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บทคัดย่อ 

 
 ในปัจจุบันความต๎องการของผู๎บริโภคเปลี่ยนไป มีการจับจํายใช๎สอยในด๎านเครื่องดื่มสูงขึ้น
สํงผลให๎ธุรกิจร๎านกาแฟเติบโตขึ้นและขยายตัวเพิ่มข้ึน หากพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของร๎านกาแฟในชํวง 
5 ปีที่ผํานมา พบวํา เติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 6.2 กาแฟยังคงเป็น 1 ใน 3 ของเครื่องดื่มที่ผู๎คนทั่วโลกนิยม
ดื่มมากที่สุดแตํก็ยังเป็นธุรกิจที่ดึงดูดให๎นักลงทุนทั้งชาวไทยและตํางชาติเข๎าสูํธุรกิจร๎านกาแฟอยําง
คึกคัก สํงผลให๎การแขํงขันในธุรกิจร๎านกาแฟทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็น
ร๎านกาแฟใหม ํๆ เปิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและมีอัตราการบริโภคกาแฟสดของคนไทยเฉลี่ย 300 แก๎ว 
ตํอคนตํอปี ถึงแม๎วําการแขํงขันจะรุนแรง แตํในภาพรวมตลาดธุรกิจร๎านกาแฟยังคงมีภาพรวมที่ดี 
 ทําให๎เล็งถึงโอกาสทางธุรกิจร๎านกาแฟ ภายใต๎ชื่อร๎าน แฟรงเกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ ที่มา
พร๎อมกับเอกลักษณ๑ที่ไมํเหมือนใคร และเป็นจุดเดํน ร๎านกาแฟเครื่องเสียงรถยนต๑ จะเน๎นบรรยากาศ
และจําลองเครื่องเสียงไว๎ในร๎านกาแฟ เพ่ือให๎ลูกค๎าที่สนใจหรือชื่นชอบเสียงเพลงและอยากได๎เครื่อง
เสียงดี ๆ สามารถมาทดสอบระบบหรือลองเสียงกํอนตัดสินใจซื้อได๎ และหาความรู๎ของจริงที่เป็น
มากกวําอํานรีวิวตามเพจหรือฟังคนอ่ืน มาเปิดประสบการณ๑และสัมผัสไปด๎วยพร๎อมกับนั่งจิบกาแฟไป
ด๎วยเพื่อเป็นการพักผํอน ผํอนคลาย 
 โดยจากการวิจัยตลาดด๎วยวิธีการเก็บแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผู๎จัดทําได๎แบํงกลุํมลูกค๎า
จากพฤติกรรมมาใช๎บริการร๎านเจพี ที่เป็นฐานลูกค๎าหลัก ที่มีสํวนมาใช๎บริการร๎านกาแฟในอนาคต 
กลุํมสองคือกลุํมที่ต๎องการพักผํอน และใช๎สถานที่ทํากิจกรรมพบปะ สังสรรค๑กับคนรัก เพ่ือน 
ครอบครัวหรือคนเดียว เมื่อพิจารณาความเป็นไปได๎ของการลงทุนเพ่ือจัดทําธุรกิจ พบวํา ใช๎เงินลงทุน 
2,500,000 บาท มูลคําปัจจุบันสุทธิมีคําเทํากับ 1,733,768.02 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในที่ 
51.4223% พบวํา โครงการนี้มีระยะคืนทุนที่ 1.28 ปี ดังนั้นสรุปไว๎วําการดําเนินธุรกิจร๎านกาแฟ 
แฟรงค๑เกอร๑เป็นโครงการที่สามารถสร๎างผลตอบแทนในระดับที่ดี และมีความคุ๎มคําตํอการลงทุน 
 
ค าส าคัญ: ร้านกาแฟ, กาแฟสด, เครื่องเสียงรถยนต์ 
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ABSTRACT 

 
 In the current days, consumers’ demands have changed. The spending on 
beverages has been increased, so the coffee shop business has been growing and 
expanding. To consider the increase of coffee shops over the past five years, it found 
that the average increase of 6.2% was still coffee as one of the top three beverages 
that people around the world drink the most. However, it is still a kind of business 
that attracts both Thai and foreign investors entering the coffee shop business. The 
competition in the coffee shop business has become more intense, and it is seen 
more frequently that new coffee shops have opened continuously and the rate of 
average yearly consumption of fresh coffee in Thailand is 300 cups per person. 
Although the competition is fierce, the overall marketing of the coffee shop business 
is still going well. 
 For this reason, it showed the business opportunity in the coffee shop 
business named Franker Car Audio that comes with the unique identity and highlight 
of the car audio coffee shop. The shop focuses on the atmosphere and reproduces 
the car audio within the shop to attract the customers who like and are interested in 
music and want to have good car audio. They can test the system and sound before 
making the purchase decision and acquire real knowledge more than reading reviews 
from any online page and listening from others. It is to open their experiences while 
having a cup of coffee to relax and unwind. 
 The marketing research was done by collecting quantitative questionnaires. 
The researcher divided the groups by customers’ behaviors into two groups: the first 
group used the service of the JP shop as the customer base involved in using the 
service of this coffee shop in the future. The second group was the customers who 
wanted to relax and used this shop as the meeting place and socialized with lovers, 



 

 

friends, families, or alone. To consider the possibility for investment in business 
planning, it pointed out that the investment was 2,500,000 baht, and the net present 
value (NPV) was 1,733,768.02 baht with the internal rate of return (IRR) at 51.4223%. 
It showed that the project has a payback period of 1.28 years. It can be concluded 
that running a Franker coffee business is a project that can generate a good level of 
return and is worth the investment. 
 
Keywords: Coffee Shop, Fresh Coffee, Car Audio  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและแนวคิดของการด าเนินธรุกิจ 
 “ร๎านกาแฟ” เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ทํามกลางกระแสนิยม ที่ใคร ๆ ก็ “ฝัน” 
อยากเปิดร๎านกาแฟเป็นของตัวเอง ด๎วยบรรยากาศสบาย ๆ คละเคล๎าด๎วยกลิ่นกาแฟ หอม ๆ เป็น
เสนํห๑ที่ดึงดูดให๎ผู๎คนเข๎าร๎านกาแฟ ไมํวําจะเป็นผู๎ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบใน
บรรยากาศ ของร๎านกาแฟ ตลอดจนผู๎ที่อยากเป็นเจ๎าของธุรกิจร๎านกาแฟ จึงมิใชํเรื่องแปลกที่เรา
สามารถพบเจอร๎านกาแฟตาม พ้ืนที่ตําง ๆ นับตั้งแตํริมถนน ตลาด ไปจนถึงอาคารสํานักงาน 
ห๎างสรรพสินค๎า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือแม๎กระทั่งในปั๊มน้ํามัน ซึ่งมีทั้งร๎านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญํ ร๎านกาแฟของกลุํมทุนขนาดใหญํ 
 ทั้งนี้ ยูโร มอนิเตอร๑ได๎ รายงานวําในปี 2561 ที่ผํานมาประเทศไทยมีจํานวนร๎านกาแฟ
ประมาณ 8,025 ร๎าน เติบโตจากปีกํอนร๎อยละ 4.6 และหากพิจารณาการเพ่ิมขึ้นของร๎านกาแฟในชํวง 
5 ปีที่ผํานมา พบวํา เติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 6.2 กาแฟยังคงเป็น 1 ใน 3 ของเครื่องดื่มที่ผู๎คนทั่วโลกนิยม
ดื่มมากที่สุด แม๎วําไทยจะไมํติดอันดับประเทศที่ดื่มกาแฟมากเป็นอันดับต๎น แตํการบริโภคกาแฟใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยร๎อยละ 15 ตํอปี ปัจจุบันคนไทยบริโภคกาแฟเฉลี่ยอยูํที่ 300 แก๎วตํอคน
ตํอปี ขณะที่ในญี่ปุุนบริโภคประมาณ 400 แก๎วตํอคนตํอปีและเม่ือเทียบกับประเทศในยุโรป ซึ่งเป็น
กลุํมประเทศที่มีวัฒนธรรมในการดื่มกาแฟมานานนับร๎อยปี มีอัตราการบริโภคสูงถึง 600 แก๎วตํอคน
ตํอปี ขณะที่ชาวฟินแลนด๑บริโภคกาแฟเฉลี่ย 1,000 แก๎วตํอคนตํอปีเลยทีเดียว แสดงเห็นถึงโอกาส
เติบโตของธุรกิจ ร๎านกาแฟในประเทศ 
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ภาพที่ 1.1: แสดงภาพตัวอยํางจํานวนร๎านกาแฟในประเทศ 
 

 
 

ที่มา: สุนิษฐา เศรษฐีธร. (2562). รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย: ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ
ไทย. สืบค๎นจาก http://fic.nfi.or.th/upload/market_overview/ 
Rep_Cafe_15.01.62.pdf. 

 
 ปี 2561 ที่ผํานมาตลาดธุรกิจร๎านกาแฟในประเทศไทยมีมูลคํา 28,509 ล๎านบาท เติบโต
จากปีกํอนร๎อยละ 6.9 แม๎วําจะเติบโตน๎อยกวําอดีตที่ผํานมาซึ่งเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 10 ตํอปี แตํก็ยัง
เป็นธุรกิจที่ดึงดูดให๎นักลงทุนทั้งชาวไทยและตํางชาติเข๎าสูํธุรกิจร๎านกาแฟอยํางคึกคัก สํงผลให๎การ
แขํงขันในธุรกิจร๎านกาแฟทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นร๎านกาแฟใหมํ ๆ เปิด
ขึ้นอยํางตํอเนื่อง  
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ภาพที่ 1.2: แสดงภาพตัวอยํางมูลคําธุรกิจร๎านกาแฟในไทยนับตั้งแตํ ปี 2560-2562 
 

 
 

ที่มา: กาแฟ Slow Bar แบบไหน แก่ที่สุด. (2563). สืบค๎นจาก 
https://marketeeronline.co/archives/128226  

 
 จากข๎อมูลของศูนย๑อัจฉริยะ อุตสาหกรรมอาหาร มูลคําธุรกิจร๎านกาแฟในประเทศไทย
นับตั้งแตํปี 2560 ที่มีมูลคํา 2.12 หมื่นล๎านบาท และ 2.34 หมื่นล๎านบาท ในปี 2561 และ 2.58 หมื่น
ล๎านบาทในปี 2562 และในปี 2563 อยูํที่ 60,000 ล๎านบาท พบวํา คนดื่มกาแฟในประเทศมากข้ึน 
รายงานสถานการณ๑ตลาดกาแฟไทย ปี 2563 จาก บริษัท เนสท๑เลํ (ไทย) จํากัด เผยวํายังคงท่ี แม๎เกิด
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโควิด-19 ด๎านเทรนด๑การบริโภค พบวํา คนไทยหันมาดื่มกาแฟใน
ประเทศมากขึ้น  
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ภาพที่ 1.3: แสดงภาพตัวอยํางตลาดรวมกาแฟ 
 

 
 

ที่มา: ตลาดกาแฟ: ยิ่งดื่ม ยิ่งเปิดสาขาเพ่ิม ยิ่งโต. (2564). สืบค๎นจาก 
https://marketeeronline.co/archives/210206  

 
 ตลาดกาแฟในประเทศ ปี 2563 เติบโตขึ้นร๎อยละ 10.7 โดยพบวําการปรับตัวของผู๎ผลิต 
และผู๎บริโภคกาแฟจากวิกฤตโควิด-19 สํงผลให๎ตลาดกาแฟในประเทศ ปี 2563 เติบโตขึ้นร๎อยละ 
10.7 ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ มาจากการเกิดขึ้นของโควิด-19  
  – สํงออกกาแฟดิบ 185.57 ตัน มูลคํา 1.08 ล๎านดอลลาร๑ 
  – สํงออกกาแฟคั่ว 68.58 ตัน มูลคํา 0.65 ล๎านดอลลาร๑ 
  – สํงออกกาแฟสําเร็จรูป 14,480.11 ตัน มูลคํา 56.01 ล๎านดอลลาร๑ 
 นอกจากนี้ กาแฟไทยยังมีศักยภาพในการทําตลาดตํางประเทศ โดยใช๎ประโยชน๑จาก 
เอฟทีเอ สําหรับสินค๎าเมล็ดกาแฟ ได๎รับการยกเว๎นภาษีและโควตาจากอาเซียน (ยกเว๎นเมียนมา 
กําหนดภาษีสินค๎าเมล็ดกาแฟดิบที่ 5%) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑ ชิลี และเกาหลีใต๎ 
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 สํวนผลิตภัณฑ๑กาแฟ ประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑ ญี่ปุุน ชิลี เกาหลีใต๎ และ
ฮํองกง ได๎ยกเลิกภาษีให๎ไทยแล๎ว สํวนผลิตภัณฑ๑กาแฟประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑ ญี่ปุุน 
ชิลี เกาหลีใต๎ และฮํองกง ได๎ยกเลิกภาษีให๎ไทยแล๎ว 
 
ภาพที่ 1.4: แสดงภาพตัวอยํางสถานการณ๑อุตสาหกรรมกาแฟ ปี 2563 
 

 
 

ที่มา: ภาพรวมตลาดกาแฟไทยปี 2563 อยู่ที่ 60,000 ล้านบาท พบคนดื่มกาแฟในบ้านมากข้ึน. 
(2563). สืบค๎นจาก https://www.bltbangkok.com/news/30475/. 

