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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ 

และอาหาร ผ่านกรณีศึกษาร้าน O2 Kaffee & Bistro โดยท�าการศึกษาแนวความคิดที่ท�าให ้

การประกอบธรุกิจร้านกาแฟและอาหารประสบความส�าเรจ็ ผลการศกึษาให้ข้อเสนอแนะซึง่สามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการประกอบธุรกิจประเภทร้านกาแฟและอาหารให้ 

ประสบความส�าเร็จ กรณีศึกษาร้าน O2 Kaffee & Bistro ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความส�าคัญ 

กับคุณภาพสินค้าและการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ

ค�าส�าคัญ: ความส�าเร็จของธุรกิจ, ร้านกาแฟและอาหาร
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Abstract

 The article intends to study about the experience and successful story of 

The Coffee and Food in the case study of O2 Kaffee & Bistro. The study about the  

idea that made coffee and food business successful. The study result gives  

suggestions and can be adapt to use as information how to develop the coffee  

and Food to be success. From the case study O2 Kaffee & Bistro pointed out  

that the entrepreneur emphasizes the quality of product and service which are  

factors that made the business successful.

Keywords: Business Successful, The Coffee and Food

ที่มาและความส�าคัญ

 ในปัจจุบันผู้บริโภคคนไทยนิยมทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านเวลาใน 

การท�างาน หรอืการประสบปัญหาด้านการจราจรตดิขัด ส่งผลให้ไม่มเีวลาส�าหรบัการประกอบอาหาร 

ในครวัเรอืน รวมถึงค่านยิมของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนัต้องการอาหารทีม่คีวามหลากหลายและแปลกใหม่ 

ท�าให้ธรุกจิร้านอาหารรายย่อยได้โอกาสในการประกอบกจิการ เนือ่งจากผู้บริโภคต้องการทัง้อาหาร

และเครื่องดื่ม โดยมีบรรยากาศท่ีสบาย สามารถเป็นได้ท้ังสถานที่พักผ่อนและพบปะสังสรรค์กับ

เพื่อนฝูงได้ หรือใช้เป็นสถานที่ในการเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้า โดยเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่อง

ดื่มผ่อนคลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันร้านอาหารมีหลายประเภท 

ผูป้ระกอบการจงึต้องมคีวามรูใ้นการบรหิารธรุกิจเพือ่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

(ศุภดี ศุภเมธีสิริ, 2560)

 ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการเปิดร้านกาแฟและอาหารมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

การออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมในร้าน เช่น ทวิทศัน์ของสวนผลไม้ ให้น่าดงึดดู ประการทีส่องคือ 

คณุภาพของสนิค้าซ่ึงเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีมี่ผลต่อการกลบัมาใช้บรกิารอกีครัง้ของลกูค้า และประการ

สุดท้ายคือการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งของการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องสร้าง

ความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ (โจแอนน่า ฟู่, 2551)

 ร้าน O2 Kaffee & Bistro เป็นธุรกิจร้านกาแฟและอาหารที่เปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่  

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีพื้นท่ีร้านเป็นสวนมะพร้าว โดยเป็นธุรกิจที่ให้บริการ 

ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เน้นบรรยากาศรอบตัวเป็นธรรมชาติส�าหรับผู้บริโภคที่ต้องการมาพักผ่อน  

ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท�างาน หรือใช้เป็นสถานที่ส�าหรับเลี้ยงลูกค้าและสังสรรค์กับ 
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เพื่อนฝูง ทางร้านให้ความส�าคัญกับเมนูอาหารและเครื่องดื่ม โดยการน�าผลผลิตทางการเกษตรของ 

ผู้ประกอบการ ได้แก่ มะพร้าวและอัญชัน มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เมนูอาหารและ 

เครื่องดื่ม (ยิ่งยง ชุนถนอม, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2561) 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจท�าการศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ ์

ความส�าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร กรณีศึกษา ร้าน O2 Kaffee & Bistro เพื่อให ้

