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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนีได้หันมาสนใจและมีความรู้ในเรืองกาแฟเพิมมาก
ขันโดยเฉพาะในเรืองของกาแฟคัวบด ทงันีจากผลการสาํรวจพฤติกรรมการดืมกาแฟของคนไทย
ในปีพ.ศ.2550 โดยศูนย์วิจัยกสกิรไทย พบว่า คนไทยยังมีอัตราการดืมกาแฟต่อคน เฉลีย 200

แก้ว/คน/ปีเมือเทยีบกบัคนในแถบเอเชีย เช่นชาวญีปุ่น ดืมกาแฟเฉลีย 500 แก้ว/คน/ปี ในขณะ
ทชีาวอเมริกนัดืมกาแฟเฉลีย 700 แก้ว/คน/ปี ดังนันการดืมกาแฟของคนไทยในอนาคตจึงยังมี
แนวโน้มทจีะเพิมสงูขนึจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสกิรไทย คาดการณ์มูลค่าของตลาดร้านกาแฟในปี 
2560 นีว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง 5,100 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5 ซึงถือเป็น
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนือง แม้อาจเป็นช่วงชะลอตัวหลังจาก 2-3 ปีทีผ่านมา ร้านกาแฟ
ขยายตัวเตม็ทีถึงร้อยละ15-20ส่งผลให้ตลาดกาแฟคัวบดขยายตัวตามไปด้วยเช่นกันโดยในปี 
2556 มีปริมาณการบริโภคกาแฟคัวบดถงึ 68.70 ล้านบาท ซึงเพิมขนึจาก 5 ปีก่อนถงึ 3 เท่าตัว 
 ร้านกาแฟ Coffee Mix เป็นร้านบริการกาแฟคัวบดทจีะเปิดดาํเนินการใหม่ จาํหน่าย
เครืองดืมกาแฟคัวบด ซึงร้านกาแฟ Coffee Mix ให้บริการสาํหรับผู้ทนิียมการดืมกาแฟ โดยเปิด
บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ตังแต่ เวลา 08.00 – 22.00 น. ใช้เงินลงทุนของตัวเองประมาณ 
300,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ทปีระมาณ 3 ปี 
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2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1  แนวคิดในการจัดตงัธุรกิจ 

  มีผลสาํรวจล่าสุดซึงยังคงยืนยันว่า การเปิดร้านกาแฟยังคงเป็นธุรกิจทคีนรุ่นใหม่ให้
ความสนใจอย่างสูงเป็นลาํดับต้นๆ เพราะปีทผ่ีานมา มีร้านกาแฟเปิดใหม่จาํนวนมาก ยิงถ้าเป็น
ร้านกาแฟในกรุงเทพฯแล้วมีไม่น้อยกว่า ,  ร้าน และย่านทมีีร้านกาแฟตังอยู่มากทสีดุ ได้แก่ 
สยาม อารีย์ พร้อมพงษ์ บางรัก และรัชดาภิเษก 

  ยิงถ้าเป็นร้านกาแฟแบรนด์ของตัวเอง ยังต้องสู้ รบปรบมือกับ Chain ร้านกาแฟที
ขยายตัวดี อย่างน้อยกส็องแบรนด์ใหญ่ทีครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึง  เปอร์เซน็ต์ และมี
ยอดขายเฉลียเติบโตปีละ  เปอร์เซน็ต์ ในขณะทีธุรกิจร้านกาแฟขนาดเลก็มีการเติบโตเฉลีย
เพียงปีละ  เปอร์เซน็ต์เท่านัน 

  แม้ว่าความท้าทายหรือความเสยีงทีเกิดขึนกับคนทเีปิดร้านกาแฟจะหนักหนาอย่างที
กล่าวมา แต่กใ็ช่ว่า จะไม่มีปัจจัยบวกทีกระตุ้นให้ตลาดกาแฟเมืองไทยขยายเลย เพราะจากผล
สาํรวจของ Euromonitor แสดงให้เหน็ถึงตัวเลขของตลาดร้านกาแฟในประเทศไทยทมีีมูลค่าสงูถึง 

