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 ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิรา้นกาแฟCoffee&Tea ถนนสวนผกั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 

โดยมวีตัถุประสงค์ของการวจิยัเป็นการศกึษา 1) ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 2) ยอดขายและแนวโน้ม

ยอดขาย 5 ปี 3) การด าเนินธุรกจิ และ 4) การวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นเวลา 5 ปี กลุ่มตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภค

กาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร ในการเกบ็ขอ้มูลประกอบด้วย การเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอื

จากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านกาแฟที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ต้องการด าเนินงานของธุรกจิ และ

การศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของการด าเนินงานของธุรกจิจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ   

  ผลการวิจัยด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบดื่มกาแฟคาปูชิโน่ และ 

ชานมมากทีสุ่ด ดื่ม 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์มกัซือ้กาแฟจากรา้นทีใ่กลส้ถานทีท่ างาน รูปแบบการซือ้จะซือ้กลบับา้น ส่วน

ใหญ่จะซือ้ในช่วงเชา้ จ านวนคนในแต่ละครัง้ทีไ่ปรา้นกาแฟ 1-2 คน โอกาสที่ไปรา้นกาแฟนัง่เล่นผ่อนคลาย เหตุผลที่

ดื่มคอื อยากดื่มและเคยชนิ เครื่องดื่มทีอ่ยากใหม้เีพิม่นอกเหนือจากกาแฟและชา คอื เครื่องดื่มประเภทโกโก ้ / ชอ็คโก

แลต ราคาทีย่นิดจี่ายในการซือ้เครื่องดื่มแต่ละครัง้ 45 บาทต่อแกว้ ชอบรูปแบบการตกแต่งรา้นสไตลโ์มเดริน์ รูปแบบ

การจดัโต๊ะนัง่เป็นแบบโซฟา การตดัสนิใจเลอืกร้านกาแฟในดา้นสถานที ่ตดัสนิใจจากบรรยากาศภายในรา้น ขอ้มูล

ข่าวสารส่วนใหญ่รบัจาก สื่อทางอนิเตอรเ์น็ต (Facebook Youtube ฯลฯ) และการส่งเสรมิการตลาดผูบ้รโิภคชอบ

สว่นลดราคา ดา้นยอดขายไดท้ าการพยากรณ์ยอดขายในปีแรกไวท้ีป่ระมาณ 517,550 บาท และมอีตัราการเพิม่ขึน้ของ

ยอดขายในปีถดัไป 10% 15% 20% และ 25% ตามล าดบั โดยงบประมาณทีใ่ชใ้นการลงทุนคอื 500,000 บาท ในช่วง

แรกของการด าเนินธุรกิจจะลงทุนในการสร้างร้านกาแฟ และการซื้อวตัถุดิบ รวมถึงเงินทุนส ารอง จุดคุ้มทุนอยู่ที่

ประมาณ 1 ปี 7 เดอืน ดา้นการปฏบิตังิานจะแบ่งเป็น 2 สว่นคอื สว่นของการผลติเครื่องดื่ม การจดัซือ้วตัถุดบิ และสว่น

ของรา้นขายกาแฟ ภายในรา้นจะมเีจา้ของรา้น และมพีนักงานขาย 1 คน ในการผลติเครื่องดื่มและบรกิารขายใหก้บั

ลกูคา้ ดา้นการจดัการเชงิกลยุทธใ์นช่วงแรกจะใชก้ลยุทธร์าคา โดยจดัโปรโมชัน่ลดราคาเครื่องดื่มในช่วงเชา้เพื่อดงึดูด

ลกูคา้ สว่นกลยุทธส์รา้งความแตกต่าง และกลยุทธก์ารตอบสนองอย่างรวดเรว็เป็นกลยุทธท์ีใ่ชผ้สมผสานตัง้แต่เรมิเปิด

รา้น เพื่อใหล้กูคา้พงึพอใจในสนิคา้และบรกิารมากทีส่ดุ  

ค าส าคญั : ความตอ้งการด าเนินงาน ยอดขาย และการจดัการกลยุทธ ์

 

 

 



Abstract 
 

Business demand and operation of coffee shop “ Coffee & Tea ” Suanphak Rd., Taling Chan, 

Bangkok. The objective of research is study as following: 1) Demand and behavior of marketing 2) Sales 

forecast and sales trend of 5 years 3) Business operation and 4) Planning and strategic management for 5 

years. The sample group is study that is coffee consumer in Bangkok area. The information was collected 

that consist of collected questionnaire from sample group by using as an important tool, interviewing of coffee 

shop entrepreneur in area that need to business operation and the study of concerned information of 

business operation from various information sources.   

Research result of Demand and marketing behavior of consumer that is most consumer like to drink 

the best of cappuccino coffee and milk tea by twice to third time per week. They buy those coffee from a 

shop close to the workplace by buying pattern to go home and buying in the morning time. The number of 

person of each time go to coffee shop approximately one to two persons that the opportunity to go to relax, 

and reason of drinking is that need to drink and habit. Drink that want to be added apart from coffee and tea 

is cocoa or chocolate by the price the buyer is willing to pay for drink of each time 45 bath per glass. 

Consumer are satisfied coffee shop that decorate modern style and table seat of sofa. The decision of 

choosing coffee shop is the inside of place and facilities condition of shop and the most information that get 

from social media (Facebook, YouTube etc.). Marketing promotion for consumer like discount price and in 

term of sales, sale forecast for the first year is estimated at 517,550 baht. Therefore, the increase of rate of 

sales forecast for next year is 10%, 15%, 20% and 25%, respectively, by the budget for investment that is 

500,000 baht. In first of business operation is invested with the construction of coffee shop, buying of material 

including reserve fund that the breakeven point is approximately 1 year and 7 months. Operation is divided 

into two parts that are part of produced drinking and buying materials, and in terms of coffee shop, there are 

owner of coffee shop and one of sale. The production of drinking and sale service to customer and strategic 

management in the first time will use strategic of price by discount promotion for drinking to attract customer 

for buy in the morning time. The strategic is necessary to make the difference and quickly respond that is the 

combination of strategic since coffee shop is opened to provide consumer that have be satisfied the best 

coffee shop and service. 

Keywords : demand of operation, sales and strategic management 

 

 

 



