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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนีได้ หันมาสนใจและมีความรู้ในเรืองกาแฟเพิมมาก
ขันโดยเฉพาะในเรืองของกาแฟคัวบด ทังนีจากผลการสํารวจพฤติกรรมการดืมกาแฟของคนไทย
ในปี พ.ศ.2550 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า คนไทยยังมีอัตราการดืมกาแฟต่อคน เฉลีย 200
แก้ ว/คน/ปี เมือเทียบกับคนในแถบเอเชีย เช่นชาวญีปุ่ น ดืมกาแฟเฉลีย 500 แก้ ว/คน/ปี ในขณะ
ทีชาวอเมริกนั ดืมกาแฟเฉลีย 700 แก้ ว/คน/ปี ดังนันการดืมกาแฟของคนไทยในอนาคตจึงยังมี
แนวโน้ มทีจะเพิมสูงขึนจากข้ อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์มูลค่าของตลาดร้ านกาแฟในปี
2560 นีว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง 5,100 ล้ านบาท และคิดเป็ นอัตราการขยายตัวร้ อยละ 5 ซึงถือเป็ น
อัต ราการเติ บ โตอย่ างต่ อ เนื อง แม้ อ าจเป็ นช่ วงชะลอตั วหลั งจาก 2-3 ปี ทีผ่ านมา ร้ านกาแฟ
ขยายตัวเต็มทีถึงร้ อยละ15-20ส่งผลให้ ตลาดกาแฟคัวบดขยายตัวตามไปด้ วยเช่ นกันโดยในปี
2556 มีปริมาณการบริโภคกาแฟคัวบดถึง 68.70 ล้ านบาท ซึงเพิมขึนจาก 5 ปี ก่อนถึง 3 เท่าตัว
ร้ านกาแฟ Coffee Mix เป็ นร้ านบริการกาแฟคัวบดทีจะเปิ ดดําเนินการใหม่ จําหน่าย
เครืองดืมกาแฟคัวบด ซึงร้ านกาแฟ Coffee Mix ให้ บริการสําหรับผู้ทนิี ยมการดืมกาแฟ โดยเปิ ด
บริ การทุ ก วั น ไม่ มี วัน หยุ ด ตั งแต่ เวลา 08.00 – 22.00 น. ใช้ เงิน ลงทุ น ของตั ว เองประมาณ
300,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ทประมาณ
ี
3 ปี

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาหลัก



2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดในการจัดตังธุรกิจ
มีผลสํารวจล่ าสุดซึงยังคงยืนยันว่า การเปิ ดร้ านกาแฟยังคงเป็ นธุรกิจทีคนรุ่นใหม่ให้
ความสนใจอย่างสูงเป็ นลําดับต้ นๆ เพราะปี ทีผ่านมา มีร้านกาแฟเปิ ดใหม่ จาํ นวนมาก ยิงถ้ าเป็ น
ร้ านกาแฟในกรุงเทพฯแล้ วมีไม่น้อยกว่า , ร้ าน และย่านทีมีร้านกาแฟตังอยู่มากทีสุด ได้ แก่
สยาม อารีย์ พร้ อมพงษ์ บางรัก และรัชดาภิเษก
ยิงถ้ าเป็ นร้ านกาแฟแบรนด์ ของตั วเอง ยังต้ องสู้รบปรบมื อกับ Chain ร้ านกาแฟที
ขยายตัวดี อย่างน้ อยก็สองแบรนด์ใหญ่ ทีครองส่วนแบ่ งทางการตลาดถึง เปอร์เซ็นต์ และมี
ยอดขายเฉลียเติบโตปี ละ เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีธุรกิจร้ านกาแฟขนาดเล็กมีการเติบโตเฉลีย
เพียงปี ละ เปอร์เซ็นต์เท่านัน
แม้ ว่าความท้ าทายหรือความเสียงทีเกิดขึนกับคนทีเปิ ดร้ านกาแฟจะหนักหนาอย่างที
กล่ าวมา แต่ กใ็ ช่ ว่า จะไม่ มีปัจจัยบวกทีกระตุ้นให้ ตลาดกาแฟเมืองไทยขยายเลย เพราะจากผล
สํารวจของ Euromonitor แสดงให้ เห็นถึงตัวเลขของตลาดร้ านกาแฟในประเทศไทยทีมีมูลค่าสูงถึง
