ัวเมือง แล๎วมีคาเฟุใหมํท่ีมี

อัตราการเจริญเติบโตอยํางสูงขึ้นในชํวง 2-3 ปีท่ีผํานมาอีกด๎วย ซึ่งมีประชากรท่ีหันมาให๎ความสนใจ

คาเฟุแมวมากยิ่งขึ้น อาจเนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในเมืองได๎เปล่ียนไปจาก

เดิม สังคมไทยมีอัตราการแตํงงานน๎อยลงและนิยมอาศัยอยูํคอนโดมิเนียมมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะไมํ

สะดวกท่ีจะเล้ียงแมวไว๎ท่ีบ๎าน ซึ่งสํงผลให๎คาเฟุแมวเป็นท่ีนิยมและเติบโตอยํางรวดเร็ว ซึ่งสอดคล๎อง

กับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ธุรกิจคาเฟ่แมว ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา พ่ีคิดว่ามันเติบโตข้ึนมาเลยนะ เพราะว่าในกรุงเทพ ฯ 

เน่ีย พ่ีเห็นผุดเป็นดอกเห็ดเลย ในช่วงระยะเวลาแค่ไม่เท่าไหร่” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ลูกค้าร้านพ่ีเน่ียส่วนมากท่ีมา ๆ กัน คือที่บ้าน พ่อแม่หรือทางผู้ปกครองไม่ให้เลี้ยงแมว เลยทํา

ให้เขาต้องมาอยู่ร้านพ่ี มาน่ังเล่นแมว คือลูกค้าบางรายนะ พาลูกมาแล้วให้น่ังเล่นทั้งหมดเลย แล้วตัว

ผู้ปกครองก็น่ังรอในรถ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

3.1.2 เทคโนโลยี 

  จากการศึกษาพบวํา ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นตํอการ

ด ารงชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีก๎าวหน๎าและพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด๎วย

เทคโนโลยีท่ีก๎าวไกล ระยะทางไกลกันมากแคํไหนแตํคนทุกคนสามารถรู๎จักผํานกันผํานทางโลก

ออนไลน์ได๎ หรือไมํได๎เจอหน๎ากัน ไมํได๎อยูํด๎วยกัน แตํเทคโนโลยีก็สามารถท าให๎คนเหลํานี้ได๎เห็นหน๎า

กัน ถึงแม๎จะไมํได๎อยูํใกล๎กัน แตํเทคโนโลยีก็ชํวยท าให๎มนุษย์เราส่ือสารกันได๎อยํางสะดวกสบายและ
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งํายดายมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ธุรกิจคาเฟุแมวใช๎เทคโนโลยีให๎งํายตํอการส่ือสารหรือการประชาสัมพันธ์ไปยัง

กลํุมเปูาหมายมากยิ่งขึ้น โดยการใช๎เพจเฟซบุ๏คให๎เป็นประโยชน์ตํอการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุด วิธีการ

ใช๎เฟซบุ๏คคือ ต้ังเพจของทางร๎านคาเฟุแมวขึ้นมา แล๎วถํายรูปแมว ถํายรูปอาหารหรือเครื่องด่ืม ถํายรูป

บรรยากาศภายในร๎าน เป็นต๎น ซึ่งการท าให๎ร๎านคาเฟุแมวเป็นท่ีรู๎จักของลูกค๎าเป็นส่ิงท่ีส าคัญ แตํการ

ท าให๎ผ๎ูใช๎บริการกลับมาใช๎บริการซ้ าก็เป็นส่ิงส าคัญกวํา ซึ่งทางเพจของร๎านคาเฟุแมว จะแบํงปันการ

เสนอแนะร๎านของผ๎ูท่ีเคยมาใช๎บริการของทางร๎านแล๎วน าไปแบํงปันให๎เว็บพันทิป ท้ังนี้เพื่อต๎องการให๎

ผ๎ูท่ียังไมํเคยมา หรือเคยมาใช๎บริการแล๎วให๎กลับมาใช๎บริการอีก เทคโนโลยีล๎วนเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจของคาเฟุแมว ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ร้านพ่ีโปรโมทผ่านทางเฟซบุ๊ค แค่น้ีแหละ ช่องทางเดียว ซึ่งเราได้ลูกค้าผ่านจากเฟซบุ๊คจํานวน

เยอะเหมือนกัน คือลูกค้าบางรายมาไกลจากร้านเรามากเลยนะ แต่เขาเห็นเพจของเรา เขาก็ลองมาดู 

เพราะเขาอยากมาเล่นกับแมว” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีมีเฟซบุ๊คของทางร้าน แล้วก็จ้างเขาทําเสนอแนะในเว็บพันทิป มีแอพพลิเคชั่นด้วยนะที่ให้เขา

โหลดแอพมาแล้วมาเก็บสะสมคะแนนการเข้ามาใช้บริการที่ร้าน พ่ีว่าการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับ

ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเน่ียเป็นสิ่งสําคัญนะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีเพจ ร้านของเราก็อาจจะรู้จักแค่

คนย่านแถว ๆ น้ี” (ผู้ประกอบการรายที่ 2, 2560) 

3.1.3 สภาพเศรษฐกิจ 

  จากการศึกษาพบวํา เศรษฐกิจสํงผลตํอธุรกิจคาเฟุแมวในระดับปานกลาง ด๎วยเหตุท่ี

เศรษฐกิจในชํวงท่ีผํานมา เป็นชํวงท่ีเศรษฐกิจตกต่ า ซึ่งสํงผลตํอการใช๎จํายเงินของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นอยํางมาก ด๎วยเหตุเพราะวําคําครองชีพที่สูงเพิ่มมากขึ้น และรายได๎มีจ านวนเทํา

เดิมหรือลดน๎อยลง อัตราการวํางงานมากยิ่งขึ้น และเด็กจบใหมํหลายคนท่ีผันตัวมาเป็นเจ๎าของธุรกิจ

มากกวําการไปเป็นพนักงานประจ าท่ีคอยรับเงินเดือน ซึ่งในปี 2559 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจซบเซาเป็น

อยํางมาก ซึ่งคาดการณ์ไว๎วําในปี 2560 เศรษฐกิจนําจะฟื้นตัวดีขึ้นกวําปีท่ีแล๎ว แตํประชากรก็ยังใช๎

จํายอยํางรอบคอบและระมัดระวังไมํให๎ใช๎จํายฟุุมเฟือยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการก าหนดราคาของเครื่องด่ืม

และบริการเป็นส่ิงส าคัญอยํางยิ่งตํอธุรกิจคาเฟุแมว เนื่องจากหากก าหนดราคาท่ีอยูํสูงมากเกินไป 

ประกอบด๎วยสภาพเศรษฐกิจท่ีของขายไมํดี เศรษฐกิจซบเซาก็อาจท าให๎ไมํมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการท่ี
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ร๎านคาเฟุแมว ซึ่งถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญอออยํางมากของธุรกิจคาเฟุแมว ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูล

หลัก ดังนี้ 

“เรื่องเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อร้านพอประมาณนะ คือพอเศรษฐกิจมันแย่ ลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าร้านกัน 

เขาคงคิดว่าเอาเงินที่มีอยู่เ น่ีย ไปซื้อสิ่ งของที่จําเป็นดีกว่าการมากินข้าวเล่ นแมวที่ร้านของพ่ี” 

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560)  

“สภาพเศรษฐกิจมันก็มีส่วนสําคัญเลยนะ มันส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจเราเหมือนกัน ทุกวันน้ีคน

เขาไม่ค่อยกล้าใช้เงินกันหรอก หมายถึงไม่เอาเงินมาใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นอ่ะ แล้วอย่างที่ร้านแมวพ่ีเน่ีย พ่ีก็

ต้องกําหนดราคาให้มันไม่แพงเกินไป ราคาเข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี” 

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

3.1.4 ภูมิศาสตร์ 

  จากการศึกษาพบวํา กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีมีประชากร

อยูํอยํางหนาแนํนท่ีสุดในประเทศ และยังมีธุรกิจคาเฟุแมวท่ีเยอะ ท่ีสุดเชํนกัน หากเพราะวําใน

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีท้ังรถไฟฟูา รถไฟฟูาใต๎ดินและ

รถเมล์บริการอยูํตลอด ท าให๎ธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นธุรกิจท่ีคํอนข๎าเติบโตได๎อยําง

รวดเร็ว ดังนั้นการเปิดร๎านคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องท่ีมีสํวนส าคัญของการด าเนิน

ธุรกิจ เพราะเรื่องท าเลท่ีต้ังของร๎านเป็นส่ิงส าคัญ หากร๎านต้ังอยูํแถวแนวรถไฟฟูา ก็ท าให๎เดินทางได๎

อยํางสะดวกสบาย อาจจะมีลูกค๎าเลือกไปใช๎บริการมากกวําร๎านท่ีอยูํในซอยท่ีลึก และหากร๎านเป็น

แนวท่ีต้ังอยูํในท าเลท่ีดีและเหมาะสมก็จะดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎าไปใช๎บริการมากยิ่งขึ้นด๎วย ยกตัวอยําง 

เชํน การตั้งร๎านคาเฟุแมวบริเวณรถไฟฟูาสถานี สยาม ซึ่งสถานีสยาม เป็นแหลํงท่ีรวมวัยรุํนและกลํุม

วัยท างานมาก อาจเพราะบริเวณนี้มีท้ังแหลํงเลือกซื้อของและร๎านอาหารมากมาย การต้ังร๎านคาเฟุ

แมวบริเวณนี้ก็ท าให๎ดึงดูดให๎ลูกค๎าเลือกใช๎บริการท่ีร๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎บริการหลัก ดังนี้ 

“พ่ีอยากมีร้านแถว ๆ ฝั่งธนนะ เพราะพ่ีคิดว่าย่านน้ีมันยังไม่มีร้านคาเฟ่แมวมาเปิดเลย ซึ่งหาก

เราไปเปิดแถวสยาม แถวสุขุมวิท ตรงน้ีร้านคาเฟ่แมวมีเยอะมาก เราอาจจะมีคู่แข่งเยอะ ร้านเราอาจจะอยู่

ไม่ได้ พ่ีก็เลยเลือกมาตรงน้ี ใกล้บีทีเอสบางหว้าด้วย” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

“ตอนแรกนะพ่ีอยากเปิดแถวๆ ราชเทวี แถวสุขุมวิทที่คนเยอะ ๆ แล้วก็ใจกลางเมือง แต่พ่ีไปดู

ไปหาเรื่องอาคารแล้ว มันมีข้อจํากัดเรื่องตกแต่งอาคารด้วย พ่ีเลยไม่โอเคนะ สุดท้ายก็มาสรุปที่ชานเมือง
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ตรงน้ีแหละ แล้วก็ย่านน้ียังไม่มีคาเฟ่แมวมาเปิดด้วย เหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากเข้าเมืองไปเจอรถติด

หรือคนเยอะมาก ๆ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

3.2 ปัจจัยระดับจุลภาค 

3.2.1 คู่แข่งขัน 

  จากการศึกษาพบวํา ในปัจจุบันธุรกิจคาเฟุแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มมีเปิด

ด าเนินการมากยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นมาหลายแหํงด๎วยกัน เนื่องด๎วยในปัจจุบันธุรกิจคาเฟุแมวก าลังเป็นท่ีนิยม

อยํางมาก เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ผ๎ูคนนิยมอาศัยอยูํคอนโดมิเนียม ซึ่งสถานท่ีไมํได๎

เอื้ออ านวยตํอการเล้ียงแมว คาเฟุแมวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให๎ผ๎ูท่ีสนใจได๎เข๎ามาใช๎บริการท่ีร๎าน เพื่อ

นั่งเลํนผํอนคลายกับแมว ท้ังยังมีอาหารและเครื่องด่ืมพร๎อมกับการท่ีสามารถนั่งเลํนท่ีร๎านได๎ตลอดไมํ

จ ากัดช่ัวโมง ดังนั้นธุรกิจคาเฟุแมวจ าเป็นต๎องมีกลยุทธ์การด าเนินงานเพื่อรักษาก าไรของร๎านและ

เพื่อให๎ลูกค๎ามาใช๎บริการซ้ า ส่ิงท่ีเป็นโอกาสของคาเฟุแมวจะเกี่ยวกับจุดเดํนของร๎านคาเฟุแมวของ

ตัวเอง ซึ่งมีท้ังการแบํงแยกบริเวณทานอาหารและเลํนแมวอยํางชัดเจน หรือการมีชนิดพันธุ์แมวท่ี

แปลก หายากและนํารัก ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“พ่ีคิดว่าร้านพ่ีมีจุดเด่นที่ร้านของพ่ีมี 2 ชั้น แบ่งโซนทานอาหารแล้วก็โซนเล่นแมวแยกกันไว้ ซึ่ง

ลูกค้าท่ีมาร้านพ่ี 2 ครั้งข้ึนไป พ่ีคิดว่าอันน้ีน่าจะสู้กับร้านอื่น ๆ ได้นะ แล้วก็ร้านพ่ีอยู่แถบชานเมืองแบบน้ี 

ร้านที่เป็นคาเฟ่แมวก็มีร้านพ่ีร้านเดียว น่ีละข้อดีของร้านพ่ี” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีก็พยายามปรับปรุงร้านให้มันดูดีอยู่เสมอ ๆ แล้วก็พันธ์ุของแมวพ่ีก็ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มีข้อ

ได้เปรียบกับคู่แข่งนะ ร้านพ่ีก็มีข้อดีคือร้านใหญ่ที่สุดเลยนะ เท่าที่พ่ีรู้มา” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 

2560) 

3.2.2 ลูกค้า 

  จากการศึกษาพบวํา กลํุมผ๎ูใช๎บริการคาเฟุแมว  มีท้ังลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการครั้งเดียว 

และลูกค๎าท่ีกลับมาใช๎บริการซ้ า ซึ่งกลํุมลูกค๎าท่ีกลับมาใช๎บริการซ้ าเนื่องจากประทับใจในการบริการ

และมีแมวท่ีลูกค๎าช่ืนชอบท าให๎กลับมาใช๎บริการซ้ าอีกครั้ง ซึ่งกลํุมผ๎ูใช๎บริการมีอ านาจในการตํอรอง

แตกตํางกันไป ระดับรายได๎ของผ๎ูใช๎บริการ เป็นเครื่องก าหนดราคา การตัดสินใจเลือกใช๎บริการของ

ผ๎ูใช๎บริการ เป็นเครื่องก าหนดราคา ยํานท่ีต้ังเป็นเครื่องก าหนดราคา อ านาจตํอรองของลูกค๎าท่ีมาใช๎
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บริการคาเฟุแมวจะขึ้นอยูํกับตัวของลูกค๎าเอง ยกตัวอยําง เชํน กลํุมลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการซ้ ากับทางร๎าน 

ก็จะขอเป็นบัตรคูปองสํวนลด หรือทานอาหารท่ีร๎านเกิน 500 บาท ได๎เป็นสํวนลดครั้งตํอไป โอกาส

ด๎านลูกค๎าของธุรกิจคาเฟุแมว จะเกี่ยวกับท่ีพักอาศัยของลูกค๎า เนื่องจากในบริเวณท าเลท่ีต้ังของร๎าน

จะอยูํในบริเวณท่ีไมํมีคาเฟุแมวเปิดเลย และเกี่ยวข๎องกับความพิเศษของคาเฟุแมว เหตุเพราะคาเฟุ

แมวมีกลํุมลูกค๎าเฉพาะเป็นกลํุมท่ีรักแมวจริง ๆ และต๎องการมานั่งเลํนแมว ซึ่งในด๎านอาหารและ

เครื่องด่ืมเป็นเรื่องท่ีผ๎ูท่ีมาใช๎บริการให๎ความส าคัญรองจากการมาเลํนแมว ซึ่งในทางกลับกันมีอุปสรรค

ด๎านลูกค๎าปรากฏอยูํเชํนกัน เนื่องจากเป็นคาเฟุท่ีมีมีกลํุมเปูาหมายคือ กลํุมคนรักแมว ซึ่งผ๎ูท่ีมาใช๎

บริการบางกลํุมมาใช๎บริการแคํครั้งเดียว แล๎วไมํกลับมาใช๎บริการอีกเลย สืบเนื่องจากการท่ีลูกค๎า

ตระเวนไปคาเฟุแมวท่ัวกรุงเทพมหานคร เพื่อลองเข๎าทุกร๎าน อาจเพราะลูกค๎าต๎องการดูพันธุ์แมว หาก

ร๎านคาเฟุแมวมีพันธุ์แมวที่ชอบและถูกใจก็อาจจะกลับไปใช๎บริการซ้ า ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก 

ดังนี้ 

“ร้านพ่ีก็จะมีนะคะ ท่ีเป็นลูกค้ามาร้านเราบ่อย ๆ เขาก็อยากมาเล่นแมวที่เขาโปรด เขามาก็จะ