 
 ข๎อมูลจากศูนย๑อัจฉริยะ เพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร พบวํา คนไทยมีพฤติกรรมการดื่มกาแฟ
เพ่ิมข้ึน 15% ตํอปีและในปีที่ผํานมาพบวํา คนไทยดื่มกาแฟเฉลี่ย ปีละ 300 แก๎วตํอคนเมื่อคิดเป็น
มูลคําพบวําธุรกิจร๎านกาแฟมีการเติบโตอยํางนําสนใจเชํนกัน การที่คนไทยดื่มกาแฟมากขึ้นมาจากคน
ไทยเริ่มมองการดื่มกาแฟจากเครื่องดื่มแก๎งํวง สําหรับคนทํางาน และเป็นการดื่มเพ่ือความสดชื่น
ระหวํางวัน 
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ภาพที่ 1.5: แสดงภาพตัวอยํางอัตราเฉลี่ยคนที่ดื่มกาแฟ 
 

 
 
ที่มา: ตลาดกาแฟ: ยิ่งดื่ม ยิ่งเปิดสาขาเพ่ิม ยิ่งโต. (2564). สืบค๎นจาก 

https://marketeeronline.co/archives/210206  
 
1.2 ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจ 
 รูปแบบของการดําเนินธุรกิจในที่นี้ จะเป็นกิจการเจ๎าของคนเดียว (Sole Proprietorship) 
ประเภทธุรกิจ ภาคการบริการ ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑รถยนต๑ เริ่มต๎นมาจากธุรกิจ
ครอบครัวที่ขายสํงเกี่ยวกับอุปกรณ๑เครื่องเสียงรถยนต๑ซึ่งเป็นการสํงเสริมการขายธุรกิจครอบครัว เป็น
ภาคการบริการในรูปแบบร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑รถยนต๑ ตั้งอยูํในบริเวณร๎านซึ่ง
สํวนตัวชอบการทํากาแฟและมีความสุขเมื่อได๎ใช๎เวลาการชงกาแฟ อยากเปิดร๎านกาแฟเป็นของตัวเอง 
ด๎วยบรรยากาศสบายๆ คละเคล๎าด๎วยกลิ่นกาแฟ หอมๆ เป็นเสนํห๑ที่ดึงดูดให๎ผู๎คนเข๎าร๎านกาแฟ มัก
เป็นที่พบปะสังสรรค๑ พูดคุย  
 โครีดอน สมิธ (Korydon Smith) ศาสตราจารย๑ด๎านสถาปัตยกรรมที่ University of 
Buffalo ได๎เขียนบทความเกี่ยวกับประโยชน๑ของการทํางานในร๎านกาแฟไว๎วํา “ผู๎คนที่เข๎าออกร๎าน
กาแฟตลอดเวลา แสงธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ กลิ่นหอมของกาแฟและอาหาร แม๎วํา
องค๑ประกอบเหลํานี้จะทําให๎เราเลือกไมํอยากมาทํางานที่ร๎านกาแฟ แตํกิจกรรมที่เกิดข้ึนรอบตัวของ
เรานี่แหละ ที่กระตุ๎นให๎สมองของเราทํางานตํางไปจากการนั่งทํางานอยูํบ๎าน ร๎านกาแฟไมํเพียงแตํจะ
เป็นสถานที่นั่งทํางานของคนเหงา แตํยังเป็น Co-working Space บรรยากาศที่ไมํเป็นทางการของ
ร๎านกาแฟ ชํวยให๎กลุํมคนทํางานรู๎สึกสนิทสนมและเป็นกันเอง ซึ่งความสนิทสนมนั้นก็เปิดโอกาสให๎
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พวกเขาแลกเปลี่ยนไอเดียที่เป็นประโยชน๑ตํอกันมากขึ้นอยํางไร ทุกร๎านล๎วนแตํมีสไตล๑ไมํเหมือนกัน 
เชํน ร๎านกาแฟสัตว๑เลี้ยงหรือจัดแตํงเป็นธรรมชาติ แตํยังไมํมีเกี่ยวอุตสาหกรรมเก่ียวกับเครื่องเสียง
รถยนต๑และเป็นร๎านกาแฟ ซึ่งภายในร๎านจะตกแตํงการจําลองเครื่องเสียงรถยนต๑ภายในร๎านและเรามี
บริการให๎คําแนะนํากับผู๎ที่สนใจเครื่องเสียงทางอุปกรณ๑ครบวงจร ตั้งแตํข้ันตอนการผลิตขึ้นงานซาวด๑ 
และการวางระบบไฟและตกแตํงภายในรถยนต๑ ซึ่งจะได๎รับความสนใจอยํางมากเป็นธุรกิจที่มีมา
แล๎วแตํเรามีจุดเดํนไมํเหมือนใคร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
 วัตถุประสงค๑ของการจัดทํารายงาน IS เรื่องร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ แผน
ธุรกิจนี้ จัดทําเพ่ือนําไปใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินการเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน สามารถ
ประมาณการรายได๎จากการทําธุรกิจ รวมถึงเรื่องของต๎นทุนและคําใช๎จํายของธุรกิจ ประเมิน
สภาพแวดล๎อมและเพ่ือศึกษาวําลูกค๎าร๎านเจพี อิเล็กทรอนิกส๑จะมาใช๎บริการร๎านกาแฟสดจากร๎าน
กาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ และเพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑วางแผนกลยุทธ๑ในการบริหาร
และเสนอสินค๎าและบริการให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า 
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1.4 โครงสร้างธุรกิจ 
 
ตารางที ่1.1: โครงสร๎างธุรกิจ 
 

Key Partners 
1. ผู๎ผลิตเมล็ดกาแฟ 
2. บริษัททําเครื่อง
กาแฟ 
3. เจ๎าของสถานที่ของ
ร๎าน 
4. บริษัทแมํ 
5. ผู๎ประกอบการร๎าน
เครื่องเสียง 
6. ร๎านวีเค 
7. แพ็คเก็จจิ้ง 

Key Activities 
1. ทําการตลาด 
โปรโมทร๎าน 
2. ติดตํอ Supplier 

Value Propositions 
1. สถานที่ทําการบ๎าน/ติวเตอร๑/
พบปะ/นั่งทํางาน 
2. สถานที่ไมํแออัด บริการดี 
รวดเร็วทันใจ 
3. ร๎านเป็น Stand aloneอยูํตรง
ถนนใหญํคนสัญจรไปมาเยอะและ
อยูํติดกับตลาดพูนทรัพย๑เพียง 
200 m.เป็นตลาดศูนย๑รวมซัพ
พลายเออร๑แตํงรถทุกชนิด และ
บริเวณใกล๎คาเฟุมีโรงงานและ
มหาวิทยาลัย  
4. บริเวณร๎านพื้นท่ีจอดรถสําหรับ
ลูกค๎า มีหลังคาไมํร๎อน ไมํเปียกฝน 

Customer Relationships  
1. กิจกรรมทางการตลาด  
สํงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม 
เชํน ซื้อ 10 แถม 1 และทํา CRM 
ระบบสะสมแต๎ม 
2. โปรโมชั่นตามฤดูกาล 
3. มีของสมนาคุณหรือแลกซื้อ เชํน 
เสื้อร๎านเจพีที่เป็นคอลเลคชั่นเฉพาะ
แตํละปี 
4. ทํารีวิวลูกค๎าปากตํอปากและ
ผํานโซเชียลมีเดีย 

Customer Segments  
1. นักศึกษา/นักเรียน 
2. คนหาที่นั่งทํางาน/พบปะ 
3. กลุํมท่ีชื่นชอบดื่มกาแฟ 
4. ผู๎ใช๎ยานพาหนะทุกชนิดเชํน 
รถยนต๑ มอเตอร๑ไซค๑ รถสิบล๎อ 
รถบัสและอ่ืน ๆ 
5. กลุํมผู๎ที่มีความชอบเกี่ยวกับ
การแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ เชํน 
กลุํมรถตู ๎VIP รถบัส VIP  
High-end  
6. ร๎านค๎าปลีกที่เกี่ยวกับการขาย
อุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑
และร๎านประดับยนต๑ 

Key Resource  
1. คาเฟุ  
2. พนักงานร๎าน (หน๎า
ร๎าน, ออนไลน๑) 
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
อุปกรณ๑เครื่องเสียง
รถยนต๑ 
4. ทําเลที่ตั้ง 
5. กล๎องวงจรปิดเพื่อ
รักษาความปลอดภัย 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่1.1 (ตํอ): โครงสร๎างธุรกิจ 
 

 Key Resource  
6. โปรแกรมขายหน๎า
ร๎าน Pos 
7. ระบบจัดเก็บสต๏อก
และคงคลัง 
8. เงินทุนหมุนเวียนและ
กระแสเงินสด 
9. วัตถุดิบสํวนผสม 
ตํางในการทํากาแฟ 
10. บาริสต๎า 
11. อุปกรณ๑ทํากาแฟ 

Value Propositions 
5. บรรยากาศร๎านเป็นกันเอง บริการ
เหมือนคนสนิทญาติพ่ีน๎อง มี Service 
Mind ที่ดี 
6. มีบริการ Delivery 
7. ลูกค๎ามาร๎านเดียวจบได๎ที่เดียวไมํวํา
จะเป็นศูนย๑รวมสินค๎าครบวงจรและ 
คาเฟุเครื่องเสียง สะดวกรวดเร็ว 
8. ร๎านเปิดบริการ 09.00-17.00 เปิด 
จ-ศ เว๎นแตํเทศกาลปีใหมํ สงกรานต๑ 
9. ภายในคาเฟุมีพนักงานขายที่มี
ความรู๎และด๎านคอยบริการได๎
ตลอดเวลา 
10. มีระบบรักษาความปลอดภัย ผําน
กล๎องวงจรปิด 

Customer Relationships  
5. มีบริการกํอนและหลังการ
ขาย เชํน แนะนําสินค๎าและให๎
คําปรึกษาให๎ตรงจุด และหา
วิธีแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า
เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต๑ 
6. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับคาเฟุ
เครื่องเสียงรถยนต๑ผําน 
โซเชียลมีเดีย เพ่ืออัพการ
เคลื่อนไหวของเพจไมํคนลืม
และนึกถึงเราเสมอ และสร๎าง
ความสัมพันธ๑กับลูกค๎ามีการ
ตอบโต๎เพจอยูํเสมอ 

Customer Segments  
7. ผู๎ประกอบการเก่ียวกับการ
ติดตั้งแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑โชว๑
หรืองานประกวดเครื่องเสียง
รถยนต๑ระดับประเทศ 
8. เจ๎าของกิจการอํูซํอมรถ 
9. ผู๎ประกอบการเก่ียวกับเต็นท๑
รถ 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่1.1 (ตํอ): โครงสร๎างธุรกิจ 
 

