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บทคัดย่อ
ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟCoffee&Tea ถนนสวนผัก เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1) ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 2) ยอดขายและแนวโน้ม
ยอดขาย 5 ปี 3) การดาเนินธุรกิจ และ 4) การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นเวลา 5 ปี กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริโภค
กาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือ
จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการร้านกาแฟที่อยู่ในเขตพื้นที่ท่ตี ้องการดาเนินงานของธุรกิจ และ
การศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของการดาเนินงานของธุรกิจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ผลการวิจ ัย ด้า นความต้อ งการและพฤติก รรมของตลาด ผู้บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ ช อบดื่ม กาแฟคาปูชิโ น่ และ
ชานมมากทีส่ ุด ดื่ม 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มักซือ้ กาแฟจากร้านทีใ่ กล้สถานทีท่ างาน รูปแบบการซือ้ จะซือ้ กลับบ้าน ส่วน
ใหญ่จะซือ้ ในช่วงเช้า จานวนคนในแต่ละครัง้ ทีไ่ ปร้านกาแฟ 1-2 คน โอกาสที่ไปร้านกาแฟนัง่ เล่นผ่อนคลาย เหตุผลที่
ดื่มคือ อยากดื่มและเคยชิน เครื่องดื่มทีอ่ ยากให้มเี พิม่ นอกเหนือจากกาแฟและชา คือ เครื่องดื่มประเภทโกโก้ / ช็อคโก
แลต ราคาทีย่ นิ ดีจ่ายในการซือ้ เครื่องดื่มแต่ละครัง้ 45 บาทต่อแก้ว ชอบรูปแบบการตกแต่งร้านสไตล์โมเดิรน์ รูปแบบ
การจัดโต๊ะนัง่ เป็ นแบบโซฟา การตัดสินใจเลือกร้านกาแฟในด้านสถานที่ ตัดสินใจจากบรรยากาศภายในร้าน ข้อมูล
ข่าวสารส่วนใหญ่รบั จาก สื่อทางอินเตอร์เน็ต (Facebook Youtube ฯลฯ) และการส่งเสริมการตลาดผูบ้ ริโภคชอบ
ส่วนลดราคา ด้านยอดขายได้ทาการพยากรณ์ยอดขายในปี แรกไว้ทป่ี ระมาณ 517,550 บาท และมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของ
ยอดขายในปี ถดั ไป 10% 15% 20% และ 25% ตามลาดับ โดยงบประมาณทีใ่ ช้ในการลงทุนคือ 500,000 บาท ในช่วง
แรกของการดาเนิน ธุรกิจจะลงทุนในการสร้างร้านกาแฟ และการซื้อวัตถุ ดิบ รวมถึงเงินทุนสารอง จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี
ประมาณ 1 ปี 7 เดือน ด้านการปฏิบตั งิ านจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนของการผลิตเครื่องดื่ม การจัดซือ้ วัตถุดบิ และส่วน
ของร้านขายกาแฟ ภายในร้านจะมีเจ้าของร้าน และมีพนักงานขาย 1 คน ในการผลิตเครื่องดื่มและบริการขายให้กบั
ลูกค้า ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในช่วงแรกจะใช้กลยุทธ์ราคา โดยจัดโปรโมชันลดราคาเครื
่
่องดื่มในช่วงเช้าเพื่อดึงดูด
ลูกค้า ส่วนกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็ นกลยุทธ์ทใ่ี ช้ผสมผสานตัง้ แต่เริมเปิ ด
ร้าน เพื่อให้ลกู ค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ : ความต้องการดาเนินงาน ยอดขาย และการจัดการกลยุทธ์

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. บทนา
เนื่องจากปจั จุบนั จานวนประชากรไทยมีจานวนเพิ่มขึน้ ยิ่งในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร และตัวเมืองตาม
จังหวัดต่างๆ การจะเริม่ ต้นทาธุรกิจให้ดารงอยู่ได้นนั ้ เจ้าของธุรกิจจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่
อาจเกิดขึน้ ในธุรกิจนัน้ ๆ ก่อน ว่าปจั จัยใดมีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค สาหรับธุรกิจที่
น่ าสนใจอย่างมากคือสินค้าเพื่อ การบริโภค ซึ่งครัง้ นี้จะทาการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน
กาแฟ เนื่องจากพฤติกรรมของคนไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทีด่ ่มื กาแฟสาเร็จรูป หันมานิยมเข้าร้านกาแฟคัวบดที
่
ม่ ี
การตกแต่งร้านทันสมัย สะดวกสบาย ทาให้ธุรกิจร้านกาแฟเป็ นทีต่ ้องการ เนื่องจากผู้ บริโภคปจั จุบนั ใช้ชวี ติ นอกบ้าน
มากขึน้ คนเริม่ ทางานนอกบ้านมากขึน้ รวมทัง้ ปริมาณการเดินทางในแต่ละวันที่สูงขึน้ ทาให้ธุรกิจร้านกาแฟเป็ นที่
ต้องการในตลาด
กาแฟเป็ นเครื่องดื่มทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็ นมาอย่างช้านาน เป็ นเครื่องดื่มทีน่ ้อยคนจะปฏิเสธ มีรสชาติเฉพาะตัว
มีความหอมและเข้มข้นในตัว และมีความหลากหลายในส่วนผสม ทาให้กาแฟเป็ นเครื่องดื่มที่คนทุกเพศ ทุกวัยนิยม
บริโภค โดยเฉพาะในปจั จุบนั กาแฟมีความนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพมากขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของการดื่มกาแฟย่อมแสดงถึง
การเจริญเติบโตในธุรกิจ อีกทัง้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนดื่มกาแฟและยังสนับสนุนธุรกิจ SME ร้านกาแฟ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการขนาดย่อมทีส่ นใจเปิ ดร้านกาแฟอีกด้วย
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(กุมภาพันธ์ 2560) ระบุว่า ช่วง 5 ปี ตงั ้ แต่ปี 2555-2559 ตลาดกาแฟคัวบด
่
และสาเร็จรูปขยายตัว 7.3% โดยปี 2559 มูลค่าตลาดประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท ปี 2560 คาดว่ามูลค่าตลาดจะสูงขึน้
เป็ น 4 หมื่นล้านบาท ตามแนวโน้มเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุนทีป่ รับตัวดีขน้ึ
นอกจากนี้การบริโภคกาแฟของคนไทยโดยเฉลีย่ ยังอยู่ในระดับต่าจึงทาให้มชี ่องว่างทางตลาดให้ขยายเพิม่ ขึน้
ต่อไปได้ ประกอบกับการบริโภคของภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ จึงคาดว่าปี 2560 ธุรกิจขายส่ง กาแฟ ชา โกโก้ จะยังคงเติบโต
ต่อไปได้ รวมทัง้ สามารถแข่งขันกับร้านกาแฟแบรนด์ต่างประเทศได้ เนื่องจากจุดแข็งของกาแฟไทยในเรื่องของรสชาติ