1. บทน า  
 เน่ืองจากปจัจุบนัจ านวนประชากรไทยมจี านวนเพิ่มขึน้ ยิ่งในเขตเมอืงกรุงเทพมหานคร และตวัเมืองตาม
จงัหวดัต่างๆ การจะเริม่ตน้ท าธุรกจิใหด้ ารงอยู่ไดน้ัน้ เจา้ของธุรกจิจะต้องศกึษาและท าความเขา้ใจถงึสภาพแวดลอ้มที่
อาจเกดิขึน้ในธุรกิจนัน้ๆ ก่อน ว่าปจัจยัใดมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บรโิภค ส าหรบัธุรกิจที่
น่าสนใจอย่างมากคอืสนิค้าเพื่อการบรโิภค ซึ่งครัง้นี้จะท าการศกึษาความต้องการของผู้บรโิภคในการใช้บรกิารร้าน
กาแฟ เนื่องจากพฤตกิรรมของคนไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีด่ื่มกาแฟส าเรจ็รปู หนัมานิยมเขา้รา้นกาแฟคัว่บดทีม่ี
การตกแต่งรา้นทนัสมยั สะดวกสบาย ท าใหธุ้รกจิรา้นกาแฟเป็นทีต่้องการ เนื่องจากผู้บรโิภคปจัจุบนัใชช้วีตินอกบา้น
มากขึน้ คนเริม่ท างานนอกบ้านมากขึน้ รวมทัง้ปรมิาณการเดนิทางในแต่ละวนัที่สูงขึน้ ท าให้ธุรกจิร้านกาแฟเป็นที่
ตอ้งการในตลาด  
  กาแฟเป็นเครื่องดื่มทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอย่างชา้นาน เป็นเครื่องดื่มทีน้่อยคนจะปฏเิสธ มรีสชาตเิฉพาะตวั 
มคีวามหอมและเขม้ขน้ในตวั และมคีวามหลากหลายในส่วนผสม ท าใหก้าแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนทุกเพศ ทุกวยันิยม
บรโิภค โดยเฉพาะในปจัจุบนักาแฟมคีวามนิยมบรโิภคเพื่อสุขภาพมากขึน้ การเพิม่ขึน้ของการดื่มกาแฟย่อมแสดงถงึ
การเจรญิเตบิโตในธุรกจิ อกีทัง้รฐับาลมนีโยบายสนบัสนุนใหป้ระชาชนดื่มกาแฟและยงัสนบัสนุนธุรกจิ SME รา้นกาแฟ
ใหก้บัผูป้ระกอบการขนาดย่อมทีส่นใจเปิดรา้นกาแฟอกีดว้ย  
  ขอ้มลูจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้(กุมภาพนัธ ์2560) ระบุว่า ช่วง 5 ปีตัง้แต่ปี 2555-2559 ตลาดกาแฟคัว่บด
และส าเรจ็รปูขยายตวั 7.3% โดยปี 2559 มลูค่าตลาดประมาณ 3.9 หมื่นลา้นบาท ปี 2560 คาดว่ามูลค่าตลาดจะสงูขึน้
เป็น 4 หมื่นลา้นบาท ตามแนวโน้มเศรษฐกจิ การบรโิภค การลงทุนทีป่รบัตวัดขีึน้   
 นอกจากนี้การบรโิภคกาแฟของคนไทยโดยเฉลีย่ยงัอยู่ในระดบัต ่าจงึท าใหม้ชี่องว่างทางตลาดใหข้ยายเพิม่ขึน้
ต่อไปได ้ประกอบกบัการบรโิภคของภาคเอกชนเพิม่ขึน้จงึคาดว่าปี 2560 ธุรกจิขายสง่ กาแฟ ชา โกโก ้จะยงัคงเตบิโต
ต่อไปได ้รวมทัง้สามารถแขง่ขนักบัรา้นกาแฟแบรนดต่์างประเทศได ้เน่ืองจากจุดแขง็ของกาแฟไทยในเรื่องของรสชาต ิ
เทคนิคการคา้ รวมทัง้ราคา ซึง่จะเป็นปจัจยับวกใหธุ้รกจิขายสง่กาแฟ ชา โกโก ้เตบิโตอย่างต่อเน่ือง ในอนาคต คาดว่า
ธุรกจิรา้นขายกาแฟจะมกีารเตบิโตและขยายตวัสงูและจะเป็นตวัเร่งใหธุ้รกจิขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ เตบิโตตามไปดว้ย 
โดยการขยายตวัธุรกจิรา้นขายกาแฟน่าจะตอบสนองต่อพฤตกิรรมคนรุ่นใหมท่ีน่ิยมบรโิภคกาแฟผ่านรา้นกาแฟ ทีม่กีาร
ตกแต่งที่ทนัสมยั และตัง้อยู่ในย่านการค้าเพิม่ขึน้ ซึ่งเหมาะส าหรบัผูป้ระกอบการคนเดยีวหรอืขนาดเลก็ที่น่าจะเน้น  
การสรา้งแบรนดข์องรา้นกาแฟใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื แนวโน้มธุรกจิ   
 จากความนิยมของผูบ้รโิภคในการดื่มกาแฟทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหม้ผีูส้นใจเปิดรา้นกาแฟเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
เลง็เหน็ถงึโอกาสในการประกอบธุรกจิทีม่แีนวโน้มเตบิโตขึน้ในอนาคต ซึง่ไม่ยากต่อการลงทุนเป็นเจา้ของเพราะใชเ้งนิ
ลงทุนไม่สูงนักส าหรบัผู้ที่คดิจะเริม่ธุรกจิ ท าให้ตลาดกาแฟมสีภาพการแข่งขนัที่มคีู่แข่งขนัเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ผู้
ลงทุนจงึต้องศกึษาพฤตกิรรมในการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟ เพื่อทราบความต้องการที่แทจ้รงิของลูกคา้แต่ละบุคคลที่
แตกต่างกนั เพื่อทีผู่ล้งทุนสามารถวางแผนกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ ใหต้อบสนองความต้องการของลูกคา้มากทีสุ่ด 
ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้น
กาแฟ Coffee &Tea เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ สามารถก าหนดกลยุทธใ์นการท าการตลาดใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มผู้บรโิภค กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเป็นแนวทางให้กบัผู้ประกอบการที่จะประกอบกจิการร้านกาแฟ สามารถน า
ขอ้มลูเหล่าน้ีไปปรบักลยุทธใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคได้ 

2. วตัถปุระสงค ์  
  1) เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด  
 2) เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  



  3) เพื่อศกึษาการด าเนินธุรกจิ  
  4) เพื่อศกึษาวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธข์องธุรกจิ 

3. วิธีการเกบ็ข้อมลู  

  การเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัศกึษาครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 สว่นดงันี้  

  3.1 การเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย  

       3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

    1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ประชากรทีพ่กัอาศยัอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครซึง่มทีัง้สิน้จ านวน 

5.67 ลา้นคน  

   2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคกาแฟในเขตกรุงเทพมหานครโดยมรีปูแบบวจิยั

เชงิส ารวจ และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 200 ตวัอย่าง  

       3.1.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่าง คอื แบบสอบถาม ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็น

วธิวีจิยัเชงิส ารวจเป็นลกัษณะแบบค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถาม 

เลอืกตอบเพยีงแค่ 1 ค าตอบ โดยผูว้จิยัมคี าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลอืกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 สว่น 

คอื ส่วนที ่1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 ลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจ

ดื่มกาแฟ และสว่นที ่3 ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นกาแฟ  

       3.1.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย

การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิรา้นกาแฟ เพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้เีนื้อหาครอบคลุมและ

ตรงกบัเรื่องที่ต้องศกึษา หลงัจากนัน้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบสอบถาม จากนัน้น า

แบบสอบถามที่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพโดยท่านอาจารย์ที่ปรึกษา และท าการปรบัปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วนตาม

ค าแนะน าของอาจารย ์เพื่อใหแ้บบสอบถามครอบคลุมและสมบรูณ์ทีส่ดุ  

       3.1.4 การวเิคราะหข์อ้มูล สถติบิรรยายเชงิพรรณนา(Descriptive Statistic) ส าหรบับรรยายลกัษณะทาง

ขอ้มลู ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวเิคราะหข์อ้มูล เป็นการวดัเชงิกลุ่มของขอ้มูลที่

เราไดท้ าการส ารวจ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ขอ้มูลลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกดื่มกาแฟ 

และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นกาแฟ  

  3.2 การเกบ็ข้อมูลเก่ียวกบัธรุกิจท่ีท าวิจยั  

       3.2.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคหลายๆ อย่าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

จรงิมากที่สุด ผู้วจิยัจงึใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) และคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสาร เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 1) การสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ในลกัษณะพบปะโดยส่วนตวักบัเจา้ของ

เจา้กจิการรา้นกาแฟ คอื คุณพชันี ยบิประดษิฐ ์เจา้ของรา้น Coffee by joy สถานทีต่ัง้อยู่ย่านตลิง่ชนั  