Cost Structure 

1.ต๎นทุนสินค๎า วัตถุดิบสํวนผสมตํางในการทํากาแฟ 

2. คําวัสดุ คําอุปกรณ๑สํานักงาน เชํน ถุงกระดาษ  
ใบสํงของ ปริ้นเตอร๑ คอมพิวเตอร๑และอ่ืน ๆ 

3. คําจ๎างแรงงาน คําขนสํง คําเชําที่ 
4. สาธารณูปโภค 

 
5. คําอินเทอร๑เน็ต คําโทรศัพท๑ 
6. ต๎นทุนทางด๎านการตลาด ออนไลน๑ 
โปรโมชั่น และอ่ืน ๆ 

7. คําอุปกรณ๑แพ็คเก็จจิ้ง 

8. ภาษีตําง ๆ 

9. สํวนของเจ๎าของ 

Channels 
1.ร๎านคาเฟุ เครื่องเสียงรถยนต๑ 
2. Social Media Facebook, Line  
3. Delivery  
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 1.4.1 พันธมิตร (Key Partners) 
  1) ผู๎ผลิตเมล็ดกาแฟ จากแบรนด๑โรงคั่วเมล็ดกาแฟ ดอยเทพเสร็จ จังหวัดเชียงใหมํ เป็น
กาแฟออร๑แกนิค ทุกขั้นตอนไมํมีสารเคมีมาเก่ียวข๎อง 
  2) บริษัททําเครื่องกาแฟและวัตถุดิบอ่ืน ๆ เชํน Makro ซึ่งอยูํใกล๎กับร๎านกาแฟทําให๎
สะดวกตํอการเดินทางและประหยัดคําเดินทางอยํางมาก 
  3) เจ๎าของสถานที่ของร๎านเจพี อิเล็กทรอนิกส๑ที่ใช๎ในการเปิดร๎านกาแฟรงค๑เกอร๑เครื่อง
เสียงรถยนต๑ 
 1.4.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
  1) ทําการตลาดโปรโมทร๎าน เชํน ทําการสํงเสริมการขายทาง Facebook รีวิว เขียน
คอนเทนต๑ 
  2) การบริการ จัดจําหนํายเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ให๎กับผู๎บริโภคตามความ
ต๎องการของลูกค๎า 
  3) การดูแลให๎คําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑สําหรับผู๎ที่สนใจสินค๎า
ภายในร๎าน 
 1.4.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
  1) ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
  2) พนักงานร๎าน (หน๎าร๎าน, ออนไลน๑) เชํน บาริสต๎า เพ่ือบริการลูกค๎าและตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎า 
  3) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านอุปกรณ๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
  4) ทําเลที่ตั้งอยูํใจกลางเมืองปทุมธานี ยํานธุรกิจหลายแหํง ทําเลดี  
  5) กล๎องวงจรปิดเพ่ือรักษาความปลอดภัย 
  6) .มีระบบการจัดการเชํนโปรแกรมขายหน๎าร๎าน POS ระบบจัดเก็บสต๏อกและคงคลัง
เงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสด 
  7) วัตถุดิบสํวนผสมตํางในการทํากาแฟและอุปกรณ๑ทํากาแฟ 
 1.4.4 โครงสร๎างต๎นทุน (Cost Structure) 
  1) ต๎นทุนสินค๎า วัตถุดิบสํวนผสมตํางในการทํากาแฟ เชํน เมล็ดกาแฟ นม น้ําตาล ครีม
เทียม เป็นต๎น 
  2) คําวัสดุ คําอุปกรณ๑สํานักงาน เชํน ถุงกระดาษ ใบสํงของ ปริ้นเตอร๑ คอมพิวเตอร๑และ
อ่ืน ๆ 
  3) คําจ๎างแรงงาน คําขนสํง คําเชําที่ 
  4) สาธารณูปโภค อาทิเชํน คําน้ํา คําไฟ 
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  5) คําอินเทอร๑เน็ต คําโทรศัพท๑ 
  6) ต๎นทุนทางด๎านการตลาด ออนไลน๑ โปรโมชั่น กิจกรมการสํงเสริมการขาย โฆษณา 
และอ่ืน ๆ 
  7) คําอุปกรณ๑แพคเกจจิ้ง อาทิเชํน แก๎ว หลอด ถุง เป็นต๎น 
 1.4.5 คุณคําสินค๎าหรือบริการ (Value Propositions) 
 ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑ภายในร๎านมีให๎บริการ Wifi Free ลูกค๎าสามารถเข๎ามาใช๎ Wifi Free 
เพ่ือทํางานหรือทําการบ๎านและพบปะสังสรรค๑กับเพ่ือน ไมํแออัด สบาย แอร๑เย็น กาแฟอรํอย 
บรรยากาศร๎านเป็นกันเอง บริการเหมือนคนสนิทญาติพ่ีน๎อง มี Service Mind ที่ดีและบริเวณร๎าน
พ้ืนที่จอดรถสําหรับลูกค๎า มีหลังคาไมํร๎อน ไมํเปียกฝน อยูํตรงถนนใหญํคนสัญจรไปมาเยอะสะดวกตํอ
การเดนิทาง และนําเสนอผลิตภัณฑ๑ผํานชํองทางสื่อออนไลน๑ยอดนิยม (Facebook) ให๎เป็นที่รู๎จัก 
และมีระบบรักษาความปลอดภัยกล๎องวงจรปิด ร๎านเปิด 09.00-17.00 น. จันทร๑-อาทิตย๑ หยุด 1 วัน 
ทุกวันวันอังคาร 
 1.4.6 ความสัมพันธ๑กับลูกค๎า (Customer Relationships) 
  1) กิจกรรมทางการตลาด สํงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เชํน ซื้อ 10 แถม 1 และ
ทํา CRM ระบบสะสมแต๎ม 
  2) โปรโมชั่นตามฤดูกาล 
  3) มีของสมนาคุณหรือแลกซื้อ เชํน เสื้อร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ที่เป็นคอลเลคชั่นเฉพาะ
แตํละปี 
  4) ทํารีวิวลูกค๎าปากตํอปากและผํานโซเชียลมีเดีย 
  5) มีบริการกํอนและหลังการขาย เชํน แนะนําสินค๎าและให๎คําปรึกษาให๎ตรงจุด และหา
วิธีแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎าเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต๑ 
  6) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ผํานโซเชียลมีเดีย เพ่ือ
สร๎างการเคลื่อนไหวของเพจไมํคนลืมและนึกถึงเราเสมอ และสร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎ามีการตอบโต๎
เพจอยูํเสมอ 
 1.4.7 ชํองทางการเข๎าถึง (Channels) 
  1) ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
  2) Social Media Facebook, Line  
  3) Delivery 
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 1.3.8 กลุํมลุกค๎า (Customer Segments) 
 จากการสํารวจ พบวํา กลุํมลูกค๎าชํวงวัย 20-30 ปี เพศชาย 55.3% เพศหญิง 44.7%  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได๎ 30,000 บาท อาชีพผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัวใน 6 
กลุํม ดังนี้ 
  1) ผู๎ใช๎ยานพาหนะทุกชนิดเชํน รถยนต๑ มอเตอร๑ไซค๑ รถสิบล๎อ รถบัสและอ่ืน ๆ 
  2) กลุํมผู๎ที่มีความชอบเกี่ยวกับการแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ เชํน กลุํมรถตู๎ VIP รถบัส 
VIP High-end  
  3) ร๎านค๎าปลีกที่เก่ียวกับการขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑และร๎านประดับยนต๑ 
  4) ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับการติดตั้งแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑โชว๑หรืองานประกวดเครื่อง
เสียงรถยนต๑ระดับประเทศ 
  5) เจ๎าของกิจการอํูซํอมรถ 
  6) ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับเต็นท๑รถ 
 1.3.9 รายได๎หลัก (Revenue Streams) 
 รายได๎ทั้งหมดมาจากการบริการจัดจําหนํายเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ 
 



 

 