ทีผ่านมา ตลาดกาแฟก็ขยายตัวกว่าร้ อยละ เมือเทียบกับ
, ล้ านบาท ขณะทีในปี
ปี ก่อนหน้ า
นอกเหนือจากนี ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศยังเพิ มขึนอย่ างต่ อเนือง โดย
เฉลียตังแต่ปี
ถึงประมาณร้ อยละ - รวมถึงปริมาณเมล็ดกาแฟชนิดทียังไม่ได้ คัว
ซึ งนํา เข้ า มาจากต่ า งประเทศในปี
ก็มี ป ริ ม าณเพิ มขึ นจากปี
ถึ งร้ อ ยละ ใน
ระยะเวลาเพี ยงแค่ ปี ด้ วยเหตุ นี ตั วเลขเหล่ านีจึงเป็ นตั วแทนสะท้ อนให้ เห็นถึงปริมาณการ
บริโภคกาแฟของชาวไทยทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง
ไม่เพียงเท่านัน นอกเหนือจากปริมาณการบริโภคกาแฟของชาวไทยทีเพิมขึนแล้ ว ยังมี
ปัจจัยบางอย่างทีอาจส่งผลให้ ตลาดร้ านกาแฟขยายตัวมากขึน ได้ แก่ รายได้ และจํานวนชนชันกลาง
ทีเพิมขึน โดยอาจมีผลให้ ผ้ ูบริโภคมีอาํ นาจการใช้ จ่ายเพิมขึน ในส่วนของผู้ประกอบการก็มีการ
ตอบสนองกับจํานวนอุปสงค์ทมีี แนวโน้ มเพิมขึน โดยเพิมสาขาร้ านกาแฟตามแผนธุรกิจในหลายๆ
แฟรนไชส์ เฉลียอยู่ทร้ี อยละ ต่อปี ปั จจัยเหล่านีจึงสะท้ อนให้ เห็นถึงการคาดการณ์ในเชิงบวก
ของผู้ประกอบการทังชาวไทยและชาวต่างชาติ ทีมาลงทุนทําธุรกิจกาแฟในไทย
เจ้ า ของกิจ การจึ งเห็น ช่ อ งทางทีจะสามารถทํา ธุ ร กิจ ร้ า นกาแฟได้ จ ากวิ ถี ชี วิ ต ของ
พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ใกล้ กบั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และประชาชนทัวไป ใกล้ เคียง รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาเหล่านัน มักจะนัด
พบกับ เพื อนฝูงทีร้ านกาแฟ โดยแนวคิด ของเจ้ าของกิจการจะตกแต่ งร้ านให้ ลูกค้ าสามารถนั ง
พั ก ผ่ อ น ดื มกาแฟ การจั ด โต๊ะ ภายในสวนทําให้ ลู ก ค้ า รู้ สึก ร่ ม รื น และมี ก ารเปิ ดเพลงเบา ๆ
นอกจากจะจําหน่ ายกาแฟแล้ ว ยังมีบริการขนมหวาน ประเภทขนมปั ง เค้ ก จําหน่ายเพิมเติมให้
ลูกค้ าได้ เลือก นอกจากนียังจําหน่ ายนําผลไม้ ปัน สําหรับลูก ค้ าทีไม่ ชอบดืมกาแฟ และผู้ซึงรั ก



สุขภาพ จากสาเหตุข้างต้ นทีกล่ าวมา ทําให้ ผ้ ูประกอบการมองเห็นช่ องทาง ทีจะสามารถทําธุรกิจ
ร้ านกาแฟ ให้ แตกต่างจากร้ านกาแฟทัวไป โดยเจ้ าของกิจการจะตกแต่งร้ านเพือดึงดูดความสนใจ
ของลู ก ค้ า และบริ ก ารให้ ลู ก ค้ า พอใจให้ มากที สุด โดยมี แ นวคิ ด ในการจั ด ร้ า นกาแฟให้ เป็ น
สวนหย่อม เน้ นความเป็ นธรรมชาติให้ มากทีสุด
2.2 แนวคิดในการดําเนินการ
ร้ า นกาแฟ Coffee Mix ได้ เล็ง เห็ น ช่ อ งทางในการจํา หน่ า ยกาแฟที มี ร สชาติ เป็ น
เอกลั ก ษณ์ แ ละปริ ม าณที เหมาะสมกั บ ราคา ซึ งทางร้ า นได้ มุ่ ง เน้ น ในกลุ่ ม คนทํา งานใกล้ กั บ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทํางานเหล่านีมีความต้ องการทีจะบริโภค
กาแฟ แต่ไม่สามารถหารับประทานได้ ง่าย เพราะร้ านกาแฟระดับขนาดใหญ่ ทหรู