 2) ขอ้มลูทางดา้นเอกสาร ผูว้จิยัท าการคน้ควา้จากบทความ วารสารวชิาการ และขอ้มลูทาง Internet เกีย่วกบั

ขอ้มูลบทสมัภาษณ์เจา้ของรา้นกาแฟ โดยรบัชมวดิโีอการสมัภาษณ์เจา้ของรา้นกาแฟ Eat drink Coffee & tea จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=2_ggqeb4Q2M ซึง่มรีายละเอยีดในการด าเนินธุรกจิการบรหิารรา้นกาแฟ   

      

https://www.youtube.com/watch?v=2_ggqeb4Q2M


       3.2.2 การวเิคราะหข์อ้มลู ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลวธิกีารเชงิคุณภาพ โดยเป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายและพรรณนา เมื่อผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้เอกสารและภาคสนามได้เพียงพอต่อ

การศกึษาตามวตัถุประสงคแ์ลว้ จะท าการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้ตน้ โดยน ามาจดัหมวดหมู่ใหเ้ป็นระเบยีบตามเคา้โครงเรื่อง 

แลว้สรุปออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละหาขอ้มลูเพิม่เตมิต่อไป  

4. ผลการวิจยั  

  4.1 การจดัการองคก์ร ร้านกาแฟ Coffee & Tea ด าเนินธุรกจิรา้นกาแฟขนาดกลางโครงสรา้งรา้น 20 

ตารางเมตร จงึเป็นรา้นทีไ่ม่ใหญ่มาก ดงันัน้โครงสรา้งและการท างานไม่ซบัซอ้น จงึไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องมพีนักงานเยอะ 

หากวเิคราะหแ์ละจ าแนกงานทีต่้องรบัผดิชอบหลกัๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ฝ่าย คอื เจา้ของ/ผูจ้ดัการรา้น 1 คน และ

พนกังานขาย 1 คน  

  4.2 การจดัการตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางร้านจะเป็นกลุ่มวยัท างาน 

พนักงานบรษิทั และขา้ราชการทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพฯ ซึง่มชี่วงอายุ 20-40 ปี รายไดต้ัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป ที่มี

ความชื่นชอบในการดื่มกาแฟ รวมทัง้มวีถิกีารด ารงชวีติทีช่อบความสะดวกสบายและทนัสมยั  

  สว่นประสมทางการตลาด  

  1) ดา้นผลติภณัฑ์ ผลติเครื่องดื่มทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มคีวามแตกต่างทางดา้นรสชาต ิเพราะเป็นสตูรที่

ทางรา้นคดิขึน้มาเอง และทางรา้นยงัเลอืกใชว้ตัถุดบิทีไ่ดม้าตรฐาน เน้นคุณภาพเป็นหลกั  

          สญัลกัษณ์ของทางรา้น Coffee & Tea มลีกัษณะเป็นรูปต้นไมผ้สมกบัแกว้กาแฟและชื่อรา้น รูปต้นไม้

ใหญ่สเีขยีวสร้างถึงบรรยากาศที่ร่มรื่น การได้พกัผ่อนและผ่อนคลาย ความเป็นมติรเป็นกนัเอง ประกอบกับรูปแก้ว

กาแฟแสดงถงึความสดใหม่ รสชาตอิร่อย โดยมตีวัอกัษรค าว่า Coffee & Tea เพื่อสรา้งความจดจ าในการเรยีกชื่อรา้น

แก่ผูบ้รโิภค   

  2) ดา้นราคา มกีารก าหนดราคาทีไ่ม่สงูเมื่อเทยีบกบัรา้นอื่นทีอ่ยู่ในประเภทเดยีวกนัและใกลเ้คยีงกบัท าเลทีต่ัง้

รา้น โดยใชก้ารตัง้ราคามาตรฐาน ไม่หลากหลาย ท าใหล้กูคา้สามารถตดัสนิใจซือ้ไดไ้ม่ยากนกั   

  3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารของรา้น Coffee & Tea จะอยู่ในรปูของ

การใหบ้รกิารหน้ารา้น โดยทีต่ัง้อยู่ทีถ่นนสวนผกั(พืน้ทีข่องตนเอง) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 7 โมงเชา้ มสีถานทีจ่อดรถของ

รา้น สถานทีใ่กลแ้หล่งชุมชน ใกลศ้นูยร์าชการ(ศาลตลิง่ชนั) อกีทัง้เป็นทางผ่านของคนทีจ่ะตอ้งเดนิทางขบัรถไปท างาน 

ท าใหเ้ป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีด่ ี4) ดา้นสง่เสรมิการตลาด เน่ืองจากรา้น Coffee & Tea  เป็นรา้นกาแฟทีก่ าลงัจะ

เริม่ด าเนินการ อกีทัง้ยังไม่เป็นที่รู้จกัของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดงันัน้ วตัถุประสงค์หลกัส าหรบักลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาด เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และมกีารบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคอื่นๆ ทางรา้นจงึม ีช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ ์ดงันี้  

      ดา้นการโฆษณา ท าการประชาสมัพนัธผ์่านทาง Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์

ที่ได้รบัความนิยมในปจัจุบนั เน่ืองจากมจี านวนผู้ใช้เป็นอนัดบัหน่ึงของสื่อทางออนไลน์ทางร้านจงึเหน็ช่องทางการ

สง่เสรมิการขายในการน าเสนอสนิคา้ จงึมกีารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลผ่านทาง Facebook เพื่อเขา้ถงึไดง้่ายและรวดเรว็ 

อกีทัง้ขอ้ดขีอง facebook คอื ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ และสามารถอพัเดตไดต้ลอดเวลา  

     ดา้นการสง่เสรมิการขาย   

   1. จดัท าบตัรสะสมแตม้เมื่อซือ้เครื่องดื่ม 10 แกว้ แถมฟร ี1 แกว้  



   2. การลดราคาสนิคา้ กรณีทีลู่กคา้มาทานเครื่องดื่มที่รา้น กดไลค ์กดแชร์ เพจ Facebook ทางรา้น

ใหส้ว่นลด 5% เพื่อเป็นการโฆษณาทางรา้นใหค้นเหน็ไดร้วดเรว็ขึน้  

  3. เพื่อเป็นการสรา้งความแตกต่าง และดงึดูดลูกคา้ ทางรานจะมกีารปรบัเปลีย่นและเพิม่เมนูใหม่ๆ 

ตามเทศกาลต่างๆ  

  4.3 การจดัการการเงิน   

            1) แหล่งทีม่าของเงนิทุน มกีารก าหนดโครงสรา้งเงนิทุนโดยใชเ้งนิลงทุนส่วนของเจา้ของเอง 100% เป็น

จ านวน 500,000 บาท   

       2) ประมาณการลงทุนก่อสร้าง รายละเอยีดการประมาณการลงทุนสร้างร้าน ตกแต่งร้าน และอุปกรณ์

เครื่องใช ้ในช่วงเริม่ตน้ของการด าเนินธุรกจิจะมรีายการสนิทรพัยแ์ละก่อสรา้งโดยใชง้บประมาณทัง้สิน้ 415,000 บาท   

       3) ประมาณการตน้ทุนวตัถุดบิเริม่แรก จะมรีายการซือ้เมลด็กาแฟ นม น ้าเชื่อม เป็นต้น ประมาณการใช้

งบลงทุนทัง้สิน้ 20,000 บาท 

       4) ประมาณการค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ ค่าสาธารณูปโภค และเงนิทุนส ารองหมุนเวยีน ประมาณการใชง้บ

