
 

  

แนวโน้มการลงทุนของสตาร์
บัคส์ในประเทศรัสเซีย 

 

โอปอ จันคง 

โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

 

 

1 Russian Studies Program, Thammasat University 

 

แนวโน้มการลงทนุของสตารบ์ัคส์ในประเทศรัสเซีย 
 

โอปอ จันคง 
 
บทความน้ีเป็นการสรุปย่อมาจากนิพนธ์เร่ือง ‘แนวโน้มการลงทุนของสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซีย’ โดยนางสาวอัมพร แก้วอัศดร คณะศิลปศาสตร์ 

สาขารัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553 
 

 
ภาพบัตรสตาร์บัคส์สาขารัสเซีย 

ที่มา: https://www.themoscowtimes.com/2015/08/11/8-facts-to-celebrate-100-starbucks-in-russia-a48880 

 
ประวัติความเป็นมาของสตาร์บัคส ์
 สตาร์บัคส์ (Starbucks) เป็นร้านจำหน่ายกาแฟที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก แรกเริ่มผู้ก่อตั้งมี 
3 คน ได้แก่ (1) Jerry Baldwin (2) Zev Siegel (3) Gordon Bowker กำเนิดในปี ค.ศ. 1970 
ที่เมืองซีแอทเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมร้านนี้มีชื่อว่า ‘The Pikes Places Stores’ และ
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ ‘Starbucks’ มีที่มาจากตัวละครในเรื่อง Moby Dick นวนิยายคลาสสิก
สมัยศตวรรษที่ 19 ของอเมริกา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปลาวาฬในทะเลอันไกลโพ้น โดยสาเหตุที่
นำชื่อปลาวาฬที่อาศัยอยู่ในทะเลไกลมาตั้งเป็นชื่อร้านนั้นเปรียบได้กับการเสาะแสวงหาเมล็ด
กาแฟชั้นดีมาเป็นวัตถุดิบในการชงกาแฟนั้นเอง 
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 ในระยะแรกเป็นร้านกาแฟที่เสนอขายกาแฟด้วยใจ และประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่ง
มาจากการหาความรู ้ในเรื ่องของกาแฟอยู่เสมอจนกิจการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีกำไร
เพิ่มขึ้นทุกปี ในปีค.ศ. 1987 เจ้าของกิจการทั้งสามคนตัดสินใจขายกิจการด้วยเหตุผลส่วนตัว 
และ Howard Schultz เป็นผู ้สานต่อกิจการสตาร์บัคส์ อีกทั้งได้ชักชวน Dave Olsen และ 
Lawrence Maltz มาช่วยในงานด้านบริหาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทั้งการ
กำหนดเอกลักษณ์และโลโก้ สตาร์บัคส์ขยายกิจการและสาขาไปทั่วซีแอทเทิล จากนั้นได้ทำการ
ขยายสาขาไปยังชิคาโก้ โดยเปิดร้านแรกได้รับผลตอบรับที่ดีจึงมีการเปิดร้านที่ 2 ตามมา อีก
เป้าหมายคือ Portland หลังจากนั้นกลุ่มผู้บริหารก็มีความเห็นว่าควรที่จะเปิดตลาดใน Los 
angeles เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีความทันสมัย และที่สำคัญยังเป็นผู้นำ
ในแวดวงต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดกระแสขึ้นมาในสังคม ทำให้ร้านใหม่ที่ Los angeles ได้รับการตอบ
รับอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้ลงในหนังสือพิมพ์ Los angeles Time Starbucks ได้รับคำชมว่า
เป็นร้านกาแฟที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา 
 

 
ภาพสามผู้ก่อตั้งร้านสตาร์บัคส์ Zev Siegl, Jerry Baldwin & Gordon Bowker 

ที่มา: https://www.businessinsider.com/howard-schultz-profile-2015-10#there-schultz-ascended-the-ranks-to-vice-president-
and-general-manager-leading-a-team-of-salespeople-out-of-the-us-office-in-new-york-it-was-at-hammarplast-that-he-first-

encountered-starbucks-the-coffee-shop-had-a-few-stores-in-seattle-and-caught-his-attention-when-it-ordered-an-unusually-
large-number-of-drip-coffeemakers-5 