ี หราส่วนมากจะ
อยู่ในห้ างสรรพสินค้ า หรือทีห่ างไกลใช้ ระยะเวลาในการเดินทางมาก ดังนันร้ านกาแฟ Coffee
Mix จะสามารถสนองความต้ องการของผู้บริโภคเหล่านีได้ อย่างแน่นอน ด้ วยการเป็ นร้ านกาแฟที
มีบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ และมีความเป็ นกันเอง เสมื อนนังดืมกาแฟในบ้ านของตัวเอง จึง
เหมาะแก่ การเป็ นสถานทีนั ดพบเพื อนฝูง เป็ นสถานทีพบปะกันในยามว่ างและเวลาทีต้ องการ
พักผ่อนและผ่อนคลายจากการงานประจําในแต่ละวัน
3. สินค้าและบริการ
ร้ า นกาแฟ Coffee Mix ให้ บริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ยร้ า นกาแฟที มี บ รรยากาศอบอุ่ น
สบายๆ และมีความเป็ นกันเอง เสมือนนังดืมกาแฟในบ้ านของตัวเอง จึงเหมาะแก่การเป็ นสถานที
นัดพบเพือนฝูง เป็ นสถานทีพบปะกันในยามว่ างและเวลาทีต้ องการพักผ่อนและผ่ อนคลายจาก
การงานประจําในแต่ละวัน
นอกจากนียังมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการหนังสือสําหรับผู้รักการอ่าน
โดยมีหนังสือหลากหลายประเภทอีกด้ วย
4. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
จากข้ อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยมูลค่าธุรกิจกาแฟไทยทีมีมากถึง , ล้ านบาท
ในปี
และยังคงมีแนวโน้ มเพิมขึนเรือยๆ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็น ว่า ตลาดกาแฟในประเทศ
ไทยนันมีการขยายตัวทังในแง่ของผู้เล่ นในตลาด ทีมีตังแต่รายใหญ่ ซึงเป็ นระดับ Global Brand
ยักษ์ใหญ่ ในประเทศ เรือยไปถึงจนถึงผู้เล่ นรายกลาง รายเล็ก และรายย่อย ทีเกิดขึนใหม่ไม่ เว้ น
แต่ละวัน ขณะเดียวกันฝังผู้บริโภคเองก็มีอตั ราขยายตัวเพิ มขึนเช่นกัน โดยเฉพาะผู้บริโภคทีเป็ น
คนรุ่นใหม่ ทีหั นมานิ ยมดืมกาแฟมากขึน ซึงสอดคล้ องกับข้ อมูลของ Euromonitor ทีบอกไว้ ว่า
ประเทศไทย เป็ น ใน ของประเทศในอาเซียนทีติดอยู่ ใน อัน ดับแรกของโลก ทีมีการ



บริโภคกาแฟโดยเฉลียมากทีสุด โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที ขณะทีสิงคโปร์อยู่ในอันดับที
มาเลเซียอันดับที และฟิ ลิปปิ นส์ติดอยู่ทอัี นดับ
หากมองเทรนด์ของธุรกิจกาแฟจะเห็นว่า เริมมีความหลากหลายมากขึน ไม่ใช่แค่เรือง
ของเมนู หรื อ รสชาติ ก าแฟเท่ า นั น แต่ จ ะเริ มเห็ น ถึ ง ความหลากหลายของธุ ร กิ จ กาแฟที
เปลียนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคทีดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึนเรือยๆ
เทคโนโลยีกับร้ านกาแฟ กลายเป็ นส่วนผสมทีลงตัวและกลมกล่อมอย่างมากสําหรับผู้บริโภคยุค
ใหม่
จากสภาพแวดล้ อมและทําเลทีตังของร้ านกาแฟ Coffee Mix ซึงอยู่ใกล้ กบั สถานศึกษา
คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถานทีหน่วยงานต่างๆรวมถึงหอพักของนักศึกษาจํานวนมาก
เป็ นตลาดชุมชนทีเติบโต เป็ นเส้ นทางจราจรทีประชาชนทีพักอาศัยอยู่ในบริเวณนันสัญจรผ่านไป
