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บทคัดย่อ 
  
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน ปจัจัยส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคที่เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทราทีเ่ข้าใช้บรกิาร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูล วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องตน้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ 20-30 ปี มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตร ีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000–
30,000 บาท สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
เข้าใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อสัปดาหม์ากทีสุ่ด ใช้บริการภายในร้านเพียง 30 นาที โดยช่วงเวลาที่มี
ผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ เวลา 06.00-09.00 น. ส่วนใหญเ่ลอืกเข้าใช้บรกิารในวันธรรมดา คือ วัน
จันทร-์วันศุกร์มากทีสุ่ด และลักษณะการเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ คือ ซื้อกลับบ้านมากกว่าทานที่ร้าน 
ซึ่งวัตถุประสงค์และปจัจัยของในการเข้าใช้บรกิารของผูบ้ริโภค เนื่องมาจากเหตผุลเดียวกันคือ เน้น
ทานขนมและดื่มเครื่องดื่ม โดยราคาเฉลี่ยทีผู่้บริโภคจ่ายมากที่สุดอยู่ที่ช่วงราคา 50-100 บาทต่อครั้ง 
ผู้บริโภคสว่นใหญเ่ลอืกร้านคาเฟ่อเมซอน เป็นหนึ่งในร้านเครื่องดื่มที่เข้าใช้บริการประจ ามากที่สุด 
และเครือ่งดื่มยอดนิยมที่ถูกบริโภคมากที่สุดของร้านคาเฟ่อเมซอน คือ เครื่องดื่มประเภทชาเขียว 
 ดังนั้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ธุรกิจจ าเป็นที่ต้องปรบัแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้
เป็นการด าเนินงาน 4.0 ที่พยายามจะเข้าใจผูบ้ริโภค 4.0 ใหค้วามส าคัญกับเรื่องสุขภาพ ท าใหก้ารท า
การตลาดต้องเปลี่ยนจาก Mass Marketing ส าหรบัคนหมู่มากโดยทั่วไป กลายเป็นการตลาดทีเ่หมาะ
กับกลุ่มคนเป็นกลุ่ม ๆ โดยเฉพาะ (Mass Customization Marketing) ที่ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคร่วมมือ
กันพัฒนาสินค้าและบริการ เป็นการตลาดที่มสี่วนประสมการตลาด 7P (Product, Price, Place, 
Promotion, People, Process, Physical) ด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
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ABSTRACT 
 

 This independent study investigates the consumer behavior at Café Amazon. 
It includes the analysis of personal and marketing-mix factors affecting the 
consumer’s decision to use service at the Café. This study employed the 
questionnaire survey to collect the data, which is based on the 400 respondents 
using the statistical tool of percentage, means, and standard deviation.  
 The results found that the majority of consumers were female, age between 
20-30 years old, working as the company’s employees, bachelor's degree of 
education, and had an average income of 20,000-30,000 Baht per month. The 
findings indicated most respondents used the service at Café Amazon 3-4 times per 
week on average and spent time in the shop only 30 minutes. The prime time for 
customers to use the service was from 6.00-9.00 a.m. during the weekday and most 
of them preferred the take-out rather than drink-in service. The primary objective for 
them is to buy a drink and dessert with an average spending per bill of 50-100 Baht. 
Within the area of Sri-sothon road, the result suggested Café Amazon is one of the 
most visited coffee shops, and the most popular drink is Green Tea. 
 Towards the 4.0 of business in Thailand, this study recommends business 
entrepreneurs to comprehend more the consumer behavior who likely put a strong 
emphasis on the healthy condition and wellness. Therefore, the proper marketing 
strategy is required to shift from “Mass Marketing” to “Mass Customization 
Marketing” that combines both manufacturers and consumers’ participations to 
develop goods and services with an appropriate strategy of 7P (Product, Price, Place, 
Promotion, People, Process, and Physical) alongside with the business ethic and 
merit to achieve the long-term goals of human development. 
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ตารางที่ 3.6: แสดงหลักสถิติการศึกษาของผูเ้ข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 71 
ตารางที่ 3.7: แสดงจ านวนรายได้ของผูเ้ข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 72 
ตารางที่ 3.8: แสดงหลักสถิติรายได้ของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 72 
ตารางที่ 3.9: แสดงจ านวนอาชีพของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 73 
ตารางที่ 3.10: แสดงหลักสถิติอาชีพของผู้เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 73 
ตารางที่ 3.11: แสดงจ านวนผู้เคยและไม่เคย เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 74 
ตารางที่ 3.12: แสดงหลักสถิติผูท้ี่เคยและไม่เคยของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  

คาเฟ่อเมซอน  
74 

ตารางที่ 3.13: แสดงความถ่ีของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 74 
ตารางที่ 3.14: แสดงหลักสถิติความถ่ีของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 75 
ตารางที่ 3.15: แสดงระยะเวลาของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 75 
ตารางที่ 3.16: แสดงหลักสถิติระยะเวลาของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 76 
ตารางที่ 3.17: แสดงช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  

คาเฟ่อเมซอน 
76 

ตารางที่ 3.18: แสดงหลักสถิติช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน 

76 

ตารางที่ 3.19: แสดงช่วงเวลา 09.01-11.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

77 

ตารางที่ 3.20: แสดงหลักสถิติช่วงเวลา 09.01-11.00 น. ของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน 

77 

ตารางที่ 3.21: แสดงช่วงเวลา 11.01-13.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

78 

ตารางที่ 3.22: แสดงหลักสถิติช่วงเวลา 11.01-13.00 น. ของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟ
สด คาเฟ่ อเมซอน 

78 

 



ฎ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
           
  หน้า 
ตารางที่ 3.23: แสดงช่วงเวลา 13.01-15.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  

คาเฟ่อเมซอน 
78 

ตารางที่ 3.24: แสดงหลักสถิติช่วงเวลา 13.01-15.00น.ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอน 

79 

ตารางที่ 3.25: แสดงช่วงเวลา 15.01-17.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

79 

ตารางที่ 3.26: แสดงหลักสถิติช่วงเวลา 15.01-17.00 น. ของการเข้าใช้บรกิารร้าน 
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

79 

ตารางที่ 3.27: แสดงช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

80 

ตารางที่ 3.28: แสดงหลักสถิติช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ของการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน 

80 

ตารางที่ 3.29: แสดงช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 80 
ตารางที่ 3.30: แสดงหลักสถิติช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 81 
ตารางที่ 3.31: แสดงราคาเครื่องดืม่หรืออาหาร โดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่ซือ้ของผู้เข้าใช้บริการ

ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
81 

ตารางที่ 3.32: แสดงหลักสถิติราคาเครื่องดื่มหรืออาหาร โดยเฉลี่ยต่อครัง้ทีซ่ื้อของผู้เข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

82 

ตารางที่ 3.33: แสดงวัตถุประสงค์ “การรบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม” ของการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

82 

ตารางที่ 3.34: แสดงหลักสถิติวัตถุประสงค์ “การรบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม” ของ
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

82 

ตารางที่ 3.35: แสดงวัตถุประสงค์ “อ่านหนังสือ” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

83 

ตารางที่ 3.36: แสดงหลักสถิติวัตถุประสงค์ “อ่านหนังสือ” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ
สด คาเฟ่ อเมซอน 

83 

 
 



ฏ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
           
  หน้า 
ตารางที่ 3.37: แสดงวัตถุประสงค์ ”นั่งท างาน”ของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด  

คาเฟ่อเมซอน 
83 

ตารางที่ 3.38: แสดงหลักสถิติวัตถุประสงค์ “นั่งท างาน” ของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน 

84 

ตารางที่ 3.39: แสดงวัตถุประสงค์ “นัดพบลกูค้า/เจรจาธุรกิจ” ของการเข้าใช้บริการร้าน  
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 84 

ตารางที่ 3.40: แสดงหลักสถิติวัตถุประสงค์ “นัดพบลูกค้า/เจรจาธุรกิจ” ของการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

84 

ตารางที่ 3.41: แสดงวัตถุประสงค์ “นัดพบเพือ่น” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

85 

ตารางที่ 3.42: แสดงหลักสถิติวัตถุประสงค์ “นัดพบเพื่อน” ของการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

85 

ตารางที่ 3.43: แสดงวัตถุประสงค์ “อื่น ๆ” ของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

85 

ตารางที่ 3.44: แสดงหลักสถิติวัตถุประสงค์ “อื่น ๆ” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 
คาเฟ่ อเมซอน 

86 

ตารางที่ 3.45: แสดงปจัจัยด้าน “รสชาติอาหาร/เครื่องดืม่” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสดคาเฟ่อเมซอน 

86 

ตารางที่ 3.46: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “รสชาติอาหาร/เครื่องดื่ม” ที่มผีลต่อการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

87 

ตารางที่ 3.47: แสดงปจัจัยด้าน “ราคาเหมาะสม” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอน 

87 

ตารางที่ 3.48: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “ราคาเหมาะสม” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

87 

ตารางที่ 3.49: แสดงปจัจัยด้าน “บรรยากาศภายในร้านสวยงาม” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

88 

 

 



ฐ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
           
  หน้า 
ตารางที่ 3.50: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “บรรยากาศภายในร้านสวยงาม” ที่มีผลตอ่การ

เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
88 

ตารางที่ 3.51: แสดงปจัจัยด้าน “สะดวกในการเดินทาง” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

88 

ตารางที่ 3.52: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “สะดวกในการเดินทาง” ที่มผีลตอ่การเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

89 

ตารางที่ 3.53: แสดงปจัจัยด้าน “มีที่จอดรถ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

89 

ตารางที่ 3.54: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “มีที่จอดรถ” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

89 

ตารางที่ 3.55: แสดงปจัจัยด้าน “โต๊ะสะดวกต่อการท างาน/อ่านหนงัสอื” ที่มีผลต่อการเข้า
ใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

90 

ตารางที่ 3.56: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “โต๊ะสะดวกต่อการท างาน/อ่านหนังสือ” ที่มีผล
ต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

90 

ตารางที่ 3.57: แสดงปจัจัยด้าน”ความเงียบสงบภายในร้าน”ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

90 

ตารางที่ 3.58: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “ความเงียบสงบภายในร้าน” ที่มผีลต่อการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

91 

ตารางที่ 3.59: แสดงปจัจัยด้าน “มีบริการอินเตอร์เน็ตไรส้าย” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บรกิาร
ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 

91 

ตารางที่ 3.60: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “มีบรกิารอินเตอรเ์น็ตไรส้าย” ที่มีผลต่อการเข้า
ใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

91 

ตารางที่ 3.61: แสดงปจัจัยด้าน “มีจุดปลั๊กไฟให้บริการ” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

92 

ตารางที่ 3.62: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “มีจุดปลั๊กไฟใหบ้รกิาร” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

92 

 
 



ฑ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
           
  หน้า 
ตารางที่ 3.63: แสดงปจัจัยด้าน “อื่น ๆ” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  

คาเฟ่อเมซอน 
92 

ตารางที่ 3.64: แสดงหลักสถิติปจัจัยด้าน “อื่น ๆ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอน 

93 

ตารางที่ 3.65: แสดงลกัษณะการเข้าใช้บริการที่มผีลต่อการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด  
คาเฟ่อเมซอน 

93 

ตารางที่ 3.66: แสดงหลักสถิติลักษณะการเข้าใช้บริการที่มผีลตอ่การเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

93 

ตารางที่ 3.67: แสดงผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “ตนเอง” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

93 

ตารางที่ 3.68: แสดงหลักสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “ตนเอง” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บรกิาร
ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 

93 

ตารางที่ 3.69: แสดงผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน” ที่มีผลต่อการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

95 

ตารางที่ 3.70: แสดงหลักสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน” ที่มีผลต่อ
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

95 

ตารางที่ 3.71: แสดงผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “สมาชิกในครอบครัว” ที่มีผลต่อการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

96 

ตารางที่ 3.72: แสดงหลักสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “สมาชิกในครอบครัว” ที่มีผลต่อการ
เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

96 

ตารางที่ 3.73: แสดงผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “อื่น ๆ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน 
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

96 

ตารางที่ 3.74: แสดงหลักสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “อื่น ๆ” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บรกิาร
ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 

97 

ตารางที่ 3.75: แสดงร้านกาแฟที่ท่านเลือกใช้บรกิารเป็นประจ า 97 
ตารางที่ 3.76: แสดงหลักสถิติร้านกาแฟที่ท่านเลือกใช้บริการเป็นประจ า 98 

 
 



ฒ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
           
  หน้า 
ตารางที่ 3.77: แสดงเครื่องดืม่ “อเมซอน กาแฟด า” ที่นิยมบรโิภคของร้านกาแฟสด  

คาเฟ่อเมซอน 
98 

ตารางที่ 3.78: แสดงหลักสถิติเครือ่งดื่ม “อเมซอน กาแฟด า” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟ
สด คาเฟ่อเมซอน 

98 

ตารางที่ 3.79: แสดงเครื่องดืม่ “คาปูชิโน” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอน 99 
ตารางที่ 3.80: แสดงหลักสถิติเครือ่งดื่ม”คาปูชิโน”ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด  

คาเฟ่อเมซอน 
99 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 มนุษย์เราด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 ประการของชีวิต คือ อาหาร ที่อยูอ่าศัย เครื่องนุง่หม่  
และยารักษาโรค นับตั้งแต่ยุคเริ่มก าเนิดมนุษย์บนโลกนี้ จึงได้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมาย    
เพื่อตอบสนองปจัจัย 4 ประการ ให้ชีวิตมนุษย์มีความสุข ความปลอดภัย และความมั่นคง ในปจัจบุัน
กาแฟสดเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นเครื่องดืม่ช่ืนชอบของคน    
ทั่วโลกจ านวนมาก กาแฟเป็นอีกหนึ่งเครื่องดืม่ที่คนไทยรู้จัก และบริโภคมาเป็นเวลานาน ช่วงหลายปี
ที่ผ่านมามอีัตราการขยายตัวของธุรกจิร้านกาแฟสดเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโต
อย่างรวดเร็วเห็นได้ชัด สาเหตุที่ธุรกิจนีเ้ติบโตอาจมาจากธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟรายใหญ่ ๆ จาก
ต่างประเทศทีเ่ข้ามาลงทุน เช่น สตาร์บัคส์ คอฟฟี่เวิร์ด ที่ได้สร้างความตื่นตัวให้กบัอุตสาหกรรมธุรกจิ
ร้านกาแฟสดเป็นอย่างมาก จากกระแสความนิยมดืม่กาแฟที่มีมากขึ้นของคนไทยและจากแรงกระตุ้น
ตลาดของผูล้งทุนและผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด ซึง่มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้บริโภคหันมาด่ืมกาแฟสดมากขึ้น มีการปรบักลยุทธ์และเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านตัวสินค้าและการ
บริการ ให้ความส าคัญในส่วนของกรรมวิธีการชงกาแฟอย่างได้มาตรฐาน กระแสความนิยมดื่มกาแฟ
สดมีเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มผู้บริโภค เช่น กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยท างาน ทีม่ีความนิยมดื่มมากขึ้น 
ท าให้ร้านกาแฟแตล่ะร้านเกิดการแข่งขันกัน น าเสนอจุดขาย โปรโมช่ัน หรือสร้างจุดเด่นที่มีความ
แตกต่างให้เหนือคู่แข่งขัน เป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้มากที่สดุ 
 กระแสนิยมในการดืม่กาแฟของคนไทยค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ คือเปลี่ยนจากนิยม
ดื่มกาแฟส าเรจ็รปูหันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดค่ัวบดมากขึ้น มีการตกแตง่ร้านใหห้รหูราทันสมัย 
สะดวกสบาย มีบรรยากาศทีม่ีรื่นรมยส์ าหรับการดื่มกาแฟมากข้ึน ร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน จงึ
เป็นทางเลือกหนึ่งของผูเ้ดินทางที่มีความต้องการแวะพักผ่อน ด้วยบรรยากาศรม่รื่นเย็นสบาย ด้วยร่ม
ไม้และน้ าลอ้มรอบ เปรียบเสมือนป่า Amazon อันเป็นสุดยอดแห่งป่าดงดิบธรรมชาติของโลก ที่อุดม
ไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ เพิม่ความสดช่ืนให้กบัร่างกาย ผอ่นคลายความเหนื่อยล้า ด้วย
เครื่องดืม่ที่มีให้เลือกสรรมากมาย อาทิ กาแฟ ชาเขียว นม น้ าผลไมส้มทูตี้ และอาหารว่างนานาชนิด 
นอกจากนั้นพฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของผูบ้รโิภคในยุคใหม่ ร้านกาแฟเป็นสถานที่ทางเลือกใหม่
ของการพบปะพูดคุย สังสรรค์ รวมไปถึงเป็นสถานที่ประชุมหรือท างานระยะสั้น 
 จากข้อมลูข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกบัการศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน ของผู้บริโภคในบรเิวณสาขาวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อใหท้ราบเหตุผลของ
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน สาขาวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยผลการวิจัยน้ีจะใช้
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เป็นแนวทางในการปรับปรงุธุรกจิ กลยทุธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นแนวทางด าเนินกิจการแก่
ผู้สนใจธุรกจิร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
 
1.1 แนะน าธุรกิจ 
 ธุรกิจแฟรนไซส์ ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มและขนม ภายใต้แบรนด์ ”Café Amazon”  
 
ภาพที่ 1.1: Logo ธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มและขนม ภายใต้แบรนด์ ”Café Amazon” 

 

 
 
ที่มา: คาเฟ่ อเมซอน. (2560). สบืค้นจาก http://www.cafe-amazon.com. 
 
1.2 ท าเลท่ีตั้ง 
 ตั้งอยู่ภายในซอยตรงข้ามวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งที่ตั้งอยูส่ามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
โดยวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพอ่โสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่รมิแม่น้ าบางปะกง เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง 
โดยสามารถรองรับจ านวนประชากรเข้าวัดได้เป็นจ านวนมาก ทั้งจากสถานศึกษา หมู่บ้านจัดสรร 
รวมทั้งอาคารชุด ทั้งยังสามารถรองรับประชากรจากจงัหวัดใกล้เคียงได้อกีด้วย และบรเิวณหน้าวัด 
โสธรวรารามวรวิหาร มีตลาดโสธรอกีด้วย และห่างจากตลาดกลางเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
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ภาพที่ 1.2: วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 

  
 

ที่มา: วัดโสธรวรารามวรวิหาร3.jpg. (2559). สืบค้นจาก  
       https://commons.wikimedia.org/wiki/Fileวัดโสธรวรารามวรวิหาร3.jpg?uselang=th.  
 
1.3 รูปแบบร้าน 
 รูปแบบในอาคาร (Shop) พื้นที่ตั้งอยู่ในภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคาร
ส านักงาน อาคารพาณิชย ์ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ควรมพีื้นที่ 40 ตารางเมตรข้ึนไป และพื้นที่ขอจัดต้ัง
ร้านต้องอยู่ในบรเิวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน ในกรณีที่พื้นที่ทีเ่สนอพิจารณาอยู่
ในอาคารหรอืโครงการต้องแนบแปลนโครงการ พร้อมทั้งระบุจุดที่ต้ังร้าน 
 
ภาพที่ 1.3: รูปแบบในอาคาร (Shop) 
 

  
 
ที่มา: ร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร. (2561). สืบค้นจาก 
       https://www.facebook.com/2277596498993889/posts/2278799325540273/. 
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1.4 สถานท่ีตั้ง 
 บ้านเลขที ่130/27 ถนนศรีโสธร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอฉะเชิงเทรา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 
 
ภาพที่ 1.4: สถานที่ตั้งร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
 

 
 
ที่มา: Google Maps. (2017). แผนทีร่้านคาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร.  
       สืบค้นจาก https://www.google.co.th/maps/@13.674838,101.0657921,17z?hl=th.  
 
1.5 ประเภทของสินคา้/บริการ 
 การใหบ้ริการจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดืม่ต่าง ๆ ขนม และสินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ 
 1.5.1 รายละเอียดของสินค้า/บรกิาร 
 ธุรกิจร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ “Café Amazon” ให้บริการจ าหน่ายสินค้าจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเครื่องดื่มชา กาแฟ กาแฟพรีเมียม นม/ช็อคโกแลต น้ าผลไมส้มทูตี้ เครื่องดืม่เพือ่สุขภาพ 
ขนม และสินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ 
 1.5.2 เครื่องดื่มประเภทกาแฟ 
  1) เอสเปรสโซ่  
  เครื่องดืม่กาแฟรสชาติเข้มข้น เสิรฟ์ด้วยแก้วขนาดเล็ก 3.5 ออนซ ์
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ภาพที่ 1.5: ตัวอย่างเครื่องดื่มเอสเปรสโซ ่
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
 
  2) อเมซอน    
  เครื่องดืม่ประเภทกาแฟด ารสชาติเข้มข้น 

 
ภาพที่ 1.6: ตัวอย่างเครื่องดื่มอเมซอน 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  3) อเมซอน เอ็กซ์ตร้า 
  เครื่องดืม่กาแฟเย็นเข้มด้วยรสเอสเพรสโซ 2 เท่า 
 
ภาพที่ 1.7: ตัวอย่างเครื่องดื่มอเมซอน เอก็ซ์ตร้า 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  4) แบล็คคอฟฟี ่
  เครื่องดืม่กาแฟร้อนด ารสเข้มปานกลาง 

 
ภาพที่ 1.8: ตัวอย่างเครื่องดื่มแบล็คคอฟฟี ่
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 



   7 

  5) แบล็คคอฟฟี่น้ าผึ้ง 
  เครื่องดืม่กาแฟด าเย็น ผสมน้ าผึ้งธรรมชาติ รสหวานละมุน 
 
ภาพที่ 1.9: ตัวอย่างเครื่องดื่มแบล็คคอฟฟี่น้ าผึ้ง 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  6) แบล็คคอฟฟี่น้ าผึ้งมะนาว 
  เครื่องดืม่ที่มีความหอมหวานของน้ าผึง้ผสมกับความเปรี้ยวของมะนาวราดด้วยกาแฟ 
อร่อยเย็นสดช่ืนไม่ซ้ าใคร 

 
ภาพที่ 1.10: ตัวอย่างเครือ่งดื่มแบล็คคอฟฟี่น้ าผึ้งมะนาว 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  7) คาปูชิโน 
  เครื่องดืม่คาปูชิโนรอ้น หัวกาแฟเข้มข้น ผสมนมสดร้อนครึง่แก้ว ราดด้วยโฟมนม
ด้านบน รสชาติเข้มข้น 
 
ภาพที่ 1.11: ตัวอย่างเครือ่งดื่มคาปูชิโน 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  8) ลาเต้อเมซอน 
  เครื่องดืม่กาแฟเข้มข้น ผสมนมสดร้อน ราดด้วยโฟมนมด้านบน รสชาติกลมกล่อม 
 
ภาพที่ 1.12: ตัวอย่างเครือ่งดื่มลาเต้อเมซอน 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  9) มอคค่า 
  เครื่องดืม่กาแฟเข้มข้น ผสมช็อกโกแลตและนมสดร้อน ราดด้วยโฟมนมด้านบน รสชาติ
กลมกล่อม หอมกลิ่นช็อกโกแลต 
 
ภาพที่ 1.13: ตัวอย่างเครือ่งดื่มมอคค่า 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  10) ไวท์ ช็อก มัคคิอาโต้ 
  เครื่องดืม่กาแฟร้อน หวานละมุน หอมนุม่กลิ่นไวท์ช็อกโกแลต 

 
ภาพที่ 1.14: ตัวอย่างเครือ่งดื่มไวท ์ช็อก มัคคิอาโต้ 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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 1.2.2 เครื่องดื่มประเภทกาแฟพรเีมียม 
  1) เอสเปรสโซ่รอ้น 
  เครื่องดืม่กาแฟเข้มข้น รสชาตินุ่มนวล เสริ์ฟด้วยแก้วขนาดเล็ก 3.5 ออนซ์ ใช้เมล็ด
กาแฟอาราบกิาสูตรพิเศษ 
 
ภาพที่ 1.15: ตัวอย่างเครือ่งดื่มกาแฟเอสเปรสโซร่้อน 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  2) แบล็คคอฟฟีร่้อน 
  เครื่องดืม่กาแฟด ารสชาตินุ่มเข้มข้น เข้มข้นปานกลาง ใช้เมล็ดกาแฟอาราบิกาสูตรพเิศษ 
 
ภาพที่ 1.16: ตัวอย่างเครือ่งดื่มกาแฟแบล็คคอฟฟี่ร้อน 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  3) แบล็คคอฟฟี่เย็น 
  เครื่องดืม่กาแฟด าเย็นสไตล์อเมริกา หอม หวาน รสกาแฟกลมกล่อม ใช้เมล็ดกาแฟอา
ราบิกาสูตรพเิศษ 
 
ภาพที่ 1.17: ตัวอย่างเครือ่งดื่มกาแฟแบล็คคอฟฟี่เย็น 
 

  
 

ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 

  4) คาปูชิโน่ร้อน 
  เครื่องดืม่กาแฟเข้มข้น ผสมนมสดร้อนครึ่งแก้ว ราดด้วยโฟมนมด้านบน รสชาติเข้มข้น 
ใช้เมล็ดกาแฟอาราบกิาสูตรพิเศษ 
 
ภาพที่ 1.18: ตัวอย่างเครือ่งดื่มกาแฟคาปูชิโน่ร้อน 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  1.2.2.5 คาปูชิโน่เย็น 
  เครื่องดืม่กาแฟเย็นผสมนมสด รสชาติปานกลาง หอม หวาน แต่งหน้าด้วยโฟมนม ใช้
เมล็ดกาแฟอาราบิกาสูตรพเิศษ 
 
ภาพที่ 1.19: ตัวอย่างเครือ่งดื่มกาแฟคาปูชิโน่เย็น 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
 
  6) ลาเต้ อเมซอนร้อน 
  เครื่องดืม่กาแฟเข้มข้น ผสมนมสดร้อน ราดด้วยโฟมนมด้านบน รสชาติกลมกล่อม 
เข้มข้น ใช้เมล็ดกาแฟอาราบกิาสูตรพิเศษ 
 
ภาพที่ 1.20: ตัวอย่างเครือ่งดื่มกาแฟลาเต้ อเมซอนร้อน 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  7) ลาเต้ อเมซอนเย็น 
  เครื่องดืม่กาแฟเย็นผสมนมสด รสชาติหอม หวาน กลมกล่อม เข้มข้น ใช้เมล็ดกาแฟ 
อาราบิกาสูตรพิเศษ 
 
ภาพที่ 1.21: ตัวอย่างเครือ่งดื่มกาแฟลาเต้ อเมซอนเย็น 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  8) คอฟฟี่มาเบิล้เย็น 
  เครื่องดืม่กาแฟเย็นผสมนมสด รสชาติหอม หวาน กลมกล่อม แต่งหน้าด้วยเยลลี่กาแฟ 
ใช้เมล็ดกาแฟอาราบกิาสูตรพิเศษ 
 

ภาพที่ 1.22: ตัวอย่างเครือ่งดื่มคอฟฟี่มาเบิ้ลเย็น 
 

  
 

ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  9) คาราเมลมัคคิอาโต ้
  เครื่องดืม่กาแฟเข้มข้น ผสมนมสดร้อน หวานละมุน หอมกลิน่คาราเมล แต่งหน้าด้วย 
คาราเมลซอส ใช้เมล็ดกาแฟอาราบิกาสูตรพเิศษ 
 
ภาพที่ 1.23: ตัวอย่างเครือ่งดื่มคาราเมลมัคคิอาโต ้
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  1.2.3 เครื่องดื่มประเภทชา 
   1) ชา 
   เครื่องดืม่ชาร้อนกลิ่นต่าง ๆ หอมกลิ่นเฉพาะตัว 
 
ภาพที่ 1.24: ตัวอย่างเครือ่งดื่มชา 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  2) ชาเขียวนม 
  เครื่องดืม่ชาเขียวนมสดร้อนสูตรพเิศษ ผสมความหอมของนม ได้รสชาตินุ่มอย่างลงตัว 
 
ภาพที่ 1.25: ตัวอย่างเครือ่งดื่มชาเขียวนม 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  3) ชานม 
  เครื่องดืม่ชานมร้อนสูตรพิเศษ รสหวานมันสไตล์ไทย 
 
ภาพที่ 1.26: ตัวอย่างเครือ่งดื่มชานม 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  4) ชามะนาว 
  เครื่องดืม่ชามะนาว ท าจากชาซลีอนแทผ้สมน้ าตาล เพิม่รสชาติด้วยน้ ามะนาวสด 
 
ภาพที่ 1.27: ตัวอย่างเครือ่งดื่มชามะนาว 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  5) ชาด า 
  เครื่องดืม่ชาด าเย็น จากชาซลีอนแทผ้สมน้ าตาล ใหร้สชาติสดช่ืน 

 
ภาพที่ 1.28: ตัวอย่างเครือ่งดื่มชาด า 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  6) ชาเขียวน้ าผึ้งมะนาวเจลลี ่
  เครื่องดืม่ชาเขียวน้ าผึ้งมะนาวเจลลี่ ชาเขียวเย็น ผสมน้ าผึ้งธรรมชาติและน้ ามะนาวสด 
ตกแต่งด้านบนเครื่องดื่มด้วยเจลลี่น้ าผึ้ง 
 
ภาพที่ 1.29: ตัวอย่างเครือ่งดื่มชาเขียวน้ าผึง้มะนาวเจลลี ่
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  7) มัทฉะถ่ัวแดง 
  เครื่องดืม่ชาเขียวมัทฉะเกรดพรีเมี่ยม กลมกลมเต็มรสชาเขียวแท้ ๆ พร้อมเค้ียวเพลินไป
กับถ่ัวแดงแสนอร่อย 
 
ภาพที่ 1.30: ตัวอย่างเครือ่งดื่มมัทฉะถ่ัวแดง 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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 1.2.4 เครื่องดื่มประเภทเพื่อสุขภาพ 
  1) ไลท์คอฟฟี่ฮันนี ่
  เครื่องดืม่กาแฟ สไตล์คาเฟ่ อเมซอน ผสานกบัความหอม หวานของน้ าผึ้ง ใหร้สชาติ
กาแฟนุ่มละมุน ดื่มง่ายในปริมาณความหวานที่พอเหมาะ  
 
ภาพที่ 1.31: ตัวอย่างเครือ่งดื่มไลท์คอฟฟีฮ่ันน่ี 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  2) เฟรชคาเฟล่าเต ้
  เครื่องดืม่กาแฟลาเตส้ไตล์ คาเฟ่ อเมซอน  นุ่มละมุนลิ้นด้วยนมสด รสชาติเข้มข้นโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.32: ตัวอย่างเครือ่งดื่มเฟรชคาเฟ่ลาเต้ 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  3) แบล็คทีฮันน่ี 
  เครื่องดืม่ชาด าที่เป็นเอกลักษณ์ของคาเฟ่ อเมซอน ผสานกับความหอม หวาน ของ
น้ าผึ้ง อร่อยช่ืนใจ 
 
ภาพที่ 1.33: ตัวอย่างเครือ่งดื่มแบล็คทฮีันน่ี 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  4) มัทฉะฮันนี ่
  เครื่องดืม่มัทฉะสูตรพรเีมี่ยม กลมกลมเต็มรสชาเขียวแท ้ผสมผสานกับความหอมหวาน
ของน้ าผึ้ง อร่อยเย็นสดช่ืน 
 
ภาพที่ 1.34: ตัวอย่างเครือ่งดื่มมัทฉะฮันนี ่
 

  
 

ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  5) มัทฉะลาเต ้
  เครื่องดืม่มัทฉะเกรดพรเีมี่ยม กลมกล่อมเตม็รสชาเขียวแท้ นุ่มละมุนด้วยนมสด อรอ่ย
หอมโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.35: ตัวอย่างเครือ่งดื่มมัทฉะลาเต ้
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  6) เฟรชมลิค์ท ี
  เครื่องดืม่ชา สไตล์คาเฟ่ อเมซอน ตบท้ายด้วยนมสด อร่อยนุ่มโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.36: ตัวอย่างเครือ่งดื่มเฟรชมลิค์ท ี
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  7) ดาร์คช็อกโกแลต 
  เครื่องดืม่ช็อกโกแลตเกรดพรีเมีย่ม ผสานกับความนุ่มของนมสด อร่อยเข้มข้นโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.37: ตัวอย่างเครือ่งดื่มดาร์คช็อกโกแลต 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
 1.2.5 เครื่องดื่มประเภทนม/ช็อคโกแลต 
  1) นมสด 
  เครื่องดืม่นมสดร้อน ได้รสชาติและความหอมของนมสดแท้ 
 
ภาพที่ 1.38: ตัวอย่างเครือ่งดื่มนมสด 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  2) ช็อกโกแลต 
  เครื่องดืม่ช็อกโกแลตร้อนสูตรพิเศษ รสชาติเข้มข้น ผสมนมสดร้อน ราดด้วยโฟมนม 
 
ภาพที่ 1.39: ตัวอย่างเครือ่งดื่มช็อกโกแลต 
 

  
 

ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  3) สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก 
  เครื่องดืม่ปั่นรสสตรอเบอรร์ี่ หอมกลิ่นชีสเค้ก เค้ียวเพลิดเพลินไปกบับัตเตอร์คุกกี้แสน
อร่อย 
 
ภาพที่ 1.40: ตัวอย่างเครือ่งดื่มสตรอเบอรร์ี่ชีสเค้ก 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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 1.2.6 เครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้/สมูตที ้
  1) น้ าลิ้นจี ่
  เครื่องดืม่น้ าลิ้นจี่ รสชาติเปรี้ยว หวานอย่างลงตัว ในเอกลักษณ์เฉพาะของผลไม้ไทย 
 
ภาพที่ 1.41: ตัวอย่างเครือ่งดื่มน้ าลิ้นจี ่
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  2) น้ าสตรอเบอร์รีป่ั่น 
  เครื่องดืม่น้ าสตรอเบอร์รีเ่ข้มข้น หอม หวาน อมเปรี้ยว อร่อยสดช่ืนโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.42: ตัวอย่างเครือ่งดื่มน้ าสตรอเบอรร์ี่ปั่น 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  3) น้ ากีวีปั่น 
  เครื่องดืม่น้ ากีว่ีเข้มข้น หอม หวาน อมเปรี้ยว อร่อยสดช่ืนโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.43: ตัวอย่างเครือ่งดื่มน้ ากีวีปั่น 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  4) น้ ามิกซ์เบอรร์ี่ปั่น 
  น้ ามิกซ์เบอรี่เข้มข้น หวาน อมเปรี้ยว อรอ่ยสดช่ืนโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.44: ตัวอย่างเครือ่งดื่มน้ ามิกซเ์บอร์รีป่ั่น 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  5) โยเกิร์ตสมทูตี้สตรอเบอรร์ี ่
  น้ าสตรอเบอร์รีผ่สมโยเกิร์ต หวาน อมเปรี้ยว อร่อยสดช่ืนโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.45: ตัวอย่างเครือ่งดื่มโยเกริ์ตสมูทตี้สตรอเบอร์รี ่
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  6) โยเกิร์ตสมทูตี้มิกซเ์บอรรี ่
  น้ ามิกซ์เบอรี่ผสมโยเกริ์ต หวาน อมเปรี้ยว อร่อยสดช่ืนโดนใจ 
 
ภาพที่ 1.46: ตัวอย่างเครือ่งดื่มโยเกริ์ตสมูทตี้มิกซ์เบอรรี ่
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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 1.2.7 เครื่องดื่มประเภทเครื่องดืม่พิเศษ 
  1) Amazon Fortune Cookies 
  เครื่องดืม่กาแฟปั่นผสมไซรัปกลิ่นคุกกีร้าดซอสคาราเมล สอดไส้และทอ็ปปงิด้วยคุกกี้
รสชาติเข้มข้น หวานมัน 
 

ภาพที่ 1.47: ตัวอย่างเครือ่งดื่มน้ า Amazon Fortune Cookies 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 

  2) Salted Egg Latte 
  เครื่องดืม่กาแฟลาเต้ ผสมไซรัป Salted Caramel ท็อปปิงแน่น ๆ ด้วยผงไข่เค็ม 
รสชาติกาแฟ หอมกลมกล่อม อร่อย ลงตัว 
 

ภาพที่ 1.48: ตัวอย่างเครือ่งดื่มน้ า Salted Egg Latte 
 

  
 

ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  3) น้ าส้มเขียวหวานผสมเกล็ดสม้ 100% 
  เครื่องดืม่น้ าสม้เขียวหวานผสมเกล็ดส้ม 100% จากคาเฟอ่เมซอน ทางเลอืกใหม่ส าหรบั
ผู้ที่รกัสุขภาพและไม่ดื่มกาแฟ 
 
ภาพที่ 1.49: ตัวอย่างเครือ่งดื่มน้ าส้มเขียวหวานผสมเกล็ดสม้ 100% 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  4) Hojicha Brown Jelly Frappe 
  เครื่องดืม่ชาเขียวค่ัวสไตล์ญี่ปุ่นปั่น เพิม่ความหอมกลมกล่อมด้วยซอส และเยลลี่ 
Brown Sugar 
 
ภาพที่ 1.50: ตัวอย่างเครือ่งดื่ม Hojicha Brown Jelly Frappe 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  5) Hojicha Red Bean Frappe 
  เครื่องดืม่ชาเขียวค่ัวสไตล์ญี่ปุ่นปั่น รสชาติกลมกลอ่ม ท็อปปงิด้วยถ่ัวแดง และซอส 
Brown Sugar 
 
ภาพที่ 1.51: ตัวอย่างเครือ่งดื่ม Hojicha Red Bean Frappe 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  6) Matcha Brown Jelly Latte 
  เครื่องดืม่มัทฉะนมสดเย็นต้นต ารบัญีปุ่่นแท้ เพิ่มเนื้อเยลลี่ และซอส Brown Sugar 
หอมอร่อยเค้ียวเพลินแบบรสชาติออริจินลั 
 
ภาพที่ 1.52: ตัวอย่างเครือ่งดื่ม Matcha Brown Jelly Latte 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
 



   29 

  7) Salted Egg Dark Chocolate 
  เครื่องดืม่ช็อคโกแลตเย็นเข้มขันผสมไซรปั Salted Caramel เพิ่มความอร่อยหอมมัน
ด้วย ท็อปปิงผงไข่เค็มแบบจัดเต็ม 
 
ภาพที่ 1.53: ตัวอย่างเครือ่งดื่ม Salted Egg Dark Chocolate 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
 
 1.2.8 สินค้าประเภทขนม 
 
ตารางที ่1.1: สินค้าประเภทขนม 
 

1 กล้วยหอมทอดด้ังเดิม 18 เดลี่นัทแครนเบอรี ่ 35 พายกรอบผเีสือ้ 
2 กล้วยหอมทอด BBQ 19 ทูเล ่ 36 พายแยมสตรอเบอรี ่
3 กล้วยหอมทอดรสลาบ 20 ทองม้วนมะพร้าว 37 มะม่วงเคลือบมะพร้าว 
4 แก้วเมสันจาร ์ 21 บราวนี่ Lamune 38 มันฝรัง่ทอดไข่เค็ม 
5 ขนมเบื้อง 22 บราวนี่ ดาร์กช็อก 39 มาการองเล็ก 
6 ขาไก่เนยสด 23 บราวนี่รสชาเขียว 40 เมอแรงค์การ์ตูน 
7 คอนเฟลก๊ซ ์ 24 บราวนี่ชูการเ์จลลี ่ 41 เมอแรงนัท 
8 คาราเมลวาฟเฟลิ 25 บริทเทลิ บานาน่า 42 เม็ดกาแฟเคลือบช็อก 
9 คุ้กกี้ผลไม้รวม 26 ใบเตยมะพร้าว 43 แมคคาเดเมียอบเกลือ 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที ่(ต่อ) 1.1: สินค้าประเภทขนม 
 

10 คุ้กกี้ข้าวฮางงอก 27 ปังกรอบเนยสด 44 โรลฝอยทอง 
11 คุ้กกี้กล้วย ช็อกชิพ 28 ปังกรอบกระเทียม 45 โรลบล-ูสตรอเบอรี ่
12 เครปเค้ก 29 ปั้นขลิปปลาและเห็ด 46 ส้มหน้านิม่ 
13 แครกเกอรส์ัปปะรด 30 ปั้นขลิปไกห่ยอง 47 โสดนมสด 
14 แครกเกอร์ธัญพืช 31 เผือกทอดรสดัง้เดิม 48 โสดช็อคโกแลต 
15 ช็อคหน้านิ่ม 32 เผือกทอดรสชีส 49 เอแคลร ์
16 ช็อคกคาราเมลวาฟเฟลิ 33 ฝอยทองกรอบ 50 เอแดลแทง่ 
17 ซอฟเสรฟิ 34 ฝอยทองลาวา   

 
 1.2.9 สินค้าประเภทของฝาก/ของที่ระลึก 
  1) กาแฟดริป 
  กาแฟแท้คั่วบด พร้อมให้คุณดริปสร้างบรรยากาศดี ๆ ในการดื่มกาแฟได้ทุกที ่
 
ภาพที่ 1.54: ตัวอย่างสินค้ากาแฟดริป 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  2) กาแฟดริปดอยปางขอน 
  กาแฟแท้คั่วบดจากดอยปางขอน จงัหวัดเชียงราย พร้อมใหคุ้ณดริปสร้างบรรยากาศดี ๆ
ในการดื่มกาแฟได้ทุกที่ รสชาติเข้มข้น 
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ภาพที่ 1.55: ตัวอย่างสินค้ากาแฟดริปดอยปางขอน 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  3) พวงกุญแจ Macaw 
  พวงกุญแจที่เป็นทั้งไฟฉายและเสียงพูด 
 
ภาพที่ 1.56: ตัวอย่างสินค้าพวงกญุแจ Macaw 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
 



   32 

  4) ขวดสแตนเลส 
  ขวดสแตนเลส ที่มีใหเ้ลือกถึง 5 สี 5 แบบ ขนาดความจุ 17 ออนซ์ จะใส่เครือ่งดื่มร้อนก็
ได้ เครื่องดื่มเย็นก็ดี พกพาสะดวก เติมความสดช่ืนได้ทุกที่ 
 

ภาพที่ 1.57: ตัวอย่างสินค้าขวดสแตนเลส 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  5) Amazon Sport Bag 
  กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสีขาว ทรงสปอร์ต เหมาะกบัทุกเพศทุกวัย I love Café Amazon 

 

ภาพที่ 1.58: ตัวอย่างสินค้า Amazon Sport Bag 
 

  
 

ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  6) Amazon Drive Thru Tumbler Limited Edition 
  แก้วพลาสติกใสลวดลายใหม ่ฝาโดมออกแบบเป็นพิเศษ ภายในมีโมเดลจ าลองร้าน 
Café Amazon Drive Thru และโมเดลรถทีส่ามารถว่ิงหมนุรอบฝาโดมอยู่ด้านใน พร้อมหลอด
พลาสตกิลายใหม่แบบมีวงแหวนล็อค ขนาดบรรจุ 22 ออนซ ์
 

ภาพที่ 1.59: ตัวอย่างสินค้า Amazon Drive Thru Tumbler Limited Edition 
 

  
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 

 
  7) หมอนรองคอรุ่นพิเศษ Amazon 2 in 1 Pillow Limited Edition (นกแก้ว) 
  สามารถเปลี่ยนจากหมอนรองคอเป็นตุ๊กตา มี 2 ลายให้สะสม สัมผสัความนุ่มนิม่กันได้
แล้วตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป สินค้ามจี านวนจ ากัด  
 

ภาพที่ 1.60: ตัวอย่างสินค้าหมอนรองคอรุ่นพิเศษ Amazon 2 in 1 Pillow Limited Edition  
(นกแก้ว) 

 

  
 

ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
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  8) แก้วเซรามิคลายฝีพระหัตถ์ (สีด า, สีทอง, สีขาว) 
  แก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรง
ประทานออกแบบภาพวาดลายฝพีระหัตถ์เป็นพิเศษ 
 

ภาพที่ 1.61: ตัวอย่างสินค้าแก้วเซรามิคลายฝพีระหัตถ์ (สีด า, สีทอง, สีขาว) 
 

   
 
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน). (2560). สินค้าแบรนด์ Café Amazon.  
       สืบค้นจาก http://www.cafe-amazon.com/products-detail/. 
 
1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ 
 1.6.1 เครื่องเก็บเงินระบบ POS (Point Of Sale) เป็นอุปกรณ์ระบบขายหน้าร้าน ที่มีการ
เก็บข้อมูลการขาย และบันทึกค่าใช้จ่าย สามารถตัดสต็อกสนิค้าได้ ดูความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ
สินค้า รวมถึงระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมลูผ่านอินเทอเน็ต โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นท างานร่วมกับ
เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค้ด การอ่านแถบแม่เหลก็ ควบคู่กับเครือ่งอ่านบัตรเครดิต 
เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1.62: ตัวอย่างเครือ่งเก็บเงินระบบ POS 
 

 
 

ที่มา: เครื่องเก็บเงินระบบ pos. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://aumento.officemate.co.th/ 
media/catalog/product/O/F/OFM8003690.jpg?imwidth=640. 
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 1.3.2 ตู้แช่ขนม ตู้กระจกโชว์ขนม 3 ช้ัน แช่เย็นด้วยระบบคอมเพรสเซอร์ทีส่ามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ พร้อมไฟ LED อุปกรณ์สามารถถอดออกท าความสะอาดได ้ใช้จัดวางขนมให้เกิดความ
สวยงาม ช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้า และง่ายต่อการเลือกสินค้าของลูกค้า 
 
ภาพที่ 1.63: ตัวอย่างตู้แช่ขนม 
 

  
 

ที่มา: ตู้แช่ขนม. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://thai.opendisplayfridge.com/photo/pl18632740-
curved_glass_refrigerated_bakery_display_case_bakery_refrigerator_showcase.jp
g. 

 
 1.3.3 ตู้วางขนม ช้ันวางของ 5 ช้ัน ขนาดกว้าง 80 ซม. ช้ันวางเป็นวัสดุกระจกนิรภัย
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขาเหล็ก แข็งแรง รับน้ าหนักได้ดี 
 
ภาพที่ 1.64: ตัวอย่างตู้วางขนม 
 

  
 
ที่มา: ตู้วางขนม. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.indexlivingmall.com/5-80.html. 
 

https://www.indexlivingmall.com/5-80.html
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 1.3.4 ตู้เย็นแช่วัตถุดิบ ตู้แช่แข็งฝาทึบ 14.4 คิว SHARP มีระบบ Fast Freezing ปุ่มท า
ความเย็นแบบเร่งด่วน ระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอร์โมสตาร์ทใช้งานได้ง่าย สามารถปรับ
อุณหภูมิความเย็นได้ตามความต้องการ ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ เช่น น้ าแข็ง นม โยเกิร์ต เป็นต้น 
 
ภาพที่ 1.65: ตัวอย่างตู้เย็นแช่วัตถุดิบ 
 

  
 
ที่มา: ตู้เย็นแช่วัตถุดิบ. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.priceza.com/p/21151340. 

 
 1.3.5 เครื่องสกัดกาแฟและชา ขนาด 2 หัวกรุ๊ป ใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน หรือ Heat 
Exchanger โดยใช้ CTS System ระบบแลกเปลี่ยนความรอ้น อันเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะ Astoria ส่งผล
ให้การควบคุมอุณหภูมิเสถียรเหมาะสมและไมเ่กิดความรอ้นสะสม จนท าให้กาแฟมรีสขมไหม้ 
 
ภาพที่ 1.66: ตัวอย่างเครือ่งสกัดกาแฟและชา  
 

  
 
ที่มา: เครื่องสกัดกาแฟและชา. (2561). สืบค้นจาก          

  http://www.coffeeinner.com/product/1830955/astoria-tanya-r-2-group.html. 

https://www.priceza.com/p/21151340
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 1.3.6 เครื่องปั่น เครื่องปั่นสมูทตี้ชนิดเก็บเสียง สามารถปั่นได้ทั้งแบบ Manual และแบบตัง้
เวลาในการปั่น ตั้งความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ ก าลังไฟ 220–240 v / 1,680w ขนาด
ความจุโถปั่น 2 ลิตร ขนาด 258×323×514 มิลลิเมตร 
 
ภาพที่ 1.67: ตัวอย่างเครือ่งปั่น 

 

  
 
ที่มา: เครื่องปั่น. (ม.ป.ป.). สบืค้นจาก https://www.coffmanshop.com/product-page/cmi-

699d. 
 
 1.3.7 เครื่องบดกาแฟ Compak ใช้เพื่อบดเมล็ดกาแฟทกุชนิด 
 
ภาพที่ 1.68: ตัวอย่างเครือ่งบดกาแฟ 
 

  
 
ที่มา: เครื่องบดกาแฟ compak. (2561). สืบค้นจาก  
          http://www.cbthshop.com/product/21/9-k3. 
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1.7 ขั้นตอนการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon จาก ปตท. 
 1.7.1 ผู้สนใจลงทุนแฟรนไซส์เป็นผู้เสนอพื้นทีม่าให้ ปตท. พิจารณา ทั้งนีห้้ามมิให้ผูส้นใจ
ลงทุนเข้าท าสญัญาจอง หรือสัญญาเช่าพื้นที่กบัเจ้าของพื้นที ่ก่อนที่ ปตท. จะอนุมัติใหส้ิทธิแฟรนไซส์
แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ปตท. จะไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ จากการนั้น 
 1.7.2 ด าเนินการกรอกข้อมลูเข้าร่วมธุรกจิแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe Amazon นอกสถานี
บริการ ใน E-form ได้ที่ www.cafe-Amazon.com หมวดแฟรนไซส์ ดังนี ้
  1) กรอกแบบฟอร์มออนไลน ์
   - ระบบจะ Default วันที่ให้เป็นวันปัจจุบัน 
   - เลือก “ประเภทผู้ประกอบการ” พร้อมระบุช่ือ 
   - ระบุ “ช่องทางการติดต่อ” 
   - เลือกว่ามีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิร้านคาเฟอ่เมซอนหรือไม่ 
 
ภาพที่ 1.69: ข้ันตอนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอรว่มธุรกิจแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe 

Amazon ทางออนไลน ์(1) 
 

  
 
ที่มา: แบบฟอรม์ผู้ยื่นค ารอ้งขอร่วมธุรกจิแฟรนไซส์ร้าน Cafe Amazon. (2061). สืบค้นจาก 

http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
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  2) กรอกรายละเอียดสถานที่ตั้งร้านให้ครบถ้วน 
 
ภาพที่ 1.70: ข้ันตอนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอรว่มธุรกิจแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe 

Amazon ทางออนไลน ์(2) 
 

 
 
ที่มา: แบบฟอรม์ผู้ยื่นค ารอ้งขอร่วมธุรกจิแฟรนไซส์ร้าน Cafe Amazon. (2061).  สืบค้นจาก 

http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
 

 3) กรอกรายละเอียดสถานที่ตั้งร้านให้ครบถ้วน 
  - ระบุความเป็นเจ้าของพื้นที่ ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 
  - ระบุค่าเช่าพื้นที่ (หากเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ระบุค่าเช่าเป็น 0 บาท) 
  - เลือก “ลักษณะพื้นที”่ ระบลุะติจูด/ลองจจิูด 
  - เลือก “สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่ที่จะน าเสนอ” 
  - เลือกว่าพื้นที่ดังกล่าว มีทีจ่อดรถหรือไม่ 
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ภาพที่ 1.71: ข้ันตอนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอรว่มธุรกิจแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe 
Amazon ทางออนไลน ์(3) 

 

  
 
ที่มา: แบบฟอรม์ผู้ยื่นค ารอ้งขอร่วมธุรกจิแฟรนไซส์ร้าน Cafe Amazon. (2061). สืบค้นจาก 

http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
 

  4) แนบไฟล์แผนที่แสดงที่ตั้งร้านและสถานที่ทีส่ าคัญโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร 
   - แผนที่แสดงที่ตัง้ร้าน รปูแสดงแผนที่ตัง้ร้าน รปูแปลนโครงการพรอ้มระบุต าแหน่ง
ตั้งร้าน 
   - รูปถ่ายแสดงสถานทีส่ าคัญโดยรอบ 
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ภาพที่ 1.72: ข้ันตอนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอรว่มธุรกิจแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe 
Amazon ทางออนไลน ์(4) 

 

 
 
ที่มา: แบบฟอรม์ผู้ยื่นค ารอ้งขอร่วมธุรกจิแฟรนไซส์ร้าน Cafe Amazon. (2061).  สืบค้นจาก 

http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
 

 5) ระบบจะแสดงข้อมลูทีก่รอกมาทัง้หมด เมื่อกด ยืนยันข้อมูล ระบบจะโชว์กลอ่งข้อความ
ดังรูป ใหก้ด OK 
 
ภาพที่ 1.73: ข้ันตอนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอรว่มธุรกิจแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe 

Amazon ทางออนไลน ์(5) 
 

 
 

ที่มา: แบบฟอรม์ผู้ยื่นค ารอ้งขอร่วมธุรกจิแฟรนไซส์ร้าน Cafe Amazon. (2061).  สืบค้นจาก 
http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
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  6) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนการกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว 
   - หากครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะ Approve การสมัคร และลูกคา้จะได้รับเมลตอบกลบั 
รายละเอียดดังภาพที่ 74 
   - หากไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะ Reject การสมัคร และลูกคา้จะได้รับเมลตอบกลบั 
รายละเอียดดังภาพที่ 75 พร้อมระบุเหตุผลที่ Reject ขอให้ผู้สนใจด าเนินการสมัครเข้าใหม่อีกครั้ง 

 

ภาพที่ 1.74: ข้ันตอนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอรว่มธุรกิจแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe 
Amazon ทางออนไลน ์(6) 

 

  
 
ที่มา: แบบฟอรม์ผู้ยื่นค ารอ้งขอร่วมธุรกจิแฟรนไซส์ร้าน Cafe Amazon. (2061).  สืบค้นจาก 

http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
 

ภาพที่ 1.75: ข้ันตอนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอรว่มธุรกิจแฟรนไซสร์้านกาแฟ Cafe 
Amazon ทางออนไลน ์(7) 

 

  
 

ที่มา: แบบฟอรม์ผู้ยื่นค ารอ้งขอร่วมธุรกจิแฟรนไซส์ร้าน Cafe Amazon. (2061). สืบค้นจาก 
http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
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 1.7.3 ข้ันตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน นับตั้งแต่ ปตท.ได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จากผูส้นใจลงทุนหลังจากนั้น ปตท. จะนัดสมัภาษณ์และหากผลการสัมภาษณ์ผ่าน ปตท.
จะแจง้รายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่จะตอ้งจัดเตรียมเพื่อใช้ในการท าสญัญาแฟรนไซส์ให้กบัผูท้ี่
ได้รับสทิธิฯทราบ 
 1.7.4 ผู้ที่ได้รับสิทธิแฟรนไซสจ์ะต้องเข้าท าสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุมัตสิิทธิแฟรนไซสห์ากไม่ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ปตท.จะถือว่าสละ
สิทธิ ทั้งนี้ ปตท. ขอแจ้งใหท้ราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กบัผูอ้ื่นได้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลกัษณ์อักษรก่อน  
 1.7.5 ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไซส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนกอ่สร้าง ตกแต่งอาคาร และช าระเงินค่า
วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ ปตท. ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายตามที่ ปตท. เรียกเกบ็ ให้ครบถ้วนก่อนด าเนินการเปิดร้าน รายละเอียด ดังนี ้
 
ภาพที่ 1.76: เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน และค่าสิทธิแฟรนไซส์คาเฟอ่เมซอน 
 

 
 
ที่มา: เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน และค่าสิทธิ Café amazon. (2562). สืบค้นจาก  
          http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
 
 2.7.6 ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไซส์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารบัการอบรมล่วงหน้าก่อนด าเนินการ
เปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จึงจะไดร้ับอนมุัติใหเ้ปิด
ด าเนินการ 

http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18
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 2.7.7 ร้านกาแฟ Cafe Amazon บรหิารงานภายใต้ระบบแฟรนไซส์ ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิแฟ
รนไซส์ Cafe Amazon ต้องให้ความร่วมมอื ปตท. และปฏิบัติตามเงือ่นไขในสัญญาแฟรนไซส์อย่าง
เคร่งครัด 
 
ภาพที่ 1.77: สิทธิประโยชนส์ าหรับผู้ได้รับสิทธิแฟรนไซส์คาเฟ่อเมซอน 
 

 
 
ที่มา: สิทธิประโยชนส์ าหรับผู้ได้รบัสิทธิแฟรนไซส์ Café amazon. (2562). สืบค้นจาก  

http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=18. 
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ตารางที่ 1.2: แผนการด าเนินงานระยะเวลา 12 เดือน เพื่อเตรียมการลงทุนเพื่อการต่อยอดร้านกาแฟ 
คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธรราชวรรามวรวิหาร จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 

            

2. เตรียมเงินทุน             
3. ด าเนินการกรอกข้อมลู
ขอสิทธิแฟรนไซส์  

            

4. ท าสัญญารับสิทธิแฟ
รนไซส ์

            

5. ด าเนินการลงทุน
ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร 
พร้อมช าระค่าวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ 
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่
ปตท. เรียกเก็บ 

            

6. เปิดรบัสมัครพนักงาน    
 

        
7.ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไซส์ 
ผู้จัดการร้านและพนักงาน 
เข้าอบรมล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการเปิดร้าน 

            

8. จัดหาแหล่งสินค้าจาก
ผู้จัดจ าหน่ายรายอื่น ๆ 

            

9. ท าการตลาด-โฆษณา             
10. ด าเนินการขาย             
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1.8 จุดเด่นและนวัตกรรม 
 1.8.1 จุดเด่น 
  1) ด้านท าเลที่ตัง้ ท าเลร้านอยูห่น้าวัดโสธรวรารามวรวิหารในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วัดหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีผู้คน ที่มาสักการะบูชาหลวงพ่อโสธร และนักทอ่งเที่ยวในรูปแบบทัวร์คนไทย
และชาวต่างชาติ แวะเวียนกันมาอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน โดยทางวัดเปิดให้นมัสการทุกวัน วัน
ธรรมดาเวลา 07.00–16.15น. วันหยุดเวลา 08.00–16.30น. สอดคล้องกับเวลาท าการของ
ทางร้านคือ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00–18.00น.  
  2) ด้านแรงงาน พนักงานของร้านได้รับการฝึกฝนจาก ศูนย์ฝึกอบรมบารสิต้า หรือ 
Training Center เพื่ออบรมทัง้ภาคทฤษฎีและ นอกจากนีเ้รายังมหีลกัสูตรฝกึอบรม Re-trainingle 
ส าหรับร้านที่เปิดด าเนินการขายไปแล้ว ทั้งนีเ้พื่อให้ร้านสามารถให้บริการอย่างมมีาตรฐานในระดับ
สากลส่งตอ่กาแฟคุณภาพดีถึงมือผู้บริโภค 
 1.8.2 นวัตกรรม 
 คาเฟ่ อเมซอน ถือเป็นร้านกาแฟแบรนด์แรก ที่ได้รับตราสญัลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส าหรับผลติภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเครื่องดื่มทางเลือก
สุขภาพ จ านวน 3 เมนู ได้แก่ Light Coffee Honey กาแฟด าผสมน้ าผึ้ง Black Tea Honey ชาด า
เย็นผสมน้ าผึ้ง และ Matcha Honey ชามัทฉะแท้ 100% ผสมน้ าผึง้ โดยเป็นเครือ่งดื่มที่มีรสชาติ
หวานน้อย และเลือกใช้ความหวานจากน้ าผึ้ง ซึง่เป็นความหวานจากธรรมชาติ มีปริมาณน้ าตาลต่ า
กว่า ร้อยละ 6 ตามเกณฑเ์ครื่องดื่ม “ทางเลือกสุขภาพ” เพือ่ตอบสนองเทรนด์คนรักสุขภาพใน
ปัจจุบัน ทีผู่้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องความส าคัญของโภชนาการและสุขอนามัยในการบริโภค 
 
1.9 กระบวนการให้บริการ 
 1.9.1 การต้อนรบัลูกค้า เมื่อมลีูกค้าเข้ามาขอรับบริการ พนกังานต้อนรบัจะท าหน้าที่
ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม ยกไหว้ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสด”ี ทุกครั้ง 
 1.9.2 การให้บริการแก่ลกูค้า พนักงานสอบถามลูกค้าว่า “จะรับอะไรดีครบั/ค่ะ” กรณีที่
ลูกค้าไม่ทราบว่ามีเครื่องดืม่อะไรบ้าง พนักงานจะแนะน าประเภทเครือ่งดื่มต่าง ๆ และเมนูเครื่องดื่ม
รวมถึงขนมทีท่างร้านแนะน า พนกังานกล่าวกับลูกค้าว่า “รบัอะไรเพิ่มเติมไหมครับ/ค่ะ” หากไม่แล้ว 
เมื่อลูกค้าออเดอรส์ินค้าแล้ว พนักงานจะท าการย้ าทวนออเดอร์อีกครัง้แกลู่กค้า 
 1.9.3 การรับช าระเงินจากลูกค้า พนักงานกดค านวณค่าใช้บริการ แจง้ยอดเงินที่ต้องจ่ายแก่
ลูกค้า พนักงานสอบถามลูกค้าว่า “ช าระเงินสดหรอืบัตรเครดิตครับ/ค่ะ” หากจ่ายด้วยเงินสด 
พนักงานจะต้องตรวจสอบจ านวนเงินให้ถูกต้องกอ่นเกบ็เงิน และน าใบเสร็จรับเงินมอบให้แก่ลูกค้า 
หากจ่ายด้วยบัตรเครดิต พนักงานจะต้องตรวจสอบจ านวนเงินให้ถูกต้อง กอ่นเรียกเก็บ น าใบท า
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รายการให้ลกูค้าเซ็น พรอ้มใบเสรจ็รบัเงินมอบให้แกลู่กค้า ในกรณีทีลู่กค้าต้องการใช้สิทธ์ิส่วนลดจาก
บัตร PTT Blue Card หรือส่วนลดตามรายการสง่เสริมการขายที่จัดข้ึน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์
ให้กับพนกังาทราบก่อนช าระเงิน 
 1.9.4 การส่งสินค้าแก่ลกูค้า เมื่อลูกค้าช าระเงินเรียบร้อยแลว้ ลูกค้าสามารถดูคิวหมายเลข
ของตนเองได้ในใบเสร็จ รอรบัสินค้าจากเคาน์เตอร์ เมื่อพนักงานเรียกหมายเลขตามล าดับ ลูกค้าต้อง
เดินมารบัสินค้าด้วยตนเอง พนักงานยื่นสินค้าพร้อมกล่าวค าว่า “ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ” ทางร้านมี
โซนใหห้ยิบหลอดดูดน้ า หลอดคนกาแฟ น้ าตาล และครีมเทยีม ให้ลูกค้าได้บริการตัวเองอย่างอิสระ 
สามารถขอถุงพลาสติกกบัทางพนักงานได้ กรณีซือ้หลายแกว้หรือต้องการน าเครื่องดื่มกลับบ้าน 
 
1.10 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 1.10.1 วิสัยทัศน ์
 ความสามารถควบคู่คุณธรรมและความเป็นหนึง่เดียว สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการช้ัน
เลิศ เพื่อเป็นอันดับหนึง่ในใจลูกค้า 
 1.10.2 พันธกิจ 
  1) มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นองค์กรจ าหน่ายสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ หลากหลายด้วยการเติบโต
อย่างยั่งยืน  
  2) สร้างการบริการและความประทับใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
  3) สร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ดี พร้อมด้วยบุคลากรที่มีจิตใจรกัใน
การบริการ  
 