ผูป้ระกอบการทีส่นใจประกอบธรุกจิด้านนีส้ามารถน�าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการประกอบการ 

ตัดสินใจ และผู้ประกอบการสามารถน�าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร กรณีศึกษา 

ร้าน O2 Kaffee & Bistro

แนวคิดและทฤษฎี

 การวิจัยเรื่อง เรื่องเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร กรณีศึกษา 

ร้าน O2 Kaffee & Bistro ซึ่งผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. แนวคิดของร้านกาแฟและอาหาร

  2. แนวคิดเส้นทางสู่ความส�าเร็จของธุรกิจ

แนวคิดของร้านกาแฟและอาหาร

ร้านกาแฟ 

สามารถแบ่งธุรกิจร้านกาแฟ ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. คอฟฟีช็อป (Coffee Shop) หมายถึง ร้านกาแฟที่มุ่งเน้นที่จะขายกาแฟเป็นหลัก 

โดยเบเกอรี่เป็นส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ หรือร้านกาแฟ 

อเมซอน เป็นต้น

 2. คาเฟ่ (Cafe) หมายถึง ร้านกาแฟที่ขายกาแฟและมีอาหารประเภทอื่นควบคู่กันไป ซึ่งมี 

ได้ทั้งอาหารว่าง (Side Dish) และอาหารจานหลัก (Main Dish) ตัวอย่างเช่น ร้านแบล็คแคนยอน 

หรือร้านคอฟฟี่บีนส์ (สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2558)
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นิยามของร้านกาแฟ

 ร้านกาแฟ หรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า คาเฟ่ (Cafe) โดยลักษณะของคาเฟ่ คือ เป็นร้าน 

ที่ผสมรูปแบบระหว่างร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มเข้าด้วยกัน ซ่ึงเครื่องดื่มจะเน้นไปที่กาแฟ ชา 

หรือช็อกโกแลต ไม่นิยมขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (วิกิพีเดีย, 2561)

นิยามของร้านอาหาร

 ร้านอาหารมีชื่อเรียกท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างเช่น  

Restaurant มีความหมายโดยตรงคือร้านอาหาร Gastro เป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแบบบาร ์

และคลับหรือ Bistro มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็นร้านอาหารระดับเล็ก ราคาของอาหารอยู่ใน 

ระดับกลาง เป็นร้านอาหารที่เน้นการตกแต่ง เน้นพื้นที่ที่สะดวกสบาย (Teeru, 2559)

แนวคิดเส้นทางสู่ความส�าเร็จของธุรกิจ

 ความส�าเร็จของธุรกิจจ�านวนมากเกิดข้ึนจากปัจจัยส�าคัญ ๆ ที่คล้ายกัน ปัจจัยที่ประกอบ 

กันเข้าเป็น “เส้นทางสู่ความส�าเร็จ” ของธุรกิจ SMEs แบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

 1. ปัจจัยพื้นฐาน คือ ปัจจัยที่จ�าเป็นส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่

  1.1 ธรรมาภิบาล กล่าวคือ ปัจจัยพื้นฐานที่จะน�าพาธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ ได้แก่  

ธรรมาภิบาลหรือความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรมของผู้ประกอบการ จากตัวอย่างจ�านวนมากของ 

กิจการธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยพบว่า ธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีขาดไม่ได้ส�าหรับ 

ความส�าเรจ็ท่ียัง่ยนื ในโลกปัจจบุนัการแข่งขนัทางธุรกจิถูกตดัสนิโดยผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจะไม่ยอมรบั 

ธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่ให้ความเป็นธรรม ดังนั้นความเชื่อม่ันของผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยหลัก 

ที่ขาดไม่ได้ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่

  1.2 ความถนัด กล่าวคือ ความถนัดของผู้ประกอบการเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้เกิด 

ความสนใจและการพยายามใฝ่หาความรู้และประสบการณ์ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “ความถนัด” ซึ่งเป็น 

