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คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว

อนุมัติใหแผนธุรกิจเร่ือง รานกาแฟ  “Take a seat, please” เสนอโดยนางสาวนาฎนรา  ไตรภาพ        

มีคุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 
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บทคัดยอ 

กกกกกกกกปจจุบันธุรกิจรานกาแฟมีการเจริญเติบโตข้ึนมาก และกาแฟยังเปนเครื่องดื่มท่ีไดรับความนิยม

มาอยางตอเนื่อง อีกท้ังพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันไดหันมาสนใจและนิยมการดื่มกาแฟกันมากข้ึน 

จึงทําใหเล็ง เห็นถึงโอกาสในการลงทุนทําธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับท่ีผูลงทุนเองนั้นมีความชอบใน

ธุรกิจนี้เปนหลัก และธุรกิจนี้ยังสามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในอนาคต  ซึ่งทางราน “Take a seat, please” 

ไมไดมีเพียงเครื่องดื่มประเภทกาแฟเทานั้น แตยังมีเครื่องดื่มอื่นๆ และเบเกอรี่ ทําใหลูกคามีทางเลือกท่ี

หลากหลายในการบริโภคมากข้ึน โดยทางรานไดคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเขามาเปนสวนประกอบใน

การผลิต เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองตอกลุมลูกคาเปาหมายไดมากท่ีสุด 

กกกกกกกกเปาหมายของธุรกิจ คือ การทําใหราน “Take a seat, please” เปนท่ีรูจักของกลุมลูกคาเปาหมาย 

กลายเปนจุดนัดพบ เนื่องดวยทางราน“ Take a seat, please” นั้นเปนรานท่ีเพิ่งเขามาดําเนินการในธุรกิจ

ประเภทนี้ จึงไดมีการวางแผนกลยุทธ โดยมีการกําหนดราคาสินคาท่ีไมสูงมากนัก เพื่อเปนการจูงใจลูกคา

ใหเขามาใชบริการภายในรานเพิ่มมากข้ึน  สวนทางดานบรรยากาศภายในรานจะมีลักษณะการตกแตงโดย

ใชโทนสีสบายตา เมื่อลูกคากาวเขามาในรานจะสัมผัสไดถึงความรูสึกผอนคลายและการบริการท่ีเปน

กันเอง  อีกท้ังทางรานยังมีบริการอินเตอรเน็ตไรสาย ท่ีใหใชบริการฟรีและมุมหนังสือสําหรับผูท่ีรักการ

อาน เพื่อเปนการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายใหแกลูกคาในการเขามาใชบริการ 

กกกกกกกก ในการบริหารเงินทุนของทางรานนั้นจะเปนการใชเงินทุนสวนตัวท้ังหมด  โดยทางรานได

ประมาณการไววาจะ สามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 2 ป 5 เดือน และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ 1,375,250.27 

บาท คาดวาจะมีลูกคา และยอดขายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในทุกๆป  อยางไรก็ตาม ถาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีได

วางเอาไวแลว  ทางรานไดเตรียมกลยุทธเพื่อรับมือกับปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได เชน ถายอดขายลดลง

หรือไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางเอาไวทางรานก็จะมีการเพิ่มการประชาสัมพันธราน มีการสงเสริมการ

ขาย หรือเพิ่มสินคาใหม เพื่อเปนการกระตุนผูบริโภคอีกทางหนึ่ง 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร         ปการศึกษา 2553  

ลายมือช่ือนักศึกษา ................................................................................. 

ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษา...................................................................... 
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กติติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกก ความสําเร็จของการทําแผนธุรกิจฉบับ นี้ เกิดจากบุคคลหลายฝายท่ีใหความชวยเหลือ

และใหการสนับสนุนเปนอยางดียิ่ง โดยใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกขาพเจาขณะดําเนินงานแผน

ธุรกิจเลมนี้ 

กกกกกกกกผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต   ท่ีใหความชวยเหลือใน

การทําแผนธุรกิจคร้ังนี้ โดยอาจารยไดใหคําปรึกษาและ คําแนะนําท่ีประโยชนอยางยิ่ง  อีกท้ัง

เสียสละเวลาเพื่อใหแผนธุรกิจเลมนี้มีความถูกตองและครบถวน รวมท้ังคณาจารยในคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู เพื่อใช

เปนแนวทางใหสามารถจัดทําแผนธุรกิจนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

กกกกกกกกและทายท่ีสุด ขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจท่ีไดรับจากบิดามารดามาโดยตลอด และ

ขอขอบคุณเพื่อนๆท่ีใหท้ังกําลังใจและความชวยเหลือจนทําใหแผนธุรกิจนี้สมบูรณยิ่งข้ึนกกกกกก 
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

กกกกกกกก เนื่องจากในปจจุบันตลาดของกาแฟ และปริมาณของคนท่ีดื่มกาแฟมีการขยายตัวเพิ่ม

มากข้ึน และยังมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง จึงทําใหเล็ง เห็นถึงโอกาสในการลงทุนทํา

ธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับท่ีผูลงทุนเองนั้นมีความชอบในธุรกิจนี้เปนหลัก ทางรานจึงเร่ิมดําเนิน

ธุรกิจรานกาแฟภายใตช่ือ “Take a seat, please”   ซ่ึงเปนรานกาแฟท่ีมีบรรยากาศอบอุน สบายๆ 

และมีความเปนกันเอง นอกจากกาแฟสดท่ีมีคุณภาพแลว “Take a seat, please” ยังมีโฮมเมดเบเกอร่ี 

เคร่ืองดื่มอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสูตรของทางราน โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานมาเปน

สวนประกอบ อีกท้ังทางรานยังบริการอินเตอรเน็ตไรสายท่ีใหใชบริการฟรี และ มุมหนังสือท่ีมี

หนังสือนานาชนิดสําหรับผูท่ีรักการอาน เพื่อเปนการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายใหแกลูกคาใน

การเขามาใช ในสวนของสถานท่ีตั้งรานนั้น ทางราน “Take a seat, please” ไดเลือกทําเลท่ีตั้งท่ี 

Terminal 21 สุขุมวิท19 ทําเลท่ีดีท่ีสุดใจกลางกรุงเทพฯ 

กกกกกกกกโดยเปาหมายของทางรานคือทําใหรานเปนท่ีรูจักภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถ

เพิ่มยอดขายไดอยางต่ํา20 % ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 – 4 ป และสามารถสรางแบรนดใหเปนของ

ตนเองโดยการพัฒนาสินคาใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน มีศักยภาพพรอมท่ีจะขยายสาขาเพื่อ

ตอบสนองความตองการและสามารถครองใจผูบริโภคไดอยางยาวนาน 

 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

แผนธุรกิจรานกาแฟ “Take a seat, please”  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 

กกกกกกกก2. ชวยลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 

กกกกกกกก3. เพื่อนําแผนธุรกิจนี้ชวยสรางรานกาแฟ ท่ีเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคท่ีช่ืน

ชอบเคร่ืองดื่มและเบเกอร่ี ท่ีมีรสชาดเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
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บทที ่2 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

 

ข้อมูลของกจิการ 

กกกกกกกกในปจจุบันตลาดของกาแฟและปริมาณของคนท่ีดื่มกาแฟมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง

สามารถสังเกตไดจาก ผลิตภัณฑกาแฟในทองตลาดไมวาจะเปนกาแฟซอง กาแฟกระปอง กาแฟสด

บรรจุขวด กาแฟค่ัวสดหลากหลายยี่หอ ตั้งแตราคาถูกไปจนถึงราคาแพง จากการท่ีผูบริโภคมีความ

นิยมในการดื่มกาแฟเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหธุรกิจรานกาแฟเกิดข้ึนมากมายในทุกสถานท่ี และ

แนวโนมของคนท่ีดื่มกาแฟในปจจุบันก็หันมานิยมการดื่มกาแฟสดแบบนั่งรานเพิ่มมากข้ึน  

เนื่องจากรสชาดของกาแฟท่ีไดนั้นมีความเขมขนและความหอมจากการชงสด บวกกับบรรยากาศ

ในการนั่งราน  จากความนาสนใจของธุรกิจดังกลาว ทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนในธุรกิจนี้เปนอยาง

มาก อีกท้ังธุรกิจประเภทนี้ยังเกิดการขยายตัวจากตางประเทศเขามาเปดสาขาทําธุรกิจในประเทศ

ไทยมากข้ึน ดวยการเปล่ียนแปลงและรสนิยมของผูบริโภค ทางรานจึงเห็นชองทางท่ีจะสามารถทํา

ธุรกิจกาแฟไดจากคานิยมดังกลาวของคนไทย และธุรกิจรานกาแฟนี้ยังเปนธุรกิจท่ีผูลงทุนเองนั้นมี

ความชอบอยูแลว 

กกกกกกกกทางรานจึงเร่ิมดําเนินธุรกิจรานกาแฟภายใตช่ือ “Take a seat, please”  ท่ีมีความหมายถึง

การเช้ือเชิญใหเขามานั่งในราน  “Take a seat, please” เปนรานกาแฟท่ีมีบรรยากาศอบอุน สบายๆ 

และมีความเปนกันเอง นอกจากกาแฟสดท่ีมีคุณภาพแลว “Take a seat, please” ยังมีโฮมเมดเบเกอร่ี 

เคร่ืองดื่มอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสูตรของทางราน โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานมาเปน

สวนประกอบ อีกท้ังทางรานยังบริการอินเตอรเน็ตไรสายท่ีใหใชบริการฟรี และ มุมหนังสือท่ีมี

หนังสือนานาชนิดสําหรับผูท่ีรักการอาน เพื่อเปนการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายใหแกลูกคาใน

การเขามาใชบริการ พรอมกับการบริการท่ีเปนกันเอง “Take a seat, please” จึงเหมาะแกการเปน

สถานท่ีนัดพบของเพื่อนฝูง พบปะสังสรรค คุยเร่ืองงาน หรือเขามานั่งเลนพักผอนก็ไดเชนกัน 

กกกกกกกกในสวนของสถานท่ีตั้งรานนั้น ทางราน “Take a seat, please” ไดเลือกทําเลท่ีตั้งท่ี 

Terminal 21 ซ่ึงเปนโครงการศูนยการคาแนวคิด ใหมเพื่อประสบการณใหมแหงการจับจายใชสอย  

ซ่ึงตัวโครงการนั้นประกอบดวยชอปปงมอลลและเซอรวิสอพารทเมนต ท่ีตอบสนองผูบริโภค

ระดับกลางในสังคมเมืองอยางแทจริง บนทําเลศักยภาพท่ีดีท่ีสุดใจกลางกรุงเทพฯบริเวณแยกอโศก-

สุขุมวิท จุดเช่ือมตอรถไฟฟากับรถไฟฟาใตดิน เปนแหลงรวมรูปแบบการใชชีวิตใจกลางเมือง 
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ท่ีสามารถตอบทุกความตองการของคนเมืองไดเปนอยางดี  โดยลักษณะการตกแตงของทางรานนั้น