1.11 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
 1.11.1 เป้าหมาย 
  1) เป้าหมายระยะสั้น (ก าหนดแล้วเสรจ็ภายใน 1 ป)ี ติดต่อประสานงาน ท าสัญญา
ข้อตกลงเรื่องการขอซื้อสิทธิแฟรนไซสเ์ป็นลายลกัษณ์อักษรระหว่างเจ้าของร้านกบับริษัท ปตท. หลงั
ผ่านการท าสญัญารบัสิทธิแฟรนไซส์เป็นทีเ่รียบร้อย เจ้าของ ผู้จัดการและทมีพนักงานเข้ารบัการ
อบรมที่ต้องผ่านการประเมินของ ปตท. ช าระค่าใช้จ่ายในการซื้อกจิการให้แกเ่จ้าของร้านคาเฟ่อเม
ซอน และช าระค่าใช้จ่ายบางประการให้แกท่างปตท. จัดท าสื่อโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เริ่มต้น
ด าเนินกิจการเป็นต้นไป 
  2) เป้าหมายระยะกลาง (ก าหนดแล้วเสรจ็ภายใน 2-4 ป)ี ประชาสัมพนัธ์ ร้านกาแฟคา
เฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร ใหเ้ป็นที่รูจ้ักในวงกว้างมากขึน้ มีการอบรมพนกังาน คอยควบคุม และ
ดูแลคุณภาพในส่วนของการวัตถุดิบในการท าเครื่องดืม่และขนมต่าง ๆ อย่างเข้มงวด รวมถึงใส่ใจใน
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รายละเอียด ค าแนะน า สิ่งที่ควรปรบัปรุง หรือปญัหาที่เกิดข้ึนจากตัวสินค้า หรอืลูกค้าด้วยความตั้งใจ
และความเคารพ อีกทั้งหาสาเหตุและปรับปรงุข้อผิดพลาดทีเ่กิดข้ึนในทุกสถานการณ์ สร้างฐาน
เครือข่ายลกูค้าจากวงการท่องเที่ยวและวงการบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้มากขึ้นกว่าเดมิ 
น าสินค้าขนมหลากหลายประเภทมาจ าหน่ายมากข้ึน เพือ่เพิ่มทางเลอืกให้กบัลูกค้ามากขึ้น ได้รับการ
ยอมรบัจากลูกค้า ในเรือ่งของระบบการจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงรีโนเวทร้าน (ในปี
ที่ 3 ตามข้อก าหนดของ ปตท.) 
  3) เป้าหมายระยะยาว (ก าหนดแล้วเสรจ็ภายใน 5-6 ปีข้ึนไป) ท าการขยายสาขาหรือ
ขยายฐานลูกค้า ให้ครอบคลุมพื้นที่ถนนเส้นสายหลกัในจังหวัดใหญ่ ๆ ของประเทศไทย 
 1.11.2 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
  1) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ พัฒนาธุรกิจ ให้ธุรกจิเกิดความมั่นคงและยัง่ยืน 
สร้างความพงึพอใจและความประทับใจในด้านการบริการแก่ลูกค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ าและบอก
ต่อเป็นทีรู่จ้ักของลูกค้าในวงกว้าง 
  2) เพื่อให้ธุรกิจมอีัตราการเตบิโตของยอดขาย และสามารถสร้างผลก าไรให้กับธุรกิจ
เพิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง 
 
1.12 โครงการบริหารงานของธุรกิจ 
 1.12.1 ส่วนงาน (แผนก) พร้อมจ านวนพนักงาน 
 
ตารางที ่1.3: ส่วนงาน (แผนก) พร้อมจ านวนพนักงาน 
 

ส่วนงาน (แผนก) 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 
หมายเหต:ุ- 

เจ้าของกิจการ 1  
ผู้จัดการร้าน 1  

พนักงานท าเครื่องดื่ม 5 
ผู้จัดการร้านและพนักงาน ท าส่วนงาน 
(แผนก) นี้ร่วมกัน 

พนักงานเก็บเงิน - 
ผู้จัดการร้านและพนักงาน ท าส่วนงาน 
(แผนก) นี้ร่วมกัน 

แม่บ้าน - 
ผู้จัดการร้านและพนักงาน ท าส่วนงาน 
(แผนก) นี้ร่วมกัน 
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 1.12.2 ส่วนงาน (แผนก) และภาระหน้าที ่
  1) เจ้าของกจิการ ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกบังานบรหิารทั้งหมดภายในร้าน วางแผน 
กลยุทธ์ การด าเนินงาน มาตรฐานให้บริการ ควบคุมการใหบ้ริการของพนกังาน และการเงินของร้าน 
ฝึกอบรบพนักงาน ตรวจสอบคุณภาพของการบริการ พจิารณาพนักงานเข้าท างาน ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในร้าน อัปเดท/โปรโมทร้านผ่านโซเชียลเน็ตเวิรก์ และด าเนินงานตาม
นโยบายที่วางแผนไว้ 
  2) ผู้จัดการร้าน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั้งหมดภายในร้าน วางแผนกลยุทธ์ 
การด าเนินงาน มาตรฐานใหบ้รกิาร ควบคุมการให้บริการของพนักงาน จัดตารางการท างานและ
วันหยุด ฝึกอบรบ ตรวจสอบคุณภาพของการบรกิาร ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในร้าน 
เช็คสต็อกสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆภายในร้าน การสั่งสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบล่วงหน้า 1 สัปดาห ์
  3) พนักงานท าเครื่องดืม่ ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการท าเครือ่งดื่ม ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ 
ชง แต่งเติมเครือ่งดื่ม ล้างภาชนะ เพื่อท าเครื่องดื่มตามขั้นตอนสูตรเฉพาะของทางร้านคาเฟ่อเมซอน 
  4) พนักงานเกบ็เงิน ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัระบบการขายหน้าร้าน คือ ระบบ POS ท า
การค านวณค่าใช้บริการและส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายที่จัดข้ึน รวบรวมเงิน น ารายได้ทีห่ัก
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเรียบร้อยแล้ว โอนเข้าบัญชีเจ้าของร้าน รบัออเดอรล์ูกค้า บอกต่อออเดอร์ของลูกค้า
ผ่านพนักงานท าเครือ่งดื่ม เพื่อให้พนกังานท าเครื่องดื่มลงมอืท าเครื่องดื่ม เพื่อความรวดเร็วในการสง่
สินค้าให้แกลู่กค้า 
  5) แม่บ้าน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกบัความสะอาดภายในร้าน เช่น การกวาดพื้น ถูพื้น 
การซักล้างถ้วยชามภาชนะต่าง ๆ การจัดการขยะ  
 
1.13 ท่ีมาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการท าแผน 
 1.13.1 ความส าคัญของการจัดท าแผน 
  1) เพื่อเป็นการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมใหก้ลายเป็นรูปธรรม ท าใหส้ามารถ
ทราบรายละเอียดของการเริม่ต้นท าธุรกจิ และสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนมากข้ึน    
  2) เพื่อเป็นการประเมินรายได้ และประเมินแผนการหมุนเงนิสดของธุรกจิ 
 1.13.2 วัตถุประสงค์ของการท าแผน 
  1) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการซื้อกจิการ (Acquisition) ในรูปแบบแบบแฟรน
ไซส ์
  2) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโอกาส ปัญหาและอปุสรรคของธุรกิจให้พร้อมต่อการ
เริ่มประกอบการ    
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  3) เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการวางแผนการด าเนินธุรกจิ ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนือ่ง และมี
ประสิทธิภาพสงูสุด เป็นแนวทางในการศึกษาคู่แข่ง และเงือ่นไขของการแข่งขัน โอกาส อปุสรรค และ
สถานการณ์ทีท่ าให้เราอยู่ในฐานะได้เปรียบคู่แข่ง   
  4) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการจัดเตรียมแผนก าหนดการลงทุนในภาย ภาค
หน้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพสงูสุด 
 
1.14 วิธีการศึกษา   
 การค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.14.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 สุพรรณี อินทร์แก้ว (2551, หน้า 88) ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คือ กลยทุธ์ที่
เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานทางด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) แต่ส าหรบัการบริการจะมสี่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างจากสินค้า โดยเพิม่เข้ามาอกี 3 ส่วนประสม คือ พนักงาน (People) สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระกวนการใหบ้รกิาร (Process) ซึ่งทั้งหมดนีจ้ าเป็นต้อง
จัดสรรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2549, หน้า 29) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ เครื่องที่ใช้
ในธุรกิจบริการ เพื่อทีจ่ะสร้างคุณค่าให้แก่ผูบ้ริโภค โดยยึดความพึงพอใจของผูบ้รโิภคเป็นหลัก ซึง่
เครื่องมือนี้ถูกพฒันามาจากส่วนประสมทางตลาดดัง้เดิม หรอื 4P’s เพราะธุรกิจบริการเป็นธุรกจิที่ไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ได้และจบัต้องไม่ได้ จงึต้องมเีครื่องมือทางการตลาดที่เพิ่มข้ึนอีก 3P’s คือ 
บุคลากร (People) การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการใหบ้รกิาร 
(Process) เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกจิบริการ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่กล่าวมา สามารถสรปุได้ว่า ตัวแปร
ด้านการตลาดภายในองค์กรทีส่ามารถควบคุมได้ โดยธุรกจิบริการน ามาใช้ด าเนินงานทางการตลาด
ร่วมกัน เพื่อให้สินค้าและบริการสง่ถึงมือกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดความพงึพอใจในสินค้าและบรกิาร
นั้น ๆ ซึ่งธุรกิจบรกิารต้องใช้ตัวแปรทีเ่พิ่มข้ึนมาอกี 3 ตัวแปร คือ บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการใหบ้รกิาร 
 1.11.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 เสาวนีย์ บุญโต (2553, หน้า 2) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมของ
ผู้ใช้หรือผู้ซือ้ที่เกิดข้ึนต้ังแต่ ก่อน ขณะ และหลังทีม่ีการเปลีย่นมือในสินค้าและบรกิาร ซึง่
กระบวนการนี้ มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ การสรรหา การจบัจ่ายใช้สอยในตัวสินค้าและ
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บริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รบัการตอบสนองที่เกิดความพึงพอใจ และสง่ผลต่อการบริโภค
หรือไมบ่รโิภคในอนาคต 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2546, หน้า 27) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าที่แสดงออกของ
แต่ละบุคคลในฐานะผูบ้ริโภค ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดหา การบริโภคสินค้าและบริการ
นั้น ๆ ว่าใช้อย่างไร เมื่อใด ภายใต้สถานการณ์อย่างไร จนถึงข้ันตอนสุดท้าย คือ การก าจัดหรือการทิง้
สิ่งทีบ่รโิภคแล้ว เป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ริโภคทีม่ีอยู่ก่อนแล้ว ด้วยเหตุผลว่าท าไมและ
เพราะอะไร ผูบ้ริโภคจงึเลือกซื้อสินค้าและบริการ หรอืตราสนิค้าน้ัน ๆ เป็นตัวก าหนดที่ก่อให้เกิดการ
กระท า 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 107) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การค้นหาหรือ
วิเคราะหส์าเหตุที่มอีิทธิพลก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เพื่อทราบถงึลักษณะความต้องการ 
และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค ท าให้ธุรกจิสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายทีเ่หมาะสมได้ และ
สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูบ้รโิภค
ได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถจูงใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าและบรกิาร จนอาจเกิดความจงรกัภักดีต่อองค์กร 
โดยการซื้อซ้ าและบอกตอ่ ซึ่งหลักการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ หลัก 6Ws 1H ประกอบด้วย 
Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อใช้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 
ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ 
Operations” แสดงได้ตามตาราง ดังนี ้
 
ตารางที ่1.4: ค าถาม 7 ค าถาม คือ 6W’s 1H ในการหาผลลัพธ์ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
 

ค าถาม 6W’s และ 1H ค าตอบที่ต้องการทราบ 7Os 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ในด้านประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรม 
2. ผู้บริโภคซือ้อะไร สิ่งทีผู่้บริโภคต้องการ (Objects) สินค้าและบริการ 
3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ วัตถุประสงค์ในการซือ้ (Objectives) อาจมาจากปจัจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม หรอืปจัจัยทางวัฒนธรรม 
4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซือ้ 

บุคคลที่มอีิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Organization) 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที ่1.4 (ต่อ): ค าถาม 7 ค าถาม คือ 6W’s 1H ในการหาผลลัพธ์ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 
ค าถาม 6W’s และ 1H ค าตอบที่ต้องการทราบ 7Os 

5. ผู้บริโภคซือ้เมือ่ใด โอกาสในการซื้อ (Occasions) ช่วงเวลาที่ซือ้ เช่น ช่วงเวลา วัน 
เดือน ปี เทศกาล หรอืโอกาสพิเศษ 

6. ผู้บริโภคซือ้ที่ไหน แหล่งหรอืช่องทางการซื้อ (Outlets) เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง 
ออนไลน ์

7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร วิธีการซื้อ หรอืข้ันตอนการตัดสินใจ (Operations) 
 
1.15 การด าเนนิการวิจัย 
 1.15.1 สมมติฐาน 
 
ภาพที่ 1.78: แผนผงักรอบแนวคิด 
 

 
 
 สมมติฐานที่ 1: ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าร้านกาแฟคาเฟ่ 
อเมซอน 
 สมมติฐานที่ 2: คุณภาพของการบริการที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านกาแฟคาเฟ่ 
อเมซอน 
 1.15.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1) วิธีการด าเนินงาน: การแจกแบบสอบถาม จ านวน 2 ครั้ง 
   ครั้งที่ 1 แบบสอบถามเพื่อทดสอบการวิเคราะห์ 
   ครั้งที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์ใช้งานจริง 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
Product Price Place Promotion 

People Physical Evidence   
Process 

คุณภาพของการบริการ 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 

ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน 
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  2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   - แบบสอบถาม 
  3) ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 
  ประชากรทุกเพศ อายุ 20-60 ปี บริเวณใกล้วัดโสธรราชวรารามวรวิหาร 
  4) จ านวนตัวอย่าง 
   ครั้งที่ 1 จ านวน 30 ชุด 
   ครั้งที่ 2 จ านวน 400 ชุด 
  5) วิธีการสุ่ม/เลือกตัวอย่าง 
  การสุม่ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
  6) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสถิติส าเรจ็รปู 
 
 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ 

 
 เป็นการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับการวิเคราะหป์ัจจัยภายในและการวิเคราะห์ปจัจัยแวดลอ้ม
ภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกจิร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน ภายใต้ทฤษฎีเรื่องการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม หรือที่เรียกกันว่า ทฤษฎี SWOT Analysis ของ Albert Humphrey ในปี 
ค.ศ. 1960 (Humphrey, 1960 อ้างใน Morrison, 2012) เพื่อน ามาสรุปปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจ โดยแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 1) การวิเคราะห์ปจัจัยแวดลอ้มภายใน ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน ทฤษฎีปัจจัย 7 ประการ
ในการประเมินองค์กร (McKinsey7s Framework) 
 2) การวิเคราะห์ปจัจัยแวดลอ้มภายนอก ได้แก่ โอกาสและอปุสรรค ภายใต้แนวคิดทฤษฎี
สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้ 
 
2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 เพื่อใหก้ารจัดท าแผนธุรกิจเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกบัปรากฏการณ์จรงิที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ จึงได้มกีารท าประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ท าการส ารวจจากสภาพการณ์
ภายนอก รวมถึงการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบต่าง ๆ เพื่อให้รูจ้ักตนเองและรูจ้ักสภาพแวดล้อม
ในการท าธุรกจิ ท าใหท้ราบถงึการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มรต่อธุรกจิของตน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ตามขั้นตอน ให้ความหมายและค าจ ากัดความของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี ้
 2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 S แทนค าว่า Strengths ซึ่งหมายถึงจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในที่จะช่วยส่งเสริมให้การ
ด าเนินการขององค์กรประสบผลส าเร็จและสร้างความโดดเด่น หรือสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจาก
คู่แข่งขัน ที่จะตอ้งพจิารณาในทุก ๆ องค์ประกอบ เช่น การบรหิาร การตลาด การเงิน การผลิต และ
การพัฒนา เป็นต้น 
 W แทนค าว่า Weaknesses ซึ่งหมายถึงจุดออ่นหรือข้อด้อยที่เป็นปัจจัยภายใน ซึ่งจะท า
การด าเนินเกิดปญัหา นักบรหิารที่ดจีะต้องวิเคราะห์จุดออ่นขององค์กร และท าการลบจุดด้อย
เหล่าน้ันให้ได้ก่อนทีจ่ะท าให้เกิดปัญหากบัการด าเนินการ 
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 2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 O แทนค าว่า Opportunities ซึ่งหมายถึงโอกาสที่เป็นปจัจยัภายนอก สิ่งทีจ่ะเป็นประโยชน์
และช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินการ มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น นักบรหิารจะต้อง
ติดตามข่าวสารที่เล็งเห็นถึงโอกาสเหล่าน้ัน และน ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ 
 T แทนค าว่า Treats ซึ่งหมายถึงอุปสรรคทีเ่ป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นตัวขัดขวาง
ความส าเรจ็ นักบริหารจงึต้องวิเคราะห์ถึงอุปสรรคทีจ่ะเป็นตัวขัดขวางการด าเนินการ และมีแผนการ
ในการป้องกันหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคเหล่าน้ันให้ได้มากที่สุด 
 
ภาพที่ 2.1: ข้ันตอนการวิเคราะห ์SWOT และ การน าไปใช้ 
 

 
 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

จัดท าตารางรายการและจัดล าดับ 

สรุปปัจจัยภายนอก 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

จัดท าตารางรายการและจัดล าดับ 

สรุปปัจจัยภายใน 

สร้าง SWOT Matrix และ

ก าหนดกลุ่มกลยุทธ์ 

ก าหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ 
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 
 McKinsey 7-S Framework เป็นกรอบแนวคิดที่ประกอบดว้ยปัจจัย 7 ประการในการ
ประเมินองค์กร ภายใต้แนวคิดในปี ค.ศ. 1980 โดย Waterman, Peter & Phillips (1980 อ้างใน 
มณีรัตน์ สุพร, 2554) 
 ซึ่งในปจัจบุันได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรในส่วนของ SWOT ในด้านของ
ปัจจัยภายในว่า องค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปจัจัยทั้ง 7 ด้านอย่างไร ซึ่งแผนภาพข้างล่างเป็นโมเดล
ของ McKinsey 7-S Framework ที่จะเช่ือมโยงระหว่างปจัจัยต่าง ๆ ดังนี ้
 
ภาพที่ 2.2: Model McKinsey 7-S Framework 
 . 

 
 
ที่มา: McKinsey & Company. (2008). Enduring ideas: The 7-S framework. Retrieved 

from https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-
finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework. 

 
 2.2.1 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  
 การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึง่ที่จะช่วยให้ผูบ้รหิารตอบค าถามทีส่ าคัญ 
อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ใด พนัธกิจคืออะไร และควรเป็นอย่างไร และ
ใครลูกค้าของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรก าหนด และพฒันาข้อได้เปรียบทางการ
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แข่งขันข้ึนมาได ้เพื่อเป็นแนวทางที่จะท าใหบุ้คคลภายในองค์กรรู้ว่า องค์กรจะไปในทิศทางใดถึงจะ
ประสบความส าเร็จ 
 2.2.2 โครงสร้างองค์การ (Structure) 
 โครงสร้างที่ตั้งข้ึนตามกระบวนการ หรือหน้าที่ของงาน โดยมีการรับบุคลากรใหเ้ข้ามา
ท างานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงค์ที่ตัง้ไว้ และเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการ
จัดการองค์กร มสี่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความเหลือ่มล้ าในหน้าที่ ช่วยให้
บุคลากรรู้ขอบเขตงานรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดตอ่ประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
 ในการปฏิบัตงิานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลจุุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้าง
ที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดการระบบการท างานก็มีความส าคัญเช่นกัน 
 2.2.4 บุคลากร (Staff) 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปจัจัยส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบ
ความส าเรจ็ ส่วนหนึง่ข้ึนอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์ความต้องทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตวันหน้า โดยวิเคราะหอ์ยู่บนหลักพื้นฐาน
ของกลยทุธ์องค์กร ก าหนดทิศทางที่องค์กรจะด าเนินไปให้ถึงเป้าหมาย 
 2.2.5 ทักษะ ความรู้ และความสามารถ (Skill) 
 ทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นทักษะที่จะท าใหบุ้คลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหนง่หน้าที่
ได้ตามหน้าที่ และลักษณะงานทีร่ับผิดชอบ เช่น ด้านการเงนิ ด้านบุคคล ส่วนทักษะ หรอืความถนัด
ในด้านใดด้านหนึ่ง 
 2.2.6 รูปแบบการบรหิารจัดการ (Style) 
 แบบแผนพฤตกิรรมในการปฏิบัตงิานของผูบ้รหิารเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง ความ
เป็นผู้น าขององค์กรจะมบีทบาททีส่ าคัญต่อความส าเรจ็หรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น าต้องวาง
โครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้
เกิดข้ึน 
 2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
 ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน หรอืที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร โดยทั่วไปแล้วจะ
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก้่อตั้งหรือผูบ้รหิารระดับสูง จนเกิดเป็นบรรทัดฐาน 
เป็นพฤติกรรมประจ าวันข้ึนมาภายในองค์กร เมื่อความเช่ือค่านิยมภายในองค์กรได้ถูกยอมรับ กจ็ะท า
ให้องค์กรมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
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ตารางที่ 2.1: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายในเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Structure)  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านโครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน มีการจัด
หมวดหมู่ การแบ่งงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าใหม้ีความคล่องตัวใน
การบริหารงาน ส่วนการจัดจ้างพนกังานใน
จ านวนที่เกินพอดี โดยแบ่งช่ัวโมงท างานตาม
ความเหมาะสม 

หากเกิดกรณีพนกังานขาดงาน ลาป่วย หรือลา
กิจ จ านวน 3 คนข้ึนไป อาจสง่ผลกระทบต่อ
การด าเนินงานได้ 

 
ตารางที่ 2.2: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายในเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
รสชาติเครือ่งดื่มทุกแก้วที่คงไว้ซึง่มาตรฐานตาม
สูตรฉบบัแบรนด์ การบริการที่ยิ้มแยม้ ใส่ใจ
รายละเอียดของลูกค้า มีการตกแต่งร้านเสมือน
อยู่ในป่าอเมซอน ท่ามกลางธรรมชาติ วัสดุ
ภายในเน้นเป็นสีไม้ และสเีขียวที่ให้ความรูส้ึก
เย็นสบาย ผ่อนคลายและความเป็นกันเอง 
สถานที่ตั้งอยูห่น้า วัดโสธรราชวรารามวรวิหาร 
ที่เป็นศูนย์กลางที่พึ่งทางจิตใจของประชากรใน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเดินทางได้สะดวก 
และมีกลุ่มเป้าหมายรองรับเป็นจ านวนมาก 

ท าเลที่ตั้งนีเ้คยเป็นร้านกาแฟแบรนด์อื่นมาก่อน 
ท าให้ลกูค้ายังจดจ าภาพร้านกาแฟเดิมอยู ่
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ตารางที่ 2.3: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายในเกี่ยวกับระบบการปฏิบัตงิาน (System) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ร้านเป็นระบบองค์กรขนาดเล็ก การบริหารและ
การจัดการในแต่ละต าแหน่ง และหน้าที่ต่าง ๆ 
มีการสื่อสาร สัง่งาน รบังาน และปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วและเข้าถึงทุกคนภายในองค์กร 
ระบบจะส าเรจ็ได้ก็ต่อเมือ่บุคลากรเข้าใจหน้าที่
อย่างชัดแจ้ง รวมถึงความรักแบรนด์และความ
สามัคคีร่วมกันของคนในองค์กร 

การเข้าถึงทุกต าแหน่งและหน้าที่ ท าได้ง่าย 
สะดวก และมีความเป็นกันเองสูง ส่งผลให้
ระบบการบรหิารและการจัดการงาน ทีการ
สื่อสารโดยไม่มลีายลักษณ์อักษร อาจท าใหเ้กิด
ข้อผิดพลาด หรือความเข้าใจไม่ตรงกันในด้าน
การท างาน เช่น การคุยเล่นในระหว่างการ
ท างาน ส่งผลให้ไม่มสีมาธิจดจ่อกบังานทีท่ า จน
ลืมหรือข้ามข้ันตอนบางประการในการบริการ  

 
ตารางที่ 2.4: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายในเกี่ยวกับบคุลากร (Staff) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ลักษณะงานของร้านคาเฟอ่เมซอน มีความ
หลากหลายต าแหน่งหน้าที่ จึงมีการคัดเลอืก
พนักงาน ที่มีคุณสมบัติทัง้ทีเ่คยมีประสบการณ์
และไม่มปีระสบการณ์ รวมถึงคุณวุฒิทีม่ี่ความ
แตกต่างกันตามความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ สง่ผลใหอ้ัตราค่าจ้าง
แรงงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของ
กระทรวงแรงงาน 

บุคลากรอาจยงัไม่มีความจงรกัภักดีต่อองค์กร
เท่าที่ควร ซึง่อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่าง
บุคลากรในการท างานได้ หรืออาจเกิดการออก
งานได้ง่าย 
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ตารางที่ 2.5: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายในเกี่ยวกับทกัษะ ความรู้ และความสามารถ (Skill) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ผู้บริหารมีทกัษะ ฝักใฝ่ความรู้และความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ และน ามาปรับใช้กับองค์กรได้
อย่างแม่นย า ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการ
คัดเลือกบุคลากรในองค์กรด้วยตนเอง เพื่อ
ประเมินทกัษะ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์อยู่แล้วเข้ามาท างาน ท าให้
สามารถสร้างความมั่นใจในด้านการบริหารงาน
ที่มาพรอ้มกบัคุณภาพที่ดีให้แก่ลกูค้าได้ 

ผู้บริหารอาจจะยังมีประสบการณ์ในด้านการ
บรหิารและการจัดการธุรกจิด้านอาหารและ
เครื่องดืม่ไม่มากนกั อาจสง่ผลให้การบรกิารงาน
ในบางระบบ อาจเกิดข้อผิดพลาดข้ึนได้ 

 
ตารางที่ 2.6: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายในเกี่ยวกับรปูแบบการบรหิารจัดการ (Style) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ผู้บริหารและพนักงาน มลีักษณะการท างาน
ใกล้ชิดกันทุกคนในทกุวัน มีความเป็นกันเอง
ภายในองค์กร ร่วมมือช่วยกันแก้ไขทุกปัญหา 
ท าให้ผูบ้รหิารไว้วางใจให้พนักงานดูแล ควบคุม
คุณภาพการท างานลกัษณะการบรกิารลูกค้าได้
อย่างทั่วถึง อีกทัง้ยังสามารถเป็นทีป่รกึษาให้กบั
พนักงานและช่วยพนักงานแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึน
เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ใช้ช่องทางการ
ติดต่อผ่านการพูดคุยไลนภ์ายในกลุ่ม 

เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นพนักงานใหม่ทีผ่่าน
การคัดเลือก แต่ด้านของพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณของพนักงานทางผูบ้รหิารไม่
สามารถวัดได้ อาจมีพนกังานบางคนที่มีการขาด
จรรยาบรรณการท างานได้ ความเหนือ่ยล้า อาจ
ท าให้ขาดรอยยิ้มและมารยาทที่พนักงานควร
ปฏิบัติต่อลกูค้าได้ 
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ตารางที่ 2.7: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายในเกี่ยวกับค่านิยมและการมสี่วนร่วม (Shared 
Values) 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ผู้บริหารจัดให้มีประชุม เพือ่เปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการท างานใน
องค์กร ปญัหาที่เกิดข้ึนในองค์กร พรอ้มทัง้ยังมี
การจัดให้พนักงานทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความสามัคคี 
ท าให้พนักงานรูส้ึกถึงการมสี่วนร่วม มสี่วนได้
ส่วนเสียในธุรกิจ รูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน 

การท างานภายในองค์กรอาจสง่ผลใหพ้นักงาน
เกิดความกดดัน หรือไม่กล้าแสดงความเห็น ไม่
กล้าแสดงออก 

 
2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 การวิเคราะห์ปจัจัยแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ภายใต้แนวคิดทฤษฎี
สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) เพื่อตรวจสอบโอกาส และภัยคุกคาม เพื่อประเมินจุด
แข็งและจุดออ่นขององค์กร โดยการอาศัยข้อมลู เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารองค์กร ซึ่งใน
ปัจจุบันวิธีที่นิยม เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้พิจารณาค้นหาปจัจยับนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-
environmental Factors) เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้มด้านการตลาด หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา รวมไปถึงปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ 6 ปัจจัย ดังต่อไปนี ้(“PESTEL analysis”, 2009) 
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ภาพที่ 2.3: Model PESTEL analysis 
        

                   
 
ที่มา: PESTEL analysis. (2009). Retrieved from 

 https://www.kbmanage.com/concept/pestel-analysis. 
 