เล่นแต่แมวที่เขาชอบ เขารักอ่ะ ซึ่งเขาก็จะมีขอคูปองส่วนลดค่าอาหาร เราก็ให้เขา เพราะเขามาร้านเรา

บ่อย ซึ่งมาก็จะสั่งอาหารทานตลอด มากันหลายคนค่ะ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ร้านพ่ีเน่ีย ลูกค้าท่ีกลับมาเข้าซ้ํา ๆ เน่ีย เยอะมากเลย คือเขาเข้ามาเน่ียเขาก็จะมาพูดคุยกับเรา

เรื่องร้าน เรื่องแมวแบบน้ี เขามาบางทีก็คนเดียว บางครั้งพาเพ่ือนมาเยอะมาก เขาก็อยากขอเป็นคูปอง

ส่วนลด พ่ีก็ให้เขานะ เพราะเขามาร้านเราบ่อยมากเลย พ่ีอยากให้เขาประทับใจ” (ผู้ประกอบการธุรกิจราย

ที่ 2, 2560) 

“ผมเน่ียชื่นชอบแมวมาก รักแมวมาก ที่บ้านก็เลี้ยงไว้ กิน นอนกับมันเน่ียแหละ แล้วผมนะกล้า

พูดได้เลย ผมไปคาเฟ่แมวเรียกได้ว่าเกือบครบทุกร้านในกรุงเทพแล้ว ส่วนมากก็ไปครั้งเดียวนะ แค่ไปลอง

ดูแมวว่าน่ารักไหม” (ลูกค้าร้านคาเฟ่แมวรายที่1, 2560) 

“เราก็ไปคาเฟ่มาหลายที่แล้วเหมือนกันนะ บางร้านเราชอบแมวมาก เป็นพันธ์ุที่เราชอบ แล้ว

นิสัยเขาก็น่ารัก ข้ีอ้อน เราก็จะไปบ่อย แต่บางร้านเน่ียที่เราไม่ได้กลับไปเข้าเป็นรอบที่สองเน่ีย ก็เพราะว่า

เราเฉย ๆ มันไม่มีอะไรดึงดูดเราไง” (ลูกค้าคาเฟ่แมวรายที่ 6, 2560) 

“หนูมาร้านน้ีบ่อยมากค่ะพ่ี ใกล้บ้านหนู แล้วหนูก็ชอบแมวมากค่ะ บางครั้งก็พาเพ่ือนมาน่ังเล่น

แมว มาอ่านหนังสือกันด้วยค่ะ พออ่านแล้วเครียดก็ไปเล่นกับแมว” (ลูกค้าคาเฟ่แมวรายที่ 4, 2560) 
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3.2.3 เจ้าของปัจจัยการผลิต 

  จากการศึกษาพบวํา วัตถุดิบภายในร๎านคาเฟุแมว คือวัตถุดิบท่ีใช๎ในการปรุงอาหาร

และท าเครื่องด่ืม อาทิ เชํน เม็ดกาแฟ อาหารแมว เป็นต๎น วัตถุดิบท่ีจ าเป็นใช๎จะมีการเฉล่ียซื้อเข๎าร๎าน

ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แตํถ๎าหากสัปดาห์ท่ีมีวันหยุดเยอะหรือเป็นสัปดาห์นักขัตฤกษ์ ลูกค๎าจะเข๎า

ร๎านเยอะมาก อาจสํงผลให๎วัตถุดิบไมํเพียงพอตํอการใช๎ จ าเป็นต๎องไปซื้อเพิ่มเติม แตํอาหารแมวจะส่ัง

เข๎าร๎านเดือนละครั้ง ดังนั้นการซื้อซ้ ากับผ๎ูขายรายเดิมท่ีเราซื้อเป็นประจ าท าให๎เราเกิดความสนิทสนม

กับผ๎ูขายและสามารถตํอรองราคาสินค๎าได๎ หากเราซื้อในจ านวนท่ีเยอะโดยอาศัยความภักดีในสินค๎า 

สามารถซื้อในราคาท่ีถูกกวําเดิม ซึ่งโอกาสของคาเฟุแมวจะเกี่ยวข๎องกับเรื่องอาหารแมว โดยในแตํละ

รอบการส่ังอาหารแมวจะส่ังคราวละจ านวนเยอะพอประมาณท่ีพอส าหรับการใช๎ท้ังเดือน ซึ่งทาง

เจ๎าของปัจจัยการผลิตจะสํงอาหารแมวครบทุกรอบการสํงสินค๎ามาท่ีร๎าน และมักจะมีผ๎ูขายรายอื่นท่ี

เข๎ามาเสนอขายสินค๎ากับทางร๎าน และมักจะลดราคาเพื่อตัดราคากับเจ๎าประจ าท่ีร๎านซื้ออยูํ ซึ่งทาง

ร๎านก็ไมํได๎เปล่ียนใจไปซื้อผ๎ูขายรายอื่น เพราะค านวณแล๎วราคาไมํตํางกั นมากนักเมื่อเฉล่ียเป็น

กิโลกรัม ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลักดังนี้ 

“ซื้ออาหารแมวกับเจ้าประจําท่ีพ่ีซื้อกันอยู่เน่ีย ในช่วงแรก ๆ พ่ีแมวไม่เยอะเท่าตอนน้ีนะ พ่ีก็จะ

สั่งน้อย แต่พอแมวพ่ีเยอะข้ึน พ่ีก็จะสั่งอาหารเขาเยอะมากข้ึน พ่ีก็ขอส่วนลดจากเขาบ้างนะ ซึ่งเขาก็ ให้พ่ี

นะ ลดบ้างแต่ราคาก็ไม่ได้ลดเยอะแยะอะไรมาก” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“เรื่องเม็ดกาแฟพ่ีจะมีเจ้าประจําของพ่ีอยู่ ซึ่งใช่แบรนด์ดังอะไร แต่เขาเป็นคนคั่วกาแฟเอง แล้ว

มันหอม พอมันหอม ลูกค้าท่ีสั่งเครื่องด่ืมน้ีอ่ะ เขาก็มาบอกพ่ีว่าหอม ว่ารสชาติดี พ่ีก็เลยสั่งกับเจ้าน้ีตลอด 

บางเดือนกาแฟขายดี พ่ีก็จะซื้อมาก็จะขอส่วนลดเขาบ้างนะ แต่ไมได้บ่อยนะ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 

2, 2560) 

3.2.4 ผู้มีศักยภาพเข้ามาใหม่ 

   จากการศึกษาพบวํา เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจคาเฟุแมว ก าลังเป็นท่ีนิยมอยําง

แพรํหลายท้ังผ๎ูประกอบการและผ๎ูใช๎บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเพราะเป็นธุรกิจแบบใหมํท่ี

ก าลังนิยมในประเทศไทย แตํมีคาเฟุแมวเปิดมากท่ีสุดอยูํเขตกรุงเทพมหานครเนื่องด๎วยท้ัง สังคม 

เศรษฐกิจ ท่ีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรหนาแนํนและเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกด๎วย 

ธุรกิจคาเฟุแมวเป็นธุรกิจท่ีคํอนข๎างใช๎เงินลงทุนสูงพอประมาณ หากเป็นร๎านคาเฟุธรรมดาท่ีไมํมีแมว 
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ก็จะเป็นคาเฟุท่ีมีเงินลงทุนท่ีไมํสูงมาก แตํเป็นคาเฟุแมว การลงทุนยํอมสูงมากยิ่งขึ้น เพราะไมํได๎

ลงทุนแคํอุปกรณ์และวัตถุดิบท าอาหารและเครื่องด่ืม หรือการตกแตํงออกแบบร๎าน แตํรวมไปถึงชนิด

พันธุ์แมวตําง ๆ ท่ีหลากหลายและมีจ านวน 30 ตัวอยํางต่ าภายในร๎าน ท าให๎มีจ านวนผ๎ูมีศักยภาพเข๎า

มาใหมํจ านวนน๎อย โอกาสท่ีส าคัญของคาเฟุแมวคือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจท่ีใช๎เงินลงทุนคํอนข๎างสูง ดังนั้น

คํูแขํงรายใหมํอาจจะต๎องมีทุนในจ านวนเยอะถึงสามารถเข๎ามาท าธุรกิจนี้ได๎ และจ าเป็นต๎องมีความรู๎

เรื่องการดูแลแมว เพราะแมวเป็นสัตว์ชนิดท่ีต๎องดูแลรักษา ท าความสะอาดตลอดจนการฉีดยาให๎เป็น

ประจ า ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“พ่ีทําร้านพ่ีเน่ีย เงินลงทุนพ่ีตํ่าๆก็ หน่ึงล้านบาทข้ึนนะ เพราะแค่แมวเน่ีย พ่ีหมดเกือบล้านแล้ว 

ไหนจะค่าตกแต่งร้าน ค่าอุปกรณ์วัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงานอีก พ่ีว่าคู่แข่งหน้าใหม่ ๆ ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน

นะ พ่ีคิดว่าเงินลงทุนค่อนข้างสูง” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีไม่ค่อยกังวลเรื่องคู่แข่งใหม่ ๆ เลย เพราะพ่ีคิดว่าการจะมาเปิดร้านคาเฟ่แมวได้ พ่ีคิดว่าเงิน

ลงทุนค่อนข้างสูงนะ ถ้าร้านน้ันมีแมวที่แบบหายาก แล้วก็น่ารักอ่ะ พ่ีไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ แล้วพ่ีก็คิดว่าทํา

ร้านของตัวเองให้ดีก่อน ลูกค้าก็ไม่หนีไปไหน” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

3.2.5 การทดแทนจากบริการอื่น 

  จากการศึกษาพบวํา การทดแทนจากบริการอื่นมีผลกระทบตํอธุรกิจคาเฟุแมวน๎อย

มาก เนื่องจากจุดเดํนของคาเฟุแมวก็คือแมว ซึ่งผ๎ูท่ีมาใช๎บริการอยากมานั่งเลํนแมว มาถํายรูปกับแมว 

ไมํใชํแคํการมาทานอาหารและเครื่องด่ืม ดังนั้นการทดแทนจากบริการอื่นมีผลกระทบน๎อย เพราะการ

ท่ีลูกค๎าเลือกมาใช๎บริการท่ีร๎าน เป็นเพราะมาหาแมว มานั่งเลํนกับแมว ไมํใชํแคํมาทานอาหารท่ัวไป 

ซึ่งชนิดพันธุ์แมวก็มีสํวนส าคัญท่ีให๎ลูกค๎าเลือกมาใช๎บริการ เพราะพันธุ์แมวในคาเฟุแมวท่ัวกรุงเทพ มี

พันธุ์แมวที่นํารักและหลากหลายแตกตํางกันออกไป บางคาเฟุอาจจะพันธุ์แมวท่ีคล๎ายคลึงกัน ตรงนี้ก็

อาจท าให๎ลูกค๎าเลือกไปใช๎บริการท่ีร๎านอื่นได๎ แตํเป็นสํวนน๎อย โอกาสของธุรกิจคาเฟุแมวเกี่ยวกับการ

ทดแทนจากบริการอื่น คาเฟุแมวเป็นธุรกิจท่ีหาบริการอื่นมาทดแทนได๎ยาก ซึ่งในธุรกิจคาเฟุแมวนี้ 

เป็นธุรกิจท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมีกลํุมเปูาหมายคือเป็นกลํุมท่ีรักแมวและช่ืนชอบแมว ดังนั้นโอกาส

ของธุรกิจคาเฟุแมวหาบริการทดแทนได๎ยาก เพราะคาเฟุนี้ให๎ความส าคัญไปท่ีแมวมากกวําการมานั่ง

ทานอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลักดังนี้ 
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“สินค้าทดแทนพ่ีว่ายากนะ ท่ีหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ แต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่มีน้อย

มาก เพราะลูกค้าของพ่ีส่วนมากที่เขามาก็เพราะเขาชอบร้าน ชอบบรรยากาศแล้วก็ชอบแมวด้วย” 

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีคิดว่าจะหาร้านคาเฟ่แมวร้านอื่นมาทดแทนกันหรือร้านคาเฟ่ร้านอื่นมาแทนกับร้านพ่ี พ่ีว่า

น้อยมากนะ อย่างที่บอกถ้าพ่ีทําร้านตัวเองให้ดี บริหารให้ดี บริการให้ดี แค่น้ีลูกค้าก็ไม่ไปไหนแล้วนะ แค่

รักษาคุณภาพมาตรฐานของร้านไว้ แค่น้ีแหละ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

 จากท่ีผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจของธุรกิจคาเฟุแมว พบวําการศึกษาและ

วิเคราะห์แนวโน๎มธุรกิจของธุรกิจคาเฟุแมว ท้ังการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางธุร กิจท้ัง

ภายในและภายนอก สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับตัวการบริหารจัดการธุรกิจได๎ โอกาสของ

ธุรกิจคาเฟุจะมีโอกาสในหลายด๎าน กลํุมลูกค๎าก็จะมีลูกค๎าท่ีเป็นกลํุมเฉพาะคือเป็นกลํุมท่ีรักและช่ืน

ชอบแมว ด๎านคํูแขํงรายใหมํจะมีน๎อยมากเพราะธุรกิจคาเฟุแมวจะเป็นธุรกิจท่ีใช๎เงินลงทุนคํอนข๎างสูง 

ลงทุนกับการเลือกชนิดพันธุ์แมวอยํางหลากหลาย ด๎านคํูแขํงขันไมํแยํงกลํุมค๎ากันเพราะสถานท่ีต้ังของ

ร๎านจะอยูํคนละบริเวณกัน ท าให๎ลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการกับทางร๎านเป็นกลํุมลูกค๎าคนละกลํุมพื้นท่ี ใน

สํวนของการทดแทนของการบริการอื่นมีโอกาสอยํางชัดเจน เพราะธุรกิจคาเฟุแมวให๎ความส าคัญท่ีมี

แมวภายในร๎าน ซึ่งกลํุมลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการเป็นกลํุมท่ีรักและช่ืนชอบแมว เข๎ามาใช๎เพื่อนั่งเลํนกับ

แมว ดังนั้นการทดแทนจากบริการอื่นเป็นไปได๎ยาก เนื่องจากกลํุมลูกค๎าเป็นกลํุมท่ีอยากมาเลํนกับ

แมวโดยเฉพาะ ในสํวนของสภาพแวดล๎อมภายนอก ด๎านสังคมและวัฒนธรรมเป็นโอกาสของคาเฟุแมว

ท่ีในสังคมปัจจุบันนิยมอาศัยอยูํคอนโดมิเนียมซึ่งไมํสามารถน าสัตว์เล้ียงเข๎ามาภายในอาคารได๎ จาก

การวิเคราะห์สามารถน ามาปรับใช๎ให๎เข๎ากับธุรกิจคาเฟุแมว ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อสร๎างความ

ได๎เปรียบทางการแขํงขันได๎ 

 

ตอนท่ี 3 กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจคาเฟ่แมว 

 ปัจจุบันธุรกิจคาเฟุแมวก าลังเป็นท่ีนิยมในกลํุมวัยรุํนและกลํุมวัยท างาน ซึ่งธุรกิจคาเฟุแมวถือ

ได๎วําเป็นสถานท่ีพักผํอนของกลํุมวัยรุํนและกลํุมวัยท างาน เพราะสามารถนั่งท่ีร๎านได๎อยํางไมํจ ากัด

เวลา และยังมีอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสามารถส่ังมาทานได๎ตลอดเวลาในชํวงท่ีเลํนกับแมว ซึ่งเป็นธุรกิจ

ท่ีก าลังเติบโตในชํวง 2-3 ปีท่ีผํานมาส่ิงเหลํานี้เป็นส่ิงดึงดูดใจส าหรับกลํุมผ๎ูใช๎บริการท่ีรักและช่ืนชอบ
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แมวแตํเนื่องจากไมํสามารถเล้ียงแมวได๎หรืออยากมาเลํนแมวพันธุ์อื่นนอกเหนือจากท่ีตัวเองมี ดังนั้น

การน ากลยุทธ์ใหมํ ๆ ท่ีเข๎ามาตํอยอดให๎ธุรกิจคาเฟุแมวมีความโดดเดํนมีความแตกตํางให๎แกํธุรกิจ    

คาเฟุแมวนั้นถือวําเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น หากธุรกิจคาเฟุแมวมีกลยุทธ์ใหมํ ๆ ก็สามารถเพิ่มศักยภาพของ

ธุรกิจได๎ ในด๎านการจัดการการบริหาร ท้ังบริหารบุคคล การพัฒนาร๎าน การพัฒนาการบริการ จาก

การสัมภาษณ์ผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ซึ่งผ๎ูวิจัยสรุปกลยุทธ์ของธุรกิจคาเฟุแมวได๎ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  