จะมีสไตลการตกแตงแบบ โมเดิรนวินเทจ (Modern Vintage) ท่ีผสมผสานความเรียบงายแบบ

สมัยใหมและความสวยงามในแบบวินเทจ โดยใชสีออนสบายตาเปนโทนสีหลัก  มีการจัดวาง

เฟอรนิเจอรในลักษณะท่ีสรางความรูสึกผอนคลายในการเขามาใชบริการ 

 

ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ตารางที ่1 แสดงข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลาํดับ กจิกรรม ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ช่วงเวลาดําเนินงาน 

1 ศึกษา หาขอมูล และเลือกทําเลท่ีตั้ง 3 เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2553 

2 ตกแตงรานและจัดซ้ืออุปกรณภายใน

ราน 

2 เดือน ธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 

3 ติดตอตัวแทนจําหนายในการส่ังซ้ือ

วัตถุดิบ 

1 เดือน กุมภาพันธ 2554 

4 รับสมัครและคัดเลือกพนักงาน 2 เดือน มีนาคม – เมษายน2554 

5 ประชาสัมพันธ 2 เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2554 

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  10 เดือน กันยายน 2553 – มิถุนายน 2554 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และ การวเิคราะห์ตลาด 

 

สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

กกกกกกกกในอดีต กาแฟอาจเปนเพียงอาหารหลักในยามเชา โดยเฉพาะคนท่ีตองการความรวดเร็ว  

แตในปจจุบันนั้นมีความนิยมในการบริโภคกาแฟเพิ่มมากข้ึน กลุมผูบริโภคและชวงเวลาในการ

บริโภคก็ยังกวางข้ึนกวาเดิม  ทําใหปจจุบันนี้ตลาดกาแฟในประเทศไทยเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว  

ประกอบกับการเปล่ียนแปลงในนวัตกรรมของธุรกิจหลายๆดาน เทคโนโลยีใหมๆท่ีสามารถนําเขา

มาเปนองคประกอบสําคัญในการสนับสนุนและการสรางจุดขายของธุรกิจ  จึงทําใหมี

ผูประกอบการนิยมเขามาลงทุนในธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก 

กกกกกกกกจากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา  รานกาแฟพรีเม่ียม ในป 2550 มูลคารานกาแฟ 

พรีเม่ียมเทากับ 5,100 ลานบาท เทียบกับป 2549 แลวเพิ่มข้ึนรอยละ 4.1 ภาพรวมธุรกิจรานกาแฟ   

พรีเม่ียมมีอัตราการขยายตัวชะลอลงตอเนื่องตั้งแตป 2549 โดยคาดวาในป 2550 นี้อัตราการขยายตัว

จะอยูในระดับรอยละ 5 ใกลเคียงกับในป 2549 จากเดิมท่ีในชวงระยะ 3-4 ปท่ีผานมาอัตราการ

ขยายตัวของธุรกิจรานกาแฟพรีเม่ียมสูงถึงรอยละ 15-20 อยางไรก็ตาม ธุรกิจรานกาแฟพรีเม่ียมยัง

เปนธุรกิจท่ีนาจับตามอง  โดยรานกาแฟพรีเม่ียมขนาดใหญเนนจําหนายเบเกอร่ี อาหาร ไอศกรีม  

และเคร่ืองดื่มน้ําผลไม โดยการเพิ่มเมนูใหหลากหลาย  ท้ังนี้เพื่อสรางความแตกตางระหวางแบรนด

ใหมากข้ึน  ประเด็นท่ีนาสนใจในชวงป 2550 คือ รานกาแฟพรีเม่ียมท่ีเกิดใหมจะเปนการแตก      

แบรนดมาจากธุรกิจเดิม โดยเฉพาะธุรกิจรานอาหารบริการดวนหรือรานจําหนายอาหารฟาสตฟูดส  

หรือการสรางแบรนดใหมของธุรกิจรานกาแฟพรีเม่ียมเดิม  โดยเนนการจับกลุมลูกคาระดับบนจาก

แบรนดเดิมท่ีจับตลาดลูกคาระดับกลางข้ึนไป  และผูประกอบการรานกาแฟพรีเม่ียมท่ีเคยจับลูกคา

ระดับบนก็หันมาขยายตลาดลูกคาระดับกลางโดยการเพิ่มรานในลักษณะเปนบูธเล็กๆหรือคีออส  

ท้ังนี้เพื่อเพิ่มยอดขายของธุรกิจ  อยางไรก็ตามรานกาแฟพรีเม่ียมท่ีเกิดใหมในปนี้จะนอยกวาในชวง 

2-3 ปท่ีผานมา  ธุรกิจรานอาหารบริการดวนประเภทท่ีรวมอาหาร  เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มอยูในราน

เดียวกันนั้นมีแนวโนมเติบโตสูง  ท้ังนี้อาศัยกระแสความนิยมบริโภคกาแฟสดท่ีเพิ่มมากข้ึนของคน

ไทยเปนพระเอกหลักของราน ผนวกกับแนวคิดการมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายภายในรานเดียวกัน ไว

รองรับความตองการของผูบริโภค  และการมุงสรางสรร คผลิตภัณฑใหมท่ีตรงใจผูบริโภคอยาง

สมํ่าเสมอ ซ่ึงกอใหเกิดรานอาหารใหมๆภายใตการลงทุนของผูลงทุนเดิมและผูลงทุนรายใหม 
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รานกาแฟพรีเม่ียม สามารถแบงออกคราวๆ ไดเปน 3 คาย คือ 

กกกกกกกก1. รานกาแฟท่ีเปนแฟรนไชสจากตางประเทศ  รานกาแฟเหลานี้สวนใหญจับกลุมลูกคา

ระดับบน รานกาแฟสตารบัคสอาจถือไดวาเปนผูนําในตลาดนี้ ดวยความมีช่ือเสียงและเปนแบรนด

ดังจากประเทศอเมริกา สตารบัคสเขามาในไทยเม่ือป พ.ศ.2541 ชูจุดขายของการเปนรานกาแฟท่ีคัด

สรรคุณภาพวัตถุดิบจากตางประเทศ  ภายในรานมีส่ือประชาสัมพันธประเภทแผนพับจํานวนมาก 

เพื่อใหความรูเร่ืองตางๆเกี่ยวกับกาแฟแกลูกคา สตารบัคสจึงเปนรานท่ีครองใจผูบริโภคในตลาด

กาแฟระดับบนมาอยางตอเนื่อง ดวยจํานวนสาขาท่ีมีประมาณ 133 สาขา ในปจจุบัน (ขอมูลจาก 

www.starbucks.co.th) สวนรานอ่ืนๆ ท่ีอยูในตลาดนี้ ไดแก ซูซูกิ , โอบองแปง, กลอเรีย จีนส คอฟ

ฟส เปนตน 

กกกกกกกก2. รานกาแฟของนักลงทุนตางประเทศท่ีเขามาสรางแบรนดในไทย  มีหลายรายเชนกัน 

เชน คอฟฟ เวิลด , คอฟฟ  บีนส สําหรับคอฟฟ  เวิลดเปนรานท่ีคอนขางมีชื่อเสียงในกลุมนี้ คอฟฟ 

เวิลดเปดตัวในปพ.ศ. 2540โดยนักลงทุนชาวอังกฤษ และเปดสาขาแรกท่ีมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ มุง

จับกลุมนักศึกษาท่ีมีรายไดสูง หลังจากนั้นคอฟฟ  เวิลดก็ขยายสาขาไปแถวถนนสีลม เนนจับกลุม

นักธุรกิจ คนทํางานมากข้ึน ปจจุบัน คอฟฟ เวิลดไดขยายสาขาไปในศูนยการคา เชน เซ็นทรัล บ๊ิกซี 

โลตัส รูปแบบการตกแตงรานมีความทันสมัย กาแฟท่ีใชในรานมีท้ังท่ีเปนกาแฟไทยและกาแฟ

นําเขาจากตางประเทศ  ในปจจุบันคอฟฟ  เวิลด  มีจํานวนสาขาประมาณ 81 สาข า(ขอมูลจาก

www.gfacorp.com/location/thailand.asp) และเปนแบรนดท่ีครองใจคนไทยจนติดอันดับ 1 ใน 3 ท่ี

ลูกคาตองการไปนั่งดื่มกาแฟในราน (ขอมูลจากบริษัทวิจัย SBIC มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 

กกกกกกกก3. รานกาแฟของคนไทยท้ังท่ีลงทุนเองและเปดสาขาในรูปแบบแฟรนไชส  รานกาแฟ

ในกลุมนี้มีหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ รานท่ีโดดเดนและประสบความสําเร็จ

เปนอยางมากในระบบแฟรนไชส ไดแก รานแบล็คแคนยอน ซ่ึงกอตั้งข้ึนปลายป  2536 ราน       

แบล็คแคนยอนไดฉีกแนวการทํารานกาแฟใหตางไปจากเดิม ดวยการเปดรานขายกาแฟควบคูกับ

การขายอาหาร  รานแบล็คแคนยอนมุงเจาะกลุมลูกคาระดับกลางไปจนถึงระดับบน ท่ีเปนกลุม

คนทํางานและกลุมครอบครัว   รานแบล็คแคนยอนชูจุดขายท่ีความสดใหมของกาแฟ ดวยการชง

กาแฟ 1 ซอง ตอ 1 แกว เมล็ดกาแฟท่ีใช  70 % เปนพันธุอาราบิกาของโครงการหลวง และอีก  30% 

เปนเมล็ดกาแฟนําเขาจากตางประเทศ ปจจุบันรานแบล็คแคนยอนมีจํานวนสาขาประมาณ  206 แหง

ท่ัวประเทศไทย (ขอมูลจาก www.bangkokbiznews.com) นอกจากนี้ รานแบล็คแคนยอนยังไดขยาย

การลงทุนเขาไปในประเทศสิงคโปร  ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา 

ประเทศพมา ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรต  และประเทศจีน (ขอมูลจาก blackcanyoncoffee.com) 

รานกาแฟอ่ืนๆในกลุมนี้ ไดแก 94 Coffee, The Coffee Maker, Barista รานเหลานี้จําหนายกาแฟท่ีมี
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คุณภาพใกลเคียงกับกาแฟจากรานใหญๆ แตราคาถูกกวา ส่ิงนี้ถือเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคมี

ทางเลือกสําหรับการดื่มกาแฟเพิ่มข้ึน 

 

กกกกกกกกรานกาแฟพรีเม่ียมในปจจุบันมีอยู 4 ลักษณะ คือ 

กกกกกกกก1. คอฟฟคอรนเนอร    ซ่ึงรานลักษณะนี้จะจําหนายกาแฟเปนเมนูหลัก  อาหารวางอ่ืนๆ 

