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วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557) 

แผนธุรกจิ  กาแฟหอมละมุน 
วจิิตรา ฉายสุวรรณ1 

------------------------------------------------------- 
บทสรุปผู้บริหาร 

ในปัจจุบนัตลาดของคนด่ืมกาแฟมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสามารถสังเกตได้
จาก ผลิตภณัฑก์าแฟในทอ้งตลาดไม่วา่จะกาแฟซอง กาแฟกระป๋อง กาแฟสดคัว่ หลายยี่ห้อ 
ตั้งแต่ราคาแกว้ละ 10 บาทจนถึงแกว้ละ 100 บาทข้ึนไป ธุรกิจร้านกาแฟเกิดข้ึนมากมายใน
ทุกแห่ง และมีแนวโนม้ของคนด่ืมกาแฟจะหนัมานิยมรสชาติของกาแฟโบราณท่ีมีรสชาติ
เข้มข้นหอมมนัมากยิ่งข้ึนบา้นและในปี 2558 ประเทศไทยเราก็จะเขา้ร่วมเป็นประเทศ
ประชาคมอาเซียน ท าใหก้ารน าเขา้วตัถุดิบเมล็ดกาแฟมีราคาถูกโดยท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี  จึงท า
ใหต้น้ทุนการผลิตกาแฟถูกลงและไดก้ าไรจากการผลิตเพิ่มมากข้ึน การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ของร้านจะใช้การตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายหลกั เป็น
กลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีเป็นพนกังานบริษทั มีอายรุะหวา่ง 20–35 ปี โดยมีความชอบในการบริโภค
กาแฟสด และชอบบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่กาแฟ กลุ่มเป้าหมายรอง เป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดห้รือช่ืนชอบในการบริโภคกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน แต่บริโภคเน่ืองจาก
สภาพอากาศท่ีร้อน และกระหายน ้าด่ืม 
 ร้านกาแฟหอมละมุนตั้งหนา้หมู่บา้นเคซีเนเชอรัลวิลล์ โดยเป็นร้านกาแฟเล็กๆ ไม่
ใหญ่มาก ซ่ึงตั้งอยูต่รงศูนยก์ลางท่ีขายอาหาร มีทั้งรูปแบบนัง่ด่ืมท่ีร้านและสามารถซ้ือกลบั
ร้านกาแฟหอมละมุนเปิดใหบ้ริการ ตั้งแต่เวลา 07:00–19:00น. ดงันั้นการท่ีจะด าเนินกิจการ
ให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ท าเลท่ีตั้ ง ราคา
ผลิตภณัฑ ์การบริการ แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดไดแ้ก่ การเลือกท าเลสถานท่ีตั้งและการสร้างจุดขาย
ท่ีโดดเด่นในเร่ืองรสชาติแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ร้านกาแฟหอมละมุนใช้เงินทุนของตัวเองในการลงทุนท าธุรกิจ เป็นจ านวนเงิน 
ประมาณ 435,000 บาท โดยเป็นเงินส่วนตวัของทั้งหมด จากประมาณการผลการด าเนิน 
งานตลอดระยะเวลา 5 ปี 

