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 	 	 ปัจจบุนั	 ร้านกาแฟเป็นหนึง่ในธรุกจิท่ีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการตัง้แต่รายเล็กไปจนถงึรายใหญ่	

เหน็ได้จากรายงานของ	Euromonitor	ทีแ่สดงตวัเลขของตลาดร้านกาแฟในประเทศไทยโดยมมีลูค่าสงูถงึ	 21,220	 ล้านบาท 

ในปี	2560 หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 10 เทียบกบัปีท่ีผ่านมา นอกเหนอืจากนี ้ปรมิาณการบรโิภคกาแฟในประเทศท่ีเพิม่

ข้ึนอย่างต่อเนือ่งประมาณร้อยละ 5-6 โดยเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2558-2560 รวมถงึปรมิาณเมลด็กาแฟชนดิท่ียังไม่ได้คัว่ท่ีถกู

น�าเข้ามาจากต่างประเทศในปี 2560 ซ่ึงมีปรมิาณเพิม่ขึน้จากปี 2555 ถงึร้อยละ 93 ในระยะวลาเพยีงแค่ 5 ปี โดย

ตวัเลขเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถงึปรมิาณการบรโิภคกาแฟของชาวไทยท่ีเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

 
 

      ท่ีมา : กรมการค้าภายใน รวบรวมโดยศนูย์วจิยักสกิรไทย            ท่ีมา : กระทรวงพาณชิย์ รวบรวมโดยศูนย์วจัิยกสกิรไทย

 นอกเหนอืจากปรมิาณการบรโิภคกาแฟของชาวไทยท่ีเพิม่ขึน้แล้ว	 ยังมีปัจจัยบางอย่างท่ีอาจส่งผลให้ตลาด

ร้านกาแฟขยายตวัข้ึน	ได้แก่ รายได้และจ�านวนชนช้ันกลางท่ีเพิม่ขึน้ โดยอาจมีผลให้ผูบ้รโิภคมอี�านาจการใช้จ่ายเพิม่

ข้ึน ในส่วนของผูป้ระกอบการกไ็ด้มีการตอบสนองกบัจ�านวนอปุสงค์ท่ีมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน โดยมีการเพิม่จ�านวนสาขา

ร้านกาแฟท่ีจะเปิดตัวจากแผนธรุกจิในหลาย ๆ แฟรนไชส์ ซ่ึงเฉลีย่อยู่ท่ีร้อยละ 13 ต่อปี โดยปัจจยัเหล่านีส้ะท้อนให้

เห็นถึงการคาดการณ์ในเชิงบวกของผู้ประกอบการท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีลงทุนในธุรกิจกาแฟในประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม แม้ว่าธรุกจิร้านกาแฟจะมแีรงสนบัสนนุจากท้ังทางฝ่ังอปุสงค์และอปุทาน แต่การลงทุนในธรุกจิชนดินีก้็

ยังมีความท้าทายท้ังทางด้านการเงนิและทางด้านธรุกจิอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแข่งขันท่ีสงูมากในร้านกาแฟ

กลุม่ Non-Franchise ท�าให้ผูป้ระกอบการท่ีสนใจควรท่ีจะศกึษาและพจิารณาให้รอบคอบถงึโอกาสและความท้าทาย

ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ในการจัดการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจร้านกาแฟท่ี

เปลีย่นแปลงไป

ธุรกิจร้านกาแฟ
บริหารอย่างไรให้รุ่ง



Analysis3

		ทางเลือกที่หลากหลายส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ

รปูแบบของร้านกาแฟทีห่ลากหลายในปัจจบุนัสามารถแบ่งได้เป็น	3	ประเภทใหญ่	ๆ	ได้แก่

       	 1.	ร้านกาแฟเคลือ่นที ่ โดยอาจจะต่อพ่วงกบัมอเตอร์ไซค์หรอืรถยนต์บางชนดิ และอาจตัง้ร้านในบรเิวณท่ีม ี