เปนตัวเสริม 

กกกกกกกก2. ควิกเรสเตอรรองต   รานกาแฟลักษณะนี้จะขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมลูกคา

กลุมครอบครัว โดยเสนอบริการในรูปแบบภัตตาคาร 

กกกกกกกก3. คอฟฟคอรนเนอรแอนดแสนกบาร   เนนการจําหนายกาแฟควบคูกับเบเกอร่ี  และยาย

ไปยึดทําเลตามอาคารสํานักงาน 

กกกกกกกก4. บูธหรือรานเล็กๆ  จําหนายกาแฟโดยเนนการจําหนายกาแฟสดและเคร่ืองดื่มประเภท

อ่ืนๆไปพรอมกัน   ซ่ึงรานนี้พัฒนามาจากรานจําหนายกาแฟดั้งเดิมท่ีมีใหเห็นตามยานชุมชนท่ัวไป   

เพียงแตดูจะมีแรงจูงใจผูบริโภคมากข้ึนดวยเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัย  รวมท้ังบรรจุภัณฑ

ตางๆสวยงามและบางรานมียี่หอของรานอยูดวย 

กกกกกกกกส่ิงท่ีนาสังเกตคือ รานกาแฟสามรูปแบบหลังนี้นับวาเปนการปรับตัวคร้ังสําคัญของราน

กาแฟพรีเม่ียมเพื่อใหทัดเทียมคูแขง ซ่ึงก็คือรานฟาสตฟูดสท้ังหลาย 

 

กกกกกกกกผลกระทบของการขยายตัวของธุรกิจรานกาแฟพรีเม่ียมท่ีมีตอคนไทย มีดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย การท่ีมีรานกาแฟพรีเม่ียมมากข้ึนทํา

ใหคนไทยมีความรูเกี่ยวกับกาแฟค่ัวบดมากข้ึน และสามารถเปล่ียนทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอราน

จําหนายกาแฟค่ัวบดได เนื่องจากแตเดิมนั้นคนไทยนิยมบริโภคกาแฟสําเร็จรูปมากกวากาแฟค่ัวบด 

รวมท้ังคนไทยมองวากาแฟค่ัวบดท่ีจําหนายท่ีรานนั้นมีราคาแพง  ซ่ึงท่ีจริงแลวราคาจําหนายของ

กาแฟค่ัวบดในรานกาแฟพรีเม่ียมนั้นเปนไปตามคุณภาพและความสดใหมของสินคา  ดังนั้นโอกาส

ของธุรกิจรานกาแฟพรีเม่ียมยังเปดกวางสําหรับนักลงทุน 

กกกกกกกก 2. มีรานจําหนายกาแฟสดในลักษณะรานคายอยหรือบูธเล็กๆ เกิดข้ึนอยางมาก  
โดยเฉพาะในยานธุรกิจ และรานคาริมถนนท่ีมุงสูตางจังหวัด รวมท้ังในบางจังหวัดท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียว ซ่ึงรานจําหนายกาแฟสดรายยอยนี้นับวาเปนธุรกิจใหมท่ีการเปดดําเนินการเปนจํานวน

มาก โดยรานเหลานี้อาจจะเปนรานท่ีจําหนายกาแฟสดรายยอยและเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆอยูแลว  
แตเพิ่มการจําหนายกาแฟสดเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน  หรือเปนรานท่ีเปดกิจการใหม

เพื่อจําหนายกาแฟสดโดยเฉพาะ 
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กกกกกกกก3. กาแฟท่ีผลิตในไทยไดรับความนิยมมากข้ึน  โดยเฉพาะกาแฟท่ีมีคุณภาพสูงท่ีผลิต

ทางภาคเหนือ เชน กาแฟของโครงการหลวง กาแฟดอยวาวี  ดอยชาง เปนตน เนื่องจากรสชาดท่ี

โดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงรานกาแฟพรีเม่ียมของนักลงทุนไทยนั้นชูจุดเดนของการนํากาแฟใน

ประเทศ แตกตางจากรานกาแฟพรีเม่ียมจากตางประเทศท่ีเนนกาแฟค่ัวบดท่ีนําเขาจากตางประเทศ  
นอกจากกาแฟค่ัวบดท่ีผลิตในประเทศจะเปนท่ีรูจักของคนไทยมากข้ึนแลว  ชาวตางประเทศเร่ิม

ยอมรับรสชา ดของกาแฟค่ัวบดท่ีผลิตในประเทศไทยมากข้ึน  จนกระท่ังมีการส่ังนําเขาเพื่อไป

จําหนายในรานกาแฟพรีเม่ียมในตางประเทศในฐานะท่ีเปนกาแฟพื้นเมืองจากไทยดวย ซ่ึงนับวาจะ

เปนใบเบิกทางสําหรับผูประกอบการไทยท่ีตองการไปลงทุนขยายสาขารานกาแฟพรีเม่ียมใน

ตางประเทศ โดยอาศัยช่ือเสียงของกาแฟไทย  รวมท้ังยังสามารถเพิ่มเมนูกาแฟไทยเขาไปใน

รานอาหารไทยในตางประเทศ  ซ่ึงจะชวยเพิ่มยอดมูลคาการสงออกกาแฟสําเร็จรูปของไทยให

ขยายตัวมากข้ึน 
กกกกกกกก4. ปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปขยายตัวอยางรวดเร็ว  เปนเพราะการขยายตัวอยาง

รวดเร็วของธุรกิจรานกาแฟพรีเม่ียมโดยเฉพาะรานท่ีเปนแฟรนไชสจากตางประเทศ  เนื่องจากราน

เหลานี้เนนกาแฟนําเขา ทําใหมูลคาการนําเขากาแฟสําเร็จรูปมีการขยายตัวอยางมาก 
 
การแบ่งส่วนตลาด 
กกกกกกกกโดยใช STP – Marketing 

กกกกกกกกSegmentation 

กกกกกกกก1. ดานประชากรศาสตร  ไดมีการแบงตาม 

  1.1 อายุ  บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป  

  1.2 อาชีพ นักเรียน  นักศึกษา  พนักงานบริษัท  และอ่ืนๆ (คนท่ีมาซ้ือสินคา

และบริการในศูนยการคา Terminal 21) 

  1.3 รายได ปานกลาง หรือ สูง  

กกกกกกกก2. ดานพฤติกรรมศาสตร 

  2.1 ปริมาณการเขามาใชบริการ 3 - 4 คร้ังตอเดือน  

  2.2 ชวงเวลาท่ีมีผูใชบริการมากท่ีสุดคือ 12.00 – 19.00 น. 

  2.3 วันท่ีมาใชบริการมากท่ีสุดคือ ศุกร เสาร อาทิตย  

  2.4 สามารถแบงกลุมผูบริโภคออกเปน 3 กลุม คือ  

   1) Economy  เปนกลุมผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับความคุมคา  โดย

พิจารณาจากคุณคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับราคา 
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   2) Health Concern  เปนกลุมผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับคุณคาทาง

โภชนาการ และเปนผูท่ีรักษาสุขภาพ มีความตองการบริโภคสินคาท่ีมีประโยชนตอรางกาย 

   3) Taste (Good Tasting)  เปนกลุมผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับรสชาด

ของผลิตภัณฑ มีความตองการผลิตภัณฑท่ีมีรสชาดดีเปนหลัก 

กกกกกกกกTargeting 

  รานกาแฟเปนกิจการท่ีมีคูแขงขันเปนจํานวนมาก และการเขามาทําธุรกิจนั้น

สามารถทําไดงาย ดังนั้น ราน“Take a seat, please”  จึงมีการเจาะกลุมเปาหมายโดยเนนท่ีนักศึกษา

และพนักงานบริษัท  เนื่องมาจากลูกคากลุมนี้มีกําลังซ้ือมาก มีความชอบในการทดลองส่ิงใหมๆ 

และมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีตรงกับกลุมเปาหมายของทางราน  จึงสามารถทําใหจูงใจไดงายกวา  โดย

มีการกําหนดกลยุทธ และการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม และนาสนใจ 

กกกกกกกกPositioning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1 แสดงตําแหนงของผลิตภัณฑ 

 

กกกกกกกกจากรูปภาพการแสดงตําแหนงของผลิตภัณฑ ทางรานไดมีการเปรียบเทียบในดานของ

รสชาด และดานราคา โดยทําการเปรียบเทียบระหวางรานกาแฟและเบเกอร่ีท่ีตั้งอยูในศูนยการคา 

Terminal 21  ซ่ึงมีดวยกันท้ังหมด 3 ราน คือ 1.รานStarbucks  2.รานCoffee World  และ 3.ราน

รสชาด

 

ราคา 

“Take a seat, please” 
Starbucks 

Coffee World 

Cheesecake House 
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Cheesecake House  จากภาพแสดงใหเห็นวา รานStarbucks, รานCheesecake House และรานCoffee 

World  นั้น สินคามีราคาท่ีสูงกวาทางราน “Take a seat, please” ตามลําดับ  ในดานของรสชาดราน  

Cheesecake House มีรสชาดท่ีใกลเคียงกันกับ รานStarbucks และ ราน “Take a seat, please” มี

รสชาดท่ีใกลเคียงรานCoffee World แตมีราคาท่ีถูกกวา 

 

ตลาดลูกค้าเป้าหมาย 

กกกกกกกกตลาดลูกคาเปาหมายของราน “Take a seat, please” จะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา 

รวมถึงวัยทํางานท่ีอยูบริเวณสุขุมวิทและอโศก มีความช่ืนชอบในการดื่มกาแฟ การรับประทานเบ

เกอร่ี และเคร่ืองดื่มท่ีมีรสชาดเปนเอกลักษณไมซํ้าใคร  มีรายไดเฉล่ียโดยประมาณตั้งแต 7,000 – 

10,000 บาท ข้ึนไป  รวมท้ังผูท่ีมาซ้ือสินคาและบริการในศูนยการคา Teminal 21 

 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

กกกกกกกกสภาพการแขงขันของธุรกิจรานกาแฟนั้นถือวาเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง  เนื่องจากจัด

อยูในประเภทตลาดแขงขันสมบูรณ ซ่ึงมีผูขายมากราย  ส ภาวะการแขงขันในธุรกิจคอนขางมีความ

รุนแรงเชนกัน เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถทําไดงาย  สวนคูแขงขันของ

ทางรานคือรานกาแฟและรานเบเกอร่ีท่ีตั้งอยู ในศูนยการคา Terminal 21 ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ราน คือ 1.