ลงทุนทัง้สิน้ 65,000 บาท   

  4.4 การจดัการด าเนินงาน   

        การวางแผนการด าเนินงานในการประกอบธุรกจิรา้นกาแฟ Coffee &Tea เป็นสิง่ส าคญัมากในการปรกอบ

ธุรกจิ หากมกีารวางแผนทีด่ตีัง้แต่เริม่ธุรกจิกส็ามารถบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ดอ้ย่างราบรื่น ซึง่ทางรา้นจะวางแผนการ

ด าเนินงานตัง้แต่การคดัเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก โดยการคัดเลือกเมล็ดกาแฟ วัตถุดิบที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด การตรวจสอบคุณภาพ และการเกบ็รกัษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

        4.4.1 การคดัเลอืกผูผ้ลติและจ าหน่ายวตัถุดบิ  

     หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกผูผ้ลติและจ าหน่ายเมลด็กาแฟ มคีุณสมบตัดิงันี้  

    1. ผูผ้ลติ/ผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิจะตอ้งมปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิมานาน มคีวามน่าเชื่อถอืเป็น

ทีรู่จ้กัของตลาด มแีหล่งขายชดัเจน  

     2. เมลด็กาแฟ รวมถงึวตัถุดบิอื่นๆ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ  

     3. คุณภาพของเมลด็กาแฟจะตอ้งมคีวามสม ่าเสมอในรสชาต ิ  

     4. คดัเลอืกผูผ้ลติทีผ่ลติเมลด็กาแฟทีม่คีุณภาพและรสชาติเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ด

มากกว่า 2 แห่ง เพื่อรองรบัการขาดแคลนวตัถุดบิ  

     5. ระบบกระบวนการจดัสง่มคีุณภาพ   

     6. ราคามคีวามเหมาะสม  

         4.4.2 การวางแผนปรมิาณการสัง่ซือ้  

     แผนการสัง่ซือ้ทางรา้น Coffee &Tea จะมกีารสัง่เมลด็กาแฟจ านวน 2 ครัง้ต่อเดอืน โดยสัง่ซือ้ทุก

วนัที่ 15 และ 30 ของทุกเดอืน เพื่อความสดใหม่ของตวัเมลด็กาแฟ ส่วนวตัถุดบิอื่นๆ เช่น น ้าเชื่อม นมขน้หวาน 

น ้าตาล สามารถสัง่ซือ้เกบ็เป็นสตอ็กสนิคา้ไวไ้ด ้เน่ืองจากมรีะยะเวลาในการเกบ็ยงัไม่หมดอายุ แต่กไ็ม่นานเกนิไป  

        4.4.3 การตรวจสอบคุณภาพสนิคา้   

     เมลด็กาแฟทีส่ ัง่ซือ้ จะมาส่งทีร่า้นกาแฟ Coffee &Tea ทางรา้นจะมกีารตรวจสอบบรรจุภณัฑว์นั



เดอืนปีที่ผลติ และคุณภาพเมลด็กาแฟทุกครัง้ทีม่าส่ง เพื่อยนืยนัว่าเมลด็กาแฟมคีุณภาพมาตรฐานโดยกระบวนการ

ตรวจสอบม ีดงันี้  

     1. ตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์ว่าอยู่ในสภาพสมบรูณ์หรอืไม่  

    2. ตรวจสอบวนัเดอืนปีทีผ่ลติ     

     3. ตรวจสอบคุณภาพเมลด็กาแฟ ว่ามคีวามสดใหม่หรอืไม่  

        4.4.4 การวางผงัและการออกแบบ   

      ส าหรบัการออกแบบรา้นกาแฟ Coffee &Tea เป็นรา้นกาแฟขนาดกลางพืน้ที ่20 ตารางเมตร โดย

มพีืน้ทีภ่ายในรา้นดงันี้  

     พืน้ทีใ่หบ้รกิารส าหรบัลกูคา้   

     1. พืน้ทีร่องรบัผูม้าใชบ้รกิาร มกีารจดัสถานทีน่ัง่ในลกัษณะเป็นบารน์ัง่ได้ 4 ทีน่ัง่ โต๊ะกลมเลก็

ขนาด 3-4 ทีน่ัง่จ านวน 3 โต๊ะ และมชีุดโซฟา 2 ชุด รองรบัลูกคา้ไดป้ระมาณ 20 ทีน่ัง่ และในส่วนของโต๊ะบารจ์ะมี

บรกิารปลัก๊สามตาตดิตัง้ไวบ้รกิารลกูคา้  

     2. โซนหอ้งน ้า หอ้งน ้าจะเป็นหอ้งน ้า 1 หอ้ง โดยจะอยู่ดา้นหลงัของรา้น เพื่ออ านวยความสะดวก

และเป็นระเบยีบ รวมถงึสรา้งบรรยากาศทีด่ภีายในรา้น  

     พืน้ทีท่ างานของพนกังาน    

     1. เคาน์เตอรต์อ้นรบัลกูคา้ เป็นพืน้ทีต่อ้นรบัลกูคา้ รบัรายการ และคดิค่าบรกิาร  

     2. พืน้ทีท่ ากาแฟ เป็นพืน้ทีท่ าเครื่องดื่มตามทีล่กูคา้สัง่ พืน้ทีน่ี้จะประกอบดว้ยเครื่องท ากาแฟ และ

อุปกรณ์ท ากาแฟทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด มซีงิคล์า้งอุปกรณ์ ตูเ้ยน็ เป็นตน้  

               4.4.5 การใชท้รพัยากร  

                      ดา้นบุคลากร เน่ืองจากเป็นรา้นกาแฟ Coffee &Tea เป็นรา้นขนาดกลาง พนักงานทีใ่หบ้รกิารลูกคา้

จะใชแ้ค่ 1-2 คน คอืเจา้ของรา้น/ผูจ้ดัการรา้น และพนักงานขาย เนื่องจากพืน้ทีร่า้นและพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารลูกคา้ไม่

ใหญ่มาก จึงเพียงพอในการดูแลลูกค้า ส่วนในลักษณะงานจะแบ่งตามหน้าที่ แต่อาจไม่ชัดเจนมากนัก สามารถ

ปฏบิตังิานแทนกนัไดร้ะหว่างเจา้ของรา้นกบัพนกังานขาย  

      4.4.6 การดแูลคุณภาพ  

                 ทางรา้นกาแฟ Coffee &Tea จะเริม่ตน้ในการดแูลคุณภาพตัง้แต่วตัถุดบิ กระบวนการผลติเครื่องดื่ม 

คุณภาพการใหบ้รกิาร และการดูแลรา้น ดงันี้  

              วตัถุดบิ เมลด็กาแฟเป็นวตัถุดบิหลกั การเกบ็รกัษาจะตอ้งเกบ็ในภาชนะทบึ หรอืถา้เกบ็ใสถุ่งจะต้อง

ปิดปากถุงใหแ้น่น ควรเกบ็ไวใ้นทีแ่หง้ และเยน็ (แต่ไม่ใช่เกบ็ในตูเ้ยน็) ไม่ควรมแีสงสว่าง ใชเ้สรจ็ทุกครัง้ตอ้งปิดภาชนะ

ทนัทเีพื่อรกัษาคุณภาพไวใ้หน้านที่สุด ในกรณีทีบ่ดเมลด็กาแฟจะต้องใชเ้ท่าทีใ่ชค้รัง้ต่อครัง้ เพราะกาแฟทีบ่ดแลว้จะ

สญูเสยีกลิน่และรสชาตไิดไ้วกว่ากาแฟทีเ่ป็นเมลด็  

                กระบวนการผลติ จะต้องมกีารควบคุมสดัส่วนการผลติเครื่องดื่มใหค้งที ่และสม ่าเสมอ โดยการใช้