,  ล้านบาท ขณะทใีนปี  ทผ่ีานมา ตลาดกาแฟกข็ยายตัวกว่าร้อยละ  เมือเทยีบกบั
ปีก่อนหน้า 
  นอกเหนือจากนี ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศยังเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดย
เฉลียตังแต่ปี -  ถึงประมาณร้อยละ -  รวมถึงปริมาณเมลด็กาแฟชนิดทยัีงไม่ได้คัว
ซึงนําเข้ามาจากต่างประเทศในปี  ก็มีปริมาณเพิมขึนจากปี  ถึงร้อยละ  ใน
ระยะเวลาเพียงแค่  ปี ด้วยเหตุนี ตัวเลขเหล่านีจึงเป็นตัวแทนสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการ
บริโภคกาแฟของชาวไทยทเีพิมขนึอย่างต่อเนือง 
  ไม่เพียงเท่านัน นอกเหนือจากปริมาณการบริโภคกาแฟของชาวไทยทเีพิมขนึแล้ว ยังมี
ปัจจัยบางอย่างทอีาจส่งผลให้ตลาดร้านกาแฟขยายตวัมากขนึ ได้แก่ รายได้และจาํนวนชนชันกลาง
ทีเพิมขึน โดยอาจมีผลให้ผู้บริโภคมีอาํนาจการใช้จ่ายเพิมขึน ในส่วนของผู้ประกอบการกมี็การ
ตอบสนองกบัจาํนวนอปุสงค์ทมีีแนวโน้มเพิมขนึ โดยเพิมสาขาร้านกาแฟตามแผนธุรกจิในหลายๆ 
แฟรนไชส ์เฉลียอยู่ทร้ีอยละ  ต่อปี ปัจจัยเหล่านีจึงสะท้อนให้เหน็ถึงการคาดการณ์ในเชิงบวก
ของผู้ประกอบการทงัชาวไทยและชาวต่างชาติ ทมีาลงทุนทาํธุรกจิกาแฟในไทย  

  เจ้าของกิจการจึงเห็นช่องทางทีจะสามารถทําธุรกิจร้านกาแฟได้จากวิถีชีวิตของ
พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ใกล้กบัมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และประชาชนทวัไป ใกล้เคียง รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาเหล่านัน มักจะนัด
พบกับเพือนฝูงทีร้านกาแฟ โดยแนวคิดของเจ้าของกิจการจะตกแต่งร้านให้ลูกค้าสามารถนัง
พักผ่อน ดืมกาแฟ การจัดโต๊ะภายในสวนทําให้ลูกค้ารู้ สึกร่มรืน และมีการเปิดเพลงเบา ๆ 
นอกจากจะจาํหน่ายกาแฟแล้ว ยังมีบริการขนมหวาน ประเภทขนมปัง เค้ก จาํหน่ายเพิมเติมให้
ลูกค้าได้เลือก นอกจากนียังจาํหน่ายนําผลไม้ปัน สาํหรับลูกค้าทีไม่ชอบดืมกาแฟ และผู้ซึงรัก



สขุภาพ จากสาเหตุข้างต้นทีกล่าวมา ทาํให้ผู้ประกอบการมองเหน็ช่องทาง ทีจะสามารถทาํธุรกิจ
ร้านกาแฟ ให้แตกต่างจากร้านกาแฟทวัไป โดยเจ้าของกจิการจะตกแต่งร้านเพือดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้าและบริการให้ลูกค้าพอใจให้มากทีสุด โดยมีแนวคิดในการจัดร้านกาแฟให้เป็น
สวนหย่อม เน้นความเป็นธรรมชาติให้มากทสีดุ 