  กจิกรรมช่ัวคราว อาทิ ตามตลาดนดั หรอืนทิรรศการต่าง ๆ

      		 2.	ร้านกาแฟประเภทมมุกาแฟ ท่ีนยิมตัง้อยูต่ามห้างสรรพสนิค้าต่าง ๆ  มลีกัษณะคล้ายกบัเคาน์เตอร์บาร์ โดย 

  อาจมโีต๊ะเลก็ ๆ 2-3 โต๊ะรวมถงึเก้าอ้ีเพือ่ให้ลกูค้านัง่ขณะรอกาแฟ

       	 3.	ร้านกาแฟ	Stand-alone มีลกัษณะเป็นห้องขนาดพืน้ท่ี 50 ตร.ม.ข้ึนไป รวมถงึมท่ีีนัง่และพืน้ท่ีใช้สอยเป็น 

  ของตนเอง โดยอาจจดัตัง้ในห้างสรรพสนิค้าหรอืพืน้ท่ีภายนอกอาคาร เช่น บ้านพกั อาคารพาณชิย์ เป็นต้น  

  นอกเหนอืจากรปูแบบร้านกาแฟท่ีได้กล่าวไปแล้ว ธรุกจิร้านกาแฟยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

  หลกั ๆ คือ

		ร้านกาแฟประเภท	Franchise

	 ส�าหรับรูปแบบของร้านกาแฟประเภทนี้	 มีท้ังประเภทที่แตกสาขามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะ 

เป็นการลงทนุจากบรษิทัแม่เอง	หรอืถกูซือ้ลขิสิทธ์โดยนกัลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย เช่น Starbucks หรอื Dean 

& Deluca เป็นต้น ในขณะท่ี Franchise ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบ การท่ีสนใจเข้ามาร่วม

ลงทุนเป็นเจ้าของร้านผ่านระบบ Franchise อาทิ Cafe Amazon, Black Canyon, อินทนิล คอฟฟี่ หรือ 

กาแฟชาวดอย เป็นต้น 

 
 เอกลักษณ์ของร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์คือ	 การสนับสนุนและควบคุมคุณภาพของสินค้าผ่านระบบ	 

Franchise	ซ่ึงส่งผลให้สนิค้า	ตราสญัลักษณ์	รวมถงึองค์ประกอบต่าง	ๆ  ได้ถกูก�าหนดให้เหมือนกนัในทุกสาขา รวมถงึ

รปูแบบของร้านกาแฟประเภท Franchise ส่วนใหญ่จะเป็นร้าน Stand-alone หรอื ร้านประเภทมมุกาแฟ โดยมกัจะ

ตัง้อยู่ตามห้างสรรพสนิค้า แหล่งท่องเท่ียว หรอืป๊ัมน�า้มัน เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าหลกัอาจแบ่งได้เป็น กลุม่ผูท่ี้มีรายได้

สงู เจ้าของกจิการ ชาวต่างชาติ หรอืพนกังานบรษัิทท่ีบรโิภคกาแฟเป็นประจ�า 

 



Analysis4

 แนวโน้มของร้านกาแฟประเภท	Franchise	 น่าจะยังมกีารขยายตวัในระยะถดัไป	 เหน็ได้จากแผนการขยาย

สาขาของผูน้�าตลาด อาทิ Starbucks ท่ีเป็นผูน้�าตลาดโดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.7 ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะเพิม่

จ�านวนสาขาจาก 336 สาขาในปัจจุบัน เป ็น 500 สาขาในปี 2565 ตามมาด้วย Café Amazon  

ท่ีมส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอันดบั 2 คดิเป็นร้อยละ 1.7 และยังเป็น Franchise ท่ีมจี�านวนสาขาท่ีมากท่ีสดุในประเทศไทย 

ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะเพิม่จ�านวนสาขาจาก 2,300 สาขาในปัจจบัุน เป็น 4,000 สาขาในปี 2565 รวมถงึ Black Canyon 

ท่ีมส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอันดบั 3  ซ่ีงคาดการณ์ว่าจะเปิดสาขาใหม่ในไทยปีละ 12 สาขา ท�าให้จ�านวนสาขาอาจมี

มากถงึ 381 สาขาในปี 2565 

      ท่ีมา : รวบรวมโดยศนูย์วจิยักสกิรไทย

		ร้านกาแฟประเภทที่ไม่ใช่	Franchise	หรือ	Non-Franchise

	 ปัจจบัุน	ในส่วนของร้านกาแฟทีไ่ม่ใช่	Franchise	นัน้	มส่ีวนแบ่งการตลาดสงูถงึร้อยละ	94.4	ของธรุกจิร้าน

กาแฟทัว่ประเทศไทยในปี	 2561 โดยร้านกาแฟประเภทนีจ้ะมคีวามหลากหลายของรปูแบบสนิค้า บรกิาร และการ

ตกแต่ง เนือ่งจากไม่มีการควบคมุผ่านระบบ Franchise ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ได้อย่างรวดเรว็ 

	 อย่างไรกต็าม	ร้านกาแฟประเภทนีม้กีารแข่งขนัทีสู่งมากเนือ่งจากไม่ได้เป็นทีรู้่จกัของกลุม่ลกูค้ามาก่อน	ท�าให้

อาจต้องใช้เวลาในการประชาสัมพนัธ์และสร้างฐานลกูค้า	ซึง่ต่างจากร้านกาแฟประเภท	Franchise ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและมี

ฐานลกูค้ารองรบั ประกอบกบัการกระจกุตวัของจ�านวนร้านกาแฟท่ีมมีากในหลายพ้ืนท่ี ท�าให้ปัจจบัุนผูป้ระกอบการบาง

ส่วนได้ปรบัตวัโดยหันมาเจาะตลาดกลุม่ลกูค้าเฉพาะ (Niche) ท่ีให้ความสนใจในองค์ประกอบอ่ืนของร้านกาแฟนอก

เหนอืจากการบริโภคกาแฟ โดยน�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิารรปูแบบใหม่ ๆ  เช่น ร้านคาเฟ่สนุขั ร้านคาเฟ่สตัว์เลือ้ยคลาน 

ร้านคาเฟ่ริมน�า้ ร้านคาเฟ่ท่ีมธีมี นยิาย หรอืการ์ตนู เป็นต้น โดยร้านกาแฟชนดินีส่้วนใหญ่จะเป็นร้านกาแฟประเภท 

Stand-alone ท่ีมพ้ืีนท่ีมากกว่า 50 ตร.ม.และมักจะเสนอขายสนิค้าหรอืบรกิารท่ีนอกเหนอืจากผลติภณัฑ์หลกัประเภท

กาแฟ เพ่ือชดเชยกบัปรมิาณการหมุนเวยีนของลกูค้าโต๊ะท่ีค่อนข้างต�า่ เนือ่งจากลกูค้าในกลุม่นีมี้แนวโน้มท่ีจะใช้เวลา

ท�ากจิกรรมต่าง ๆ ในร้านกาแฟ เช่น นัง่สนทนา อ่านหนงัสอื ถ่ายรปู เป็นต้น



Analysis5

 กล่าวโดยสรปุ	ในปัจจบุนัธรุกจิกาแฟมปีระเภทและรปูแบบทีห่ลากหลายมากขึน้กว่าในอดตี	ส่งผลให้ผู้ประกอบ

การสามารถเลอืกลงทนุได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมของตน	โดยอาจพจิารณาถงึปัจจยัต่าง	ๆ	ให้ครอบคลมุ	