 
ในช่วงศตวรรษที่ 90 สตาร์บัคส์เริ่มขยายธุรกิจจากเมืองซีแอทเทิลไปทั่วสหรัฐอเมรกิา

และทั่วโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา สตาร์บัคส์ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดย
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สตาร์บัคส์ 6,000 แห่งทั่วโลก นอกจากคุณภาพที่ดีของเมล็ดพันธ์กาแฟแล้ว งานบริการนับเป็น
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของสตาร์บัคส์เช่นกัน ดังนั้นหลักปฏิบัติที่สำคัญของสตาร์บัคส์มีอยู่ 5 
ประการด้วยกัน คือ 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความ
เคารพคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 

2. การประกอบธุรกิจในการสั่งซ้ือ คั่วกาแฟ และปรุงเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละคน 

3. การทำงานด้วยความกระตือรือร้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด 
4. ช่วยเหลือและสนับสนุนในส่ิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
5. ตระหนักว่าการมีผลกำไรเป็นส่ิงสำคัญของความสำเร็จในอนาคตของเรา 

 
การวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจสตาร์บัคส์กับทฤษฎี SWOT Analysis 
 หากวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ SWOT กับการลงทุนของสตาร์บัคสใ์น
ประเทศรัสเซียนั้นนับได้ว่ามีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เรื่องด้วยการแข่งขันของตลาดกาแฟ
หลังการเข้ามาลงทุนของสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซียเมื่อปี ค.ศ. 2007 และกิจการร้านกาแฟชง
สดได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเข้ามาลงทุนของบริษัทกาแฟชงสดอื่น ๆ จาก
ต่างประเทศที่มีลักษณะการดำเนินงานเหมือนกับสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซีย ดังนั้น สตาร์บัคส์
เองจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งรักษามาตรฐานไว้เพื่อรักษาความเป็นอันดับ 1 
ของตลาดชงกาแฟสดในประเทศรัสเซีย เพราะถึงแม้ว่าสตาร์บัคส์จะได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ  
อยู่มาก แต่ข้อเสียเปรียบและจุดอ่อนก็มีเช่นกัน ทั้งปัญหาของการดำเนินธุรกิจในระบบเฟรน
ไชส์ภายใต้วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันของบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามา
ลงทุนในประเทศรัสเซีย รวมทั้งปัญหาทางด้านบุคลากรที่ยังต้องมีการฝึกอบรมในด้านงาน
บริการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สามารถสตาร์บัคส์มาวิเคราะห์โดยใช้หลัก SWOT ได้ดังนี้ 

• S มาจาก Strength หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ได้แก่ ด้านการเงินของบริษัท ระบบ
การบริหาร การจัดการของบริษัท แผนการตลาด การผลิต และวัตถุดิบคุณภาพ 
รูปแบบการตกแต่งร้าน และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ 
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• W มาจาก Weakness หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัทซ่ึง
บริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ราคาของสินค้าที ่มีราคาสูง ปัญหา
ทรัพยากรบุคคลในประเทศรัสเซียด้านงานบริการ วัตถุดิบและต้นทุนสินค้าราคาสูง 
ความซับซ้อนของเมนู และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แคบเกินไป 

• O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นผลมา
จากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงาน
ขององค์กร ได้แก่ ฐานบริโภคที่เหนียวแน่น ชื่อเสียงที่สั่งสมมานานของบริษัท และ
กระแสในปัจจุบันที่คนหันมานิยมดื่มกาแฟมากขึ้นในประเทศรัสเซีย 

• T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นข้อจำกัดและ
ธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับภายนอกและพยายามขจัด
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจปี ค.ศ. 2003 – 2007 
ภาษากับการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติและคู่แข่งทางการตลาดที่คล้ายคลึงกัน 