 2.2  แนวคิดในการดําเนินการ 
 ร้านกาแฟ Coffee Mix ได้เล็งเห็นช่องทางในการจําหน่ายกาแฟทีมีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์และปริมาณทีเหมาะสมกับราคา ซึงทางร้านได้มุ่งเน้นในกลุ่มคนทํางานใกล้กับ
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทาํงานเหล่านีมีความต้องการทจีะบริโภค
กาแฟ แต่ไม่สามารถหารับประทานได้ง่าย เพราะร้านกาแฟระดับขนาดใหญ่ทหีรูหราส่วนมากจะ
อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือทีห่างไกลใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาก ดังนันร้านกาแฟ Coffee 

Mix จะสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านีได้อย่างแน่นอน ด้วยการเป็นร้านกาแฟที
มีบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ และมีความเป็นกันเอง เสมือนนังดืมกาแฟในบ้านของตัวเอง จึง
เหมาะแก่การเป็นสถานทีนัดพบเพือนฝูง เป็นสถานทีพบปะกันในยามว่างและเวลาทีต้องการ
พักผ่อนและผ่อนคลายจากการงานประจาํในแต่ละวัน 

 

3.  สินคา้และบริการ 
  ร้านกาแฟ Coffee Mix ให้บริการกับลูกค้า ด้วยร้านกาแฟทีมีบรรยากาศอบอุ่น 
สบายๆ และมีความเป็นกนัเอง เสมือนนังดืมกาแฟในบ้านของตัวเอง จึงเหมาะแก่การเป็นสถานที
นัดพบเพือนฝูง เป็นสถานทีพบปะกันในยามว่างและเวลาทีต้องการพักผ่อนและผ่อนคลายจาก
การงานประจาํในแต่ละวัน 

  นอกจากนียังมีบริการอนิเตอร์เนต็ความเรว็สงูและบริการหนังสอืสาํหรับผู้รักการอ่าน
โดยมีหนังสอืหลากหลายประเภทอกีด้วย 

  

4.  วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 

  จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยมูลค่าธุรกิจกาแฟไทยทมีีมากถึง ,  ล้านบาท
ในปี  และยังคงมีแนวโน้มเพิมขึนเรือยๆ เป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า ตลาดกาแฟในประเทศ
ไทยนันมีการขยายตัวทังในแง่ของผู้เล่นในตลาด ทมีีตังแต่รายใหญ่ ซึงเป็นระดับ Global Brand 

ยักษ์ใหญ่ในประเทศ เรือยไปถึงจนถึงผู้เล่นรายกลาง รายเลก็ และรายย่อย ทีเกิดขึนใหม่ไม่เว้น
แต่ละวัน ขณะเดียวกันฝงัผู้บริโภคเองกม็ีอตัราขยายตัวเพิมขึนเช่นกนั โดยเฉพาะผู้บริโภคทเีป็น
คนรุ่นใหม่ทีหันมานิยมดืมกาแฟมากขึน ซึงสอดคล้องกับข้อมูลของ Euromonitor ทีบอกไว้ว่า 
ประเทศไทย เป็น  ใน  ของประเทศในอาเซียนทีติดอยู่ใน  อันดับแรกของโลก ทีมีการ



บริโภคกาแฟโดยเฉลียมากทสีดุ โดยประเทศไทยอยู่ในอนัดับท ี  ขณะทสีงิคโปร์อยู่ในอนัดับท ี
 มาเลเซียอนัดับท ี  และฟิลิปปินสต์ิดอยู่ทอีนัดับ  

  หากมองเทรนด์ของธุรกจิกาแฟจะเหน็ว่า เริมมีความหลากหลายมากขึน ไม่ใช่แค่เรือง
ของเมนู หรือรสชาติกาแฟเท่านัน แต่จะเริมเห็นถึงความหลากหลายของธุรกิจกาแฟที
เปลียนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคทีดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึนเรือยๆ 
เทคโนโลยีกับร้านกาแฟ กลายเป็นส่วนผสมทลีงตัวและกลมกล่อมอย่างมากสาํหรับผู้บริโภคยุค
ใหม่ 