รานStarbucks  2.รานCoffee World  และ 3.รานCheesecake House  ถึงแมวาคูแขงขันจะมีความ

ไดเปรียบเนื่องจากเปนรานท่ีมีช่ือเสียงอยูแลว แตทางรานก็มีความไดเปรียบทางดานบริการ

บรรยากาศ การตกแตงราน การบริการของพนักงาน และราคาท่ีถูกกวา 

 

ลกัษณะลูกค้า 

กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายของทางราน “Take a seat, please” คือ กลุมของนักเรียน นักศึกษา 

รวมถึงวัยทํางานท่ีมีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีชอบความสะดวกสบาย ทันสมัย มีสไตลเปนของตัวเอง 

ซ่ึงลูกคากลุมนี้จะมีกําลังการซ้ือท่ีคอนขางสูง มีรสนิยมในการบริโภค ตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ 

และราคาท่ีสมเหตุสมผล  ทางรานจึงเนนวางกลยุทธและการสงเสริมการขายไปท่ีลูกคากลุมนี้  และ

มีการวางกลยุทธอ่ืนๆเพื่อเปนการรองรับลูกคานอกเหนือจากกลุมนี้ไวดวย 

 

ความต้องการและปริมาณสินค้าหรือบริการ 

กกกกกกกกศูนยวิจัยกสิกรไทยไดทําการศึกษาแลวพบวา ในแตละปคนไทยมีการดื่มกาแฟกันเพิ่ม

มากข้ึน  โดยพิจารณาจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนของกาแฟกระปองสําเร็จรูป จากในป 2552 ท่ี กาแฟ
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กระปองพรอมดื่มมีมูลคา 7,000 ลานบาท  มีสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ32   และเพิ่มข้ึน

ในป 2553 เปนรอยละ 4-6 หรือมีมูลคาตลาดประมาณ 10,000 ลานบาท ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหตลาด

กาแฟกระปองพรอมดื่มในปนี้นาจะขยายตัวเพิ่มข้ึน ไดแก การฟนตัวของภาวะทางเศรษฐกิจ การ

แตก สาย ผลิตภัณฑของผูประกอบการท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงความตองการของ

ผูบริโภคท่ีนิยมดื่มกาแฟมีการขยายตัวในวงกวางมากข้ึนดวย 

กกกกกกกกเหตุผลของผูบริโภคในการเลือกดื่มกาแฟมี 3 ประการ คือ 1.แกงวง เพื่อทํางาน หรือดู

หนังสือ (45%)  2.รสชาดของกาแฟท่ีมีความหอม อรอย (23%)  3.แกกระหายน้ํา (15%) 

กกกกกกกกส่ิงท่ีผูบริโภคตองการสําหรับกาแฟ เรียงลําดับความสําคัญ คือ 1.คุณภาพ 2.ราคา และ 3.

รสชาด 

กกกกกกกกจากขอมูลขางตนทําใหเราสามารถพยากรณไดวา กาแฟมีปริมาณความตองการท่ีสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง และส่ิงท่ีผูบริโภคกาแฟตองการมากท่ีสุดนั้น ก็คือ คุณภาพของกาแฟ 

 

สภาพการแข่งขัน 

การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

กกกกกกกกการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

กกกกกกกกจุดแข็ง (Strengths) 

  1. สินคาภายในรานท้ังเคร่ืองดื่ม เบเกอร่ี มีรสชาดท่ีเปนเอกลักษณ เปนสูตรท่ีทาง

รานคิดข้ึนมาเอง 

  2. มีความหลากหลายทางดานผลิตภัณฑ  เนื่องจากทางรานจะมีเมนูเพิ่มเติมตาม

ฤดูกาลท้ังเมนูเคร่ืองดื่ม และเบเกอร่ี อีกท้ังยังมีการคิดเมนูใหเขากับชวงเทศกาลตางๆ เชน วันวาเลน

ไทน วันคริสมาสต เปนตน 

  3. วัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิตมีคุณภาพสูง โดยเมล็ดกาแฟท่ีใชนั้นเปนเมล็ด

กาแฟ        อาราบิกาท่ีมีคุณภาพสูงจากดอยชาง จ.เชียงใหม ผานกระบวนการค่ัวท่ีไดมาตรฐานสง

ตรงถึงราน ชาท่ีใชในการชงนั้นทางรานนําเขาจากประเทศศรีลังกา ในดานของเบเกอร่ีทางรานได

คัดสรรวัตถุดิบท่ีดี มีคุณภาพจากตัวแทนจําหนายท่ีเช่ือถือได 

  4. มีการกําหนดราคาสินคาอยางเหมาะสม ไมแพงจนเกินไป  

  5. คุณภาพดานการใหบริการสูง มีการอบรมพนักงานเปนอยางดีท้ังในดานการ

ผลิตสินคาและการบริการ อีกท้ังมีบริการท่ีหลากหลายท้ังอินเตอรเน็ตไรสาย และมุมหนังสือ 

กกกกกกกกจุดอ่อน (Weaknesses) 
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  1. เนื่องจากทางรานเพิ่งเร่ิมดําเนินกิจการ ตรายี่หออาจยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก อาจ

เปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดในชวงแรก 

  2. ในระยะแรกอาจมีตนทุนท่ีสูงเนื่องจากมีความหลากหลายของสินคา  อีกท้ังยัง

ไมทราบความตองการท่ีแนนอนของลูกคาท่ีมีตอสินคาภายในราน และสินคาประเภทเบเกอร่ี ตองมี

การผลิตวันตอวัน 

  3. ยังมีประสบการณนอยในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้  อาจเสียเปรียบคูแขงราย

อ่ืนท่ีมีประสบการณมากกวา 

  4. การทําธุรกิจรานกาแฟท่ีเปนเจาของคนเดียวอาจมีความเส่ียงสูง  เนื่องจากราน

กาแฟตองใชเงินลงทุนท่ีสูงและอาจคืนทุนชา 

 

กกกกกกกกการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

กกกกกกกกโอกาส (Opportunities) 

  1. มีแหลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพอยูภายในประเทศ  เนื่องจากในปจจุบันพื้นท่ีทาง

ภาคเหนือของประเทศไทยไดเปนแหลงปลูกกาแฟท่ีใหเมล็ดกาแฟท่ีดีมีคุณภาพ ทําใหไมตองนําเขา

เมล็ดกาแฟจากตางประเทศเพียงอยางเดียวเหมือนสมัยกอน 

  2. กลุมผูบริโภคมีความนิยมในการดื่มกาแฟแบบนั่งรานเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีนิยม

บริโภคกาแฟสําเร็จรูปมากกวา อาจดวยรูปแบบการใชชีวิตท่ีเปล่ียนไป เชน มีการพบปะสังสรรค 

การพูดคุยเร่ืองงาน หรือมีการนัดเจอกันท่ีรานกาแฟ เปนตน 

  3. ตลาดธุรกิจรานกาแฟมีแนวโนมการเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน สังเกตไดจากการขยาย

สาขาของรานกาแฟแบรนดเดิม และการเพิ่มข้ึนของรานกาแฟแบรนดใหมๆ 

  4. รัฐบาลไดมีการสนับสนุนการทําธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพใหแกประชาชน และเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

กกกกกกกกอุปสรรค (Threats) 

  1. อาจเพราะในปจจุบันการดํารงชีวิตตองการความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ตลาดกาแฟสําเร็จรูปจึงมีแนวโนมการขยายตัวท่ีสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่ง

ของธุรกิจ 

  2. มีคูแขงขันจํานวนมาก การแขงขันคอนขางรุนแรง และจากการขยายตัวท่ี

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆของตลาด จึงทําใหมีผูท่ีสนใจเขามาลงทุนในธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก 

  3. การบริโภคกาแฟแบบนั่งราน อาจมีความนิยมเฉพาะกลุมคนเทานั้น ไมไดเปน

ความนิยมของผูบริโภคกาแฟท้ังหมด 
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  4. ตลาดกาแฟไมสามารถท่ีจะขยายตัวไดอยางรวดเร็ว ตองอาศัยระยะเวลา  

เนื่องมาจากกาแฟมีวัฒนธรรมในการดื่ม  ซ่ึงตองใชเวลาในการเรียนรู และพัฒนาใหเกิดการยอมรับ 

  5. ไมมีพันธมิตรทางการคา เพราะคูแขงขันในตลาดมีมาก ตางก็ตองพัฒนาสินคา

และบริการเพื่อแยงชิงสวนครองตลาด จึงทําใหเปนอุปสรรคในการประกอบกิจการ 

 

การวเิคราะห์สภาพการแข่งขัน (Five – Force Model) 

กกกกกกกก1. การแขงขันระหวางคูแขงภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน : Rivalry among Current 

Competitors  

  ธุรกิจรานกาแฟเปนตลาดท่ีมีผูประกอบการคอนขางมาก  จึงทําใหมีการแขงขันท่ี

รุนแรง ดังจะเห็นไดจากรานกาแฟท่ีเกิดข้ึนอยางมากมาย  ไมวาจะเปนรานกาแฟท่ีเปนแบรนด

ตางประเทศ หรือแบรนดไทย ก็ตาม  และตัวผลิตภัณฑก็มีความแตกตางกันไมมากนักถึงแมจะมี

สูตรท่ีตางกัน แตก็เปนกาแฟเหมือนกัน  จึงจําเปนท่ีจะตองสรางความแตกตางทางดานอ่ืนๆ เชน 

บรรยากาศการตกแตงราน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ การบริการทางดานอ่ืนๆ เปนตน 

กกกกกกกก2. ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม : Threat of New Entrance  

   ธุรกิจรานกาแฟสามารถเขามาประกอบกิจการไดงาย  เนื่องจากมีผูบริโภคใหความ

นิยมเปนอยางมาก และตลาดยังเปดกวาง  ถึงแมจะมีการลงทุนท่ีสูงก็ตาม  แตถาหากมีความชอบ มี

ความสามารถ ก็สามารถเขามาประกอบธุรกิจได 

กกกกกกกก3. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน : Threat of Substitute Products or Services  

  กาแฟสดเปนสินคาท่ีมีสินคาหลายชนิดสามารถเขามาทดแทนได  ไมวาจะเปนน้ํา

ผลไม นม เคร่ืองดื่มประเภทชา เคร่ืองดื่มประเภทชูกําลัง หรือแมกระท่ังกาแฟสําเร็จรูปเอง  ท่ี

สามารถหาซ้ือไดงาย อีกท้ังสินคาทดแทนเหลานี้ยังมีราคาท่ีต่ํากวา 

กกกกกกกก4. อํานาจตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ : Bargaining Power of Suppliers  

  อํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบมีอํานาจในการตอรองท่ีต่ํา  เนื่องจากใน

ปจจุบันประเทศไทยสามารถท่ีจะปลูกกาแฟท่ีมีคุณภาพสูงไดแลว  ทําใหสามารถลดการนําเขาเมล็ด

กาแฟได  แตในอีกมุมหนึ่งเนื่องจากมีผูประกอบการในธุรกิจรานกาแฟจํานวนมาก  ก็สามารถทําให