ปัจจัยหลักของความส�าเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs ดังค�าแนะน�าที่ว่า “เข็มน้ันคมด้านเดียว”  

ท�าให้เข้าใจว่าคนเรานั้นมีความถนัดเฉพาะเรื่อง

 2. ความสามารถในการแข่งขัน คือ ปัจจัยท่ีจ�าเป็นในการอยู่รอดของธุรกิจ ส�าหรับใน 

ประเทศไทยในขณะนี้ ความสามารถในการแข่งขันที่เกิดจากความได้เปรียบจากปัจจัยภายนอก  

เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าแรงงานต�่า มีความส�าคัญน้อยลง การตัดสินว่าธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม ่

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการเพื่อให้ประสบความส�าเร็จอย่างน้อยใน 3 ด้าน ได้แก่
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  2.1 คุณภาพ กล่าวคือ ในประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้น การแข่งขันต้องอาศัย 

ทั้งคุณภาพและราคามากขึ้น ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้ให้ความส�าคัญกับการเลือกใช้เครื่องจักร 

และบุคลากรมากข้ึน เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ ได้มีการรณรงค์ให้มีการเปล่ียนเครื่องจักรซึ่งให้ผล 

ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมหลายประเภทเน้นการพัฒนาศักยภาพ 

ของพนักงานแทนการเน้นค่าจ้างที่ต�่า เป็นต้น

  2.2 ประสิทธิภาพการผลิต กล่าวคือ ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ 

ในด้านของทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงมีความส�าคัญต่อ 

ความส�าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน

  2.3 บริการ กล่าวคือ การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับการบริการ 

เพ่ิมมากขึ้น ในด้านการบริการ ธุรกิจขนาดเล็กจะท�าได้ดี เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กสามารถให้ 

ความเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด ส�าหรับกิจการประเภทการผลิต ความรวดเร็วในการ 

ส่งมอบสินค้าก็มีความส�าคัญอย่างมากต่อความสามารถในการแข่งขัน

 3. การสร้างคุณค่า คือ ปัจจัยที่จ�าเป็นในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภคและสร้างก�าไร 

ให้กับธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่าย ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างมากส�าหรับธุรกิจ 

ที่ต้องสัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรง และอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้ ปัจจัย 

ความส�าเร็จในกรณีนี้จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยความส�าเร็จในข้อที่ 2 คือความสามารถในการแข่งขัน 

ควบคู่กันไป เพราะถ้าขาดความสามารถในการแข่งขันโดยทั่วไปแล้ว โอกาสที่จะเสนอผลิตภัณฑ ์

ที่มีคุณภาพและท�าให้ผู้ซื้อพึงพอใจก็เป็นไปได้ยาก (โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2548)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครือ่งมอืท่ีองค์กรธรุกจิใช้เพือ่ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Kotler & Keller, 2012) จากปัจจัยพื้นฐานเดิมซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย  

หรือเรียกว่า 4Ps ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) แต่เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดในยุคปัจจุบัน 

ที่มีการบริการเข้ามาร่วมด้วย จึงได้พิจารณาเพิ่มอีก 3 ปัจจัย คือ บุคลากร (People) กระบวนการ 

(Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) กลายเป็นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการที่ทางบริษัทได้น�าเสนออออกสู ่

ตลาดเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong & Kotler, 2009)  

และสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ต่อผู้บริโภค
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 2. ปัจจัยด้านราคา (Price) คือ จ�านวนเงินที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ  

หรืออาจมองว่าเงนิทีจ่่ายออกไปนัน้คอืคณุค่าทีผู่บ้รโิภคได้รบัจากการใช้ประโยชน์ในสนิค้าหรอืบรกิาร  

โดยทีผู่บ้รโิภคจะมกีารเปรยีบเทยีบราคา (Price) หรอืจ�านวนเงนิทีต้่องออกจ่ายไปกบัคณุค่า (Value)  