  จากสภาพแวดล้อมและทาํเลทตีังของร้านกาแฟ Coffee Mix ซึงอยู่ใกล้กบัสถานศึกษา 
คือ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ และสถานทหีน่วยงานต่างๆรวมถงึหอพักของนักศึกษาจาํนวนมาก 
เป็นตลาดชุมชนทเีติบโต เป็นเส้นทางจราจรทปีระชาชนทพัีกอาศัยอยู่ในบริเวณนันสัญจรผ่านไป
มา ซึงเออืต่อการทาํธุรกจิร้านกาแฟต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 4.2 ลกัษณะทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านกาแฟ Coffee Mix สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี 
  - พนักงานบริษัทเอกชน 

  - นักเรียน นักศึกษา 
  - ประชาชนทอีาศัย อยู่บริเวณใกล้เคียง  
  - ผู้ปกครองของนักศึกษาทอีาจมาเยียมเยียนบุตรหลาน ซึงประกอบด้วยลูกค้าทมีี
ฐานะการเงินทงัระดับล่าง ระดับกลางและระดับบน 

 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 

  . ภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

  ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้านอาหารจีนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑติย์ ถอืว่ามีภาวการณ์แข่งขนัสงู เนืองจากมีร้านกาแฟแฟรนไชส ์และ นอนแฟรนไชส ์จาํนวน
มาก  
  . ภัยคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 

  ผู้แข่งขนัรายใหม่มีจาํนวนไม่มาก ทาํให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่อยู่ในระดับตาํ 
เนืองจากเดิมภายในพืนทบีริเวณเดียวกนัมีธุรกจิประเภทนีเยอะอยู่แล้ว  
  . ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

  ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง เนืองจากการเปลียนพฤติกรรม
ใหม่จากเดิมกนิทร้ีาน เปลียนใหม่เป็นชงกาแฟกนิเอง ยิงสมัยนีมีเครืองชงกาแฟแบบอตัโนมัติทาํ
ให้คอกาแฟหลายคนอยากได้รับประสบการณ์เป็น Barista (คนชงกาแฟ) ด้วยตัวเองสกัครัง โดย
ทางร้านจะได้มีการวางกลยุทธ ์เพือดึงคนให้หันกลับมาอยากกนิกาแฟชงตามร้านเหมือนเดิม 

  . อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 



  อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างตํา เนืองจากปัจจุบันมี
ธุรกจิร้านกาแฟเยอะ ทาํให้มีจาํนวน Suppliers ทขีายสนิค้าชนิดเดียวกนัจาํนวนมาก ทาํให้วัตถุดิบ
หลักทีใช้ หาซือได้สะดวกและมีราคาไม่แพง ซึงส่งผลให้ได้วัตถุดิบทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการ หาก Suppliers ของเราปรับขึนราคา เรากไ็ม่จาํเป็นต้องซือสินค้าในราคาทีสูงขึน 
แต่เราสามารถไปซือสนิค้าจาก Suppliers รายอนืได้ 

  . อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 

  อํานาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง เมือมีคู่แข่งบริเวณโดยรอบ
พอสมควร ลูกค้ากจ็ะมีตัวเลือก เราจึงต้องหากลยุทธโ์ดยการจัดทาํโปรโมชัน และคงคุณภาพและ
ราคาของกาแฟ 

 4.4 การวิเคราะหส์ถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 

  . .  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  จุดแขง็  

  . ร้านกาแฟตังอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีหอพักนักศึกษาหลายแห่ง การ
เข้าถงึลูกค้าทาํได้ง่าย เนืองจากมีผู้คนจาํนวนมาก 

  . การจัดร้านทนัสมัย บรรยากาศเป็นกนัเอง เสมือนนังพักผ่อนในบ้านของตัวเอง 
  . ใช้เงินลงทุนตาํกว่าประเภทแฟรนไชส ์