นอกจากน้ี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ164 มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 587,710.38 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูท่ี่ประมาณ 1 ปี 
ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ, ร้านกาแฟ, หอมละมุน              
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บทน า 
 ร้านกาแฟ หอมละมุน เป็นร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่งร้านสไตล์เรียบง่าย สบายๆ 
สามารถนัง่ด่ืมท่ีร้านหรือซ้ือกลบัได ้ร้าน หอมละมุน นอกจากจะไดน้ัง่จิบกาแฟแลว้ ยงัเป็น
อีกร้านหน่ึงท่ีเป็นสถานท่ีนดัพบเพื่อนๆ โดยทางร้านก็จะมีบริการ Internet free ลกัษะของ
ร้านก็จะมีการตกแต่งแบบออกแนววินเทจ สบายๆ โต๊ะและเกา้อ้ีจะมีลกัษณะคือน าไมม้า
ขดัสีและสร้างข้ึนมาเป็นโต๊ะ เก้าอ้ีและเคาท์เตอร์ โดยมีสโลแกนของร้านคือ หอมกรุ่น
ละมุนละไม 
     โดยส่วนตวัแลว้เป็นคนชอบด่ืมกาแฟเป็นประจ า ไดมี้โอกาสลองชิมกาแฟลาวท่ี
ร้านนึง ซ่ึงตั้งอยู ่ท่ีโคราช ปรากฏวา่ติดใจในรสชาติของกาแฟลาว และไดม้องเห็นวา่ยงัไม่
ค่อยมีร้านกาแฟสดน าเมล็ดกาแฟลาวมาท า จึงอยากมีความคิดท่ีอยากจะมีธุรกิจกาแฟสด
เป็นของตวัเอง ไดมี้โอกาสไปฝึกชงกาแฟกบัพี่สาว โดยน าสูตรท่ีเรียนรู้มาจากพี่สาวมาใช้
ในการผลิตกาแฟแต่ละแกว้โดยใชเ้มล็ดกาแฟลาว อีกทั้งในปัจจุบนักาแฟสดก็เป็นธุรกิจท่ีมี
อตัราการเจริญเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ และยงัมีแนวโนม้วา่จะมีผูบ้ริโภคหนัมานิยมด่ืมกาแฟ
สดมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะความหอมของกาแฟบวกกบัรสชาตท่ีเขม้ขน้ รวมถึงศิลปะในการ
ชงกาแฟสด ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในกลุ่มผูด่ื้มกาแฟสด และบุคคลทัว่ไป เราจึงเล็งเห็นช่อทางใน
การท าธุรกิจน้ี ประกอบกบัการท่ีเรามีสูตรกาแฟเฉพาะ เราจึงคิดวา่ธุรกิจน้ีน่าจะสร้างความ
พึงพอใจให้กบัตวัเจา้ของธุรกิจและผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี และการตดัสินใจท่ีจะเลือก
ด าเนินธุรกิจภายใตต้ราสินคา้ท่ีช่ือ หอมละมุน มีความหมายถึง ลกัษณะความหอมละมนั
ของกาแฟ ท่ีเม่ือใครไดก้ล่ินแลว้ตอ้งหลงใหลในความหอมละมุน และมีความแปลกใหม่
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความจดจ าใหผู้บ้ริโภคและผูท่ี้พบเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านกาแฟหอมละมุน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจร้านกาแฟ
หอมละมุน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจร้านกาแฟ
หอมละมุน 
 2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 
2557 
นิยามค าศัพท์  
 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ดา้นการตลาด วิเคราะห์
ดา้นการผลิต วิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการ
ผลิตหรือไม่ 
 2. กาแฟสด หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีเก็บมาจากตน้สดๆ น ามาผ่านการคัว่ตามสูตร
ของแต่ละท่ี คัว่อ่อน คัว่กลาง คัว่เขม้ ยิ่งคัว่นานยิ่งเขม้และขม แต่นานไปก็จะไหม ้สีของ
เมล็ดกาแฟจะเปล่ียนไปตามระดบัของการคัว่ 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค์ (SWOT 
Analysis) 
 4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งทางการตลาด การก าหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 
 5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 
 
 