 
การเปิดตลาดสตาร์บัคส์สู่ประเทศรัสเซีย 
 รัสเซียได้ดำเนินการปฏิรูประบบทางเศรษฐกิจจากระบบวางแผนส่วนกลางไปสู่ระบบ
เสรีนิยม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเปิดเสรี
ทางการค้า และการปฏิรูประบบการเงินการคลัง สำหรับปัจจัยหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของรัสเซียคือ อุปสงค์การบริโภคภายในประเทศสูงขึ้นและรายได้ประชาชนเพิ่มขึ้น อันเป็นผล
มาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ ้นภายใต้การนำของวลาดิเมียร์  ปูติน สามารถนำพา
เศรษฐกิจรัสเซียในปี ค.ศ. 2000 เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดี ตัวเลขเศรษฐกิจของรัสเซียที่ดีขึ้น
ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาว่าเป็นระบบ
ตลาดเสรี อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ รัสเซียจึงต้องส่งเสริมปัจจัยพื้นฐาน 
ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและซับซ้อน ขจัดปัญหาการทุจริต รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในรัสเซียด้วย 
 ตลาดของรัสเซียเป็นตลาดเกิดใหม่และมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประชากรมากกว่า 140 
ล้านคน และในปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติ ธุรกิจจากต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติเข้ามาเปิด
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กิจการเพิ่มมากยิ่งขึ้น สตาร์บัคส์ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทท่ีเข้ามาลงทุน โดยเร่ิมจากการเข้ามาเปิด
สาขาแรกเมื่อปี ค.ศ. 2007 ท่ีกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซียซ่ึงเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ  
 

 
ภาพสตาร์บัคส์แห่งแรกในรัสเซียในกรุงมอสโก 

ที่มา: https://www.nytimes.com/2007/09/07/business/worldbusiness/07sbux.html 

 
การเข้ามาลงทุนของสตาร์บัคส์ในรัสเซียสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วง

นั้น คือเลือกเข้ามาลงทุนเปิดตลาดในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจรัสเซียฟื้นฟูเป็นการวางกลยุทธ์
ระยะยาวที่ว่าเมื่อเศรษฐกิจในประเทศดีแล้ว มูลค่าการบริโภคก็จะเพิ่มตามไปด้วย และสตาร์
บัคส์ในช่วงที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศรัสเซียนั้นถือว่าเป็นธุรกิจใหม่คนยังไม่คุ้นเคยมากนัก 
แต่วัฒนธรรมการดื่มชากาแฟเป็นวัฒนธรรมที่คู่กับชาวรัสเซียมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจึงย่อม
เป็นโอกาสที่ดีที่สตาร์บัคส์ในการเข้ามาเป็นผู้นำธุรกิจร้านกาแฟระดับพรีเมียม (Premium) ใน
ประเทศรัสเซียไม่มีคู ่แข่งอย่างชัดเจน และสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมของชาวรัสเซียได้ง่าย 
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายนอกจากกลุ่มวัยทำงานขยายฐานออกไปเป็นกลุ่มนักศึกษา 
นักเรียน วัยรุ่น ทั้งชาวรัสเซีย และชาวต่างชาติ รวมทั้งการถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น
อันดับหนึ่งทำให้โอกาสในการขยายการลงทุนของสตาร์บัคส์ในรัสเซียเป็นไปในทิศทางที่ดมีาก 
นอกจากนี้สื่อต่าง ๆ ยังให้ความสนใจกับการเข้ามาลงทุนของสตาร์บัคส์ในรัสเซียซึ่งจะคอย
ติดตามข่าวขององค์กรเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวอีกด้วย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสตาร์บัคส์ 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอผู้บริโภคสตาร์บัคส์มีหลายประการ อาทิ แรงจูงใจ 
ทัศนคติ วิธีการดำเนินชีวิต ลักษณะท่าทางและนิสัย โดยปัจจัยด้านรายได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่
มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในปี ค.ศ. 2010 รายได้ประชากรต่อคนอยู่ที่
ประมาณ 4,300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งสามารถบริโภคสตาร์บัคส์ที่มีราคาสูงกว่ากาแฟทั่วไป
ได้ แต่ว่าชาวรัสเซียโดยทั่วไปก็เลือกที่จะไม่บริโภคกาแฟราคาแพง 