1.1 การสร้างความแตกต่างในด้านรูปแบบของร้าน  

พื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ ร๎านคาเฟุแมวล๎วนมีท้ังอยูํในซอยหรือกระท่ังติดถนน ซึ่งสถานท่ีต้ังมีสํวน

ส าคัญท่ีจะดึงดูดลูกค๎าได๎เชํนกัน หากร๎านมีการตกแตํงท่ีสวยงาม มีท่ีจอดรถเพียงพอ ท าให๎ลูกค๎าท่ีมา

ใช๎บริการท่ีร๎านรู๎สึกไร๎ความกังวล จะมีจุดเดํนท่ีนําสนใจอยํางมากซึ่งปัจจัยเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎

จ าเป็นต๎องอาศัยแนวคิดท่ีมีความสร๎างสรรค์ของผ๎ูประกอบการด๎วยเชํนกัน ซึ่งรูปแบบของร๎านหากมี

การตกแตํงท่ีสวยงาม มีความสะอาดไมํสกปรก เป็นปกติท่ีผ๎ูท่ีอยากมาใช๎บริการตํางต๎องการเห็น

รูปแบบร๎านท่ีตกแตํงได๎อยํางสวยงาม มีความสะอาดไมํสกปรก หากผ๎ูประกอบการมีการตกแตํงร๎านดี 

สะอาด มีมุมถํายรูปให๎ผ๎ูใช๎บริการ ร๎านก็จะมีคนสนใจอยากเข๎ามาใช๎บริการมากขึ้น การจัดแตํงบริเวณ

รอบ ๆ ร๎านให๎ดูสะอาด นําเข๎าร๎านก็มีสํวนส าคัญไมํแพ๎การตกแตํงภายในร๎าน เพราะภายนอกเป็นสํวน

ท่ีผ๎ูใช๎ท่ีเป็นขาจรเห็นเป็นส่ิงแรก หากมีปูายต้ังวําเป็นคาเฟุแมว มีเมนูอาหารและเครื่องด่ืมให๎ดูหรือ

เลือกกํอนก็จะนําสนใจมากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นในสํวนของท่ีจอดรถ เพราะท่ีจอดรถเป็นส่ิงส าคัญในยุค

ปัจจุบัน อยํางน๎อยในหนึ่งครอบครัวต๎องมีรถยนต์สํวนบุคคลหนึ่งคัน หากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ครอบครัวพาบุตรหลานมานั่งเลํนเพื่อให๎เด็กผํอนคลายแล๎วมีท่ีจอดรถให๎บริการก็จะดีกวําการต๎องไป

วนหาท่ีจอดรถเพื่อมาเข๎าร๎านคาเฟุแมว ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ร้านพี่อยู่ติดถนน เดินทางมาง่าย สะดวก แต่พี่ก็เช่าพื้นที่ให้ลูกค้าที่มาที่ร้านมาจอดได้อีก เพราะพี่คิดว่าถ้าร้าน

เป็นร้านที่ไม่มีที่จอดรถ ลูกค้าเขาก็ไม่อยากเข้าร้านนะ มันลําบากอ่ะ เหมือนพี่แหละ พี่ก็ชอบร้านที่มีที่จอดรถนะ มัน

สะดวกสบายกว่าการไปหาที่จอดรถยาก ๆ ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ร้านพี่ มันอยู่ในซอย ซึ่งก็มีที่จอดรถกว้างขวางเหมือนกัน ไม่ใช่ร้านที่ไม่มีที่จอด ในเร่ืองตกแต่งร้านก็สําคัญนะ 

พี่ก็แต่งตามใจพี่แหละ แต่งตามสไตล์ ถ้าแต่งร้านให้สวย ใครเห็นก็อยากเข้ามา เข้ามากินข้าว เล่นแมว” (ผู้ประกอบการ

ธุรกิจรายที่ 2, 2560) 
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“ที่จอดรถเยอะดีครับ ร้านก็สะอาด ก็โอเคดีนะสําหรับผม” (ลูกค้าร้านคาเฟ่แมวรายที่ 1, 2560) 

1.2 การสร้างความแตกต่างในด้านการบริหารงาน  

จากการศึกษาพบวํา วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารจัดการร๎านคาเฟุแมวของผ๎ูประกอบการ 

มาจากประสบการณ์การท างานท่ีคํอนข๎างแตกตํางกัน กลําวคือ ผ๎ูประกอบการรายท่ี 1 เป็นผ๎ูท่ีมีธุรกิจ

สํวนตัวและเป็นผ๎ูจัดการบริหาร มีธุรกิจร๎านเส้ือผ๎าแบรนด์ของตัวเอง เป็นคนละชนิดธุรกิจกับคาเฟุ

แมว ในสํวนผ๎ูประกอบการรายท่ี 2 เคยเป็นพนักงานท่ีบริษัทการบินไทยแล๎วลาออกมาเพื่อเปิดธุรกิจ

เป็นของตัวเอง ซึ่งประสบการณ์กํอนมาท าธุรกิจคาเฟุแมวของผ๎ูประกอบการท้ังสองรายมีความ

แตกตํางกันอยํางส้ินเชิง ถ๎าเปรียบเทียบกันผ๎ูประกอบการรายแรกที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองท่ีเคยบริหาร

จัดการเองและมีพนักงานภายในร๎านเหมือนกันเพียงแคํตํางกันท่ี ธุรกิจคาเฟุแมวเป็นธุรกิจท่ีเน๎น

อาหารและเครื่องด่ืมและแมวภายในร๎าน แตํธุรกิจเส้ือผ๎าเป็นการเน๎นท่ีคุณภาพของสินค๎า เนื้อผ๎าและ

การให๎ค าแนะน าแกํลูกค๎าของพนักงาน ซึ่งธุรกิจคาเฟุแมวเป็นธุรกิจท่ีเน๎นการให๎บริการมากกวําธุรกิจ

เส้ือผ๎า ผ๎ูประกอบการก็สามารถบริหารจัดการได๎โดยการน าความรู๎ท่ีบริหารจัดการจากธุรกิจเดิมมา

ปรับใช๎ได๎ ในสํวนของผ๎ูประกอบการรายท่ีสอง เป็นผ๎ูประกอบการท่ีไมํเคยมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจ

คาเฟุแมว เป็นธุรกิจแรกที่เริ่มด าเนินการ เหตุเพราะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองจากเดิมเป็นพนักงาน

เงินเดือน ซึ่งผ๎ูประกอบการก็น าความรู๎ตําง ๆ ท่ีใช๎ในการท างานมาปรับใช๎ ซึ่งการเป็นพนักงานก็จะ

มองอีกมุมหนึ่งคือเป็นลูกจ๎างท่ีคอยท าตามค าส่ังของผ๎ูบังคับบัญชา แตํการออกมาเปิดธุรกิจเป็นของ

ตัวเอง ร๎านจะไปในทิศทางใดอยูํท่ีผ๎ูประกอบการ ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“เดิมพ่ีมีธุรกิจเสื้อผ้าเป็นของตัวเองซึ่งพ่ีทํากับแฟน แล้วพ่ีคิดว่าอยากทําคาเฟ่แมว อยากเปิด

ร้านที่อยากให้คนที่รักแมวชอบแมวเหมือนเราเน่ีย เข้ามาที่ร้าน” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่1, 2560) 

“ด้านบริหารจัดการร้าน พ่ีก็จะใช้ธุรกิจเสื้อผ้าที่พ่ีเคยทํา มาปรับใช้กับร้านคาเฟ่แมวของพ่ี ซึ่ง

อะไรที่เป็นข้อเสียของร้านเสื้อผ้า พ่ีก็จะมาปรับใช้กับร้านของพ่ีให้มันดีกว่า” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 

2560) 

“พ่ีเน่ีย เป็นพนักงานของการบินไทยมาก่อน พ่ีก็จะเป็นพนักงาน เป็นลูกน้องเขาอ่ะ เราก็จะทํา

ตามคําสั่งของหัวหน้าหรือเจ้านายเรา แต่พอเรามาเปิดธุรกิจของเราเอง เราเป็นนายตัวเองจริง ๆ คือร้าน

จะไปทางทิศทางไหน อยากให้ร้านเป็นแบบไหน มันอยู่ที่เรากําหนดเลย” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 

2560) 
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1.3 การสร้างความแตกต่างของบุคลากรผู้ให้บริการ  

จากการศึกษาพบวํา ในเรื่องของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคัญเป็นอยํางมาก หากเป็นธุรกิจท่ี

เกี่ยวข๎องกับการบริการ บุคลากรท่ีดี มีใจบริการ มักจะสํงผลดีตํอธุรกิจหรือองค์กรด๎วย เพราะลูกค๎า

ท่ีมาใช๎บริการตํางต๎องการการบริการที่ดี การดูแลเอาใจใสํลูกค๎า โดยส่ิงท่ีส าคัญส าหรับงานบริการคือ

มีบุคลากรท่ีดีท่ีท าให๎ลูกค๎ามีความประทับใจและอยากกลับมาใช๎บริการท่ีร๎านอีกครั้ง โดยการท าธุรกิจ

คาเฟุแมว บุคลากรก็มีความส าคัญอยํางยิ่งท่ีควรพัฒนาเพิ่มขึ้นไป หรือรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี

ให๎อยูํคํูกับธุรกิจ เพราะฉะนั้นในแตํละธุรกิจคาเฟุแมวการให๎บริการของบุคลากรก็จะแตกตํางกัน

ออกไป หากมองในมุมลูกค๎าผ๎ูใช๎บริการ ทุกคนอยากเจอพนักงานท่ีดี พนักงานท่ีให๎บริการด๎วยความ

เต็มใจ ไมํใสํอารมณ์กับลูกค๎า ให๎ค าแนะน าแกํลูกค๎าได๎อยํางชัดเจน ไมํรังเกียจลูกค๎า พนักงานท่ีดีจะ

สํงผลท่ีดีแกํธุรกิจเป็นอยํางมาก เมื่อลูกค๎าได๎เข๎ามาใช๎บริการแล๎วเป็นครั้งแรก ก็อยากกลับมาใช๎บริการ

อีกครั้งหากพนักงานดูและใสํใจ และบริการลูกค๎าทุกคนอยํางเทําเทียมกัน 

ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวไมํได๎ให๎ความส าคัญกับบุคลากรอยํางในองค์กรใหญํ ๆ มากนัก 

ด๎วยเหตุเพราะเน๎นความเป็นกันเอง มีแคํการทดลองงาน 1-3 เดือน ไมํได๎ประเมินมากมาย แคํติดตาม

ดูการท างานในชํวงแรกของการท างาน วําสามารถท างานได๎ หากผํานชํวงทดลองงานไปก็จะเพิ่ม

คําจ๎าง  ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎บริการ ดังนี้ 

“เราต้องเข้าใจธุรกิจเราก่อน ธุรกิจเราเน้นการบริการ พนักงานทุกคนมีความสําคัญเท่ากัน ไม่มี

ใครสําคัญกว่าใคร พ่ีเน้นด้านการให้บริการกับลูกค้ามาก แล้วก็เรื่องการพูดจากับลูกค้า อันน้ีสําคัญมาก 

ต้องพูดจาดีๆกับลูกค้า ไม่ข้ึนเสียง ไม่ทําหน้าบึ้ง เวลาพูดต้องมีหางเสียงทุกครั้ง แล้วก็เรื่องเสื้อผ้าการแต่ง

กายด้วย พ่ีมีชุดร้านให้ ให้ทุกคนใส่ได้แสดงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของร้าน” (ผู้ประกอบการธุรกิจ

รายที่ 1, 2560) 

“ร้านพ่ีเน่ียไม่มีอะไรมาก แค่ให้พูดจาเพราะ ๆ กับลูกค้าแค่น้ัน เพราะเคยมีกรณีมีพนักงานคน

หน่ึงเขาเป็นคนเสียงดัง ชอบตะคอก ตวาดลูกค้าหลายคนเลย ซึ่งมีลูกค้าร้องเรียนหลายคนมาก ตอนแรก

เขาเป็นบาเทนเดอร์อยู่ พ่ีก็ไม่รู้จะทํายังไง ก็เลยให้เขาไปทําอาหารในครัว หลักเลี่ยงการเจอลูกค้า ลดการ

ปะทะได้ระดับหน่ึง” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 
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1.4 การสร้างความแตกต่างของภาพลักษณ์ที่โดดเด่น  

การมีภาพลักษณ์ท่ีโดดเดํนของธุรกิจคาเฟุแมว ต๎องเริ่มจากวิสัยทัศน์และนโยบายของ

ผ๎ูประกอบการกํอนวํา ต๎องการให๎คาเฟุแมวมีลักษณะอยํางไร มีภาพลักษณ์ออกมาอยํางไร อาจใช๎ช่ือ

ของร๎านหรือสัญลักษณ์แสดงท่ีสามารถบํงบอกลักษณะและรูปแบบของร๎านคาเฟุแมวได๎ ซึ่งการจะ

สร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีได๎ผ๎ูประกอบการจ าเป็นต๎องเริ่มจากความเข๎าใจในธุรกิจของตนเองและความ

รํวมมือจากบุคลากรเชํนกัน ซึ่งในแตํชนิดของธุรกิจล๎วนมีการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีแตกตํางกันออกไป 

ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของผ๎ูบริหาร ซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีจะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีดี 

กว๎างไกล เล็งเห็นความส าคัญของภาพลักษณ์ขององค์กร  

จากการศึกษาได๎พบวํา ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมว มีวิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ท่ีแสดงไปสํูผ๎ูใช๎บริการ ซึ่งมีการวางแผนอยํางชัดเจนน าไปสํูการจัดแตํงรูปแบบของร๎านคา

เฟุแมว การต้ังช่ือร๎านก็เป็นภาพลักษณ์ท่ีส าคัญอยํางหนึ่งของคาเฟุแมว สังเกตได๎วํา ธุรกิจคาเฟุแมว

ทุกร๎านในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีค าวํา cat อยูํในช่ือร๎านเสมอ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีแสดงออกมา

อยํางชัดเจนแสดงให๎ผ๎ูพบเห็นวําเป็นร๎านคาเฟุแมว และอีกภาพหนึ่งท่ีเห็นได๎อยํางชัดเจน คือการ

โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีธุรกิจควรท า เพราะเป็นการชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎แกํ

ธุรกิจ ชํวยสร๎างความประทับใจให๎แกํกลํุมลูกค๎าเปูาหมาย หรือบุคคลอื่น ๆ เป็นการสร๎าง

ความสัมพันธ์ที่ดี ให๎เห็นคุณความดีและเกิดความรู๎สึกผูกพันทางใจ ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นท้ังการ

ขายและการตลาดท่ีดี เป็นการสร๎างทัศนคติท่ีดี เกิดเป็นแรงกระต๎ุนให๎เกิดความต๎องการอยากเข๎ามาใช๎

บริการท่ีร๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“พ่ีต้ังใจให้มันมีคําว่า cat ในชื่อร้านด้วยนะ เพราะพ่ีคิดว่าชื่อร้านมันสําคัญอ่ะ แค่พูดคําว่า cat 

คนก็พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นร้านคาเฟ่แมวนะ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“เรื่องการประชาสัมพันธ์พ่ีก็ให้ความสําคัญเหมือนกัน เพราะเวลาที่พ่ีลงรูปร้าน รูปแมว มันเป็น

สิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะ เพราะเห็นภาพแมวน่ารัก ๆ ก็อยากมาจับมาเล่น” (ผู้ประกอบการธุรกิจ

รายที่ 2, 2560) 

“เรื่องชื่อ มันก็เป็นภาพลักษณ์สําคัญนะ ก็ร้านพ่ีเป็นร้านคาเฟ่แมว พ่ีก็อยากให้มีคําว่า cat อยู่

ในชื่อร้านด้วย เรารักแมว อยากให้มีคําท่ีมันแสดงสื่อไปว่าเป็นคาเฟ่แมวนะ แล้วพอพูดชื่อไปเน่ีย คนที่ฟัง

เขาก็รู้ทันทีเลยนะ ว่ามันเป็นคาเฟ่แมว” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 
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“พ่ีมีเพจหลัก ๆ การประชาสัมพันธ์หลัก ๆ ก็เฟซบุ๊คนะ คือแจ้งรายละเอียดอะไร ลงรูปแมว รูป

อาหาร คือลูกค้าสอบถามก็จะผ่านทางเฟซบุ๊คอย่างเดียวเลย เพราะพ่ีว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้

ทราบถึงร้านเราเน่ีย สําคัญมาก เหมือนให้ลูกค้ารู้จุดเด่น รู้ข้อดีของร้านเรา เพ่ือดึงลูกค้าเข้าร้าน ถ้าร้าน

เราภาพลักษณ์ดี ลูกค้าก็ต้องเข้ามาเรื่อย ๆ ละก็พูดปากต่อปากแน่” (ผู้ประกอบธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

จากท่ีผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร๎างความแตกตํางของธุรกิจคาเฟุแมว เป็นส่ิงท่ี