ความเป็นไปไดใ้นการท า
ธุรกิจร้านกาแฟหอมละมุน 
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 6. การวิเคราะห์ด้านการจดัการและก าลงัคน หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง
องคก์าร 
 7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่า ปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 
การวเิคราะห์สถนการณ์โดยการใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 
 1. เป็นสินคา้ท่ีความใหม่และสดเสมอ มีการน าเสนอในเร่ืองของคุณสมบติั รสชาติ 
และส่วนผสมท่ีมาจากเมล็ดกาแฟลาวท่ีมีคุณภาพ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีใหม่ทุกวนั 
 2. มีความหลากหลายของเร่ืองเคร่ืองด่ืมและความแปลกใหม่ของเคร่ืองด่ืมในร้าน 
ท่ีสามารถท าให้ทดแทนผูบ้ริโภคท่ีไม่ด่ืมกาแฟมีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน และลูกคา้สามารถ
เลือกตามความชอบ ท าใหไ้ม่เกิดความจ าเจต่อผูบ้ริโภคในการเลือกด่ืมผลิตภณัฑ ์
 3. มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยมีหนา้ร้าน ท าให้ลูกคา้ซ้ือกาแฟสดและเคร่ืองด่ืม
อ่ืนไดโ้ดยตรง 
 4. เป็นร้านกาแฟท่ีสะดวกในการซ้ือ เพราะบริเวณร้านมีท่ีจอดสะดวก และมีท่ีนัง่
ส าหรับพกัรอ 
 5. เนน้ใหบ้ริการท่ีประทบัใจ เป็นกนัเอง 
 6. ผูผ้ลิตจะจดัท าโบชัวร์ และจะลดราคาสินค้า ซ่ึงสามารถขยายการรับรู้และ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างกวา้งขวาง ท าให้โอกาสในการท าตลาดมีมากกว่า
ผลิตภณัฑ ์แบรนดอ่ื์น 
จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses) 
 1. เคร่ืองกาแฟมีขนาดเล็กถา้ติดต่อกนันาน น ้าจะท าความร้อนไม่ทนั 
 2. การผลิตแกว้ต่อแกว้ท าให้เกิดความล่าช้า ท าให้เสียโอกาสในการขายได ้ถา้ ณ 
เวลานั้นมีลูกคา้มารอคิวเยอะ 
 3. กรณีท่ีเคร่ืองมีการขดัขอ้ง ก็ท  าใหต้อ้งเสียโอกาสในการขายได ้เน่ืองจาก ไม่มี 
เคร่ืองส ารอง 
 4. เป็นมือใหม่ในการประกอบธุรกิจ อาจจะมีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และ
เป็นร้านคา้ท่ีเปิดใหม่ ผูบ้ริโภคยงัไม่คุน้เคยกบัตราสินคา้ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย
และไม่เช่ือถือในฝีมือมากนกั 
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โอกาสของกจิการ (Opportunities) 
 1. จากแนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคตอ้งการมีส่วนร่วมในผลิตภณัฑ์ และมี
ความต้องการเฉพาะตวั เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ โดยท่ี
ผูบ้ริโภคแต่ละคนสามารถเลือกรสชาติตามความตอ้งการได ้
 2. จากแนวโนม้ของกลุ่มผูบ้ริโภค นิยมเลือกด่ืมกาแฟสดกนัมากข้ึน 
 3. แหล่งวตัถุดิบของกาแฟลาวคัว่บด สามารถหาซ้ือไดใ้นประเทศได ้มีความ 
แปลกใหม่ต่อผูบ้ริโภค 
อุปสรรคของกจิการ (Threats) 
 1. เป็นธุรกิจท่ีสามารถเลียนแบบกนัไดง่้าย 
 2. พฤติกรรมของผูท่ี้ไม่ด่ืมกาแฟ ตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้และพฒันาเพื่อให้เกิด
การยอมรับ การขยายตลาดจึงอาจจะท าไดช้า้ 
 3. ธุรกิจน้ีมีคู่แข่งขนัสูง ทั้งคู่แข่งขนัเดิม และคู่แข่งขนัใหม่ 

 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
การก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (T : Target Market) 
 จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑ์ต่างๆแล้วท าให้สามารถจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายหลกัไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดอ้ยูท่ี่ 9,000–15,000 บาท กลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีเป็น
พนกังานบริษทั มีอายุระหวา่ง 20–35 ปี โดยมีความชอบในการบริโภคกาแฟสด และชอบ
บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่กาแฟ 
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 
 การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด กิจการให้ความส าคัญกับส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่อผู ้บริโภคมาก อาทิ มีบริการฟรีwifi ท่ีจอดรถสะดวก รวมไปถึงระบบ
สาธารณูปโภคพร้อม และใหค้วามส าคญักบัเมล็ดกาแฟท่ีน ามาใชใ้นการผลิต 
คุณภาพเมล็ดกาแฟสูง 
            ร้านกาแฟหอมละมุน           ร้านกาแฟสด 
     