มา ซึงเอือต่อการทําธุรกิจร้ านกาแฟต่อกลุ่มเป้ าหมาย
4.2 ลักษณะทัวไปของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของร้ านกาแฟ Coffee Mix สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ ดังนี
- พนักงานบริษัทเอกชน
- นักเรียน นักศึกษา
- ประชาชนทีอาศัย อยู่บริเวณใกล้ เคียง
- ผู้ปกครองของนักศึกษาทีอาจมาเยียมเยียนบุตรหลาน ซึงประกอบด้ วยลูกค้ าทีมี
ฐานะการเงินทังระดับล่าง ระดับกลางและระดับบน
4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม
. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้ านอาหารจีนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ถือว่ามีภาวการณ์แข่งขันสูง เนืองจากมีร้านกาแฟแฟรนไชส์ และ นอนแฟรนไชส์ จํานวน
มาก
. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่
ผู้แข่งขันรายใหม่มีจาํ นวนไม่มาก ทําให้ ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับตํา
เนืองจากเดิมภายในพืนทีบริเวณเดียวกันมีธุรกิจประเภทนีเยอะอยู่แล้ ว
. ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน
ภัยคุ กคามจากสินค้ าทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง เนืองจากการเปลียนพฤติกรรม
ใหม่จากเดิมกินทีร้ าน เปลียนใหม่เป็ นชงกาแฟกินเอง ยิงสมัยนีมีเครืองชงกาแฟแบบอัตโนมัติทาํ
ให้ คอกาแฟหลายคนอยากได้ รับประสบการณ์เป็ น Barista (คนชงกาแฟ) ด้ วยตัวเองสักครัง โดย
ทางร้ านจะได้ มีการวางกลยุทธ์ เพือดึงคนให้ หันกลับมาอยากกินกาแฟชงตามร้ านเหมือนเดิม
. อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต



อํานาจต่ อรองของผู้ ขายปั จจัยการผลิต อยู่ ในระดับ ค่ อนข้ างตํา เนืองจากปั จจุ บัน มี
ธุรกิจร้ านกาแฟเยอะ ทําให้ มีจาํ นวน Suppliers ทีขายสินค้ าชนิดเดียวกันจํานวนมาก ทําให้ วัตถุดิบ
หลักทีใช้ หาซือได้ สะดวกและมีราคาไม่ แพง ซึงส่งผลให้ ได้ วัตถุดิบทีมีคุณภาพและเพียงพอต่ อ
ความต้ องการ หาก Suppliers ของเราปรับขึนราคา เราก็ไม่ จาํ เป็ นต้ องซือสินค้ าในราคาทีสูงขึน
แต่เราสามารถไปซือสินค้ าจาก Suppliers รายอืนได้
. อํานาจต่อรองของผู้บริโภค
อํา นาจต่ อ รองของผู้ บริ โ ภคอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื อมี คู่ แ ข่ ง บริ เวณโดยรอบ
พอสมควร ลูกค้ าก็จะมีตัวเลือก เราจึงต้ องหากลยุทธ์โดยการจัดทําโปรโมชัน และคงคุณภาพและ
ราคาของกาแฟ
4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis)
. . การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
จุดแข็ง
. ร้ านกาแฟตังอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีหอพักนักศึกษาหลายแห่ ง การ
เข้ าถึงลูกค้ าทําได้ ง่าย เนืองจากมีผ้ ูคนจํานวนมาก
. การจัดร้ านทันสมัย บรรยากาศเป็ นกันเอง เสมือนนังพักผ่อนในบ้ านของตัวเอง