ส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง ตํอการท าให๎ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจตํอไปได๎ ท้ังด๎านการบริหารจัดการ 

ด๎านสภาพแวดล๎อม บุคลากร เป็นต๎น ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับวิสัยทัศน์และนโยบายของผ๎ูประกอบการ กระแส

นิยมในขณะนั้น และผ๎ูใช๎บริการ และเงินลงทุนก็มีสํวนส าคัญในการสร๎างความแตกตําง เพราะในทุก ๆ 

กลยุทธ์การสร๎างความแตกตําง ส่ิงส าคัญคือจ านวนเงินลงทุน ท่ีสามารถใช๎เพื่อสร๎างความแตกตํางจาก

ธุรกิจคาเฟุแมวอื่นได๎ ดังนั้นกลยุทธ์การสร๎างความแตกตํางไมํมีรูปแบบใดท่ีตายตัว ทุก ๆ กลยุทธ์

สามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาได๎เสมอ หากคําความนิยมของสังคมยังเปล่ียนแปลงไปเรื่อย ๆ กลยุทธ์

การสร๎างความแตกตํางก็จ าเป็นต๎องปรับให๎เข๎ากับยุคสมัยโดยใช๎คําความนิยมของสังคมและวัฒนธรรม

ให๎เป็นประโยชน์มากท่ีสุดและไมํท้ิงมาตรฐานท่ีดีท่ีธุรกิจท ามาตลอดการด าเนินธุรกิจ  

2. กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 

การบริหารจัดการต๎นทุนเป็นส่ิงท่ีส าคัญตํอการด าเนินธุรกิจ ในทุกธุรกิจจ าเป็นต๎องบริหาร

ต๎นทุน โดยให๎เกิดต๎นทุนท่ีน๎อยท่ีสุดเทําท่ีท าได๎ ซึ่งหากธุรกิจมีต๎นทุนท่ีต่ าจะได๎เปรียบกับคํูแขํงขัน ซึ่ง

ต๎องมุํงเน๎นไปท่ีลูกค๎ากลํุมเปูาหมาย โดยท าให๎มาตรฐาน คุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันต๎องมี

ต๎นทุนท่ีต่ าลง พยายามด าเนินการรักษาต๎นทุนต่ าให๎ได๎ในระยะยาว ซึ่งจุดประสงค์ท่ีส าคัญในการ

ต๎นทุนต่ า คือลดคําใช๎จํายให๎ต่ ากวําคํูแขํ ง การเป็นผ๎ูน าด๎านต๎นทุนมีจุดมุํงหมายคือท าให๎ธุรกิจมี

ประสิทธิผลด๎านต๎นทุนอยํางสูงสุด ซึ่งอาจจะไมํใชํต๎นทุนท่ีต่ าท่ีสุดเมื่อเทียบกับคํูแขํง แตํข๎อได๎เปรียบ

ในด๎านต๎นทุนต่ าคือ เมื่อเรามีต๎นทุนท่ีต่ า เราก็สามารถต้ังราคาท่ีต่ าได๎ เจาะกลํุมเปูาหมายไปยัง

ผ๎ูบริโภคท่ีอํอนไหวตํอราคาแล๎วเพิ่มก าไรได๎อยํางฉลาด ซึ่งธุรกิจคาเฟุก็เป็นธุรกิจท่ีสามารถเป็นผ๎ูน า

ด๎านต๎นทุนได๎ แตํอาจจะใช๎กลยุทธ์นี้ในการสร๎างความแตกตํางได๎ไมํดีเทําท่ีควร ซึ่งการเป็นผ๎ูน าด๎าน

ต๎นทุน สามารถท าได๎ ดังนี้ 
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2.1 การต้ังราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน 

จากการศึกษาพบวํา ธุรกิจคาเฟุแมว มีการแขํงขันในระดับน๎อยจนถึงปานกลาง อาจเพราะ

ธุรกิจคาเฟุแมวเป็นธุรกิจแบบใหมํ ท่ีได๎รับความนิยมได๎ไมํนานและจ านวนเงินท่ีใช๎ลงทุนมีจ านวนสูง 

จึงสํงผลให๎ธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร มีคํูแขํงขันในระดับน๎อยจนถึงปานกลาง แตํการต้ัง

ราคาท่ีต่ ากวําคํูแขํงในบริเวณท่ีมีคาเฟุแมวอยูํในบริเวณท่ีใกล๎เคียงกันจะท าให๎ได๎เปรียบ หากมีพันธุ์

แมว และการตกแตํงร๎านท่ีคล๎ายคลึงกัน ก็สามารถดึงดูดลูกค๎าผ๎ูใช๎บริการได๎ หากต้ังราคาท่ีต่ ากวํา

คํูแขํงแล๎ว มาตรฐานคุณภาพของอาหารและเครื่องด่ืมต๎องไมํต่ าเหมือนราคาท่ีต้ัง ไว๎ อาหารและ

เครื่องด่ืม หรือสินค๎าท่ีมีท่ีร๎านคาเฟุแมว จ าเป็นต๎องมีคุณภาพท่ีดี หากมีคุณภาพมากกวําท่ีต้ังราคาจะ

สํงผลท่ีดีแกํคาเฟุแมวเป็นอยํางยิ่ง เพราะคุณภาพก็ยังส าคัญ หากราคาต่ ากวํามากแล๎วคุณภาพก็ย่ าแยํ 

ก็คงเป็นภาพลักษณ์ท่ีไมํดีตํอธุรกิจ ซึ่งในการก าหนดราคาท่ีต่ ากวําคํูแขํงได๎ผ๎ูประกอบการจ าเป็นต๎อง

ส ารวจธุรกิจของตนเองวําอยูํในสถานการณ์ท่ีสามารถต้ังราคาให๎ต่ ากวําคํูแขํงได๎หรือไมํ หากก าหนด

ราคาท่ีต่ ากวําคํูแขํงขันได๎แล๎วเรื่องผลก าไรจะได๎น๎อยหรือไมํ เป็นเรื่องท่ีผ๎ูประกอบการจ าเป็นต๎องน าไป

คิดตํอเพื่อมุํงสํูผลก าไรของธุรกิจ ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“ในเรื่องที่กําหนดราคาเน่ีย พ่ีก็ไม่ได้ไปอิงกับคู่แข่งอะไรมาก พ่ีก็อิงแค่ในส่วนบริเวณ พ้ืนที่ของ

ร้านที่พ่ีอยู่ ดูกําลังของคนแถว ๆ น้ีว่าเขาได้ในราคาเท่าไหร่ เพราะพ่ีต้องยอมรับก่อนว่าร้านพ่ีไม่ได้อยู่ในใจ

กลางเมืองกรุงเทพ ฯ ร้านพ่ีมันเป็นร้านชานเมืองราคาในเรทน้ีพ่ีว่าก็โอเคแล้ว กลาง ๆ ราคาพอรับได้” 

(ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“ราคาพ่ีก็ดูจากที่อื่นเหมือนกันนะ ดูทั้งจากคาเฟ่แมวเหมือนกันแล้วก็ร้านพวกคาเฟ่นํ้าแถว ๆ 

ร้านพ่ีเอง ซึ่งถ้าเป็นคาเฟ่แมวเน่ียร้านเขาส่วนมากก็จะอยู่แถว ๆ สุขุมวิท สยาม ซึ่งแถวน้ันมันราคา

ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว จะให้เราไปต้ังแบบน้ันก็คงไม่ได้ พ่ีก็เลยอิงราคาจากร้านอาหารเครื่องด่ืมแถว ๆ น้ี แล้ว

ก็ต้ังเอาท่ีเราได้กําไรพอประมาณ” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

2.2 การลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 

ในการประกอบธุรกิจ ทุกธุรกิจจ าเป็นต๎องลดต๎นทุน เพื่อให๎ได๎ผลก าไรท่ีสูงสุด ในการลด

ต๎นทุนของการประกอบธุรกิจนั้น ไมํใชํแคํการลดวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมา แตํอาจจะ

รวมถึงการลดต๎นทุนในด๎านของทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเครื่องใช๎ภายในส านักงาน เป็นต๎น ซึ่งส่ิงท่ี

ส าคัญในการประกอบธุรกิจคือรายได๎ท่ีหักคําใช๎จํายออกไปหมดแล๎ว หรือท่ีเราเรียกวํา ก าไร ธุรกิจมี
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การรับทางด๎านเดียวคือการขายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ แตํรายจํายท่ีออกไปนั้นมีมากมายหลายทาง ท้ัง

คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ คําอุปกรณ์วัตถุดิบ คําเชําอาคารสถานท่ี เป็นต๎น เพราะฉะนั้นกลยุทธ์การ

เป็นผ๎ูน าด๎านต๎นทุนต่ าสามารถบริหารจัดการได๎หลายแบบกับคําใช๎จํายตําง ๆ ภายในธุรกิจ  

จากการศึกษา พบวําผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวมีการบริหารจัดการต๎นทุนในเรื่องของ

วัตถุดิบการปรุงอาหารและท าเครื่องด่ืม ซึ่งในการจัดการแหลํงวัตถุดิบในการท าอาหารและเครื่อง ด่ืม 

จะมีแหลํงท่ีแตกตํางกันออกไป ตามความพึงพอใจของผ๎ูประกอบการ ซึ่งแหลํงท่ีมาของวัตถุดิบเป็น

แหลํงท่ีผ๎ูประกอบการมีความเช่ือใจและไว๎วางใจเป็นอยํางมาก ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“เรื่องวัตถุดิบต่าง ๆ ในร้านพ่ีเน่ีย พ่ีก็หาซื้อเองนะ พ่ีจะมีร้านประจําของพ่ีอยู่ ซึ่งเป็นร้านที่เรา

ไว้ใจ เชื่อใจนะ เป็นร้านที่พ่ีหาข้อมูลเองด้วยก่อนทําร้านเลย ซึ่งก็มีเปลี่ยนผู้ขายบ้าง ซึ่งตอนน้ันไม่ได้มี

ปัญหาอะไรกัน เพียงแต่เขาเลิกทําธุรกิจแล้ว” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 2560) 

“พ่ีเป็นคนจ่ายตลาดเอง เป็นคนเลือกซื้อวัตถุดิบทุกอย่างเข้าร้านเอง พ่ีจะรู้ว่าอะไรราคาเท่าไร 

อันไหนราคาเพ่ิมข้ึน เพราะเราซื้อเองประจําทุกสัปดาห์นะ พ่ีก็จะไปซื้อที่แมคโครเน่ียละ ที่ประจําของพ่ี

เลย แต่บางอย่างพ่ีก็เอามาปรุงเองทําเองนะ พวกซอสต่าง ๆ  ไม่ได้ซื้อจากเขามาทั้งหมด” (ผู้ประกอบการ

ธุรกิจรายที่ 2, 2560) 

และจากการลดต๎นทุนในเรื่องของวัตถุดิบในการท าอาหารและเครื่องด่ืมของร๎านแล๎ว ส่ิงท่ี

ส าคัญของธุรกิจท่ีขาดไมํได๎ คือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งทุกธุรกิจจะมีจ านวนของพนักงานท่ีแตกตํางกัน

ออกไป ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของธุรกิจนั้น ๆ ธุรกิจคาเฟุแมวก็เชํนกัน ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูล

หลัก ดังนี้ 

“ร้านพ่ีมีพนักงานทั้งหมด 8 คน ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะ แต่ทุกคนยุ่งนะ ทุกคนมีหน้าที่ของ

ตัวเอง ซึ่งพ่ีคิดว่าสําคัญทุกหน้าที่เลย ส่วนเรื่องลดจํานวนพนักงานของพ่ี พ่ีลดแล้วนะ ตอนแรกพ่ีมี 10 

คนอ่ะ เยอะไป พ่ีก็เลยลดจํานวนลงมาเหลือ 8 คน จํานวนน้ีพ่ีคิดว่ากําลังดีนะ เป็นจํานวนน้อยที่สุดของพ่ี

แล้วอ่ะ เพราะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 8 คนน่ีไม่พอนะ ลูกค้าจะเยอะมากเลย” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 

1, 2560) 

“ร้านพ่ีมีพนักงานทั้งหมด 4 คน เป็นจํานวนที่พ่ีคิดว่าพอละ ถามว่าอยากมีเพ่ิมไหมก็อยากหา

เพ่ิมเหมือนกันนะ แต่ว่าถ้าหาเพ่ิมกว่าน้ีรายจ่ายก็เยอะกว่าน้ี พ่ีเลยคิดว่าแค่ 4 คนก็พอแล้ว เอาจํานวนที่

เราคิดว่าเราจะจ่ายไหวเมื่อตอนเคลียร์ยอดตอนสิ้นเดือน” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 2560) 
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 จากท่ีผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารด๎านต๎นทุนต่ า เป็นไปเพื่อการลดคําใช๎จํายตําง 

ๆ ของธุรกิจ ท้ังยังสามารถสร๎างผลก าไรได๎มากยิ่งขึ้น การลดต๎นทุนของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเป็น

ประโยชน์ ท้ังยังสามารถท าราคากับคําโฆษณาหรือคําราคาอาหารและเครื่องด่ืมได๎ เพื่อสร๎างแรงดึงดูด

ให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ ผ๎ูประกอบการมีสํวนรํวมทุกอยํางในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารลด

ต๎นทุนสินค๎าหรือลดต๎นทุนคําใช๎จํายทรัพยากรตําง ๆ หากมีการบริหารการลดต๎นทุนท่ีดี หรือการต้ัง

ราคาท่ีต่ ากวําคํูแขํง แตํเป็นการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของสินค๎าหรือคุณภาพของสินค๎าดีมาก

ในราคาท่ีต่ ากวําคํูแขํงก็จะท าให๎ลูกค๎าเกิดความนิยมในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของเรา ก็จะน ามาซึ่งการ

สร๎างผลก าไรที่ดี มีผลก าไรในธุรกิจอยํางแนํนอน 

3. กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

ในชีวิตการก าหนดเปูาหมายเป็นส่ิงท่ีส าคัญเป็นอยํางยิ่ง เสมือนการต้ังเปูาหมายแล๎วท าให๎ได๎

แล๎วท าวิธีได๎ถูกต๎องก็ต๎องเข๎าถึงจุดหมายได๎อยํางแนํนอน ธุรกิจก็เชํนกัน จ าเป็นต๎องมีกลํุมเปูาหมาย

หรือกลํุมลูกค๎าเพื่อท่ีจะผลิตหรือสร๎างผลิตภัณฑ์ให๎ตรงกับกลํุมเปูาหมายท่ีธุรกิจได๎ต้ังไว๎ต้ังแตํแรก ซึ่ง

ในธุรกิจหนึ่งอาจไมํได๎มีสินค๎าเพียงชนิดเดียวหรือมีกลํุมลูกค๎ากลํุมเดียว ในหนึ่งธุรกิจสามารถมีหลาย

กลํุมเปูาหมาย หลายกลํุมลูกค๎าได๎ แยกไปตามชนิดของสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเอง เพื่อรองรับ

ให๎เข๎าได๎กับวิสัยทัศน์หรือกลํุมเปูาหมายท่ีธุรกิจก าหนดไว๎ ดังนั้นการเจาะกลํุมตลาดของลูกค๎าท่ีรักแมว 

ช่ืนชอบแมวแล๎ว การสร๎างสัมพันธ์ท่ีดีแกํลูกค๎าท่ีได๎เข๎ามาใช๎บริการท่ีร๎านสามารถตํอยอดธุรกิจอยําง

อื่นได๎อีก 

จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการจะมีการเน๎นกลํุมเปูาหมายเฉพาะกลํุม คือเน๎นไปท่ีกลํุม

คนท่ีรักแมว ช่ืนชอบแมว แตํอาจจะมีเหตุผลตําง ๆ ท่ีเล้ียงแมวไมํได๎ หรืออาจจะไมํมีเวลาท่ีจะเล้ียง 

ได๎มานั่งเลํน นั่งพักผํอนท่ีร๎าน และเนื่องจากสถานท่ีต้ังของร๎านอาจจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดกลํุมเปูาหมาย

ด๎วย เนื่องจากบริเวณไมํมีร๎านคาเฟุแมวอื่นเลย และมีราคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีเหมาะสมกับสถาน

ท่ีต้ังของร๎านด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 

“พ่ีกําหนดไว้แค่เป็นกลุ่มที่รักแมวนะ แล้วก็เป็นกลุ่มคนย่านๆน้ีอ่ะ ที่พ่ีคิดไว้คือแค่น้ีเลย แต่พอ

ความจริงแล้วอ่ะ กลุ่มที่มาร้านพ่ีบ่อย ๆ ส่วนมากจะเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะ จะมาเยอะมากเลย กลุ่มน้ีจะ