  . มีความยืดหยุ่นสงูในการปรับเปลียนกลยุทธ ์
  จุดอ่อน 

  . เป็นร้านกาแฟรายใหม่ ดังนันจึงยังไม่เป็นทรีู้ จักของลูกค้า ทาํให้ขาดความเชือถือ
ในการใช้บริการ 
  . ไม่มีสถานทจีอดรถอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรถยนต์ เนืองจากอยู่ในเขตชุมชน มี
พืนทน้ีอย 

  . .  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  โอกาส 

  . พฤติกรรมการดืมกาแฟของผู้บริโภคเปลียนไป โดยมีแนวโน้มทจีะดืมกาแฟสดกนั
มากขึน และลูกค้าต้องแข่งกับเวลาทาํให้มีโอกาสในการส่งสินค้าถึงสถานทีทาํงานในบริเวณ
ใกล้เคียงกบัร้านกาแฟมากขนึ 

  . ลูกค้ามีความต้องการบริโภคสนิค้าทมีีรสชาติแปลกใหม่มากขนึ 

  อปุสรรค 

  . มีสนิค้าทดแทนหลายชนิด เช่น ชา นาํผลไม้ เครืองดืมธญัพืช 

  . ผู้บริโภคยังติดกบัตราสนิค้าของผู้ผลิตรายใหญ่ทมีีอยู่เดิมก่อนแล้ว 
 

 



5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 

 ชือกจิการ   ร้านกาแฟ “COFFEE MIX”   

 ทอียู่/ทตีังกจิการ  Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak Si,  

     Bangkok 10210 

 รูปแบบการดาํเนินการ จาํหน่ายกาแฟสดคัวบดและเบเกอรี ฟรีอนิเตอร์เนต็ 

     ความเรว็สงูพร้อมบริการหนังสอืทมีีคุณค่าและความรู้ 
     สาํหรับผู้รักการอ่าน 

 ส่วนของเจ้าของ  300,000 บาท  

5.2 แผนผงัองคก์ร 

 

ภาพท ี  แผนผังองค์กร 

5.3  วิสยัทศัน ์

 เป็นร้านกาแฟทมีีชือเสียงและเป็นทนิียม ของคนทุกเพศทุกวัยและมีคุณภาพทสีุดใน
ประเทศไทย

5.4  พนัธกิจ 

 มุ่งเน้นผลิตเมนูกาแฟและเบเกอรีทีมีคุณภาพ เป็นร้านกาแฟสดทีมีสไตล์ และมี
คุณภาพทีโดดเด่นเพือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้บริการด้วยความรวดเรว็และจริงใจ
สร้างความสมัพันธท์ดีีแก่ลูกค้า 



6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 

   . .  เป้าหมายระยะสนั 

  - ทาํให้กาแฟและเบเกอรีของร้านเป็นทียอมรับของผู้บริโภค และเกิดการซือซาํและ
บอกต่อ 

  - สนิค้าและบริการได้มาตรฐานตรงตามทกีาํหนดไว้ 
  - ขยาย  สาขา ในกรุงเทพและปริมณฑลภายในปีแรก 

  . .  เป้าหมายระยะกลาง 
  - หลังจากเปิด ร้านไปได้ระยะหนึ งก็จะทําการขยายสาขาไปยังแหล่งชุมชน 
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพือให้เข้าถงึทุกกลุ่มลูกค้า 
  - ธุรกจิเป็นทรีู้จักของผู้ทชืีนชอบกาแฟสด 

   . .  เป้าหมายระยะยาว 
  - ภายใต้แบรนด์ COFFEE MIX คาดหวังว่าปีท ี -  จะทาํการขยายแฟรนไชสไ์ปยัง
ทวัประเทศ 