. ใช้ เงินลงทุนตํากว่าประเภทแฟรนไชส์
. มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลียนกลยุทธ์
จุดอ่อน
. เป็ นร้ านกาแฟรายใหม่ ดังนันจึงยังไม่เป็ นทีรู้จักของลูกค้ า ทําให้ ขาดความเชือถือ
ในการใช้ บริการ
. ไม่มีสถานทีจอดรถอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรถยนต์ เนืองจากอยู่ในเขตชุมชน มี
พืนทีน้ อย
. . การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร
โอกาส
. พฤติกรรมการดืมกาแฟของผู้บริโภคเปลียนไป โดยมีแนวโน้ มทีจะดืมกาแฟสดกัน
มากขึน และลู ก ค้ าต้ อ งแข่ งกับ เวลาทําให้ มี โอกาสในการส่ งสิน ค้ าถึ งสถานทีทํางานในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับร้ านกาแฟมากขึน
. ลูกค้ ามีความต้ องการบริโภคสินค้ าทีมีรสชาติแปลกใหม่มากขึน
อุปสรรค
. มีสนิ ค้ าทดแทนหลายชนิด เช่น ชา นําผลไม้ เครืองดืมธัญพืช
. ผู้บริโภคยังติดกับตราสินค้ าของผู้ผลิตรายใหญ่ทมีี อยู่เดิมก่อนแล้ ว



5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
รูปแบบการดําเนินการ

ส่วนของเจ้ าของ
5.2 แผนผังองค์กร

ร้ านกาแฟ “COFFEE MIX”
Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak Si,
Bangkok 10210
จําหน่ายกาแฟสดคัวบดและเบเกอรี ฟรีอนิ เตอร์เน็ต
ความเร็วสูงพร้ อมบริการหนังสือทีมีคุณค่าและความรู้
สําหรับผู้รักการอ่าน
300,000 บาท

ภาพที แผนผังองค์กร
5.3 วิสยั ทัศน์
เป็ นร้ านกาแฟทีมีชือเสียงและเป็ นทีนิยม ของคนทุกเพศทุกวัยและมีคุณภาพทีสุดใน
ประเทศไทย
5.4 พันธกิจ
มุ่ งเน้ น ผลิ ต เมนู ก าแฟและเบเกอรี ทีมี คุ ณ ภาพ เป็ นร้ านกาแฟสดทีมี ส ไตล์ และมี
คุณภาพทีโดดเด่ นเพือให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้ บริการด้ วยความรวดเร็วและจริงใจ
สร้ างความสัมพันธ์ทดีี แก่ลูกค้ า



6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
. . เป้ าหมายระยะสัน
- ทําให้ กาแฟและเบเกอรีของร้ านเป็ นทียอมรับของผู้บริโภค และเกิดการซือซําและ
บอกต่อ
- สินค้ าและบริการได้ มาตรฐานตรงตามทีกําหนดไว้
- ขยาย สาขา ในกรุงเทพและปริมณฑลภายในปี แรก
. . เป้ าหมายระยะกลาง
- หลั ง จากเปิ ดร้ านไปได้ ระยะหนึ งก็ จ ะทํ า การขยายสาขาไปยั ง แหล่ ง ชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพือให้ เข้ าถึงทุกกลุ่มลูกค้ า
- ธุรกิจเป็ นทีรู้จักของผู้ทชืี นชอบกาแฟสด
. . เป้ าหมายระยะยาว
- ภายใต้ แบรนด์ COFFEE MIX คาดหวังว่าปี ที - จะทําการขยายแฟรนไชส์ไปยัง
ทัวประเทศ
- ลูกค้ าเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้ า
6.2 กลยุทธ์ทางการตลาด
. . กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) จําหน่ายกาแฟสด ได้ แก่ กาแฟร้ อน
ได้ แก่ เอสเพรสโซ คาปูชิโน ลาเต้ มอคค่า มอคค่า กะทิสด ชอกโกแลต โกโก้ และชาร้ อน ประเภท