เทคนิคการค้า รวมทัง้ ราคา ซึง่ จะเป็ นปจั จัยบวกให้ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต คาดว่า
ธุรกิจร้านขายกาแฟจะมีการเติบโตและขยายตัวสูงและจะเป็ นตัวเร่งให้ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ เติบโตตามไปด้วย
โดยการขยายตัวธุรกิจร้านขายกาแฟน่าจะตอบสนองต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ทน่ี ิยมบริโภคกาแฟผ่านร้านกาแฟ ทีม่ กี าร
ตกแต่งที่ทนั สมัย และตัง้ อยู่ในย่านการค้าเพิม่ ขึน้ ซึ่งเหมาะสาหรับผูป้ ระกอบการคนเดียวหรือขนาดเล็กที่น่าจะเน้น
การสร้างแบรนด์ของร้านกาแฟให้เป็ นทีร่ จู้ กั และสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยังยื
่ น แนวโน้มธุรกิจ
จากความนิยมของผูบ้ ริโภคในการดื่มกาแฟทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้มผี สู้ นใจเปิ ดร้านกาแฟเป็ นจานวนมาก เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจทีม่ แี นวโน้มเติบโตขึน้ ในอนาคต ซึง่ ไม่ยากต่อการลงทุนเป็ นเจ้าของเพราะใช้เงิน
ลงทุนไม่สูงนักสาหรับผู้ท่คี ดิ จะเริม่ ธุรกิจ ทาให้ตลาดกาแฟมีสภาพการแข่งขันที่มคี ู่แข่งขันเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ผู้
ลงทุนจึงต้องศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละบุคคลที่
แตกต่างกัน เพื่อทีผ่ ลู้ งทุนสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากทีส่ ุด
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทีร่ า้ น
กาแฟ Coffee &Tea เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ สามารถกาหนดกลยุทธ์ในการทาการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเป็ นแนวทางให้กบั ผู้ประกอบการที่จะประกอบกิจการร้านกาแฟ สามารถนา
ข้อมูลเหล่านี้ไปปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคได้

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี

3) เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจ
4) เพื่อศึกษาวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

3. วิ ธีการเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลในการวิจยั ศึกษาครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
3.1 การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเป้ าหมาย
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชากรทีพ่ กั อาศัยอยู่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครซึง่ มีทงั ้ สิน้ จานวน
5.67 ล้านคน
2) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริโภคกาแฟในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีรปู แบบวิจยั
เชิงสารวจ และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง
3.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม ทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ น
วิธวี จิ ยั เชิงสารวจเป็ นลักษณะแบบคาถามปลายปิ ดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กาหนดให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงแค่ 1 คาตอบ โดยผูว้ จิ ยั มีคาตอบให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ดื่มกาแฟ และส่วนที่ 3 ปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟ
3.1.3 การสร้างและตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมือ วิธี การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มเี นื้อหาครอบคลุมและ
ตรงกับเรื่องที่ต้องศึกษา หลังจากนัน้ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบสอบถาม จากนัน้ นา
แบบสอบถามที่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพโดยท่า นอาจารย์ท่ปี รึกษา และทาการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วนตาม
คาแนะนาของอาจารย์ เพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมและสมบูรณ์ทส่ี ดุ
3.1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตบิ รรยายเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) สาหรับบรรยายลักษณะทาง
ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวัดเชิงกลุ่มของข้อมูลที่
เราได้ทาการสารวจ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกดื่มกาแฟ
และปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟ
3.2 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิ จที่ทาวิ จยั
3.2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิคหลายๆ อย่าง เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
จริงมากที่สุด ผู้วจิ ยั จึงใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ในลักษณะพบปะโดยส่วนตัวกับเจ้าของ
เจ้ากิจการร้านกาแฟ คือ คุณพัชนี ยิบประดิษฐ์ เจ้าของร้าน Coffee by joy สถานทีต่ งั ้ อยู่ย่านตลิง่ ชัน
2) ข้อมูลทางด้านเอกสาร ผูว้ จิ ยั ทาการค้นคว้าจากบทความ วารสารวิชาการ และข้อมูลทาง Internet เกีย่ วกับ
ข้อมูลบทสัมภาษณ์เจ้าของร้านกาแฟ โดยรับชมวิดโี อการสัมภาษณ์เจ้าของร้านกาแฟ Eat drink Coffee & tea จาก
https://www.youtube.com/watch?v=2_ggqeb4Q2M ซึง่ มีรายละเอียดในการดาเนินธุรกิจการบริหารร้านกาแฟ

3.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิธกี ารเชิงคุณภาพ โดยเป็ นการ
วิเ คราะห์ข้อ มูลแบบบรรยายและพรรณนา เมื่อ ผู้วิจ ัยเก็บ รวบรวมข้อ มูลทัง้ เอกสารและภาคสนามได้เ พียงพอต่ อ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์แล้ว จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ ต้น โดยนามาจัดหมวดหมู่ให้เป็ นระเบียบตามเค้าโครงเรื่อง
แล้วสรุปออกมา เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิม่ เติมต่อไป