 P-Political (การเมือง)  
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการเมือง ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร อาทิ กลุ่มคนในระดับท้องถ่ิน 
ชาติ และนานาชาติที่อาจมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลสงคราม ความขัดแย้ง หรือกอ่
การร้าย การเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาล และความสมัพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 E-Economic (เศรษฐกจิ)  
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัเศรษฐกิจทีอ่าจส่งผลกระทบต่อองค์กร อาทิ ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ภายในประเทศที่ตั้งขององค์กร แนวโน้มเศรษฐกจิภายในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษี 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และภาวะเงินเฟ้อ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร์ เช่น 
รายได้และอัตราการว่างงาน และการค้าระหว่างประเทศ เช่น อัตราส่วนการน าเข้า/ส่งออก เป็นต้น 
 S-Socialogical (สังคม วัฒนธรรมและค่านิยม)  
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัสงัคมที่อาจสง่ผลกระทบต่อองค์กร อาทิ สื่อ โดยเฉพาะการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้ององค์กร ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เช้ือชาติ ขนาดครอบครัว และชาติ
พันธ์ุ รูปแบบในการด าเนินชีวิต ทัศนคติทางสงัคม เป็นต้น 

PESTEL 

Analysis 

Legal 

Political 

Economic 

Social 

Technology 

Environment 
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 T-Techmical (เทคโนโลย)ี  
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยทีี่อาจส่งผลตอ่องค์กร อาท ิเทคโนโลยทีี่องค์กรน ามาใช้ใน
การผลิตและบริการ จ าเป็นต้องพฒันาปรับปรุงหรือไม่ และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี สัญญาอนุญาต สทิธิบัตร ทรัพย์สนิทางปญัญา นวัตกรรม และการค้นพบ
แหล่งพลงังานและเช้ือเพลงิใหมท่ี่สามารถใช้ในการผลิตและบริการ และความก้าวหน้าของระบบ
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย เป็นต้น 
 L-Legal (กฎหมาย)  
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย อาจสง่ผลต่อองค์กร อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 
เช่น กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายด้านสิง่แวดล้อม และกฎหมายการคุ้มครองผูบ้ริโภค เป็นต้น 
 E-Environmental (สภาพแวดล้อม)  
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัสภาพแวดล้อมที่อาจสง่ผลกระทบต่อองค์กร อาทิ ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกบันิเวศวิทยา เช่น ที่ตั้งของบริษัท ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทัง้ในระดบันานาชาติ 
และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น รูปแบบการบรหิารจดัการองค์กร ความสัมพันธ์ของพนักงาน 
วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติของพนักงาน เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2.8: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกบัการเมือง (Political) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
พื้นที่ไม่มีแนวโน้มการเกิดการชุมนมุประท้วงข้ึน 
ท าให้ทางร้านไม่ต้องประสบกับปัญหาทางการ
เมือง 

ไม่พบอุปสรรคในด้านนี ้

 
ตารางที่ 2.9: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกบัเศรษฐกจิ (Economic) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
โครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ใน
โครงการไทยแลนด์ 4.0 ถูกวางให้เป็นพื้นที่
รองรับการอยู่อาศัยของประชากร 

จากเหตุการณ์การโจมตีโรงกลั่นน้ ามันของ
ซาอุดิอาระเบีย (วันที่ 14 ก.ย. 2562) ที่ผ่าน
มาก าลังซ้ าเตมิภาวการณ์ชะลอตัวของ
เศรษฐกจิทั่วโลก  

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ): การวิเคราะห์ปจัจัยแวดลอ้มภายนอกเกีย่วกับเศรษฐกจิ (Economic) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ที่เริม่ขยับขยายเข้าสู่พื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง มีทัง้
แรงงาน นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก โดยมีประชากรเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 8-10% ต่อปี 
และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต
จะมีการขยายโครงการรถไฟฟ้า ความเร็วสงู
เช่ือม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา 
ท าให้ฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากกรงุเทพฯ เพียงแค่ 
20 นาที ส่งผลให้ในอนาคตร้านคาเฟ่อเมซอน 
หน้าวัดโสธรราชวรารามวรวิหาร เป็นร้าน
เครื่องดืม่ที่มปีระชากรรู้จักเพิ่มมากขึ้น และ
แนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มข้ึนจากการที่มีลกูค้าที่
เป็นนักลงทุนและท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น 

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใช่แต่เพียงเป็นภัยคุกคาม
โดยตรงต่อราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย 
เท่านั้น แต่ยังกระทบตอ่ตะวันออกกลางและ
นานาประเทศทั่วโลกด้วย ส่งผลให้ราคาน้ ามัน
ในไทยปรับตัวข้ึน ส่งผลใหผู้้บริโภคมีก าลังซือ้
ลดน้อยลง พร้อมทั้งต้นทุนของผู้บริโภคในการ
เดินทาง เพือ่มาใช้บรกิารก็ไมสู่งมากนัก 

 
ตารางที่ 2.10: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกบัสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม 

(Socialogical) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ปัจจุบันสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมได้
เปลี่ยนแปลงไป ด้านรปูแบบการด าเนินชีวิตที่มี
ผลต่อรูปแบบกจิกรรมและผลิตภัณฑ์ เช่น 
รูปแบบการบริการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ลูกค้า
ต้องบริการตนเองในข้ันตอนของการรับสินค้า
และข้ันตอนการเลอืกสินค้าประเภทขนมภายใน
ร้าน ด้านสุขภาพของประชากร เป็น 
โรคเบาหวานเพิม่มากข้ึน ท าใหห้ันมาใส่ใจใน
เรื่องของการดูแลสุขภาพ จากอาหารและ
เครื่องดืม่มากข้ึน ท าใหท้างร้านมีเมนูเพือ่สุขภาพ
ตอบโจทย์ลกูค้าด้วยเช่นกัน 

ค่านิยมการใช้ชีวิตที่เน้นความสะดวกสบายเป็น
หลัก ท าให้ลกูค้ามีตัวเลอืกในการเข้าใช้บริการ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น
สาขาที่ตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ ามัน ที่มสีิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน เช่น ร้านสะดวกซื้อ 
ห้องน้ า ร้านอาหารต่าง ๆ  
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ตารางที่ 2.11: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกบัเทคโนโลยี (Technical) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ด้านโซเชียลเน็ตเวิรก์ ในการโปรโมท โฆษณา 
ประชาสมัพันธ์ รวมถึงการจัดกจิกรรมของทางร้าน ท าให้
ร้านค้าเป็นที่รูจ้ักของบรเิวณพื้นที่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านบรรยากาศ โดยใช้เสียงเพลงจากแผ่น CD หรือเพลง
ในอุปกรณ์ USB ซึ่งเป็นเพลงลิขสิทธ์ิเฉพาะร้านคาเฟ่อเม
ซอนเท่านั้น ใช้สร้างบรรยากาศร่มรื่นภายในร้าน ให้เกิด
ความผ่อนคลายใหก้ับพนกังานและลูกค้าอกีด้วย ด้าน 
Software ใช้ระบบ POS ที่เข้ามาท าหน้าที่ช่วยลด
ปัญหาเงินขาดหาย ยอดขายไม่ตรง สามารถเช็คได้ว่า
สินค้า หรือเมนูไหนขายดี สามารถรู้ยอดขายได้ แม้
ผู้บริหารไม่อยู่หน้าร้าน 

การน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการ
จัดระบบภายในร้าน ท าใหม้ีต้นทุน
เพิ่มข้ึน หากระบบเกิดขัดข้อง อาจท า
ให้ข้อมูลทางร้านสญูหายหรือเกิดการ
ชะงักในการขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ 
รวมถึงระบบ Social Network ในการ
โปรโมท ประชาสัมพันธ์ อาจเข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ยึดติดกบัเทคโนโลย ี

 
ตารางที่ 2.12: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกบักฎหมาย (Legal) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ตามกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข  
“กฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
พ.ศ. 2561” (2561) ก าหนดให้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
กลุ่มร้านอาหาร ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด 5 
หมวด มีผลบงัคับใช้เมื่อ (20 มิ.ย. 2561) ดังนี้  
1. เรื่องสุขลกัษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร  
2. สถานที่จ าหน่ายอาหาร  
3. เกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
4. สุขลักษณะของผู้ประกอบกจิการ และผูส้ัมผสัอาหาร 

ไม่พบอุปสรรคในด้านนี ้

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 2.12 (ต่อ): การวิเคราะห์ปจัจัยแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับกฎหมาย (Legal) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
5. สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรอื
หนังสือรบัรองการแจ้งอยู่ก่อนวันที่ อีกทั้งงาน
ขายหน้าร้านเป็นอาชีพทีห่้ามคนต่างด้าวท า 
สงวนสทิธ์ิไว้เฉพาะพนักงานสัญชาติไทยเท่านั้น 
ท าให้คู่แข่งที่เป็นชาวต่างชาติหมดไป 

ไม่พบอุปสรรคในด้านนี ้

 
ตารางที่ 2.13: การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม (Environmental) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
สภาพอากาศในประเทศไทย นับวันมีแต่อากาศ
ยิ่งร้อนมากขึ้น ท าให้คนส่วนใหญ่นิยมหลีกหนี
อากาศร้อนมาพกัผ่อน ท างาน ประชุม หรือนัด
พบเจอกัน รวมไปถึงคนที่ไปกราบไหว้
สักการะบูชาหลวงพอ่วัดโสธรเรียบร้อยแล้ว 
นักท่องเที่ยวต่างชาติจากบริษัท ทัวร์ มีแนวโน้ม
ที่จะเข้ามาใช้บริการร้าน คาเฟ่ตอ่เนื่อง ท าให้มี
ปริมาณลูกค้าหลากหลายกลุ่มเพิ่มข้ึน 

บริเวณทีจ่อดรถมีจ ากัด อาจสง่ผลใหลู้กค้าบาง
ท่านต้องจอดรถบริเวณโซนอื่นแทน ระยะห่าง
ประมาณ 300-400 เมตร และใช้ทางเท้าเดินมา
เพื่อใช้บรกิารร้านคาเฟ่อเมซอน 

 



บทท่ี 3 
การจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช ้
 เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับการจัดท ากลยทุธ์ และแผนงานภายใต้แนวคิดทฤษฎี Marketing 
Mix ของ Kotler (2000) เรื่องทีเ่กี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ (2541) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็น “แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิใหบ้ริการ 
ซึ่งเป็นธุรกจิที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จ าเปน็จะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 7 อย่าง 
หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด” ซึ่งประกอบด้วย 
  1) Product (ด้านผลิตภัณฑ์)  
  2) Pricing (ด้านราคา) 
  3) Place (ด้านสถานที่จ าหน่าย)  
  4) Promotion (ด้านการสง่เสรมิการขาย 
  5) People (ด้านบุคลากร) 
  6) Process (ด้านกระบวนการ) 
  7) Physical (ด้านกายภาพ) 
 ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางด้าน
การตลาดของธุรกจิ ที่จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไป 
 
3.2 กรอบแนวคิดท่ีน าไปสู่กลยุทธ ์
 มูลค่าของร้านธุรกจิกาแฟในประเทศไทย มีมลูค่ากว่า 10,000 ล้านบาท จนเกิดโอเวอร ์
ซัพพลายมากมาย แต่กาแฟยังคงเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตส าหรบัใครหลายคน โดยกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มี
ทางเลือกให้ผู้ดืม่หลากหลาย ตั้งแต่ร้านระดับรถเข็น ไปจนกระทั่งร้านระดับพรีเมี่ยม ร้าน “คาเฟ่  
อเมซอน” จึงเป็น แฟรนไชส์ของไทยหนึ่งในตัวเลือกทีม่ีกระแสของแบรนด์ในระดบัทีเ่ติบโต มั่นคง คง
คุณภาพและมาตรฐานภายใต้บริษัท ปตท. จ ากัด ทีม่ีช่ือเสียง แต่อย่างไรนั้นการจะด าเนินธุรกจิไปใน
อนาคตไม่เพียงคิดวิเคราะห์เพียงความนิยมหรือแค่เทรนการตลาดเท่านั้น แต่ผูบ้รหิารต้องใส่ใจในการ
วางแผนกลยทุธ์ที่ดี เหมาะสมกับธุรกิจ และสถานการณ์ ดังนั้นการวางกรอบแนวความคิดเพื่อน าไปสู่
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างมีขั้นตอนนั้น ผู้บริหารร้าน “คาเฟ่อเมซอน” มีการก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategic Formulation) ไว้ 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
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 3.2.1 กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Level Strategy) 
 ร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นธุรกจิแฟรนไชสท์ี่เปิดด าเนินการบนท าเลหน้าวัดโสธร กลยุทธ์ระดับ
องค์กรที่ใช้จึงเป็นกลยุทธ์เพื่อการเติบโต (Growth Strategies) ที่เป็นกลยทุธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ไป
ในทิศทางของการเตบิโตด้านการบริการ เน้นการพฒันาสินค้าการบรกิารและการตลาด ขยายกิจการ
จากรายได้ของธุรกิจ เพื่อเพิม่ยอดขายให้มากขึ้นและมผีลท าให้ธุรกิจเติบโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ในระยะ
กลางและระยะยาวมีแผนในการขยายตัวธุรกิจไปยงัพื้นที่ใหม่ ๆ อีกทั้งยงัคงรกัษาการใหบ้รกิารและ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพือ่ดึงดูดและท าใหเ้กิดการใช้บรกิารซ้ าของลูกค้าทีจ่ะส่งผลให้ธุรกจินั้น
ด าเนินต่อไปอย่างยัง่ยืน 
 3.2.2 กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) 
 ร้าน “คาเฟ่อเมซอน” เลอืกใช้กลยทุธ์ในรูปแบบสร้างความแตกต่าง (Focus 
Differentiation Level Strategy) เนื่องจากเป็นธุรกจิที่เริ่มต้นจากการที่ผูบ้รหิารเคยใช้บริการและ
สัมผัสกบับรรยากาศรูปแบบของร้านคาเฟ่ อเมซอนในแต่ละสาขา ที่มีรปูแบบแตกต่างกันในเรื่องของ
การตกแต่ง จงึต้องการสร้างความแตกต่างให้กบัสาขาหน้าวัดโสธร ให้มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว มาใช้ให้
เกิดประโยชน์และเกิดจุดเด่น และมุ่งเน้นไปตลาดส าหรับผู้ขายเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยการสร้าง
การบริการที่เน้นบรรยากาศของร้าน คุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น 
 3.2.3 กลยุทธ์ระดบัปฏิบัติการ (Functional Level Strategy) 
 ร้าน “คาเฟ่อเมซอน” มีการก าหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ตามหน้าที่การรับผิดชอบ เพื่อ
เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่จะท าใหก้ารด าเนินงานขององค์กร สามารถบรรลผุล 
และสร้างคุณค่าในหน้าที่ภายในองค์กรได้ ดังนั้น กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ภายในองค์กรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.2.3.1 กลยุทธ์ด้านการด าเนินงาน (Operating Strategy) 
   1) มีการจัดการระบบการด าเนินงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ ก าหนดความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
   2) มีการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มจี านวนและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการ
ด าเนินงานภายในองค์กร 
   3) มีการจัดการเรื่องการประสานงานภายในอย่างต่อเนื่อง และจัดการประชุม 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานและร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานผ่านช่องทาง Line 
Group ทุกสัปดาห ์
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  3.2.3.2 กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 
   1) การประชาสัมพันธ์เพื่อใหลู้กค้าหรือบุคคลทั่วไปเกิดการรบัรู้ถึงตราสินค้า (Band 
Awareness) ภายใต้ช่ือร้าน “คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” 
   2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการให้บริการที่ประทับกบัลกูค้า เพื่อสร้างฐานลูกค้า
รายใหมท่ี่ผ่านมาแวะเวียนใช้บริการให้เพิ่มข้ึนจากการบอกตอ่ และรักษาฐานลูกค้ารายเก่าใหเ้กิดการ
กลับมาใช้บริการซ้ า 
   3) วางแผนกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม และมีประสทิธิภาพสูงสุด 
เพื่อสนองต่อเป้าหมาย ตลาด และการด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 
  3.2.3.3 กลยุทธ์ด้านทรพัยากรมนุษย์ (Human Resources Management Strategy) 
   1) การสรรหา คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
   2) สนับสนนุและส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสุด 
   3) ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมภายในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกบั
พนักงาน เพื่อสร้างแรงจงูใจ ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
  3.2.3.4 กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) 
   1) จัดท าแผนการเงินและระบบบญัชีด้วยความเป็นระบบที่ชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได ้
   2) บริหารสภาพคล่องของธุรกจิไม่ใหป้ระสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สรปุผลแบบสอบถามตอนที่ 1 
 
ตารางที่ 3.1: แสดงจ านวนเพศของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value 
Label 

Value Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cum 

Percent 
เพศหญงิ 1 259 64.75 64.75 64.75 
เพศชาย 2 141 35.25 35.25 100 

Total 400 100.0 100.0  
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 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที ่3.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีจ านวนเพศมากที่สุด 
คือ เพศหญิง จ านวน 259 คน รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 141 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.2: แสดงหลกัสถิติเพศของผู้เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 400 
Valid Missing 0 

Mean 1.35 
Std Dev 0.48 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 541.00 
 
ตารางที่ 3.3: แสดงจ านวนอายุของผู้เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cum 

Percent 
ต่ ากว่า 20 ป ี 1 34 8.50 8.50 8.50 
อายุ 20-30 ป ี 2 190 47.50 47.50 56.00 
อายุ 31-40 ป ี 3 104 26.00 26.00 82.00 
อายุ 41-60 ป ี 4 70 17.50 17.50 99.50 

อายุ 60 ปีข้ึนไป 5 2 0.50 0.50 100.00 
Total 400 100.0 100.0  

 
ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนอายุมากทีสุ่ด คือ 

อายุ 20-30 ปี จ านวน 190 คน รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 104 คน ตามด้วยอายุ 41-60 ปี 
จ านวน 70 คน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.4: แสดงหลกัสถิติอายุของผูเ้ข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 400 
Valid Missing 0 
Mean 2.54 
Std Dev 0.89 
Minimum 1.00 
Maximum 5.00 
Sum 1,016.00 

 
ตารางที ่3.5: แสดงจ านวนการศึกษาของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 1 70 17.50 17.50 17.50 
ปริญญาตรหีรอื

เทียบเท่า 
2 261 65.25 65.25 82.75 

สูงกว่าปริญญาตร ี 3 69 17.25 17.25 100.00 
Total 400 100.0 100.0  

 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที ่3.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนการศึกษามาก
ที่สุด คือ ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า จ านวน 261 คน รองลงมาต่ ากว่าปริญญาตร ีจ านวน 70 คน ตาม
ด้วย สูงกว่าปรญิญาตรี จ านวน 69 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.6: แสดงหลกัสถิติการศึกษาของผู้เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 400 
Valid Missing 0 

Mean 2.00 
Std Dev 0.59 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ): แสดงหลักสถิติการศึกษาของผู้เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 400 
Minimum 1.00 
Maximum 3.00 

Sum 799.00 
 
ตารางที่ 3.7: แสดงจ านวนรายได้ของผู้เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cum Percent 

ต่ ากว่า15,000 บาท 1 57 14.25 14.25 14.25 
15,001-20,000 บาท 2 104 26.00 26.00 40.25 
20,001-30,000 บาท 3 134 33.50 33.50 73.25 
30,001 บาทข้ึนไป 4 105 26.25 26.25 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนรายได้มากทีสุ่ด
คือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 134 คน รองลงมา 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 105 คน ตามด้วย 
15,001-20,000 บาท จ านวน 104 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.8: แสดงหลกัสถิตริายได้ของผูเ้ข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 400 
Valid Missing 0 

Mean 2.72 
Std Dev 0.59 

Minimum 1.00 
Maximum 4.00 

Sum 1,087.00 
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ตารางที่ 3.9: แสดงจ านวนอาชีพของผูเ้ข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cum Percent 

นักเรียน/นักศึกษา 1 57 14.25 14.25 14.25 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 60 15.00 15.00 29.25 
พนักงานบริษัทเอกชน 3 177 44.25 44.25 73.50 
ธุรกิจกจิส่วนตัว 4 96 24.00 24.00 97.50 
อื่น ๆ 5 10 2.50 2.50 100.00 

Total 400 100.0 100.0  
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนอาชีพมากที่สุด
คือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 177 คน รองลงมา ธุรกิจกิจส่วนตัว จ านวน 96 คน ตามด้วยรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 60 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.10: แสดงหลกัสถิติอาชีพของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 400 
Valid Missing 0 

Mean 2.86 
Std Dev 1.02 

Minimum 1.00 
Maximum 5.00 

Sum 1,142.00 
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 สรปุผลแบบสอบถามตอนที่ 2 
 
ตารางที่ 3.11: แสดงจ านวนผู้เคยและไม่เคย เข้าใช้บริการรา้นกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
เคย 1 391 97.75 97.75 97.75 

ไม่เคย 2 9 2.25 2.25 100.00 
Total 400 100.0 100.0  

 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธรคือ เคยใช้บริการ จ านวน 391 คน รองลงมา ไมเ่คยเข้าใช้
บริการ จ านวน 9 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.12: แสดงหลกัสถิติผูท้ี่เคยและไม่เคยของผูเ้ข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน  
 

N 400 
Valid Missing 0 

Mean 1.02 
Std Dev 0.15 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 409.00 
 
ตารางที่ 3.13: แสดงความถ่ีของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ทุกวัน 1 36 9.00 9.00 9.18 

1-2 ครั้งต่อสปัดาห ์ 2 89 22.25 22.25 31.89 
3-4 ครั้งต่อสปัดาห ์ 3 113 28.25 28.25 60.71 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.13 (ต่อ): แสดงความถ่ีของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
1-2 ครั้งต่อเดือน 4 82 20.50 20.50 81.63 
น้อยกว่า 1-2 ครั้ง 

ต่อเดือน 
5 72 18.00 18.00 100.00 

Total 400 100.0 100.0  
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความถ่ีของการเข้าใช้
บริการมากที่สุด คือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 113 คน รองลงมา 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์จ านวน 89 
คน ตามด้วย 1-2 ครั้งต่อเดือน จ านวน 82 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.14: แสดงหลกัสถิติความถ่ีของการเข้าใช้บรกิารรา้นกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 3.17 
Std Dev 1.23 

Minimum 1.00 
Maximum 5.00 

Sum 1241.00 
 
ตารางที่ 3.15: แสดงระยะเวลาของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
น้อยกว่า 30 นาที 1 237 59.25 60.46 60.46 
31 นาที–1ช่ัวโมง 2 103 25.75 26.28 86.73 
1-2 ช่ัวโมง 3 46 11.50 11.73 98.47 
มากกว่า 2 ช่ัวโมง 4 6 1.50 1.53 100.00 

Total 400 100.0 100.0  
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 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที ่3.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีะยะเวลาของการเข้า
ใช้บริการมากทีสุ่ด คือ น้อยกว่า 30 นาที จ านวน 237 คน รองลงมา 31 นาที–1 ช่ัวโมง จ านวน 103 
คน ตามด้วย 1-2 ช่ัวโมง จ านวน 46 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.16: แสดงหลกัสถิติระยะเวลาของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.54 
Std Dev 0.76 

Minimum 1.00 
Maximum 4.00 

Sum 605.00 
 
ตารางที่ 3.17: แสดงช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 237 59.25 60.46 60.46 

ไม่ใช่ 2 103 25.75 26.28 86.73 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.18: แสดงหลกัสถิติช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่ 
          อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.77 
Std Dev 0.42 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.18 (ต่อ): แสดงหลักสถิติช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
      คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 693.00 
 
ตารางที่ 3.19: แสดงช่วงเวลา 09.01-11.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 128 32.00 32.62 32.62 

ไม่ใช่ 2 264 66.00 67.35 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.20: แสดงหลกัสถิติช่วงเวลา 09.01-11.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ ่
     อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.67 
Std Dev 0.47 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 656.00 
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ตารางที่ 3.21: แสดงช่วงเวลา 11.01-13.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 186 46.50 47.45 47.45 

ไม่ใช่ 2 206 51.50 52.55 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.22: แสดงหลกัสถิติช่วงเวลา 11.01-13.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ ่
    อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.53 
Std Dev 0.50 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 598.00 
 
ตารางที่ 3.23: แสดงช่วงเวลา 13.01-15.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 155 38.75 39.54 39.54 

ไม่ใช่ 2 237 59.25 60.46 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.24: แสดงหลกัสถิติช่วงเวลา 13.01-15.00น.ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ ่
   อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.60 
Std Dev 0.49 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 629.00 
 
ตารางที่ 3.25: แสดงช่วงเวลา 15.01-17.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 44 11.00 11.22 11.22 

ไม่ใช่ 2 348 87.00 88.78 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.26: แสดงหลกัสถิติช่วงเวลา 15.01-17.00 น. ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ ่
    อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.89 
Std Dev 0.32 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 740.00 
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ตารางที ่3.27: แสดงช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 16 4.00 4.08 4.08 

ไม่ใช่ 2 376 94.00 95.92 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.28: แสดงหลกัสถิติช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด        

คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.96 
Std Dev 0.20 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 768.00 
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.27-3.28 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีช่วงเวลาที่นิยม
เข้าใช้บริการมากทีสุ่ด คือ 06.00-09.00 น. จ านวน 237 คน รองลงมา 11.01-13.00 น. จ านวน 186 
คน ตามด้วย 13.01-15.00 น. จ านวน 155 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.29: แสดงช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
วันจันทร-์ศุกร์ 1 240 60.00 61.22 61.22 

วันเสาร-์อาทิตย์ 2 152 38.00 38.78 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงวันที่ที่นิยมเข้าใช้
บริการมากที่สุด คือ วันจันทร-์ศุกร์ จ านวน 240 คน รองลงมา วันเสาร-์อาทิตย์ จ านวน 152 คน 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3.30: แสดงหลกัสถิติช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.39 
Std Dev 0.49 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 544.00 
 
ตารางที่ 3.31: แสดงราคาเครื่องดื่มหรืออาหาร โดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ซือ้ของผู้เข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด 

คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ต่ ากว่า 50 บาท 1 45 11.50 11.48 11.48 
50-100 บาท 2 244 62.75 62.24 73.72 
101-200 บาท 3 74 18.50 18.88 92.60 
201-300 บาท 4 23 5.75 5.87 98.47 
มากกว่า 300 บาท 5 6 1.50 1.53 100.00 

 8 2.00 missing  
Total 400 100.0 100.0  

 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.31 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีาคาเครื่องดื่มหรือ
อาหาร โดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่ซือ้ของการเข้าใช้บริการมากทีสุ่ดคือ 50-100 บาท จ านวน 244 คน 
รองลงมา 101-200 บาท จ านวน 74 คน ตามด้วย ต่ ากว่า 50 บาท จ านวน 45 คน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.32: แสดงหลกัสถิติราคาเครื่องดื่มหรืออาหาร โดยเฉลี่ยต่อครัง้ทีซ่ื้อของผู้เข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
N 392 

Valid Missing 8 
Mean 1.39 

Std Dev 0.49 
Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 544.00 
 
ตารางที่ 3.33: แสดงวัตถุประสงค์ “การรับประทานอาหารและเครือ่งดื่ม” ของการเข้าใช้บรกิารร้าน

กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 335 83.75 85.46 85.46 

ไม่ใช่ 2 57 14.25 14.54 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.34: แสดงหลกัสถิติวัตถุประสงค์ “การรับประทานอาหารและเครื่องดืม่” ของการเข้าใช้

บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.15 
Std Dev 0.35 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 449.00 
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ตารางที่ 3.35: แสดงวัตถุประสงค์ “อ่านหนังสือ” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 112 28.00 28.57 28.57 

ไม่ใช่ 2 280 70.00 71.43 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.36: แสดงหลกัสถิติวัตถุประสงค์ “อ่านหนังสือ” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ ่
   อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.71 
Std Dev 0.45 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 672.00 
 
ตารางที่ 3.37: แสดงวัตถุประสงค์ ”นั่งท างาน”ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 89 22.25 22.70 22.70 

ไม่ใช่ 2 303 75.75 77.30 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.38: แสดงหลกัสถิติวัตถุประสงค์ “นั่งท างาน” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
   คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.77 
Std Dev 0.42 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 695.00 
 
ตารางที่ 3.39: แสดงวัตถุประสงค์ “นัดพบลูกค้า/เจรจาธุรกจิ” ของการเข้าใช้บรกิารร้าน 
     กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 65 16.25 16.58 16.58 

ไม่ใช่ 2 327 81.75 83.42 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.40: แสดงหลกัสถิติวัตถุประสงค์ “นัดพบลกูค้า/เจรจาธุรกจิ” ของการเข้าใช้บรกิารร้าน

กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.83 
Std Dev 0.37 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 719.00 
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ตารางที่ 3.41: แสดงวัตถุประสงค์ “นัดพบเพื่อน” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 89 26.25 22.70 22.70 

ไม่ใช่ 2 303 75.75 77.30 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.42: แสดงหลกัสถิติวัตถุประสงค์ “นัดพบเพื่อน” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
   คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.77 
Std Dev 0.42 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 695.00 
 
ตารางที่ 3.43: แสดงวัตถุประสงค์ “อื่น ๆ” ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 3 0.75 0.77 0.77 

ไม่ใช่ 2 389 97.25 99.23 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.44: แสดงหลกัสถิติวัตถุประสงค์ “อื่น ๆ” ของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ ่
   อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.99 
Std Dev 0.09 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 781.00 
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.33-3.44 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เข้าใช้บริการมากทีสุ่ด คือ การรบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 335 คน รองลงมา อ่าน
หนังสือ จ านวน 112 คน ตามด้วย นัดพบเพื่อนจ านวน 89 คน ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3.45: แสดงปัจจัยด้าน “รสชาติอาหาร/เครื่องดื่ม” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด

คาเฟ่อเมซอน  
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 277 69.25 70.66 70.66 

ไม่ใช่ 2 115 28.75 29.34 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.46: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “รสชาติอาหาร/เครื่องดื่ม” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
N 392 

Valid Missing 8 
Mean 1.29 

Std Dev 0.46 
Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 507.00 
 
ตารางที่ 3.47: แสดงปัจจัยด้าน “ราคาเหมาะสม” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ ่
   อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 269 67.25 68.62 68.62 

ไม่ใช่ 2 123 30.75 31.38 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 

ตารางที่ 3.48: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “ราคาเหมาะสม” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด     
คาเฟ่อเมซอน 

 
N 392 

Valid Missing 8 
Mean 1.31 

Std Dev 0.46 
Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 515.00 
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ตารางที่ 3.49: แสดงปัจจัยด้าน “บรรยากาศภายในร้านสวยงาม” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

ใช่ 1 138 34.50 35.20 35.20 
ไม่ใช่ 2 254 63.50 64.80 100.00 

 8 2.00 missing  
Total 400 100.0 100.0  

 
ตารางที่ 3.50: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “บรรยากาศภายในร้านสวยงาม” ที่มีผลต่อการเข้าใช้

บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.65 
Std Dev 0.48 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 646.00 
 
ตารางที่ 3.51: แสดงปัจจัยด้าน “สะดวกในการเดินทาง” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
   คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 114 28.50 29.08 29.08 

ไม่ใช่ 2 278 69.50 70.92 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.52: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “สะดวกในการเดนิทาง” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
N 392 

Valid Missing 8 
Mean 1.71 

Std Dev 0.45 
Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 670.00 
 
ตารางที่ 3.53: แสดงปัจจัยด้าน “มีที่จอดรถ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 151 37.75 38.52 38.52 

ไม่ใช่ 2 241 60.25 61.48 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.54: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “มีที่จอดรถ” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด         

คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.61 
Std Dev 0.49 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 633.00 
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ตารางที่ 3.55: แสดงปัจจัยด้าน “โต๊ะสะดวกต่อการท างาน/อ่านหนังสือ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บรกิาร
ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 

 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

ใช่ 1 71 17.75 18.11 18.11 
ไม่ใช่ 2 321 80.25 81.89 100.00 

 8 2.00 missing  
Total 400 100.0 100.0  

 
ตารางที่ 3.56: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “โตะ๊สะดวกต่อการท างาน/อ่านหนังสือ” ที่มีผลต่อการเข้า

ใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.82 
Std Dev 0.39 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 713.00 
 
ตารางที่ 3.57: แสดงปัจจัยด้าน”ความเงียบสงบภายในร้าน”ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 

คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 78 19.50 19.90 19.90 

ไม่ใช่ 2 314 78.50 80.10 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.58: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “ความเงียบสงบภายในร้าน” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 

 
N 392 

Valid Missing 8 
Mean 1.80 

Std Dev 0.40 
Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 706.00 
 
ตารางที่ 3.59: แสดงปัจจัยด้าน “มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟ

สด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 74 18.50 18.88 18.88 

ไม่ใช่ 2 318 79.50 81.12 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.60: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “มีบริการอินเตอรเ์น็ตไร้สาย” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการ

ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.81 
Std Dev 0.39 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 710.00 
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ตารางที่ 3.61: แสดงปัจจัยด้าน “มีจุดปลัก๊ไฟให้บริการ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด       
คาเฟ่อเมซอน 

 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

ใช่ 1 48 12.00 12.24 12.24 
ไม่ใช่ 2 344 86.00 87.76 100.00 

 8 2.00 missing  
Total 400 100.0 100.0  

 
ตารางที่ 3.62: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “มีจุดปลั๊กไฟให้บริการ” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้าน

กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.88 
Std Dev 0.33 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 736.00 
 
ตารางที่ 3.63: แสดงปัจจัยด้าน “อื่น ๆ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 1 0.25 0.26 0.26 

ไม่ใช่ 2 391 97.75 99.74 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.64: แสดงหลกัสถิติปจัจัยด้าน “อื่น ๆ” ที่มผีลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
   คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 2.00 
Std Dev 0.05 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 783.00 
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.45-3.64 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีปจัจัยต่าง ๆ เพื่อ
เข้าใช้บริการมากทีสุ่ด คือ รสชาติอาหารและเครือ่งดื่ม จ านวน 277 คน รองลงมา ราคาเหมาะสม 
จ านวน 269 คน ตามด้วย มีที่จอดรถ จ านวน 151 คน ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3.65: แสดงลักษณะการเข้าใช้บรกิารทีม่ีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
บริโภคทีร่้าน 1 187 46.75 47.70 47.70 
ซื้อกลบับ้าน 2 205 51.25 52.30 100.00 

