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ผ
มไดื�มีโอกาสไดื�บัรรยัายัหัวขึ้�อ เกี�ยัวกับัการตลัาดื

หลัายัแห่ง เคยัมีคำถ่ามจากผ้�มาอบัรมว่า เราจะ

สามารถรับมือกับแบรนด์ใหุ่ญ่่ ๆ ได้อย่างไร อยั่างลั่าสุดืมี 

ผ้�ประกอบัร�านกาแฟั ถ่ามผมว่า “เราจะรับัมอืกบัั ร�านกาแฟัอเมซึ่อน  

แลัะ ร�านกาแฟัพันธ์ุิไทยั ไดื�อย่ัางไร” เพราะตอนนี�มีร�านกาแฟั 

เกิดืขึ้้�นใหม่ทุกวัน แลั�วร�านกาแฟัที�มีทุนหนา มีสาขึ้ามากมายั 

ทั�วประเทศึ ก็ลังมาเปิดืแขึ้่ง เราจะทำอยั่างไรดืี

 เราต�องยัอมรับัว่า สถ่านการณ์ธุ์ิรกิจร�านกาแฟัในปัจจุบันั

ยัังโตไดื�อีก ยัิ�งคนดืื�มกาแฟัมากขึ้้�น ร�านกาแฟัก็ยัิ�งขึ้ยัายัสาขึ้า ยัิ�ง

ทำให�ตลัาดืร�านกาแฟักย็ัิ�งโต ดืงัจะเหน็ไดื�จาก คาเฟั� อเมซึ่อน จาก

ปัจจุบัันปี 2564 มีอย่้ัมากกว่า 3,400 สาขึ้าทั�งในไทยั แลัะต่าง

ประเทศึ แลัะอีกไม่กี�ปีก็จะเพิ�มจำนวนข้ึ้�นไปเรื�อยั ๆ โดืยัคาดืว่า 

ปี 2568 จะมีคาเฟั� อเมซึ่อนถ่้ง 5,800 สาขึ้า จ้งไม่แปลักใจเลัยัว่า 

ในปัจจุบัันจะมีแบัรนด์ืกาแฟัใหญ่ ๆ เกิดืขึ้้�นอย่ัางมากมายั เช่น 

ร�านกาแฟัอนิทนลิัขึ้องกลัุม่บัางจาก, ร�านกาแฟัขึ้องกลัุม่ซึ่พี ีที�มทีั�ง 

ทร้ คอฟัฟีั�, กาแฟัมวลัชน, จังเกิลั คาเฟั�, ออลัคาเฟั�, อราบัิเทียั  

แลัะเบัลัลัินี เบัค แอนดื์ บัริว บัายั ซึ่ีพีออลัลั์ เป็นต�น

 ในบัทความกระผมมีกลัยุัทธ์ิทางการตลัาดืมาแนะนำ

ครับั เราสามารถ่เอาชนะทางดื�านการตลัาดืกับัร�านกาแฟั 

ขึ้นาดืใหญ่ไดื�ดืังต่อไปนี�

1. จงสร้างคว่ามแต์กต่์าง ซ้ึ่�งธุิรกิจร�านกาแฟัขึ้นาดืเล็ัก

สามารถ่ทำไดื�งา่ยักวา่ แบัรนด์ืใหญ ่เพราะแบัรนด์ืขึ้นาดืใหญ่ ต�อง

มีกฎระเบัียับั การจัดืร�านกาแฟั ส้ตรกาแฟั แบับัชุดืแต่งกายัขึ้อง

พนักงานที�เหมือนกันทุกสาขึ้า เพื�อความเป็นมาตรฐานในเรื�องขึ้อง

การบัริการ ซึ่้�งธิุรกิจร�านกาแฟัขึ้นาดืเลั็ก เราไม่ไดื�ติดืกฎระเบีัยับั

ตรงนี� เราจ้งสามารถ่สร�างความแตกต่างไดื� โดืยัไม่ต�องไปขึ้อใคร 

เนื�องจากเราเป็นเจ�าขึ้องแบัรนดื์ เช่น การสร�างความแตกต่างทาง

ดื�านรสชาติขึ้องกาแฟั การสร�างความแตกต่างทางดื�านบัริการ 

(การแต่งชุดืแปลัก ๆ  ใหม่ เปลัี�ยันไปเรื�อยั ๆ  ตามกระแส) การสร�าง