4. ผลการวิ จยั
4.1 การจัดการองค์กร ร้านกาแฟ Coffee & Tea ดาเนินธุรกิจร้านกาแฟขนาดกลางโครงสร้างร้าน 20
ตารางเมตร จึงเป็ นร้านทีไ่ ม่ใหญ่มาก ดังนัน้ โครงสร้างและการทางานไม่ซบั ซ้อน จึงไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีพนักงานเยอะ
หากวิเคราะห์และจาแนกงานทีต่ ้องรับผิดชอบหลักๆ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ฝ่าย คือ เจ้าของ/ผูจ้ ดั การร้าน 1 คน และ
พนักงานขาย 1 คน
4.2 การจัดการตลาด การกาหนดลูก ค้าเป้าหมาย กลุ่มลูก ค้าเป้าหมายทางร้านจะเป็ นกลุ่มวัยทางาน
พนักงานบริษทั และข้าราชการทีอ่ าศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ซึง่ มีช่วงอายุ 20-40 ปี รายได้ตงั ้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป ที่มี
ความชื่นชอบในการดื่มกาแฟ รวมทัง้ มีวถิ กี ารดารงชีวติ ทีช่ อบความสะดวกสบายและทันสมัย
ส่วนประสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตเครื่องดื่มทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่างทางด้านรสชาติ เพราะเป็ นสูตรที่
ทางร้านคิดขึน้ มาเอง และทางร้านยังเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐาน เน้นคุณภาพเป็ นหลัก
สัญลักษณ์ของทางร้าน Coffee & Tea มีลกั ษณะเป็ นรูปต้นไม้ผสมกับแก้วกาแฟและชื่อร้าน รูปต้นไม้
ใหญ่สเี ขียวสร้างถึงบรรยากาศที่ร่มรื่น การได้พกั ผ่อนและผ่อนคลาย ความเป็ นมิตรเป็ นกันเอง ประกอบกั บรูปแก้ว
กาแฟแสดงถึงความสดใหม่ รสชาติอร่อย โดยมีตวั อักษรคาว่า Coffee & Tea เพื่อสร้างความจดจาในการเรียกชื่อร้าน
แก่ผบู้ ริโภค
2) ด้านราคา มีการกาหนดราคาทีไ่ ม่สงู เมื่อเทียบกับร้านอื่นทีอ่ ยู่ในประเภทเดียวกันและใกล้เคียงกับทาเลทีต่ งั ้
ร้าน โดยใช้การตัง้ ราคามาตรฐาน ไม่หลากหลาย ทาให้ลกู ค้าสามารถตัดสินใจซือ้ ได้ไม่ยากนัก
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่ายและให้บริการของร้าน Coffee & Tea จะอยู่ในรูปของ
การให้บริการหน้าร้าน โดยทีต่ งั ้ อยู่ทถ่ี นนสวนผัก(พืน้ ทีข่ องตนเอง) เปิ ดให้บริการตัง้ แต่ 7 โมงเช้า มีสถานทีจ่ อดรถของ
ร้าน สถานทีใ่ กล้แหล่งชุมชน ใกล้ศนู ย์ราชการ(ศาลตลิง่ ชัน) อีกทัง้ เป็ นทางผ่านของคนทีจ่ ะต้องเดินทางขับรถไปทางาน
ทาให้เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายทีด่ ี 4) ด้านส่งเสริมการตลาด เนื่องจากร้าน Coffee & Tea เป็ นร้านกาแฟทีก่ าลังจะ
เริม่ ดาเนินการ อีกทัง้ ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนัน้ วัตถุประสงค์หลักสาหรับกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด เพื่อสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้าให้เป็ นทีร่ จู้ กั และมีการบอกต่อไปยังผูบ้ ริโภคอื่นๆ ทางร้านจึงมี ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
ด้านการโฆษณา ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook เป็ นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่ได้รบั ความนิยมในปจั จุบนั เนื่องจากมีจานวนผู้ใช้เป็ นอันดับหนึ่งของสื่อทางออนไลน์ทางร้านจึงเห็นช่องทางการ
ส่งเสริมการขายในการนาเสนอสินค้า จึงมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่านทาง Facebook เพื่อเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
อีกทัง้ ข้อดีของ facebook คือ ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถอัพเดตได้ตลอดเวลา
ด้านการส่งเสริมการขาย
1. จัดทาบัตรสะสมแต้มเมื่อซือ้ เครื่องดื่ม 10 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว

2. การลดราคาสินค้า กรณีทล่ี ูกค้ามาทานเครื่องดื่มที่รา้ น กดไลค์ กดแชร์ เพจ Facebook ทางร้าน
ให้สว่ นลด 5% เพื่อเป็ นการโฆษณาทางร้านให้คนเห็นได้รวดเร็วขึน้
3. เพื่อเป็ นการสร้างความแตกต่าง และดึงดูดลูกค้า ทางรานจะมีการปรับเปลีย่ นและเพิม่ เมนูใหม่ๆ
ตามเทศกาลต่างๆ
4.3 การจัดการการเงิ น
1) แหล่งทีม่ าของเงินทุน มีการกาหนดโครงสร้างเงินทุนโดยใช้เงินลงทุนส่วนของเจ้าของเอง 100% เป็ น
จานวน 500,000 บาท
2) ประมาณการลงทุนก่อสร้าง รายละเอียดการประมาณการลงทุนสร้างร้าน ตกแต่งร้าน และอุปกรณ์
เครื่องใช้ ในช่วงเริม่ ต้นของการดาเนินธุรกิจจะมีรายการสิน ทรัพย์และก่อสร้างโดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 415,000 บาท
3) ประมาณการต้นทุนวัตถุดบิ เริม่ แรก จะมีรายการซือ้ เมล็ดกาแฟ นม น้ าเชื่อม เป็ นต้น ประมาณการใช้
งบลงทุนทัง้ สิน้ 20,000 บาท
4) ประมาณการค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าสาธารณู ปโภค และเงินทุนสารองหมุนเวียน ประมาณการใช้งบ
ลงทุนทัง้ สิน้ 65,000 บาท
4.4 การจัดการดาเนิ นงาน
การวางแผนการดาเนินงานในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ Coffee &Tea เป็ นสิง่ สาคัญมากในการปรกอบ
ธุรกิจ หากมีการวางแผนทีด่ ตี งั ้ แต่เริม่ ธุรกิจก็สามารถบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ได้อย่างราบรื่น ซึง่ ทางร้านจะวางแผนการ
ดาเนิ น งานตัง้ แต่ การคัด เลือ กวัตถุ ดิบในการผลิต ที่เน้ น คุณภาพเป็ นหลัก โดยการคัด เลือกเมล็ดกาแฟ วัต ถุ ดิบ ที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บรักษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.4.1 การคัดเลือกผูผ้ ลิตและจาหน่ายวัตถุดบิ
หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการคัดเลือกผูผ้ ลิตและจาหน่ายเมล็ดกาแฟ มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. ผูผ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ จะต้องมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมานาน มีความน่าเชื่อถือเป็ น