บทที่ 2 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม 
 ตลาดกาแฟในประเทศปี 2563 เติบโตขึ้นร๎อยละ 10.7 โดยพบวํา การปรับตัวของผู๎ผลิต 
และผู๎บริโภคกาแฟจากวิกฤตโควิด-19 สํงผลให๎ตลาดกาแฟในประเทศ ปี 2563 เติบโตขึ้นร๎อยละ 
10.7 ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ มาจากการเกิดขึ้นของโควิด-19 ไทยหลังจากนี้ และธุรกิจร๎านกาแฟยังสามารถ
แบํงออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 
  1) ร๎านกาแฟประเภท Franchise 
  สําหรับรูปแบบของร๎านกาแฟประเภทนี้มีทั้งประเภทที่แตกสาขามาจากตํางประเทศ ซึ่ง
สํวนใหญํแล๎วจะเป็นการลงทุนจากบริษัทแมํเอง หรือมีการซื้อลิขสิทธิ์โดยนักลงทุนรายใหญํในประเทศ
ไทย เชํน Cafe Amazon, Black Canyon, Inthanin Coffee 
  2) ร๎านกาแฟประเภทที่ไมํใชํ Franchise (Non-Franchise) 
  ปัจจุบัน ร๎านกาแฟที่ไมํใชํ Franchise มีสํวนแบํงการตลาดสูงถึงร๎อยละ 94.4 ของธุรกิจ
ร๎านกาแฟทั่วประเทศไทยในปี 2561 เพราะร๎านกาแฟประเภทนี้จะมีความหลากหลายของรูปแบบ
สินค๎า บริการ การตกแตํง และข๎อดีอีกด๎าน คือ ไมํมีการควบคุมผํานระบบ Franchise ผู๎ประกอบการ
จึงสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑ได๎อยํางรวดเร็ว ซึ่งแผนธุรกิจของร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียง
รถยนต๑ จะอยูํในประเภทของร๎านกาแฟ Standalone ที่ตั้งอยูํในบริเวณร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ ร๎านเจ
พีจะเป็นร๎านขายเฉพาะอยําง ในสํวนของอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ที่ขายสํงอุปกรณ๑อยํางเดียวไมํ
มีสํวนของภาคบริการใด ๆ ซื้อมาขายไป พฤติกรรมลูกค๎าสํวนใหญํ จะเวลาในการซื้อของใช๎เวลา10-
30 นาทีตํอคนซึ่งทางร๎านเจพีจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เป็นภาคการบริการเสริมให๎กับลูกค๎าร๎านเจ
พี และเปิดร๎านกาแฟแฟรงค๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เพื่อรองรับลูกค๎าจากร๎านเจพีเป็นหลัก ร๎านกาแฟจะ
เป็นประเภทที่ไมํใชํ Franchise (Non-Franchise) ใช๎เอกลักษณ๑ของการเป็นการตกแตํงร๎าน โดยใช๎
สํวนประกอบของสินค๎าในร๎านเจพีเป็นหลักมาวางโชว๑ เพื่อเพิ่มจุดขาย  
 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTLE analysis) 
 2.2.1 สภาพแวดล๎อมทางการเมือง (Political Factors)  
 รัฐบาลไทยได๎ให๎การสนับสนุนธุรกิจกาแฟ โดยได๎จัดทํา “ยุทธศาสตร๑กาแฟปี 2560-2564” 
กําหนดวิสัยทัศน๑ให๎ประเทศไทยเป็นผู๎นําการผลิตและการค๎ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก๎าวไกล
สูํตลาดโลกภายใต๎ภาพลักษณ๑กาแฟไทย” เน๎นสร๎างให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางการค๎ากาแฟใน
อาเซียน 
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 สรุปปัจจัยด๎านทางการเมืองเป็นบวก และเป็นโอกาสที่ดีสําหรับธุรกิจร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑
เครื่องเสียงรถยนต๑ เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุน SME รายใหมํ ๆ และยังผลักดันผู๎ผลิตตําง ๆ เป็นผลดีที่
ธุรกิจร๎านกาแฟมีโอกาสเติบโตขึ้นอยํางมาก 
 2.2.2 สภาพแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ (Economic Factors)  
 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 เป็นที่เศรษฐกิจที่อยูํชํวงชะลอตัวและการคาดการณ๑ท่ีหดตัวกับ
สถานการณ๑ที่เกิดขึ้นสํงผลให๎เศรษฐกิจโลกในปีนี้มีแนวโน๎มเข๎าสูํภาวะถดถอย เปรียบเหมือนสงคราม
โรคระบาดที่เรามองไมํเห็นตํอสู๎กับไวรัส คําเงินบาทที่แข็งขึ้น การสํงออกหดตัวอยํางตํอเนื่อง สํงผลตํอ
ธุรกิจทั่วโลกและการผลิตหยุดชะงักทําให๎รายได๎และกําลังการซื้อลดลง แตํหากสามารถเรํงกระจาย
วัคซีนได๎มากพอ คงทําให๎ภาพการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจดีข้ึนกวําเดิม 
 สรุปปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ เป็นลบธุรกิจร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ ได๎รับ
ผลกระทบ แตํอยูํในหมวดของกินยังดําเนินธุรกิจได๎อยํางเนื่องแตํในตอนนี้ และมีการชะลอตัว มีการ
ปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ ถ๎าควบคุมโรคระบาดนี้ได๎เศรษฐกิจต๎องกลับมาฟ้ืนตัวได๎อยํางแนํนอน 
และเป็นธุรกิจร๎านกาแฟยังเป็นที่ได๎รับความสนใจเพิ่มข้ึน ตอนนี้ได๎เริ่มมีการฉีดวัคซีนแล๎วเศรษฐกิจคง
ได๎ชัดกวําเดิม 
 2.2.3 สภาพแวดล๎อมด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors)  
 กาแฟเป็นเครื่องดื่มแก๎งํวงในอดีต สูํรูปแบบพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนไปในวันนี้ ในสังคม
ผู๎บริโภคให๎ความสนใจกับร๎านกาแฟเพ่ิมขึ้น ไมํมาจะมานั่งจิบกาแฟ แตํตอนนี้เป็นทั้งที่ทํางานและท่ี
พักผํอนพบปะสังสรรค๑ พูดคุย หรือจุดศูนย๑รวมทํากิจกรรมรํวมกัน สํงผลทําให๎ธุรกิจร๎านกาแฟต๎อง
ปรับตัว เพื่อให๎สอดคล๎องรับไลฟ์สไตล๑คนยุคใหมํ และยุคดิจิทัล ต๎องถํายรูป แชะ แชร๑ลงโซเชียลมีเดีย 
ทําให๎มีการพูดคุยมากข้ึน และยังพบวําธุรกิจร๎านกาแฟขึ้นท็อปเทรนด๑ของธุรกิจที่คนค๎นหามากท่ีสุด
ในชํวง 3-4 ปี ที่ผํานมา 
 สรุปปัจจัยด๎านสังคมและวัฒนธรรม ผลการสํารวจเป็นบวกพบวํา ผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนไปใช๎
เวลาเรํงรีบกับการทํางานและการใช๎ชีวิต ถ๎าลูกค๎ามีความต๎องการแบบเรํงดํวนทางร๎านมีบริการจัดสํง
กาแฟ สํงผลดีกับธุรกิจเพราะมีคํานิยม และแรงดึงดูดที่มาร๎านกาแฟ ไมํมาจะเป็นการดีไซน๑ร๎าน 
ตกแตํงร๎าน รสชาติที่ปรับรูปแบบเพื่อรองรับความต๎องการของลูกค๎าในการเข๎ามาดื่มกาแฟและชม
สินค๎าในร๎านกํอนตัดสินใจซื้อ  
 2.2.4 สภาพแวดล๎อมด๎านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
 ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่เข๎ามาชํวยเหลือเราในชีวิตประจําวัน ธุรกิจร๎านกาแฟก็หนึ่งต๎องมี
ตัวชํวยเข๎ามาเกี่ยวข๎องในระบบการทํางานเพ่ืองํายและสะดวก ลดต๎นทุนแตํยังคงคุณภาพในการ
บริการอยูํ เข๎ามาจัดระบบและประหยัดต๎นทุนทางธุรกิจได๎ ลดการจ๎างพนักงาน ทุกคนล๎วนแตํมี
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เทคโนโลยีที่เข๎ามาชํวยในชีวิตประจําวัน เชํน Mobile-order เพ่ือตอบโจทย๑คนรุํนใหมํ ชํวยในการสั่ง
เครื่องดื่ม อาหาร และสินค๎าโดยที่ไมํต๎องเดินทางออก ชํวยอํานวยความสะดวกให๎ผู๎บริโภคอยํางมาก 
 สรุปปัจจัยด๎านเทคโนโลยีเป็นบวก เทคโนโลยีเป็นสํวนชํวยให๎ธุรกิจดําเนินไปวําจะเป็น 
Delivery service ทั้งร๎านได๎ประโยชน๑อยํางมาก ชํวยในสํวนของออร๑เดอร๑เข๎ามา โดยที่ลูกค๎าไมํต๎อง
เดินทางมาเองแคํใช๎บริการจัดสํงอาหาร งําย สะดวก อีกทั้งยังชํวยเรื่องสื่อโซเชียลมีเดีย ไมํมาจะเป็น
การเช็คอิน แชะ แชร๑เพื่อเป็นการโปรโมททางการตลาดได๎อยําง 
 2.2.5 สภาพแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อม E (Environment) 
 ในปี 2563 ผลการสํารวจการมีการใช๎ชีวิตของผู๎บริโภค พบวํา ผู๎บริโภคพบกับสถานการณ๑ท่ี
ทั่วโลกต๎องเผชิญไมํใชํแคํประเทศไทยอยํางเดียว คือ สถานการณ๑การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ 
COVID- 19 ทําให๎หลายคนตื่นตัว ประกอบกับไวรัสโคโรนาชนิดนี้ เป็นไวรัสสายพันธุ๑ใหมํ ทําให๎หลาย
คนอาจสับสนกับการรับมือและปฏิบัติตนในการใช๎ชีวิตทํามกลางสถานการณ๑เชํนนี้ และต๎องหันมาดู
เอาใจใสํสุขภาพปูองกันโรคระบาดเพ่ือเป็นปูองกันไมํให๎ติดโควิด ทําให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจได๎รับ
ผลกระทบเกือบทุกธุรกิจ เนื่องจากร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑ อยูํในพื้นที่เสี่ยงมาก ๆ สีแดงเข๎มจัด จ.
ปทุมธานี ถึงแม๎รัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาและออกนโยบายตําง ๆ เพ่ือกระตุ๎นเศรษฐกิจแล๎วก็ตามก็
ยังไมํดีขึ้น ทั้งนี้มีการชุมชน และมี COVID- 19 ที่รุนแรงมากข้ึน ทําให๎เศรษฐกิจตอนนี้ มีการชะลอ
ตัวอยํางมาก 
 สรุปปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมมีผลกระทบเป็นลบกับธุรกิจร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียง
รถยนต๑เพราะในชํวงนี้เกิดปัญหาทางการเมืองและสถานการณ๑การระบาดของไวรัสโคโรนา และ
รัฐบาลสั่งล็อกดาวน๑ 10 จังหวดัสีแดงเข๎ม เคอร๑ฟิว 3 ทุํม ถึงตี 4 ยกระดับคุม กทม.ปริมณฑล WFH 
ให๎มากที่สุด ขนสํงสาธารณะหยุด 21.00 น. และทําให๎คนไมํออกจากบ๎านและหลีกเลี่ยงการชุมนุม จึง
สํงผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ ถ๎ารัฐบาลมีวิธีการจัดการที่ดีและรับมือธุรกิจประเภทนี้ และ
สถานการณ๑ปกติ ทําให๎ผู๎คนกลับมาเข๎าใช๎บริการตามเดิม 
 2.2.6 สภาพแวดล๎อมด๎านกฎหมาย L (Legal) 
 กฎหมายธุรกิจร๎านกาแฟพึงต๎องรู๎ไว๎ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 77 (พ.ศ. 
2527) เรื่องกาแฟลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2527 ได๎กลําวไว๎วํา กาแฟแท๎ หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑
ที่ได๎จากผลที่แกํจัดของต๎นกาแฟในสกุล คอฟเฟีย (Coffea) ผํานกรรมวิธีเอาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคั่ว
จนได๎ที่ และอาจบดให๎ได๎ขนาดตามความต๎องการ กาแฟผสม หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากกาแฟ
ตามท่ีมีสิ่งอ่ืนที่ไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพเป็นสํวนผสมอยูํด๎วยและกาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก 
หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากกาแฟตามที่ได๎สกัดเอากาเฟอีนออกกาแฟแท๎ต๎องมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ดังตํอไปนี้ 
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  1) มีกลิ่นและรสของกาแฟแท๎ 
  2) มีเถ๎าทั้งหมดไมํเกินร๎อยละ 6 ของน้ําหนัก และเถ๎าท้ังหมดนั้นต๎องละลายน้ําได๎ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 75 ของน้ําหนัก 
  3) มีกาเฟอีนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 1 ของน้ําหนัก 
  4) มีน้ําตาล คํานวณเป็นน้ําตาลอินเวิร๑ตทั้งหมดได๎ ไมํเกินร๎อยละ 1.5 ของน้ําหนัก 
  5) ไมํผสมวัตถุอ่ืนใด ยกเว๎นวัตถุท่ีไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพท่ีใช๎เพ่ือสารคั่วและแตํง
กลิ่น 
  6) ไมํใช๎สี เว๎นแตํสีน้ําตาลเคี่ยวไหม๎หรือสีคาราเมล 
 สรุปปัจจัยด๎านกฎหมายเป็นบวกทําให๎รู๎เรื่องกาแฟและปริมาณท่ีใช๎ไมํมากไมํน๎อย และไมํ
เป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎บริโภค และเกินกําหนดตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 
2.3 การประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม (การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ด้วย Five Forces 
Analysis) 
 
ภาพที่ 2.1: Five Forces Analysis 
 

 
 

ที่มา: Porter’s Five Forces คืออะไร? วิเคราะห์ธุรกิจแบบ Harvard. (2564). สืบค๎นจาก 
https://thaiwinner.com/five-forces/. 
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 2.3.1 อํานาจตํอรองของผู๎ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
 การสั่งซื้อสินค๎าวัตถุดิบจํานวนมาก ๆ ก็จะมีผลตํอการเจรจาตํอรองเรื่องราคาและคุณภาพ
ในจํานวนการสั่งซื้อแบบตายตัวอยูํแล๎ว ซึ่งในตลาดกาแฟมีตัวเลือกคํอนข๎างมาก และหาวัตถุดิบได๎งําย
มีซัพพลายเออร๑หลายเจ๎าจึงสามารถตํอรองได๎งําย 
 2.3.2 อํานาจตํอรองของผู๎ซื้อ (Bargaining Power of Customers)  
 การซื้อสินค๎าเกี่ยวกับกาแฟจะเป็นราคาตายตัวอยูํแล๎วที่ลูกค๎าไมํสามารถตํอรองราคาได๎แตํ
ถ๎าเป็นสินค๎าภายในร๎านที่เป็นตัวอ่ืนลูกค๎ามีอํานาจการตํอลองในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นสินค๎าที่
มีจําหนํายหลากหลายที่และจําหนํายอยูํทั่วไปสามารถเช็คราคาได๎ 
 2.3.3 การแขํงขันระหวํางคูํแขํงในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Current 
Competitors) 
 เนื่องจากคูํแขํงขันทางอุตสาหกรรมเดียวกันที่เป็นร๎านกาแฟทั่วไปมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ
และมีอัตราการเติบโตแตํร๎านกาแฟในจังหวัดปทุมธานีที่เป็นในรูปแบบร๎านเครื่องเสียงแตํงรถยนต๑นั้น
ยังไมํมีจึงเป็นโอกาสและจุดเดํนที่ไมํเหมือนใคร 
 2.3.4 ภัยคุกคามจากสินค๎าทดแทน (Threat of Substitute Products)  
 สินค๎าทดแทนมีชนิดอ่ืนมากแทนเครื่องดื่มกาแฟจะต๎องขึ้นกับพฤติกรรมผู๎บริโภค เชํน ผู๎ที่
ชื่นชอบกาแฟสดเทํานั้น จะเลือกทานแตํกาแฟสดไมํมีตัวไหนมาทดแทนกาแฟได๎อีกประเภทหนึ่ง 
ผู๎บริโภคจะเลือกดื่มคล๎ายหรือมีคุณสมบัติออกฤทธิ์เหมือนกาแฟ เชํน เครื่องดื่มชูกําลัง กาแฟบรรจุ
กระป๋อง น้ําอัดลมและชา 
 2.3.5 ภัยคุกคามจากคํูแขํงรายใหมํ (Threat of New Entrance)  
 ผู๎แขํงขันรายใหมํ ซึ่งจะมีโอกาสมาจากผู๎บริโภคหรือผู๎ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจทางด๎านนี้
อยูํแล๎ว เนื่องจากกระแสนิยมและความสนใจในอนาคตท่ีเป็นร๎านเครื่องเสียงรถยนต๑และความแปลก
ใหมํจึงทําให๎คนสนใจได๎ไมํน๎อยเหมือนกันแตํต๎องใช๎งบประมาณการลงทุนที่สูงมากให๎มันครบวงจร
หรือไมํครบวงจรก็ได๎ และต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎านในการเปิดธุรกิจนี้ 
 คูํแขงํขันรายใหมํในบริเวณท่ีใกล๎เคียงกับร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑จะมีอยูํ
ประมาณ 3 แหํง ซึ่งทั้ง 3 แหํงอยูํใกล๎เคียงท่ีสุด มีความแตกตํางกันอยํางสิ้นเชิงในเรื่องของจุดเดํนที่ไมํ
ซ้ํากัน 
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ตารางที ่2.2: สรุปการวิเคราะห๑สภาวะการแขํงขัน 
 