อีกปัจจัยที่มีความสำคัญมากคือ อิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรม
การซื้อของผู้บริโภค เพราะการเข้ามาลงทุนของสตาร์บัคส์ในรัสเซียนั้นอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ แม้ว่ารายได้ของประชากรในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ยังไม่มั่นคงเท่าที่ควร แต่ด้วย
ปัจจัยทางสังคมที่ผลักดันให้ประชากรเลือกสตาร์บัคส์ เพราะเป็นแบรนด์กาแฟที่มีชื่อเสียงก่อน
เข้ามาก่อตั้งที่รัสเซีย ตอนที่สตาร์บัคส์เข้ามาก่อตั้งสาขาแรกในมอสโกก็ได้รับความนิยมจากคน
รุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังกรุงมอสโกเป็นอย่างมาก เมื่อซ้ือสินค้าและบริการนั้น ๆ 
แล้วเกิดความพอใจจะส่งผลต่อทัศนคติความเชื่อต่อไป จึงเกิดเป็นการซ้ือซ้ำ 

 

 
ภาพภายในร้านสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซีย 

ที่มา: https://www.businessinsider.com/starbucks-in-russia-2013-8#heading-inside-i-was-greeted-by-the-usual-thrum-of-
activity-youd-expect-in-an-urban-starbucks-2 
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 สำหรับกลุ่มผู้บริโภคของสตาร์บัคส์ในรัสเซียนั้นพบว่าผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ซึ่งอาจเป็นความพึงพอใจทางด้านจิตวิทยา เช่น การดื่มสตาร์บัคส์บ่งบอกถึงความมี
รสนิยม ฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ จากผลการวิจัยยังพบว่าประชากรอายุระหว่าง 21-30 
ปีเป็นกลุ่มจำนวนมากที่สุดที่บริโภคสตาร์บัคส์ เห็นได้ชัดว่ากลุ่มลูกค้าสตาร์บัคส์ในรัสเซียนั้น
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีกิจวัตรในการดื่มกาแฟควบคู่ไปกับ
การทำงาน รวมทั้งใช้ร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 นอกจากนี้ การจากวิจัยพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สตาร์บัคส์ของ
ชาวรัสเซียนั้นพบว่าประชากรส่วนใหญ่บริโภคทั้งกาแฟสำเร็จรูปและกาแฟคั่วบด สะท้อนให้
เห็นถึงชีวิตประจำวันของชาวรัสเซียที่ดื่มกาแฟจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และสตาร์
บัคส์ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเหล่านี้ด้วย โดยลักษณะการบริโภคกาแฟที่เนื่องมาจาก
อิทธิพลทางสังคมตามแนวคิดของ F. Engel Roger D. Blackwill และ Paul Miniard โดย
ความถี่ในการไปที่ร้านสตาร์บัคส์ในรัสเซีย เพราะปัจจัยการตลาดทางด้านสถานท่ีนั้นมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในรัสเซียเป็นอย่างมาก ดังนั้น สตาร์บัคส์ในรัสเซียจึงต้องรักษา
มาตรฐานให้คงอยู่สม่ำเสมอเพราะแนวโน้มในอนาคตการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา
อันรวดเร็วย่อมทำให้การดูแลควบคุมเป็นไปได้ยากขึ้นตามไปด้วย 
 
แนวโน้มการลงทุนของสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซีย 

เป้าหมายสูงสุดของสตาร์บัคส์ คือการเป็นผู้นำทางการตลาดและรักษาความเป็นผู้นำทาง
การตลาดและรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดให้ได้นานที่สุด โดยหลักการแห่งความสำเร็จ
ของสตาร์บัคส์มาจาก 3 สิ่งสำคัญ ได้แก่ 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถือได้ว ่าเป็นสิ ่งที ่สำคัญที ่ส ุดที ่จะให้ปริมาณลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น และสามารถรักษาความซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้าไว้ได้ 

2. คุณภาพของบุคลากรและพนักงานของสตาร์บัคส์ มีผลอย่างยิ ่งให้องค์ประกอบของ
องค์กรประสบความสำเร็จได้ 