ทีร่ จู้ กั ของตลาด มีแหล่งขายชัดเจน
2. เมล็ดกาแฟ รวมถึงวัตถุดบิ อื่นๆ จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
3. คุณภาพของเมล็ดกาแฟจะต้องมีความสม่าเสมอในรสชาติ
4. คัดเลือกผูผ้ ลิตทีผ่ ลิตเมล็ดกาแฟทีม่ คี ุณภาพและรสชาติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากทีส่ ุด
มากกว่า 2 แห่ง เพื่อรองรับการขาดแคลนวัตถุดบิ
5. ระบบกระบวนการจัดส่งมีคุณภาพ
6. ราคามีความเหมาะสม
4.4.2 การวางแผนปริมาณการสังซื
่ อ้
แผนการสังซื
่ อ้ ทางร้าน Coffee &Tea จะมีการสังเมล็
่ ดกาแฟจานวน 2 ครัง้ ต่อเดือน โดยสังซื
่ อ้ ทุก
วันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน เพื่อความสดใหม่ของตัวเมล็ดกาแฟ ส่วนวัตถุดบิ อื่นๆ เช่น น้ าเชื่อม นมข้นหวาน
น้าตาล สามารถสังซื
่ อ้ เก็บเป็ นสต็อกสินค้าไว้ได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บยังไม่หมดอายุ แต่กไ็ ม่นานเกินไป
4.4.3 การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เมล็ดกาแฟทีส่ งซื
ั ่ อ้ จะมาส่งทีร่ า้ นกาแฟ Coffee &Tea ทางร้านจะมีการตรวจสอบบรรจุภณ
ั ฑ์วนั

เดือนปี ท่ผี ลิต และคุณภาพเมล็ดกาแฟทุกครัง้ ทีม่ าส่ง เพื่อยืนยันว่าเมล็ดกาแฟมีคุณภาพมาตรฐานโดยกระบวนการ
ตรวจสอบมี ดังนี้
1. ตรวจสอบบรรจุภณ
ั ฑ์ ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่
2. ตรวจสอบวันเดือนปี ทผ่ี ลิต
3. ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ ว่ามีความสดใหม่หรือไม่
4.4.4 การวางผังและการออกแบบ
สาหรับการออกแบบร้านกาแฟ Coffee &Tea เป็ นร้านกาแฟขนาดกลางพืน้ ที่ 20 ตารางเมตร โดย
มีพน้ื ทีภ่ ายในร้านดังนี้
พืน้ ทีใ่ ห้บริการสาหรับลูกค้า
1. พืน้ ทีร่ องรับผูม้ าใช้บริการ มีการจัดสถานทีน่ งั ่ ในลักษณะเป็ นบาร์นงั ่ ได้ 4 ทีน่ งั ่ โต๊ะกลมเล็ก
ขนาด 3-4 ทีน่ งั ่ จานวน 3 โต๊ะ และมีชุดโซฟา 2 ชุด รองรับลูกค้าได้ประมาณ 20 ทีน่ งั ่ และในส่วนของโต๊ะบาร์จะมี
บริการปลักสามตาติ
๊
ดตัง้ ไว้บริการลูกค้า
2. โซนห้องน้ า ห้องน้ าจะเป็ นห้องน้ า 1 ห้อง โดยจะอยู่ดา้ นหลังของร้าน เพื่ออานวยความสะดวก
และเป็ นระเบียบ รวมถึงสร้างบรรยากาศทีด่ ภี ายในร้าน
พืน้ ทีท่ างานของพนักงาน
1. เคาน์เตอร์ตอ้ นรับลูกค้า เป็ นพืน้ ทีต่ อ้ นรับลูกค้า รับรายการ และคิดค่าบริการ
2. พืน้ ทีท่ ากาแฟ เป็ นพืน้ ทีท่ าเครื่องดื่มตามทีล่ กู ค้าสัง่ พืน้ ทีน่ ้จี ะประกอบด้วยเครื่องทากาแฟ และ
อุปกรณ์ทากาแฟทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด มีซงิ ค์ลา้ งอุปกรณ์ ตูเ้ ย็น เป็ นต้น
4.4.5 การใช้ทรัพยากร
ด้านบุคลากร เนื่องจากเป็ นร้านกาแฟ Coffee &Tea เป็ นร้านขนาดกลาง พนักงานทีใ่ ห้บริการลูกค้า
จะใช้แค่ 1-2 คน คือเจ้าของร้าน/ผูจ้ ดั การร้าน และพนักงานขาย เนื่องจากพืน้ ทีร่ า้ นและพืน้ ทีใ่ นการให้บริการลูกค้าไม่
ใหญ่ ม าก จึง เพีย งพอในการดูแ ลลูก ค้า ส่ว นในลัก ษณะงานจะแบ่ ง ตามหน้ า ที่ แ ต่ อ าจไม่ ช ัด เจนมากนัก สามารถ
ปฏิบตั งิ านแทนกันได้ระหว่างเจ้าของร้านกับพนักงานขาย
4.4.6 การดูแลคุณภาพ
ทางร้านกาแฟ Coffee &Tea จะเริม่ ต้นในการดูแลคุณภาพตัง้ แต่วตั ถุดบิ กระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
คุณภาพการให้บริการ และการดูแลร้าน ดังนี้
วัตถุดบิ เมล็ดกาแฟเป็ นวัตถุดบิ หลัก การเก็บรักษาจะต้องเก็บในภาชนะทึบ หรือถ้าเก็บใส่ถุงจะต้อง
ปิ ดปากถุงให้แน่น ควรเก็บไว้ในทีแ่ ห้ง และเย็น (แต่ไม่ใช่เก็บในตูเ้ ย็น) ไม่ควรมีแสงสว่าง ใช้เสร็จทุกครัง้ ต้องปิ ดภาชนะ
ทันทีเพื่อรักษาคุณภาพไว้ให้นานที่สุด ในกรณีทบ่ี ดเมล็ดกาแฟจะต้องใช้เท่าทีใ่ ช้ครัง้ ต่อครัง้ เพราะกาแฟทีบ่ ดแล้วจะ
สูญเสียกลิน่ และรสชาติได้ไวกว่ากาแฟทีเ่ ป็ นเมล็ด
กระบวนการผลิต จะต้องมีการควบคุมสัดส่วนการผลิตเครื่องดื่ มให้คงที่ และสม่าเสมอ โดยการใช้
แก้ววัดอัตราส่วนวัตถุ ดิบทุกครัง้ ไม่ใช้การคาดคะเน อาจติดสูตรไว้เพื่อมันใจว่
่ าทาถูกต้องแล้วการบริการ เน้ นย้า
พนักงานขายให้ดแู ลใส่ใจลูกค้าเสมอ ยิม้ แย้ม ไม่เลือกบริการคนใดคนหนึ่ง

รู ป ลั ก ษณ์ ท างกายภาพ (ร้ า น) มี ก ารดู แ ลร้ า นสม่ า เสมอทั ง้ ภายในและภายนอก ก่ อ นปิ ด
ร้านจะต้องล้างและเช็คทาความสะอาดเครื่องทากาแฟ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงกวาดถูภายในร้านทุกครัง้ และในช่วง
เทศกาลต่างๆ มีการตกแต่งร้านตามเทศกาลนัน้ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า
4.5 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
4.5.1 การกาหนดรูปแบบการขยายตัว
การขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟ Coffee & Tea ทีอ่ ยากให้เป็ น คือ เริม่ จากการเป็ นร้านกาแฟที่
ั ่ รี และเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ เมื่อร้านเป็ นทีร่ จู้ กั แล้ว จะดาเนินการใช้กลยุทธ์ใน
เป็ นทีร่ จู้ กั ของคนในพืน้ ทีต่ ลิง่ ชัน พืน้ ทีฝ่ งธนบุ
การขยายธุรกิจแบบการเจาะตลาด โดยเน้นการจัดโปรโมชันให้
่ มากขึน้ เช่น ให้ส่วนลดราคา หรือซื้อ 1 แถม 1 ในกรณี
ทีร่ า้ นได้กาไรมากพอ เป็ นการคืนกาไรให้ลกู ค้า
4.5.2 รูปแบบในการแข่งขัน
ปจั จุบนั ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันที่รุนแรง ทางร้านจึงศึกษาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะ
กาหนดรูปแบบการแข่งขันทีแ่ ตกต่างออกไปจากคู่แข่ง เพื่อแย่ งชิงลูกค้าในตลาดเดียวกัน ซึง่ ทางร้านมีการใช้รูปแบบ
การแข่งกัน ดังนี้
การแข่งขันด้านราคา ทางร้านจะขายเครื่องดื่มราคาต่ ากว่าร้านอื่นๆ ในตลาดใกล้เคียง แต่ เน้ น
คุณภาพเป็ นหลัก เน้นการขายให้ได้ปริมาณมาก ทัง้ นี้ทางร้านไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการเช่า พืน้ ทีจ่ งึ ได้เปรียบทางการ