ผูจําหนายวัตถุดิบมีอํานาจการตอรองท่ีสูงไดเชนกัน 

กกกกกกกก5. อํานาจตอรองของลูกคา : Bargaining Power of Customers  

  เนื่องจากมีผูผลิตผลิตภัณฑ ท่ีเกี่ยวกับกาแฟจํานวนมากท้ังท่ีเปนกาแฟกระปอง 

กาแฟสําเร็จรูป กาแฟค่ัวบด  ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดท่ัวไปตามทองตลาด  อีกท้ังยังมีผลิตภัณฑท่ีมี

ความคลายคลึงกันทําใหผูบริโภคสามารถเกิดอํานาจในการตอรองสูง 
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ส่วนแบ่งการตลาด 

กกกกกกกกเนื่องจากในศูนยการคา Terminal 21 นั้น มีกิจการประเภทเดียวกันและคลายคลึงกันกับ

ทางรานตั้งอยู  จึงทําใหตองมีการแบงสวนแบงทางการตลาด  ทางราน “Take a seat, please” จึงไดมี

การจัดสวนแบงทางการตลาดไว ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปภาพที ่2 แสดงสวนแบงทางการตลาด 
 

ส่วนแบ่งการตลาด 
 

1.ราน “Take a seat, please”  = 15%  2.ราน Cheesecake house = 20% 

3.ราน Coffee World = 25%   4.ราน Starbucks = 40% 
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บทที ่4 

แผนบริหารจัดการ 

 

รายละเอยีดธุรกจิ 

กกกกกกกกช่ือกิจการ : “Take a seat, please” 

กกกกกกกกท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ : ศูนยการคา Terminal 21 สุขุมวิท19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

กกกกกกกกรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ : กิจการเจาของคนเดียว 

 

ประวตัิเจ้าของกจิการ 

กกกกกกกกช่ือ – นามสกุล นางสาวนาฎนรา  ไตรภาพ  

กกกกกกกกการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ป 

พ.ศ.2549 

   ระดับปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  ป พ.ศ.2553  

ประสบการณทํางาน 

กกกกกกกกป พ.ศ. 2552 บริษัท RP Media จํากัด  ตําแหนง พนักงานฝาย server 

กกกกกกกกป พ.ศ. 2553 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ตําแหนง นักศึกษาฝกงานฝายเลขานุการ 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสํานักการตลาด 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3 แสดงโครงสรางองคกร 

 

คุณสมบัติและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของบุคลากร 

กกกกกกกก1. ตําแหนง ผูจัดการราน 

กกกกกกกกคุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสามารถในดานบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และรักงานบริการ 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ มีหนาท่ีดูแลและควบคุมการดําเนินงาน วางแผนจัดการ

ราน รวมไปถึงการตลาด และ การประชาสัมพันธ เปนตน 

กกกกกกกก2. ตําแหนง พนักงานฝายบัญชี  

กกกกกกกกคุณสมบัติ มีความรูทางดานบัญชี ไมจําเปนตองจบการบัญชีโดยตรง แตตองมี

ประสบการณในการทําบัญชี 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ ดูแลบัญชีรายรับรายจายของรานท้ังหมด โดยตองทํา

บัญชีประจําวัน และปดงบทุกเดือน 

กกกกกกกก2. ตําแหนง พนักงานฝายผลิต  

กกกกกกกกคุณสมบัติ จบหลักสูตรการอบรมการทํากาแฟ และเบเกอร่ี มีประสบการณในการ

ทํางาน ไมจํากัดเพศและวุฒิการศึกษา อายุไมเกิน 40 ป มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และรักงานบริการ 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ ผลิตสินคา , ตอนรับและใหบริการลูกคา  

กกกกกกกก3. ตําแหนง พนักงานเสิรฟ  

กกกกกกกกคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาข้ันต่ํา มัธยมศึกษาตอนตนหรืออาชีวะศึกษา ไมจํากัดเพศ 

อายุไมเกิน 30 ป มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และรักงานบริการ 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ ตอนรับและใหบริการลูกคา ทําความสะอาด  

  

 

ผูจัดการ 

พนักงานเสิรฟ พนักงานฝายบัญชี พนักงานฝายผลิต 
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จํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของธุรกจิ 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนบุคลากรและอัตราคาจางรายเดือน 

 

ลาํดับ ฝ่ายงาน ลกัษณะงาน จํานวน

(คน) 

อตัรา

เงินเดือน 

รวม

เงินเดือน  

1 ผูจัดการ

ราน 

วางแผน จัดการการดําเนินงานราน  

ควบคุมการทํางาน ใหความรูและ

ดูแลพนักงานภายในราน  รวมไปถึง

การตอนรับและใหบริการลูกคา 

1 12,000 12,000 

2 พนักงาน

ฝายผลิต 

ทําเบเกอร่ี, เคร่ืองดื่ม และบริการ

ลูกคา 

2 8,500 17,000 

3 พนักงาน

บริการ

,เสิรฟ 

ตอนรับและใหบริการลูกคา, ดูแล

ความสะอาดภายในราน 

1 8,000 8,000 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 4  37,000 

 

 

วสัิยทศัน์ 

กกกกกกกกราน “Take a seat, please”  มุงท่ีจะตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายอยาง

ท่ัวถึง  ท้ังในเร่ืองของรสชาด คุณภาพ ราคา  รวมท้ังการบริการท่ีสามารถสรางความประทับใจ  

เพื่อใหราน “Take a seat, please” กาวสูการเปนรานกาแฟท่ีสามารถครองใจผูบริโภคไดอยาง

ยาวนาน 

 

พนัธกจิ 

กกกกกกกก 1. มุงเนนใหผูบริโภคไดรับประโยชนสูงสุด  โดยการนําเสนอสินคาและบริการท่ีมี

คุณภาพ 

กกกกกกกก2. มีการพัฒนาการผลิตและการบริการใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

กกกกกกกก3. พัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง 

กกกกกกกก 4. เลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกําไร อันจะ

สงผลใหธุรกิจสามารถคืนกําไรไดอยางรวดเร็ว 
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เป้าหมายทางธุรกจิ 

กกกกกกกกเปาหมายระยะส้ัน ทําใหรานเปนท่ีรูจักภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

กกกกกกกกเปาหมายระยะกลาง ธุรกิจจะตองสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางต่ํา 20 %  ภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 2 – 4 ป  เพื่อเปนการคืนทุน 

กกกกกกกกเปาหมายระยะยาว ธุรกิจมีความม่ันคง สามารถสรางแบรนดใหเปนของตนเอง  โดย

การพัฒนาสินคาใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน  มีศักยภาพพรอมท่ีจะขยายสาขาเพื่อตอบสนอง

ความตองการและสามารถครองใจผูบริโภคไดอยางยาวนาน 

 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

กกกกกกกกสินคาของทางรานมีคุณภาพและมีเอกลักษณเฉพาะตัว  โดยทางรานจะมีสูตรเคร่ืองดื่ม 

และเบเกอร่ีเปนของทางรานเอง  มีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีไดมาตรฐานมาเปนสวนประกอบในการ

ผลิตเพื่อใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ  จุดเดนอีกประการ คือ ทางรานยังมีการหมุนเวียน ปรับปรุงเมนู

ตามฤดูกาลและเทศกาล ท้ังเคร่ืองดื่มและเบเกอร่ี เชน การนําผลไมตามฤดูกาลมาประยุกตใชเปน

สวนผสมในแตละเมนู ทําใหสินคามีความหลากหลายเปนท่ีนาสนใจ  ซ่ึงแตกตางจากรานอ่ืนท่ีเมนู

อาจไมคอยเปล่ียนแปลง 

กกกกกกกก ทางรานมีสินคาและบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

หลากหลาย  ท้ังตัวสินคาท่ีมี เคร่ืองดื่ม และเบเกอร่ี ในดานบริการของทางรานก็มีมุมหนังสือ และ  

อินเตอรเน็ตไรสายไวคอยบริการลูกคา  และทางรานมีความตั้งใจในการใหบริการลูกคาอยางเทา

เทียมกัน มีการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและอยากกลับมา

ใชบริการท่ีรานอีก 

กกกกกกกกราน“Take a seat, please” ตั้งอยูท่ีศูนยการคา Terminal 21 ศูนยการคาท่ีตอบสนอง

ผูบริโภคระดับกลางในสังคมเมืองอยางแทจริง  บนทําเลศักยภาพท่ีดีท่ีสุดใจกลางกรุง เทพฯ เปนจุด

เช่ือมตอรถไฟฟากับรถไฟฟาใตดิน ท่ี มีคนใชบริการเกือบ 100,000 คนตอวันรวมแลวคนสัญจรไป

มาประมาณ 500,000 คนตอวัน ในบริเวณนั้นประกอบไปดวยสํานักงาน  โรงแรม โรงเรียน และ

มหาวิทยาลัย อีกท้ังบริเวณสุขุมวิทและอโศกยังเปนเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  ทําให

รานมีขอไดเปรียบในเร่ืองทําเลท่ีตั้งเปนอยางมาก  
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บทที ่5 

แผนการตลาด 

 

สินค้าหรือบริการ 

กกกกกกกกทางราน “Take a seat, please” ไดนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีความเฉพาะตัว  มีเมนูใหเลือก

หลากหลายท้ังเคร่ืองดื่มและเบเกอร่ี  ซ่ึงในสวนของเบเกอร่ีนั้นจะเปนเบเกอร่ีโฮมเมดและเปนเมนู

เพื่อสุขภาพ  โดยไดมีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและนําสวนผสมของธรรมชาติเขามาเปน

สวนผสม  เพื่อใหลูกคาไดรับสินคาท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและมีคุณภาพมากท่ีสุด  ในสวน

ทางดานราคาก็มีความเหมาะสมเพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจซ้ือไดไมยากนัก 

 

การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย 

กกกกกกกก กลุมลูกคาเปาหมายของทางรานจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา รวมถึงวัยทํางาน ท่ีมี

ความช่ืนชอบในการดื่มกาแฟ การรับประทานเบเกอร่ี ท่ีมีรสชาดเปนเอกลักษณไมซํ้าใคร รวมท้ังมี

รูปแบบการดํารงชีวิตท่ีชอบความสะดวกสบาย ทันสมัย มีสไตลเปนของตัวเอง  โดยเปาหมายหลัก

จะเปนผูท่ีเขามาเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ี ศูนยการคา Terminal 21 และประชากรท่ีอาศัยอยู

บริเวณสุขุมวิท – อโศกและบริเวณใกลเคียง ซ่ึงมีชวงอายุ 15 – 40 ป ชวงเวลาท่ีคาดวาลูกคาเขามาใช

บริการมากท่ีสุดคือ 12.00 – 19.00 น. 
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การเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 

ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบการสงเสริมการตลาดกับคูแขงขัน 

การ

เปรียบเทยีบ 

ร้าน “Take a seat, 

please” 

ร้าน Starbucks  ร้าน Coffee 

World 

ร้าน

Cheesecake 

House 

ดาน

ผลิตภัณฑ 

เคร่ืองดื่ม และเบเกอร่ี ท่ีมี

คุณภาพและเอกลักษณ

เฉพาะตัว ตางจากสินคา

ท่ัวไปในรานระดับ

เดียวกัน มีการควบคุม

คุณภาพทุกข้ันตอนการ

ผลิต 

สินคามีความ

เฉพาะตัว

เนื่องจากเปนhigh 

brand มีความ

แตกตางจากราน

ท่ัวไป มุงการขาย

กาแฟเปนหลัก 

สวนเบเกอร่ีนั้น

รับมาขาย 

ลักษณะ

สินคามีความ

คลายกันกับ

ราน 

Starbucks 

และมุงการ

ขายกาแฟ

เปนหลัก 

เนนท่ีชีสเคก 

และเบเกอร่ี

เปนหลัก มี

เคร่ืองดื่มบาง 

ดานราคา ปานกลาง แพงมาก แพง แพง 

ดาน

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

รานตั้งอยูบนช้ัน4 

ศูนยการคา Terminal 21 

ถนนสุขุมวิท มีเพียงท่ีเดียว 

มีสาขาอยูท่ัว

ประเทศ 

มีสาขาอยูท่ัว

ประเทศ 

มี 3 สาขา คือ 

1.ทองหลอ 2.