ที่ผู้บริโภคจะได้รับหลังจากได้สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) คือ ช่องทางในการเคล่ือนย้ายสินค้าหรือ 

บริการจากองค์กรออกสู่ตลาดเพ่ือให้ถึงมือของผู้บริโภคได้ทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการ  

ซึ่งการน�าสินค้าหรือบริการออกไปนั้นสามารถท�าได้หลายช่องทาง เช่น ช่องทางตรง (Direct  

Channel) ที่เป็นการส่งผ่านจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง หรือช่องทางอ้อม 

(Indirect Channel) ที่เป็นการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตผ่านไปยังคนกลางเพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภค 

อีกทีหนึ่ง โดยคนกลางนี้อาจจะเป็น ผู้ค้าส่ง (Wholesaler) ผู้ค้าปลีก (Retailer) หรือตัวแทน

จ�าหน่าย (Dealer)

 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่ใช้ใน 

การสื่อสารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการหรือเป็น 

การเตือนความทรงจ�าในตัวสินค้าหรือบริการ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling)  

ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior)

 5. ปัจจัยด้านบุคคล (People) คือ บุคคลหรือพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร  

เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กร ซึ่งองค์กรควรให้ความส�าคัญ จึงต้องมีการคัดเลือก ฝึกอบรม  

และสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเหล่าน้ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับผู้มาใช้บริการและสร้าง 

ความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบุคลากรจะต้องมีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มาใช้บริการได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และที่ส�าคัญคือต้องมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้มาใช้บริการ  

และสร้างมิตรไมตรีที่ดีเพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ�้า

 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) คือ วิธีการส่งมอบคุณภาพการบริการให้กับผู้มาใช้ 

บริการ ซึ่งในองค์กรหนึ่ง ๆ มักประกอบด้วยหลายกระบวนการ จึงต้องมีการออกแบบกระบวน 

ให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้มาใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

ถูกต้อง จึงจะส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในกระบวนการนั้นได้

 7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ 

พื้นที่ที่ให้บริการ ตั้งแต่ อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและ 

ภายนอก ลานจอดรถ การแต่งกายของพนักงาน เป็นต้น
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วิธีการศึกษา

 การวิจัยเรื่อง เรื่องเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร กรณีศึกษา

ร้าน O2 Kaffee & Bistro เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 2. จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเป็น 

ค�าถามปลายเปิด และน�าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง

 3. เมื่อได้เครื่องมือสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  3.1 ประชากร คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการร้านกาแฟและอาหาร 

ภายในร้าน O2 Kaffee & Bistro ทั้งหมด

  3.2 กลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการร้าน 1 คน คือ นายยิ่งยง  

ชุนถนอมและลูกจ้างภายในร้าน 3 คน

  3.3 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา  

กลยุทธ์รูปแบบร้าน ปัญหาและความส�าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร ของร้าน O2 Kaffee & 

Bistro 

  3.4 ซึง่ระหว่างการสัมภาษณ์ได้ใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ดงันี ้เครือ่งบนัทกึเสยีง กล้องบนัทกึภาพ  

ปากกาและกระดาษเพื่อจดทานข้อมูลที่ส�าคัญ

 4. จากข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลูทัง้หมดทีไ่ด้มากจาก 2 แหล่งดงันี้

  4.1 การรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างโดยตรง คอื 

นายยิ่งยง ชุนถนอม เจ้าของร้านกาแฟและอาหาร O2 Kaffee & Bistro นอกจากนี้มีการบันทึกเสียง 

และภาพกับกลุ่มตัวอย่าง

  4.2 การรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร ผู้วิจัยได้จดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ 

ที่มีความส�าคัญกับการวิจัย

 5. น�าผลการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในในการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยโดยการอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
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สรุปผลการวิจัย

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการและลูกจ้าง ท�าให้ได้ผลสรุปของการวิจัยดังนี้