แข่งขันเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ
การแข่งขันโดยการสร้างความแตกต่าง ทางร้านขายเครื่องดื่มที่คดิ ค้นสูตรขึน้ มาเอง มีเอกลักษณ์
เป็ นของทางร้าน และเทศกาลต่างๆ ก็จะมีเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ รวมถึงการตกแต่งร้านเป็ นสไตล์โมเดิรน์ เน้ นธรรมชาติ
ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ท่รี ่มรื่น ภายในร้านมีการจัดโต๊ะหลากหลายแบบมีทงั ้ โต๊ะบาร์ โต๊ะไม้ และโซฟา มีมุมพักผ่อน
ส่วนตัว ซึง่ แตกต่างจากร้านกาแฟในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีม่ พี น้ื ทีร่ า้ นน้อย และไม่มที จ่ี อดรถ
4.5.3 การวางแผนกลยุทธ์
เนื่องจากร้านกาแฟ Coffee & Tea เพิง่ เปิ ดกิจการ ผูว้ จิ ยั ทาการวางแผนกลยุทธ์ไว้
1. กลยุทธ์ราคา โดยการกาหนดราคาเครื่องดื่มต่ากว่าร้านกาแฟใกล้เคียง 5-10 บาท และในช่วงเริม่
เปิ ดร้านจะทาโปรโมชันลดราคาเพื
่
่อจูงใจให้ลกู ค้าเข้ามาลิม้ ลองรสชาติเครื่องดื่มทีร่ า้ น ทัง้ นี้ทางร้านกาหนดราคาต่ ากว่า
คู่แข่งขันในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีม่ รี า้ นในรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากไม่มคี ่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ ที่ และเน้นการขายปริมาณ
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ทางร้านจะออกแบบโลโก้ทโ่ี ดดแด่น สร้างการจดจาให้กบั ลูกค้า
โดยทาโลโก้ตดิ ไว้ทแ่ี ก้วกาแฟ เพื่อสร้างความแตกต่างและการรับรู้
3. กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยการตอบสนองความต้องการในการสังเครื
่ ่องดื่มอย่าง
รวดเร็ว ให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็ นอันดับแรก เพื่อความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ตัง้ แต่การรับออเดอร์ การเสิรฟ์ การรับ
ชาระเงิน ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้เวลานาน
5. สรุปผลการศึกษา
5.1 บทสรุป
5.1.1 สรุปผลการศึกษาความต้องการและพฤติ กรรมของตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคที่ด่มื กาแฟ/ชา ส่วนใหญ่จะชอบดื่มกาแฟคาปูชโิ น่ และเครื่องดื่มชานมมาก

ทีส่ ุด และอยากให้มเี ครื่องดื่มประเภทโกโก้ / ช็อคโกแลต เพิม่ ในเมนู ความถี่ในการดื่มกาแฟ/ชา 2- 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เหตุผลทีด่ ่มื กาแฟ/ชาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อยากดื่มและเคยชินในการดื่ม รวมถึงลดอาการง่วง ช่วยให้กระปรีก่ ระเปร่า
ในการทางาน ด้านราคาผูบ้ ริโภคยินดีจ่ายในการซือ้ กาแฟ/ชาราคา 45 บาทต่อแก้ว ด้านสถานทีผ่ บู้ ริโภคจะตัดสินใจ
เลือกเข้าร้านกาแฟทีม่ บี รรยากาศภายในร้านทีด่ ี ชอบรูปแบบการตกแต่งร้านสไตล์โมเดิรน์ ส่วนใหญ่จะเข้าร้านกาแฟที่
ใกล้สถานทีท่ างาน ช่วงเวลาในการซือ้ จะเป็ นช่วงเช้า มักซือ้ กาแฟคนเดียว และส่วนใหญ่สงซื
ั ่ อ้ กลับ แต่ถ้าหากนัง่ ร้าน
ส่วนใหญ่จะไปบริโภคเพียง 1-2 คน โอกาสทีไ่ ปร้านกาแฟจะเป็ นการนัง่ เล่นผ่อนคลาย และด้านการส่งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริโภคชอบส่วนลดราคา และส่วนใหญ่จะรับข้อมูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต Facebook Youtube ฯลฯ
5.1.2 สรุปผลศึกษายอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
จากการสารวจความต้องการในการใช้บริการร้านกาแฟของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงทีม่ ชี ่วงอายุ 30-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน พบว่ามี
ความต้องการในการดื่มกาแฟ/ชา 2- 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และราคาในการซือ้ กาแฟ/ชาอยู่ท่ี 45 บาทต่อแก้ว จากรายงาน
สถิตปิ ระชากรและบ้านประจาปี 2561 มีจานวนประชากรในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทัง้ สิน้ จานวน 5,676,648 คน มี
จานวนกลุ่มคนทีเ่ ป็ นเพศหญิงทีม่ อี ายุ 30-40 ปี จานวน 480,520 คน โดยครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีงบลงทุนส่วนตัวอยู่ท่ี 500,000
บาท โดยในช่วงเดือนแรกของการดาเนินงานจะมีค่าก่อสร้างร้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ท่เี กี่ยวข้อง อยู่ท่ี
ประมาณ 415,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานค่าวัตถุดบิ เริม่ แรก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าสาธารณูปโภค เงินทุน
สารองหมุนเวียนประมาณ 85,000 บาท ค่าต้นทุนวัตถุดบิ และต้นทุนผลิตสินค้าในปี แรกประมาณ 182,850 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายในการบริการ ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ส่งเสริม การขาย อีกประมาณ 174,000 บาทต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปี แรกอยู่ทป่ี ระมาณ 356,850 บาท/ปี งบกระแสเงินสดติดลบ
415,000 บาท
สาหรับการประมาณการรายได้และแนวโน้มจากการขายกาแฟและชาตลอด 5 ปี ในปี ท่ี 1 ประมาณ
การขายเครื่องดื่มกาแฟและชา(แก้ว) รวม 12,090 แก้ว/ปี เฉลีย่ 1,007 แก้วต่อเดือน และเฉลีย่ 38 แก้วต่อวัน(ขาย 26
วัน/เดือน) มีเงินสดรับจากการขายทัง้ สิน้ 517,550 ในปี ท่ี 2 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แก้ว) เพิม่ ขึน้ 10% จากปี
แรกจะมีเงินสดรับจากการขายทัง้ สิน้ 569,305 บาท ปี ท่ี 3 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แก้ว) เพิม่ ขึน้ 15% จากปี 2
จะมีเงินสดรับจากการขายทัง้ สิน้ 654,665 บาท ปี ท่ี 4 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แก้ว) เพิม่ ขึน้ 20 % จากปี 3 จะ
มีเงินสดรับจากการขายทัง้ สิน้ 785,530 บาท และปี ท่ี 5 ประมาณการยอดขายเครื่องดื่ม(แก้ว) เพิม่ ขึน้ 25% จากปี 4 จะ