 8 2.00 missing  
Total 400 100.0 100.0  

 
ตารางที่ 3.66: แสดงหลกัสถิติลกัษณะการเข้าใช้บริการทีม่ีผลต่อการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด  
   คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.52 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.66 (ต่อ): แสดงหลักสถิติลักษณะการเข้าใช้บริการที่มผีลตอ่การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด  
          คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Std Dev 0.50 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 597.00 
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.66 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มลีักษณะการเข้าใช้
บริการมากที่สุด คือ ซื้อกลับบ้าน จ านวน 205 คน รองลงมา บริโภคที่ร้าน จ านวน 187 คน 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.67: แสดงผู้มสี่วนในการตัดสินใจ “ตนเอง” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด         

คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 331 82.75 84.44 84.44 

ไม่ใช่ 2 61 15.25 15.56 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.68: แสดงหลกัสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “ตนเอง” ที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้าน 
    กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.16 
Std Dev 0.36 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.68 (ต่อ): แสดงหลักสถิติผู้มสี่วนในการตัดสินใจ “ตนเอง” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน 
        กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 453.00 
 
ตารางที่ 3.69: แสดงผู้มสี่วนในการตัดสินใจ “เพื่อน/เพื่อนรว่มงาน” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน

กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 155 38.75 39.54 39.54 

ไม่ใช่ 2 237 59.25 60.46 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.70: แสดงหลกัสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน” ที่มีผลต่อการเข้าใช้

บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.60 
Std Dev 0.49 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 629.00 
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ตารางที่ 3.71: แสดงผู้มสี่วนในการตัดสินใจ “สมาชิกในครอบครัว” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

ใช่ 1 112 28.00 28.57 28.57 
ไม่ใช่ 2 280 70.00 71.43 100.00 

 8 2.00 missing  
Total 400 100.0 100.0  

 
ตารางที่ 3.72: แสดงหลกัสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “สมาชิกในครอบครัว” ที่มีผลต่อการเข้าใช้

บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.71 
Std Dev 0.45 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 672.00 
 
ตารางที่ 3.73: แสดงผู้มสี่วนในการตัดสินใจ “อื่น ๆ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด          

คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 4 1.00 1.02 1.02 

ไม่ใช่ 2 388 97.00 98.98 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.74: แสดงหลกัสถิติผูม้ีส่วนในการตัดสินใจ “อื่น ๆ” ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน 
   กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.99 
Std Dev 0.10 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 780.00 
 
 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.73 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มผีู้มสี่วนในการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการมากทีสุ่ดคือ ตนเอง จ านวน 331 คน รองลงมา เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน จ านวน 155 คน 
ตามด้วย สมาชิกในครอบครัว จ านวน 112 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.75: แสดงร้านกาแฟทีท่่านเลือกใช้บริการเป็นประจ า 
 

Value Label Value Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cum Percent 

ร้านสตารบ์ัคส ์ 1 76 19.00 19.39 19.39 
ร้านคาเฟ่อเมซอน 2 228 57.00 58.16 77.55 

ร้านอินทนลิ 3 41 10.25 10.46 88.01 
ร้านแบล็คแคนยอล 4 12 3.00 3.06 91.07 
ร้านบ้านไร่กาแฟ 5 18 4.50 4.59 95.66 

อื่น ๆ 6 17 4.25 4.34 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.76: แสดงหลกัสถิติร้านกาแฟที่ท่านเลอืกใช้บรกิารเป็นประจ า 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 2.28 
Std Dev 1.20 

Minimum 1.00 
Maximum 6.00 

Sum 895.00 
 

ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.75 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีร้านกาแฟที่ท่านเลอืกใช้
บริการเป็นประจ าเข้าใช้บริการมากที่สุด คือ ร้านคาเฟอ่เมซอน จ านวน 228 คน รองลงมาร้าน 
สตาร์บัคส ์จ านวน 76 คน ตามด้วย ร้านอินทนิล จ านวน 41 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.77: แสดงเครื่องดื่ม “อเมซอน กาแฟด า” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 101 25.25 25.77 25.77 

ไม่ใช่ 2 291 72.75 74.23 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.78: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่ “อเมซอน กาแฟด า” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด            

คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.74 
Std Dev 0.44 

(ตารางมีตอ่) 



99 

ตารางที่ 3.78 (ต่อ): แสดงหลักสถิติเครื่องดื่ม “อเมซอน กาแฟด า” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด            
คาเฟ่อเมซอน 

 
N 392 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 683.00 
 
ตารางที่ 3.79: แสดงเครื่องดื่ม “คาปูชิโน” ที่นิยมบรโิภคของร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 131 32.75 33.42 33.42 

ไม่ใช่ 2 261 65.25 66.58 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.80: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่”คาปูชิโน”ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.67 
Std Dev 0.47 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 653.00 
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ตารางที่ 3.81: แสดงเครื่องดื่ม “ลาเต้อเมซอน” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 78 19.50 19.90 19.90 

ไม่ใช่ 2 314 78.50 80.10 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.82: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่”ลาเต้อเมซอน”ที่นิยมบรโิภคของร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.80 
Std Dev 0.40 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 706.00 
 
ตารางที่ 3.83: แสดงเครื่องดื่ม “มอคค่า” ที่นิยมบรโิภคของร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 113 28.25 28.83 28.83 

ไม่ใช่ 2 279 69.75 71.17 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.84: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่”มอคค่า”ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.71 
Std Dev 0.45 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 671.00 
 
ตารางที่ 3.85: แสดงเครื่องดื่ม “เอสเปรสโซ”่ ที่นิยมบรโิภคของร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 99 24.75 25.26 25.26 

ไม่ใช่ 2 293 73.25 74.74 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.86: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่”เอสเปรสโซ”่ที่นิยมบรโิภคของร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.75 
Std Dev 0.44 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 685.00 
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ตารางที่ 3.87: แสดงเครื่องดื่ม “ชาเขียว/ชาเย็น/ชามะนาว/ชาด าเย็น” ที่นิยมบริโภคของร้าน 
     กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 170 45.20 43.37 43.37 

ไม่ใช่ 2 222 55.50 56.63 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.88: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่ “ชาเขียว/ชาเย็น/ชามะนาว/ชาด าเย็น” ที่นิยมบริโภคของ

ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.57 
Std Dev 0.50 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 614.00 
 
ตารางที่ 3.89: แสดงเครื่องดื่ม “นมสด/ช็อคโกแลต” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 117 29.25 29.85 29.85 

ไม่ใช่ 2 275 68.75 70.15 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 3.90: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่ “นมสด/ช็อคโกแลต” ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด  
   คาเฟ่อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.70 
Std Dev 0.46 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 667.00 
 
ตารางที่ 3.91: แสดงเครื่องดื่ม “น้ าผลไม/้สมูทตี”้ ที่นิยมบรโิภคของร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
ใช่ 1 24 6.00 6.12 6.12 

ไม่ใช่ 2 368 92.00 93.88 100.00 
 8 2.00 missing  

Total 400 100.0 100.0  
 
ตารางที่ 3.92: แสดงหลกัสถิติเครื่องดืม่ “น้ าผลไม/้สมูทตี”้ ที่นิยมบริโภคของร้านกาแฟสด คาเฟ ่
   อเมซอน 
 

N 392 
Valid Missing 8 

Mean 1.94 
Std Dev 0.24 

Minimum 1.00 
Maximum 2.00 

Sum 760.00 
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 ผลการศึกษาจากข้อมูลตารางที่ 3.77-3.92 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ี เครื่องดื่มที่นิยม
บริโภคของร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน สาขาหน้าวัดโสธรมากที่สุด คือ ชาเขียว/ชาเย็น/ชามะนาว/
ชาด าเย็น จ านวน 170 คน รองลงมา คาปูชิโน จ านวน 131 คน ตามด้วย นมสด/ช็อคโกแลต จ านวน 
117 คน ตามล าดับ 
 สรปุผลแบบสอบถามตอนที่ 3 

 
ตารางที่ 3.93: แสดงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด      

คาเฟ่อเมซอน 
 

ด้านผลิตภัณฑ ์
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 
1. รสชาติกาแฟและ
เครื่องดืม่อื่นๆ 

133 205 50 4 - 4.19 0.69 
มาก
ที่สุด 

1 

2. ชนิดเครื่องดื่มทีม่ี
ความหลากหลาย 

117 230 43 1 1 4.18 0.64 มาก 2 

3. มีเบอเกอร์รี่
จ าหน่ายภายในร้าน 

72 223 83 7 7 3.88 0.78 มาก 5 

4. ภาชนะ และ
บรรจุภัณฑ์ที่ความ
สวยงาม 

90 212 85 3 2 3.98 0.72 มาก 4 

5. ตราย่ีห้อ คาเฟ่อ
เมซอน เป็นทีรู่้จกั
แพร่หลาย 

143 176 68 4 1 4.16 0.76 มาก 3 

รวม 4.07 0.71 มาก  
 
 จากตารางที่ 3.93 พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปจัจัยสว่นผสม ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภค
ให้ความส าคัญในระดับมาก คือ รสชาติกาแฟและเครื่องดื่ม ชนิดเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย และ
ตราย่ีห้อ คาเฟ่อเมซอน เป็นที่รูจ้ักแพร่หลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.18 และ 4.16 ตามล าดับ 



105 

ตารางที่ 3.94: แสดงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านราคาของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด           
คาเฟ่อเมซอน 

 

ด้านราคา 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ 

114 219 56 2 1 4.13 0.68 มาก 2 

2. การติดป้ายบอก
ราคาสินค้าที่ชัดเจน 

142 212 36 2 1 4.26 0.65 
มาก
ที่สุด 

1 

รวม 4.19 0.66 มาก  
 
 จากตารางที่ 3.94 พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปจัจัยสว่นผสมทางการตลาดด้านราคา
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญในระดบัมาก คือ การติดป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และ 4.13 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.95: แสดงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่ของการ 
                  เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
หรือสถานที ่

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่ชัดเจน 

104 202 79 5 2 4.31 0.56 
มาก
ที่สุด 

1 

2. ความ
สะดวกในการ
เดินทางไปใช้
บริการ 

99 200 83 8 2 4.29 0.56 มาก 2 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.95 (ต่อ): แสดงปจัจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่ของ
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
หรือสถานที ่

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

3. สถานที่มี
ความปลอดภัย 

93 211 82 6 - 4.19 0.62 มาก 3 

4. ความ
เหมาะสมกับ
เวลาเปิด-ปิด
บริการ 

97 210 82 2 1 4.18 0.69 มาก 4 

5. ที่จอดรถ
สะดวกเพียงพอ 

124 203 62 2 1 4.15 0.71 มาก 5 

รวม 4.22 0.62 มาก  
 
 จากตารางที่ 3.95 พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปจัจัยสว่นผสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ความเหมาะสมของสถานที่ชัดเจน ความ
สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ และสถานที่มีความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31, 4.29 
และ 4.19 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3.96: แสดงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดของการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 

ด้านส่งเสรมิ
การตลาด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 
1. การโฆษณา 
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ 

104 202 79 5 2 4.02 0.75 มาก 2 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.96 (ต่อ): แสดงปจัจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดของการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

 

ด้านส่งเสรมิ
การตลาด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 
2. จัดกิจกรรมให้
ลูกค้าร่วมสังสรรค์
และรบัรางวัล 

99 200 83 8 3 3.98 0.77 มาก 5 

3. มีการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
พิเศษในช่วง
เทศกาล 

93 211 82 6 - 4.00 0.71 มาก 4 

4. การใช้สิทธ์ิ
ส่วนลดจากบัตร 
PTT Blue Card 

97 210 82 2 1 4.02 0.71 มาก 3 

5. ส่วนลดตาม
รายการส่งเสริม
การขาย 

124 203 62 2 1 4.14 0.71 
มาก
ที่สุด 

1 

รวม 4.03 0.73 มาก  
 
 จากตารางที ่3.96 พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปจัจัยสว่นผสมทางการตลาดด้าน
ส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ 4.03 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ส่วนลดตามรายการสง่เสริมการขาย การโฆษณา 
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการใช้สทิธ์ิส่วนลดจากบัตร PTT Blue Card โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14, 4.02 และ 4.02 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.97: แสดงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านบรกิารของการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด     
คาเฟ่อเมซอน 

 

ด้านบริการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ 

100 250 40 1 - 4.28 0.63 มากที่สุด 1 

2. ความรวดเร็ว
และความถูกต้อง
ในการช าระเงิน 

144 244 35 1 - 4.19 0.59 มาก 2 

3. มีมาตรฐานการ
ให้บรกิารอย่างเป็น
ระบบ 

102 253 34 2 1 4.16 0.61 มาก 3 

4. มีความพร้อมใน
การใหบ้ริการและ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท ี

111 220 58 3 - 4.12 0.67 มาก 4 

รวม 4.18 0.62 มาก  
 

จากตารางที่ 3.97 พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปจัจัยสว่นผสมทางการตลาดด้านบริการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญในระดบัมาก คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ช าระเงิน และมีมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28, 4.19 และ 4.16 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.98: แสดงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านบุคลากรของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด   
คาเฟ่อเมซอน 

 

ด้านบุคลากร 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 
1. การต้อนรบัและ
อัธยาศัยของ
พนักงาน 

103 222 63 4 - 4.08 0.68 มาก 3 

2. การกระตอืรือร้น
ในการใหบ้ริการของ
พนักงาน 

111 231 45 5 - 4.14 0.66 มาก 2 

3. ความเหมาะสม
ในการแต่งกายของ
พนักงาน 

115 228 46 3 - 4.16 0.65 มากที่สุด 1 

4. พนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

85 224 76 7 - 3.99 0.70 
ปาน
กลาง 

4 

รวม 4.09 0.67 มาก  
 
 จากตารางที่ 3.98 พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปจัจัยสว่นผสมทางการตลาดด้าน
บุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผูบ้รโิภคให้
ความส าคัญในระดบัมาก คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน การกระตือรือร้นในการ
ให้บรกิารของพนักงาน และการตอ้นรบัและอัธยาศัยของพนกังาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16, 4.14 
และ 4.08 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.99: แสดงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพของการเข้า
ใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน  

 
ด้านการน าเสนอ

ลักษณะทาง
กายภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ความสะอาดของ
อาคารสถานที ่

103 222 63 4 - 4.17 0.62 มาก 2 

2. บรรยากาศ
โดยรวมและการ
ตกแต่งในร้าน
สวยงามดึงดูดความ
สนใจ 

111 231 45 5 - 4.20 0.61 มากที่สุด 1 

3. การจัดวางสินค้า
มีความเหมาะสม 
สะดวกในการเลอืก
ซื้อ 

115 228 46 3 - 4.15 0.64 มาก 4 

4. ความกว้างขวาง
ของพื้นที่ภายในร้าน
อ านวยความสะดวก
ส าหรับลูกค้าที่มา
เข้าใช้บริการ 

85 224 76 7 - 4.17 0.66 มาก 3 

รวม 4.17 0.63 มาก  
 
 จากตารางที่ 3.99 พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกบัปจัจัยสว่นผสมทางการตลาดด้านการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดบัมาก คือ บรรยากาศโดยรวมและการตกแต่งในร้านสวยงาม
ดึงดูดความสนใจ ความสะอาดของอาคารสถานที ่และความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้านอ านวย
ความสะดวกส าหรบัลูกค้าทีม่าเข้าใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.17 และ 4.17 ตามล าดับ 
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3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากแบบสอบถาม ที่ได้รับการตรวจสอบว่ามี
ค าตอบครบถ้วนสมบรูณ์ จ านวน 392 ชุด ของแบบสอบถามทั้งหมด สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนของ
ผู้บริโภค 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอนของผู้บริโภค 
 3.4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วยข้อมลูเพศ ช่วงอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สามารถสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ว่า ในบริเวณถนนศรีโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญผู่้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษา 
อยู่ในระดับปรญิญาตร ีและมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000–30,000 บาท 
 3.4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมลูเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญจ่ะไปมีความถ่ีในการเข้าใช้บรกิาร 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด และใช้
ระยะเวลาเข้าใช้บรกิารภายในร้านเพียง 30 นาที โดยช่วงเวลาที่มผีู้ใช้บรกิารมากทีสุ่ด คือ เวลา 
06.00-09.00 น. ส่วนใหญ่เลือกเข้าใช้บริการในวันธรรมดา คือ วันจันทร-์วันศุกร์มากทีสุ่ด โดย
ลักษณะการเข้าใช้บริการคือ ซื้อกลบับ้านมากกว่าทานทีร่้าน ซึ่งวัตถุประสงค์และปจัจัยของในการเข้า
ใช้บริการของผูบ้รโิภค เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกัน คือ เน้นทานขนมและดื่มเครื่องดื่ม โดยราคาเฉลี่ย
ที่ผู้บริโภคจ่ายมากทีสุ่ดอยู่ที่ช่วงราคา 50-100 บาทต่อครัง้ ส่วนผู้ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บรกิาร
มากที่สุดคือตนเอง โดยส่วนใหญผู่้บริโภคเลือกร้านคาเฟ่อเมซอนเป็นหนึง่ในร้านเครื่องดืม่ที่เข้าใช้
บริการประจ ามากทีสุ่ด และเครื่องดื่มยอดนิยมที่ถูกบริโภคมากที่สุดของร้านคาเฟอ่เมซอน คือ ชา
เขียว/ชาเย็น/ชามะนาว/ชาด าเย็น 
 3.4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมลูด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีส่่งผลตอ่พฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟสดคาเฟ่ อเมซอน ทั้งหมด 7 ด้าน สามารถ
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สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ว่าในด้านผลิตภัณฑ์ ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด และหากพจิารณาตามรายหัวข้อจะ พบว่า รสชาติกาแฟและ
เครื่องดืม่อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเท่ากบั 4.19 ด้านราคา พบว่า ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และหากพจิารณาตามรายหัวข้อจะพบว่าการติดป้ายบอก
ราคาสินค้าชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผลสรุปการวิเคราะห์
ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และหากพิจารณาตามรายหัวข้อจะ พบว่า
ความเหมาะสมของสถานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านการสง่เสรมิการตลาด พบว่า ผลสรุป
การวิเคราะห์ข้อมลู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และหากพิจารณาตามราย
หัวข้อจะพบว่า ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านบุคลากร พบว่า 
ผลสรปุการวิเคราะห์ข้อมลู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และหากพิจารณา
ตามรายหัวข้อจะพบว่า ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 ด้านการให้บริการ 
พบว่า ผลสรปุการวิเคราะห์ข้อมลู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และหาก
พิจารณาตามรายหัวข้อจะพบว่า ความเหมาะสมในการแตง่กายของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 
และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมากทีสุ่ด และหากพจิารณาตามรายหัวข้อจะ พบว่า บรรยากาศโดยรวมและการตกแต่ง
ร้านสวยงามดงึดูดน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาในข้างตน้น้ัน สามารถน าข้อมลูดังกล่าว 
มาเป็นแนวทางในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพือ่เพิ่มจ านวนฐานข้อมูลลูกค้า เพือ่การ
แข่งขันทางการการค้ากบัคู่แข่งรายอื่นในทอ้งตลาด และเพือ่เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้ประทับใจ และเกิดความจงรักภักดีต่อร้าน “คาเฟ่ อเมซอน” อย่างยาวนาน 
 
3.5 ประเภทของกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่กล่าวมาแล้ว
นั้น  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
กระตุ้นใหลู้กค้าเกิดการตัดสินใจในการใช้บรกิารกบัทางร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” 
และทางผู้บรหิารร้านสามารถน าแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ไปประกอบใช้กับการด าเนินธุรกิจต่อไป ซึง่
รายละเอียดกลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีดังต่อไปนี ้
 3.5.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
 ผลิตภัณฑ์ของร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” โดยส่วนใหญ่กจ็ะเป็นวัตถุดิบทีเ่ป็น
ที่เป็นส่วนผสมในการชงเครื่องดืม่ใหลู้กค้าบริโภค อาทิ เมลด็กาแฟ ผงชาเขียวส าเร็จรูป น้ าเช่ือม 
น้ าแข็ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีขนมหวาน ขนมขบเข้ียว ธัญพืชต่าง ๆ และจากผลการศึกษาข้อมลูจาก
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ตารางที่ 3.93 เปอร์เซ็นต์ของข้อมลูปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลตอ่การใช้บริการร้านกาแฟ
สดคาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยที่มผีลตอ่การใช้บริการร้าน “คาเฟ่ 
อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” มากที่สุด คือ รสชาติของกาแฟและเครื่องดืม่ต่าง ๆ ดังนั้นทางร้าน  
“คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” จึงน าผลการศึกษาข้อมลูดังกล่าวมาสร้างกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การ ในส่วนของรสชาตินั้นจะต้องคงความกลมกล่อม ถูกปากผู้บริโภค และมีการพฒันาปรับปรงุสูตร
อย่าสม่ าเสมอเพือ่ตอบโจทย์ความชอบที่แตกต่างของผู้บริโภคที่หลากหลาย นอกจากนีท้างร้านยังเน้น
การใส่ใจสุขภาพผูบ้รโิภคในรายละเอียดความหวานของเครือ่งดื่มด้วยการใช้น้ าผึง้เป็นสารให้ความ
หวานแทนน้ าตาลทรายขาว  
 3.5.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) 
 การตั้งราคาการใช้บริการของร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” มาจากการ
พิจารณาถึงอทิธิพลของปจัจัย 3 ประการที่มีความสมัพันธ์กบัการตัง้ราคาและความสามารถในการ
จ่ายรวมถึงการบริการแข่งขันในธุรกจิร้านกาแฟสด “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” ว่า
สภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นเช่นไร ซึ่งปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการพิจารณาการตัง้ราคา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
  3.5.2.1 ด้านต้นทุน (Cost) ในการด าเนินธุรกิจร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัด 
โสธร” นั้นต้นทุนหลกั ๆ ของการด าเนินธุรกจิมาจากค่าวัตถุดิบของการผลิตเครื่องดื่มและต้นทุนการ
รับสินค้าขนมต่าง ๆ มาจ าหน่าย รองลงมา คือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงของพนักงานทีจ่่ายเป็นรายเดอืน 
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อกีมากมาย แต่อย่างไรก็ตามจากการทีเ่ลอืกท าเลที่เป็นย่านท่องเที่ยว  
ที่อยู่ตรงข้ามวัดหลวงพ่อโสธร ที่มีการสญัจรของรถยนต์และผู้คนเป็นจ านวนมาก ทั้งในช่วงกลางวัน
และช่วงเย็น จึงมีการวางแผนจัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ที่จะส่งผลให้ร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” มีความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับ
หนึ่ง 
  3.5.2.2 ด้านความต้องการ (Demand) ในการตั้งราคาของรา้น “คาเฟ่ อเมซอน สาขา
หน้าวัดโสธร” ค านึงถึงความต้องการของลกูค้าในตลาดตามหลักการของอุปสงค์และอุปทาน 
(Demand and Supply) เพื่อราคาที่ก าหนดไว้นั้น จะเป็นราคาที่ง่ายต่อการขายบริการและง่ายต่อ
การตัดสินใจรบับริการของลกูค้า ด้วยความนิยมของตลาดคอกาแฟค่อนข้างสงู จึงท าให้การตั้งราคา
สามารถเลือกรปูแบบของการตั้งราคาได้อย่างหลากหลาย 
  3.5.2.3 ด้านการแข่งขัน (Competition) จากสภาพการแข่งขันในตลาดบริเวณถนน
ศรีโสธรที่มีการแข่งขันอยู่มากราย เนื่องจากร้านกาแฟสไตลค์าเฟ่ บริเวณรอบ ๆ ถนนศรีโสธรนั้น มี
การแข่งขันในด้านของกลยุทธ์ราคาที่ใกล้เคียงกัน สง่ผลใหร้า้น “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” 
สามารถเลือกตั้งราคาได้หลากหลายในระดับหนึ่ง 
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 เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ปจัจัยหลัก 3 ประการทีม่ีอิทธิพลต่อการพิจารณาการตัง้ราคาที่ได้
กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ทางผู้ประกอบการร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” จึงน าแนวทาง
ดังกล่าวมาวิเคราะหก์ารตั้งราคาเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” จึงมีการ
ใช้กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการตั้งราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
  Competition orient Approach (มุ่งแข่งขัน) คือ การตั้งราคาตามคู่แข่ง โดยใช้ราคา
ของคู่แข่งขันเป็นเกณฑ์ ซึ่งการตั้งราคาน้ันจะตัง้อยู่ในรปูแบบของ Customary Pricing ที่เป็นการตั้ง
ราคาเปรียบเทียบกับเมนูขนมและเครื่องดืม่ของคู่แข่งขันที่มอียู่ ซึ่งทางร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขา
หน้าวัดโสธร” มีการเปรียบเทียบราคาทั้งของคู่แข่งขันหลัก และคู่แข่งขันรอง แล้วน ามาพิจารณา
ร่วมกับการวิเคราะหร์าคาตามปจัจัยหลกัทั้ง 3 ปัจจัยทีก่ล่าวมาในข้างต้น รวมถึงจากผลการศึกษา
ข้อมูลจากตารางที่ 3.94 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การติดป้ายราคาชัดเจน มี
เปอร์เซ็นต์ส าคัญมากกว่าราคาทีเ่หมาะสมกับคุณภาพสินค้า อันเนื่องมาจากลูกค้าควรมีสทิธ์ิรบัรูร้าคา
สินค้า และมสีิทธ์ิที่จะคิดไตร่ตรอง ประเมินคุณภาพสินค้าของทางร้าน เปรียบเทียบราคาของทางร้าน
กับคู่แข่งก่อนตัดสินใจซือ้สินค้าได้ เพื่อให้ได้ราคาที่สามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันทัง้รายเก่าและรายใหม่
ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ เนื่องจากเป็นธุรกจิแฟรนไชส์ จงึมีการก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องดื่มและ
ขนมของทางแบรนด์ คาเฟ่ อเมซอน เป็นมาตรฐานสากลทั่วประเทศ ยกเว้นใหก้ับราคา สินค้า
ประเภทขนมอื่น ๆ ที่มิได้ตราแบรนด์คาเฟ่อเมซอน สามารถตั้งราคาได้หลากหลายในระดบัหนึง่ จึงตัง้
ให้สอดคล้องกบัผลการศึกษาข้อมลูจากตารางที่ 3.7 และตารางที่ 3.31 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ย 20,000–30,000 
บาทต่อเดอืน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งอยูท่ี ่50-100 บาทต่อคนจงึเป็นราคาทีลู่กค้าที่
มีรายได้เฉลี่ย 20,000–30,000 บาทต่อเดือนสามารถใช้จ่ายในการใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย 
 ทั้งนี้จากสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะทางวัฒนธรรมและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ราคาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการตัดสินใจใช้บรกิาร ดังนั้นทางร้าน “คาเฟ่ อเมซอน 
สาขาหน้าวัดโสธร” จึงสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร โดยน าเสนอถึงคุณประโยชน์ของเครือ่งดื่ม 
และบง่บอกถึงแหล่งทีม่าของวัตถุดิบ รวมถึงการท าป้ายแสดงราคาของการเข้าใช้บริการที่ชัดเจนทั้งใน
ส่วนของการโฆษณา เมนู และการแจ้งจากพนักงานต่อลูกคา้ที่เข้าใช้บริการ และด้วยบรรยากาศร้าน
ห้องแอร์ มีโต๊ะเก้าอี้ พื้นทีส่่วนตัว ที่เป็นจุดเด่นในการให้บรกิารเพือ่ใหลู้กค้ารูส้ึกคุ้มค่ากบัราคาทีท่าง
ร้านได้ต้ังไว้ จากที่กล่าวมาจะส่งผลท าใหร้้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” มีข้อได้เปรียบ
ทางด้านราคามากกว่าคู่แข่งขันในตลาด 
 3.5.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 ร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” ได้มีการวางแผนกลยุทธ์การจัดจ าหน่าย (Place 
Strategy) ไว้ทั้งหมด 2 ช่องทางด้วยกัน เพือ่ให้กลุ่มลูกค้าสามารถเลือกการติดต่อสือ่สารได้สะดวก
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ยิ่งขึ้นในการเข้ารับบริการจากทางร้าน และเพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอกีด้วย โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
  1) กลยุทธ์ทางด้านสถานที่ตั้ง ท าเลที่ตั้ง  
  โดยสถานที่ตั้งของร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” ตั้งอยู่ในบรเิวณถนน 
ศรีโสธร ทีเ่ป็นย่านท่องเที่ยวที่มกีารสัญจรของผู้คน รถสาธารณะ และรถยนตส์่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการศึกษาข้อมลูจากตารางที่ 3.95 เปอรเ์ซ็นต์ของข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลตอ่
การใช้บรกิารร้านกาแฟสดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัการที่
มีที่จอดรถสะดวกเพียงพอ เนื่องจากถนนศรโีสธรเป็นเพียงถนน 2 เลนที่ว่ิงสวนทางกัน ดังนั้นจงึเกิด
ข้อจ ากัดของพื้นที่จอดรถ แต่ท าเลของร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธรนั้น เข้ามาในซอย 30 
เมตรจากถนนใหญ่ จึงท าให้มีพื้นที่ทีจ่ะสามารถรองรับการเดินทางมายังร้านได้อย่างสบาย สง่ผลท าให้
สามารถดึงดูดลูกค้าในกลุ่มวัยท างานได้อกีทางหนึ่ง ในช่วงเวลาเรง่รบีในช่วงเช้า 
  2) กลยุทธ์ทางด้านโซเซียลเน็ตเวิรก์ 
  ร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” ได้มีการเพิม่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ
ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่าน 2 ช่องทาง คือ ด้วยวิธีการจัดท า Facebook Fan Page และ Line 
ของร้านเพื่อท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆของทางร้าน เช่น การเดินทาง 
เมนู ข่าวสารและ Promotion รวมถึงการรีวิวของลกูค้า เปน็ต้น ซึ่งในปัจจุบันทางผู้ประกอบการได้มี
การให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการเข้าถึงลกูค้าด้วยกลยทุธ์ทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ เนือ่งจาก
กลยุทธ์ในด้านนี้เป็นช่องทางที่มปีระสิทธิภาพมากในการสร้าง 
 3.5.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) 
 ร้าน “คาเฟ ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” เป็นธุรกจิที่แฟรนไชส์คนรู้จักกันดีอยู่แล้ว มีลกูค้า
ประจ า ลูกค้าขาจร แต่ยังมีลกูค้าบางส่วนที่ยังไมเ่คยใช้บรกิาร ดังนั้น สิ่งส าคัญทีจ่ะช่วยให้ผู้อื่นรับรู้ถึง
การมีอยู่ของธุรกจินั้น ก็คือการท ากลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) แต่
เนื่องจากการจัดท ากลยทุธ์ให้ด้านน้ีต้องมีค่าใช้จ่าย ซึง่จากการผลการศึกษาข้อมูลจากตารางที่ 3.96 
เปอร์เซ็นต์ของข้อมลูปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการใช้บรกิารร้านกาแฟคาเฟอ่เมซอน
ด้านช่องทางการสง่เสรมิการตลาด พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญต่อส่วนลดตามรายการ
ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด 5 บาท จากการน าแก้วมาเอง ส่วนลดจาก Partner รองลงมาคือการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ท้ายสุดคือการใช้สิทธ์ิส่วนลดจากบัตร PTT Blue Card ดังนั้นผู้บริหาร
จึงสามารถสรปุได้ ดังนี ้
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  3.5.4.1 การโฆษณา (Advertising)  
  เป็นการเสนอข่าวสาร และแนะน าร้านให้กับลูกค้าได้รูจ้ัก จงึจะท าการสร้างกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการในการวางแผนท าการโฆษณาที่หลากหลายช่องทาง โดยใช้กลยทุธ์สื่อ (Media 
Strategy) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
   1) สื่อโฆษณาทางโซเชียลเน็ตเวิรก์ 
   2) ทาง Page Facebook ของทางร้านโดยเน้นการสร้างการเข้าถึง การกดติดตาม 
การ Like and Share เพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้างใหม้ากขึน้ 
   2) ทาง Line เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารโปรโมช่ันผ่านระบบ Line Official Account 
ติดต่อสั่งสินค้าล่วงหน้า เก็บสะสมแต้มผ่านบัตร PTT Blue Card 
   4) สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ โดยมีการโฆษณาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) เพื่อกระตุ้นความสนใจผูบ้ริโภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของทางร้าน 
  3.5.4.2 กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)  
  เป็นการผลักสินค้าของผู้ผลิตไปสู่คนกลาง นั่นคือร้านค้าของเราเอง โดยอาศัยพนักงาน
ขายให้เป็นผู้ผลักดันสินค้าตามช่องทางการจัดจ าหน่าย ใช้การกระตุ้นพนักงานขายโดยเสนอ
ผลตอบแทน เพือ่ให้พนักงานขาย เกิดความพยายามในการขายสินค้าให้มากขึ้น เช่น การใหเ้งินรางวัล
พิเศษกับพนกังานขายที่ท ายอดขายได้สงู การเลื่อนต าแหน่ง โดยสินค้าที่ต้องการผลักเข้าสูร่้านค้า คือ 
กระเช้าไข่ไก่พรเีมียม คุณประโยชน์ของสินค้าส าหรบัไหว้บูชาหลวงพอ่โสธร ซึ่ง Product 
Positioning จะเป็นการวางต าแหนง่สินค้า ให้กลุ่มลูกค้าเปา้หมายทีจ่ะมาสักการะบูชาวัดโสธรและ
รับรู้ได้ว่ากระเช้าไข่ไก่ของทางร้านมีความพรีเมียมแตกต่างจากที่อื่น 
 3.5.5 กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People Strategy) 
 พนักงานเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญต่อองค์กรทีจ่ะช่วยเป็นก าลงัที่น าธุรกิจให้ไปสู่การประสบ
ความส าเรจ็ พนักงานเป็นก าลังที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการท างานภายในธุรกจิไปได้อย่างราบรื่น 
ทั้งยังเป็นจุดที่ท าให้เกิดความได้เปรียบกับคู่แข่งขันทางด้านการแข่งของตลาดในธุรกจิ ดังนั้นกลยทุธ์
ด้านบุคลากร (People Strategy) นี้ เป็นอีกกลยุทธ์ทีผู่้บริหารต้องใส่ใจ ให้ความส าคัญ และผลักดัน
ให้พนักงานเป็นบุคลากร ที่มปีระสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มความสามารถ 
 ร้าน “คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” เป็นธุรกิจมนการให้บริการที่ต้องใช้บุคลากรหรอื
พนกังานเป็นจุดส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกจิ ท าใหท้างผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในจุดน้ีเป็น
อย่างมาก จงึก าหนดกลยทุธ์ด้านบุคลากร (People Strategy) โดยเริ่มจากการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในต าแหน่งต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัตงิานตามต าแหน่งและหน้าที่นั้น ๆ ได้ ซึ่ง
พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบและการอบรมหลักสตูรจาก บริษัท ปตท. จ ากัด ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานจริง เมื่อผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้วจะมีปรับทศันคติด้านการท างานใหเ้ป็นไปในทิศทาง
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ตรงกันกบัภายในองค์กร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและการปฏิบัติงานที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
ราบรื่น โดยทางผู้บริหารจะมีการก าหนดใหพ้นักงานมีการทดลองการท างานเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ซึ่งจะมีการพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อุปนสิัย และ
สภาพจิตใจภายในในการประเมินผล 
 จากผลการศึกษาข้อมูลจากตารางที่ 3.98 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลปจัจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่สง่ผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนด้านบุคลากร พบว่า ลูกค้าพึงพอใจกบัความ
เหมาะสมในการแต่งกายของพนักงานมากที่สุด รองลงมา คือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการของ
พนักงาน ตามด้วยการต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงานที่พนักงานให้ความใส่ใจ ด้วยความที่เป็น
ธุรกิจใหบ้รกิาร พนักงานในองค์กร จึงต้องให้ความส าคัญกับการบริการเป็นหลัก ทางผู้บริหารจงึไว้ใจ
ใน “กลยุทธ์เซอร์วิสมายด์” (Service Mind) ที่ให้พนักงานทุกคนมีหัวใจในการใหบ้รกิาร โดยการ
ฝึกฝน อบรมพนักงาน ให้มีความยิ้มแย้ม ทักทายด้วยการยกมือสวัสดี ใช้ค าพูดที่สุภาพ เข้าใจในความ
ต้องการของลกูค้า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ กล่าวขอบคุณลูกค้าทุกครั้งหลงัจากที่ลูกค้าใช้บริการ
เสร็จสมบูรณ์ หากพนกังานสร้างความพึงพอใจใหลู้กค้าได้อย่างสูงสุด ก็จะสง่ผลดีต่อร้านในการเกิด
การบอกต่อหรือเกิดการแนะน าต่อไปจากลกูค้าไปสู่ยังผู้อื่นได้ในวงกว้าง 
 3.5.6 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process Strategy) 
 กลยุทธ์หนึง่ทีผู่้บริหารสมควรใส่ใจคือกลยุทธ์ด้านระบบการให้บริการ (Process Strategy) 
เนื่องจากการบริการนั้นเป็นหัวใจทีส่ าคัญต่อธุรกิจ หากมีการบริการที่ดีก็จะเกิดการสร้างความ
ประทับใจให้ผูม้าร่วมรับบรกิารได้ จากผลการศึกษาข้อมลูจากตารางที่ 3.96 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลตอ่การใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนด้านการบริการ 
พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการให้บรกิาร ความถูกต้องในการช าระเงิน 
และการมีมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นระบบ ซึ่งทางร้านมีความตระหนักถึงความส าคัญและการใส่ใจใน
กระบวนการการใหบ้ริการทุกข้ันตอน ตั้งแต่การต้อนรับลูกคา้ การให้บริการ การช าระเงิน และการส่ง
ลูกค้า ดังนั้นการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร โดยใหพ้นกังานทุกคนท างานอย่างเป็นระบบ ตาม
ข้ันตอนและตามกระบวนการในแบบฉบับมืออาชีพ หากสามารถน ากลยทุธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น 
ไปใช้จนเกิดประสิทธิภาพสงูสุดกจ็ะส่งผลให้ธุรกจิเจรญิเตบิโต และสามารถด ารงอยู่ในตลาดได้อย่าง
มั่งคง 
 3.5.7 กลยุทธ์ด้านกายภาพ (Physical Strategy) 
 ลักษณะทางกายภาพส าหรับธุรกจิบริการนั้น เป็นสิง่ส าคัญในการสร้างคุณค่า สร้าง
ภาพลักษณ์ที่เป็นการแสดงออกที่ดี เนื่องจากลักษณะทางกายภาพมีผลตอ่การดงึดูดและมผีลต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้ที่พบเห็นในการเลือกใช้บริการ ด้วยความที่ร้านคาเฟ่อเมซอน เป็นร้านกาแฟ
ที่มีสาขามากมายในประเทศไทย บางสาขามีรปูแบบการตกแต่งร้านที่ต่างกันออกไป จากผลการศึกษา
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ข้อมูลจากตารางที่ 3.99 เปอรเ์ซ็นต์ของข้อมลูปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีส่่งผลต่อการใช้
บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนด้านกายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าให้ความส าคัญกบับรรยากาศ การ
ตกแต่งภายในร้านสวยงามดงึดูดความสนใจ ตามด้วยความสะอาดของอาคารสถานที่ และความ
กว้างขวางของพื้นที่ภายในร้าน ดังนั้นทางผูบ้รหิารจึงต้องการสร้างกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
  1) กลยุทธ์เปิดโอกาสใหผู้้รบัสารมสี่วนร่วม สร้างความผูกพนัให้เกิดข้ึนสื่อสงัคมออนไลน ์
ท าให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างสาร และเผยแพร่ข่าวสารได้ตลอดเวลา ดังนั้นจงึควรใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นช่องทางที่ช่วยให้องค์กรไดรู้้ความคิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็น รู้
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมไปถึงการสร้าง Engagement โดยการเปิดโอกาสในการสื่อสาร
แบบมปีฏิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้างความใกล้ชิดผกูพนั  
  2) กลยุทธ์แบบปากต่อปากจากสือ่ที่เป็นรปูธรรม ให้เป็นที่พดูถึงกันแบบปากต่อปากโดย
การโปรโมทผ่านสิ่งของ ได้แก่ การเพ้นท์ตึกอาคาร ก าแพง LED รวมไปถึงแบบบรรจุภัณฑ์และ
ประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ์ทีจ่ะใช้สินค้าบริโภคที่พฒันาใหม่ ดังภาพที่ 3.1 และ 3.2 โดยอาศัยพลงั
ของโลกโซเชียลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพราะข้อมูลทีชั่ดเจนที่เกี่ยวข้องกบัผูซ้ื้อ จะท าให้ลดการ
เสียโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า เป็นช่องทางการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพสงู สามารถปรบัเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแตล่ะประเภทได้อย่างประหยัดเวลา ลดต้นทุน สามารถท ารูปแบบให้
สวยงามและสะดุดตาลูกค้าได้จริง 