แก้ววดัอตัราส่วนวตัถุดิบทุกครัง้ ไม่ใช้การคาดคะเน อาจติดสูตรไว้เพื่อมัน่ใจว่าท าถูกต้องแล้วการบริการ เน้นย ้า

พนกังานขายใหด้แูลใสใ่จลกูคา้เสมอ ยิม้แยม้ ไม่เลอืกบรกิารคนใดคนหนึ่ง   

 
  



               รูปลักษณ์ทางกายภาพ (ร้าน) มีการดูแลร้านสม ่ าเสมอทัง้ภายในและภายนอก ก่อนปิด 

ร้านจะต้องล้างและเชค็ท าความสะอาดเครื่องท ากาแฟ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงกวาดถูภายในร้านทุกครัง้ และในช่วง

เทศกาลต่างๆ มกีารตกแต่งรา้นตามเทศกาลนัน้ๆ เพื่อดงึดดูลกูคา้   

  4.5 การจดัการเชิงกลยุทธ ์ 

       4.5.1 การก าหนดรปูแบบการขยายตวั   

                การขยายตวัของธุรกจิรา้นกาแฟ Coffee & Tea ทีอ่ยากใหเ้ป็น คอื เริม่จากการเป็นรา้นกาแฟที่

เป็นทีรู่จ้กัของคนในพืน้ทีต่ลิง่ชนั พืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีและเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เมื่อรา้นเป็นทีรู่จ้กัแลว้ จะด าเนินการใชก้ลยุทธใ์น

การขยายธุรกจิแบบการเจาะตลาด โดยเน้นการจดัโปรโมชัน่ใหม้ากขึน้ เช่น ใหส้่วนลดราคา หรอืซื้อ 1 แถม 1 ในกรณี

ทีร่า้นไดก้ าไรมากพอ เป็นการคนืก าไรใหล้กูคา้   

       4.5.2 รปูแบบในการแขง่ขนั  

                ปจัจุบนัธุรกจิร้านกาแฟมกีารแข่งขนัที่รุนแรง ทางร้านจงึศกึษาตลาดในพื้นที่ใกล้เคยีงเพื่อที่จะ

ก าหนดรูปแบบการแข่งขนัทีแ่ตกต่างออกไปจากคู่แข่ง เพื่อแย่งชงิลูกคา้ในตลาดเดยีวกนั ซึง่ทางรา้นมกีารใชรู้ปแบบ

การแขง่กนั ดงันี้  

               การแข่งขนัด้านราคา ทางร้านจะขายเครื่องดื่มราคาต ่ากว่าร้านอื่นๆ ในตลาดใกล้เคียง แต่เน้น

คุณภาพเป็นหลกั เน้นการขายใหไ้ดป้รมิาณมาก ทัง้นี้ทางรา้นไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเช่าพืน้ทีจ่งึไดเ้ปรยีบทางการ

แขง่ขนัเมื่อเทยีบกบัรา้นอื่นๆ  

               การแข่งขนัโดยการสรา้งความแตกต่าง ทางรา้นขายเครื่องดื่มที่คดิคน้สตูรขึน้มาเอง มเีอกลกัษณ์

เป็นของทางรา้น และเทศกาลต่างๆ กจ็ะมเีมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ รวมถงึการตกแต่งรา้นเป็นสไตลโ์มเดริน์ เน้นธรรมชาต ิ

ลอ้มรอบไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่น ภายในรา้นมกีารจดัโต๊ะหลากหลายแบบมทีัง้โต๊ะบาร์ โต๊ะไม ้และโซฟา มมีุมพกัผ่อน

สว่นตวั ซึง่แตกต่างจากรา้นกาแฟในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีม่พีืน้ทีร่า้นน้อย และไม่มทีีจ่อดรถ  

        4.5.3 การวางแผนกลยุทธ ์  

            เน่ืองจากรา้นกาแฟ Coffee & Tea เพิง่เปิดกจิการ ผูว้จิยัท าการวางแผนกลยุทธไ์ว้               

    1. กลยุทธร์าคา โดยการก าหนดราคาเครื่องดื่มต ่ากว่ารา้นกาแฟใกลเ้คยีง 5-10 บาท และในช่วงเริม่

เปิดรา้นจะท าโปรโมชัน่ลดราคาเพื่อจงูใจใหล้กูคา้เขา้มาลิม้ลองรสชาตเิครื่องดื่มทีร่า้น ทัง้นี้ทางรา้นก าหนดราคาต ่ากว่า

คู่แขง่ขนัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีม่รีา้นในรูปแบบเดยีวกนั เนื่องจากไม่มคี่าใชจ้่ายในการเช่าพืน้ที ่และเน้นการขายปรมิาณ

   2. กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง ทางรา้นจะออกแบบโลโกท้ีโ่ดดแด่น สรา้งการจดจ าใหก้บัลูกคา้ 

โดยท าโลโกต้ดิไวท้ีแ่กว้กาแฟ เพื่อสรา้งความแตกต่างและการรบัรู ้

              3. กลยุทธก์ารตอบสนองอย่างรวดเรว็ โดยการตอบสนองความต้องการในการสัง่เครื่องดื่มอย่าง

รวดเรว็ ใหค้วามส าคญักบัลกูคา้เป็นอนัดบัแรก เพื่อความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ ตัง้แต่การรบัออเดอร ์การเสริฟ์ การรบั

ช าระเงนิ ทีไ่ม่ตอ้งใชเ้วลานาน  

5. สรปุผลการศึกษา  

  5.1 บทสรปุ  

        5.1.1 สรปุผลการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด  

                           ดา้นผลติภณัฑผ์ูบ้รโิภคที่ดื่มกาแฟ/ชา ส่วนใหญ่จะชอบดื่มกาแฟคาปูชโิน่  และเครื่องดื่มชานมมาก



ทีสุ่ด และอยากใหม้เีครื่องดื่มประเภทโกโก้ / ชอ็คโกแลต เพิม่ในเมนู ความถี่ในการดื่มกาแฟ/ชา 2- 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์

เหตุผลทีด่ื่มกาแฟ/ชาสว่นใหญ่ใหเ้หตุผลว่า อยากดื่มและเคยชนิในการดื่ม รวมถงึลดอาการง่วง ช่วยใหก้ระปรีก่ระเปร่า

ในการท างาน ดา้นราคาผูบ้รโิภคยนิดจี่ายในการซือ้กาแฟ/ชาราคา 45 บาทต่อแกว้ ดา้นสถานทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจ

เลอืกเขา้รา้นกาแฟทีม่บีรรยากาศภายในรา้นทีด่ ีชอบรปูแบบการตกแต่งรา้นสไตลโ์มเดริน์ ส่วนใหญ่จะเขา้รา้นกาแฟที่

ใกลส้ถานทีท่ างาน ช่วงเวลาในการซือ้จะเป็นช่วงเชา้ มกัซือ้กาแฟคนเดยีว และส่วนใหญ่สัง่ซือ้กลบั แต่ถ้าหากนัง่รา้น

สว่นใหญ่จะไปบรโิภคเพยีง 1-2 คน โอกาสทีไ่ปรา้นกาแฟจะเป็นการนัง่เล่นผ่อนคลาย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด

ผูบ้รโิภคชอบสว่นลดราคา และสว่นใหญ่จะรบัขอ้มลูขา่วสารจากทางอนิเตอรเ์น็ต Facebook Youtube ฯลฯ  

  5.1.2 สรปุผลศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี   

              จากการส ารวจความตอ้งการในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของกลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่ชี่วงอายุ 30-40 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน พบว่ามี