 ปัจจุบันร้าน O2 Kaffee & Bistro มีผู้ประกอบหรือเจ้าของร้านคือ นายยิ่งยง ชุนถนอม 

ซึ่งก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรสวนมะพร้าวมาก่อนและมีสวนมะพร้าวเป็นของตัวเอง 

มากว่า 35 ปี จากนั้นผู ้ประกอบการมีความคิดริเริ่มที่ต้องการน�าผลผลิตทางการเกษตรจาก 

สวนมะพร้าวของตนส่งต่อให้กับผู้บริโภคโดยตรงและไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยได้สนใจธุรกิจ 

ที่สามารถขายได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม จึงเกิดมาเป็นร้าน O2 Kaffee & Bistro ซึ่ง O2 ย่อมาจาก 

ค�าว่าออกซิเจน เนื่องจากผู้ประกอบการอยากให้ผู้บริโภคมาสัมผัสและสื่อได้ถึงความเป็นธรรมชาต ิ

ในสวน ส่วน Kaffee & bistro หมายถึงร้านกาแฟและร้านอาหาร

 จุดเริ่มต้นในการเปิดร้าน O2 Kaffee & Bistro ทางผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับเรื่อง 

ของการส่งต่อผลผลิตจากสวนของตนเองให้กับผู้บริโภค โดยวัตถุดิบที่จะใช้ท�าเครื่องดื่มและอาหาร 

ของร้านส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบท่ีทางร้านมีอยู่แล้วคือมาจากสวนโดยตรง เช่น อัญชันและมะพร้าว 

จนกลายมาเป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้ามาคือต้องสั่งคือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของมะพร้าวอย่างนม

สดมะพร้าวน�้าหอมปั่น ส่วนเมนูอาหารจะเป็นย�าขนมจีนปลาทู ข้าวผัดอัญชันและผัดไทย เป็นต้น

 อีกส่วนหนึ่งคือออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมของร้านให้มีความเป็นธรรมชาติที่ 

ไม่เหมือนใครและอยากให้ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารรู้สกึได้ผ่อนคลาย เนือ่งจากมสีวนมะพร้าวทีเ่ป็นพืน้ที่ 

ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เลยเกิดความคิดที่จะตั้งร้านในสวนมะพร้าวของตน ซ่ึงการตกแต่งร้านจะ 

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากคือมีคลอง มีต้นไม้อยู่แล้วจึงน�ามาตกแต่งเพิ่มเติมในเรื่องของสีสัน 

โดยการใส่สสีนัของร่มเข้าไป ในตอนเริม่ต้นธรุกจินัน้ทางร้านมโีต๊ะให้บรกิารลูกค้าเพยีง 8 โต๊ะเท่านัน้  

คอืมแีค่โซนด้านหน้ากบัแพ 1 แพ จากนัน้ได้การตอบรับจากลกูค้าซึง่มลูีกค้ามาต่อควิเพือ่จะรับบรกิาร 

แพเป็นจ�านวนมาก จึงได้ท�าการขยายพื้นที่ให้มีแพเพิ่มขึ้นจนสามารถรองรับลูกค้าได้ จากการขยาย 

พื้นที่ร้านท�าให้ร้านมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสวนมากขึ้นกว่าเดิมซ่ึงจะมีการดูแลสวนกันเอง 

ในบางส่วนและจะหยุดทุกวันอังคารเพื่อจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาดูแล ตกแต่ง ตัดต้นไม้และ 

ท�าความสะอาดสวนเพิม่เตมิ นอกจากการเพิม่แพแล้วทางร้านได้เพิม่กจิกรรมพายเรอืและเลีย้งปลา 

ในคลองด้วย เนื่องจากอยากให้ลูกค้าได้มาผ่อนคลายและเป็นกิจกรรมที่ไม่ท�าให้ลูกค้าเบื่อ และ 

สุดท้ายคือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทางร้านได้ท�าเพิ่มเติมคือที่จอดรถที่กว้างขวางเพียงพอต่อลูกค้า 