 
ภาพที่ 3.1: หูหิ้วแก้วที่ท าจากวัสดุไม้ไผ ่
 

  
 
ที่มา: หูหิ้วแก้วไม้ไผ่ ตอบรบัเทรนด์ลดพลาสติก. (2562). สืบค้นจาก           
          https://news.mthai.com/economy-news/739467.html. 
 
 

https://www.brandingchamp.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c/
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 ท่ามกลางความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มต่าง ๆ ของคนไทย “หูหิ้วแก้วไม้ไผ”่ ตอบรับ 
เทรนด์ลดถุงพลาสตกิและถุงกระดาษ เกิดข้ึนมาเพื่อเป็นสินค้าทางเลอืกใหม่ ทดแทนหหูิ้วแก้วแบบ
พลาสตกิที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแมบ่้าน ผู้สงูอายุคนในท้องที่จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งท ากันเป็นอาชีพเสรมิ สร้างรายได้ใหก้ับครอบครัวของพวกเขา และแบรนด์คาเฟ่อเม
ซอนก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการน าผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติที่มีคุณภาพมาใช้ และถือ
เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กบัแบรนด์ รวมไปถึงเครื่องดื่มของชาวคาเฟ่อเมซอนให้แกผู่้บริโภคอีกด้วย 
 
ภาพที่ 3.2: ปลอกกระดาษสวมแก้ว 
 

  
 
ที่มา: Ditto 2 เมนูหวานหม.ู (2562). สืบค้นจาก https://www.punpro.com/p/Ditto-New-

Menu. 
 
 หากต้นทุนการผลิตแก้ว พร้อมโลโก้มรีาคาสูงและลดการใช้ทิชชู่ในการซับน้ า การเลือกใช้
ปลอกสวมแก้วกาแฟ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ที่น่าสนใจ น่าตอบสนองความต้องการ และเป็นประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์ร้านค้า หากร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร จะมกีิมมิคเฉพาะสาขาที่
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างร้านกาแฟและวัดโสธร ขอเสนอเป็นปลอกสวมแก้วน้ าเสี่ยงทาย ที่ใช้
เรื่องของการเสี่ยงโชค (เซียมซ)ี เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ในด้านความเช่ือ ความสนุกสนาน 
  3) กลยุทธ์ด้านกายภาพ (Physical Strategy) 
  เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านจะสามารถสมัผสัได้ถึงบรรยากาศของร้านที่อบอุ่น เป็น
มิตร เสมือนอยูก่ับเพื่อน จากการตกแต่งร้านที่แฝงไปด้วย ความทันสมัยตามสไตล์แบบฉบบัของร้านที่
เน้นพักผ่อน ด้วยรูปแบบและโทนสีของร้าน ภายในร้านมีการจัดแบง่พื้นทีก่ารรับการบริการอย่างเป็น
สัดส่วนเรียบร้อย เพือ่สะดวกต่อการให้บริการแกลู่กค้า มีพืน้ที่นั่งทีเ่น้นความสบาย และเพียงพอต่อ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ในด้านของเครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ภายในร้าน ทางร้านยังคงให้ความส าคัญใน
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การดูแลความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านทกุช้ินเพื่อให้เกิดความสะอาด และมี
สุขอนามัยที่ดีต่อลูกค้า นอกจากนี้ทางร้านกจ็ะมกีารตรวจสอบสภาพกอ่นการใช้งานในทกุ ๆ วัน 
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยต่อทั้งพนักงานและลูกค้า 
 จากกลยุทธ์ด้านกายภาพ (Physical Strategy) ที่กล่าวในข้างต้นนี้ จะสามารถท าใหลู้กค้า
เกิดความสะดวกสบาย เกิดความประทับใจ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แกร่้าน และส่งผลให้ลกูค้า
เกิดความรูส้ึกที่ดี ต่อร้าน “คาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร” และกลบัมาใช้บรกิารซ้ าในครั้งต่อไป 
 



บทท่ี 4 
โมเดลในการด าเนินธุรกิจ 

 
4.1 Business Model Canvas  
 เพื่อสร้างธุรกิจ ปรับปรงุกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอน สาขา
หน้าวัด โสธร ด้วยการวิเคราะห์ Business Model Canvas โดยผู้คิดค้นทฤษฎี คือ Osterwalder & 
Pigneur (2010) แบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบของธุรกิจออกเป็น 9 ส่วน ดังนี ้
 
ภาพที่ 4.1: แผนภาพทฤษฎี Business Model Canvas 
 

Key Partners Key Activities Value 
Propositions 

Customer 
Relationships 

Customer 
Segments 

Key Resources Channels 

Cost Structure Revenue Streams 

 
 แผนภาพ Business Model Canvas ด้านบนทางฝั่งซ้ายทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ Cost 
Structure, Key Partners, Key Resources และ Key Activities เกี่ยวข้องกับวิธีการด าเนินงาน
ของธุรกิจ 
 ส่วนอีก 4 ปัจจัยทางฝั่งขวาของแผนภาพ คือ ปัจจัยทางธุรกจิที่เช่ือมระหว่างองค์กรกบั
ลูกค้า โดย Customer Segments, Channels และ Customer Relationship เป็นสิง่ที่ท าให้
เกิดผลลพัธ์เป็น Revenue Stream 
 และส าหรบั Value Propositions ที่อยู่ตรงกลางของแผนภาพ Business Model Canvas 
คือสิ่งทีเ่กี่ยวข้องทั้งฝั่งวิธีการด าเนินงานของธุรกิจและเป็นเรือ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้า แต่ละส่วนของการ
วิเคราะห์ Business Model Canvas มีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
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  Customer Segment คือ การวิเคราะห์ว่าลกูค้าของธุรกจิคือใคร เป็นลูกค้ากลุม่ไหนที่
ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้บ้าง รวมถึงการส ารวจความต้องการทีส่ามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง 
  Channels คือ ช่องทางในการสง่สินค้าให้กับลูกค้า หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายให้
ลูกค้าอย่างไร ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายแค่ไหน เพราะการส่งมอบสินค้าต้องรวดเร็ว สะดวก 
จะท าใหลู้กค้าเลือกเราเป็นตัวเลือกแรก ๆ 
  Customer Relationships คือ การหาว่าธุรกจิใช้วิธีใดในการสร้างและบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เพือ่ท าใหลู้กค้ารูจ้ักแบรนด์และเกิดความสัมพันธ์กบัแบรนด์ 
เช่น การบริการหลงัการขายเมื่อลูกค้ามปีัญหากับสินค้า โดยเป้าหมายของ Customer 
Relationships คือ การท าให้ลูกค้าพงึพอใจ และรูส้ึกดจีนท าให้ลูกค้าเดมิกลับมาซื้อซ้ า บอกต่อได้อีก
ด้วย 
  Revenue Streams คือ รายได้ของธุรกิจนี้มาจากช่องทางใดบ้าง เช่น รายได้จากการ
ขายสินค้า และบรกิาร รายได้จากการท าโฆษณา เป็นต้น 
  Value Propositions คือ คุณค่าที่แบรนด์น าเสนอใหก้ับลูกค้า อะไรคือจุดแข็งหรือจุด
ขายของสินค้า อะไรท าใหลู้กค้าซื้อสินค้าของเรา ซึง่ Value Proposition ควรจะสอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกค้าที่เลือกไว้ใน Customer Segment โดยการวิเคราะหน์ั้น ต้องรู้ว่าสินค้ามจีุดเด่นอะไรบ้าง ท าไม
ลูกค้าต้องมาซื้อ ซื้อแล้วจะช่วยหรือแก้ปญัหาอะไรใหก้ับลูกค้าได้ 
  Key Activities คือ กิจกรรมหลักของธุรกิจ โดยระบุว่า ธุรกจิท าเกี่ยวกับอะไร มีสินค้า
ใดบ้าง การผลิตสินค้าหรือการไดม้าซึ่งสินค้าเหล่าน้ันเกิดจากอะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
  Key Resource คือ ทรัพยากรหลกัทีส่ าคัญกับธุรกิจ เช่น วัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษย์ 
เครื่องมือ ความสามารถของบุคลากร อาคาร โรงงาน และสนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอย่างลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 
  Key Partners คือ คู่ค้าหลักของธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
เช่น supplier ที่คอยหาวัตถุดบิให้ธุรกจิ และคู่ค้าอื่น ๆ 
  Cost Structure คือ โครงสร้างต้นทุนของธุรกจิ เป็นการวิเคราะห์ว่าบริษัทมีต้นทุนจาก
แหล่งใด รวมถงึอะไรคือต้นทุนหลักของธุรกิจนี้ โดยต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
หลักคือ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร ซึ่ง Business Model Canvas จะท าให้
มองเห็นภาพรวมว่า ใช้จ่ายต้นทุนไปกบัอะไร สามารถลดต้นทุนจากส่วนใดได้บ้าง 
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ภาพที่ 4.2: Business Model Canvas ของธุรกิจร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดหลวง
พ่อโสธรราชวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

Key Activities 
- เจ้าของกิจการ
เข้ารับการอบรม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับจาก
บริษัท PTT พร้อม 
Workshop ก่อน
ลงมอืเปิดร้านจริง 
- ช่องทาง
การตลาด เช่น 
Facebook 
Fanpage, Line 
- จัดพนักงานเข้าสู่
การฝกึฝนศักยภาพ 
ภายใต้การควรคุม
มาตรฐานและ
ประเมินผลโดย
บริษัท PTT 
- การจัดประชุม
เจ้าของและ
พนักงานภายใน
ร้านทุกสัปดาห ์
- การจัดการระบบ
โอนเงินเข้าสู่
ธนาคารของบริษัท 
PTT ทุกวัน 

Key 
Partners 
 
- Franchise 
PTT 
- Supplier 
- Farmer 
- Retails 
- Bank 
- Network 
signal 

Value 
Proposition
s 
- ผู้ถือบัตร
สมาชิก PTT 
Blue Card 
สะสมแต้ม
คะแนน เพื่อ
รับส่วนลด 
- บัตรสมาชิก
ไม่จ ากัด
ผู้ใช้งาน 
- รสชาติ
เครื่องดืม่สูตร
เฉพาะ Café 
Amazon 
- คุณภาพของ
วัตถุดิบในการ
ท าเครื่องดื่ม 
และคุณภาพ
ความอร่อย
ของขนม 
- บรรยากาศ 
สบาย ๆ 
- เฟอร์นิเจอร์
รองรับครบ
ครัน 

Customer 
Relationships 
- การบริการด้วยตนเอง 
ลูกค้าสามารถจัดการท า
บางสิง่ได้ด้วยตนเอง โดย
เรามเีครื่องมือสิ่งอ านวย
ความสะดวกง่ายดายและ
มีประสิทธิภาพไว้รับรอง 
เช่น Free Wifi พร้อมใช้
แสดงท้ายใบเสรจ็ ปลัก๊ไฟ
พร้อมเสียบใช้งาน 
- การมีส่วนร่วมของ 
Social Media สูง 

Customer 
Segments 
กลุ่มหลกั: คน
วัยท างาน ทุก
เพศ อายุ 20-
60 ปีอยู่อาศัย
หรือท างานใน
บริเวณถนน
ศรีโสธร รายได้ 
20,000 บาท
ข้ึนไป กลุ่ม
อาชีพพนักงาน
บริษัท  
กลุ่มรอง: กลุ่ม
คนที่มีธุรกจิ
ส่วนตัว 
สามารถบรหิาร
จัดการเวลา
ด้วยตนเองได้ 
ทุกเพศ อายุ 
20-60 ปีอยู่
อาศัยหรือ
ท างานใน
บริเวณถนน
ศรีโสธร รายได้ 
15,000 บาท
ข้ึนไป 

Channels 
- ช่องทางการขาย มีหน้า
ร้านส าหรบันั่ง
รับประทาน ประชุม 
พร้อมที่จอดรถรองรบัได้ 
20 คัน และบรกิารจัดสง่
สินค้าถึงที่เมื่อสั่ง
เครื่องดืม่ 10 แก้วข้ึนไป 
- ช่องทางสื่อสาร เว็บไซต์ 
เฟซบ๊ก Café Amazon 
Application, Line 
Official ร้าน Café 
Amazon สาขาหน้า 
วัดโสธร 

Key 
Resources 
ใช้หลัก 4 M 
- Material 
- Machine 
- Man 
- Money 

(ภาพมีต่อ) 



124 

ภาพที่ 4.2 (ต่อ): Business Model Canvas ของธุรกิจร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัด
หลวงพอ่โสธรราชวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

Cost Structure 
 

- Production ต้นทุนการผลิตสินค้า/
บริการ 
- Cost of Goods Sold ต้นทุนขาย 
(กรณีซือ้มาขายไป) 
- Marketing 
- Facilities 
- Fixed cost as a franchisor 
- Tax 

Revenue Streams  
 

- ยอดขายจากเครื่องดืม่ ขนม สินค้า
ของที่ระลึก 
- Up Selling 

 
4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Five Force Model) 
 ทฤษฎีที่น าเสนอโดย Porter (1979) จาก Harvard University เป็นเครื่องมือส าหรบั
วิเคราะหป์ัจจัยกดดันทัง้ 5 ประการ ซึ่งเป็นปจัจัยภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันของ
ธุรกิจ โดยจุดประสงค์คือธุรกิจไดร้ับผลตอบแทนจากแต่ละปจัจัยมากน้อยแค่ไหน โดยผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ Five Force Model คือ ระดับแรงกดดันที่ธุรกจิได้รับจากปจัจัยภายนอกแต่ละปจัจัย ซึ่งผล
จากการวิเคราะห์สามารถแบง่ได้เป็น สง่ผลมาก ส่งผลปานกลาง และส่งผลต่ า 
 การวิเคราะห์ Five Force Model จากปัจจัยภายนอกทีส่่งผลต่อการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟ
สด  คาเฟ่อเมซอน ทั้ง 5 ปัจจัย คือ รายละเอียดปจัจัย ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.3: แผนภาพวิเคราะห์ Five Force Model  
 

  
 
ที่มา: Five forces model คืออะไร? วิธีวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจ. (2560). สืบค้นจาก 

https://greedisgoods.com/five-force-คือ/. 
 
 4.2.1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry) แบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาด
ภายในฉะเชิงเทรา และตลาดในบริเวณสถานที่ตั้งร้าน ซึง่มรีายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
  1) ตลาดภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  จากภาพรวมตลาดในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในด้าน
ขนมและเครื่องดืม่จะมีการเปิดให้บริการกระจายตัวอยู่ทั่วจงัหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิด
กระจายตัวอยู่ตามแหล่งปัม๊น้ ามัน PTT ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อีกทั้งมีกระจายตัว
อยู่ตามห้างสรรพสินค้าและตามแหลง่ชุมชนต่าง ๆ จากจ านวนผู้ประกอบการร้านเครือ่งดื่มกาแฟสดที่
เปิดใหบ้รกิารกระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมาก สง่ผลใหเ้กิดการแข่งขันสูงภายในจงัหวัดฉะเชิงเทรา และ
หากเปรียบเทียบสัดส่วนของการแข่งขันระหว่างประเภทคาเฟ่กับประเภทบาร์ จะพบว่าร้านเครื่องดื่ม
กาแฟสดประเภทคาเฟ่ มีการแข่งขันภายในจังหวัดฉะเชิงเทราของตนเองสูงกว่าร้านเครื่องดื่มกาแฟ
สดประเภทบาร์ อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันทีสู่งข้ึน หากผู้ประกอบการขาดความรู้ ความสามารถ 
และไม่คงคุณภาพการบริการที่ดเียี่ยม ก็อาจสง่ผลเสียต่อการด าเนินธุรกจิที่อยู่ในสภาวะการแข่งขันที่
สูงได ้
  2) ตลาดในบรเิวณสถานที่ตั้งร้านกาแฟสดคาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธรราชวราราม
วรวิหาร  
  ตั้งอยู่บนถนนศรีโสธร ซึ่งมผีู้เข้าใช้บรกิารและสญัจรผ่านปมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ในบริเวณสถานที่ตั้งดังกล่าว มีคู่แข่งหลัก คือร้านเครื่องดืม่ประเภทคาเฟ่ จ านวน 2 แห่ง คู่แข่งรอง 
คือร้านเครือ่งดื่มประเภทบาร์ จ านวน 2 แห่ง เมื่อมองสภาวะการแข่งขันภายในตลาดบริเวณหน้า
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วัดโสธรราชวรารามวรวิหาร พบว่า มีการแข่งขันในระดับกลาง จึงไมส่่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของร้านกาแฟสดคาเฟ่ อเมซอนมากนัก 
 4.2.2 อ านาจการต่อรองของลกูค้า (Bargaining Power of Customers) 
 ส่วนของอ านาจการต่อรองของลกูค้า เมื่อลูกค้ามีอ านาจการต่อรองกับธุรกิจ จะส่งผลให้
ธุรกิจมี 2 ทางเลือก คือ ขายในราคาที่ถูกลง หรือท าให้สินค้าคุณภาพดีข้ึนในราคาเดิม ทั้ง 2 ทาง ไม่
ว่าทางไหนธุรกจิก็จะมีต้นทุนสูงข้ึน แบรนด์ร้านกาแฟสดคาเฟ่ อเมซอน มกีารก าหนดอัตราค่า
เครื่องดืม่ทีเ่ป็นมาตรฐานทุกสาขา แต่ก าหนดอัตราค่าขนมเบเกอร์รี่ด้วยวิธีเทียบกับราคากลางในกลุ่ม
ร้านกาแฟสด  นอกจากนี้ยังมีแผนส่งเสริมการตลาด และสรา้งเทคนิคความแตกต่างของร้านทีเ่น้นการ
ใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า โดยหากน าแก้วแสตนเลสมาเอง จะได้รับส่วนลด เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงว่า
ร้านค้ามีส่วนร่วมในการอนรุักษ์สิง่แวดล้อม ความคุ้มค่าทีเ่หมาะสมกับอัตราค่าบริการ จนหันมา
เลือกใช้บริการเป็นประจ า และเกิดความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟสดคาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธร
ราชวรารามวรวิหาร 
 4.2.3 อ านาจการต่อรองของผูจ้ัดจ าหน่าย (Bargaining of Supplier) 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้จัดจ าหน่ายแฟรนไชส์ Café Amazon โดยตรง และผู้จัด
จ าหน่ายทั่วไป ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
  4.2.3.1 ผู้จัดจ าหน่ายแฟรนไชส์ Café Amazon โดยตรง แบ่งออกเปน็ 3 ประเภท 
   1) วัตถุดิบใช้แล้วหมดไป อาทิเช่น นม เมล็ดกาแฟพรอ้มค่ัว กาแฟส าเร็จรูป ใบชา 
ผงชาส าเรจ็รปู 
   2) วัสดุใช้แล้วหมดไป อาทิเช่น แก้วกาแฟ แก้วกระดาษ หลอด กระดาษทิชชู่ 
   3) วัสดุใช้ซ้ า อาทิเช่น แก้วเซรามกิซ ์
   4) สินค้าของที่ระลกึ 
  มีอ านาจการต่อรองกบัผูจ้ าหน่าย (Supplier) ในระดับน้อย เนื่องจากวัสดุและวัตถุดิบ
หลักได้มกีารก าหนดราคากลางที่เป็นมาตรฐาน หากร้านกาแฟสดคาเฟ่ อเมซอน มปีรมิาณการสั่งซือ้
ในแต่ละครั้งจ านวนไม่มากนัก จงึสง่ผลในเรื่องอ านาจการตอ่รองของผูจ้ัดจ าหน่ายต่ าลงตามไปด้วย 
  4.2.3.2 ผู้จัดจ าหน่ายทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
   1) วัตถุดิบใช้แล้วหมดไป อาทิเช่น น้ าแข็ง น้ าผึ้ง มะนาว โยเกิร์ตรสชาติต่าง ๆ 
   2) วัสดุใช้แล้วหมดไป เช่น ถุงขยะ หลอด 
  มีอ านาจการต่อรองกบัผูจ้ าหน่าย (Supplier) ในระดับกลาง เนื่องจากวัสดุหลักเหล่าน้ีที่
ขายตามท้องตลาด ส่วนใหญ่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผูป้ระกอบการ 
เนื่องจากบางฤดูกาลวัตถุดิบอย่างมะนาว ถือเป็นสินค้าหายากและมรีาคาสูงในท้องตลาด อีกทัง้
สภาวะเศรษฐกจิในประเทศไทยที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัว ท าให้สินค้าจ าพวกเครื่องมือและอปุกรณ์
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ต่าง ๆ เกิดค้างสต็อกเป็นจ านวนมาก ท าให้ผูจ้ัดจ าหน่ายเกิดการแข่งขันและลดราคาสินค้าเพื่อ
จ าหน่าย สง่ผลใหร้าคาเครื่องมือและอปุกรณ์ลดต่ าลง เกิดข้อได้เปรียบในเรื่องอ านาจการต่อรองของผู้
จัดหน่ายสูงตามขึ้นด้วย 
 4.2.4 ภัยคุกคามจากบริการทดแทน (Substitute Products) 
 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนหรอืสินค้าที่ตอบสนองความต้องการได้คล้ายคลึงกันกับสินค้าที่
ผู้บริโภคใช้ตามปกติ โดยอาจจะเป็นสินค้าเดียวกันหรือใหผ้ลลัพธ์คล้ายคลึงกันได้ เช่น เครื่องดื่ม
ส าเร็จรูปตามร้านสะดวกซื้อ เครือ่งดื่มชงส าเรจ็รปูตามร้านตลาด ในปัจจุบันเทรนด์เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนือ่ง ประเภทเครื่องดื่มที่น้ าตาลน้อยไปจนถึงไมม่ีน้ าตาล เช่น 
น้ าผักผลไมห้ลากหลาย เครื่องดื่มที่ให้สรรพคุณเสริมการบ ารุงสมอง การท างานของล าไส้ และความ
งาม เป็นต้น แม้ทางร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอนจะไดร้ับผลกระทบจากภัยคุกคามสินค้าทดแทน แต่
ทางแฟรนไชส์คาเฟ่ อเมซอนกม็ิได้นิ่งนอนใจ ทีจ่ะหยุดพัฒนาเครื่องดืม่ชนิดใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 
 4.2.5 ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrance) 
 ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ ยิ่งเป็นธุรกิจที่เข้ามาท าง่าย คู่แข่งยิ่งมีจ านวนมาก 
ผลกระทบจาก Five Force Model ในด้านการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ คือ ท าใหส้่วนแบ่งการตลาด
ของธุรกิจ ทีอ่ยู่ในตลาดอยู่แล้วลดลง 
 ในปัจจบุันผู้บริโภคเริม่มีพฤติกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ภายนอกให้กบัตนเองมากยิง่ข้ึน 
โดยเฉพาะสือ่โซเชียลเป็นตัวกลางใหผู้้อื่นได้รบัรู้ ได้เห็น ถึงกระแสร้านเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ ที่มีการจัด
ตกแต่งร้านใหส้วยงาม ดูดี ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจ และเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีแก่ผู้ทีม่าใช้บริการ 
ประกอบกบัการตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพที่บมูขึ้นทั่วโลก ท าให้วงการอาหารเครือ่งดื่มต่างพากัน
ปรับทิศทางธุรกิจ โดยหันมาเพิ่มน้ าหนกักับสินค้าทีเ่ฮลตีม้ากขึ้น ทั้งการแตกไลน์โปรดักต์ใหม่ ๆ การ
ปรับสูตร ลดความหวานหรือใช้สารให้ความหวานอื่นทีม่ีแคลอรีต่ ากว่าน้ าตาลมาทดแทน เช่นเดียวกับ
เทรนด์ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ภาพของการปรบัตัวของค่ายผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ทั้ง Inter Brand 
และ Local Brand มีความชัดเจนมากข้ึน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้ประกอบการร้านกาแฟสดคาเฟอ่เมซอน จึงจัดท าแผนการ
ป้องกันภัยคุกคามผู้แข่งขันหน้าใหม่ และผู้ประกอบการทีเ่ปดิกิจการอยู่แล้ว โดยการสร้างแบรนด์ให้
ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อร้านของตนเอง รักษาคุณภาพการบรกิารและรกัษารสชาติเครื่องดื่มสูตร
ต้นต ารับใหลู้กค้าเกิดความประทับใจ ตลอดจนมีการท ากลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ 
และรักษาฐานลูกค้าเก่าอีกด้วย 
 จากการที่วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาด ทั้ง 5 ปัจจยัในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
สภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมไทยน้ัน ภาพรวมมีการแข่งขันที่สงู แต่สภาพตลาดในบริเวณ
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หน้าวัดโสธรราชวรารามวรวิหาร ตั้งอยูบ่นถนนศรีโสธร ซึ่งมกีารแข่งขันอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับ
ปานกลาง ท าให้ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน สาขาหน้าวัดโสธรราชวรารามวรวิหาร หันมาให้
ความส าคัญในการจัดการกับภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ ผู้ประกจิการที่เปิดกิจการอยู่แล้ว และ
ภัยคุกคามจากบริการทดแทนในปจัจบุัน โดยจะสร้างความได้เปรียบในรปูแบบต่าง ๆ และสร้างความ
แตกต่างที่โดดเด่น รวมถงึการให้ความส าคัญในด้านคุณภาพและการบรกิารที่ประทบัใจต่อลูกค้า 
ส่งผลให้ใหส้ิ่งเหล่าน้ีก่อเกิดเป็นโอกาสและสามารถเอือ้อ านวยให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางการตลาดดังที่กล่าวมาในข้างต้นด้วยรากฐานที่มั่นคง 
 