ความตอ้งการในการดื่มกาแฟ/ชา 2- 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์และราคาในการซือ้กาแฟ/ชาอยู่ที ่45 บาทต่อแกว้ จากรายงาน

สถติปิระชากรและบา้นประจ าปี 2561 มจี านวนประชากรในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทัง้สิน้จ านวน 5,676,648 คน มี

จ านวนกลุ่มคนทีเ่ป็นเพศหญงิทีม่อีายุ 30-40 ปี จ านวน 480,520 คน โดยครัง้นี้ผูว้จิยัมงีบลงทุนส่วนตวัอยู่ที ่500,000 

บาท โดยในช่วงเดือนแรกของการด าเนินงานจะมีค่าก่อสร้างร้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่

ประมาณ 415,000 บาท ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานค่าวตัถุดบิเริม่แรก ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ ค่าสาธารณูปโภค เงนิทุน

ส ารองหมุนเวยีนประมาณ 85,000 บาท ค่าต้นทุนวตัถุดบิและต้นทุนผลติสนิคา้ในปีแรกประมาณ 182,850 บาท/ปี 

ค่าใชจ้่ายในการบรกิาร ไดแ้ก่ เงนิเดอืนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ส่งเสรมิการขาย อกีประมาณ 174,000 บาทต่อปี 

รวมค่าใชจ้่ายในการลงทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปีแรกอยู่ทีป่ระมาณ 356,850 บาท/ปี งบกระแสเงนิสดตดิลบ 

415,000 บาท   

                     ส าหรบัการประมาณการรายไดแ้ละแนวโน้มจากการขายกาแฟและชาตลอด 5 ปี ในปีที ่1 ประมาณ

การขายเครื่องดื่มกาแฟและชา(แกว้) รวม 12,090 แกว้/ปี เฉลีย่ 1,007 แกว้ต่อเดอืน และเฉลีย่ 38 แกว้ต่อวนั(ขาย 26 

วนั/เดอืน) มเีงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้ 517,550 ในปีที ่2 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แกว้) เพิม่ขึน้ 10% จากปี

แรกจะมเีงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้ 569,305 บาท ปีที ่3 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แกว้) เพิม่ขึน้ 15% จากปี 2 

จะมเีงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้ 654,665 บาท ปีที ่4 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แกว้) เพิม่ขึน้ 20 % จากปี 3 จะ

มเีงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้ 785,530 บาท และปีที ่5 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แกว้) เพิม่ขึน้ 25% จากปี 4 จะ

มเีงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้ 981,890 บาท   

            ประมาณการตน้ทุนผลติสนิคา้ ประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิผนัแปรในการผลติกาแฟ เฉลีย่แกว้ละ 15 บาท 

ค่าต้นทุนผลิตชาเฉลี่ยแก้วละ 10 บาท ค่าวสัดุสนิเปลอืงในการผลติ ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย

เบด็เตลด็ และตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนกังาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าสง่เสรมิการขาย 

ซึง่ประมาณการต้นทุนค่าใชจ้่าย 5 ปี มดีงันี้ ปีที ่1 จ านวน 356,850 บาท ปีที ่2 จ านวน 378,335 บาท ปีที ่3 จ านวน 

406,875 บาท ปีที ่4 จ านวน 449,030 บาท และปีที ่5 จ านวน 510,780 บาท  

          ประมาณการงบกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน การลงทุน และจากกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสด

สทุธปิลายงวดในปีที ่1 จ านวน 245,700 บาท ปีที ่2 จ านวน 417,573 บาท ปีที ่3 จ านวน 640,584 บาท ปีที ่4 จ านวน 

943,425 บาท และปีที ่5 จ านวน 1,367,424 บาท  



         จากกระแสเงนิสดสทุธปิลายงวดสามารถวเิคราะหง์บการลงทุนส่วนตวัทีล่งทุนไปจ านวน 500,000 บาท 

สามารถคนืทุนไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี 7 เดอืน ซึง่ถอืว่ามรีะยะเวลาในการคนืทุนทีเ่รว็  

  5.1.3 สรปุผลศึกษาการด าเนินงานของธรุกิจ   

                   สรุปผลการด าเนินงานของธุรกจิไดด้งันี้  

          1. ส่วนของการผลติเครื่องดื่ม ทางรา้นจะมกีารสัง่ซือ้เมลด็กาแฟและวตัถุดบิจากผูจ้ดัจ าหน่ายทีไ่ดร้บั

การรบัรองคุณภาพ โดยท าการสัง่ซือ้ทุกๆวนัที ่15 และวนัที ่ 30 ของทุกเดอืน เพื่อความสดใหม่ของเมลด็กาแฟ โดย

การผลติเครื่องดื่มทางรา้นจะจา้งพนักงานขาย 1 คน ในการผลติเครื่องดื่มและบรกิารขายใหก้บัลูกคา้ได ้โดยคดัเลอืก

คุณสมบตัจิาก เป็นคนรกังานบรกิาร เรยีนรูใ้นการผลติเครื่องดื่มได ้รกัความสะอาดและสจุรติ จากผลวจิยัพบว่าคนส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานบรษิทั และนิยมซือ้กลับ จงึไม่จ าเป็นต้องสรา้งรา้นกาแฟขนาดใหญ่ และจา้งพนักงาน 1-2 คน กจ็ะ

เพยีงพอในการใหบ้รกิารลกูคา้แลว้  

          2. ส่วนของการด าเนินงานของรา้นกาแฟ จดัตัง้รา้นบนพืน้ที่ของตนเองโดยไม่ต้องเสยีค่าเช่าพื้นที ่ซึ่ง

รา้นตัง้อยู่ถนนสวนผกั ย่านตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 7.00 – 18.00 น.หยุดทุกวนัอาทติย ์

เนื่องจากผลการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ดื่มกาแฟในตอนเช้ามากที่สุด รองลงมาคอืไม่มชี่วงเวลาซื้อที่แน่นอน 

ทางรา้นจงึเลอืกเวลาในการเปิดรา้นตัง้แต่ 7.00 – 18.00 น. ในอนาคตเมื่อรา้นกาแฟเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ จะเพิม่เมนู 

เบเกอรี ่เคก้ หรอือาจจะมอีาหารทานเล่น เช่น  เฟรนฟรายน์ หอมใหญ่ทอด ไก่นกัเกต็ เป็นตน้  

    5.1.4 สรปุผลการศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี            

          ในระยะเวลา 5 ปีแรกของการด าเนินธุรกจิจะใชก้ลยุทธ ์3 กลยุทธ ์คอื กลยุทธร์าคา โดยทางรา้นจะใช้

กลยุทธน์ี้ในช่วง 3 เดอืนแรก ท าการตดิป้ายโฆษณารา้นแจง้โปรโมชัน่เปิดรา้นใหม่ ซือ้เครื่องดื่มก่อน 10 โมงเชา้ ลดค่า

เครื่องดื่ม 10 บาท จากราคาปกต ิซึง่จากการวจิยัพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ชอบการส่งเสรมิการขายแบบลดราคาลง และ

หลงัจาก 3 เดอืน ทางรา้นจะจดัท าโปรโมชัน่แจกบตัรใหแ้สตมป์ ซือ้เครื่องดื่ม 10 ฟร ี1   

          กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง มกีารออกแบบโลโกร้า้นเป็นของตนเองและแกว้เครื่องดื่มจะมโีลโก ้เพื่อ

สร้างความแตกต่างและความจดจ าให้กบัลูกค้า เครื่องดื่มเป็นสูตรที่คดิค้นเองของทางร้านไม่เหมอืน ใคร รวมถงึการ