เมเจอรเอกมัย 

และ 

3.Terminal 21 

ดานสงเสริม

การขาย 

มีการเพิ่มเมนูตามฤดูกาล  

จัดทําโปรโมช่ัน

ประจําเดือนเพื่อเปนการ

ขอบคุณลูกคา 

มีการออกสินคา

ใหเขากับชวง

เทศกาล  ลดราคา

ใหกับลูกคาท่ีนํา

แกวมาเอง เพื่อ

เปนการลด

ปริมาณขยะ 

จัดทําโปรโมช่ัน

สําหรับสาขาเปด

ใหม 

มีการจัดเมนู

ท่ีมีชวง

ระยะเวลา

จํากัด เพื่อ

เปนการ

กระตุนการ

ซ้ือสินคา 

ยังไมมีการจัด

โปรโมช่ัน 
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 กลยุทธ์ทางการตลาด 

กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

  ตัวสินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความแตกตางท้ังทางดานรสชาดและรูปลักษณ 

เพราะเปนสูตรท่ีทางรานคิดข้ึนมาเอง  และทางรานยังเลือกใชวัตถุดิบท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพมาใช

ในการผลิต เพื่อใหลูกคาไดรับแตส่ิงท่ีดี 

  

กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

  เนื่องจากรานตั้งอยูท่ีโครงการ Terminal 21 ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีคนพลุกพลานเขามา

ใชบริการตลอดเวลา  ผูบริโภคมีความหลากหลายท้ังเพศและอายุ  อีกท้ังสุขุมวิทยังเปนใจกลางเมือง

ท่ีมีท้ังสถานศึกษา แหลงธุรกิจและท่ีอยูอาศัยเปนจํานวนมาก  ทําใหเปนชองทางการจัดจําหนายท่ีดี 

  

กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

  1. มีการประชาสัมพันธรานเพื่อใหเปนท่ีรูจัก  

  2. จัดทําบัตรสมาชิกท่ีมีสวนลดพิเศษ สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการเปนประจํา  

  3. มีบัตรสะสมแตมท่ีสามารถแลกเปนสินคาหรือสวนลดของทางรานได เชน ทาน

ครบ 500 บาท รับฟรีเคร่ืองดื่ม 1 แกว หรือ สวนลดในการใชบริการคร้ังตอไป เปนตน 

  4. เพื่อเปนการสรางความแตกตาง และเปนการดึงดูดลูกคา ทางรานจึงมีการ

ปรับเปล่ียน หมุนเวียนเมนูตามฤดูกาล 

  5. มีการจัดกิจกรรมและโปรโมช่ันตางๆใหลูกคาไดมีสวนรวมในทุกเทศกาล  

 

กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านราคา 

  มีการกําหนดราคาท่ีไมสูงนักเม่ือเทียบกับรานอ่ืนท่ีอยูในประเภทเดียวกัน  ซ่ึงมี

การกําหนดราคาท่ีสูงถึงสูงมาก  ทําใหลูกคาสามารถตัดสินใจซ้ือสินคาไดไมยากนัก  ใชการตั้งราคา

มาตรฐาน ไมหลากหลาย และใชกลยุทธ High – Value Strategy เปนการตั้งราคาสินคาในระดับ

ปานกลางเม่ือเทียบกับคุณภาพของสินคาท่ีสูงกวา เพื่อเจาะตลาด  โดยกําหนดราคาขาย ดังนี้ 
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ตารางที ่4 แสดงราคาเคร่ืองดื่ม 

เคร่ืองดื่ม ร้อน เยน็ ป่ัน 

กาแฟทุกเมนู 50 60 70 

ชาทุกเมนู 40 50 60 

สมูทตี้   50 

อิตาเลียนโซดา  50  

 

ตารางที ่5 แสดงราคาเบเกอร่ี 

รายการ ราคา/ช้ิน 

แบล็คฟอรเรสเคก 70 

ทีรามิสุ 70 

ไวทช็อกโกแลตสตรอเบอรร่ีชีสเคก 70 

เคกฟกทองสไลซ 70 

เคกมะตูม 70 

เคกแครอทขิง 70 

เคกลูกพรุน 70 

เคกกลวยหอมโยเกิรต 70 
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บทที ่6 

แผนการผลติ 

 

กกกกกกกกทางรานไดดําเนินการผลิตสินคา ณ สถานท่ีตั้งราน คือท่ีศูนยการคา Terminal 21 เพราะ

จะทําใหลูกคาไดสินคาท่ีสดใหม และยังสามารถทราบความตองการและพรอมตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดทันที 

 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการผลติ 

ตารางที ่6 แสดงรายละเอียดเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีใชในการผลิต 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคา (บาท) อายุการใช้งาน 

(ปี) 

1 เตาอบ 1 เตา 30,000 10 

2 ตะกรอไฟฟา 2 เคร่ือง 4,000 5 

3 ที่รอนแปง 2 อัน 250 - 

4 พิมพเคกตางๆ 6 อัน 970 - 

5 ถาด,ตะแกรง อยางละ 2 อัน 400 - 

6 ถวยตวง+ชอนตวง 2 ชุด 370 - 

7 พายยาง 2 อัน 50 - 

8 ตะกรอมือ 4 อัน 460 - 

9 มีดปาดหนาเคก 1 เลม 100 - 

10 แปรงสําหรับปดแปงและทาเนย 1 ชุด 50 - 

11 แทนหมุนเคก 1 อัน 200 - 

12 หัวบีบสําหรับแตงหนาเคก 1 ชุด 450 - 

13 ที่คีบขนม,ที่ตักเคก อยางละ 2 อัน 225 - 

14 กระดาษไข 1 มวน 80 - 

15 อางผสม 5 ใบ 2,500 - 

16 เคร่ืองครัว 1 ชุด 3,000 - 
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ตารางที ่6 (ต่อ) แสดงรายละเอียดเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีใชในการผลิต 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) อายุการใช้งาน 

(ปี) 

17 ตูโชวขนม 1 ตู 40,000 10 

18 โหลใสขนม 2 ใบ 500 - 

19 เตาแกส 1 ชุด 2,000 5 

20 ตูเย็น 1 เคร่ือง 7,550 5 

21 ซิงคลางจาน 1 ชุด 4,000 5 

22 เคร่ืองกรองน้ํา 1 เคร่ือง 3,500 5 

23 เคร่ืองชงกาแฟ,เคร่ืองบดกาแฟ อยางละ1 เคร่ือง 120,000 10 

24 เคร่ืองปน 1 เคร่ือง 8,300 5 

25 อุปกรณเสริมในการทํากาแฟ 1 ชุด 4,000 - 

26 ถังใสน้ําแข็ง 1 ถัง 3,000 5 

27 กระบอกวิปปงครีม 1 อัน 1,800 - 

28 ขวดโหล 5 ใบ 475 - 

29 แกว 120 ใบ 2,540 - 

30 แกวพลาสติก 100 ใบ 400 - 

31 แกวกระดาษ 200 ใบ 350 - 

32 หลอด 2 แพค 50 - 

33 จาน 30 ใบ 600 - 

34 ชอน,สอม  30 ชุด 1,200 - 

35 เคร่ืองคิดเงิน 1 เคร่ือง 15,000 5 

36 โตะสแตนเลส 1 ตัว 2,500 10 

37 เกาอ้ี 3 ตัว 1,000 10 

38 โทรศัพท+โทรสาร 1 เคร่ือง 4,000 5 

39 เน็ตบุค 1 เคร่ือง 8,500 5 

40 Wireless Router 1 เคร่ือง 2,000 5 

41 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 22,000 10 
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วตัถุดิบในการผลติ 

 

ตารางที ่7 แสดงรายละเอียดวัตถุดิบเคร่ืองดื่ม 

ลาํดับ รายการ ปริมาณทีใ่ช้ต่อวนั ราคา (บาท) 

1 กาแฟ 150 กรัม 53 

2 น้ําแข็ง 5 กิโลกรัม 10  

3 นม (นมขนหวาน, นมขนจืด, นมสด) 600 กรัม 60 

4 ผงโกโก 35 กรัม 12 

5 น้ําตาล 100 กรัม 2.5 

6 น้ําตาลซอง 24 ซอง 24 

7 ครีมเทียมซอง 6 ซอง 9 

8 ชา 12 ซอง 78  

9 น้ําเช่ือม 370 มิลลิลิตร 163 

10 โซดา 6 ขวด 48 

11 ผลไมสด 1.2 กิโลกรัม 60 

 

 

ตารางที ่8 แสดงราคาตนทุนวัตถุดิบเคร่ืองดื่ม 

ชนิดเคร่ืองดื่ม วตัถุดิบ บาท/แก้ว 

กาแฟ กาแฟ 5 

น้ํา, น้ําแข็ง 0.5 

นม (นมขนหวาน, นมขนจืด, นมสด) 5 

ผงโกโก 1 

น้ําตาล, น้ําเช่ือม 1 

น้ําตาลซอง 1 

ครีมเทียมซอง 1.5 

รวมต้นทุนวตัถุดิบ 15 
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ตารางที ่8 (ต่อ) แสดงราคาตนทุนวัตถุดิบเคร่ืองดื่ม 

ชนิดเคร่ืองดื่ม วตัถุดิบ บาท/แก้ว 

ชา ชา 6.5 

น้ํา, น้ําแข็ง 0.5 

น้ําตาลซอง 1 

นม (นมขนหวาน, นมขนจืด, นมสด 1 

อ่ืนๆ 1 

รวมต้นทุนวตัถุดิบ 10 

  

อิตาเลียนโซดา น้ําเช่ือม 10 

น้ําแข็ง 0.5 

โซดา 3 

อ่ืนๆ 1 

รวมต้นทุนวตัถุดิบ 14.5 

  