สภาวะแรงกดดัน ผลกระทบเชิงบวก / ลบ 

การแขํงขันกันระหวํางคํูแขํงภายใน อุตสาหกรรมเดียวกัน บวก 
อํานาจตํอรองของผู๎ผลิต บวก 

อํานาจตํอรองของลูกค๎า ลบ 

ภัยคุกคามจากสินค๎าทดแทน ลบ 
ภัยคุกคามจากผู๎แขํงข๎นหน๎าใหมํ ลบ 

 
2.4 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (การวิเคราะห์ตลาดและโครงสร้างทางการแข่งขัน (Competitors 
Analysis) 
 2.4.1 คูํแขํงทางตรง (Direct Competitors) เป็นลักษณะธุรกิจที่เน๎นประเภทเครื่องดื่มและ
การตกแตํงร๎านที่แตกตํางกัน กลุํมเปูาหมายกลุํมเดียวกัน 
  2.4.1.1 คูํแขํงทางตรงร๎าน A 
 
ภาพที่ 2.2: แสดงภาพตัวอยํางร๎านกาแฟคูํแขํงทางตรง 
 

  
 

ที่มา: พูนทรัพย์ออนไลน์.ร้านกาแฟ J’Coffee สาขาตลาดพูนทรัพย.์ (2561). สืบค๎นจาก 
http://www.poonsuponline.com/LifeStyleJCoffee.html. 

 
 ร๎านเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นตู๎คอนเทนเนอร๑สีเขียวเข๎มมาดัดแปลนมาเป็นร๎านภายในร๎าน
ตกแตํงแบบมีสไตล๑เก๐ ๆ เทห๑เรียบงําย สีทีใช๎เขียวเป็นหลักของตู๎คอนเทนเนอร๑ตัดด๎วยสีน้ําตาลของ
โต๏ะไม๎เป็นหลัก และสีดํา เป็นตู๎คอนเทนเนอร๑มี 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นเคาน๑เตอร๑กาแฟให๎สั่งเมนู จะเน๎น
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เป็นกาแฟสด รวมถึงมีเมนูเค๎กข๎างลํางจะมีโต๏ะบาร๑สูง ๆ มีจํานวนโต๏ะไมํมากชั้น 2 จะมีขนาดคํอนข๎าง
กว๎าง มีที่นั่งเยอะ 
  สถานที่ตั้ง: กํอนถึงตลาดพูนทรัพย๑ 100 เมตร ซอยบ๎านกลาง 1/7 (ร๎าน J'Coffee) หมูํ
ที่ 2 ต. บ๎านกลาง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
  จุดเดํน 
   1)จุดเดํนของร๎านจะเป็นตัวตู๎คอนเทนเนอร๑สีเขียว และการออกแบบตกแตํงที่คง
คอนเซ็ปท๑มาจากทางเกาหลี 
   2) มี Brand Image ที่ดีเป็นแฟรนไชน๑ที่มีหลายสาขา 
   3) มีที่จอดรถ 
  จุดด๎อย 
   1) มาตรฐานแตํละสาขารสชาติไมํเหมือนกัน กาแฟแตํละรสชาติไมํคํอยเหมือนกัน
แล๎วแตํคนชง  
   2) ราคาเครื่องดื่ม เริ่มต๎น 50-170 บาท 
  2.4.1.2. คูํแขํงทางตรงร๎าน B หํางเพียง 2.8 กิโลเมตร 
 
ภาพที่ 2.3: แสดงภาพตัวอยํางคูํแขํงทางตรง 
 

  

  
 
ที่มา: CAFE บ้านแม่. (2563). สืบค๎นจาก https://www.facebook.com/CAFE-บ๎านแม-ํ

102168061509318/. 
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  จุดเดํน 
  คาเฟุที่เต็มไปด๎วยต๎นไม๎นานาชนิดที่อยูํกลางสวน มีมุมนั่งทานแบบขันโตก ในสวน มีมุม
ถํายรูปกับแมวมีน๎องแมวหลายสายพันธุ๑ หรือจะเดินขึ้นชั้นลอยไปถํายรูปกับแบคดรอป ทางร๎านมีทั้ง
อาหารและเครื่องดื่มให๎บริการ ขนมไทยก็มีให๎เลือกหลากหลายอยําง และรับเป็นสถานที่จัดงาน มีที่
จอดรถกว๎างมากเป็นพื้นคอนกรีตได๎หลายร๎อยคัน จะเน๎นไปทางด๎านอาหารสํวนใหญํ ของทานเลํน 
สวนน้ําจะเป็นพวกจําพวกผลไม๎โซดาและเบเกอรี่ 
  ราคาเครื่องดื่ม เริ่มต๎น 50-70 บาท 
  ราคาอาหาร เริ่มต๎น 60-159 
  สถานที่ตั้ง Cafe บ๎านแมํ ต. บ๎านกลาง อ. เมืองปทุมธานี (ตรงข๎ามตลาดพูนทรัพย๑)   
  จุดด๎อย 
   1) จะเน๎นเครื่องดื่มที่เป็นจําพวกโซดามากกวําเครื่องดื่มกาแฟ 
   2) ทําเลที่ตั้งอยูํในซอยแถวบ๎านคนซึ่งเป็นคาเฟุที่เปิดใหมํ การค๎นหาใน Google 
Maps บางครั้งไปไมํตรงพิกัด  
   3) ไปวันธรรมดาเมนูอาหารน๎อยมาก ไมํตรงกับในเมนู ต๎องไปวันเสาร๑-อาทิตย๑เมนู
ถึงจะเยอะ 
 2.4.2 คูํแขํงทางอ๎อม (Indirect Competitors)  
 เป็นลักษณะธุรกิจร๎านอาหาร หรือธุรกิจตําง ๆ และ Cafe ที่จําหนํายเครื่องดื่ม กาแฟ ชา 
และเครื่องดื่มชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงเบเกอรี่ ด๎วยและเน๎นการเสิร๑ฟอาหารทั่วไปโดยคูํแขํงทางอ๎อมจะมีจุด
แข็งที่สามารถทานอาหารไปด๎วยได๎ 
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 คูํแขํงทางอ๎อม ร๎าน A 
 
ภาพที่ 2.4: แสดงภาพตัวอยํางคูํแขํงทางอ๎อม 
 

 
 
ที่มา: โจ๊กบางกอก สาขาตลาดพูนทรัพย์. (2563). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com1632226223497378/. 
 
 โจ๏กบางกอกจะขายอาหารเป็นหลัก โจ๏ก ก๐วยเตี๋ยว ก๐วยจั๊บ ต๎มเลือดหมู เป็นหลัก มี
เครื่องดื่มกาแฟสดขายด๎วย ร๎านจะเน๎นขายโจ๏กเป็นหลัก เวลาเปิดปิด วันจันทร๑-ศุกร๑ รอบที่ 1: 07.00-
10.30 น. รอบที่ 2: 17.30-21.00 น. 
   ราคาอาหาร 35-60 บาท 
   ราคาเครื่องดื่ม 35-45 บาท 
  จุดเดํน 
   1) มี Brand Image ที่ดีเป็นแฟรนไชน๑ที่มีหลายสาขา 
   2) มีความสะอาดดี 
  จุดด๎อย 
  คํอนข๎างใช๎เวลานานตํอการสั่งออร๑เดอร๑ 
 2.4.3 สินค๎าทดแทน (Substitute Product) 
 สินค๎าทดแทนในประเภทเครื่องดื่มชนิดเดียวกันมีจํานวนมากตั้งแตํ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ํา
ผลไม๎เป็นสินค๎าทดแทนได๎ แตํถ๎าจะชํวยในการออกฤทธิ์เหมือนกาแฟนั้น แตกตํางกันได๎แคํคล๎ายกัน
คนละฟิวส๑ เพราะกาแฟมีคาเฟอีนชํวยทําให๎แก๎งํวงได๎เพราะในกาแฟเมื่อดื่มเข๎าไปแล๎วจะสํงตํอสมอง
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ให๎มีการกระตุ๎นการหลั่งอะดรีนาลีนจึงตอบโจทย๑สําหรับผู๎ต๎องการดื่มกาแฟ ร๎านที่ขายเครื่องดื่มกาแฟ
จะแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ ร๎านที่ขายเครื่องดื่มกาแฟเป็นหลักที่เป็นร๎านกาแฟไมํมีอาหารเป็น
หลักประเภทที ่2 คือ ร๎านอาหารที่มีเมนูเครื่องดื่มด๎วย 
 