ต่าง ๆ กาแฟเย็น /ปัน, นําผลไม้ ตามฤดูกาล และเบเกอรี
. . กลยุทธ์ด้านราคา (Price) คือการกําหนดราคาสินค้ า ส่วนลดทีเหมาะสม และ
กลุ่มเป้ าหมายพึงพอใจ โดยร้ านกาแฟ Coffee Mix ได้ ใช้ กลยุทธ์กาํ หนดราคาโดยพิจารณาจาก
ต้ นทุนสินค้ า (Cost based approach) ซึงเป็ นการกําหนดราคาโดยบวกเพิมจากต้ นทุน (Cost plus
pricing) และพิจารณาจากคู่แข่งขัน (Competition Oriented pricing) และราคากาแฟเฉลียอยู่ ที
แก้ วละ บาท ราคาเบเกอรี เฉลียชินละ บาท ราคานําผลไม้ เฉลียแก้ วละ บาท
. . กลยุทธ์ด้านช่องทางการจําหน่วย (Place) โดยร้ านกาแฟ Coffee Mix เป็ นร้ าน
กาแฟที มี ข นาดพื นที ใช้ สอยประมาณ ตาราง เมตร ประมาณ ที นั ง ตั งอยู่ บ ริ เวณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชืน หลักสี กรุงเทพมหานคร ซึงเป็ นพืนทีทีมีทอยู
ี ่อาศัยและ
อาคารสํา นั ก งานหนาแน่ น และอยู่ ใกล้ ส ถานศึ ก ษา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณ ฑิ ต ย์ มี ห อพั ก
นักศึกษาจํานวนมาก
. . กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion) ใช้ วิธกี ารรับสมัครสมาชิกเพือรับเป็ น
ส่วนลด สร้ างฐาน ลูกค้ า และมีกิจกรรมการสะสมยอดซือเพื อแลกรับของทีระลึก สําหรับกรณี
ลูกค้ าทัวไปทางร้ านได้ จัดส่งเสริมการขายด้ วยการจัดชุดเครืองดืมกับเบเกอรีขนาดรับประทาน



หนึงท่าน ขายในราคาทีจะได้ รับส่วนลดประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ช่วยกระตุ้นให้ ลูกค้ าซือเป็ นคู่แทน
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
ร้ านกาแฟ “COFFEE MIX” เปิ ดให้ บริการทุกวันไม่ มีวันหยุด ตังแต่ เวลา . . น. โดยให้ บริการดังนี
. จะเน้ นการบริการทีเป็ นกันเอง พนักงานมีความสุภาพเรียบร้ อย รักษาคุณภาพของ
สินค้ าอย่างคงที ด้ วยรสชาติเฉพาะของร้ าน
. ใช้ เวลาให้ น้อยทีสุดในการชงกาแฟ เพือตอบสนองความเร่ งรีบในการบริโภคของ
ลูกค้ าทีไม่ต้องการรอสินค้ านานๆ
. บริการด้ วยรสชาติสากล มีมาตรฐาน เน้ นความสะอาดและรสชาติทีเข้ มข้ น โดย
คํานึงถึงความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
7.1 ขันตอนการใช้บริการ
ฝ่ ายบริการทําการต้ อนรับ แล้ วแนะนําเมนู และรับรายการจากลูกค้ าก่อน และจัดทํา
เตรียมเครืองดืมและเบเกอรีตามรายการทีลูกค้ าสัง เมือเตรียมเสร็จพนักงานจะนําไปให้ แก่ลูกค้ า
และคอยบริการลูกค้ าอยู่ในระยะทีเหมาะสม เมือลูกค้ ารับประทานอาหารเสร็จจะทําเก็บเงินจาก
ลูกค้ า และเร่งทําความสะอาดโต๊ะเพือเตรียมต้ อนรับลูกค้ าท่านต่อไป
8. แผนการเงิน
8.1 เป้าหมายทางการเงิน
เป้ าหมายทางการเงิน ของธุรกิจ คือ การทํากําไรสูงสุด โดยยังสามารถรักษาสภาพ
คล่ องของุรกิจ ซึงร้ านกาแฟ “COFFEE MIX” ได้ กาํ หนดเป้ าหมายทางการเงิน ไว้ คือ กําหนด