มีเงินสดรับจากการขายทัง้ สิน้ 981,890 บาท
ประมาณการต้นทุนผลิตสินค้า ประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ผันแปรในการผลิตกาแฟ เฉลีย่ แก้วละ 15 บาท
ค่าต้นทุนผลิตชาเฉลี่ยแก้วละ 10 บาท ค่าวัสดุสนิ เปลืองในการผลิต ค่าบารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าส่งเสริมการขาย
ซึง่ ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่าย 5 ปี มีดงั นี้ ปี ท่ี 1 จานวน 356,850 บาท ปี ท่ี 2 จานวน 378,335 บาท ปี ท่ี 3 จานวน
406,875 บาท ปี ท่ี 4 จานวน 449,030 บาท และปี ท่ี 5 จานวน 510,780 บาท
ประมาณการงบกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน การลงทุน และจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีกระแสเงินสด
สุทธิปลายงวดในปี ท่ี 1 จานวน 245,700 บาท ปี ท่ี 2 จานวน 417,573 บาท ปี ท่ี 3 จานวน 640,584 บาท ปี ท่ี 4 จานวน
943,425 บาท และปี ท่ี 5 จานวน 1,367,424 บาท

จากกระแสเงินสดสุทธิปลายงวดสามารถวิเคราะห์งบการลงทุนส่วนตัวทีล่ งทุนไปจานวน 500,000 บาท
สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน ซึง่ ถือว่ามีระยะเวลาในการคืนทุนทีเ่ ร็ว
5.1.3 สรุปผลศึกษาการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
สรุปผลการดาเนินงานของธุรกิจได้ดงั นี้
1. ส่วนของการผลิตเครื่องดื่ม ทางร้านจะมีการสังซื
่ อ้ เมล็ดกาแฟและวัตถุดบิ จากผูจ้ ดั จาหน่ ายทีไ่ ด้รบั
การรับรองคุณภาพ โดยทาการสังซื
่ อ้ ทุกๆวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน เพื่อความสดใหม่ของเมล็ด กาแฟ โดย
การผลิตเครื่องดื่มทางร้านจะจ้างพนักงานขาย 1 คน ในการผลิตเครื่องดื่มและบริการขายให้กบั ลูกค้าได้ โดยคัดเลือก
คุณสมบัตจิ าก เป็ นคนรักงานบริการ เรียนรูใ้ นการผลิตเครื่องดื่มได้ รักความสะอาดและสุจริต จากผลวิจยั พบว่าคนส่วน
ใหญ่เป็ นพนักงานบริษทั และนิยมซือ้ กลับ จึงไม่จาเป็ นต้องสร้างร้านกาแฟขนาดใหญ่ และจ้างพนักงาน 1-2 คน ก็จะ
เพียงพอในการให้บริการลูกค้าแล้ว
2. ส่วนของการดาเนินงานของร้านกาแฟ จัดตัง้ ร้านบนพืน้ ที่ของตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ ซึ่ง
ร้านตัง้ อยู่ถนนสวนผัก ย่านตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร โดยเปิ ดให้บริการตัง้ แต่ 7.00 – 18.00 น.หยุดทุกวันอาทิตย์
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ด่มื กาแฟในตอนเช้ามากที่สุด รองลงมาคือไม่มชี ่วงเวลาซื้อที่แน่ นอน
ทางร้านจึงเลือกเวลาในการเปิ ดร้านตัง้ แต่ 7.00 – 18.00 น. ในอนาคตเมื่อร้านกาแฟเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ จะเพิม่ เมนู
เบเกอรี่ เค้ก หรืออาจจะมีอาหารทานเล่น เช่น เฟรนฟรายน์ หอมใหญ่ทอด ไก่นกั เก็ต เป็ นต้น
5.1.4 สรุปผลการศึกษาการวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ในระยะเวลา 5 ปี แรกของการดาเนินธุรกิจจะใช้กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ราคา โดยทางร้านจะใช้
กลยุทธ์น้ใี นช่วง 3 เดือนแรก ทาการติดป้ายโฆษณาร้านแจ้งโปรโมชันเปิ
่ ดร้านใหม่ ซือ้ เครื่องดื่มก่อน 10 โมงเช้า ลดค่า
เครื่องดื่ม 10 บาท จากราคาปกติ ซึง่ จากการวิจยั พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบการส่งเสริมการขายแบบลดราคาลง และ
หลังจาก 3 เดือน ทางร้านจะจัดทาโปรโมชันแจกบั
่
ตรให้แสตมป์ ซือ้ เครื่องดื่ม 10 ฟรี 1
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง มีการออกแบบโลโก้รา้ นเป็ นของตนเองและแก้วเครื่องดื่มจะมีโลโก้ เพื่อ
สร้างความแตกต่างและความจดจาให้กบั ลูกค้า เครื่องดื่มเป็ นสูตรที่คดิ ค้นเองของทางร้านไม่เหมือน ใคร รวมถึงการ
ออกแบบสถานทีน่ งในร้
ั ่ านมีความแตกต่างจากร้านกาแฟในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีม่ ที งั ้ โต๊ะบาร์ ชุดโซฟา และโต๊ะไม้ ให้บริการ
ลูกค้าเพื่อพักผ่อนในร้านกาแฟทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สบายๆ เขียวชอุ่มด้วยต้นไม้รอบๆ ร้าน กลยุทธ์น้ีจะใช้ตงั ้ แต่ปีท่ี 1 – 5
โดยเฉพาะสูตรเครื่องดื่มทีจ่ ะต้องมีการเพิม่ เมนูใหม่ๆ และรูปลักษณ์การผลิตเครื่องดื่มทีอ่ อกมาแตกต่างจากร้านอื่นๆ
กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็ นกลยุทธ์ท่สี าคัญมาก เพราะเป็ นกลยุทธ์ท่สี ร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้า ตัง้ แต่การสังเครื
่ ่องดื่มจะต้องรับออเดอร์ให้ถูกต้องตามทีล่ ูกค้าสัง่ การผลิต การบริการเสิรฟ์ การรับชาระ
เงิน จะต้องใช้เวลานาน จึงเป็ นกลยุทธ์ทต่ี อ้ งใช้ตงั ้ แต่เปิ ดร้านและทุกๆ เวลาในการให้บริการลูกค้า
5.2 การอภิ ปราย
5.2.1 ด้านความต้องการและพฤติ กรรมของตลาด
1. การศึกษาความต้องการของผูบ้ ริโภคในแง่ประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ ริโภคทีด่ ่มื กาแฟและอาศัย
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง ทีม่ อี ายุ 30-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผูว้ จิ ยั มีความเห็นสอดคล้องว่า พฤติกรรม
ของคนไทยในปจั จุบนั โดยเฉพาะคนทางานนิยมบริโภคกาแฟเป็ นประจา อาจด้วยเพราะความเร่งรีบในการทางาน จึง

ต้องการบริโภคกาแฟ/ชา เพื่อให้หายง่วงและสดชื่นพร้อมทีจ่ ะทางาน หรือบางคนดื่มกาแฟพร้อมขนมปงั แทนการกิน
อาหารเช้า ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “ความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้หลักต่อเดือน
15,001-30,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรยา สุขยอด (2552) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “การศึกษาปจั จัยส่วน
บุคคลทีม่ ผี ลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการร้านกาแฟระดับบนในกรุงเทพมหานคร”
พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
เอกชน และมีรายได้หลักต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชราภรณ์ เทียนธรรมชาติ
(2559) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ ริโภคในเขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร” พบว่า
ลักษณะทัวไปของผู
่
บ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 33.15 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางานในบริษทั เอกชน มีรายได้เฉลีย่ 25,856.13 บาทต่อเดือน
2. การศึกษาความต้องการของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค พบว่าผูบ้ ริโภคดื่มกาแฟ 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ให้
เหตุผลในการดื่มคือ อยากดื่ม/เคยชิน มักจะซือ้ ร้านทีใ่ กล้สถานทีท่ างาน ผูว้ จิ ยั มีความเห็นสอดคล้องว่า ผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่เป็ นพนักงานบริษัทซึ่งทางาน 5-6 วันในหนึ่งสัปดาห์ มีความเป็ นไปได้ท่คี นทางานจะดื่มกาแฟ 2-3 ครัง้ ใน1
สัปดาห์ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรยา สุขยอด (2552) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “การศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านกาแฟระดับบนในกรุงเทพมหานคร ” พบว่า
ความถีใ่ นการเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟต่อสัปดาห์มากกว่า 1 ครัง้ ไม่เกิน 3 ครัง้ และนิยมดื่มคาปูชโิ น่ มากทีส่ ุด เพราะ
เป็ นกาแฟผสมนมทีด่ ่มื ง่ายไม่เข้มมากเกินไป ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานดา เสือจาศีล (2555) ได้ศกึ ษางานวิจยั
เรื่อง “พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี ” พบว่า เครื่องดื่มที่นิยม
บริโภคมากทีส่ ดุ คือ คาปูชโิ น่ ส่วนรูปแบบในการซือ้ ส่วนใหญ่จะซือ้ กลับมากกว่าดื่มทีร่ า้ น และตัดสินใจซือ้ ด้วยตนเอง
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อธิวฒ
ั น์ รัตนตันหยง (2556) งานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟ
ั ่ รี กรุงเทพมหานคร” พบว่า บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ในการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟ คือตนเอง โดยมาใช้
สดในฝงธนบุ
ั ่ รี กรุงเทพมหานคร คือ ซือ้
บริการทีร่ า้ นกาแฟสดในแต่ละครัง้ มาคนเดียว ลักษณะการใช้บริการร้านกาแฟสดในฝงธนบุ
กลับบ้าน ซึง่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่นิยมซือ้ กาแฟในช่วงเช้า ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ ประภาส (2548) ได้ศกึ ษา
งานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคกาแฟสดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี ” พบว่า ช่วงเวลาในการบริโภค
กาแฟส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 06.01-12.00 น. และส่วนใหญ่มาบริโภคกาแฟสดทีร่ า้ น 1-2 คน/ครัง้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พัชราภรณ์ เทียนธรรมชาติ (2559) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ ริโภคใน
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟสดเวลา 06.00 – 09.00 น. โดยซือ้ จากร้านทีอ่ ยู่
ใกล้ทท่ี างาน
3. ข้อมูลการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) พบว่า
ราคาทีผ่ บู้ ริโภคยินดีจ่ายในการซือ้ กาแฟต่อแก้วต่อครัง้ อยู่ท่ี 45 บาทต่อแก้ว ผูว้ จิ ยั มีความเห็นสอดคล้องว่า เป็ นราคาที่
จับต้องได้สาหรับคนกลุ่มทางานบริษทั และร้านกาแฟเป็ นร้านขนาดกลางทีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวก อินเทอร์เน็ต ปลัก๊
มีพน้ื ทีใ่ นการนัง่ พักผ่อน พบปะ เมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุม้ ค่ากับลูกค้า ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะพรรณ
ผิวเหลืองสวัสดิ ์ (2553) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟในอาเภอเมื องลาปาง”

พบว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านกาแฟแต่ละครัง้ อยู่ท่ี 31-50 บาท
4. ข้อมูลการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ (Place) พบว่า
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการตกแต่งร้านสไตล์โมเดิร์น โต๊ะเป็ นแบบชุดโซฟา และตั ดสินใจเลือกร้านกาแฟที่มี
ลักษณะบรรยากาศภายในร้านที่ดี ผู้วิจยั มีความเห็นสอดคล้องว่า ผู้บริโภคในปจั จุบนั เลือกร้านกาแฟที่มีลกั ษณะ
ทันสมัย สามารถถ่ายรูปอัพลงโซเชียล และมีสงิ่ อานวยความสะดวก ซึง่ แน่ นอนว่าถ้าร้านกาแฟมีสถานทีแ่ ละตกแต่ง
ร้านทีส่ ะอาด น่ าดึงดูด จะเป็ นสิ่งแรกที่ผบู้ ริโภคตัดสินใจที่จะเลือกเข้ามาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ
ประภาส (2548) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี ”
พบว่า ผูบ้ ริโภคกาแฟส่วนใหญ่ชอบบริโภคกาแฟสดทีร่ า้ นกาแฟสดทีต่ ดิ แอร์และตกแต่งร้านอย่างสวยงามเหมาะสาหรับ
การพักผ่อน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรยา สุขยอด (2552) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “การศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลที่
มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการร้านกาแฟระดับบนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากทีส่ ุด ได้แก่ บรรยากาศและการจัดตกแต่งร้านกาแฟ ความสะอาดภายในร้านกาแฟ
5. ข้อมูลการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Facebook Youtube ฯลฯ) ผู้วจิ ยั มี
ความเห็นสอดคล้องว่า ปจั จุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของทุกคน ทาให้ข่าวสารต่างๆ ถ่ายทอด