2.5 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 
 2.5.1 ปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอความสําเร็จที่ 1 
 ทําเลที่ตั้ง 
 การเลือกทําเลที่ตั้งในการทําธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจ เป็นสิ่งที่มองข๎ามไมํได๎ มี
ความสําคัญตํอความสําเร็จของธุรกิจ ธุรกิจเราจะประสบความสําเร็จหรือไมํสําเร็จขึ้นอยูํกับทําเลที่ตั้ง
ที่ดี ใจกลางเมือง หรือที่ผู๎คนมากมาย ใกล๎ตลาด หรือแหลํงวัตถุดิบ หากเลือกธุรกิจไมํดี จะประสบ
ปัญหาอื่น ๆ มากมายเชํน คําขนสํงสูง หรือต๎องเสียเวลาในการเดินทางมาซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากสถานที่
ประกอบธุรกิจนั้นอยูํหํางไกลจากวัตถุดิบและตลาด จะเป็นอุปสรรคตํอการผลิตและการดําเนินธุรกิจ 
ดังนั้นการเลือกท่ีตั้งเป็นสิ่งสําคัญอยํางมาก หากเลือกทําเลผิดที่ผิดทางก็อาจเจ๏งในที่สุด ซึ่งร๎าน
กาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑นั้นตัวอยูํใจกลางเมือง จ. ปทุมธานี เป็นแหลํงยํานธุรกิจ เป็นทาง
หลักท่ีผํานสัญจรไปมา สถานที่ตั้งร๎านกาแฟตั้งอยูํในร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ ใกล๎ตลาด โรงพยาบาล 
โรงงานและมหาวิทยาลัย แคํเลือกทําเลที่ดีก็เป็นปัจจัยตํอความประสบความสําเร็จ 
 2.5.2 ปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอความสําเร็จที่ 2 
 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนเป็นสิ่งสําคัญในการประกอบธุรกิจเป็นแรงขับเคลื่อนในการดําเนินธุรกิจดังนั้น
ธุรกิจจะต๎องมีบริหารจัดการการวางแผนการเงินให๎เพียงตํอการหมุนเวียนเงินลงทุนให๎อยูํในสภาพ
คลํองหรือไหลเวียนสะดวก เพ่ือให๎ธุรกิจดําเนินตํอไปได๎อยํางดีเงินลงทุนในธุรกิจกาแฟแฟรงค๑เกอร๑
เครื่องเสียงรถยนต๑ นั้นจะแบํงเป็นสองสํวนหนึ่งคือการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร๎างในการตกแตํงและการ
จัดซื้ออุปกรณ๑เกี่ยวกับอุปกรณ๑การทํากาแฟ และที่จําเป็นที่ต๎องใช๎ภายในร๎านเงินหมุนเวียนในร๎านสอง
คือในสํวนของงบประมาณคําใช๎จํายแบบครําว ๆ เชํนคําใช๎จํายตําง ๆ คําโฆษณาเป็นต๎นเพ่ือเป็นสํวน
แบํงเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ หรือเป็นเงินฉุกเฉินไว๎สําหรับเหตุการณ๑ที่ไมํสามารถควบคุมได๎หรือคาดคิด 
 2.5.3 ปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอความสําเร็จที่ 3  
 วัตถุดิบและอุปกรณ๑ 
 ธุรกิจบริการสิ่งแรกในการเริ่มต๎นที่ดี คือ การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ๑ยํอมต๎องมีการ
คัดเลือกคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีและอุปกรณ๑ต๎องมีการ รับรองมาตรฐานความปลอดภัยตํอ
ผู๎ใช๎งานและผู๎บริโภคเพ่ือนําไปสูํการบริหารจัดการระบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเลือกวัตถุดิบต๎องมี
คุณภาพเชํนธุรกิจกาแฟจะต๎องคัดสรรและเลือก คัดเกรดมาเล็กกาแฟพันธุ๑ดีหรือพรีเมี่ยมที่ดีที่สุด
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ให๎กับผู๎บริโภคเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางตรงจุดเพราะเราคํานึงถึงรสชาติที่
อรํอยมีมาตรฐานและคงที่เพ่ือให๎ลูกค๎าติดใจแล๎วกลับมาซื้อซ้ํา 
 2.5.4 ปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอความสําเร็จที่ 4 
 แรงงาน 
 ปัจจัยด๎านแรงงาน ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจในการดําเนินธุรกิจจะต๎อง
อาศัยแรงงานคน เพ่ือใช๎ในการบริการโดยใช๎คนในการบริการดูแลและให๎คําแนะนํา ให๎กับผู๎บริโภค
และยังเป็นภาพลักษณ๑ของร๎านกาแฟ ที่ดีพนักงานพูดจาไพเราะมีเซอร๑วิสมายด๑ที่ดี ดังนั้นเราจึง
จําเป็นต๎องมีการฝึกอบรมพนักงานเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการคัดกรองไปในตัวพนักงานจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือเป็นมาตรฐานให๎กับผู๎บริโภคฉะนั้น ผู๎ประกอบการจะต๎องศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน เพ่ือให๎การดําเนินธุรกิจเป็นไปในอยํางถูกต๎องไมํวําจะเป็นการจ๎างงานและทําสัญญาวําจ๎าง
ประกันสังคมหรือการรับแรงงานตํางด๎าวที่ทําให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการปูองกันความ
ปลอดภัยทั้งตัวผู๎ประกอบการและลูกจ๎าง 
 
2.6 สรุปประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม  
 2.6.1 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 เป็นที่เศรษฐกิจที่อยูํชํวงชะลอตัวและการคาดการณ๑ที่หดตัว
กับสถานการณ๑ท่ีเกิดข้ึนสํงผลให๎เศรษฐกิจโลกในปีนี้มีแนวโน๎มเข๎าสูํภาวะถดถอย คาดการณ๑ใน ปี 
2565 เศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นอยํางแนํนอน เนื่องเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันมากข้ึน อาจจะคุม
สถานการณ๑โรคระบาดได๎ เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวขึ้นเรื่อย ๆ 
 2.6.2 รัฐบาลหากมีบริหารจัดการกับปัญหาได๎ และมีมาตรการเยียวยาให๎กับผู๎ปรกอบการ
ธุรกิจพ้ืนที่เสี่ยงมาก ๆ จะเป็นดีกับธุรกิจเล็ก ๆ อยํางมาก 
 2.6.3 เนื่องจากพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนไปเข๎าใจและเรียนรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยี และมี
บทบาทเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตสํงผลตํอธุรกิจที่ดี มีพฤติกรรมการจํายเงินทาง Delivery Service มาก
ขึ้น 
 2.6.4 อุตสาหกรรมร๎านกาแฟมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ถึงแม๎วําพฤติกรรมผู๎บริโภคเปลี่ยนไปมีบริโภคกาแฟในบ๎านจํานวนมากขึ้น อยํางไรก็ตาม เครื่องดื่ม
กาแฟนอกบ๎านก็ยังเป็นที่นิยมเหมือนเดิมจะเปลี่ยนรูปแบบในการสั่งเป็นออนไลน๑มากขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ๑โควิด 
 



 

 

บทที่ 3 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

 
3.1 ตราสัญลักษณ์ทางธุรกิจ 
 
ภาพที่ 3.1: ตราสัญลักษณ๑ทางธุรกิจ 
 

 
 

3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
 3.2.1 วิสัยทัศน๑ (Vision) 
 วิสัยทัศน๑ของธุรกิจร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เป็นธุรกิจที่มีใจรักการชงกาแฟ
และชอบเสียงเพลงเราจึงมุํงเน๎นการให๎บริการและตอบสนองตํอความต๎องการผู๎บริโภค ทั้งในเรื่อง
เครื่องดื่มและอุปกรณ๑เครื่องเสียงครบวงจรที่มีคุณภาพและราคาไมํแพงมากสามารถจับต๎องได๎ 
 3.2.2 พันธกิจ (Mission) 
  1) .จําหนํายเครื่องดื่มเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคด๎วยคุณภาพและราคา
สามารถเข๎าถึงได๎ 
  2) ศูนย๑รวมแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ที่ใหญํที่สุดในปทุมธานีมาไว๎ในสถานที่เดียวกัน เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคมาที่เดียวครบจบไมํต๎องไปที่อ่ืน 
 3.2.3 เปูาหมาย (Goals) 
  3.2.3.1 เปูาหมายระยะสั้น (1-2 ปี) 
   1) กํอสร๎างธุรกิจคาเฟุให๎เสร็จสมบูรณ๑ พร๎อมเปิดให๎บริการ 
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   2) โปรโมทผํานโซชียลมีเดียเพื่อเพ่ิมการรับรู๎ให๎กับลูกค๎าใหมํและลูกค๎าเกําทาง 
Facebook มากขึ้น เพื่อเป็นการสื่อและประชาสัมพันธ๑สินค๎ามีการอัปเดตของการบริการของร๎าน 
   3) ต๎องการเพ่ิมยอดขายเพ่ิมขึ้น 10% 
  3.2.3.2 เปูาหมายระยะยาว (3-5 ปี) 
   1) เพ่ิมสินค๎าเบเกอรี่เข๎ามาและต๎องการเพ่ิมยอดขายเพ่ิมขึ้น 20% 
   2) ขยายสาขาที่ 2 ในตํางจังหวัด 
 
3.3 การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ  
 3.3.1 SWOT Analysis  
  3.3.1.1 จุดแข็ง (Strength)  
  เป็นร๎านกาแฟแหํงแรกของปทุมธานีในรูปแบบเครื่องเสียงรถยนต๑ร๎านตั้งอยูํในบริษัทแมํ
ที่เป็นศูนย๑รวมอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑มีฐานลูกค๎าเกําเป็นหลักที่ตั้งร๎านเป็นพ้ืนที่สํวนตัว ฟรีคํา
เชํา ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑เป็นกาแฟสดที่ผลิตแก๎วตํอแก๎วคัดสรรคุณภาพและ
รสชาติที่ดีและอยูํในทําเลดีอยูํใกล๎บริเวณตลาด ใกล๎ยํานนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี โรงพยาบาล และ
มหาวิทยาลัย 
  3.3.1.2 จุดอํอน (Weakness)  
  เจ๎าของกิจการเริ่มธุรกิจใหมํไมํเคยทําธุรกิจมากํอนและเป็นร๎านกาแฟที่ใหมํจะต๎องทํา
การตลาดอยํางมาก เชํน วิธีการ Promote ร๎าน ใบปลิว การบอกปากตํอปาก Social Media  
  3.3.1.3 โอกาส (Opportunity) 
  เราจะได๎ลูกค๎าใหมํเพ่ิมจากการทําการตลาดและร๎านเราอยูํในทําเลที่ใกล๎ ยํานนิคม
อุตสาหกรรมบางกระดี มหาวิทยาลัย ตลาดและโรงพยาบาล เราจะได๎ฐานลูกค๎าใหมํที่ไมํใชํกลุํมเครื่อง
เสียงรถยนต๑เพิ่มและมีโอกาสขยายสาขาเพ่ิม ปัจจุบันกระแสร๎านกาแฟเป็นที่นิยมในปัจจุบันผู๎บริโภค
ยุคใหมํมีรูปแบบการใช๎ชีวิตแบบเรํงรีบ มีความสนใจในเครื่องดื่มกาแฟและมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อสูง 
  3.3.1.4 อุปสรรค (Threats) 
  เครื่องดื่มกาแฟมีสินค๎าทดแทนการดื่มกาแฟชนิดอ่ืนมากและมีคํูแขํงขันเป็นร๎านกาแฟที่
อยูํใกล๎เคียงจํานวนมากและเป็นธุรกิจที่ลงทุนไมํมาก และสามารถลอกเลียนแบบได๎งํายอาจมีคูํแขํง
เกิดข้ึนภายหลังได๎ซึ่งราคาวัตถุดิบ มีความไมํแนํนอนและที่สําคัญเนื่องจากสถานการณ๑โควิดสํงผลถึง
ปัญหาเศรษฐกิจทําให๎มีผลตํอรายได๎ 
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  3.3.2 การวิเคราะห๑กลยุทธ๑ของธุรกิจโดยใช๎ TOWS Matrix  
   3.3.2.1 (S+O) กลยุทธ๑เชิงรุก  
   ลูกค๎าเกิดการรับรู๎เราจะทําการตลาดเชิงรุก เชํน ให๎สายคอนเน็คชั่นจากร๎านเจพีที่
อยูํในวงการเครื่องเสียงรถยนต๑มาทําคอนเทนต๑ เชํน ชํอง YouTuber ชํอง ป๋าวันพึ่งได๎ ซึ่งเป็นเจ๎าพํอ
ของวงการเครื่องเสียงรถยนต๑ มาทําคอนเทนต๑ เป็นต๎น และใช๎ภูมิภาคที่ตั้งของธุรกิจที่ตั้งอยูํใจกลาง
สําคัญระหวํางยํานนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและตลาด สภาพแวดล๎อม
โดยรอบๆมาสํงเสริมการขายเพ่ือรองรับความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางมาก 
  3.3.2.2 (S+T) กลยุทธ๑เชิงปูองกัน  
  เนื่องจากร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ตั้งอยูํใจกลางสําคัญของยํานธุรกิจซึ่ง
มีคนจํานวนมากสัญจรไปมาและมีกําลังการขายมากจึงใช๎วัตถุดิบจํานวนมากสํงผลทําให๎เราสามารถ
ตํอรองราคาวัตถุดิบได๎และมีซับพลายเออร๑หลายเจ๎ามาเสนอราคา ซึ่งเส๎นทางการเดินทางของร๎าน
กาแฟติดถนนเมนหลักของยํานธุรกิจที่ใกล๎ทางผํานของนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีและฟิวเจอร๑ปาร๑ค
รังสิตจึงทําให๎มีคูํแขํงเกิดได๎ยากเนื่องจากมีพ้ืนที่เชําวํางหายากมากและราคาเชําที่สูงมากไมํค๎ุมตํอการ
ลงทุน 
  3.3.2.3 (W+O) กลยุทธ๑เชิงแก๎ไข  
  เนื่องจากร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑เป็นร๎านใหมํยังไมํเป็นที่รู๎จัก เราจะ
ขอความรํวมมือจากฐานลูกค๎าเกําของร๎านเจพี ที่มีอยูํทั่วประเทศชํวยในการ Promote หรือฝากวาง
ใบปลิวหรือชํวยกดไลท๑กดแชร๑หน๎าเพจเพ่ือให๎ลูกค๎าใหมํเข๎าถึงข๎อมูลร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียง
รถยนต๑ 
  3.3.2.4 (W+T) กลยุทธ๑เชิงรับ 
  สร๎างความแตกตํางให๎กับร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เพ่ือให๎ลูกค๎านึกถึง
เป็นอันดับแรกเม่ือต๎องการมาใช๎บริการของร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เน๎นด๎านการ
บริการและสํงเสริมการขายและสร๎างกิจกรรมให๎กับลูกค๎าเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎า 
 