ที่เข้าใช้บริการและห้องน�้าที่แยกออกมาจากตัวร้านแต่ลูกค้าสามารถไปใช้ได้สะดวกและมีปริมาณที่

เพียงพอกับลูกค้า
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 ในเรื่องการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการมีการอบรมลูกจ้างโดยลูกจ้างจะต้องมีใบหน้า 

ที่ยิ้มแย้มเสมอ ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าท่ีอยู่ในร้านและการบริการอาหารและเครื่องดื่มต้องมี 

ความถูกต้องรวดเรว็ เพือ่สร้างความประทบัใจให้ลกูค้าอยากกลบัมาใช้บรกิารอกีครัง้ ส่วนการบรหิาร 

จัดการลูกจ้างนั้นได้แบ่งออกเป็นโซนตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละโซนสามารถ 

แบ่งออกได้เป็น โซนห้องแอร์ โซนระเบียง โซนครัวและโซนในสวน โดยเริ่มจากโซนระเบียงจะม ี

หน้าทีใ่นการต้อนรบัลกูค้าและพาลกูค้าไปนัง่ตามโต๊ะหรอืแพซึง่ลกูค้าสามารถเลอืกได้เอง ซึง่ถ้าหาก 

กรณีโต๊ะเต็มโซนหน้าร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับคิวและเปิดแพโซนด้านหลังเพิ่มให้กับลูกค้า  

แต่ถ้าหากถ้าลูกค้าเลือกนั่งโต๊ะจะเป็นหน้าที่ของโซนห้องแอร์ โดยโซนห้องแอร์ จะรับผิดชอบบาร์ 

ในการท�าเครื่องดื่ม คิดเงินและให้บริการลูกค้าในโซนห้องแอร์ แต่ถ้าลูกค้าเลือกนั่งแพจะเป็นหน้าที ่

ของโซนในสวนในการให้บริการ และอีกหน่ึงความรับผิดชอบคือจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ 

ลูกค้าที่ต้องการจะพายเรือด้วย และส่วนสุดท้ายคือโซนครัวจะมีหน้าที่คือรับผิดชอบการท�าอาหาร 

และเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าร้าน O2 Kaffee & Bistro เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของธุรกิจ 

ร้านกาแฟและอาหารทีป่ระสบความส�าเรจ็ จนปัจจบุนักลายมาเป็นร้านแนะน�าทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดั 

นครปฐม ซึง่มกีารบรกิาร ความสดใหม่ของวตัถดุบิ รสชาตอิาหารและบรรยากาศธรรมชาตทิีก่ลายมา 

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจจะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง  

และเกดิการบอกต่อแบบปากต่อปาก จนสามารถดงึดดูลกูค้าได้จากทัว่ประเทศ จะเหน็ได้จากปัญหา 

ในการท�างานของลูกจ้างท่ีเกิดจากการไม่สามารถรับลูกค้าได้เพียงพอ ลูกค้ารอคิวเพื่อเข้าบริการ 

นานแม้จะเปิดโต๊ะเพิ่มแล้วก็ตาม โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ลูกค้า 

เข้ามาใช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก ซึง่ทางผูป้ระกอบการและลกูจ้างจะพยายามให้บริการอย่างเตม็ท่ีเสมอ

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัย กรณีศึกษาร้าน O2 Kaffee & Bistro ซึ่งเป็นตัวอย่างของร้านกาแฟและ 

อาหารที่ประสบความส�าเร็จจนกลายมาเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม พบว่า การบริหาร 

จัดการร้านของผู้ประกอบการสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7Ps (Kotler & Keller,  

2012) ซึ่งมีปัจจัยในเร่ืองของการให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของลกูค้าได้มากข้ึน ได้แก่ การสร้างคณุภาพให้กบัสินค้าในเรือ่งของรสชาตขิองอาหาร 

และเครือ่งดืม่ให้มคีวามอร่อย บรรยากาศการตกแต่งของสถานทีใ่ห้น่าดงึดดู การสร้างบริการทีท่�าให้ 