4.3 สภาพของการแข่งขันและท่ีมาของการแข่งขัน 
 4.3.1 ระดับของการแข่งขัน 
 ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมานี้ วัฒนธรรมของร้านกาแฟคาเฟ่ได้เดินทางเข้ามาสู่บ้านเรามากขึ้น 
อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น มิได้เข้าร้านกาแฟเพราะเครื่องดื่มกาแฟของรายนั้นอรอ่ย บางราย
นั่งร้านกาแฟกอ็อกปากเองเลยว่าไม่ได้เป็นคนชอบกินกาแฟ แต่อาจเป็นเหตผุลอื่นเรื่องท าเลที่ตั้ง การ
จัดรูปแบบบรรยากาศของร้านกาแฟต่าง ๆ เช่น มีมมุให้นั่งท างานที่ไม่รูส้ึกเหมอืนน่ังท างาน เสียงใน
ร้านกาแฟมผีลต่อสมาธิ ดังทีก่ล่าวมาข้างต้นพบว่า ระดับการแข่งขันอยู่ในระดบักลาง 
 4.3.2 จุดเด่นและความได้เปรียบที่น ามาแข่งขัน 
 จุดเด่นหลัก คือ โลโก้รปูนกแก้วสีแดงสลับเหลือง เกาะต้นไมส้ีเขียว ที่แสดงถึงต้นไม้ในป่าอ
เมซอน พร้อมด้วยช่ือแบรนด์ Café Amazon ที่ท าใหผู้้พบเห็นจดจ าโลโก้แบรนด์ได้ง่าย อีกทั้งหน้า
ร้านและบรรยากาศภายในร้านให้ความรูส้ึกผ่อนคลาย เย็นสบาย เสมอืนอยู่ท่ามกลางป่าอเมซอน 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับร้านกาแฟประเภทเดียวกนั คือ ทางร้านมีสิง่อ านวยความสะดวกใน
เรื่องของทีจ่อดรถ ง่ายต่อการมาใช้บริการ ท าเลร้านที่เปิดให้บริการอยู่ใจกลางระหว่างส านักงาน
บริษัทต่าง ๆ วัดโสธรราชวรรามวรวิหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ และเวลาเปิดปิดท าการทีเ่ข้าถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในบริเวณใกลเ้คียงร้าน นอกจากนีร้้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ยังมเีครื่องดื่มประเภท
ชา กาแฟ เพื่อสุขภาพ เป็นการลดปริมาณความหวานลง ใช้ความหวานจากน้ าผึง้ แทนความหวาน
จากน้ าตาล เพือ่ตอบโจทยผ์ู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ จากตรงจุดน้ีถือเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งขันที่น ามา
แข่งขัน 
 4.3.3 ผู้ครองส่วนการตลาด 
 ผู้ครองส่วนแบง่การตลาดร้านกาแฟประเภทคาเฟ่ในปัจจบุัน สามารถแบง่การวิเคราะห์ตาม
เขตพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน 
  1) ผู้ครองส่วนครองการตลาดภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ลักษณะของการเปิด
ร้านคาเฟ่กาแฟสด มีผูป้ระกอบการจ านวนมาก กระจายตัวไปตามสถานที่ท าเลต่าง ๆ เช่น ตั้งภายใน
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ปั๊มน้ ามัน บริเวณใกลโ้รงเรียน มหาวิทยาลัย และใกล้สถานที่ท่องเที่ยวประจ าจังหวัด ร้านคาฟ่ช่ือดังที่
เป็นทีรู่้จกั อย่าง Starbucks, Black Canyon, Mezzo, Inthanin, Deli Cafe, กาแฟพันธ์ุไทย ฯลฯ 
ภาพรวมนั้นพบว่าตลาดธุรกิจร้านคาเฟ่ กาแฟสดที่เปิดใหบ้รกิารในปั๊มน้ ามันเป็นผู้ครองส่วนครอง
การตลาดมากทีสุ่ด เนื่องจากท าเลร้านค้าตอบโจทย์พฤตกิรรมผู้บริโภคทีห่ลากหลายได้ดีกว่า 
  2) ผู้ครองส่วนครองการตลาดภายในเขตถนนศรีโสธร บรเิวณใกล้วัดโสธรราชวรราม
วรวิหาร พบร้านคาเฟ่ จ านวน 3 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่บนถนนศรีโสธร ซึง่กลุ่มเป้าหมายค่อนข้าง
แตกต่างกัน สามารถแบ่งและกระจายลูกค้าได้ในปรมิาณใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ภาพรวมของส่วนแบง่
การตลาดในพื้นที่ถนนศรีโสธร ใกล้วัดโสธรราชวรรามวรวิหารมีการแข่งขันที่สสูีกันมากเท่าที่ควร 
ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่า พยายามจะสร้างจุดเด่นและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพือ่เลื่อนระดับ
การเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจร้านคาเฟ่ให้มากยิง่ข้ึน 
 
ภาพที่ 4.4: ร้าน Starbucks 
 

 
 
ที่มา: ปั๊มเอสโซป่าร์ค ดึงพันธมิตรแบรนด์ดงัเปิดสาขา. (2562). ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นจาก  
       https://mgronline.com/business/detail/9620000034656. 
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ภาพที่ 4.5: ร้าน Black Canyon Coffee 
 

 
 
ที่มา: Black Canyon Coffee สุดคุ้มกับสิทธ์ิ AIS Live 360. (2562). สืบค้นจาก 

 http://eatandtraveldiary.com/black-canyon/. 
 
ภาพที่ 4.6: ร้าน Mezzo Coffee 
 

  
 
ที่มา: ตะลุยชิมกาแฟไทยรสเข้มเต็มเมล็ดสไตล์ Mezzo Coffee ทั้ง 4 สาขารอบเมืองโคราช พร้อม

โปรฯสุดพิเศษฉลองครบรอบ 1 ป.ี (2560). สืบค้นจาก 
http://www.koratstartup.com/review-mezzo-coffee/. 
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ภาพที่ 4.7: ร้านอินทนิล 
 

  
 
ที่มา: บริษัท บางจาก รีเทล จ ากัด. (2559). ครอบครัวอินทนิล. สืบค้นจาก 

 http://www.inthanincoffee.com/th/article/detail/newstore-chorepanich. 
 

ภาพที่ 4.8: ร้าน Deli Café 
 

  
 
ที่มา: ร้านกาแฟ เดลี่ คาเฟ่ โฉมใหม่จากเชลล.์ (ม.ป.ป.). สบืค้นจาก  
          https://www.shell.co.th/th_th/motorists/inside-our-stations/deli-cafe.html. 
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ภาพที่ 4.9: ร้านกาแฟพันธ์ุไทย 
 

  
 
ที่มา: มนตรี ศรีวงษ์. (2562). 10-เรื่องจริงที่คุณไม่รู-้กาแฟพนัธ์ุไทย. สืบค้นจาก 
       http://www.thaismescenter.com. 

 
4.4 คู่แข่งขันทางธุรกิจ 
 คู่แข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟสดสไตล์คาเฟ่ จะพจิารณาจากในสถานที่ตั้งใกล้เคียงกันกับ
ถนนศรีโสธรบรเิวณใกล้วัดโสธรราชวรรามวรวิหาร ดังต่อไปนี้ 
 4.4.1 คู่แข่งขันหลัก (Direct Competitor) 
 คู่แข่งขันหลักของธุรกจิร้านกาแฟรูปแบบสไตล์คาเฟ่ มกีารจ าหน่ายเครื่องดื่ม ขนมและ
ให้บรกิารพื้นที่ส าหรบันั่งดื่ม ท างาน หรอืแม้กระทัง่ประชุม พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานผ่านระบบ Free Wifi และปลั๊กไฟฟ้าพร้อมใช้งานจากการส ารวจพบคู่แข่งหลัก จ านวน 3 แห่ง 
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
  4.4.1.1 ร้าน Café Amazon สาขาโสธร 
  ร้าน Café Amazon สาขาโสธร ประกอบธุรกิจจากการซื้อลขิสิทธ์ิแฟรนไชส์คล้ายคลึง
กัน มีเอกลักษณ์เฉพาะของทางแบรนด์ ขายสินค้าและบริการแบบเดียวกัน สไตล์การตกแต่งร้านให้
ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ จุดเด่นของร้าน คือ การตกแต่งร้านด้วยวัสดุต้นไม้และ
ดอกไม้เทียม เพื่อให้เกิด Emotional 
    เวลาเปิดร้านทกุวัน 06:30–20:00 น. 
   ราคาเริม่ต้น: 40–500 บาท 
   ไม่มีบรกิาร Free Wifi รองรับลูกค้า 
   บริการรบับัตรเครดิต 
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ภาพที่ 4.10: ร้าน Café Amazon สาขาโสธร 
 

  
 
ที่มา: คาเฟ่ อเมซอน สาขาโสธร. (2560). สบืค้นจาก 

https://www.wongnai.com/reviews/cdd58c5c7b424a6fa196d3aad6711eb1. 
 

   จุดแข็ง 
    1) ร้านคาเฟ่ อเมซอนเป็นธุรกจิแฟรนไชส์อยู่ในบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้า
ปลีก จ ากัดมหาชน ที่มีการสร้างตราสินค้าที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
    2) มีสาขามากมายหลายรูปแบบ เช่น สาขาภายในห้างสรรพสินค้า สาขาภายใน
ปั๊มน้ ามัน รปูแบบร้าน Stand Alone ท าให้เกิดลกูค้าหลากหลายกลุ่ม สร้างความเช่ือมั่นให้แกลู่กค้า 
    3) มีจุดเด่นของร้านค้าที่ชัดเจน ภายในตกแต่งร้านใหลู้กค้ารูส้ึกผอ่นคลาย 
ปัจจุบันลูกค้าเริ่มมองหาบรรยากาศร้านที่ตอบโจทยก์ับไลฟส์ไตล์ตนเอง เช่น ต้องการนั่งดื่มเครื่องดื่ม 
เพื่อคลายเหนื่อย นัดพบลกูค้า/เพื่อน 
    4) บาริสต้ามีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการท าเครื่องดื่มให้ได้
คุณภาพ ถูกต้องครบสูตรฉบับ Café Amazon 
   จุดอ่อน 
    1) เนื่องจากร้านติดถนน ท าใหห้าที่จอดรถยากมาก 
    2) ไม่มีการอปัเดตข่าวสารสินค้าหรือผลิตภัณฑ/์บริการใหม่ ๆ บนสื่อโซเชียล 
อาทิ เพจ Facebook ที่จะช่วยสร้างแรงดึงดูดและแรงจงูใจให้กับลูกค้า 
  4.4.1.2 ร้าน Rosetta Padriew Latte Art Café 
  ร้าน Rosetta's cafe 8 Riew ถือก าเนิดมาจาก เจ้าของไปเรียนวิชาที่ออสเตรเลีย แล้ว
จึงกลับมาเปิดร้านกาแฟเลก็ ๆ ในเมืองไทย อยากให้คนไทยได้ด่ืมกาแฟดีดี อยากให้คนไทยทานกาแฟ
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ที่หวานจากตัวกาแฟ ได้ผ่านการประกวด National Thailand Latteart Championship 2015 ได้
ในอันดับที่ 6 ของประเทศ ด้วยบรรยากาศร้านที่ตกแต่งสไตล์วินเทจ ร าลกึความหลงั ให้ความรูส้ึก
เงียบสงบ ผ่อนคลาย แสดงถึงความเป็นกันเอง 
   เปิกทุกวัน 07:00-18:00 น. 
   ราคาเริม่ต้น: 80–200 บาท 
   มีบรกิาร Free wifi รองรบัลกูค้า 
   มีปลัก๊ไฟใหเ้สียบ 
   บริการรบับัตรเครดิต 

 
ภาพที่ 4.11: ร้าน Rosetta Padriew Latte Art Café 
 

  
 
ที่มา: 5 ร้านคาเฟ่นั่งชิลล์ ในเมอืงแปดริ้ว. (2560). สืบค้นจาก   
          https://pantip.com/topic/36321352. 
 
   จุดแข็ง 
    1) มีการการันตีด้วยรางวัลมากมาย สร้างความเช่ือมั่นและท าให้ลูกค้าเกิดมั่นใจ
ในคุณภาพสินค้า 
    2) ท าการตลาดผ่านทางสื่อ Page Facebook และ Instagram อย่างต่อเนื่อง 
มีการอปัเดตข่าวสารพรอ้มรีวิวภาพหลังการใช้บรกิารของลกูค้า เพื่อเป็นแบบให้กับลูกค้าท่านต่อไป 
ทั้งยังเป็นการโปรโมทร้าน และชักจงูลูกค้าให้มาใช้บรกิารมากขึ้น 
    3) ภายในร้านมีที่นั่งรปูแบบ Counter Bar เหมาะส าหรบัลกูค้าที่มาคนเดียว 
สามารถชมการชงเครื่องดืม่ของบารสิต้าที่หน้าเคาน์เตอร์ได้อีกด้วย 
    4) มีการคิดค้นเมนูแปลกแหวกแนว ไม่ซ้ าใครอยู่เรื่อย ๆ  

https://pantip.com/topic/36321352
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   จุดอ่อน 
    1) ทางร้านไม่ค่อยจัดโปรโมช่ัน สง่ผลท าใหลู้กค้าประจ ามจี านวนไม่มากนัก 
    2) พนักงานร้านเป็นเพศชายทั้งหมด อาจใหก้ารบริการมีความสุภาพหรือ
อ่อนโยนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับร้านทีม่ีพนักงานเพศหญิงคอยบริการ 
    3) ป้ายแสดงอัตราค่าบรกิาร ขนาดตัวอักษรเล็กเกินไป ลกูค้าต้องใช้สายตา
เพ่งเลง็ 
    4) เนื่องจากร้านติดถนน ท าใหห้าที่จอดรถยากมาก 
  4.4.1.3 ร้าน Monster Cup Café 
  ร้าน Monster Cup Café  มากับคอนเซปตร์้านในแนว "Monster" ท าให้ทางร้านมี
ลูกเล่นและการแตง่ร้านทีเ่ก๋และน่ารกั ทุกอย่างใช้ความเป็น Monster น าทาง เช่น โลโก้ร้าน ป้าย 
กิมมิกต่าง ๆ เป็นต้น ท าใหร้้านมเีอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ซ้ าใคร นอกจากนั้นภายในร้านยังมี
การตกแต่งสไตล์ Loft ผสมแนว Industry ในร้านแบ่งที่นัง่เป็น 2 โซน คือ มีโซนติดแอร์ และโซนไม่
ติดแอร์ ส าหรับโซนที่ไม่ติดแอร์นั้น มีการจัดสวนตามมุมต่าง ๆ ให้ดูร่มรื่น และน่านั่งอีกด้วย 
   จันทร–์อังคาร 08:00-18:00 น.      
   พฤหัสบด–ีอาทิตย์ 08:00-18:00 น. 
   ราคาเริม่ต้น: 45–250 บาท 
   มีบรกิาร Free Wifi รองรับลูกค้า 
   ไม่รับบัตรเครดิต 

 
ภาพที่ 4.13: ร้าน Monster Cup Café   
 

  
 
ที่มา: รีวิว Monster Cup Cafe' คาเฟ่เท่ๆ กบัคอนเซปทร์้านแนวแปลก ชนะเลิศ. (2558).  
       https://www.wongnai.com/reviews/2aedce9b0fa94018be5f32b2e175cc18?ref=ct. 
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ภาพที่ 4.14: ร้าน Monster Cup Café สาขาโสธร 
 

  
 
ที่มา: รีวิว Monster Cup Cafe' คาเฟ่เท่ๆ กบัคอนเซปทร์้านแนวแปลก ชนะเลิศ. (2558).  
       https://www.wongnai.com/reviews/2aedce9b0fa94018be5f32b2e175cc18?ref=ct. 

 
   จุดแข็ง 
    1) ขนมที่จ าหน่าย เป็นขนมหวานรูปแบบโฮมเมด ท าเสร็จพร้อมเสริ์ฟ ดูน่า
รับประทาน 
    2) ท าเลร้านอยู่ใกล้โรงเรียน ท าใหเ้ป็นร้านในดวงใจของลูกคา้ประเภทนักเรียน 
    3) เมนูเครือ่งดื่มและขนมมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 
    4) มีการเปลี่ยนแปลงรปูแบบธีมร้านตามเทศกาลทุกปี 
   จุดอ่อน 
    กรณีในช่วงหน้าร้อนและวันทีลู่กค้าในห้องแอรม์าก ท าใหลู้กค้าไม่สามารถเข้า
ใช้บริการในห้องแอร์ได้ ต้องผันตนเอง ไปนัง่บริเวณที่เป็นหอ้งพัดลมแทน อาจท าให้ลกูค้ารูส้ึกไม่
ประทับใจในส่วนของพื้นที่ห้องแอร์ไมพ่อต่อการรองรบัลกูคา้ 
 4.4.2 คู่แข่งขันรอง (Indirect Competitor) 
 เป็นคู่แข่งทีเ่จาะกลุม่ลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน และอาจเจาะกลุ่ม Segment อื่น แต่ตัวสินค้า
และบริการมีความเหมือนหรือคล้ายคลงึกันมาก 
  1) ร้านชาพะยอม 
  ร้านชาพะยอม สาขาถนนเทพคุณากร จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจจากการซือ้
ลิขสิทธ์ิแฟรนไชส์คล้ายคลงึกบัแฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน มีเอกลักษณ์เฉพาะของทางแบรนด์ ขาย
สินค้าประเภทเครื่องดืม่เพียงอย่างเดียว องค์ประกอบของชาพะยอม คือ “รสชาติ” ที่เป็นหัวใจส าคัญ 
โดยเมนูทีจ่ าหน่ายภายในร้านมีมากถึง 30 กว่ารายการ เช่น ชาเขียว ชานม กาแฟ ฯลฯ เพื่อตอบ
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โจทย์ความต้องการของผูบ้ริโภค ที่แตกต่างกันออกไป มกีารใช้กลยุทธ์ “ราคาเดียว 25 บาท” มาเป็น
จุดขาย  
   เวลาเปิดร้านทกุวัน 10:00-20:00 น. 
   ราคาเริม่ต้น: 25-50 บาท 
   ไม่มีที่นั่งให้บริการ 
   ไม่รับบัตรเครดิต 

 
ภาพที่ 4.15: ร้านชาพะยอม ฉะเชิงเทรา 
 

  
 
ที่มา: คาเฟ่ชาพะยอม ณ ฉะเชิงเทรา. (2551). สืบค้นจาก  

https://www.foodyas.com/TH/Chachoengsao/997835340267714/คาเฟ่ชาพะยอม-ณ 
–ฉะเชิงเทรา. 

 
   จุดแข็ง 
    1) การใช้กลยุทธ์ “ราคาเดียว 25 บาท” ส าหรับทุกเมนูมาเป็นจุดขาย 
    2) มีการขยายพื้นที่แตกสาขามากถึง 2,500 สาขาทั่วไทย 
   จุดอ่อน 
    1) ร้านไม่มีโต๊ะ-เก้าอี้ให้นั่ง ไมส่ะดวกแก่การนัดคุยหรอืท างาน 
    2) ร้านไม่ได้มีการตบแต่ง สร้างบรรยากาศดึงดูดลูกค้า 
    3) ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าสายสุขภาพ 
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4.5 การวิเคราะห์สถานภาพทางธุรกิจ 
 ในยุคปัจจบุันผูบ้รโิภคมีความต้องการที่หลากหลาย สง่ผลใหผู้้ประกอบ การในตลาดแข่งขัน
กันพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริโภคในแต่ละประเทศมีพฤติกรรมการบรโิภคอาหารและเครื่องดืม่ที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แปร
ผันไปตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม รวมถึงวัฒนธรรมการบริโภคของผู้คนในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น
ผู้ประกอบการผลิตอาหารและเครือ่งดื่มของไทยโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs ควรศึกษาและ ท า
ความเข้าใจลักษณะของผูบ้ริโภค เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคและเข้าไปแข่งขันในตลาดได้ 
 ผู้บริโภคมีความกงัวลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคน้อยลง และหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการ
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากข้ึน นอกจากนั้น ผู้บริโภคยังต้องเผชิญกับวิถีชีวิต
แบบเมืองที่มีความเร่งรีบและเวลาอันจ ากัด ท าให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร และเครือ่งดื่มที่
สอดคล้องกบัรปูแบบชีวิตยุคใหม่พร้อมกับตอบโจทย์การท าให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งลักษณะของ
ผู้บริโภคและสินค้าที่ต้องการมี ดังนี ้
 ผู้บริโภคชนช้ันกลางทีม่ีรายได้เพือ่การบรโิภคและมีวิถีชีวิตแบบเมืองมากขึ้น ท าให้มีความ
ต้องการ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งดื่ม ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน และ
ประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร นอกจากนีผู้้บริโภคเหล่าน้ียังหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเลือก
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีประโยชน์ต่อร่างกาย ตวัอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น 
  - เครื่องดื่มทีม่ีคุณประโยชน์หลากหลาย ทั้งช่วยดับกระหาย บ ารุงก าลังและเสรมิสร้าง
สุขภาพร่างกาย เช่น น้ าดื่มบรรจุขวด น้ าผักผลไม้ น้ าสมุนไพร และเครื่องดืม่ชูก าลงั ที่มีความเป็น 
Functional Drink มากขึ้น 
  - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทเพื่อสุขภาพ เช่น Craft Beer และไวน์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ผูบ้รโิภคชนช้ันกลางระดบับน ยังมีความต้องการอาหารและเครื่องดืม่
ระดับพรีเมียมที่ใช้ วัตถุดิบคุณภาพดี มีกระบวนการผลิตทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสูง เพือ่เป็นการรับประกันคุณค่าทางอาหารทีจ่ะได้รบัและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อีกทางหนึง่ 
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4.6 การวิเคราะห์ต าแหน่งของการบริการ 
 
ตารางที่ 4.3: การวิเคราะห์ต าแหน่งของการบริการ 
 

ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห ์ ธุรกิจ คู่แข่งขัน 

ด้านความหลากหลาย
ของการบริการ 

การบริการลูกค้า ทางร้านได้
จัดเตรียมที่นัง่ไว้เพื่อรองรบัลูกค้า 
ส าหรับนั่งรบัประทานภายในร้าน 
หรือเพื่อการนัดพบปะ พูดคุย/
ประชุม มบีริการFree Wifi พร้อมที่
จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
นอกเหนอืจากบรกิารที่กล่าวมาแล้ว 
ทางร้านยงัใส่ใจถึงความสะอาดของ
ภาชนะ เฟอร์นิเจอร์ และพื้นที่ใน
ร้านอีกด้วย อีกทั้งมีโอกาสในการได้
บริการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 

ร้านกาแฟสดบางร้านในระแวก
ใกล้เคียงกัน จะเน้นสง่เสริมการ
ขายสินค้าเท่านั้น มิได้ตอบโจทย์
การเป็นร้านกาแฟที่มรีูปแบบ
ปรับเปลี่ยนใหเ้ข้ากับพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ในส่วนของการ
บริการกลุ่มลูกค้า สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้เฉพาะบางกลุ่ม
เท่านั้น 

ด้านอัตราค่าบรกิาร 

อัตราค่าบรกิารของร้านกาแฟสด 
คาเฟ่อเมซอน ประเมินราคาบน
พื้นฐานของความเป็นจรงิในการรบั
บริการ รวมถึงตั้งเป็นราคา
โครงสร้างของแฟรนไชสท์ี่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมปี้าย
แสดงอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน  

อัตราค่าบรกิารอยู่ในระดับต่ า 
ปานกลาง จนถึงระดับสูงมาก 
ตามคุณภาพและลักษณะการรบั
บริการ ข้ึนอยู่กับวัตถุดิบ ในส่วน
ป้ายอัตราค่าบริการ ส่วนใหญ่
ป้ายแสดงอัตราค่าบริการ ทีม่ี
ความชัดเจน 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): การวิเคราะห์ต าแหน่งของการบริการ 
 

ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห ์ ธุรกิจ คู่แข่งขัน 

ด้านคุณภาพการ
ให้บรกิาร 

ร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอน ใช้
ระบบการรับออเดอร์ด้วยคิว
หมายเลข ท าให้คุณภาพในการ
ให้บรกิารลูกค้าทุกท่าน เป็นไป
อย่างทัดเทียมกัน ไม่เกิดการเลือ่ม
ล้ าด้านการบริการ อีกทัง้พนักงาน
ทุกต าแหน่งภายในร้านมีความ
ช านาญการณ์ และได้รับการอบรม
สม่ าเสมอ 

ร้านคู่แข่งทั่วไป เมื่อรับพนกังาน
เข้ามาใหม่ อาจต้องเสียเวลาไป
กับการสอนงานระยะหนึง่ จึง
ส่งผลให้เกิดความไม่ช านาญ
การณ์ในการปฏิบัติงานช่วงแรก 

ด้านการสง่เสรมิทาง
การตลาด 

ร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอนมีระบบ
การสง่เสรมิการตลาดภายใต้ไอเดีย
จากบริษัท ปตท. จ ากัด ที่เป็น
มาตรฐานในทุก ๆ สาขาทั่วไทย 
เป็นทีรู่้จกัของลูกค้าในวงกว้าง 

เนื่องจากคู่แข่งขัน มีอิสระต่อ
การจัดท ากิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด ท าให้คู่แข่ง
สามารถดึงดูดลูกค้าได้จาก
โปรโมช่ันต่าง ๆ ได้อย่าง
มากมาย 

 
4.7 การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน 
 
ตารางที่ 4.4: การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

ปัจจัยที่น ามา
วิเคราะห ์

รายละเอียดของความได้เปรียบ 

ด้านบุคลากร 

บุคลากรของเราสวมชุดยูนิฟอร์มทางการที่แสดงออกถึงต าแหน่งพนักงาน
ภายในร้านได้อย่างชัดเจน และบุคลากรทุกคนผ่านการฝึกอบรม Workshop 
จากศูนย์การเรียนรู้ธุรกจิ คาเฟ่อเมซอน และโรงค่ัวกาแฟ จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

ปัจจัยที่น ามา
วิเคราะห ์

รายละเอียดของความได้เปรียบ 

ด้านความ
หลากหลายของ

การบริการ 

ร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอน เน้นใส่ใจการท าเครื่องดื่มตามสตูร ไม่มีการกะ
เกณฑ์ใด ๆ เพื่อคงคุณภาพรสชาติที่เป็นมาตรฐานในทุก ๆ แก้วเท่ากัน และ
การบริการสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ อินเทอรเ์นต็ ปลั๊กไฟพร้อม
ใช้งาน และที่จอดรถ อีกทั้งความหลากหลายของเครื่องดืม่และขนม ที่ท าให้
เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขันกับคู่แข่งในด้านนี ้

ด้านอัตรา
ค่าบริการ 

ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน มีการคิดค่าบริการด้วยราคามาตรฐาน บน
พื้นฐานการบริการตามฉบบัของแบรนด์คาเฟอ่เมซอน ยังคงมีอัตราค่าบริการ
ที่ต่ ากว่าคู่แข่ง บางราย 

 



บทท่ี 5 
แผนด้านการเงินและงบประมาณ 

 
5.1 แหล่งเงินทุน 
 ร้านคาเฟุอเมซอน เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งมเีจ้าของเพยีงคนเดียว ในการท าหน้าที่
บรหิารงานของธุรกจิทัง้หมด และมีการใช้เงินลงทุนส่วนตัวทั้งหมด โดยไม่มีแหล่งเงินทุนจากภายนอก 
ส่งผลท าให้เจ้าของจึงมีสิทธ์ิในทรัพยส์ิน และส่วนของก าไรขาดทุนทั้งหมด รวมทัง้รบัผิดชอบต่อหนีส้ิน
ไม่จ ากัดจ านวน โดยสามารถวิเคราะห์ข้อด-ีข้อเสียของการใช้กลยุทธ์แหล่งเงินทุนภายใน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
 5.1.1 วิเคราะห์ข้อด ี
  1) ไม่ต้องเสียค่าอัตราดอกเบี้ย 
  2) บริหารเงินทุนแบบเจ้าของคนเดียว 
  3) มีอิสระในการประกอบธุรกิจในด้านไหนก็ได้ สามารถปรบัเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจได้ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจบุัน 
 5.1.2 วิเคราะห์ข้อเสีย 
  1) อาจมีเหตุการณ์ที่ท าใหก้ระทบกระเทือนถึงสินทรัพยส์่วนตัว เนื่องจากค่าเสียหาย
หรือส่วนที่อยู่ในความรบัผิดชอบของเจ้าของแตเ่พียงผู้เดียวเท่านั้น 
  2) การควบคุมเงินทุนส ารองในบัญชีของธุรกิจ ทางบริษัท ปตท. จ ากัด มีสทิธ์ิในการ
เรียกร้องเกบ็ค่าเสียหายได้ เมื่อเจ้าของท าผิดกฏหรอืเงื่อนไขตามที่ระบุในสญัญา 
 
5.2 งบประมาณ 
  

ตารางที่ 5.1: งบประมาณการลงทุน 
 

งบประมาณการลงทุน 
รายการ รวม แหล่งที่มา 

ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้ (เงินกู้ยืม) 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 