ความแตกต่างในเรื�องขึ้องการจัดืร�านกาแฟั การสร�างความ 

แตกต่างในเรื�องโปรโมชั�น เป็นต�น

2. สร้างคว่ามจงรักภักด่ ความสัมพันธิ์กับัลั้กค�ามีความ

สำคัญ ถ่�าล้ักค�า รักเรา ชอบัเรา ประทับัใจในร�านกาแฟัขึ้องเรา 

ลั้กค�าก็อยัากจะมาซึ่�ำ อยัากซึ่ื�อซึ่�ำ ยักตัวอยั่าง นักการเมือง ไม่ว่า

ระดัืบัท�องถ่ิ�น ไม่ว่าระดืับัประเทศึ เช่น สส. สว. นายักเทศึบัาลั 

ต่าง ๆ ยัังต�องลังพื�นที�ไปสร�างความสัมพันธิ์กับัประชาชนผ้�เลัือก 

เพื�อให�ไดื� รับัการเลืัอกตั�งในครั�งต่อไป ไม่ว่าจะไป งานศึพ 

งานแตง่งาน งานข้ึ้�นบั�านใหม ่งานบัวช งานเลีั�ยังวนัเกดิื งานทำบัญุ 

ฯลัฯ แลั�ว ร�านกาแฟัขึ้องเราลัะ เราทำไมไม่สร�างความสัมพนัธิแ์บับั

นกัการเมืองบั�าง เพราะให�ล้ักค�าไดื�เขึ้�ามาใช�บัริการซึ่�ำ แลัะซึ่ื�ออย่ัาง
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3. คว่ามรว่ดเร็ว่ มีความสำคัญในเรื�องขึ้องงานบัริการ 

หากว่าร�านกาแฟั ร�านใดื ลั้กค�าสั�งแลั�ว กว่าจะทำเสร็จช�ามาก ๆ 

ลั้กค�ามักจะไม่พอใจ แต่ถ่�าร�านกาแฟัร�านใดื ทำกาแฟัออกมาไดื�

อยั่างรวดืเร็ว ก็จะทำให�ลั้กค�าเกิดืความประทับัใจมากกว่า เพราะ

ลัก้ค�าไม่ต�องรอนาน แลัะมีลัก้ค�าจำนวนมาก ที�ไม่ไดื�มานั�งทาน แต่

จะสั�งไปกินที�บั�าน กินที�ทำงาน หรือกำลัังเดืินทางอยั้่ในรถ่ก็อยัาก

จะกินกาแฟั ถ่�าเราทำกาแฟัออกมาช�า ลั้กค�าก็มักจะไม่พอใจ 

ในงานบัรกิารขึ้องเรา ดืงันั�น จงหาวธิิหีรอืหากระบัวนการทำงานให�

ชงกาแฟัออกมาไดื�อยั่างรวดืเร็ว

4. การต์ลาดออนไลน์ (online marketing) ยัุคนี� หาก

ต�องการเพิ�มยัอดืขึ้ายั เราจำเป็นต�องพ้�งการตลัาดืออนไลัน์ หากเรา

ทำเองไมไ่ดื� เราต�องพ้�งเครอืขึ้า่ยัที�เขึ้าทำเปน็อาชพี ซึ่้�งอาจจะทำให�

กำไรขึ้องเราลัดืน�อยัลัง (แบ่ังเปอร์เซึ่็นต์หรือแบ่ังกำไรให�) แต่ก็

สามารถ่ทำให�เพิ�มยัอดืขึ้ายัไดื�มากขึ้้�นเช่นกัน Grab food, LINE 

MAN, foodpanda เป็นต�น

5. รู้จักใชิ้เทคโนโลย่เข่้าชิ่ว่ย ไม่ว่าจะเป็นการลังทุนซึ่ื�อ

เครื�องทำกาแฟั ซ้ึ่�งจะทำให�รสชาต ิในแต่ลัะแก�วมคีวามเหมอืนกัน 

ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะถ่�าหากชงเอง ไม่ใช�เครื�องชงกาแฟัที�

มเีทคโนโลัยัทีี�ทนัสมัยัก็จะทำให�เกิดืการเสียัเปรียับัในเรื�องขึ้องการ

แขึ้่งขึ้ันกับัค้่แขึ้่ง อาจจะทำให�ชงกาแฟัไดื�ช�าลัง รสชาติไม่คงที�, 

เครื�องคิดืเงินก็สำคัญ หากเป็นร�านเลั็ก ๆ ไม่ยัอมลังทุนในการวาง

ระบับั กอ็าจจะผดิืพลัาดืในการคดิืเงนิ ไมว่า่ทั�งขึ้นม กาแฟั ซึ่้�งเครื�อง

คิดืเงินก็จะเป็นขึ้�อม้ลัให�เราร้�ดื�วยัว่า ขึ้ายักาแฟัไดื�กี�แก�ว ต่อวัน 

ต่อสัปดืาห์ ต่อเดืือน แต่ถ่�าใช�วิธิีการจดืบัันท้กดื�วยัสมุดื ก็จะทำให�

เสียัเวลัา

6. จงข่ยายสาข่าเมื�อพรอ้ม เชน่ การสร�างแฟัรนไชส,์ การ

ลังทุนขึ้ยัายัสาขึ้าเพิ�ม หากต�องการสร�างรายัไดื�ให�มากขึ้้�นในธิุรกิจ

กาแฟั เราจำเป็นจะต�องมีสาขึ้าเพิ�ม ดืังเราจะเห็นไดื�จาก ธิุรกิจ

กาแฟัแบัรนดืใ์หญ ่ๆ  มกัจะมสีาขึ้าอยั้ท่ั�วประเทศึ ไมว่า่จะเป็นร�าน

กาแฟั อเมซึ่อน หรอืร�านกาแฟั พนัธิุไ์ทยั การมสีาขึ้าเพิ�มกจ็ะทำให�

เรามีโอกาสขึ้ายัไดื�เพิ�มมากขึ้้�น ยัิ�งขึ้ายัเพิ�มไดื�มากขึ้้�นก็จะยัิ�งทำให�

เราไดื�กำไร เพิ�มมากขึ้้�นเช่นกัน

7. จงสร้างแบรนด์ข่องต์นเองใหุ้่ม่คว่ามแข็่งแกร่ง

ในเมื�อต�องแข่ึ้งขัึ้นทางการตลัาดืกับัร�านกาแฟัแบัรนด์ืขึ้นาดืใหญ่ 

ซึ่้�งร�านกาแฟัขึ้นาดืใหญ่ เขึ้าสามารถ่สร�างแบัรนด์ืให�ยัิ�งใหญไ่ดื� เรา

ก็ต�องสร�างไดื� เพราะแบัรนดื์ขึ้นาดืใหญ่เกิดืจากแบัรนด์ืขึ้นาดืเลั็ก 

แลั�วค่อยั ๆ เติบัโตข้ึ้�นอยั่างช�า ๆ ไม่ว่าจะเป็นร�านกาแฟัอเมซึ่อน 

แลัะร�านกาแฟัพนัธิุไ์ทยั กว่าจะเติบัโตไดื�ขึ้นาดืนี� กต็�องมกีารเริ�มต�น 

ผา่นการลัองผิดืลัองถ่ก้มาเยัอะ โดืยัเริ�มต�นจากแบัรนด์ืเล็ัก ๆ  ที�คน

ไม่ร้�จักมาก่อน แลั�วค่อยัเติบัโตขึ้้�นเป็นลัำดืับั ดืังนั�น ร�านกาแฟัขึ้อง

เราหรือแบัรนดื์ขึ้องเราก็สามารถ่เติบัโตไดื�เช่นกันในอนาคต ซึ่้�งเรา

ต�องใช�ความพยัายัามในการดืแ้ลั รกัษา แลัะใช�ความพยัายัามมาก

ขึ้้�นในการสร�างแบัรนดื์ร�านกาแฟัขึ้องเราให�มีความยัิ�งใหญ่

8. จงใชิ้ส่ใหุ่้เป์็นพลังในการสร้างแบรนด์ร้านกาแฟั

สีมีส่วนในการสร�างแบัรนดื์เป็นอยั่างยัิ�ง เช่น ธินาคารไทยัพาณ์ิชยั์

จะใช�สีม่วง, ธินาคารกสิกรไทยั จะใช�สีเขึ้ียัว, ธินาคารออมสิน 

ใช�สีชมพ้, ธินาคารกรุงศึรีอยัุธิยัา ใช�สีเหลัือง, ธินาคารกรุงเทพ 

ใช�สีน�ำเงิน แลัะธินาคารกรุงไทยั ใช�สีฟั้า ซ้ึ่�งการใช�สีสันในการ 

จัดืร�านจะทำให�ร�านกาแฟัขึ้องเราเกิดืพลััง เพราะสีสันสามารถ่

สื�อสารไดื�ชัดืเจน เขึ้�าใจง่ายั ทำให�เกิดืการจดืจำ แลั�วร�านกาแฟั 

ขึ้องคุณ์ใช�สีอะไรดืีครับั….???

สรปุ ในบัทความนี� กระผมขึ้อนำเสนอความคดิืเรื�องขึ้องการ

แขึ้ง่ขึ้นัทางการตลัาดืกับัร�านกาแฟัแบัรนดืใ์หญห่รอืกบััธิรุกจิขึ้นาดื

ใหญ ่ซ้ึ่�งในการตอ่ส้� เรามคีวามจำเปน็จะต�องใช�ความคดิืสร�างสรรค์

ให�มากขึ้้�น ดืังที�ผมบัอกในเรื�องขึ้องการสร�างความ

แตกตา่ง ไม่วา่ บัรกิาร รสชาติ การตกแต่งร�านกาแฟั 

ซึ่้�งหากทำไดื�อยั่างเหมาะสม ตามสถ่านการณ์์ก็จะ

ทำให�การกาแฟัไดื�ดีืขึ้้�น ซึ่้�งผ้�ประกอบัการขึ้นาดืเล็ัก

จะต�องมีความคิดื ในการวิเคราะห์ ต�องร้�จักต่อยัอดื 

มีการวางแผนในการทำงานเป็นอยั่างดีื จ้งจะ 

ประสบัความสำเร็จในการแขึ้่งขัึ้นกับัร�านกาแฟั

แบัรนด์ืใหญ่ อีกทั�งแนวความคิดืเบัื�องต�น เรายััง

สามารถ่นำเอาไปใช�ในการแข่ึ้งขึ้นัทางดื�านการตลัาดื

กับัธิุรกิจแบัรนดื์ขึ้นาดืใหญ่ประเภทอื�น ๆ (นอกจาก

ร�านกาแฟั) ไดื�อีกดื�วยั 