อยู่ช่วงรุ่น ๆ ไปจนถึงวัยทํางานเลยนะ เป็นกลุ่มที่พ่ีไม่คิดว่าจะมี แต่ก็มี” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 1, 

2560) 
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“พ่ีกําหนดกลุ่มเป้าหมายคือ รักแมว ชื่นชอบแมวจริง ๆ อยากมาน่ังเล่นที่ร้านพ่ี กลุ่มช่วงอายุพ่ีก็

ไมได้กําหนดเจาะจงมาก พ่ีขอแค่รักแมวพอ แค่น้ีก็สามารถมาที่ร้านพ่ีได้แล้วนะ คือกลุ่มพ่ีเน่ียส่วนมากจะ

รักแมวจริง ๆ แหละ บางกลุ่มลูกค้าที่มาเน่ียมาไกลเหมือนกันนะ เขาน่ังมาลงบีทีเอสบางหว้ าแล้วก็ต่อ

แท็กซี่มาอ่ะ คือช่วงวัยไม่มีเลยสําหรับร้านพ่ี มีแค่กลุ่มคนรักแมวแค่น้ัน” (ผู้ประกอบการธุรกิจรายที่ 2, 

2560) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

  

 การศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมวใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล๎อม

ทางธุรกิจ และกลยุทธ์การสร๎างความเปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมว ใช๎แนวทางการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ๎ูวิจัยใช๎วีการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดย

ผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงานร๎านคาเฟุแมว 

และลุกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการของร๎านคาเฟุแมว และยังใช๎วิธีการสังเกตการณ์แบบมีสํวนรํวมและไมํมี

สํวนรํวมด๎วย  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานครตํอไป อัน

กํอให๎เกิดประโยชน์และสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล สามารถสรุป

ผลการวิจัยและอภิปรายผลเป็นประเด็นส าคัญได๎ ดังนี้ 

1. รูปแบบการด าเนินธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. รูปแบบและลักษณะการด าเนินงานของร้านคาเฟ่แมว 

1.1 รูปแบบธุรกิจคาเฟ่แมว  

  ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการด าเนินการในลักษณะ

เจ๎าของคนเดียว เพศหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ 1 ปี 
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ขึ้นไป เงินลงทุนประมาณ 1,000,000 บาทขึ้นไป มีแนวคิดในการกํอต้ังร๎านคือมีนิสัยท่ีรักแมวและช่ืน

ชอบแมว อยากเปิดร๎านคาเฟุแมวท่ีผ๎ูอื่นท่ีรักแมวช่ืนชอบแมวเหมือนกันได๎มานั่งเลํนแมว   

ท าเลท่ีต้ังของร๎านต้ังอยูํในบริเวณชานเมืองและแถบฝ่ังธน ซึ่งเป็นสํวนท่ีไมํใชํใจกลางเมือง

ของกรุงเทพมหานคร แนวทางการตั้งช่ือร๎านและออกแบบมาจากความชอบสํวนตัวของผ๎ูประกอบการ

เอง การวางแผนศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ มีการวางแผนศึกษาธุรกิจหาข๎อมูลผํานทางอินเตอร์เน็ตและมีบิน

ไปธุรกิจคาเฟุแมวท่ีตํางประเทศ 

1.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจคาเฟ่แมว 

1.2.1 การลงทุน 

    ในระยะเริ่มต๎นของธุรกิจมีการลงทุนอยํางคํอยเป็นคํอยไป โดยเริ่มจากการลงทุนใน

สํวนของสถานท่ีและการตกแตํงร๎าน อุปกรณ์เครื่องใช๎ภายในร๎านและชนิดพันธุ์ของแมวท่ีมีหลายชนิด 

คํอย ๆ ลงทุนไปทีละอยํางตามข้ันตอนท่ีผ๎ูประกอบการวางแผนไว๎  

1.2.2 การคัดเลือกและจ้างพนักงาน 

    การคัดเลือกพนักงานของธุรกิจคาเฟุแมวผ๎ูประกอบการเลือกท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความ

รักแมวไมํรังเกียจแมว รองลงมาคือต๎องพักอาศัยในบริเวณท่ีใกล๎ร๎าน เดินทางสะดวก ซึ่งจะแบํง

พนักงานออกเป็น 3 ประเภท 

  1. พนักงานท าอาหาร 

  2. พนักงานอยูํหน๎าเคาน์เตอร์ 

  3. พนักงานดูแลแมว 

    ในแตํละต าแหนํงจะมีหน๎าท่ีท่ีแตกตํางกันออกไป ผ๎ูประกอบการมีความคิดวําให๎

พนักงานท าหน๎าท่ีของตัวเองให๎ดีท่ีสุดตามท่ีได๎รับมอบหมาย และหากมีวันท่ีลูกค๎าเข๎าร๎านเป็นจ านวน

มาก ให๎พนักงานท่ีท างานหรือท าหน๎าท่ีของตัวเองเรียบร๎อยแล๎วมาชํวยหน๎าท่ีอื่นท างาน ให๎พนักงาน

ทุกทํานอยูํรํวมกันเป็นแบบพี่น๎อง  
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1.2.3 การจัดซ้ืออุปกรณ์และวัตถุดิบ 

    ผ๎ูประกอบการจะเป็นผ๎ูท่ีเลือกซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบเอง โดยมีการจัดซื้อ

อุปกรณ์ภายในร๎านท่ีมีอายุการใช๎งาน 2 ปีขึ้นไป ท่ีเหลือก็จะเป็นวัตถุดิบในการท าอาหารและ

เครื่องด่ืมภายในร๎าน เฉล่ียซื้อเข๎าร๎านประมาณสัปดาห์ละครั้ง สํวนอาหารแมวส่ังเข๎าร๎านเดือนละครั้ง 

ไมํมีการเก็บวัตถุดิบในการท าอาหารไว๎นาน ลดการเนําเสียของอาหารท่ีสต๏อกไว๎จ านวนมาก ซึ่งใน

ชํวงแรกของการธุรกิจจะมีการเปรียบราคากับร๎านค๎าเพื่ อเลือกท่ีราคาต่ าท่ีสุดและมีคุณภาพท่ีดี

เหมาะสมกับราคาขาย สํวนในด๎านอาหารแมวจะเลือกยี่ห๎อเดียวกับท่ีฟาร์มท่ีผ๎ูประกอบการเลือกซื้อ

แมวมา ด๎วยเหตุผลวําอาหารแมวจากฟาร์มเป็นอาหารแมวท่ีดีกับแมวอยูํแล๎ว  

1.2.4 รูปแบบการบริการ 

     มีการให๎บริการลูกค๎าต้ังแตํลูกค๎าเปิดประตูเข๎าร๎านมา เริ่มแรกให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับ

การใช๎บริการภายในร๎าน ซึ่งลูกค๎าท่ีมาร๎านครั้งแรกจะไมํทราบรายละเอียดมากนัก พนักงานต๎องให๎

ค าแนะน า ซึ่งจะอธิบายต้ังแตํให๎ส่ังอาหารกํอน ช าระเงิน เลํนกับแมวเพื่อรอการเสิร์ฟอาหาร ซึ่ง

ภายในร๎านจะมีน้ ายาล๎างมือให๎แกํลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการ เพื่อรักษาความสะอาดท้ังตัวผ๎ูเข๎ามาใช๎

บริการ และเพื่อปูองกันตัวแมวอีกด๎วย 

1.2.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

1.2.5.1 รูปแบบด้านสินค้าและบริการ 

        ด๎านสินค๎า จะมีด๎านอาหาร เครื่องด่ืม หรือเป็นของฝากเล็ก ๆ 

น๎อย ๆ ท่ีทางร๎านน ามาขายหรือมีการฝากขาย ซึ่งสินค๎าภายในร๎านก็มีพวก ขนมคุกกี้ พวงกุญแจ 

กระเป๋ารูปแมว เป็นต๎น  

    ด๎านการบริการ การบริการของพนักงาน ผ๎ูประกอบการให๎

ความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง อาจเนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีเน๎นการบริการ ผ๎ูประกอบจึงให๎ความส าคัญกับการ

บริการ ต๎องมีใบหน๎าท่ียิ้มแย๎มแจํมใส กลําวทักทายสวัสดีลูกค๎าท่ีเข๎ามาภายในร๎าน และมีใจรักการ

บริการ ไมํพูดจาตะคอกหรือขึ้นเสียงแกํลูกค๎า งานบริการถ๎าบริการดีสามารถท าให๎ลุกค๎ากลับมาใช๎

บริการซ้ าได๎ 
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1.2.5.2 การก าหนดราคา 

      ในการก าหนดราคาอาหารและเครื่องด่ืมภายในร๎านผ๎ูประกอบการมีการ

ส ารวจราคาโดย ส ารวจราคาจากท าเลท่ีต้ังของร๎าน วําราคาอาหารและเครื่องด่ืมอยูํในชํวงราคาเทําใด 

ผ๎ูประกอบการถึงจะก าหนดราคา โดยไมํให๎สูงและไมํต่ ามากจนเกินไป อยูํในระดับท่ีลูกค๎าหรือ

ผ๎ูใช๎บริการในบริเวณมีก าลังพอท่ีจะจํายได๎ และผ๎ูประกอกการค านึงถึงความยากงํายของก ารปรุง

อาหารและต๎นทุนเมนูอาหารหรือเครื่องด่ืมชนิดนั้นด๎วย 

1.2.5.3 การประชาสัมพันธ์ 

       ผ๎ูประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ร๎านผํานเพจเฟซบุ๏ค ซึ่งเป็นท้ังชํองทาง

หลักในการติดตํอร๎าน และเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร๎านอีกด๎วย เพื่อให๎กลํุมเปูาหมายได๎เห็นการ

ประชาสัมพันธ์และเกิดการดึงดูดให๎เข๎ามาใช๎บริการท่ีร๎าน มีการลงรูปแมวท่ีนํารัก และบรรยากาศ

ภายในร๎าน หรือลงเมนูอาหารของร๎าน เพื่อให๎กลํุมเปูาหมายท่ีเห็นเกิดความรู๎สึกดึงดูด อยากเข๎ามา

ทานอารหารหรือเข๎ามาถํายรูปและเลํนกับแมว 

2. สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจคาเฟ่แมว 

2.1 แนวโน้มธุรกิจคาเฟ่แมว 

   ในประเทศไทย ธุรกิจคาเฟุแมวพึ่งได๎รับความนิยมเมื่อประมาณ 2-3 ปีท่ีผํานมา ซึ่งเป็นธุรกิจ

ท่ีได๎รับมาจากตํางประเทศ ในตํางประเทศมีมานานแล๎ว ซึ่งธุรกิจคาเฟุแมว เป็นธุรกิจท่ีได๎รับความ

นิยมและเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน อาจเพราะในปัจจุบัน กลํุมวัยท างานนิยมอาศัยอยูํ

คอนโดมิเนียม ซึ่งไมํสามารถเล้ียงสัตว์ได๎ ธุรกิจคาเฟุแมวนี้จึงได๎รับความนิยมเพราะเป็นคาเฟุร๎านท่ี

สามารถนั่งได๎ไมํจ ากัดช่ัวโมง สามารถนั่งเลํนกับแมว ถํายรูปกับแมวได๎ และยังมีอาหารและเครื่องด่ืม

บริการเสมอ คาดวําในอนาคตธุรกิจนําจะมีการเติบโตมากกวํานี้ เพราะเหมาะสมกับบริบทของ

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นอยํางยิ่ง 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

2.2.1 ระบบการบริหารจัดการ 

    ในการบริหารจัดการ เป็นไปได๎ยากท่ีผ๎ูประกอบการจะด าเนินการเพียงคนเดียว จึง

จ าเป็นท่ีจะต๎องจัดจ๎างพนักงานเพื่อมาชํวยขับเคล่ือนธุรกิจด าเนินตํอไปได๎ เพราะผ๎ูประกอบการคน

เดียวไมํสามารถท าทุกอยํางได๎อยํางครบถ๎วนและมีประสิทธิภาพท่ีดีได๎ ซึ่งการจัดจ๎างพนักงานมาชํวย

ท าให๎ธุรกิจด าเนินตํอไปได๎ จ าเป็นต๎องบริหารจัดการให๎ดี ท้ังธุรกิจและคน ซึ่งหากมีการบริหารจัดการ

ท่ีดี จะท าให๎ธุรกิจด าเนินได๎อยํางดีและมีประสิทธิผล ท้ังการจัดจ๎างพนักงาน หากแบํงแยกหน๎าท่ีกัน

อยํางชัดเจน ใครท าหน๎าท่ีอยํางไร แบํงชัดเจนและครบถ๎วนตามท่ีธุรกิจต๎องการโดยแบํงและจัดสรร

อยํางเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญอยํางหนึ่งใน

ธุรกิจ และผ๎ูประกอบการเน๎นให๎ทุกคนท างานกันเป็นทีม ท างานอยํางเป็นครอบครัวเดียวกัน ท าหน๎าท่ี

ของตัวเองให๎ดีหากหน๎าท่ีอื่นขาดคนหรือมีปัญหาก็เข๎าไปชํวยเหลือกัน หากบริหารจัดการได๎ดี ก็จะ

ประสบความส าเร็จท้ังการจัดการธุรกิจและการบริหารทรัพยากรบุคคลด๎วย 

2.2.2 การจัดสรรเงินลงทุน 

    ในการจัดสรรเงินลงทุนท้ังหมด เป็นในสํวนของผ๎ูประกอบการเอง ซึ่งผ๎ูประกอบการ

ได๎แบํงจ านวนเงินลงทุนไว๎อยํางชัดเจนและคํอยเป็นคํอยไป ซึ่งผ๎ูประกอบการจะคํอย ๆ ลงทุนทีละ

อยําง คือมักจะใช๎เงินลงทุนไปกับอาคารสถานท่ี การตกแตํงภายในและภายนอกของร๎าน พวกอุปกรณ์ 

วัตถุดิบตําง ๆ ท่ีต๎องใช๎ภายในร๎าน และชนิดพันธุ์ของแมวท่ีต๎องคัดเลือกเพื่อให๎คนไทยเห็นแล๎วรู๎สึก

ชอบและอยากเข๎ามาเลํน  

2.2.3 พนักงาน 

      ผ๎ูประกอบการมีการคัดเลือกพนักงานกํอนรับเข๎ามาท างาน เพื่อคัดกรองคน

ท่ีสามารถท างานท่ีร๎านได๎ในระยะยาว ซึ่งในชํวงการท างาน ผ๎ูประกอบการจะมีการสอนงานกํอน ลง

มือท าให๎พนักงานดู กํอนท่ีจะให๎พนักงานเริ่มท าเอง ซึ่งในชํวงแรกของพนักงานใหมํ ผ๎ูประกอบการจะ

ติดตามอยํางใกล๎ชิด เพื่อสังเกตวิธีการท างาน เนื่องจากหากท าผิดจะสามารถแก๎ไขได๎อยํางทันทํวงที 

เพราะเคยเกิดปัญหาในชํวงแรกเกิดจากความไว๎ใจและเกิดจากความไมํรอบคอบของผ๎ูประกอบการ

เอง  
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2.2.4 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

      ชํองทางหลักในการจัดจ าหนํายของคาเฟุแมวคือหน๎าร๎านท่ีลูกค๎าสามารถ

เดินเข๎ามาส่ังอาหาร ส่ังเครื่องด่ืม และสามารถนั่งเลํนกับแมวได๎ตลอด อยํางไมํจ ากัดเวลา และยังมี

ชํองทางออนไลน์ ท่ีกลํุมเปูาหมายสามารถเห็นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผํานทางส่ือออนไลน์

ได๎ แล๎วเกิดความดึงดูดใจให๎กลํุมเปูาหมายท่ีช่ืนชอบแมวได๎เข๎ามาท่ีร๎านได๎ ซึ่งส่ือออนไลน์เป็นชํองทาง

ท่ีส าคัญมากอยํางหนึ่งในปัจจุบัน  

2.2.5 ชนิดพันธุ์แมว  

      ชนิดพันธุ์ของแมวเป็นส่ิงส าคัญมากของธุรกิจคาเฟุแมว ซึ่งชนิดพันธุ์ของ

แมวมีสํวนส าคัญในการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังร๎าน ส าหรับผ๎ูท่ีช่ืนชอบแมวมาก ๆ หรืออาจจะเป็น

พันธุ์แมวที่หายาก หรือก าลังเป็นท่ีนิยมของคนไทยในสังคมปัจจุบัน พันธุ์แมวมีมากมายหลายชนิด ซึ่ง

ผ๎ูประกอบการก็จะคัดเลือกสายพันธุ์ท่ีคิดวําคนไทยนําจะนิยม และเป็นสายพันธุ์ท่ีสามารถปรับตัวให๎