ออกไปได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต อย่างเช่น Facebook และ Youtube ซึง่ ทุกคนทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนแทบทุก
คนก็ว่าได้จะต้องเล่น Facebook ทาให้ปจั จุบนั การส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็ นร้านกาแฟ หรือร้านอาหารมีการ Check
in และแชร์ผ่านทาง Facebook ซึ่งเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็ว และไม่มคี ่าใช้จ่ายในการโฆษณา ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กานดา เสือจาศีล (2555) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ” พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด คือ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร และพบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ชอบการส่งเสริมการตลาดการได้
ส่วนลดจากราคาปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพทูล จิตรพล (2556) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง“พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ระดับความสาคัญของปจั จัยส่วนประสมการตลาดต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ ริโภคให้ระดับความสาคัญมากทีส่ ดุ คือ การให้สว่ นลด
5.2.2 ด้านยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
จากการศึกษาและสรุปการวางแผนยอขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ในเรื่องของการลงทุน เนื่องจาก
ร้านกาแฟทีเ่ ปิ ดเป็ นร้านขนาดเล็ก ทีป่ ระมาณการงบลงทุนส่วนตัวไว้ท่ี 500,000 บาท เป็ นค่าดาเนินงานก่อสร้างร้าน
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ท่เี กี่ยวข้อง ประมาณ 415,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานค่าวัตถุดบิ เริม่ แรก
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าสาธารณู ปโภค เงินทุนสารองหมุนเวียนประมาณ 85,000 บาท ซึ่งหากยอดขายโตตามที่
คาดการณ์ไว้จะสามารถคืนทุนได้เร็วภายในไม่เกิน 2 ปี แต่อาจมีความเสีย่ งในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนทีอ่ าจจะต้อง
สารองไว้ในระหว่างทีย่ งั ไม่คนื ทุน เพราะมีค่าใช้จ่ายคงทีใ่ นเรื่องการจ้างพนักงาน และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
5.2.3 ด้านการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
1. ส่วนของการผลิตเครื่องดื่ม จากความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจนัน้ จะมีการเริม่ ลงทุนโดยการ
สังซื
่ อ้ เมล็ดกาแฟ และวัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อมาเตรียมในการผลิต ผูว้ จิ ยั มีความเห็นในเรื่องทีต่ ้องตระหนักถึงในเรื่อง
ของเมล็ดกาแฟทีอ่ าจก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในคุณภาพทีล่ ดลง เช่น ช่วงแรกในการเปิ ดร้านกาแฟอาจยังคาดการณ์

ปริมาณการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ไม่ได้ หากสังซื
่ อ้ เมล็ดกาแฟมามากเกินความต้องการของผูบ้ ริโภค ทาให้เมล็ดกาแฟเหลือ ซึง่
ส่งผลให้คุณภาพของเมล็ดกาแฟแย่ลง ความเข้มข้นและการสูญเสียกลิน่ กาแฟหายไป และสิง่ สาคัญคือทางร้านเน้น
คุณภาพเป็ นหลัก ทาให้ตอ้ งทิง้ และทาการสังซื
่ อ้ ใหม่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะดาเนินธุรกิจจะต้องมี
การวางแผนเพื่อรับความเสีย่ งในเรื่องต้นทุนวัตถุดบิ อาจจะเกิดขึน้ ได้
2. ส่วนของการดาเนินงานของร้านกาแฟ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นทีจ่ ะต้องตระหนักถึง ความเสีย่ งในเรื่องการ
จาหน่ายหน้าร้าน จากความต้องการทีจ่ ะเปิ ดร้านกาแฟในถนนสวนผัก ย่านตลิง่ ชัน ในช่วงเริม่ ต้นร้านยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั
และในพืน้ ทีม่ รี า้ นกาแฟที่เปิ ดมาก่อน รวมถึงทางร้านมีค่าใช้จ่ายคงทีใ่ นการจ้างพนักงาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบในเรื่อง
ของรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะดาเนินธุรกิจจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการตลาด
โดยการกระตุน้ การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ทห่ี ลากหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดโปรโมชันในช่
่ วงเปิ ดร้าน
ใหม่ๆ เพื่อเชิญชวนผู้บริโภค หลังจากที่ร้านเป็ นที่รู้จกั มากขึ้ น ทาให้กลุ่มลูกค้าและรายได้ทางร้านเพิม่ สูงขึน้ ก็จะนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกาไรเพิ่มขึ้น
5.2.4 ด้านวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการดาเนินกลยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายในร้าน จากสถิตยิ อดขาย ปริมาณการสังซื
่ อ้ ต่อวัน รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลภายนอก
จากผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ร้าน โดยจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า หรืออาจจะสอบถามถึ งรสชาติ
เครื่องดื่ม เพื่อนาผลมาวิเคราะห์และวัดผลการดาเนินกลยุทธ์ทต่ี งั ้ ไว้ว่าจะต้องปรับเปลีย่ นหรือไม่

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เรือ่ ง ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟ Coffee & Tea ถนนสวนผัก
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้สาเร็จได้เนื่องจากรองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้คาปรึกษาและแนะนาในการจัดทาแผนธุรกิจ ตลอดจนขอขอบคุณผู้ให้
สัมภาษณ์ ผูต้ อบแบบสอบถาม และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและสนับสนุ น ทีท่ าให้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั ศึกษาครัง้ นี้สาเร็จด้วยดี
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