3. รากฐานของสตาร์บัคส์ก่อนที่จะเข้ามาในรัสเซียนั้น ถือได้ว่าเป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก รวมทั้งได้รับการยอมรับถึงคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่ดีมาโดยตลอด 
ซ่ึงพื้นฐานเหล่านี้นี่เองมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของสตาร์บัคส์ในรัสเซีย 
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 แนวโน้มการลงทุนในอนาคตของสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซียนั ้นในตลาดกาแฟของ
รัสเซีย สตาร์บัคส์ได้เปรียบมากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ ด้วยชื่อเสียงและความมั่นคงทางการเงิน เมื่อเพิ่ม
สาขาในแต่ละครั้ง สตาร์บัคส์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสำรวจปัจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งคู่แข่ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงลูกค้าทุกระดับที่สตาร์บัคส์สาขาเข้าถึงได้ทั้งกลุ่มลูกค้าชาว
รัสเซีย กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ จำนวนครัวเรือนหรืออาคารสำนักงานแล้ว
นำมาประเมินผลถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตประกอบกับขนาดของร้านด้วย  
 การขยายตลาดของสตาร์บัคส์ในรัสเซียนั้น นอกจากจะกระจายในเขตมอสโกเมืองหลวง
แล้ว ในส่วนย่อยต่าง ๆ ก็อยู่ในกระบวนการการวางแผนสาขาไปยังเมืองอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเปิด
เป็นร้านเล็ก ๆ ที่จะเป็นตามอาคารสำนักงานต่าง ๆ และจะเริ่มกระจายสู่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น 
โดยจะเน้นตามสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน แล้วจึงกระจายไปยังบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันสตาร์
บัคส์ในประเทศรัสเซียมีทั้งหมด 35 สาขา 
 สตาร์บัคส์นั ้นเป็นผู ้บุกเบิกกาแฟระดับพรีเมียม (Premium) ในรัสเซียทำให้
ได้เปรียบคู่ต่อแข่งท่ีเพิ่งเปิดตัว เนื่องจากคู่แข่งจะต้องใช้ระยะเวลานานในการเก็บข้อมูล สตาร์
บัคส์ก็ยังได้เปรียบมากกว่าเพราะมีชื่อเสียงจากประเทศอื่นมาก่อน รวมทั้งความมั่นคงทางการ
เงินในการขยายการลงทุนไปยังพื้นอื่น ๆ ในรัสเซีย และมีการคัดเลือกผู้ที่จะมารับการดูแลสตาร์
บัคส์ ในรัสเซียมีสิทธิบัตรประกอบการค้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจว่าการเข้ามาลงทุนในแต่ละสาขาในรัสเซียจะประสบความสำเร็จ เพราะ
ตั้งแต่สตาร์บัคส์เปิดสาขาไปทั่วโลกนั้น ยังไม่มีสาขาไหนในโลกที่ปิดตัวลงด้วยสภาวะทางการเงนิ
เลย และผลิตภัณฑ์ของสตาร์บัคส์ทุก ๆ สาขาในรัสเซียนั้นเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานเป็นการ
ยืนยันถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาที่สูงกว่ากาแฟยี่ห้ออื่น ๆ พนักงานในร้านมีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ระดับปริญญาตรีทำให้การสื ่อสารกับลูกค้าทั ้งภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษที่ตามร้านขาย
สินค้าทั่วไปไม่นิยมพูดกัน งานบริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่าง
ดีเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการประทับใจ และเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้สตาร์
บัคส์แตกต่างจากร้านกาแฟอื่น ๆ  

การเข้ามาเปิดตลาดของสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซียจึงไม่ใช่เรื่องยากและสามารถติด
ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และสตาร์บัคส์เองก็พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ออกมาอีกด้วยทั้งไอศครีมหรอื
กาแฟสำเร็จรูปบรรจุขวดเพื่อเพิ่มตลาดของผู้บริโภคของสตาร์บัคส์ในรัสเซียให้เพิ่มมากขึ้น และ
ของที่ระลึกตามเทศกาลหรือโอกาสสำคัญต่าง ๆ  ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ดึงดูดใจผู้บริโภคใน
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รัสเซียทั้งแก้วน้ำลายตุ๊กตามาทรอชก้า บัตรสตาร์บัคส์ลายของประเทศรัสเซียโดยเฉพาะ ดังนั้น 
นอกจากผู้บริโภคจะชื่นชอมกับรสชาติของเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และงานบริการชั้นนำแล้ว ยัง
สามารถเก็บสะสมของพรีเมียมเหล่านี้เป็นที่ระลึกหรือซ้ือเป็นของฝากจากประเทศรัสเซียได้ด้วย 
เพราะในแต่ละประเทศสตาร์บัคส์จะจัดทำของที่ระลึกออกมาแตกต่างกันไป 