เข๎ากับสภาพแวดล๎อมของประเทศไทยได๎ 

2.2.6 ท าเลที่ต้ัง 

      ท าเลท่ีต้ังของร๎านเป็นสํวนท่ีส าคัญอยํางหนึ่งท่ีท าให๎ลูกค๎าเลือกใช๎บริการ 

หากท าเลท่ีต้ังของร๎านอยูํในบริเวณท่ีเดินทางยากล าบาก อยูํในซอยลึก อาจท าให๎โอกาสของธุรกิจลด

น๎อยลง เพราะในปัจจุบันการเดินทางเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก ลูกค๎าหรือผ๎ูใช๎บริการตํางก็ต๎องการการ

เดินทางท่ีสะดวกสบาย  

2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

2.3.1 ปัจจัยระดับมหภาค 

       1) สังคมและวัฒธรรม เป็นส่ิงท่ีธุรกิจคาเฟุแมวเป็นท่ีนิยมเป็นอยํางมาก

ในชํวง2 - 3 ปีท่ี ผํานมา เนื่องมาจากสังคมไทยในปัจจุบันกลํุมวัยคนท างานมักอาศัยอยูํ ใน

คอนโดมิเนียม ซึ่งไมํสามารถน าสัตว์เล้ียงเข๎าไปในอาคารได๎ และในปัจจุบันนิยมครองตัวเป็นโสด

มากกวําการมีครอบครัว ซึ่งนิยมครองตัวเป็นโสด ไมํมีเวลาท่ีเล้ียงดูแมว เพราะต๎องท างาน จึงสํงผลให๎

คาเฟุแมวเป็นท่ีนิยมอยํางมาก  
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   2) เทคโนโลยี ในปัจจุบันเทคโนโลยีได๎พัฒนาเป็นอยํางมาก คนท่ัวโลก

สามารถรู๎จักกันได๎แม๎อยูํกันคนละฝ่ังโลก หรือในกรณีท่ีอยูํหํางไกลกัน แตํสามารถเห็นหน๎าพร๎อมกับ

การได๎พูดคุยกัน ในลักษณะท่ีไมํต๎องมาเจอกันได๎ ซึ่งธุรกิจได๎ใช๎เทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน์ คือการใช๎

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผํานส่ือออนไลน์ หรือท่ีเราเรียกวํา เฟซบุ๏ค  

   3) สภาพเศรษฐกิจ ในชํวงหลายปีท่ีผํานมา สภาพเศรษฐกิจตกต่ าไปท่ัวโลก 

ผ๎ูคนตํางใช๎จํายเงินอยํางระมัดระวังกันมากขึ้น ส่ิงใดท่ีไมํจ าเป็นในการด ารงชีวิต ผ๎ูคนก็จะคัดกรองใน

การใช๎จํายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการก าหนดราคาอาหารและเครื่องด่ืมมาก เพราะหากต้ังราคาท่ี

สูงมากเกินไป เกินก าลังของลุกค๎าหรือผ๎ูใช๎บริการ ก็อาจท าให๎ลดโอกาสของธุรกิจได๎ จึงจ าเป็นต๎องต้ัง

ราคาให๎สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจโดยท่ียังได๎ก าไรอยูํ 

   4) ภูมิศาสตร์ ในกรุงเทพมหานคร เป็นหลวงเมืองของประเทศไทย 

ผ๎ูประกอบการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจมากกวําการไปเปิดท่ีจังหวัดอื่น ซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นเมือง

เศรษฐกิจด๎วย โอกาสทางธุรกิจอาจมีเยอะกวําการไปเปิดท่ีจังหวัดอื่น 

2.3.2 ปัจจัยระดับจุลภาค 

      1) คํูแขํงขัน ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวมีโอกาสทางธุรกิจท่ีแตกตํางกัน

ด๎วย อาจเพราะแตํละคาเฟุมีจุดเดํนท่ีแตกตํางกันออกไป ซึ่งผ๎ูประกอบการไมํได๎ค านึงถึงการแขํงขัน

มากนัก เพราะแตํละคาเฟุมีจุดเดํนท่ีแตกตํางกันออกไป  

   2) ลูกค๎า กลํุมลุกค๎ามีท้ังมาใช๎บริการครั้งและกลับมาใช๎บริการซ้ า ซึ่งกลํุมท่ี

กลับมาใช๎บริการซ้ า อาจะเป็นเพราะอาหารและเครื่องด่ืมอยูํในเกณฑ์ท่ีผ๎ูใช๎บริการรับได๎ และมีแมวท่ี

ช่ืนชอบอยูํภายในร๎าน ซึ่งบางกลํุมมาใช๎บริการบํอยมาก หากลูกค๎าได๎รับการบริการจนลูกค๎าพึงพอใจ 

จะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดการกลับมาใช๎บริการซ้ า  

   3) เจ๎าของปัจจัยการผลิต ผ๎ูผลิตจะเป็นรายเดิมท่ีผ๎ูประกอบการเคยซื้อขาย

กันอยูํ เป็นประจ า ซึ่ งอาจจะมี ผ๎ูขายรายอื่น ท่ีเข๎ามาเสนอขายสินค๎ากับผ๎ูประกอบการ แตํ

ผ๎ูประกอบการเล็งเห็นวําอาจจะถูกกวําจริงแตํเมื่อคิดราคาเฉล่ียแล๎วก็ถูกกวําแคํไมํมีบาท ซึ่ง

ผ๎ูประกอบการคิดวําไมํได๎เป็นเรื่องใหญํมาก จึงเลือกท่ีจะซื้อกับผ๎ูขายรายเดิมท่ีเคยซื้อกันประจ า 
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   4) ผ๎ูมีศักยภาพเข๎ามาใหมํ เนื่องจากธุรกิจคาเฟุแมว ใช๎เงินลงทุนคํอนข๎างสูง 

การมีคํูแขํงรายใหมํอาจจะเกิดขึ้นได๎น๎อย ไมํเยอะมาก และผ๎ูประกอบการจ าเป็นต๎องมีความรู๎ด๎านแมว 

ท้ังเรื่องการดูแล การรักษา การฉีดวัคซีน เป็นต๎น ซึ่งเป็นไปได๎ยากท่ีจะมีคํูแขํงขันรายใหมํเข๎ามาทุรกิจ

คาเฟุแมวเหมือนกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจคาเฟุแมวด๎วย 

   5) การทดแทนจากบริการอื่น ธุรกิจคาเฟุแมวถือเป็นธุรกิจท่ีมีความพิเศษ

เฉพาะตัว คือเป็นคาเฟุแมวท่ีให๎ความส าคัญกับการมานั่ งเลํนกับแมวหรือการมาถํายรูป ซึ่ง

กลํุมเปูาหมายท่ีจะมาร๎านคาเฟุแมวคือกลํุมท่ี รักแมวและช่ืนชอบแมว ซึ่งการทดแทนจากบริการอื่น

เป็นเรื่องยากเพราะธุรกิจคาเฟุแมวมีกลํุมเปูาหมายลูกค๎าท่ีชัดเจน หากอาหารและเครื่องด่ืมเป็นส่ิงท่ี

ท าให๎ร๎านมีรายได๎ แตํท่ีส าคัญคือผ๎ูมาใช๎บริการอยากมาเลํนกับแมว ซึ่งในคาเฟุท่ัวไปจะมีแคํอาหาร

หรือเครื่องด่ืมให๎บริการแคํนั้น นี่เป็นโอกาสท่ีดีส าคัญของธุรกิจคาเฟุแมว 

3. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจคาเฟ่แมว 

3.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 

3.1.1 การสร้างความแตกต่างในด้านรูปแบบของร้าน 

     พื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ ร๎านคาเฟุแมวล๎วนมีท้ังอยูํในซอยหรือกระท่ังติดถนน 

ซึ่งสถานท่ีต้ังมีสํวนส าคัญท่ีจะดึงดูดลูกค๎าได๎เชํนกัน หากร๎านมีการตกแตํงท่ีสวยงาม มีท่ีจอดรถ

เพียงพอ ท าให๎ลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการท่ีร๎านรู๎สึกไร๎ความกังวล จะมีจุดเดํนท่ีนําสนใจอยํ างมากซึ่งปัจจัย

เหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎จ าเป็นต๎องอาศัยแนวคิดท่ีมีความสร๎างสรรค์ของผ๎ูประกอบการด๎วย 

3.1.2 การสร้างความแตกต่างในด้านการบริหารงาน 

    วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารจัดการร๎านคาเฟุแมวของผ๎ูประกอบการ มา

จากประสบการณ์การท างานท่ีคํอนข๎างแตกตํางกัน มีท้ัง ผ๎ูประกอบการท่ีธุรกิจเดิมและเคยบริหาร

จัดการมากํอนแล๎ว กับ ผ๎ูประกอบการท่ีลาออกจากพนักงานเงินเดือนออกมาเป็นเจ๎าของธุรกิจ 

 

 



89 

 

3.1.3 การสร้างความแตกต่างของบุคลากรผู้ให้บริการ 

    ธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริการ บุคลากรท่ีดี มีใจบริการ มักจะสํงผลดีตํอ

ธุรกิจหรือองค์กรด๎วย เพราะลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการตํางต๎องการการบริการท่ีดี การดูแลเอาใจใสํลูกค๎า 

โดยส่ิงท่ีส าคัญส าหรับงานบริการคือมีบุคลากรท่ีดีท่ีท าให๎ลูกค๎ามีความประทับใจและอยากกลับมาใช๎

บริการท่ีร๎านอีกครั้ง 

3.1.4 การสร้างความแตกต่างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 

     การมีภาพลักษณ์ท่ีโดดเดํนของธุรกิจคาเฟุแมว ต๎องเริ่มจากวิสัยทัศน์และ

นโยบายของผ๎ูประกอบการกํอนวํา ต๎องการให๎คาเฟุแมวมีลักษณะอยํางไร มีภาพลักษณ์ออกมา

อยํางไร อาจใช๎ช่ือของร๎านหรือสัญลักษณ์แสดงท่ีสามารถบํงบอกลักษณะและรูปแบบของร๎านคาเฟุ

แมว 

3.2 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 

   การต้ังราคาต่ ากวําคํูแขํง การต้ังราคาท่ีต่ ากวําคํูแขํงในบริเวณท่ีมีคาเฟุแมวอยูํใน

บริเวณท่ีใกล๎เคียงกันจะท าให๎ได๎เปรียบ หากมีพันธุ์แมว และการตกแตํงร๎านท่ีคล๎ายคลึงกัน ก็สามารถ

ดึงดูดลูกค๎าผ๎ูใช๎บริการได๎ หากราคาต่ ากวํามากแล๎วคุณภาพก็ย่ าแยํ ก็คงเป็นภาพลักษณ์ท่ีไมํดีตํอธุรกิจ 

  การลดต๎นทุนในการประกอบธุรกิจ ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวมีการบริหาร

จัดการต๎นทุนในเรื่องของวัตถุดิบการปรุงอาหารและท าเครื่องด่ืม ซึ่งในการจัดการแหลํงวัตถุดิบในการ

ท าอาหารและเครื่องด่ืม จะมีแหลํงท่ีแตกตํางกันออกไป ตามความพึงพอใจของผ๎ูประกอบการ 

3.3 กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

  ผ๎ูประกอบการจะมีการเน๎นกลํุมเปูาหมายเฉพาะกลํุม คือเน๎นไปท่ีกลํุมคนท่ีรักแมว ช่ืนชอบ

แมว และเป็นผ๎ูท่ีอาศัยอยูํในแถบบริเวณท่ีต้ังของร๎าน เพื่อให๎กลํุมเปูาหมายได๎เข๎ามาใช๎บริการท่ีร๎าน

และเป็นกลํุมท่ีรักและช่ืนชอบแมวด๎วย เนื่องด๎วยในแถบบริเวณท่ีต้ังของร๎านยังไมํมีร๎านคาเฟุแมวอื่น 

เพื่อเป็นการให๎กลํุมคนท่ีรักและช่ืนชอบแมวได๎เข๎ามาใช๎บริการท่ีร๎าน เพื่อสะดวกตํอการเดินทางและ

ยังได๎เลํนกับแมวที่ช่ืนชอบได๎ 
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อภิปรายผล 

1. รูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจคาเฟ่แมว 

จากการศึกษาผ๎ูวิจัยพบวํา ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมว ด าเนินธุรกิจในลักษณะบริหารเพียง

คนเดียว โดยผ๎ูประกอบการบริหารจัดการภายในร๎านเพียงคนเดียว มีอ านาจในการตัดสินใจภายใน

ร๎านท้ังหมด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของจิราณัทย์ กึ่งสวัสด์ิ (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ พบวํา มีผ๎ูประกอบการท่ีบริหารงานเพียงคนเดียว มีอ านาจเด็ดขาดท่ีจะ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานท้ังหมด เพื่อให๎งํายตํอการบริหารและด าเนินงานได๎อยํางรวดเร็ว

เนื่องจากผํานจากคนเพียงคนเดียว แตํควรมีการวางแผนระบบงานให๎เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสใน

การขยายกิจการในอนาคตเพราะเกิดจากการขยายตัวของตลาด 

 1.1 การลงทุน 

จากการศึกษาผ๎ูวิจัยพบวํา ในด๎านเงินลงทุนของธุรกิจคาเฟุแมว ผ๎ูประกอบใช๎เงินลงทุนจาก

เงินทุนรายได๎ของตัวเอง เป็นเงินท่ีผ๎ูประกอบการมีอยูํแล๎ว ไมํได๎ท าเรื่องกู๎จากธนาคารเพื่อมาท าธุรกิจ 

และในด๎านของการตกแตํงร๎านท้ังภายในและภายนอกร๎าน ตึกอาคารและสถานท่ี เป็นส่ิงแรกท่ี

ผ๎ูประกอบการให๎ส าคัญและลงทุนเป็นอันดับแรกของการท าธุรกิจ ท้ังยังมีการลงทุนอุปกรณ์ท่ีมีอายุ

การใช๎งานในระยะยาว วัตถุดิบในการท าอาหาร และชนิดพันธุ์แมวท่ีมีหลายชนิด  ในสํวนของการ

ลงทุนนั้นเป็นพื้นฐานของทุกธุรกิจท่ีจ าเป็นต๎องท า ไมํมีส่ิงใดท่ีสามารถลงทุนได๎โดยไมํใช๎เงินลงทุน หาก

จะใช๎เงินลงทุนมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับก าลังของผ๎ูประกอบการ หากมีเงินลงทุนจ านวนมาก็สามารถใช๎

เงินลงทุนมากตามท่ีผ๎ูประกอบการพึงพอใจ และควรลงทุนให๎เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ซึ่ง

สอดคล๎องกับงานวิจัยของนภาลัย ธนะวัฒน์ (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง การด าเนินธุรกิจและการจัดการโล

จิสติกส์ของผ๎ูประกอบการธุรกิจดาวเรืองในจังหวัดนครปฐม พบวํา เงินลงทุนมาจากเงินเก็บจากรายได๎

ทางอื่นและ การกู๎ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งผ๎ูประกอบการมีการลงทุนในด๎านพื้นท่ีการเพาะปลูก 

เมล็ดพันธุ์ และการจ๎างแรงงาน การลงทุนท่ีดีควรให๎เหมาะสมกับตนเองเพื่อให๎การด าเนินธุรกิจเป็นไป

อยํางราบรื่นไมํติดขัด มีเงินหมุนเวียนตลอด อาจจะมีการใช๎ประสบการณ์ในอดีตมาประเมินถึงขนาด

การลงทุน รวมไปถึงการรํวมลงทุนเพื่อแบํงเบาภาระ 

 



91 

 

1.2 การคัดเลือกพนักงาน 

จากการศึกษาผ๎ูวิจัยพบวํา ธุรกิจคาเฟุแมวมักคัดเลือกพนักงานจากทัศนคติท่ีดี ซึ่งทัศนคติท่ีดี

ของผ๎ูประกอบการคาเฟุแมวคือ การมีใจรักการบริการ ซึ่งธุรกิจคาเฟุแมวเป็นธุรกิจท่ีไมํได๎มีแคํแมว 

แตํมีในสํวนร๎านอาหารและเครื่องด่ืมด๎วย ซึ่งเป็นธุรกิจบริการ ใช๎การบริการเป็นหลัก หากมีการบริการ

ท่ีดีก็สามารถท าให๎ธุรกิจเจริญเติบโตได๎ ผ๎ูใช๎บริการก็สามารถบอกปากตํอปากได๎และมีความรู๎

ความสามารถในงานบ๎าง อาจจะไมํได๎มีความรู๎ความสามารถมาก แตํมีพื้นฐานท่ีสามารถตํอเติมความรู๎

เพิ่มเติมได๎อีก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของณัฎฐภัทร์ สุนทรศิลสังวร (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง รูปแบบ

และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ทางการศึกษาของบริษัทสตาร์ซอฟต์แวร์ จ ากัด พบวํา มัก