ลูกค้าประทับใจ การจัดโปรโมชันทางการตลาดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดที่ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟและอาหารประสบความส�าเร็จ (พัทธ์ยมล สื่อสวัสดิ์วณิชย์,  
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2558) เมือ่ลูกค้าได้รบัการการตอบสนองทีต่รงกบัความต้องการ จะเกดิความพงึพอใจและกลับมาใช้ 

บริการซ�้า และจากผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2548) ได้กล่าว 

ไว้ว่า ปัจจัยพื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างคุณค่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจ SMEs  

ประสบความส�าเร็จ

 โดยปัจจัยทีท่�าให้ธรุกจิร้านกาแฟและอาหารของร้าน O2 Kaffee & Bistro ประสบความส�าเร็จ  

แบ่งออกได้  3 ปัจจัยดังนี้

1. ปัจจัยพื้นฐาน 

 จากเดมิทางร้านมสีวนมะพร้าวอยูแ่ล้ว จงึสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าว่าอาหารและ 

เครื่องดื่มของร้านจะสดใหม่อยู่เสมอ โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่ได้จากสวนอย่างอัญชัน 

และมะพร้าว มาใช้ในการประกอบอาหารและเครือ่งดืม่ ซึง่ลกูค้าจะรบัรูไ้ด้ถงึความเป็นธรรมทีไ่ด้รบั 

จากร้าน และจากการที่ตัวผู้ประกอบเป็นเกษตรกรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร 

จัดการสวน จึงเปิดร้านกาแฟและอาหารในสวนมะพร้าว ซึ่งท�าให้ได้บรรยากาศของร้านที่ลูกค้า 

สามารถสัมผัสถึงธรรมชาติโดยตรง และที่ส�าคัญทางผู้ประกอบการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ 

ประกอบธุรกิจ ไม่เอาเปรียบลูกค้า (ดุสิต เวชกิจ, 2559) 

2. ความสามารถในการแข่งขัน

 2.1  คุณภาพ ทางร้านถือว่าได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องคุณภาพมาก เพราะสามารถ 

น�าเสนอคุณภาพของวัตถุดิบให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้ อย่างเช่น การน�าเสนอว่าร้านอยู่ใน 

สวนมะพร้าวซึ่งลูกค้าจะเข้าใจได้โดยทันทีว่ามะพร้าวท่ีทางร้านใช้พึ่งออกมาจากสวนมะพร้าวหรือ 

การที่ทางร้านมีการจ�าหน่ายมะพร้าวสดบริเวณหน้าร้านที่ลูกค้าจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

 2.2  ประสิทธิภาพการผลิต การดูแลสวนโดยส่วนหนึ่งผู้ประกอบการและลูกจ้างจะดูแล 

กันเองและจะหยุดทุกวันอังคารเพื่อจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาตัดต้นไม้และท�าความ ส่วนการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือลูกจ้างซึ่งทางร้านมีลูกจ้างจ�านวนมากถึง 30 คนซ่ึงจะท�าให้การ 

ด�าเนินงานภายในร้านไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับโดยในกรณีท่ีโต๊ะเต็มฝ่ายหน้าร้านจะรับผิดชอบ 

การเปิดโต๊ะเพิ่มในโซนด้านหลังให้ และการท�าอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นไปอย่างรวดเร็วทันกับ 

ความต้องการของลูกค้า



บท
คว

าม
ที่ 

5
232     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

 2.3  บริการ การบริการของร้านเริ่มตั่งแต่มีที่จอดรถและห้องน�้าที่เพียงพอต่อลูกค้า 

โดยลูกจ้างภายในร้านได้แบ่งออกเป็นโซนตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายซ่ึงเม่ือลูกค้าเข้าร้าน  

ฝ่ายหน้าร้านจะต้อนรับลูกค้าและพาลูกค้าไปนั่งตามแพหรือโต๊ะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกโต๊ะเองได้ 