อุปกรณ์ภายในร้าน 
(โซฟา เก้าอี้ ช้ันวางของ) 

779,000 779,000 - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): งบประมาณการลงทุน 
 

รายการ รวม แหล่งที่มา 
ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้ (เงินกู้ยืม) 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนรวม 779,000 779,000 - 
ค่าใช้จ่ายก่อนเริม่ด าเนินงาน   - 
ค่าแฟรนไชส์ รวมงานก่อสร้าง งาน
ตกแต่ง งานระบบ 

1,500,000 1,500,000 - 

ค่าออกแบบ 40,000 40,000 - 
ค่าประกันแบรนด์ 100,000 100,000 - 
ค่าด าเนินการก่อนเปิดร้าน (ฝึกอบรม
ผู้บริหารร้านเปิดใหม,่ ค่า On the Job 
Training, ค่าส ารวจพื้นที)่ 

80,000 80,000 - 

ค่า Franchise Fee 150,000 150,000 - 
ค่าเช่าเครื่อง POS รายป ี 24,000 24,000 - 

รวมค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มด าเนินงาน 1,894,000   
เงินทุนหมุนเวียน   - 
เงินสดส ารองในการด าเนินงาน 500,000 500,000 - 
รวมเงินลงทุนเริ่มต้น 3,173,000 3,173,000 - 
สัดส่วนโครงสร้างเงินลงทุน 100% 100% - 

 
 จากตารางที ่5.1 งบประมาณการลงทุนพบว่า เงินเริ่มทุนเริม่ต้นของโครงการมีจ านวน 
3,673,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนโครงสร้างเงินลงทุน 100% มาจากในส่วนของเจ้าของแหล่งเดียว
เท่านั้น  
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ตารางที่ 5.2: ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 
 

การค านวณค่าเสื่อม
ราคา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

สินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนรวม 

779,000      

ค่าเสื่อมราคาต่อป ี 129,833 129,833 129,833 129,833 129,833 129,833 
ค่าเสื่อมราคาสะสม 129,833 259,666 389,499 519,332 649,165 778,998 
โอนไป 
สินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนรวม 

779,000 779,000 779,000 779,000 779,000 779,000 

หักค่าเสื่อมราคา
สะสม 

129,833 259,666 389,499 519,332 649,165 778,998 

หักสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนรวมสทุธิ 

649,167 519,334 389,501 259,668 129,835 2 

 
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
ค่าใช้จ่ายก่อนเริม่
ด าเนินงาน 

1,894,000   
 

  

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 378,800 378,800 378,800 378,800 378,800 378,800 
ตัดจ่ายสะสม 378,800 757,600 1,136,400 1,515,200 1,894,000 2,272,800 
 
โอนไป 
สินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนรวม 

1,894,000 1,894,000 1,894,000 1,894,000 1,894,000 1,894,000 

หักตัดจ่ายสะสม 378,800 757,600 1,136,400 1,515,200 1,894,000 2,272,800 
หักสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนรวมสทุธิ 

1,515,200 1,136,400 757,600 378,800 - 378,800 
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 จากตารางที่ 5.2 ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย พบว่าสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนรวมอัน
ประกอบไปด้วย เครือ่งปรับอากาศเฟอร์นเิจอร-์เครื่องใช้ส านักงาน สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนเหล่าน้ี เมื่อ
ถูกน ามาใช้งานไปเรือ่ย ๆ ตามกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการท างานและมูลค่าของสินทรัพยล์ดลง
ไปด้วย ท าให้เกิดการหักค่าใช้จ่ายทีเ่รียกว่า “ค่าเสื่อมราคา” เพื่อใหเ้กิดมลูค่าของสินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนรวมสทิธิในแต่ละปี โดยอายุการใช้งานของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนในข้างต้นได้มีการประมาณ
ค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 10 ป ี
 
5.3 งบประมาณรายได ้
 
ตารางที่ 5.3: ประมาณการรายได ้
 

ประมาณการรายได้ 

เครื่องดื่ม 

การประมาณ
การยอดขาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

รวมยอดขายต่อ
วัน 

12,650 13,283 13,947 14,644 15,376 16,145 

ยอดขายต่อ
เดือน 

379,500 398,475 418,399 439,319 461,285 484,349 

ยอดขายต่อป ี 4,554,000 4,781,700 5,020,785 5,271,824 5,535,415 5,812,186 
การประมาณ
การณ์ยอดขายที่
เพิ่มข้ึน 

5%      

ขายขนม 
การประมาณ
การยอดขาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

รวมยอดขายต่อ
วัน 

3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 3,478 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ): ประมาณการรายได ้
 

ประมาณการรายได้ 

ขายขนม 

ยอดขายต่อ
เดือน 

45,000 55,620 63,654 65,564 67,531 69,556 

       
ยอดขายต่อป ี 540,000 667,440 763,848 786,763 810,366 834,677 
การประมาณ
การณ์ยอดขาย
ที่เพิ่มข้ึน 

3%      

สรปุการ
ประมาณ
ยอดขาย 

ปีที่ 1 ปีที2่ ปีที3่ ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

สรปุยอดขาย
รายป ี

5,094,000 5,449,140 5,784,633 6,058,588 6,345,782 6,646,864 

 
 จากตารางที่ 5.3 ประมาณการรายได้ พบว่า การประมาณการจ านวนผูม้าใช้บริการในแต่ละ
วันและในแต่ละช่วงเวลามีจ านวนไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่วัน-เวลาผู้มาใช้บริการมากทีสุ่ด คือ วัน
จันทร-์วันศุกร์ เวลาเวลา 06.00-09.00 น. เป็นช่วงเวลาก่อนเข้าท างาน ซึ่งเป็นการประมาณการายได้
ที่ใช้แนวทางจากผลส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามตามข้อมลูในตารางที่ 3.29-3.32 จ านวนและร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านคาเฟุอเมซอน ในส่วนของการประมาณ
รายได้จากยอดรายได้รวม โดยในแต่ละปจีะมีอัตราการเตบิโตของยอดขายเครื่องดื่มไม่ต่ ากว่า 5% 
และอัตราการเติบโตของยอดขายเครื่องดื่มไม่ต่ ากว่า 3% ในส่วนของงบประมาณรายได้ต่อปี เกิดจาก
การค านวณสินค้าคงเหลือที่คาดการณ์ไว้ต่อสปัดาห์ ร่วมกบัการค านวณถึงต้นทุนสินค้า 50% ของ
ยอดขาย  
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ตารางที่ 5.4: ประมาณการรายได้ในส่วนของนโยบายสง่เสรมิการขาย 
 
สินค้าคงเหลือและการสง่เสรมิการขาย 
สรปุยอดขายรวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
ยอดขายต่อป ี 5,094,000 5,449,140 5,784,633 6,058,588 6,345,782 6,646,864 
นโยบายสินค้าคงเหลือ 
ต้นทุนสินค้า 50% ของยอดขาย     
ระยะเวลาในการ
ซื้อสินค้า 

30 วัน     

จ านวนวันต่อปี 365 วัน     
การค านวณสินค้า
คงเหลือ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ยอดขายต่อป ี 5,094,000 5,449,140 5,784,633 6,058,588 6,345,782 6,646,864 
ยอดขายต่อวัน 13,956 14,929 15,848 16,599 17,386 18,211 
ต้นทุนสินค้า 6,978 7,465 7,924 8,299 8,693 9,105 
การหมุนเวียน 209,342 223,937 237,725 248,983 260,786 273,159 
สินค้าคงเหลือ 209,342 223,937 237,725 248,983 260,786 273,159 
นโยบายสง่เสรมิการขายในการใช้แต้มสะสม 
ประมาณการผู้ได้
แต้มสะสม 

80% 
ของ

ยอดขาย 
    

ประมาณการผู้
สะสมแต้มครบ 

20% 
ของผู้ได้

แต้มสะสม 
    

ส่วนลดจ่าย 2%      
(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ): ประมาณการรายได้ในส่วนของนโยบายสง่เสริมการขาย 
 
สินค้าคงเหลือและการสง่เสรมิการขาย 
ค่าส่งเสรมิการ
ขาย ในการใช้
คูปอง 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ยอดขาย 5,094,000 5,449,140 5,784,633 6,058,588 6,345,782 6,646,864 
คาดว่าจะมีผู้ได้
คูปอง 

4,075,200 4,359,312 4,627,706 4,846,870 5,076,625 5,317,491 

คาดว่าจะมีผู้ใช้
คูปอง 

815,040 871,862 925,541 969,374 1,015,325 1,063,498 

ส่วนลดจ่าย 16,301 17,437 18,511 19,387 20,307 21,270 
 
 จากตารางที่ 5.4 ประมาณการรายได้ในส่วนของนโยบายส่งเสริมการขายในการใช้แต้ม
สะสม จากการประมาณการของที่ผู้ได้แต้มสะสม 80% ของยอดขาย และอีก 20% ของผู้ได้แต้ม
สะสมครบทีส่ามารถน ามาเป็นส่วนลดจ่ายสินค้าได้ ซึ่งส่วนลดจ่ายนี้เป็นส่วนหนึง่ของพาร์ทเนอรท์าง
ธุรกิจทีม่อบให้กบัลูกค้าอยูท่ี่ 2% แบ่งออกเป็นพาร์ทเนอร์ดา้นบัตรเครดิต 1% และพาร์ทเนอร์
เครือข่ายโทรศัพทม์ือถือ 1% เป็นต้น 

 
5.4 งบประมาณการคา่ใช้จา่ย 
 
ตารางที่ 5.5: ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนคงที ่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ค่าเช่าสถานที ่ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
ค่าน้ าประปา 
(เพิ่ม 2%) 

24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 30,631 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนคงที ่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ค่าไฟฟูา (เพิ่ม 
5%) 

60,000 63,000 66,150 69,458 72,930 76,577 

ค่าโทรศัพท ์
(เพิ่ม 2%) 

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

ค่าเสื่อมราคา 129,833 129,833 129,833 129,833 129,833 129,833 
ค่าใช้จ่ายตัด
จ่าย 

378,800 378,800 378,800 378,800 378,800 378,800 

เงินเดือน
พนักงาน 

756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 

ค่าเช่า POS 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
ค่า Royalty 
fee + 
Marketing 
fee (6% ของ
ยอดขายต่อ
เดือน) 

25,470.00 27,245.70 28,923.16 30,292.93 31,728.90 33,234.31 

ค่าของใช้
สิ้นเปลือง 
ต่าง ๆ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

รวมต้นทุน
คงท่ี 

1,583,703 1,589,679 1,595,766 1,601,766 1,608,064 1,614,675 

ยอดขาย 5,094,000 5,449,140 5,784,633 6,058,588 6,345,782 6,646,864 
(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ต้นทุนผันแปร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
ต้นทุนขาย  2,547,000 2,724,570 2,892,317 3,029,294 3,172,891 3,323,432 
ค่า Renovate 
ร้านทุก ๆ 3 ป ี

- - 30,000 - - 30,000 

ส่งเสริมการ
ขาย 

16,301 17,437 18,511 19,387 20,307 21,270 

รวมต้นทุนผัน
แปร 

2,563,301 2,742,007 2,940,827 3,048,681 3,193,197 3,374,702 

 
สูตรการค านวณเพื่อหาจุดคุ้มทุนและก าไรส่วนเกิน 
 การค านวณจุดคุ้มทุน  =   ต้นทุนคงที่/อัตราก าไรส่วนเกิน    
 ก าไรส่วนเกิน   =   ยอดขาย-ต้นทุนผันแปร   
 อัตราก าไรส่วนเกิน  =  ก าไรส่วนเกิน/ยอดขาย 

 
ตารางที่ 5.6: การค านวณจุดคุ้มทุน 
 

การค านวณ
จุดคุ้มทุน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ก าไรส่วนเกิน 2,530,699 2,707,133 2,843,806 3,009,906 3,152,584 3,272,162 
อัตราก าไร
ส่วนเกิน 

0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 0.49 

จุดคุ้มทุนต่อป ี 3,187,808 3,199,836 3,245,975 3,224,168 3,236,845 3,279,949 
จุดคุ้มทุนต่อ
เดือน 

265,650 266,653 270,497 268,680 269,737 273,329 

จุดคุ้มทุนต่อ
วัน 

8,855 8,888 9,016 8,956 8,991 9,110 
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5.5 งบก าไรขาดทุน 
 
ตารางที่ 5.7: งบก าไรขาดทุน 
 

งบก าไรขาดทุน ประมาณการณ์กรณีสถานการณ์ปกต ิ
ต้นทุนคงที ่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ยอดขาย 5,094,000 5,449,140 5,784,633 6,058,588 6,345,782 6,646,864 
หัก ต้นทุนผัน
แปร 

2,563,301 2,742,007 2,940,827 3,048,681 3,193,197 3,374,702 

ก าไรส่วนเกิน 2,530,699 2,707,133 2,843,806 3,009,906 3,152,584 3,272,162 
หัก ต้นทุน
คงที ่

1,583,703 1,589,679 1,595,766 1,601,766 1,608,064 1,614,675 

ก าไรก่อน
ด าเนินงาน 

946,996 1,117,454 1,248,040 1,408,140 1,544,520 1,657,487 

หัก ดอกเบี้ย
จ่าย 

- - - - - - 

ก าไรก่อนหัก
ภาษี 

946,996 1,117,454 1,248,040 1,408,140 1,544,520 1,657,487 

หัก ภาษีเงิน
ได ้

189,399 223,491 249,608 281,628 308,904 331,497 

ก าไรสุทธิ 757,597 893,963 998,432 1,126,512 1,235,616 1,325,990 
 

ก าไรสะสม ประมาณการณ์กรณสีถานการณป์กติ 
ยกยอด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ก าไรสะสม 
ต้นปี 

- 757,597 1,651,560 2,649,992 3,776,504 5,012,120 

บวก ก าไร
สุทธิ 

757,597 893,963 998,432 1,126,512 1,235,616 794,241 

หัก เงินปันผล  - - - - - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ): งบก าไรขาดทุน 
 

ก าไรสะสม ประมาณการณ์กรณีสถานการณ์ปกติ 
ยกยอด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ก าไรสะสม
ปลายงวด 

757,597 1,651,560 2,649,992 3,776,504 5,012,120 5,806,361 

ภาษีเงินได ้ 189,399 223,491 249,608 281,628 308,904 198,560 
ภาษีเงินได้
ค้างจ่ายที่
เพิ่มข้ึน 

189,399 34,092 26,117 32,020 27,276 - 110,344 

ต้นทุนคงที ่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
สินค้าคงเหลือ 209,342 223,937 237,725 248,983 260,786 327,791 
สินค้าคงเหลือ
ที่เพิ่มข้ึน 

209,342 14,595 13,787 11,258 11,802 67,005 

 
5.6 งบกระแสเงินสด 
 
ตารางที่ 5.8: งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
กระแสเงินสด
จากกจิกรรม
การด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ก าไรสุทธิ 757,597 893,963 998,432 1,126,512 1,235,616 1,325,990 
บวก ค่าเสื่อม
ราคา 

129,833 129,833 129,833 129,833 129,833 129,833 

บวก ค่าใช้จ่าย
ตัดจ่าย 

378,800 378,800 378,800 378,800 378,800 378,800 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ): งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
กระแสเงินสด
จากกจิกรรม
การด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

บวก ดอกเบี้ย
จ่าย 

- - - - - - 

บวก ภาษีเงิน
ได้ค้างจ่ายที่
เพิ่มข้ึน 

189,399 34,092 26,117 32,020 27,276 - 110,344 

บวก เงินปัน
ผลค้างจ่ายที่
เพิ่มข้ึน 

- - - - - - 

หัก สินค้า
คงเหลือที่
เพิ่มข้ึน 

-209,342 -14,595 -13,787 -11,258 -11,802 -67,005 

เงินสดจาก
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

1,246,287 1,422,093 1,519,394 1,655,907 1,759,722 1,657,273 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
สินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนรวม 

-779,000 - - - - - 

ค่าใช้จ่ายก่อน
เริ่มด าเนินงาน 

- 
1,894,000 

- - - - - 

กระแสเงินสด
จากการลงทุน 

- 
2,673,000 

- - - - - 

กระแสเงินสด
จากการจัดหา 

- - - - - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ): งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
กระแสเงินสด
จากกจิกรรม
การด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

กู้จากสถาบัน
การเงิน 

      

หัก ช าระเงินกู ้ - - - - - - 
หัก ช าระ
ดอกเบี้ยเงินกู ้

- - - - - - 

หัก เงินปันผล
จ่าย 

- - - - - - 

ทุนหุ้นสามัญ 3,173,000 - - - - - 
กระแสเงินสด
จากกจิกรรม
การจัดหา 

3,173,000 - - - - - 

เงินสดสุทธิ 1,746,287 1,422,093 1,519,394 1,655,907 1,759,722 1,657,273 
บวก เงินสด
ต้นงวด 

- 1,746,287 3,168,380 4,687,774 6,343,681 8,103,403 

เงินสด ปลาย
งวด 

1,746,287 3,168,380 4,687,774 6,343,681 8,103,403 9,760,676 
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5.7 งบแสดงฐานะการเงิน 
 
ตารางที่ 5.9: งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
สินทรพัย ์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

สินทรพัย์หมุนเวียน 
เงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร 

1,195,018 2,171,158 3,218,315 4,381,803 5,625,759 6,930,356 

สินค้าคงเหลือ 251,211 268,725 285,270 298,780 312,943 327,791 
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

1,446,229 2,439,883 3,503,584 4,680,583 5,938,702 7,258,147 

สินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนรวม
สุทธิ 

649,167 519,334 389,501 259,668 129,835 2 

ค่าจดทะเบียน
และตกแต่ง
สุทธิ 

1,515,200 1,136,400 757,600 378,800 - - 378,800 

เงินทุน
หมุนเวียน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมสินทรัพย ์ 4,110,596 4,595,617 5,150,685 5,819,051 6,568,537 7,379,349 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ภาษีเงินได้ค้าง
จ่าย 

189,399 223,491 249,608 281,628 308,904 331,497 

เงินปันผลค้าง
จ่าย 

- - - - - - 

หนี้สินระยะ
สั้น 

189,399 223,491 249,608 281,628 308,904 331,497 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.9 (ต่อ): งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
สินทรพัย ์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

เงินกูส้ถาบัน
การเงิน
คงเหลือ 

- - - - - - 

รวมหนี้สิน 189,399 223,491 249,608 281,628 308,904 331,497 
ทุนเรอืนหุ้น
สามัญ 

3,173,000 3,173,000 3,173,000 3,173,000 3,173,000 3,173,000 

ก าไรสะสม
สุทธิ 

757,597 1,651,560 2,649,992 3,776,504 5,012,120 5,806,361 

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

3,930,597 4,824,560 5,822,992 6,949,504 8,185,120 8,979,361 

รวมหนี้สิน
และส่วนของ
เจ้าของ 

4,119,996 5,048,051 6,072,600 7,231,132 8,494,024 9,310,858 

 
ตารางที่ 5.10: กระแสเงินสดรับตลอดทัง้โครงการ 
 

การวิเคราะห์โครงการลงทุน 
ปีที ่ กระแสเงินสดตลอดโครงการ กระแสเงินสด 
0 กระแสเงินสดจ่าย ณ วันลงทุน -3,173,000 
1 กระแสเงินสดรบั 1,746,287 
2 กระแสเงินสดรบั 1,422,093 
3 กระแสเงินสดรบั 1,519,394 
4 กระแสเงินสดรบั 1,655,907 
5 กระแสเงินสดรบั 1,759,722 
6 กระแสเงินสดรบั 1,804,597 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ): กระแสเงินสดรบัตลอดทั้งโครงการ 
 

การค านวณมูลค่าปจัจบุันในอัตราผลคิดลด 25.00% 
มูลค่าปจัจบุันของกระแสเงินรับ 4,813,048 

หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย -3,173,000 
มูลค่าปจัจบุันสทุธิ (NPV) 1,640,048 

อัตราผลต่อแทนของโครงการ 45.90% 
*กระแสเงินสดรบัในปทีี ่6 = เงินสดสุทธิจากงบกระแสเงินสด+เงินทุนหมุนเวียน 

 
ตารางที่ 5.11: การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห ์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 10.33 15.18 19.73 23.41 27.08 21.90 
อัตราส่วนสินทรพัย์คล่องตัว (เท่า) 9.22 14.18 18.78 22.53 26.23 20.91 
การวัดประสทิธิภาพการใช้ทรัพยส์ิน 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (รอบ) 12 12 12 12 12 10 
ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ (วัน) 29.40 29.40 29.10 29.40 29.40 34.97 
อัตราการหมุนสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 
(รอบ) 

8 10 15 23 - - 

อัตราการหมุนสินทรัพย์รวม (รอบ) 1.10 0.98 0.88 0.78 0.71 0.90 
การวัดความสามารถในการช าระหนี ้
อัตราแห่งหนี้ (Dept to Equity 
Ratio) (เท่า) 

0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ย (เท่า) 

- - - - - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 5.11 (ต่อ): การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห ์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
การวัดความสามารถในการบริหาร 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 

0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.18 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
(ROE) 

0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 

อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน (%) 50.32 50.32 50.84 50.32 50.32 50.77 
อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 
(%) 

18.59 20.51 21.58 23.24 24.34 24.94 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 14.87 16.41 17.26 18.59 19.47 19.95 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน 
มูลค่าปจัจบุันสทุธิ (Net Present Value) ฿1,640,048.30 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 46% 
ระยะเวลาคืนทุน (ป)ี 2.003 

 
5.8 แผนฉุกเฉินของธุรกิจ (Contingency Plan) 
 ในการเตรียมแผนฉุกเฉินของธุรกิจร้านคาเฟุอเมซอน เป็นสิ่งส าคัญทีจ่ะช่วยในการเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน แผนการรองรับเหตุฉุกเฉินจึงเป็นเรือ่งจ าเป็นที่ต้องเตรียม
ไว้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที รายละเอียดในการ
เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน มีดงัต่อไปนี้ 
 สถานการณ์ที่ 1: ผลประกอบการต่ ากว่าที่วางเปูาหมายไว้ หรือไม่สามารถคืนทุนได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  แนวทางการแก้ไขปญัหา: 
   1) วิเคราะหห์าสาเหตุ ข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหาทีส่่งผลท าให้ผลประกอบการ
ไม่เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ เช่น งบประมาณ คู่แข่ง สภาพแวดล้อมในขณะนั้น ๆ และคุณภาพ
ของสินค้าและในส่วนของการใหบ้ริการของพนักงาน เป็นต้น 
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   2) ปรับเปลี่ยนเปูาหมายใหม่ให้เป็นไปตามสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึน เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า 
   3) จัดท าแผนการด าเนินการสง่เสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและดึงดูดความ
ต้องการของลกูค้าในการใช้บรกิารมากขึ้น 
   4) จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางธุรกจิ 
 สถานการณ์ที่ 2: การเกิดคู่แข่งขันรายใหม่ หรือการขยายธุรกิจของคู่แข่งขันรายเก่า 
  แนวทางการแก้ไขปญัหา: 
   1) รักษามาตราฐาน คุณภาพในการใหบ้ริการที่ดีแกลู่กค้า เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การใช้บรกิารและคงรกัษาฐานลูกค้าเดิม 
   2) ส่งเสรมิกจิกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์ระหว่างลูกค้ากบัแบรนด์ให้มากขึ้น 
เพื่อใหลู้กค้าเกิดความจดจ าแบรนด์มากขึ้น 
   3) ท าแผนแตกไลนส์ินค้าประเภทเครื่องดืม่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมไป
ถึงขนมประเภทต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหส้นใจเข้าใช้บริการมากขึ้น 
 สถานการณ์ที่ 3: พนักงานมีอัตราการมาสาย หยุดงาน ลาออกบ่อย 
  แนวทางการแก้ไขปญัหา: 
   1) สร้างความเข้าใจในระเบียบการลาหยุด ลาออก โดยต้องมีการแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าตามข้อตกลงที่ได้ก าหนดไว้ หากฝุาฝืนจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่จ่ายเงินเดือนในเดือนสุดท้าย
ของการท างาน 
   2) สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน รวมทั้งให้สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงที่
เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพือ่ให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
   3) มีการฝกึฝนให้พนักงานภายในร้านใหส้ามารถท าหน้าที่แทนกันได้ และผูจ้ัดการ
ร้าน เจ้าของกิจการกส็ามารถท าหน้าที่แทนพนักงานทีล่าหยดุหรือลาออกไดเ้ป็นการช่ัวคราว 
   4) เพิ่มขวัญก าลังใจให้กับพนักงานด้วยโบนัสพเิศษ เมื่อยอดขายถึงเปูาที่ก าหนด ให้
พนักงานได้เป็นส่วนหนึง่ของธุรกิจร่วมกับเจ้าของธุรกจิไปในตัวอีกด้วย 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการเข้าใช้บริการ”ร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน” 
วัตถุประสงค์ : จัดท าข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท            

คณะบริหารธุรกจิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ค าช้ีแจง : (1) ข้อมูลในแบบสอบถามทัง้หมดจะถือเป็นความลับและจะน าไปใช้เพื่อการศึกษา

เท่านั้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างที่จะไดร้ับข้อมลูครบถ้วนและถูกต้องตามหลักความ
เป็นจริงจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
(2) แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปจัจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่มผีลตอ่พฤติกรรมการ

ใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าที่ข้อความที่ตรงกบัข้อมลูของท่าน 
 
1. เพศ* 

 1.) หญิง  2.) ชาย 

 

 

 ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตร ี
 
 
 
 
 

2. อายุ* 
 ต่ ากว่า 20 ป ี  20-30 ป ี  31-40 ป ี  41-60 ป ี  60 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา* 
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4. รายได/้เดือน* 
     ต่ ากว่า 15,000 บาท 
     15,001–20,000 บาท 
     20,001–30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 
 
5. อาชีพ* 
      นักเรียน/นักศึกษา 
     รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
     พนักงานบริษัทเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………….. 
 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน สาขาวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1. ท่านเคยใช้บริการ “ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน” หรือไม ่* 
     เคย 
     ไม่เคย 
 
*ถ้าตอบ “เคย” จงตอบค าถามถัดไป* 
*หากตอบ “ไม่เคย” สิ้นสุดการตอบค าถามเพียงเท่านี*้ 
 
2. ความถ่ีของการเข้าใช้บริการ “ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน” * 
     ทุกวัน 
     1-2 ครั้งต่อสัปดาห ์
     3-4 ครั้งต่อสัปดาห ์
     1-2 ครั้งต่อเดือน 
     น้อยกว่า 1-2 ครั้งต่อเดอืน 
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3. ระยะเวลาที่ท่านใช้บรกิาร “ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน” * 
     น้อยกว่า 30 นาท ี
     31 นาที–1 ช่ัวโมง 
     1.01-2 ช่ัวโมง  
     มากกว่า 2 ช่ัวโมง 
 
4. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บรกิาร “ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน” (ตอบได้หลายข้อ)* 
     06.00-09.00 น. 
     09.01-11.00 น. 
     11.01-13.00 น. 
     13.01-15.00 น. 
     15.01-17.00 น. 
     17.00 น. เป็นต้นไป 
 
5. ช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการ 
     วันจันทร-์ศุกร ์
     วันเสาร-์อาทิตย์ 
 
6. ราคา เครื่องดื่มหรืออาหาร โดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ท่านซื้อของ “ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน” 
     ต่ ากว่า 50 บาท 
     50-100 บาท 
     101-200 บาท 
     201-300 บาท 
     มากกว่า 300 บาท 
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7. วัตถุประสงค์ในการใช้บรกิาร “ร้านกาแฟสด คาเฟอ่เมซอน” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * 
     รับประทานอาหาร/เครื่องดืม่ 
     อ่านหนังสือ 
     นั่งท างาน 
     นัดพบลูกค้า/เจรจาธุรกจิ 
     นัดพบเพื่อน 
     อื่น ๆ 
 
8. ปัจจัยที่มผีลต่อการใช้บริการ “ร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน”ของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)* 
     รสชาติอาหาร/เครื่องดื่ม 
     ราคาเหมาะสม 
     บรรยากาศภายในร้านสวยงาม 
     สะดวกในการเดินทาง เช่น ใกล้รถไฟฟ้า 
     มีที่จอดรถ 
     โต๊ะสะดวกต่อการท างาน/อ่านหนังสือ 
     ความเงียบสงบภายในร้าน 
     มีบริการอินเตอร์เน็ตไรส้าย 
     มีจุดปลัก๊ไฟให้บริการ 
     อื่น ๆ .......................................... 
 
9. ลักษณะการเข้าใช้บริการ * 
     บรโิภคที่ร้าน 
     ซื้อกลับบ้าน 
 
10. ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * 
     ตนเอง 
     เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 
     สมาชิกในครอบครัว 
     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ..................................... 
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11. ร้านกาแฟที่ท่านเลือกใช้บริการเป็นประจ า * 
     ร้านสตาร์บัคส ์
     ร้านอเมซอน 
     ร้านอินทนิล 
     ร้านแบล็คแคนยอล 
     ร้านบ้านไร่กาแฟ 
     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ..................................... 
 
12. ประเภทเครื่องดื่มทีท่่านนิยมบริโภคของ “ร้านคาเฟ่อเมซอน” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * 
     อเมซอน (กาแฟด า) 
     คาปูชิโน 
     ลาเต้อเมซอน 
     มอคค่า 
     เอสเปรสโซ ่
     ชาเขียว/ชาเย็น/ชามะนาว/ชาด าเย็น 
     นมสด/ช็อคโกแลต 
     น้ าผลไม้/สมูทตี ้
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลปจัจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด          
คาเฟ่อเมซอน  
ค าช้ีแจง: กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนน เพื่อแสดงระดับความส าคัญแต่ละปัจจัย 
คะแนน มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1  
 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านผลิตภัณฑ ์      
1. รสชาติกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ      
2. ชนิดเครื่องดื่มมีความหลากหลาย      
3. มีเบอร์เกอรรี่จ าหน่ายภายในร้าน      
4. ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม      
5. ตราย่ีห้อ คาเฟ่อเมซอน เป็นทีรู่้จกัแพรห่ลาย      
ด้านราคา      
1.  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
2. การติดป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่      
1. ความเหมาะสมของสถานที่ชัดเจน พบเจอได้
ง่าย 

     

2. ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ        
3. สถานที่มีความปลอดภัย      
4. ความเหมาะสมกบัเวลาเปิดปิดบริการ      
5. ที่จอดรถสะดวกเพียงพอ      
ด้านส่งเสรมิการตลาด      
1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ เฟซบุก๊ 

     

2. จัดกิจกรรมใหลู้กค้าได้ร่วมสงัสรรค์และรับ
รางวัล 
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. มีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พเิศษในช่วง
เทศกาล 

     

4. การใช้สิทธ์ิส่วนลดจากบัตร PTT Blue Card      
5. ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น ลูกค้า
ใช้เครือข่ายAIS สามารถกดเบอร์โทรตามเงื่อนไข 
เพื่อรบัส่วนลด 

     

ด้านการบริการ      
1. ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร      
2. ความรวดเร็วและความถูกต้องในการช าระเงิน      
3. มีมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นระบบ      
4. มีความพร้อมในการใหบ้ริการและแก้ไขปัญญา
ได้ทันที เมื่อเกิดความผิดพลาด 

     

ด้านบุคลากร      
1. การต้อนรบัและอัธยาศัยของพนักงาน      
2. การกระตอืรือร้นในการให้บริการของพนกังาน      
3. ความเหมาะสมในการแตง่กายของพนักงาน      
4. พนักงานมีความรูเ้กี่ยวกับผลิตภัณฑ ์      
ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ      
1. ความสะอาดของอาคารสถานที ่      
2. บรรยากาศโดยรวมและการตกแต่งในร้าน
สวยงาม ดึงดูดความสนใจ 

     

3. การจัดวางสินค้ามีความเหมาะสม สะดวกใน
การเลือกซื้อ 

     

4. ความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้านอ านวย
ความสะดวกส าหรบัลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการ 
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