  - ลูกค้าเกดิความจงรักภักดีต่อตราสนิค้า 
 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  . .  กลยุทธด้์านผลิตภัณฑ/์บริการ (Product) จาํหน่ายกาแฟสด ได้แก่ กาแฟร้อน 
ได้แก่ เอสเพรสโซ คาปูชิโน ลาเต้ มอคค่า มอคค่า กะทสิด ชอกโกแลต โกโก้และชาร้อน ประเภท
ต่าง ๆ กาแฟเยน็ /ปัน, นาํผลไม้ตามฤดูกาล และเบเกอรี 
  . .  กลยุทธ์ด้านราคา (Price) คือการกาํหนดราคาสินค้า ส่วนลดทเีหมาะสม และ
กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ โดยร้านกาแฟ Coffee Mix ได้ใช้กลยุทธ์กาํหนดราคาโดยพิจารณาจาก
ต้นทุนสนิค้า (Cost based approach) ซึงเป็นการกาํหนดราคาโดยบวกเพิมจากต้นทุน (Cost plus 

pricing) และพิจารณาจากคู่แข่งขัน (Competition Oriented pricing) และราคากาแฟเฉลียอยู่ที
แก้วละ  บาท ราคาเบเกอรี เฉลียชินละ  บาท ราคานาํผลไม้เฉลียแก้วละ  บาท 

  . .  กลยุทธด้์านช่องทางการจาํหน่วย (Place) โดยร้านกาแฟ Coffee Mix เป็นร้าน
กาแฟทีมีขนาดพืนทีใช้สอยประมาณ   ตาราง เมตร ประมาณ   ทีนัง ตังอยู่บริเวณ
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ถ.ประชาชืน หลักส ีกรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพืนททีมีีทอียู่อาศัยและ
อาคารสํานักงานหนาแน่นและอยู่ใกล้สถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีหอพัก
นักศึกษาจาํนวนมาก 

  . .  กลยุทธก์ารส่งเสริมการขาย (Promotion) ใช้วิธกีารรับสมัครสมาชิกเพือรับเป็น
ส่วนลด สร้างฐาน ลูกค้า และมีกิจกรรมการสะสมยอดซือเพือแลกรับของทีระลึก สาํหรับกรณี
ลูกค้าทัวไปทางร้านได้ จัดส่งเสริมการขายด้วยการจัดชุดเครืองดืมกับเบเกอรีขนาดรับประทาน



หนึงท่าน ขายในราคาทจีะได้รับส่วนลดประมาณ 5 เปอร์เซน็ต์ ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าซือเป็นคู่แทน 
    
7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 

  ร้านกาแฟ “COFFEE MIX” เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ตังแต่เวลา . -
.  น. โดยให้บริการดังนี 

  . จะเน้นการบริการทเีป็นกนัเอง พนักงานมีความสภุาพเรียบร้อย รักษาคุณภาพของ
สนิค้าอย่างคงท ีด้วยรสชาติเฉพาะของร้าน 

  . ใช้เวลาให้น้อยทสีุดในการชงกาแฟ เพือตอบสนองความเร่งรีบในการบริโภคของ
ลูกค้าทไีม่ต้องการรอสนิค้านานๆ 

  . บริการด้วยรสชาติสากล มีมาตรฐาน เน้นความสะอาดและรสชาติทีเข้มข้น โดย
คาํนึงถงึความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสาํคัญ  

 7.1 ขนัตอนการใชบ้ริการ 
  ฝ่ายบริการทาํการต้อนรับ แล้วแนะนาํเมนูและรับรายการจากลูกค้าก่อน และจัดทาํ
เตรียมเครืองดืมและเบเกอรีตามรายการทลูีกค้าสงั เมือเตรียมเสรจ็พนักงานจะนาํไปให้แก่ลูกค้า 
และคอยบริการลูกค้าอยู่ในระยะทีเหมาะสม เมือลูกค้ารับประทานอาหารเสรจ็จะทาํเกบ็เงินจาก
ลูกค้า และเร่งทาํความสะอาดโตะ๊เพือเตรียมต้อนรับลูกค้าท่านต่อไป 

 