ออกแบบสถานทีน่ัง่ในรา้นมคีวามแตกต่างจากรา้นกาแฟในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีม่ที ัง้โต๊ะบาร ์ชุดโซฟา และโต๊ะไม ้ใหบ้รกิาร

ลูกคา้เพื่อพกัผ่อนในรา้นกาแฟทีใ่หค้วามรูส้กึสบายๆ เขยีวชอุ่มดว้ยต้นไมร้อบๆ รา้น กลยุทธน์ี้จะใชต้ัง้แต่ปีที ่1 – 5 

โดยเฉพาะสตูรเครื่องดื่มทีจ่ะต้องมกีารเพิม่เมนูใหม่ๆ และรูปลกัษณ์การผลติเครื่องดื่มทีอ่อกมาแตกต่างจากรา้นอื่นๆ   

        กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเรว็ เป็นกลยุทธ์ที่ส าคญัมาก เพราะเป็นกลยุทธท์ี่สรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ ตัง้แต่การสัง่เครื่องดื่มจะต้องรบัออเดอรใ์หถู้กต้องตามทีลู่กคา้สัง่ การผลติ การบรกิารเสริฟ์ การรบัช าระ

เงนิ จะตอ้งใชเ้วลานาน จงึเป็นกลยุทธท์ีต่อ้งใชต้ัง้แต่เปิดรา้นและทุกๆ เวลาในการใหบ้รกิารลกูคา้ 

 5.2 การอภิปราย  

        5.2.1 ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด  

                   1. การศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแง่ประชากรศาสตร ์พบว่าผูบ้รโิภคทีด่ื่มกาแฟและอาศยั

อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ คอื เพศหญิง ทีม่อีายุ 30-40 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรปีระกอบอาชพี

พนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ผูว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งว่า พฤตกิรรม

ของคนไทยในปจัจุบนัโดยเฉพาะคนท างานนิยมบรโิภคกาแฟเป็นประจ า อาจดว้ยเพราะความเร่งรบีในการท างาน จงึ



ต้องการบรโิภคกาแฟ/ชา เพื่อใหห้ายง่วงและสดชื่นพรอ้มทีจ่ะท างาน หรอืบางคนดื่มกาแฟพรอ้มขนมปงัแทนการกนิ

อาหารเช้า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพมิล อารปีระเสรฐิกุล (2549) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง “ความพงึพอใจของ

ลกูคา้ต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารรา้นบา้นไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ลูกคา้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานเอกชน และมรีายได้หลกัต่อเดอืน 

15,001-30,000 บาท และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรียา สขุยอด (2552) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง “การศกึษาปจัจยัสว่น

บุคคลทีม่ผีลต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟระดบับนในกรุงเทพมหานคร” 

พบว่า ลูกคา้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25-34 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงาน

เอกชน และมรีายไดห้ลกัต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ เทยีนธรรมชาต ิ

(2559) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดของผูบ้รโิภคในเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร” พบว่า 

ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุเฉลีย่ 33.15 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ท างานในบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ 25,856.13 บาทต่อเดอืน  

         2. การศกึษาความต้องการของพฤติกรรมผูบ้รโิภค พบว่าผูบ้รโิภคดื่มกาแฟ 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ ให้

เหตุผลในการดื่มคอื อยากดื่ม/เคยชนิ มกัจะซือ้รา้นทีใ่กลส้ถานทีท่ างาน ผูว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งว่า ผูบ้รโิภคส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทซึ่งท างาน 5-6 วนัในหนึ่งสปัดาห ์มคีวามเป็นไปได้ที่คนท างานจะดื่มกาแฟ 2-3 ครัง้ใน1

สปัดาห ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรียา สุขยอด (2552) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง “การศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีล

ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านกาแฟระดบับนในกรุงเทพมหานคร ” พบว่า 

ความถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารรา้นกาแฟต่อสปัดาหม์ากกว่า 1 ครัง้ ไม่เกนิ 3 ครัง้ และนิยมดื่มคาปูชโิน่มากทีสุ่ด เพราะ

เป็นกาแฟผสมนมทีด่ื่มง่ายไม่เขม้มากเกนิไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานดา เสอืจ าศลี (2555) ไดศ้กึษางานวจิยั

เรื่อง “พฤติกรรมการเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี ” พบว่า เครื่องดื่มที่นิยม

บรโิภคมากทีส่ดุ คอื คาปชูโิน่ สว่นรูปแบบในการซือ้ส่วนใหญ่จะซือ้กลบัมากกว่าดื่มทีร่า้น และตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อธวิฒัน์ รตันตนัหยง (2556) งานวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

สดในฝ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร” พบว่า บุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในการตดัสนิใจเลอืกรา้นกาแฟ คอืตนเอง โดยมาใช้

บรกิารทีร่า้นกาแฟสดในแต่ละครัง้มาคนเดยีว ลกัษณะการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดในฝ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร คอื ซือ้

กลบับา้น ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมซือ้กาแฟในช่วงเชา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุ ประภาส (2548) ไดศ้กึษา

งานวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกาแฟสดในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎ์ธานี ” พบว่า ช่วงเวลาในการบรโิภค

กาแฟสว่นใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 06.01-12.00 น. และส่วนใหญ่มาบรโิภคกาแฟสดทีร่า้น 1-2 คน/ครัง้ และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พชัราภรณ์ เทยีนธรรมชาต ิ(2559) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดของผูบ้รโิภคใน

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่นิยมดื่มกาแฟสดเวลา 06.00 – 09.00 น. โดยซือ้จากรา้นทีอ่ยู่

ใกลท้ีท่ างาน  

         3. ขอ้มูลการตดัสนิใจเลอืกร้านกาแฟโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) พบว่า 

ราคาทีผู่บ้รโิภคยนิดจี่ายในการซือ้กาแฟต่อแกว้ต่อครัง้อยู่ที ่45 บาทต่อแกว้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งว่า เป็นราคาที่

จบัตอ้งไดส้ าหรบัคนกลุ่มท างานบรษิทั และรา้นกาแฟเป็นรา้นขนาดกลางทีม่สีิง่อ านวยความสะดวก อนิเทอรเ์น็ต ปลัก๊ 

มพีืน้ทีใ่นการนัง่พกัผ่อน พบปะ เมื่อเทยีบกบัราคาแลว้ถอืว่าคุม้ค่ากบัลูกคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะพรรณ 

ผวิเหลอืงสวสัดิ ์(2553) ได้ศกึษางานวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมผู้บรโิภคในการใชบ้รกิารร้านกาแฟในอ าเภอเมืองล าปาง” 



พบว่า ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟแต่ละครัง้อยู่ที ่31-50 บาท  
            4. ขอ้มลูการตดัสนิใจเลอืกรา้นกาแฟโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานที ่(Place) พบว่า 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการตกแต่งร้านสไตล์โมเดริ์น โต๊ะเป็นแบบชุดโซฟา และตัดสนิใจเลอืกร้านกาแฟที่มี

ลกัษณะบรรยากาศภายในร้านที่ดี ผู้วิจยัมีความเห็นสอดคล้องว่า ผู้บริโภคในปจัจุบนัเลือกร้านกาแฟที่มีลกัษณะ

ทนัสมยั สามารถถ่ายรูปอพัลงโซเชยีล และมสีิง่อ านวยความสะดวก ซึง่แน่นอนว่าถ้ารา้นกาแฟมสีถานทีแ่ละตกแต่ง

รา้นทีส่ะอาด น่าดงึดูด จะเป็นสิ่งแรกที่ผูบ้รโิภคตดัสนิใจที่จะเลอืกเขา้มาใชบ้รกิาร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุ 