รับพนักงานท่ีมีทัศนคติท่ีดีและมีความรู๎ตรงสายงานท่ีเปิดรับเพื่อให๎งานออกมามีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด ซึ่งจะมีการพัฒนา แลกเปล่ียนความรู๎กันอยูํเสมอภายในองค์กร และมีการอบรมนอกสถานท่ีเพื่อ

เพิ่มความรู๎ความสามารถให๎แกํพนักงาน 

1.3 การจัดซ้ืออุปกรณ์และวัตถุดิบ 

  จากการศึกษาพบวํา ผ๎ูประกอบการมีการจัดซื้ออุปกรณ์ตําง ๆ ภายในร๎านท่ีมีอายุการใช๎งาน

ประมาณ 2 ปี ซึ่งผ๎ูประกอบการเป็นผ๎ูศึกษาหาความรู๎ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตําง ๆ ซึ่งเลือกซื้อท่ีราคา

ไมํสูงมากและมีคุณภาพที่ดีท่ีเหมาะสมกับการใช๎ในระยะยาว และผ๎ูประกอบการยังมีรอบระยะเวลาใน

การจัดซื้อวัตถุดิบในการเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งโดยเฉล่ียสัปดาห์ละครั้ง ผ๎ูประกอบการจะเป็น

ผ๎ูจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบเอง โดยจะมีร๎านขายประจ าท่ีซื้อขายกันมา ซึ่งการบริหารวัตถุดิบในการ

ท าอาหารและเครื่องด่ืมถือเป็นส่ิงส าคัญเพราะ อาหารและเครื่องด่ืมเป็นรายได๎หลักของทางร๎าน หาก

วัตถุดิบท่ีไมํดีก็ท าให๎อาหารและเครื่องด่ืมมีคุณภาพต่ าและรสชาติท่ีไมํดี ก็อาจสํงผลให๎ลูกค๎าไมํเข๎ามา

ใช๎บริการถึงแม๎จะมีแมวตัวโปรดท่ีผ๎ูใช๎บริการช่ืนชอบ ซึ่งสอดคล๎องกับจันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ (2557) 

ได๎ศึกษาเรื่อง การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของผ๎ูประกอบการโต๏ะจีนจังหวัดนครปฐม 

พบวํา ผ๎ูประกอบการมีการค านวณปริมาณท่ีต๎องใช๎ในการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให๎ได๎ตามจ านวนท่ี

ผ๎ูประกอบการต๎องใช๎ และมีการวางแผนในเรื่องการบริหารวัตถุดิบท่ีเป็นปัจจัยส าคัญเพราะมี

ผลกระทบโดยตรงตํอคุณภาพของอาหารซึ่งลูกค๎าในปัจจุบันให๎ความส าคัญมาก ซึ่งจ าเป็นต๎อง

ตรวจเช็คสินค๎าและเก็บรักษาให๎มีคุณภาพมากท่ีสุดเมื่อน าไปใช๎งาน การจัดซื้อท่ีดีคือ มีกระบวนการ



92 

 

ส่ังซื้อท่ีชัดเจนตามจ านวนโต๏ะท่ีได๎รับมา ท าให๎สามารถค านวณปริมาณการส่ังซื้อได๎อยํางชัดเจน

แนํนอน 

1.4 รูปแบบการบริการ 

  จากการศึกษาพบวํา ธุรกิจคาเฟุแมวมีขั้นตอนรูปแบบการให๎บริการท่ีชัดเจน ซึ่ ง

ผ๎ูประกอบการก าหนดการให๎บริการของพนักงานอยํางชัดเจน เพื่อให๎เกิดมาตรฐานในการบริการลูกค๎า

หรือผ๎ูใช๎บริการ ซึ่งผ๎ูประกอบการให๎ความส าคัญกับการบริการเป็นอยํางมาก เพื่อให๎ลูกค๎าหรือ

ผ๎ูใช๎บริการเกิดความพึงพอใจและเกิดการกลับมาใช๎บริการซ้ า การให๎บริการของธุรกิจคาเฟุแมวจะเป็น

การกลําวต๎อนรับลูกค๎า ต้ังแตํลูกค๎าเปิดประตูร๎านเข๎ามา กลําวทักทายลูกค๎าพร๎อมให๎ค าแนะน า

เกี่ยวกับการใช๎บริการคาเฟุแมว ซึ่งเป็นส่ิงท่ีนําสนใจ ในร๎านอาหารท่ัวไป มักไมํเห็นพนักงานกลําว

ทักทายลูกค๎าหรือให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับร๎าน แตํร๎านคาเฟุแมวด๎วยความท่ีมีสัตว์ จึงท าให๎มีการบริการ

ให๎ค าแนะน าแกํลูกค๎า เพื่อรักษาสุขอนามัยท้ังตัวผ๎ูใช๎บริการและแมว 

1.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

  จากการศึกษาพบวํา 1) ด๎านรูปแบบสินค๎าและบริการ ภายในร๎านมักมีสินค๎าประเภทของฝาก

เล็ก ๆ น๎อย ๆ ท่ีสามารถซื้อให๎เป็นที่ระลึกแกํผ๎ูท่ีมาใช๎บริการได๎ ซึ่งจะมีท้ังท่ีผ๎ูประกอบการหามาขายท่ี

ร๎านเอง และสินค๎าฝากขาย ซึ่งสินค๎าท่ีร๎านมักเป็นสินค๎าช้ินเล็ก ๆ ซึ่งเป็นการหารายได๎เพิ่มอีกชํองทาง

หนึ่ง เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํร๎านมากยิ่งขึ้น ไมํใชํแคํการจ าหนํายเครื่องด่ืมและอาหารของท่ีร๎าน แตํ

จ าหนํายสินค๎าของฝากหรือท่ีระลึกให๎แกํผ๎ูท่ีมาใช๎บริการอีกด๎วย ด๎านการบริการก็จะมีการบริการของ

ทางร๎านต้ังแตํลูกค๎าเปิดประตูเข๎าร๎านมา พนักงานก็ให๎การต๎อนรับผ๎ูท่ีมาใช๎บริการ เนื่องด๎วยเป็น

นโยบายของทางร๎านท่ีให๎พนักงานบริการลูกค๎าด๎วยใจบริการจริง ๆ เนื่องด๎วยธุรกิจคาเฟุแมวเป็น

ธุรกิจบริการ 2) การก าหนดราคา ถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญธุรกิจคาเฟุแมว ถึงแม๎ท าเลท่ีต้ังของร๎านคาเฟุแมว

จะอยูํคนละบริเวณกัน แตํการต้ังราคาท่ีดีและเหมาะสมกับบริเวณท่ีต้ังจะท าให๎สามารถดึงดูดลูกค๎า

เข๎าร๎านได๎ เพราะลูกค๎ามีก าลังมากพอท่ีจะเข๎ามาใช๎บริการ แตํหากต้ังราคาท่ีสูงมากเกินไปและอยูํใน

บริเวณท่ีมีประชากรท่ีรายได๎ไมํสูงมากหรือไมํใชํยํานเศรษฐกิจก็จะท าให๎ผ๎ูมาใช๎บริการน๎อย ซึ่งในการ

ก าหนดราคาก็ขึ้นอยูํกับต๎นทุนของอาหารหรือเครื่องด่ืมชนิดนั้น ประกอบกับท าเลท่ีต้ังของร๎านเพื่อให๎

ราคาเหมาะสมมากท่ีสุด ไมํแพงมากเกินไปหรือถูกจนไมํได๎ก าไรเทําท่ีควร 3) การประชาสัมพันธ์ ใน
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ปัจจุบันเกือบทุกธุรกิจมีการประชาสัมพันธ์ผํานทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการแบํงปันกันอยํางรวดเร็ว

และครอบคลุมทุกกลํุมเปูาหมาย อยํางไมํต๎องลงทุนออกส่ือส่ิงพิมพ์ แตํเป็นการประชาสัมพันธ์ผําน

ทางสังคมออนไลน์ ท่ีมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีการใช๎ส่ือออนไลน์เป็นส่ือกลางเพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่น ซึ่ง

การประชาสัมพันธ์หลักของธุรกิจคาเฟุแมวจะเป็นเพจเฟซบุ๏คของทางร๎านเอง โดยท่ีเจ๎าของกิจการ

เป็นผ๎ูสร๎างเพจขึ้นมา เพื่อใช๎ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร๎านให๎แกํบุคคลอื่นได๎เห็นและเกิด

แรงจูงใจเข๎ามาใช๎บริการท่ีร๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับจันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ (2557) ได๎ ศึกษาเรื่อง การ

สร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของผ๎ูประกอบการโต๏ะจีนจังหวัดนครปฐม พบวํา ผ๎ูประกอบการ

โต๏ะจีนมีเวบไซต์เป็นของตนเองเพื่อส่ือสารกับผ๎ูบริโภค ซึ่งเป็นอีกชํองทางท่ีผ๎ูบริโภคสามารถเข๎ามาดูท่ี

เว็บไซต์ได๎ เป็นการโฆษณาร๎านอีกทางหนึ่ง   

2. สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจคาเฟ่แมว 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  จากการศึกษา พบวํา การบริหารจัดการ เป็นส่ิงท่ีส าคัญในธุรกิจคาเฟุแมว หากมีการบริหาร

จัดการท่ีดีจะท าให๎ธุรกิจสามารถด าเนินตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเติบโตอยํางยั่งยืนตํอไป แตํ

หากธุรกิจมีการบริหารจัดการท่ีไมํมีระเบียบข้ันตอนท่ีชัดเจนจะท าให๎งานไมํเป็นระเบียบและงานท่ีได๎ก็

ไมํมีประสิทธิภาพดีเทําท่ีควรนัก การบริหารจัดการภายในธุรกิจถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญอยํางมาก ซึ่งใน

ธุรกิจไมํได๎มีแคํหน๎าท่ีใดหน๎าท่ีเดียว แตํธุรกิจคาเฟุแมวมีหลายหน๎าท่ีด๎วยกัน ซึ่งผ๎ูป ระกอบการไมํ

สามารถท าได๎เพียงคนเดียว จ าเป็นต๎องมีลูกจ๎าง และผ๎ูประกอบการต๎องบริหารจัดการให๎ด าเนินไปได๎

ด๎วยดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับ ภูวนารถ ถาวรศิริ (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัว

เพื่อความอยูํรอดของผ๎ูประกอบการธุรกิจน้ าด่ืมท๎องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบวํา 

ระบบการบริหารของผ๎ูประกอบการและองค์ประกอบภายในตําง ๆ ของธุรกิจน้ าด่ืมท๎องถิ่น เรียบงําย

และไมํซับซ๎อนมาก มีการแบํงหน๎าท่ีกันอยํางชัดเจน ผ๎ูประกอบการมีการดูและควบคุมธุรกิจ การบัญชี 

ดูแลบัญชีรายรับ-รายจําย การผลิต ผลิตน้ าด่ืม ควบคุมเครื่องจักร ซึ่งในธุรกิจจ าเป็นต๎องมีหน๎าท่ีท่ี

แตกตํางกันแตํต๎องประสานงานซึ่งกันและกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

2.2.1 ระดับมหภาค 

   จากการศึกษา พบวํา 1) ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็น

เมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีประชากรท่ีมากอยูํแล๎ว การด าเนินธุรกิจคาเฟุแมว ไมํเป็นอุปสรรคใด 

แถมยังเป็นโอกาสของธุรกิจนี้อีกด๎วย เนื่องจากในปัจจุบันสังคมเมือง วัยท างานนิยมพักอาศัยอยูํใน

คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นท่ีพักท่ีห๎ามน าสัตว์เล้ียงขึ้นอาคาร ธุรกิจคาเฟุแมวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีคนใน

วัยท างานให๎ความสนใจและเป็นท่ีนิยมอยํางมาก  2) สภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน เศรษฐกิจคํอนข๎าง

ตกต่ าไปท่ัวโลก แนํนอนประเทศไทยได๎รับผลกระทบเชํนกัน ซึ่งประชากรมีการใช๎จํายท่ีระมัดระวัง

มากยิ่งขึ้น ด๎วยเพราะเศรษฐกิจท่ีย่ าแยํ คําครองชีพสูง เป็นอุปสรรคตํอธุรกิจคาเฟุแมวเป็นอยํ างยิ่ง 

เพราะประชากรบางกลํุมท่ีรักและช่ืนชอบแมวแตํอาจจะไมํเห็นถึงความจ าเป็นต๎องเข๎าร๎านคาเฟุแมว 

ดังนั้นเป็นหน๎าท่ีของธุรกิจคาเฟุแมวท่ีต๎องสร๎างจุดดึงดูดและจุดท่ีนําสนใจเพื่อดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎

บริการท่ีร๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชุดาพร สุวรรณวงษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การ

ด าเนินงานของธุรกิจท่ีพักในเขตอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี พบวํา จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยท่ีถดถอยสํงผลท าให๎นักทํองเท่ียวใช๎จํายอยํางประหยัดขึ้น ท้ังนี้รัฐบาลได๎เสนอนโยบายสํงเสริม

การทํองเท่ียวในประเทศไทย เพื่อกระต๎ุนความเช่ือมั่นท่ีมีตํอระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของการ

ทํองเท่ียวตํอตํางชาติ ให๎เป็นไปในทิศทางท่ีปกติ รัฐบาลจึงกระต๎ุนให๎ประชาชนออกไปทํองเท่ียวในชํวง

เทศกาลท่ีส าคัญ แตํผลตอบรับจากประชาชนก็ไมํดีเทําท่ีควร 

  2.2.2 ระดับจุลภาค 

  จากการศึกษาพบวํา 1) ด๎านคํูแขํงขัน ถือได๎วําเป็นโอกาสของผ๎ูประกอบการ ท่ีมีคํู

แขํงขันจ านวนน๎อย เพราะอยูํในคนละบริเวณกัน ซึ่งการธุรกิจคาเฟุแมวอยูํในคนละบริเวณกันท าให๎

ร๎านได๎เปรียบ เพราะไมํแยํงลูกค๎าซึ่งกันและกัน และร๎านมีจุดเดํนเป็นของตัวเองท้ังการแบํงแยกโซน

เลํนแมวและโซนทานอาหารและเครื่องด่ืมอยํางชัดเจนหรือการมีร๎านท่ีใหญํมีแมวนํารักหลายสายพันธุ์ 

นี่ก็เป็นโอกาสของผ๎ูประกอบการแล๎ว 2) ด๎านลูกค๎า การท่ีร๎านมีข๎อดีของตัวเอง สํงผลให๎ลูกค๎าเกิด

ความพึงพอใจและกลับมาใช๎บริการซ้ าได๎ ซึ่งผ๎ูประกอบการมีความมั่นใจในร๎านของตัวเองวํามีการ

บริการดี หรืออาหารและเครื่องด่ืมมีราคาท่ีไมํแพง ซึ่งเป็นข๎อเดํนของธุรกิจ ก็สามารถท าให๎ลูกค๎าเกิด
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ความประทับใจในการบริการของพนักงาน หรือความนํารักของแมวภายในร๎าน 3) ด๎านเจ๎าของปัจจัย

การผลิต เป็นร๎านท่ีผ๎ูประกอบการซื้อขายกันเป็นประจ า จึงเกิดความสนิทสนม เพราะผ๎ูประกอบการ

เล็งเห็นวํา การเปล่ียนเจ๎าของปัจจัยการผลิตนั้นไมํได๎สํงผลดีตํอผ๎ูประกอบการมากนัก จึงซื้อขายกับ

ผ๎ูขายรายเดิม เนื่องจากคุณภาพของสินค๎าก็อยูํในระดับท่ีผ๎ูประกอบการพึงพอใจ 4) ด๎านผ๎ูมีศักยภาพ

เข๎ามาใหมํ เนื่องจากธุรกิจคาเฟุแมว เป็นธุรกิจท่ีใช๎เงินลงทุนคํอนข๎างสูง สํงผลให๎คํูแขํงขันรายใหมํต๎อง

เป็นผ๎ูท่ีมีเงินลงทุนคํอนข๎างสูง ซึ่งเป็นโอกาสของผ๎ูประกอบการท่ีไมํเกรงกลัวตํอคํูแขํงรายใหมํ และ

ผ๎ูประกอบการมีทัศนคติท่ีดีตํอธุรกิจตัวเองคือ มีความคิดท่ีท าร๎านท าธุรกิจของตัวเองให๎ดีแล๎ว ลูกค๎าก็

จะไมํให๎และมาใช๎บริการซ้ าอีก ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ (2558) ศึกษา

เรื่อง การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของผ๎ูประกอบการโต๏ะจีนจังหวัดนครปฐม พบวํา คํูแขํง

รายใหมํของธุรกิจโต๏ะจีนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจนี้สามารถค านวณก าไรได๎ทันที การ

ลงทุนก็ไมํจ าเป็นต๎องลงทุนเป็นจ านวนมาก คํูแขํงรายใหมํจึงเข๎ามาท าธุรกิจนี้ได๎งําย  5) การทดแทน