 
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมาก                สถาน ท่ี  ส่ิ งอ านวย
ความสะดวกนอ้ย 
คุณภาพเมล็ดกาแฟต ่า 
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กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 มีช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยการเปิดหน้าร้าน ซ่ึงยงัเป็นสถานท่ีผลิต
สินคา้อีกดว้ย ผูบ้ริโภคสามารถเขา้มาซ้ือผลิตภณัฑจ์ากหนา้ร้านโดยตรง ซ่ึงร้านหอมละมุน 
ตั้งอยูห่นา้หมู่บา้นเคซีเนเชอรัลวิลล์จะตั้งอยูติ่ดกบั 7-11 เป็นบริเวณขายอาหารและเป็นจุด
ท่ีพนกังานบริษทัจะตอ้งผ่านไปผ่านมา หรือคนขาจรทัว่ไป จนกระทัง่ผูอ้าศยัในหมู่บา้น
ละแวกนั้นดว้ย ซ่ึงร้านเรามีความโดดเด่นเร่ืองสถานท่ี บรรยากาศของร้าน และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy) 
ขนาดของแกว้กาแฟเยน็และป่ัน 22 oz. ขนาดของแกว้กาแฟร้อน 8 oz. 
ร้านหอมละมุน ราคา 

ร้อน เยน็ ป่ัน 
ลาเต ้
คาปูชิโน่ 
มอคค่า 
เอสเพรสโซ่ 
อเมริกาโน่ 
โกโก ้
นมชมพ ู
นมเขียว 
ชานมเยน็ 
ชามะนาว  
น ้าผึ้งมะนาวโซดา 
สตอเบอร่ีซ่า 
ฟ้าซ่า 
แดงซ่า 
เขียวซ่า 

30 
30 
30 
30 
30 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 การส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีการผสมผสานของ IMC มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 1. Social network การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ Facebook Instagram 
 2. จดัท าโบชวัร์เพื่อประชาสัมพนัธ์  
 3. แผน่ป้ายโปรโมชัน่หนา้ร้าน 
 4. ป้ายธงญ่ีปุ่นป้ายไวนิลแสดงโลโกร้้านละเมนู 
 5. ชุดพนกังาน 
 6. สะสมแตม้ เม่ือซ้ือกาแฟสดหรือเคร่ืองด่ืมภายในร้านครบ 5 คร้ัง สามารถน ามา
แลกเคร่ืองด่ืมฟรี 1 แกว้ เพื่อเป็นการเพิ่มความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการ 
 7. สต๊ิกเกอร์โลโกติ้ดแกว้ 
 จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทางร้านกาแฟหอมละมุนใชง้บประมาณส าหรับ
การส่งเสริมการตลาดในปีท่ี 1 เท่ากบั 9,400 บาท และมีการเพิ่มข้ึนทุกปีปีละ 1.5% 

 การวเิคราะห์แผนการผลติ 
ขั้นตอนการบริการลูกคา้ ณ จุดจ าหน่าย 

o เม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน พนกังานจะกล่าวสวสัดี  
o รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ และ แจง้ราคา 
o ตรวจนบัจ านวนเงินและทอนเงินใหลู้กคา้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
o ท าการผลิตเค ร่ือง ด่ืมตามท่ี รับค าสั่ ง ซ้ือจากลูกค้า  ตามสูตรและ

กระบวนการชงของทางร้าน การตวงสัดส่วน ใหเ้ท่ากนัและคงท่ีในทุกถุง 
o ใส่ถุงบรรจุภณัฑข์องทางร้าน  
o ส่งเคร่ืองด่ืมตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ และกล่าวขอบคุณลูกคา้ทุกคร้ัง 
o ลูกคา้สามารถเลือกท่านัง่ในร้านไดต้ามอธัยาศยั 

 การวเิคราะห์แผนการจัดการและก าลงัคน 
 จ าแนกงานท่ีตอ้งรับผดิชอบหลกัได ้2 ฝ่าย คือ ผูจ้ดัการร้าน พนกังานขาย ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

ผู้จัดการร้าน 

พนักงาน 
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 การวเิคราะห์แผนการเงิน 
 ร้านกาแฟหอมละมุนใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 435,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั
1,638,000 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 1,719,900 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 1,805,895 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั
1,896,190 บาทและปีท่ี 5 เท่ากบั 1,990,999 บาท มีก าไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 317,746 บาท 
ปีท่ี 2 เท่ากบั 263,353 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 293,562 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 325,287 บาท ปีท่ี 5 
เท่ากบั 275,442 บาท ระยะเวลาคืนทุนของกิจการร้านกาแฟหอมละมุนมีระยะเวลาคืนทุน 
(PB) อยู่ท่ีประมาณ 1 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากับ 587,710.38 บาทและมีอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั164 % 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก าลงัคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ขอ้สรุปว่า ธุรกิจร้าน
กาแฟหอมละมุนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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