สมูทตี้ ผลไมสด 5 

น้ําเช่ือม, น้ําแข็ง 1 

อ่ืนๆ 1.5 

รวมต้นทุนวตัถุดิบ 7.5 
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ตารางที ่9  แสดงราคาตนทุนวัตถุดิบเบเกอร่ี 

วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ต่อวนั ราคาทีใ่ช้ผลติต่อวนั 

(บาท) 

แปงเคก 1,600 กรัม 40 

แปงสาลีอเนกประสงค 400 กรัม 15 

ไขไก 24 ฟอง 72 

น้ําตาลทราย 1,200 กรัม 30 

ผงฟู 200 กรัม 40 

ครีมสด 500 กรัม 250 

เนย 1,500 กรัม 270 

เกลือปน 20 กรัม 5 

น้ําตาลไอซซ่ิง 50 กรัม 25 

ช็อกโกแลต 450 กรัม 160 

โยเกิรต ½ กระปุก 6 

ผงวานิลลา 200 กรัม 180 

ผงโกโก 50 กรัม 18 

กาแฟผง 10 กรัม 5 

ราสเบอรร่ี 340 กรัม 120 

สตรอเบอรร่ี 340 กรัม 85 

ฟกทอง 100 กรัม 25 

มะตูมเช่ือม 120 กรัม 50 

แครอท 225 กรัม 20 

ขิง 25 กรัม 20 

เนื้อลูกพรุน 150 กรัม 170 

กลวยหอม 250 กรัม 50 

รวมตนทุนวัตถุดิบ 1,656 
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กาํลงัการผลติ 

กกกกกกกกเบเกอร่ี 

กกกกกกกกในชวงแรกของการเปดราน จะมีการผลิตเบเกอร่ีเพียงหนึ่งชนิด คือ เคก  เพื่อเปนการดู

ผลตอบรับจากกลุมลูกคา  โดยจะทําการผลิตเคกวันละ 8 หนา หนาละ 1 ปอนด สามารถแบงได

ปอนดละ 6 ช้ิน  ดังนั้นจะสามารถผลิตเคกได 48 ช้ิน ตอวัน และ 1,440 ช้ิน ตอเดือน 

 

ขั้นตอนการผลติ 

กกกกกกกกกาแฟ 

กกกกกกกก1. บดเมล็ดกาแฟใหไดตามท่ีตองการ 

กกกกกกกก2. ใชน้ําท่ีสะอาด ไมมีกล่ิน สี รส และตะกอน ในการชง 

กกกกกกกก3. น้ํารอนท่ีใชชงกาแฟควรมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการชงกาแฟคือ 94-96 องศา

เซลเซียส หรือน้ําเดือดแลวปลอยท้ิงไวสักครู เพราะน้ําเดือดจัดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะลวก

ผงกาแฟ ทําใหสวนไขมันท่ีเปนแหลงใหกล่ิน รส เสียไป และไดกาแฟรสขม 

กกกกกกกก4. ไมนํากาแฟท่ีใชชงแลวมาชงซํ้า 

กกกกกกกก5. ปรุงกาแฟตามสูตร 

กกกกกกกก6. เสิรฟทันทีท่ีปรุงเสร็จ 

กกกกกกกกชา 

กกกกกกกก1. เลือกชาท่ีตองการ 

กกกกกกกก2. ใชน้ําท่ีสะอาด ไมมีกล่ิน สี รส และตะกอน ในการชง 

กกกกกกกก3. นําชามาชงกับน้ํารอนในอุณหภูมิท่ีไมต่ํากวา 94 องศาเซลเซียส 

กกกกกกกก4. กรองเอาชาออก  ใหเหลือแตน้ําชา 

กกกกกกกก5. ปรุงชาตามสูตร 

กกกกกกกก6. เสิรฟทันทีท่ีปรุงเสร็จ 

กกกกกกกกอติาเลยีนโซดา 

กกกกกกกก1. ใสน้ําแข็งใหเต็มแกว 

กกกกกกกก2. เทน้ําเช่ือมลงไป แลวตามดวยโซดา 

กกกกกกกก3. สวนผสมอ่ืนๆ (ถามี) 

กกกกกกกก4. ตกแตงใหสวยงาม พรอมเสิรฟ 
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กกกกกกกกสมูทตี ้

กกกกกกกก1. นําผลไมท่ีตองการมาหั่นเปนช้ินขนาดพอสมควร 

กกกกกกกก2. นําสวนผสมตางๆท่ีเตรียมไวใสเคร่ืองปน 

กกกกกกกก3. ปนใหละเอียดจนเนียนเปนเนื้อเดียวกัน 

กกกกกกกก4. รินใสแกว ตกแตง พรอมเสิรฟ 

กกกกกกกกเค้ก 

กกกกกกกก1. รอนแปงสําหรับทําเคกแตละชนิด และผงฟูเขาดวยกัน แลวพักไว 

กกกกกกกก2. ใสเนยกับน้ําตาลทราย ลงในอางผสม  ตีดวยตะกรอไฟฟาใชความเร็วปานกลาง จน

สวนผสมข้ึนฟูขาวแลวหยุด  อยาตีนานเกินไปเพราะจะทําใหเนื้อเคกไมนุม 

กกกกกกกก3. ใสไขไกลงไป ตีใหเขากัน โดยลดความเร็วในการตีใหต่ําลง  จากนั้นคอยๆใสแปงท่ี

พักไว(ในขอ 1) ลงไปท่ีละนอย อยาใสหมดทีเดียว แลวตีตอไปเร่ือยๆจนเขากัน 

กกกกกกกก4. ใสสวนผสมเฉพาะของเคกแตละหนาลงไป ผสมพอเขากันแลวหยุดตี ใหใชพายคน

ตออีกเล็กนอยจนสวนผสมเขากันดีข้ึน 

กกกกกกกก5. เตรียมแมพิมพ แลวเทสวนผสมท่ีไดใสลงไป 

กกกกกกกก6. นําเขาเตาอบท่ีอุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส ใชเวลาประมาณ 30 นาที หรือ

พอเคกสุกก็เอาออกจากเตาได (วิธีดูวาเคกสุกหรือยัง ใหใชไมจิ้มฟนจิ้มลงไปท่ีตัวเคกแลวดึงข้ึนมา 

ถาเนื้อเคกไมติดไมแสดงวาสุกแลว)  

กกกกกกกก7. จากนั้นวางพักบนตะแกรงใหเย็น แลวตกแตงหนาเคกใหสวยงาม 
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บทที ่7 

แผนการเงิน 

 

ตารางที ่10  ประมาณการในการลงทุน 

ลาํดับ รายการ ทุนเจ้าของ รวมมูลค่า 

1 คาเชาสถานท่ี 37,500 37,500 

2 คาตกแตงราน 650,000 650,000 

3 คาอุปกรณในการผลิตและการขาย 298,370 298,370 

4 คาสาธารณูปโภค 15,000 15,000 

5 คาใชจายสงเสริมการขาย 25,000 25,000 

6 คาวัตถุดิบเร่ิมแรก 20,000 20,000 

7 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 15,000 15,000 

8 เงินทุนสํารองหมุนเวียน 50,000 50,000 

รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน (บาท) 1,110,870 1,110,870 

โครงสร้างทางการเงิน(%) 100% 
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ตารางที ่11 ประมาณการในการขายรายเดือน 

รายการ เดือนที ่

1 

เดือนที ่

2 

เดือนที ่

3 

เดือนที ่

4 

เดือนที ่

5 

เดือนที ่

6 

จํานวนสินค้าขาย (หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 450 450 360 360 450 270 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 450 360 360 270 360 450 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 600 660 600 540 600 750 

เบเกอร่ี 720 720 720 960 1,080 1,080 

รวมจํานวนสินค้าทีข่าย 2,220 2,190 2,040 2,130 2,490 2,550 

 

ราคาสินค้า (บาท/หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 60 60 60 60 60 60 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 50 50 50 50 50 50 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 50 50 50 50 50 50 

เบเกอร่ี 70 70 70 70 70 70 

ราคาเฉลีย่สินค้า 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 

 

รายได้จากการขาย (บาท) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 27,000 27,000 21,600 21,600 27,000 16,200 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 22,500 18,000 18,000 13,500 18,000 22,500 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 30,000 33,000 30,000 27,000 30,000 37,500 

เบเกอร่ี 50,400 50,400 50,400 67,200 75,600 75,600 

รวมรายได้ (บาท) 129,900 128,400 120,000 129,300 150,600 151,800 

รวมรายได้สะสม (บาท) 129,900 258,300 378,300 507,600 658,200 810,000 

 

เงินสดรับจากการขาย

สินค้า (บาท) 

129,900 128,400 120,000 129,300 150,600 151,800 
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ตารางที ่11 (ต่อ) ประมาณการในการขายรายเดือน 

รายการ เดือนที ่

7 

เดือนที ่

8 

เดือนที ่

9 

เดือนที ่

10 

เดือนที ่

11 

เดือนที ่

12 

จํานวนสินค้าขาย (หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 510 480 300 330 450 540 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 420 360 300 270 330 360 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 480 300 720 300 420 600 

เบเกอร่ี 420 300 720 450 310 1,080 

รวมจํานวนสินค้าขาย 1,830 1,440 2,040 1,350 1,510 2,580 

รวมจํานวนสินค้าขาย 

ราคาสินค้า (บาท/หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 60 60 60 60 60 60 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 50 50 50 50 50 50 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 50 50 50 50 50 50 

เบเกอร่ี 70 70 70 70 70 70 

ราคาเฉลีย่สินค้า 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 

รวมจํานวนสินค้าขาย 

รายได้จากการขาย (บาท) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 30,600 28,800 18,000 19,800 27,000 32,400 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 21,000 18,000 15,000 13,500 16,500 18,000 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 24,000 15,000 36,000 15,000 21,000 30,000 

เบเกอร่ี 29,400 21,000 50,400 31,500 21,700 75,600 

รวมรายได้ (บาท) 105,000 82,800 119,400 79,800 86,200 156,000 

รวมรายได้สะสม (บาท) 105,000 187,800 307,200 387,000 473,200 629,200 

รวมจํานวนสินค้าขาย 

เงินสดรับจากการขาย

สินค้า (บาท) 

105,000 82,800 119,400 79,800 86,200 156,000 
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ตารางที ่12 ประมาณการรายไดจากการขายสินคาและบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนสินค้าขาย (หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 4,950 5,445 5,989 6,887 7,920 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 4,290 4,719 5,190 5,968 6,863 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 6,570 7,227 7,949 9,141 10,512 

เบเกอร่ี 8,560 9,416 10,357 11,910 13,696 

รวมจํานวนสินค้าขาย 24,370 26,807 29,485 33,906 38,991 

รวมจํานวนสินค้าขาย 

ราคาสินค้า (บาท/หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 60 60 60 60 60 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 50 50 50 50 50 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 50 50 50 50 50 