8.  แผนการเงิน 

 8.1 เป้าหมายทางการเงิน 

   เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ คือ การทาํกาํไรสูงสุด โดยยังสามารถรักษาสภาพ
คล่องของุรกิจ ซึงร้านกาแฟ “COFFEE MIX” ได้กาํหนดเป้าหมายทางการเงินไว้คือ กาํหนด
ระยะเวลาคืนทุนภายใน  ปี และรักษาสภาพคล่องของธุรกิจให้สามารถดาํเนินกิจการได้อย่าง
คล่องตัว 
 8.2 การวิเคราะหด์า้นการเงิน 

  ร้านกาแฟ “COFFEE MIX” ใช้เงินลงทุนทังสิน ,  บาท โดยเงินลงทุน
ทงัหมดเป็นของเจ้าของ กจิการจะมีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั  ปี 

 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  . .  กรณทีมีีผู้ใช้บริการตาํกว่าเป้าหมาย 

  จัดทาํการส่งเสริมการขายมากขนึ เพือเพิมจาํนวนลูกค้าและรายได้ ดังนี  



   . ลูกค้ารับส่วนลด  % สาํหรับลูกค้าทีใช้บริการในช่วงเวลา .  น. - .  น. ใน
วันจันทร์ - ศุกร์ เพือกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาทไีม่ใช่ Prime Time อกีทงัยังช่วยถัวเฉลียลูกค้า
ไม่ให้กระจุกตัว Peak เฉพาะช่วงเวลา 
   . ลูกค้ารับส่วนลด % สาํหรับลูกค้าทซืีอเครืองดืมและเบอเกอรีครบ  บาทขึน
ไป เพือกระตุ้นยอดขายโดยให้ลูกค้าซือถงึยอดททีางร้านกาํหนดมากขนึ 

  . .  กรณทีมีีผู้ใช้บริการเพิมขนึอย่างรวดเรว็ 
  กิจการจะพิจารณาการให้บริการภายในร้านว่าเพียงพอและต้องการขยายเพิมหรือไม่ 
โดยจะไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน ร้านจะเพิมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอ จ้างพนักงานเพิม และจัดหา
โตะ๊ เก้าอเีพิม เพือให้เพียงพอกบัปริมาณของลูกค้า 
  . .  กรณเีผชิญปัญหาด้านบุคลากร 
  ประชุมผู้เกียวข้องทุกฝ่ายเพือหาสาเหตุของปัญหาทีทาํให้บุคลากรน้อยลง และนํา
ข้อมูลมาหาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาทเีกดิขนึ และจัดหาสงิจาํเป็นและตอบสนองความต้องการ
ของลูกจ้าง เพราะการหาลูกจ้างใหม่มาแทน ไม่ใช่เรืองง่ายของธุรกจิร้านกาแฟและเบเกอรี เพราะ
ต้องอาศัยผู้ทมีีความรู้และประสบการณ์ในการทาํมาก่อน เมือลูกจ้างเกิดความพึงพอใจ เขากไ็ม่
คิดจะเปลียนงานใหม่ 

  . .  กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

  จัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสนัจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือนาํมาหมุนเวียนภายในเพือให้
เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยทสีดุ 

  . .  กรณีมีคู่แข่งขนัเพิม  
  ทางร้านได้สร้างกลยุทธ์ใหม่ขึน เพือให้เกิดความแตกต่างระหว่างร้านเราและคู่แข่ง 
สร้างภาพลักษณท์ดีีให้กบัทางร้านเพือให้ลูกค้าเลือกเข้ามาซือสนิค้าร้านเรา 
 9.2  แผนในอนาคต 

  ร้านกาแฟ “COFFEE MIX” ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตหากธุรกิจดําเนินไปตาม
เป้าหมายทกีาํหนดไว้ดังนี 

  . ขยายสาขาและแฟรนไชสท์วัประเทศไทย เพือให้สามารถเข้าถงึลูกค้าทุกกลุ่ม 

  . ผลิตกาแฟและเบเกอรีทมีีคุณภาพและมีชือเสียง เพือให้เป็นทีรู้ จักของลูกค้าและ
ทาํให้ลุกค้าเกดิความประทบัใจ และเกดิความจงรักภักดีต่อกจิการ 
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