ประภาส (2548) ได้ศกึษางานวิจยัเรื่อง “พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎ์ธานี ” 

พบว่า ผูบ้รโิภคกาแฟสว่นใหญ่ชอบบรโิภคกาแฟสดทีร่า้นกาแฟสดทีต่ดิแอรแ์ละตกแต่งรา้นอย่างสวยงามเหมาะส าหรบั

การพกัผ่อน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรียา สขุยอด (2552) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง “การศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลที่

มผีลต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟระดบับนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคัญมากทีสุ่ด ได้แก่ บรรยากาศและการจดัตกแต่งรา้นกาแฟ ความสะอาดภายในรา้นกาแฟ
         5. ขอ้มลูการตดัสนิใจเลอืกรา้นกาแฟโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต (Facebook Youtube ฯลฯ) ผู้วจิยัมี

ความเหน็สอดคล้องว่า ปจัจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของทุกคน ท าใหข้่าวสารต่างๆ ถ่ายทอด

ออกไปไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต อย่างเช่น Facebook และ Youtube ซึง่ทุกคนทีใ่ชส้มารท์โฟนแทบทุก

คนกว็่าไดจ้ะตอ้งเล่น Facebook ท าใหป้จัจุบนัการสง่เสรมิการขายไม่ว่าจะเป็นรา้นกาแฟ หรอืรา้นอาหารมกีาร Check 

in และแชรผ์่านทาง Facebook ซึ่งเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ และไม่มคี่าใชจ้่ายในการโฆษณา ซึง่สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ กานดา เสอืจ าศลี (2555) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของ

ผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี ” พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคญัด้านการส่งเสรมิการตลาดมากที่สุด คือ การโฆษณา 

ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร และพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ชอบการส่งเสรมิการตลาดการได้

ส่วนลดจากราคาปกติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ไพทูล จิตรพล (2556) ได้ศกึษางานวิจยัเรื่อง“พฤติกรรมการ

บรโิภคกาแฟสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ระดบัความส าคญัของปจัจยัส่วนประสมการตลาดต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภค ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ คอื การใหส้ว่นลด  

  5.2.2 ด้านยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  

           จากการศกึษาและสรุปการวางแผนยอขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ในเรื่องของการลงทุน เนื่องจาก

รา้นกาแฟทีเ่ปิดเป็นรา้นขนาดเลก็ ทีป่ระมาณการงบลงทุนส่วนตวัไวท้ี ่500,000 บาท เป็นค่าด าเนินงานก่อสรา้งรา้น 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวขอ้ง ประมาณ 415,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่าวตัถุดบิเริม่แรก 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าสาธารณูปโภค เงินทุนส ารองหมุนเวียนประมาณ 85,000 บาท ซึ่งหากยอดขายโตตามที่

คาดการณ์ไวจ้ะสามารถคนืทุนไดเ้รว็ภายในไม่เกนิ 2 ปี แต่อาจมคีวามเสีย่งในเรื่องของเงนิทุนหมุนเวยีนทีอ่าจจะต้อง

ส ารองไวใ้นระหว่างทีย่งัไม่คนืทุน เพราะมคี่าใชจ้่ายคงทีใ่นเรื่องการจา้งพนกังาน และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 

 5.2.3 ด้านการด าเนินงานของธรุกิจ  

                        1. สว่นของการผลติเครื่องดื่ม จากความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจินัน้จะมกีารเริม่ลงทุนโดยการ

สัง่ซือ้เมลด็กาแฟ และวตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อมาเตรยีมในการผลติ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ในเรื่องทีต่้องตระหนักถงึในเรื่อง

ของเมลด็กาแฟทีอ่าจก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในคุณภาพทีล่ดลง เช่น ช่วงแรกในการเปิดรา้นกาแฟอาจยงัคาดการณ์



ปรมิาณการสัง่ซือ้วตัถุดบิไม่ได ้หากสัง่ซือ้เมลด็กาแฟมามากเกนิความตอ้งการของผูบ้รโิภค ท าใหเ้มลด็กาแฟเหลอื ซึง่

ส่งผลใหคุ้ณภาพของเมลด็กาแฟแย่ลง ความเขม้ขน้และการสญูเสยีกลิน่กาแฟหายไป และสิง่ส าคญัคอืทางร้านเน้น

คุณภาพเป็นหลกั ท าใหต้อ้งทิง้และท าการสัง่ซือ้ใหม่ สง่ผลกระทบต่อตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ผูท้ีจ่ะด าเนินธุรกจิจะต้องมี

การวางแผนเพื่อรบัความเสีย่งในเรื่องตน้ทุนวตัถุดบิอาจจะเกดิขึน้ได้  

           2. สว่นของการด าเนินงานของรา้นกาแฟ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ทีจ่ะตอ้งตระหนักถงึความเสีย่งในเรื่องการ

จ าหน่ายหน้ารา้น จากความต้องการทีจ่ะเปิดรา้นกาแฟในถนนสวนผกั ย่านตลิง่ชนั ในช่วงเริม่ต้นรา้นยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั 

และในพืน้ทีม่รีา้นกาแฟที่เปิดมาก่อน รวมถงึทางรา้นมคี่าใชจ้่ายคงทีใ่นการจา้งพนักงาน ซึง่อาจส่งผลกระทบในเรื่อง

ของรายไดไ้ม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ผูท้ีจ่ะด าเนินธุรกจิจะต้องมกีารวางแผนกลยุทธใ์นการจดัการตลาด 

โดยการกระตุน้การสง่เสรมิการขาย และประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลายช่องทาง รวมถงึมกีารจดัโปรโมชัน่ในช่วงเปิดรา้น

ใหม่ๆ เพื่อเชญิชวนผู้บรโิภค หลงัจากที่ร้านเป็นที่รู้จกัมากขึ้น ท าให้กลุ่มลูกค้าและรายได้ทางร้านเพิม่สูงขึน้กจ็ะน า

ขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อปรบัแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อก าไรเพิ่มขึ้น

 5.2.4 ด้านวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี  

            การจดัการเชงิกลยุทธ ์ผูว้จิยัเหน็ว่าการด าเนินกลยุทธใ์นระยะเวลา 5 ปี จะตอ้งมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ภายในรา้น จากสถิตยิอดขาย ปรมิาณการสัง่ซือ้ต่อวนั รวมถงึต้นทุนค่าใชจ้่ายต่างๆ และเกบ็รวบรวมขอ้มูลภายนอก

จากผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ร้าน โดยจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า หรืออาจจะสอบถามถึ งรสชาติ

เครื่องดื่ม เพื่อน าผลมาวเิคราะหแ์ละวดัผลการด าเนินกลยุทธท์ีต่ ัง้ไวว้่าจะตอ้งปรบัเปลีย่นหรอืไม่  

                                            กิตติกรรมประกาศ  

  งานวจิยัเรือ่ง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิรา้นกาแฟ Coffee & Tea ถนนสวนผกั 

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ฉบบันี้ส าเรจ็ไดเ้นื่องจากรองศาสตราจารยส์มจติร ล้วนจ าเรญิ อาจารยท์ี่

ปรกึษาการคน้คว้าอสิระ ที่ได้ให้ค าปรกึษาและแนะน าในการจดัท าแผนธุรกจิ ตลอดจนขอขอบคุณผู้ให้

สมัภาษณ์ ผูต้อบแบบสอบถาม และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกท่านทีใ่ห้ความช่วยเหลอืและสนับสนุน ทีท่ าให้

ผูว้จิยัไดท้ าการวจิยัศกึษาครัง้นี้ส าเรจ็ดว้ยด ี
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