เบเกอร่ี 70 70 70 70 70 

ราคาเฉลีย่สินค้า 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 

รวมจํานวนสินค้าขาย 

รายได้จากการขาย (บาท) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 297,000 326,700 359,340 413,220 475,200 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 214,500 235,950 259,500 298,400 343,150 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 328,500 361,350 397,450 457,050 525,600 

เบเกอร่ี 599,200 659,120 724,990 833,700 958,720 

รวมรายได้ (บาท) 1,439,200 1,583,120 1,741,280 2,002,370 2,302,670 

เงินสดรับจากการขายสินค้า 

(บาท) 

1,439,200 1,583,120 1,741,280 2,002,370 2,302,670 
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ตารางที ่13 ประมาณการการผลิตสินคา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

กาํลงัการผลติสูงสุด (หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 9,000 9,900 10,890 12,523 14,401 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 7,200 7,920 8,712 10,018 11,520 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 10,800 11,880 13,068 15,028 17,282 

เบเกอร่ี 17,280 19,008 20,908 24,044 27,650 

 44,280 48,708 53,578 61,613 70,853 

ประมาณการวตัถุดิบทีต้่องส่ังซ้ือ (หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 4,950 5,445 5,989 6,887 7,920 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 4,290 4,719 5,190 5,968 6,863 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 6,570 7,227 7,949 9,141 10,512 

เบเกอร่ี 8,560 9,416 10,357 11,910 13,696 
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ตารางที ่14 ประมาณการตนทุนวัตถุดิบและสินคาท่ีซ้ือมา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 4,950 5,445 5,989 6,887 7,920 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 4,290 4,719 5,190 5,968 6,863 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 6,570 7,227 7,949 9,141 10,512 

เบเกอร่ี 8,560 9,416 10,357 11,910 13,696 

จํานวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย) 

ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ (บาท)      

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 15 15 15 15 15 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 10 10 10 10 10 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 22 22 22 22 22 

เบเกอร่ี 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 

จํานวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย) 

ต้นทุนวตัถุดิบในการผลติ (บาท) 

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ 74,250 81,675 89,835 103,305 118,800 

เคร่ืองดื่มประเภทชา 42,900 47,190 51,900 59,680 68,630 

เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน 144,540 158,994 174,878 201,102 231,264 

เบเกอร่ี 295,320 324,852 357,317 410,895 472,512 

จํานวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย) 

รวมต้นทุนวตัถุดิบในการผลติ (บาท) 557,010 612,711 673,930 774,982 891,206 
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ตารางที ่15 ประมาณการตนทุนการผลิตและตนทุนขายสินคา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ต้นทุนผลติสินค้า (บาท) 

คาวัตถุดิบในการผลิต

สินคา 

557,010 612,711 673,930 774,982 891,206 

คาแรงงานในการผลิต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คาสาธารณูปโภค 78,000 75,000 72,000 66,000 60,000 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการ

ผลิต 

36,000 30,000 25,000 24,000 30,000 

คาบํารุงรักษาเครื่องจักร

และอุปกรณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวมต้นทุนในการผลติ

สินค้า (1) 

991,010 1,032,711 1,085,930 1,179,982 1,296,206 

 

ค่าเส่ือมราคาในการผลติ 

คาเสื่อมราคาเครื่องจักร

และอุปกรณ 

 25,720 25,720 25,720 25,720 

รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคา 

ในการผลติ (2) 

 25,720 25,720 25,720 25,720 

      

รวมต้นทุนการผลติสินค้า 

ทั้งส้ิน (1) + (2) 

991,010 1,058,431 1,111,650 1,205,702 1,321,926 

 

สินค้าคงเหลอื (บาท)      

บวก – สินคาคงเหลือตน

งวด 

- 9,910.10 10,584.31 11,116.50 12,057.02 

หัก – สินคาคงเหลือปลาย

งวด 

9,910.10 10,584.31 11,116.50 12,057.02 13,219.26 

 

รวมต้นทุนขายสินค้า 981,099.90 1,057,756.79 1,111,117.81 1,204,761.48 1,320,763.76 
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(บาท) 

 

ตารางที ่16 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

เงินเดือนบุคลากร 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

คาเชาสถานท่ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

คาสาธารณูปโภค  20,000 20,000 18,000 15,000 15,000 

คาสงเสริมการขาย 30,000 25,000 20,000 10,000 10,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

(1) 

344,000 339,000 332,000 319,000 319,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย 

คาเส่ือมราคาอุปกรณเคร่ืองใชในการขาย  8,200 8,200 8,200 8,200 

รวมค่าเส่ือมราคา (2)  8,200 8,200 8,200 8,200 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

(1)+(2) 

344,000 347,200 340,200 327,200 327,200 
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ตารางที ่17 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้ (บาท) 

รายไดจากการ

ขายสินคา 

1,439,200 1,583,120 1,741,280 2,002,370 2,302,670 

รวมรายได้ 1,439,200 1,583,120 1,741,280 2,002,370 2,302,670 

รายได้ (บาท) 

หัก – ตนทุนขาย

สินคา 

981,099.90 1,057,756.79 1,111,117.81 1,204,761.48 1,320,763.76 

รายได้ (บาท) 

กาํไรขั้นต้น 458,100.10 525,363.21 630,162.19 797,608.52 981,906.24 

รายได้ (บาท) 

หัก – คาใชจาย

ในการบริหาร

และการขาย 

344,000 347,200 340,200 327,200 327,200 

รายได้ (บาท) 

กาํไรจากการ

ดําเนินงาน 

114,100.10 178,163.21 289,962.19 470,408.52 654,706.24 

รายได้ (บาท) 

หัก – ภาษีเงินได - 17,816.32 28,996.22 47,040.85 130,941.25 

รายได้ (บาท) 

กาํไรสุทธิ 114,100.10 160,346.89 260,965.97 423,367.67 523,764.99 

รายได้ (บาท) 

กาํไร(ขาดทุน)

สะสม 

114,100.10 274,446.99 535,412.96 958,780.63 1,482,545.62 
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ตารางที ่18 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน  

เงินสดรับจากการขาย

สินคา 

1,439,200 1,583,120 1,741,280 2,002,370 2,302,670 

เงินสดจายคาใชจาย 

ในการผลิต 

(981,099.90) (1,032,036.79) (1,085,397.81) (1,179,041.48) (1,295,043.76) 

เงินสดจายคาใชจาย 

ในการบริหารและการ

ขาย 

(344,000) (339,000) (332,000) (319,000) (319,000) 

เงินสดจายภาษีเงินได - 17,816.32 28,996.22 47,040.85 130,941.25 

กระแสเงนิสดสุทธิ

จาก 

การดาํเนินงาน  

114,100.10 194,266.89 294,885.97 457,287.67 557,684.99 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

เงินสดจายคาอุปกรณ

ในการผลิตและการ

ขาย 

(298,370) - - - - 

เงินสดจายคาตกแตง

ราน 

(650,000)     

กระแสเงนิสดสุทธิ

จากการลงทุน 

(948,370) - - - - 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากเจาของ 1,110,870 - - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

1,110,870 - - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ 276,600.1 194,266.89 294,885.97 457,287.67 557,684.99 

บวก กระแสเงินสด

ตนงวด 

- 276,600.1 470,866.99 765,752.96 1,223,040.63 

กระแสเงนิสดสุทธิ 276,600.1 470,866.99 765,752.96 1,223,040.63 1,780,725.62 
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ปลายงวด 

 

 

ตารางที ่19 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดในมือและ

เงินสด 

ในธนาคาร 

276,600.1 470,866.99 765,752.96 1,223,040.63 1,780,725.62 

สินคาคงเหลือ 9,910.10 10,584.31 11,116.50 12,057.02 13,219.26 

รวมสินทรัพย์

หมุนเวยีน 

286,510.20 481,451.30 776,869.46 1,235,097.65 1,793,944.88 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

อุปกรณการผลิต

และการขาย 

298,370 298,370 298,370 298,370 298,370 

อุปกรณในการผลิต 

(หักคาเสื่อมราคา) 

25,720 51,440 77,160 102,880 128,600 

อุปกรณในการขาย 

(หักคาเสื่อมราคา) 

8,200 16,400 24,600 32,800 41,000 

รวมสินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน 

264,450 230,530 196,610 162,690 128,770 

รวมสินทรัพย์ 550,960.20 711,981.30 973,479.46 1,397,787.65 1,922,714.88 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

ทุนของเจาของ 1,110,870 1,110,870 1,110,870 1,110,870 1,110,870 

กําไร(ขาดทุน)

สะสม 

114,100.10 274,446.99 535,412.96 958,780.63 1,482,545.62 

รวมส่วนของ

เจ้าของ 

1,224,970.10 1,385,316.99 1,646,282.96 2,069,651 2,593,416 
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ตารางที ่20 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวเิคราะห์ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 5.44 6.87 8.86 12.30 17.88 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 2.61 2.22 1.79 1.43 1.20 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหาร 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.21 0.23 0.27 0.30 0.27 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.83 33.19 36.20 39.83 42.64 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.93 11.25 16.65 23.49 28.43 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 1,375,250.27 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 45.16% 

ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 5เดือน 
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บทที ่8 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

กกกกกกกก แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียงนั้นมีข้ึนเพื่อใหธุรกิจสามารถปรับตัวรับกับ

สถานการณท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดไวตามแผนหลักไดทันเวลา  ท้ังนี้เพื่อลดความเสียหายในการ

ดําเนินธุรกิจ 

กกกกกกกก กรณีท่ีธุรกิจมียอดขายลดลงหรือไมเปนไปตามเปาหมาย ทางรานจะมีการแกไขโดย

จัดทําการสงเสริมการขาย โดยการโฆษณาประชาสัมพันธรานใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน มีการลดราคา 

หรือจัดทําสินคาเปนชุดเมนู คิดคนสินคาใหมๆ เพื่อเปนการจูงใจใหลูกคาอยากซ้ือสินคาเพิ่มข้ึน 

กกกกกกกก กรณีท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอ

ตนทุนการผลิตสินคา  ทางรานจะมีการแกไขโดยลดกําลังการผลิตลงใหเหมาะสมกับสถานการณ 

เพื่อไมใหเกิดสินคาคงเหลือ  อาจมีการปรับวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตหรือหาแหลงท่ีขายวัตถุดิบแหง

ใหม  ท้ังนี้เพื่อใหลูกคายังสามารถซ้ือสินคาในราคาเดิมได ไมเปนการผลักภาระใหลูกคา 
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แผนทีต่ั้งร้าน 
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แผนผงัภายในร้าน 
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โลโก้ร้าน “Take a seat, please” 
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ภาพตัวอย่างสินค้า 

 

 
 

กาแฟ 

 

 

 
 

ชา 
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ภาพตัวอย่างสินค้า (ต่อ) 

 

 

 
 

สมูทตี้ 

 

 

 
 

อิตาเลียนโซดา 
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ภาพตัวอย่างสินค้า (ต่อ) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

เบเกอร่ี 
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