 

 
ภาพแก้วสตาร์บัคส์ลายมาทรอชก้า 

ที่มา: https://www.themoscowtimes.com/2010/08/02/starbucks-delays-arrival-in-st-pete-till-2012-a317 

 
ดังนั้น ข้อได้เปรียบอันสำคัญยิ่งในการเป็นผู้นำตลาดกาแฟระดับพรีเมียมในประเทศ

รัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 2010 ของสตาร์บัคส์จึงควรเพิ่มแนวโน้มการลงทุนอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากความเป็นผู้นำตลาดกาแฟระดับพรีเมียมให้ได้มากที่สุด และรักษา
มาตรฐานของตนเองไว้ รวมทั้งรับส่วนแบ่งทางการตลาดเครื ่องชงกาแฟในประเทศรัสเซีย
เพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากสตาร์บัคส์เน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหนือกว่ากาแฟยี่ห้ออื่น
ให้ความรู้สึกเหมือนบรรยากาศที่บ้านและให้ประสบการณ์แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้ง
สตาร์บัคส์ยังสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันจากตลาดกาแฟโดยตรงที่ส่วนมากจะเน้นกาแฟ
สำเร็จรูปมากกว่าด้วย 

การเข้ามาลงทุนในประเทศรัสเซียของสตาร์บัคส์นั ้นเป็นรูปแบบบริษัทร่วมทุนต้อง
กระจายความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าและหุ้นส่วนภายในประเทศ เพราะรัสเซียเป็นประเทศที่มีความ
ซับซ้อนในการทำธุรกิจ บวกกับปัจจัยอันท้าทายอีกอย่างหนึ่งในการเข้ามาลงทุนในประเทศ
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รัสเซียคือมุมมองในการทำธุรกิจที่แตกต่างกันระหว่างชาวรัสเซียและชาวอเมริกัน ดังนั้น การ
เข้ามาลงทุนของสตาร์บัคส์ในประเทศรัสเซียจึงต้องวางแผนระยะยาวในการทำธุรกิจตาม
กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

สำหรับแนวโน้มและแผนการในอนาคตทางด้านการลงทุนการตลาดของสตาร์บัคส์ใน
ประเทศรัสเซียนั ้นคือ แผนที่จะเสนอเมนูเพิ ่มเติมทั้งครัวซองค์  แซนวิช และอาหารอื่น ๆ 
มากกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้กลิ่นของอบเชย และรสชาติอื่น ๆ ที่ชาวรัสเซียคุ้นเคย
มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินแผนการตลาดดังกล่าว  

อย่างไรก็ตามแนวโน้มแผนการขยายสาขาของสตาร์บัคส์ที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กยังคง
ต้องชะลอเอาไว้ก่อน เนื่องจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศรัสเซีย แต่การลงทุน ณ เมือง
อื่นในประเทศรัสเซียยังคงมีแผนกรธุรกิจที่ดำเนินการต่อไป รวมทั้งการขยายสาขาเพิ่มในกรุง
มอสโกอีกด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื�อ: โอปอ 

นามสกลุ: จนัคง

ชื�อเลน่: ส้ม

เกดิ: 8 พฤษภาคม 2543 

โทร: 095-575-6375

อเีมลล:์ mda.sommos@gmail.com

การศึกษา: ป�จจบุนัศึกษาชั�นป�ที� 3 คณะศิลปศาสตร ์

สาขาโครงการรสัเซยีศึกษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เกรดเฉลี�ย: 3.63

การศึกษาตั�งแตอ่.1-ม.6: 

โรงเรยีนชลประทานวทิยา 

จังหวดันนทบรุี

เกรดเฉลี�ย: 3.88 

Profile

ประสบการณ์: โครงการแลก

เปลี�ยนและเผยแพรว่ฒันธรรม

ประจําป� 2560 ณ เมอืงนอฟโกรอด

ประเทศรสัเซยี

2017 XII International Festival

Of A Folk Art And Crafts

"SADKO" Great Novgorod 

8-12 June 2017 

ความสามารถพิเศษ: ราํไทย 