เช่น	ความพร้อมด้านเงินลงทนุ	ความสามารถและความถนัด	รวมถงึกลุม่เป้าหมายทีส่นใจ	ซึง่ธรุกจิกาแฟทัง้	2	ประเภท

นัน้มีจุดเด่นและข้อควรสงัเกตทีแ่ตกต่างกนั	อาทิ



Analysis6

		ธุรกิจร้านกาแฟเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย

	 ถงึแม้ว่าธรุกจิร้านกาแฟจะมแีนวโน้มขยายตวัจากปริมาณการบรโิภคทีส่งูข้ึน	รวมถงึการเพิม่จ�านวนของร้าน

กาแฟทัง้ประเภท	 Franchise	 และ	 Non-Franchise อย่างไรกต็าม ธรุกจิร้านกาแฟยังคงมีความท้าทายท่ีส�าคญับาง

ประการ โดยศนูย์วจิยักสกิรไทยได้ท�าการวเิคราะห์และจ�าแนกตามประเภท ดงันี้

		ความท้าทายทางด้านการเงิน

 

       	•	จากลกัษณะของธรุกจิทีต้่องการเงนิลงทุนล่วงหน้าท่ีสูง	 ซ่ึงเงินลงทุนเหล่านีจ้�าเป็นต้องน�าไปใช้ในสินทรพัย์ 

	 ถาวร อาทิ ค่าก่อสร้างร้าน ค่าตกแต่งสถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้าน ประกอบกบัค่า Franchise ในธรุกจิ 

 ร้านกาแฟประเภท Franchise โดยเฉพาะอย่างยิง่ในร้านกาแฟรปูแบบ Stand-alone ท่ีมีค่าใช้จ่ายในส่วน 

 ของการก่อสร้างและตกแต่งท่ีสงูกว่ารปูแบบอ่ืน จากการค�านวณเบ้ืองต้นพบว่าจ�านวนเงนิลงทุนล่วงหน้าอาจ 

 สงูถงึ 4 ล้านบาท ต่อการลงทุนในร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์ในรปูแบบร้าน Stand-alone



Analysis7

       	•	เนือ่งจากสดัส่วนของต้นทนุคงทีท่ีอ่าจสงูถงึร้อยละ	60	ของต้นทุนรวม ส่งผลให้จดุคุม้ทุนสงูข้ึนตามไปด้วย  

 ซ่ึงส่วนประกอบหลกัของต้นทุนคงท่ีท่ีส�าคญัได้แก่ ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าจ้างพนกังาน  ค่าสาธารณปูโภค ค่าโฆษณา 

 และท�าการตลาดต่างๆ 

       	•	ระยะเวลาการคนืทนุทีค่่อนข้างนาน	เป็นผลมาจากเงนิลงทุนล่วงหน้าและสดัส่วนต้นทุนคงท่ีท่ีสงู ท�าให้ก�าไร 

 สทุธท่ีิได้อาจมปีรมิาณไม่สงูมากนกัในช่วงเริม่ต้นของธรุกจิ และมผีลต่อเนือ่งไปยงัระยะเวลาในการคนืทุน 

 ของการลงทุนในธรุกจิประเภทนี ้จากการค�านวณเบ้ืองต้นพบว่าอาจมรีะยะเวลาสงูถงึ 60 เดอืน หรอื 5 ปี

		ความท้าทายด้านธรุกจิ

 
      	•	 การแข่งขันทีสู่งเนือ่งจากธรุกจิร้านกาแฟไม่มกีารกดีกนัผู้เล่นหน้าใหม่	ท�าให้มผู้ีประกอบการจ�านวนไม่น้อย 

	 สนใจเข้ามาลงทนุในธรุกจิประเภทนี้ รวมถงึการกระจกุตวักนัของร้านกาแฟในหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีนยิม  

 ท�าให้อ�านาจการต่อรองของผู้บริโภคมีมากจากการท่ีสามารถเลือกสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย  