3.4 แนวทางกลยุทธ์ของธุรกิจ  
 3.4.1 กลยุทธ๑ระดับองค๑กร (Corporate Level Strategy)  
 กลยุทธ๑ระดับองค๑กร คือ กลยุทธ๑ที่เติบโต Growth Strategy เนื่องด๎วย ตลาดของกาแฟ
กําลังเติบโตเพ่ิมข้ึนเรื่อยเรื่อยในปัจจุบัน และมีความต๎องการในกลุํมผู๎บริโภคธุรกิจกาแฟแฟรงค๑เกอร๑
เริ่มลงทุนในพ้ืนที่ยํานธุรกิจใจกลางเมืองยํานิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยของ
ประชากรในจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ ตั้งอยูํในบริษัทแมํคือ
ร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งมีฐานลูกค๎าจากร๎านเจพี่เป็นหลักกลุํมลูกค๎าจะเป็นกลุํมผู๎ประกอบการใน
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วงการเครื่องเสียงรถยนต๑และผู๎ใช๎รถกลุํมอื่น ๆ เป็นหลัก ซึ่งจะต๎องทําการวิเคราะห๑ความต๎องการของ
ลูกค๎ารวมทั้งทําการตลาดเพ่ิมขึ้นและสร๎างการรับรู๎ให๎รู๎วําร๎านเราเปิดบริการในธุรกิจกาแฟและเพ่ิม
ชํองทางการติดตํอให๎กับลูกค๎าเพ่ือให๎มีความสะดวกมากข้ึนและเพ่ิมยอดขาย หรือรายได๎ 
 3.4.2 กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)  
 ร๎านกาแฟแกงเกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑มีการบริการร๎านที่เป็นกันเองดูแลเอาใจใสํลูกค๎า
เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจึงสร๎างความสนิท และความไว๎ใจให๎กับลูกค๎าทําให๎สามารถเข๎าถึง
ลูกค๎าได๎วําลูกค๎าต๎องการแบบไหนและสามารถออกแสดงความคิดเห็นได๎โดยตรง และยังมีเทคโนโลยี
ใหมํใหมํเข๎ามาชํวยในร๎านกาแฟ เพ่ือสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าและนําไปพัฒนาคุณภาพ 
 



 

 

บทที่ 4 
การวิจัยตลาด 

 
4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 4.1.1 เพ่ือศึกษาวําลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑จะมาใช๎บริการร๎านกาแฟสดจากร๎าน
กาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ หรือไมํ 
 4.1.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุํมลูกค๎าในการเลือกใช๎
บริการร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
 4.1.3 เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑เพ่ือวางแผนกลยุทธ๑ในการบริหารและเสนอสินค๎าและ
บริการให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า 
 
4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 4.2.1 เพ่ือให๎ทราบถึงการดําเนินธุรกิจเป็นไปได๎การทําธุรกิจร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่อง
เสียงรถยนต๑ 
 4.2.2 เพ่ือให๎ทราบถึงพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีมีตํอร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 

 4.2.3 เพ่ือให๎ทราบถึงเหตุผลที่ลูกค๎าเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียง
รถยนต๑ 
 
4.3 ขอบเขตการวิจัย แหล่งข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยตลาดเพ่ือนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ และวางแผนการตลาดเพ่ือดําเนินการของกิจการ
นั้น จะทําการศึกษาวําลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑จะมาใช๎บริการร๎านกาแฟสด เพ่ือให๎ทราบถึงการ
ดําเนินธุรกิจเป็นไปได๎การทําธุรกิจ และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุํม
ลูกค๎าในการเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เพ่ือให๎ทราบถึงพฤติกรรม
ผู๎บริโภคท่ีมีตํอร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑เพ่ือวางแผน 
กลยุทธ๑ในการบริหารและเสนอสินค๎าและบริการให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า 
 โดยจะศึกษาในรูปแบบ การศึกษาเชิงปริมาณ ด๎วยวิธีการเก็บแบบสอบถาม จากกลุํม
ตัวอยําง จํานวน 106 คน เป็นลูกค๎าหลักของร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ (บริษัทแมํ) ในชํวงอายุ 15-60 ปี 
ชํวงรายได๎ 15,000-30,000 บาท เพื่อให๎ทราบถึงข๎อมูลและรายละเอียดอยํางครบถ๎วน แบบสอบถาม
นี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎ประกอบการศึกษาในการทําวิจัย ซ่ึงเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษา ตาม
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาความเป็นผู๎ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทําข้ึน
ในวันที่ 12 ส.ค. –15 ส.ค. 2564 
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 4.3.1 กลุํมตัวอยําง 
  4.3.1.1 กลุํมตัวอยํางเปูาหมายหลัก  
  เปูาหมายหลักคือเป็นผู๎บริโภคหลักของฐานลูกค๎าร๎าน เจพี อิเล็กทรอนิกส๑ จากการ
สํารวจพบวํา กลุํมลูกค๎าชํวงวัย 20-30 ปี เพศชาย/หญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด 
รายได๎30,000 บาท อาชีพผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัวใน 6 กลุํม ดังนี้ 
   1) ผู๎ใช๎ยานพาหนะทุกชนิดเชํน รถยนต๑ มอเตอร๑ไซค๑ รถสิบล๎อ รถบัสและอ่ืน ๆ 
   2) กลุํมผู๎ที่มีความชอบเกี่ยวกับการแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ เชํน กลุํมรถตู๎ VIP รถบัส
VIP High-end  
   3) ร๎านค๎าปลีกที่เก่ียวกับการขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑และร๎านประดับ
ยนต๑ 
   4) ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับการติดตั้งแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑โชว๑หรืองานประกวด
เครื่องเสียงรถยนต๑ระดับประเทศ 
   5) เจ๎าของกิจการอํูซํอมรถ 
   6) ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับเต็นท๑รถ 
  4.3.1.2 กลุํมตัวอยํางเปูาหมายรอง 
  เปูาหมายรองคือ กลุํมลูกค๎าท่ัวไป จากการสํารวจ พบวํา Generation Y ผู๎ที่มีอายุ
ตั้งแต ํ20-30 ปี ในจังหวัดปทุมธานี เพศหญิง/ชาย มักพบในอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุดมี
พฤติกรรมของคน GEN Y เลือกร๎านที่นําสนใจเปิดใหมํ ชอบสร๎างคอนเทนต๑ แสดงออกด๎านไลฟ์สไตล๑
เลือกความสะดวกรวดเร็ว ชอบการถํายรูป และชอบนั่งชิลตามร๎านกาแฟ 
 4.3.2 แหลํงข๎อมูล 
 วัตถุประสงค๑ในการทําวิจัยตลาด ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุํมตัวอยําง 
โดยใช๎แบบสอบถามข๎อมูลจากประสบการณ๑ผู๎ที่เข๎ามาใช๎บริการร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือให๎ทราบถึง
เหตุผลที่ลูกค๎าเลือกใช๎บริการและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ เพ่ือให๎ทราบถึงการดําเนิน
ธุรกิจเป็นไปได๎การทําธุรกิจร๎านกาแฟ และเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค 
 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บแบบสํารวจแบบสอบถามด๎วย
รูปแบบของคําถามปลายปิดจะมีรูปแบบหรือโครงสร๎างตายตัวขึ้นอยูํกับผู๎ที่ทําแบบสอบถามและ
สิ่งแวดล๎อมในขณะทําแบบสอบถามประเด็นที่เราศึกษาและสนใจเพ่ิมเติม โดยใช๎แนวคิดจากก
การศึกษางานวิจัยที่เคยมีผู๎ศึกษาไว๎ โดยแนวทางการตั้งคําถามในการแบบสอบถามกลุํมตัวแทน
ผู๎บริโภค มีรายละเอียดใน ภาคผนวก ก 
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 ประเด็นที่ผู๎วิจัยใช๎ในการทําแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยบุคล 
  2) พฤติกรรมผู๎บริโภคกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุํมลูกค๎าในการเลือกใช๎บริการ 
  3) ลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ จะมาใช๎บริการร๎านกาแฟสดจากร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑
เครื่องเสียงรถยนต๑ หรือไมํ 
 
4.5 สรุปผลวิจัย 
 จากการสํารวจการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บแบบสํารวจ
แบบสอบถามด๎วยรูปแบบของคําถามปลายปิดของแบบแสดงความคิดเห็นร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑
เครื่องเสียงรถยนต๑ จังหวัด ปทุมธานี จํานวน 106 คน จากกลุํมตัวอยําง เพ่ือนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ 
และวางแผนการตลาดเพ่ือดําเนินการของกิจการนั้น 
 สํวนที่ 1 ปัจจัยบุคคล 
 
ภาพที่ 4.1: แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม-เพศ 

 

 
 

 จากทําการศึกษาในสํวนแรกปัจจัยบุคคล จากการศึกษา พบวํา เพศชาย 57 คน 55.8% 
เพศหญิง 49 คน 46.2%  
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ภาพที่ 4.2: แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม-อายุ 
 

 
 

 จากทําการศึกษาในสํวนแรกปัจจัยบุคคล จากการศึกษา พบวํา อายุ 20-30 ปี มากท่ีสุด 40
คน 37.7% รองลงมา อายุ 31-40 ปี 38 คน 35.8% น๎อยสุด 24 คน 22.6% อายุ 41-50 ปี 
ตามลําดับ 
 
ภาพที่ 4.3: แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม-ระดับการศึกษา 
 

 
 

 จากทําการศึกษาในสํวนแรกปัจจัยบุคคล จากการศึกษา พบวํา ลําดับการศึกษาปริญญาตรี 
มากที่สุด 45 คน 42.5% รองลงมา ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 3-6 ปี 33 คน 31.1% ปาน
กลาง ระดับการศึกษาอนุปริญญา 20 คน 18.9% และน๎อยที่สุด ระดับการศึกษาปริญญาโท 8 คน
7.5% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 4.4: แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม-สถานภาพ 
 

 
 

 จากทําการศึกษาในสํวนแรกปัจจัยบุคคล จากการศึกษา พบวํา สถานภาพโสด 61 คน 
57.5% รองลงมา สถานภาพสมรส 41 คน 38.7% 
 
ภาพที่ 4.5: แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม-อาชีพ 
 

 
 

 จากทําการศึกษาในสํวนแรกปัจจัยบุคคล จากการศึกษา พบวํา มีอาชีพเป็นผู๎ประกอบธุรกิจ
สํวนตัว อยูํที่ 60 คน 56.6% รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน อยูํที่ 16 คน 15.1% น๎อยสุด พบวํา 
กลุํมนักเรียน/นิสิต นักศึกษา 11 คน 10.4% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 4.6: แสดงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม-รายได๎ 
 