ฝ่ายครัวและบาร์ส�าหรับท�าอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายดูแลลูกค้า 

ตามแพท�าหน้าที่ดูแลลูกค้าตามแพ โดยจากการท่ีลูกจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และอีกบริการหน่ึงของร้านที่เป็นจุดสนใจคือการพายเรือ 

ตามล�าคลองภายในสวนมะพร้าวซึ่งจะมีลูกจ้างดูแลความปลอดภัยให้ด้วย

3. การสร้างคุณค่า

 เป็นปัจจัยที่ทางร้านสามารถน�ามาใช้แล้วเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดโดยการท�าร้านกาแฟและ 

อาหารในสวนมะพร้าวเป็นของตนเองอยู่น้ันก่อให้เกิดธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครและกลายเป็น 

เอกลักษณ์ของร้าน ซ่ึงเม่ือลูกค้าได้เข้ามาในร้านจะสามารถจดจ�าได้และน�าไปบอกต่อ ซึ่งทางร้าน 

สามารถน�าความสามารถในการแข่งขนัทางด้านวตัถุดบิทีส่ดใหม่จนกลายเป็นจดุเด่นของทางร้านได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 การศึกษาในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “เรื่องเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จของธุรกิจ 

ร้านกาแฟและอาหาร กรณีศึกษาร้าน O2 Kaffee & Bistro” พบว่า แนวคิดเส้นทางสู่ความส�าเร็จ 

ของธุรกิจช่วยให้การประกอบธุรกิจร้านกาแฟและอาหารประสบความส�าเร็จ ซึ่งแนวคิดเส้นทางสู่ 

ความส�าเรจ็ของธรุกจินัน้ประกอบไปด้วยปัจจยัพืน้ฐาน คอื ความถนดัและความซ่ือสัตย์ท่ีผู้ประกอบ 

การมีต่อลูกค้าเพื่อรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจ ในด้านคุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดี สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการ 

ประกอบอาหาร การบริการ การสร้างการบริการที่น่าประทับใจเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้า 

อยากกลับมาใช้บริการอีกครั้งหรือเกิดการซื้อซ�้าในครั้งต่อ ๆ ไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 จากการวจิยัในคร้ังนี ้นอกจากผลการวจิยัทีไ่ด้รบัแล้วนัน้ ผู้วจิยัได้พบประเดน็อืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจ 

ทีค่าดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจน�าผลการวจิยัในครัง้นีไ้ปขยายเพือ่เป็นประเด็นศกึษาต่อไป ดงันี้

 1. ควรมีการศึกษาแนวคิดหรือปัจจัยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละทฤษฎีที่ส่งผลให้ 

การประกอบธุรกิจร้านกาแฟและอาหารประสบความส�าเร็จ ซึ่งจะสามารถน�าผลที่ได้ไปประยุกต ์

ใช้ในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร และใช้เป็นแนวทางในการท�าธุรกิจ

 2. ควรมีการศึกษาอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท�าธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร 

ซึ่งท�าให้การท�าธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จหรือขาดทุน ซึ่งผลการวิจัยอาจใช้เป็นแนวทางใน 

การปรับปรุงและแก้ปัญหาในการท�างานของธุรกิจ 

กิตกรรมประกาศ

 งานวิจัยเรื่องเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร กรณีศึกษา 

ร้าน O2 Kaffee & Bistro ส�าเร็จไปได้ด้วยดีจากความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี  

สมบูรณ์ทวี ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ท่ีคอยชี้แนะแนวทางและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัย  

และขอขอบคุณ คุณยิ่งยง ชุนถนอม ผู้ประกอบการร้าน O2 Kaffee & Bistro ที่ยินดีให้สัมภาษณ ์

เกี่ยวกับประสบการณ์ความส�าเร็จของร้าน อีกทั้งพนักงานภายในร้าน O2 Kaffee & Bistro ที่ให ้

สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�างาน ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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