 ประกอบกับการรุกท�าตลาดของร้านสะดวกซ้ือท่ีเพิ่มจ�านวนมุมกาแฟภายในสาขา รวมถึงแบรนด์กาแฟ 

 ประเภทแคปซูลท่ีเพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ์ และมบีรกิารจดัส่งสนิค้าไปยังสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ  

 ออฟฟิศ  ท�าให้ผูล้งทุนในธรุกจิร้านกาแฟอาจเผชิญกบัการแข่งขันท่ีสงูจากท้ังคูแ่ข่งหลกัและคูแ่ข่งรองอย่าง 

 หลกีเลีย่งไม่ได้

      	•	 ความท้าทายที่เกิดจากพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

   1. ความต้องการสินค้าและบริการที่ให้คุณค่าทางอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Value) ท�าให้การ 

   เสนอสนิค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูบ้รโิภค 

   ในปัจจุบัน ประกอบกับการที่ผู้บริโภคมีความรู้ทางด้านกาแฟและรายได้ที่มากขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคม ี

   แนวโน้มที่จะต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

   2. พฤติกรรมการซ้ือกาแฟเป็นช่วงเวลาของกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นพนักงานประจ�า ซ่ึงมักจะซ้ือในช่วงเวลา 

   ก่อนการเข้างานและพักเที่ยง ท�าให้ช่วงเวลาที่มียอดขายสูงจะเริ่มตั้งแต่ 7.30-9.00 น. และช่วงพัก 

   เที่ยงระหว่าง 11.30-13.00 น. โดยมีระยะเวลารวมประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบกับข้อจ�ากัด 

   ในเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับออเดอร์ไปจนถึงส่งมอบกาแฟที่เฉลี่ยอยู่ที ่

   ประมาณ 80 วินาที ท�าให้ผู้ประกอบการอาจเสียโอกาสในการขาย หากไม่สามารถบริหารจัดการ 

   แรงงานในช่วงเวลาเร่งด่วนได้
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  ข้อเสนอแนะในการจัดการส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ

 ธุรกิจกาแฟในอดีตถึงปัจจุบันนั้นถูกผลักดันโดยคลื่น

อุตสาหกรรมกาแฟท้ังหมด 3 ลกู เริม่จากคลืน่ลกูแรก

ของอุตสาหกรรมท่ีเกดิจากความนยิมของผูบ้ริโภคต่อ

กาแฟส�าเร็จรูปชนิด Freeze Dried ในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ตามมาด้วยคลื่นลูกที่ 2 ที่เกิด

จากความนิยมในกาแฟคั่วบดและความต้องการ

บรโิภคกาแฟคณุภาพด ีก่อให้เกดิการเพิม่จ�านวนของ

ร้านกาแฟชนดิคัว่บดในช่วงหลงัจากปี พ.ศ. 2520 ใน

ขณะท่ีปัจจุบัน อุตสาหกรรมกาแฟถูกมองว่ามีแรง

ผลักดันจากคลื่นลูกท่ี 3 ท่ีมาจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีให้

ความส�าคญักบักาแฟคณุภาพสงู (Specialty Coffee) 

โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ  ของสินค้าและบริการในห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การปลูก การคั่ว 

การชงกาแฟ รวมถึงบาริสต้าและสถานที่ ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่สนใจ

จะลงทุนในธรุกจิร้านกาแฟควรจะวเิคราะห์และท�าความเข้าใจถงึกลยุทธ์ในการจดัการด้านต่าง ๆ  ของธรุกจิร้านกาแฟ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเงินลงทุนรวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความท้าทาย 

 จากปัจจัยต่าง ๆ  ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น รวมถึงทิศทาง โอกาสและความท้าทายที่เข้ามามีผลต่อการลงทุน

ในธุรกิจร้านกาแฟ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ท�าการรวบรวม วิเคราะห์ และยกตัวอย่างข้อเสนอแนะด้านการจัดการดังนี้
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