จากบริการอื่น เนื่องจากธุรกิจคาเฟุแมวเป็นธุรกิจท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือการให๎ความส าคัญท่ีแมว 

ให๎ผ๎ูใช๎บริการได๎มาเลํนแมวเพื่อผํอนคลายจากความเครียด ความเหนื่อยล๎า หรือมานั่งถํายรูปกับแมว 

ซึ่งส่ิงส าคัญของธุรกิจคาเฟุแมว คือแมว ดังนั้น ธุรกิจอื่นท่ีเป็นคาเฟุหรือร๎านอาหารและเครื่องด่ืม เป็น

ส่ิงท่ีทดแทนกันได๎ยาก เพราะลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการสํวนมากเป็นผ๎ูท่ีรักและช่ืนชอบแมว การท่ีลูกค๎า

เข๎ามาใช๎บริการคาเฟุแมวเพราะลูกค๎าต๎องการเข๎ามาเลํนกับแมว สํวนการทานอาหารและเครื่องด่ืม

เป็นเรื่องรองจากการมาเลํนแมว แตํเป็นเรื่องส าคัญของผ๎ูประกอบท่ีใช๎ในการหารายได๎เข๎าร๎าน 

 

3. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจคาเฟ่แมว 

3.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 

  จากการศึกษาพบวํา รูปแบบของร๎านเป็นส่ิงส าคัญท่ีสร๎างความแตกตํางให๎แกํผ๎ูประกอบการ 

ซึ่งธุรกิจคาเฟุแมวของผ๎ูประกอบการมีความแตกตํางกันในเรื่องของรูปแบบของร๎านเป็นอยํางยิ่ง ซึ่ง

เป็นจุดเดํนของทางร๎าน เพราะผ๎ูประกอบการให๎ความส าคัญด๎านการตกแตํงร๎านเป็นอยํางมาก ท้ังการ

ตกแตํงร๎านภายในและภายนอกร๎าน ความกว๎าง ความสะอาด เป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งรูปแบบของร๎านเป็นส่ิง
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ส าคัญเป็นส่ิงท่ีผ๎ูท่ีมาใช๎บริการเห็นเป็นอันดับแรก ๆ รองจากแมวท่ีผ๎ูใช๎บริการอยากมาเลํน หากมีการ

ตกแตํงร๎านท่ีสวยงาม ดูสะอาดตา ก็สามารถดึงดูดลูกค๎าให๎เข๎ามาใช๎บริการได๎ 

 ด๎านบุคลากร ก็ถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญของธุรกิจคาเฟุแมวท่ีเป็นธุรกิจบริการ เพราะฉะนั้นการ

บริการของบุคลากรหรือพนักงานภายในร๎านเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก ผ๎ูประกอบการท่ีให๎ความส าคัญกับ

พนักงานภายในร๎านเกี่ยวกับการบริการผ๎ูท่ีมาใช๎บริการ หากพนักงานบริการดี ใจบริการ ยิ้มแย๎ม

แจํมใส จะไมํคํอยมีลูกค๎าเข๎ามาต าหนิทางเพจร๎านคาเฟุแมวหรือกับตัวผ๎ูประกอบการเอง แตํหากมี

พนักงานท่ีประพฤติตัวไมํดีกับผ๎ูมาใช๎บริการ เชํนการ เสียงดัง ตวาด สํงผลให๎ลูกค๎ามีข๎อต าหนิกับทาง

ผ๎ูประกอบการ ซึ่งเป็นข๎อเสียของทางร๎านได๎ทันที สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฐิตินันท์ ทองสาด (2556) 

ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันและการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ทางสังคมของผ๎ูประกอบการธุรกิจรีสอร์ทอ าเภอแกํงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบวํา ในด๎านบุคลากร

จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาอยูํเสมอ ในเรื่องคุณภาพด๎านการบริการ บุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคัญและมุํงเน๎นใน

คุณภาพของการบริการ และไมํเครํงครัดในเรื่องกฎระเบียบมากนัก ด๎วยพนักงานเป็นคนในชุมชน  

3.2 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 

  จากการศึกษาพบวํา หากผ๎ูประกอบการสามารถหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการท าอาหารและ

เครื่องด่ืมในต๎นทุนท่ีต่ าได๎ จะได๎โอกาสของผ๎ูประกอบการท่ีสามารถก าหนดราคาและสร๎างก าไ รได๎

มากกวํา เปรียบกันในกรณีท่ีต๎นทุนแตกตํางกัน แตํก าหนดราคาเทํากัน ผ๎ูประกอบการท่ีมีต๎นทุนท่ีต่ า

กวํายํอมได๎เปรียบในการสร๎างผลก าไรมากกวํา ซึ่งการเป็นผ๎ูน าด๎านต๎นทุนได๎ คุณภาพของสินค๎าหรือ

ผลิตภัณฑ์ไมํควรด๎อยคุณภาพลงไป ควรให๎อยูํในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมซึ่งกันและกัน  ซึ่งสอดคล๎องกับ

งานวิจัยของ วัญวิริญจ์ แจ๎งพลอย (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน

ในการด าเนินธุรกิจร๎านกาแฟของผ๎ูประกอบการรายยํอย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  พบวํา 

ผ๎ูประกอบการมีการน าการบริหารต๎นทุนต่ ามาจัดการภายในองค์กร ซึ่งสร๎างเครือขํายต๎นทุนวัตถุดิบ 

ท าให๎ได๎วัตถุดิบในราคาต๎นทุน สํงผลให๎วัตถุดิบของตนเองมีราคาท่ีต่ ากวําคํูแขํงภายในธุรกิจเดียวกัน 

จนเกิดความได๎เปรียบและสามารถสร๎างผลก าไรได๎ 
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3.3 กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

  จากการศึกษาพบวํา ธุรกิจคาเฟุแมวเป็นธุรกิจท่ีใช๎กลยุทธ์มากท่ีสุด เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีมี

ความพิเศษคือ เน๎นเอาใจคนท่ีรักและช่ืนชอบแมว กลําวคือผ๎ูประกอบการมุํงเน๎นไปท่ีกลํุมลูกค๎าท่ีรัก

และช่ืนชอบแมวเป็นหลัก โดยไมํได๎ก าหนดเพศหรือชํวงวัยของกลํุมเปูาหมายเลย แตํให๎ความส าคัญไป

ท่ีกลํุมท่ีรักและช่ืนชอบแมว เพราะธุรกิจคาเฟุแมวจะเป็นธุรกิจท่ีมีแมวหลากหลายพันธุ์ให๎เลํนท้ังพันธุ์

ท่ีพบเห็นได๎ท่ัวไปหรือพันธุ์ท่ีนํารักและหายากอีกด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วัญวิริญจ์ แจ๎ง

พลอย (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันในการด าเนินธุรกิจร๎าน 

กาแฟของผ๎ูประกอบการรายยํอย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวํา ธุรกิจร๎านกาแฟก็จะมีการ

น าเสนอสินค๎าประเภทกาแฟให๎แกํผ๎ูบริโภคท่ีนิยมบริโภคกาแฟท่ีอาจจะมีความแตกตํางจากกาแฟท่ัว 

ๆ ไป ซึ่งผ๎ูประกอบการจะน าเสนอเมนูให๎ตรงตามความต๎องการของผ๎ูบริโภค 

ประโยชน์จากการวิจัย 

      จากการศึกษากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ท าให๎ผ๎ูวิจัยได๎ทราบถึงข๎อมูลและสามารถน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลตาม

วัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลการศึกษาท่ีครบถ๎วนและถูกต๎อง เพื่อให๎งานวิจัยนี้มีคุณภาพ น าไปสํู

ความรู๎และแนวทางในการด าเนินงาน การจัดการธุรกิจในรูปแบบตําง ๆ ตํอไป จากผลการวิจัยในครั้ง

นี้ผ๎ูวิจัยขอเสนอแนะ ประโยชน์เชิงการจัดการธุรกิจและประโยชน์เชิงทฤษฎี ดังนี้ 

1. ประโยชน์เชิงการจัดการธุรกิจ 

1.1 ผลการวิจัย พบวํา ผ๎ูประกอบการธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลยุทธ์

การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันโดยการสร๎างความแตกตํางด๎านการบริการ การตกแตํงภายใน

และภายนอกของร๎านและชนิดพันธุ์แมว แตํเนื่องจากในเขตกรุงเทพมหานครมีคาเฟุแมวจ านวน

คํอนข๎างมาก หากผ๎ูประกอบการมีการบริหารจัดการด๎านการบริการ การตกแตํงร๎านท่ีสวยงาม มีพันธุ์

ท่ีนํารักและหลากหลาย ราคาอาหารและเครื่องด่ืมอยูํในระดับปานกลางไมํสูงมากเกินไป สามารถท า

ให๎กิจการด าเนินตํอไปได๎และมีก าไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

1.2 ผ๎ูประกอบการ สามารถน าข๎อมูลท่ีได๎จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปปรับใช๎กับธุรกิจของ

ตนเองท่ีก าลังด าเนินการอยูํ หรือผ๎ูท่ีสน ใจธุรกิจคาเฟุแมวอยูํ  เพื่อปรับปรุงให๎มีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได๎แกํ การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจให๎มีทักษะและความช านาญมากยิ่งขึ้น 

เพื่อสํงผลท่ีดีตํอธุรกิจให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไป  

1.3 ผ๎ูประกอบการให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น เพราะการบริหารจัดการ

ร๎านท่ีดีท าให๎ธุรกิจด าเนินงานไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพท่ีดี ได๎แกํ การผลิตสินค๎าท่ีมีคุณภาพท่ีดี หาก

ผ๎ูประกอบการเล็งเห็นวําการท าให๎สินค๎ามีคุณภาพที่ดี มีราคาท่ีเหมาะสมก็จะท าให๎ผ๎ูใช๎บริการกลับมา

ใช๎บริการซ้ าอีก หรือการให๎บริการ ก็เป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งตํอธุรกิจคาเฟุแมว เพราะเป็น

ธุรกิจท่ีเน๎นการให๎บริการเป็นหลัก เพราะฉะนั้นพนักงานของร๎านควรมีใจท่ีรักการบริการ ยิ้มแย๎ม

แจํมใส 

1.4 ผ๎ูประกอบการให๎ความส าคัญของกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากจากการวิจัยในครั้งนี้ท าให๎ ผ๎ูประกอบการตระหนักเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีสามารถสร๎าง

ความได๎เปรียบกับคํูแขํงขันได๎ น าไปสํูการพัฒนาธุรกิจให๎ดียิ่งขึ้น 

2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 

    จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล๎อมทาง

ธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ไมํวําจะเป็น กลยุทธ์การสร๎างความ

แตกตําง กลยุทธ์การเป็นผ๎ูน าด๎านต๎นทุน กลยุทธ์มุํงตลาดเฉพาะสํวน ซึ่งผ๎ูวิจัยได๎ก าหนดขอบเขตของ

การวิจัย และท าการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน

ของธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร จึงพบวํา มีทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและกลยุทธ์

การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 1. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ 2. แนวคิดและ

ทฤษฎีสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ 3. ทฤษฎีกลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ซึ่งเป็น

เครื่องมือในการสร๎างความพึงพอใจ สนองความต๎องการให๎แกํผ๎ูบริโภค เป็นปัจจัยน าไปสํูการประสบ

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจคาเฟุแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 การวิจัยครั้งนี้ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุ

แมวในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบเชิงคุณภาพ ได๎ข๎อมูลในลักษณะเชิงลึกจากผ๎ูประกอบการธุรกิจ 

พนักงานในร๎านคาเฟุแมว และผ๎ูเข๎าใช๎บริการ ซึ่งได๎ผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจ
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และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น ดังนั้นผ๎ูวิจัยขอเสนอแนะแนวทาง

การศึกษาในอนาคต ดังนี้ 

  1. งานวิจัยนี้ ศึกษากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจคาเฟุแมวในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นในงานวิจัยช้ินตํอไป ควรศึกษากลยุทธ์การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน

ในเขตพื้นท่ีอื่น ๆ เพื่อท่ีสามารถน าผลข๎อมูลมาเปรียบเทียบและน าไปใช๎ในการปรับปรุงและวางแผน

กลยุทธ์ตํอไป เพื่อให๎เกิดการบริหารจัดการท่ีดีและมีกลยุทธ์ท่ีดีของธุรกิจเพื่อให๎ธุรกิจสามารถด าเนิน

ตํอไปอยํางตํอเนื่อง 

 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลํุมลูกค๎าหรือกลํุมผ๎ูใช๎บริการของธุรกิจคาเฟุแมว เกี่ยวกับด๎าน

ความพึงพอใจตํอการใช๎บริการท่ีคาเฟุแมว เพื่อให๎เกิดบริการและภาพลักษณ์ท่ีดีแกํธุรกิจคาเฟุแมว
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ค าถามชุดที่ 1 ชุดสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

 ประวัติสํวนตัว 

1. การกํอตั้งธุรกิจ 
1.1 ประวัติการกํอต้ังธุรกิจ ท าเลท่ีต้ัง และข๎อมูลท่ัวไปของคาเฟุแมว 
1.2 แนวทางการตั้งช่ือร๎าน 
1.3 การออกแบบร๎าน 
1.4 การวางแผนศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ 
1.5 เกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน 
1.6 จุดเดํนของธุรกิจคาเฟุแมว 
1.7 การศึกษาการบริหารเพิ่มเติมของผ๎ูประกอบการ 
1.8 ปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจและวิธีการแก๎ไขปัญหา 
1.9 แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

2. กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
2.1 ประเภทกลํุมลูกค๎า (วัยรุํน ครอบครัว วัยท างาน) 
2.2 รูปแบบการให๎บริการของธุรกิจคาเฟุแมว 
2.3 การบริหารด๎านต๎นทุน 
2.4 การบริหารทางด๎านภาพลักษณ์ 
2.5 การบริหารด๎านการสร๎างความแตกตําง 
2.6 การบริหารด๎านการตอบสนองลูกค๎าอยํางรวดเร็ว 
2.7 อ านาจการตํอรอง 

2.1.1 ระหวํางธุรกิจเดียวกัน 
2.1.2 ผ๎ูซื้อ 
2.1.3 ผ๎ูขาย 
2.1.4 สินค๎าทดแทน 
2.1.5 ผ๎ูค๎ารายใหมํ 

           3.   ด๎านการให๎บริการ 

       3.1  ควบคุมมาตรฐานการให๎บริการของพนักงานอยํางไร 

       3.2 พัฒนาศักยภาพการให๎บริการอยํางไร 

       3.3 มีปัญหาท่ีเกิดจากการให๎บริการมีวิธีแก๎ปัญหาอยํางไร 
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ค าถามชุดที่ 2 ชุดสัมภาษณ์พนักงานภายในร้าน 

1. ประวัติสํวนตัว 

2. ต าแหนํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 

3. ระเบียบกฏเกณฑ์ในการท างาน 

4. สวัสดิการตําง ๆ ของพนักงาน 

5. ความประทับใจท่ีได๎รับจากนายจ๎างและลูกค๎า 

6. ข๎อแนะน าจากนายจ๎างและลูกค๎า 

7. เหตุผลการเลือกท างานในร๎านคาเฟุแมว 

8. ปัญหาท่ีพบในการท างาน 

ค าถามชุดที่ 3 ชุดสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 

1. ประวัติสํวนตัว 

2. ความบํอยครั้งในการใช๎บริการ / ชํวงเวลาใช๎บริการ 

3. เหตุผลในการเลือกเข๎าใช๎บริการ 

4. ประสบการณ์ท่ีผํานมาเกี่ยวกับการใช๎บริการคาเฟุแมว 

5. ด๎านการบริการ 

5.1 คิดอยํางไรกับสถานท่ีของร๎าน ความสะอาด ราคา (เจ๎าของ/ พนักงานของร๎าน) 

5.2 ความคิดเห็นด๎านส่ิงจูงใจ (โปรโมช่ัน/ ท าเลท่ีต้ังของร๎าน) 

5.3 ความเหมาะสมของการบริการ 

5.4 ข๎อเสนอแนะในด๎านสินค๎าและการบริการ 

6. ด๎านการอ านวยความสะดวก 

6.1 ด๎านการเดินทาง 

6.2 ด๎านการประชาสัมพันธ์ การส่ือสาร  
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ภาคผนวก ข 

แบบสังเกตการณ์ 
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แบบสังเกตปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูล 

1. สภาพทางกายภาพของสถานประกอบการ 

2. บรรยากาศในการสัมภาษณ์ 

3. สภาพแวดล๎อมของชุมชน 

4. พฤติกรรมระหวํางการให๎ข๎อมูลของกลํุมตัวอยําง 

5. พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและท ากิจกรรมของกลํุมตัวอยําง 
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