ระยะเวลาคืนทุนภายใน ปี และรักษาสภาพคล่ องของธุรกิจให้ สามารถดําเนินกิจการได้ อย่ าง
คล่องตัว
8.2 การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
ร้ า นกาแฟ “COFFEE MIX” ใช้ เงิ น ลงทุ น ทั งสิ น
,
บาท โดยเงิ น ลงทุ น
ทังหมดเป็ นของเจ้ าของ กิจการจะมีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ ปี
9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
. . กรณีทมีี ผ้ ูใช้ บริการตํากว่าเป้ าหมาย
จัดทําการส่งเสริมการขายมากขึน เพือเพิมจํานวนลูกค้ าและรายได้ ดังนี



. ลูกค้ ารับส่วนลด % สําหรับลูกค้ าทีใช้ บริการในช่ วงเวลา . น. - . น. ใน
วันจันทร์ - ศุกร์ เพือกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาทีไม่ใช่ Prime Time อีกทังยังช่วยถัวเฉลียลูกค้ า
ไม่ให้ กระจุกตัว Peak เฉพาะช่วงเวลา
. ลูกค้ ารับส่วนลด % สําหรับลูกค้ าทีซือเครืองดืมและเบอเกอรีครบ
บาทขึน
ไป เพือกระตุ้นยอดขายโดยให้ ลูกค้ าซือถึงยอดทีทางร้ านกําหนดมากขึน
. . กรณีทมีี ผ้ ูใช้ บริการเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
กิจการจะพิจารณาการให้ บริการภายในร้ านว่าเพียงพอและต้ องการขยายเพิมหรือไม่
โดยจะไม่ให้ ลูกค้ าต้ องรอนาน ร้ านจะเพิมปริมาณวัตถุดิบให้ เพียงพอ จ้ างพนักงานเพิม และจัดหา
โต๊ะ เก้ าอีเพิม เพือให้ เพียงพอกับปริมาณของลูกค้ า
. . กรณีเผชิญปัญหาด้ านบุคลากร
ประชุมผู้ เกียวข้ องทุ กฝ่ ายเพื อหาสาเหตุของปั ญหาทีทําให้ บุคลากรน้ อยลง และนํา
ข้ อมูลมาหาทางป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน และจัดหาสิงจําเป็ นและตอบสนองความต้ องการ
ของลูกจ้ าง เพราะการหาลูกจ้ างใหม่มาแทน ไม่ใช่เรืองง่ายของธุรกิจร้ านกาแฟและเบเกอรี เพราะ
ต้ องอาศัยผู้ทมีี ความรู้และประสบการณ์ในการทํามาก่อน เมือลูกจ้ างเกิดความพึงพอใจ เขาก็ไม่
คิดจะเปลียนงานใหม่
. . กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน
จัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือนํามาหมุนเวียนภายในเพือให้
เกิดผลกระทบต่อกิจการน้ อยทีสุด
. . กรณีมีคู่แข่งขันเพิม
ทางร้ านได้ สร้ างกลยุทธ์ใหม่ ขึน เพือให้ เกิดความแตกต่ างระหว่ างร้ านเราและคู่แข่ง
สร้ างภาพลักษณ์ทดีี ให้ กบั ทางร้ านเพือให้ ลูกค้ าเลือกเข้ ามาซือสินค้ าร้ านเรา
9.2 แผนในอนาคต
ร้ านกาแฟ “COFFEE MIX” ได้ วางแผนธุรกิจในอนาคตหากธุรกิจดําเนิ น ไปตาม
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ ดังนี
. ขยายสาขาและแฟรนไชส์ทวประเทศไทย
ั
เพือให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าทุกกลุ่ม
. ผลิตกาแฟและเบเกอรีทีมีคุณภาพและมีชือเสียง เพือให้ เป็ นทีรู้จักของลูกค้ าและ
ทําให้ ลุกค้ าเกิดความประทับใจ และเกิดความจงรักภักดีต่อกิจการ
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