 
 
 จากทําการศึกษาในสํวนแรกปัจจัยบุคคล จากการศึกษา พบวํา รายได๎ 39 คน 36.8% 
พบวํา อยูํที่ 30,000 บาทข้ึนไป รองลงมา 36 คน 3 4% พบวํา อยูํที่ 10,000-20,000บาท ปานกลาง
20 คน 18.9% พบวํา อยูํที่ 20,000-30,000 บาท ต่ํากวํา 10,000 บาท 11 คน 10.4% 
 สํวนที่ 2 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีมีตํอร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียง
รถยนต๑  
 
ภาพที่ 4.7: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค 
 

 
 
 เครื่องดื่มประเภทใดของกาแฟหรือเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่ทํานนิยมบริโภคมากท่ีสุดจาก
การศึกษา พบวํา เครื่องดื่มประเภทใดของกาแฟหรือเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่ทํานนิยมบริโภคมากท่ีสุด คือ 
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เอสเพรสโซ 25 คน 23.6% รองลงมา ชาเขียว 17 คน 16% โกโก ๎15 คน 14.2% ชาไทย 12 คน
11.3% 5 อเมริกาโนํ 9 คน 8.7% น๎อยที่สุด 8 คน 7.5% ลาเต๎ ตามลําดับ 
 
ภาพที่ 4.8: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทคําใช๎จําย 
 

 
 
 คุณมีคําใช๎จํายในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนตํอครั้งจํานวนเงินเทําใดจาก
การศึกษา พบวํา มีคําใช๎จํายในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนตํอครั้ง จํานวนเงิน 61-
120 บาท มากท่ีสุด 53 คน 50% น๎อยที่สุดจํานวนเงินน๎อยกวํา 60 บาท 42 คน 39.6% 
 
ภาพที่ 4.9: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทใช๎บริการ 
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 โดยปกติทํานมาใช๎บริการร๎านกาแฟแล๎วสํวนใหญํชอบนั่งทานในร๎านหรือนําไปรับประทาน 
ที่อ่ืนจากการศึกษา พบวํา โดยปกติลูกค๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟแล๎วสํวนใหญํชอบนํากลับไป
รับประทานที่อ่ืนอยูํที่ 69 คน 65.1% และรับประทานในร๎าน 37 คน 34.9% 
 
ภาพที่ 4.10: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทระยะเวลา 
 

 
 
 ทํานใช๎ระยะเวลานานเทําใด ในการใช๎บริการร๎านกาแฟแตํละครั้ง จากการศึกษา พบวํา ใน
การใช๎บริการร๎านกาแฟแตํละครั้งใช๎ระยะเวลาอยูํในร๎านมากท่ีสุด คือ น๎อยกวํา 30 นาที 76 คน 
71.7% และพบวํา ลูกค๎าท่ีใช๎เวลามากกวํา 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง 23 คน 21.7% 
 
ภาพที่ 4.11: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทชํวงเวลา 
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 ชํวงเวลาใดท่ีทํานมาใช๎บริการบํอยท่ีสุด จากการศึกษา พบวํา ในชํวงเวลา 12.00-14.00 น. 
41 คน 38.7% รองลงมา เวลา 10.00-12.00 น. 39 คน 36.8% และเวลา 14.01-16.00 น. 16 คน
15.1% น๎อยที่สุด เวลา16.00-18.00 น. 10 คน 9.4% 
 
ภาพที่ 4.12: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทความถี ่
 

 
 

 ความถี่ในการเข๎าไปใช๎ในการบริการร๎านกาแฟจากการศึกษา พบวํา ความถี่ในการเข๎าไปใช๎
ในการบริการร๎านกาแฟ 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ 62 คน 58.5% รองลงมา 3-4 ครั้งตํอสัปดาห๑ 25 คน
23.6% น๎อยที่สุด 5-6 ครั้งตํอสัปดาห๑ 8 คน 7.5% 
 
ภาพที่ 4.13: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทวัน 
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 ทํานเข๎าร๎านเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนวันใดมากกวําที่สุด จากการศึกษา พบวํา 
ผู๎บริโภคเข๎าร๎านกาแฟทุกวัน 31 คน 29.8% รองลงมา เสาร๑-อาทิตย๑ 29 คน 27.9% น๎อยที่สุด 
จันทร๑-ศุกร๑ 18 คน 17.3% 
 
ภาพที่ 4.14: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ 
 

 
 

 ทํานบริโภคเครื่องดื่มกาแฟชนิดใดจากการศึกษา พบวํา ผู๎บริโภคดื่มกาแฟสด 83 คน 
78.3% มากวํากาแฟสําเร็จรูป 23 คน 21.7% 
 
ภาพที่ 4.15: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทจํานวน 
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 ทํานบริโภคเครื่องดื่มวันละกี่แก๎วตํอวันจากการศึกษา พบวํา ดื่มกาแฟ วันละ 1 แก๎ว 88 คน 
83% น๎อยที่สุด 2 แก๎ว 18 คน 17% 
 
ภาพที่ 4.16: แสดงข๎อมูลพฤติกรรม-ประเภทใช๎บริการกับใคร 

 

 
 

 สํวนมากทํานใช๎บริการร๎านกาแฟกับใครจากการศึกษา พบวํา สํวนมากเข๎าไปใช๎บริการร๎าน
กาแฟคนเดียว 46 คน 43.4% ไปกับเพ่ือน 24 คน 22.6% คนรัก 20 คน 18.9% และครอบครัว 16 
คน 15.1%  
 สํวนที่ 3 การสํารวจข๎อมูลเกี่ยวลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑จะมาใช๎บริการร๎านกาแฟสด
จากร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 

 
ภาพที่ 4.17: แสดงข๎อมูลลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑-ประเภทใช๎บริการ 
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 หากมีบริการร๎านกาแฟควบคูํกับร๎านขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ไปด๎วยลูกค๎า คิดวํา
เหมาะสมหรือไมํและลูกค๎าจะเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟหรือไมํจากการศึกษา พบวํา เข๎ามาใช๎บริการ 
89 คน 84% และไมํเข๎าใช๎บริการร๎านกาแฟ 17คน 16% 
 
ภาพที่ 4.18: แสดงข๎อมูลลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑-ประเภทใช๎บริการ 
 

 
 

 วัตถุประสงค๑หลักในการเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟเพราะอะไร จากการศึกษา พบวํา มี
วัตถุประสงค๑หลักในการเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟ เพราะความสะดวกในการเข๎าใช๎บริการร๎าน 30 คน 
28.3% บรรยากาศและสถานที่ 28 คน 26.4% รสชาติของผลิตภัณฑ๑ 22 คน 20.8% ใช๎ร๎านกาแฟ
เป็นที่นัดพบ 16 คน 15.1% การบริการของร๎าน 10 คน 9.4% ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 4.19: แสดงข๎อมูลลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑-ประเภทร๎านสไตล๑ไหน 
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 ปกติลูกค๎าเลือกเข๎าร๎านสไตล๑ไหนจากการศึกษา พบวํา ปกติลูกค๎าเลือกเข๎าร๎านสไตล๑แบบ
คาแฟุมากที่สุด 61 คน 57.5% รองลงมาแบบข๎างทาง 36 คน 34% น๎อยที่สุดติดแบรนด๑ร๎านหรู 9 คน 
8.5% 
 
ภาพที่ 4.20: แสดงข๎อมูลลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑-ประเภทการคาดหวัง 
 

 
 

 หากคุณเข๎าใช๎บริการร๎านกาแฟคุณคาดหวังเรื่องใด (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) จากการศึกษา 
พบวํา ลูกค๎าคาดหวังในการใช๎บริการร๎านกาแฟมากท่ีสุด คือ รสชาติของผลิตภัณฑ๑ 79 คน 74.5% 
พนักงานบริการดี 44 คน 41.5% บรรยากาศร๎านดี 41 คน 38.7% ความรวดเร็วในการให๎บริการ 38 
คน 35.8% น๎อยที่สุดเรื่องราคาถูก 34 คน 32.1% ตามลําดับ 
 
4.6 ประเด็นจากผลการวิจัยที่น่าสนใจและสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ 
 จากผลการทําวิจัยตลาดจาการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 106 คน ทําให๎สรุปประเด็นที่
สามารถนําไปใช๎วางแผนการตลาด โดยมีประเด็นที่นําสนใจ ดังนี้ 
 4.6.1 ทําให๎ทราบถึงกลุํมเปูาหมายจากการสํารวจในสํวนของปัจจัยบุคลทําให๎รู๎ถึงกลุํม
ผู๎บริโภคอยูํไหนมีลักษณะเป็นอยํางไร 
 จากการศึกษาพบวํา เพศชาย 57 คน 55.8% เพศหญิง 49 คน 46.2% อายุ 20-30 ปี มาก
ที่สุด 40 คน 37.7% รองลงมาอายุ 31-40 ปี 38 คน 35.8% น๎อยสุด 24 คน 22.6% อายุ 41-50 ปี 
ตามลําดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด 45 คน 42.5% รองลงมา ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 
3-6 ปี 33 คน 31.1% ปานกลางระดับการศึกษา อนุปริญญา 20 คน 18.9% และน๎อยที่สุด ระดับ
การศึกษาปริญญาโท 8 คน 7.5% ตามลําดับ สถานภาพ พบวํา โสด 61 คน 57.5% รองลงมา 
สถานภาพสมรส 41 คน 38.7% รายได๎ 39 คน 36.8% พบวํา อยูํที่ 30,000 บาทข้ึนไป รองลงมา 36
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คน 34% พบวํา อยูํที่ 10,000-20,000 บาท ปานกลาง 20 คน 18.9% พบวํา อยูํที่ 20,000-30,000
บาท ต่ํากวํา 10,000 บาท 11 คน 10.4% 
 4.6.2 จากการสํารวจ พบวํา ลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑สนใจมาใช๎บริการร๎านกาแฟ ถ๎ามี
การเปิดบริการร๎านกาแฟในร๎านเจพี 
 หากมีบริการร๎านกาแฟควบคูํกับร๎านขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ไปด๎วยลูกค๎าคิดวํา
จะเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟ 89 คน 84% และไมํเข๎าใช๎บริการร๎านกาแฟ 17 คน 16% 
 4.6.3 ผู๎บริโภคสํวนใหญํนิยมบริโภคกาแฟสด 78.3% มากกวํากาแฟสําเร็จรูป 21.7% จึง
เป็นโอกาสในการเปิดร๎านกาแฟ ลูกค๎ามีความต๎องการกาแฟที่ทําสดใหมํมากกวํากาแฟสําเร็จรูป และ
จากการสํารวจ พบวํา นิยมดื่มกาแฟเอสเพรสโซ 23.6% รองลงมา ชาเขียว 17 คน 16% โกโก ๎15 
คน 14.2% ตามลําดับและนําไปรับประทานที่อ่ืนมากกวํา 65.1% และในนั่งในร๎าน 34.9% 
 4.6.4 ผู๎บริโภคให๎ความสําคัญเรื่องความสะดวกรวดเร็วที่ใช๎ระยะเวลาไมํนานในการเข๎ามาใช๎
บริการและบรรยากาศภายในร๎าน รสชาติของเครื่องดื่ม และการบริการของร๎าน  
 จากการสํารวจวัตถุประสงค๑หลักในการเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟเพราะความสะดวกในการ
เข๎าใช๎บริการร๎าน 30 คน 28.3% บรรยากาศและสถานที่ 28 คน 26.4% รสชาติของผลิตภัณฑ๑ 22 
คน 20.8% ใช๎ร๎านกาแฟเป็นที่นัดพบ 16 คน 15.1% การบริการของร๎าน 10 คน 9.4% ตามลําดับ 
 



 

 

บทที่ 5 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 
5.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด  
 5.1.1 ด๎านรายได๎ (ยอดขาย กําไร การเติบโต การขยายธุรกิจ)  
 ร๎านกาแฟในจังหวัดปทุมธานีมีทั้งหมดประมาณ 196 ร๎าน ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑ตั้งอยูํใน 
อําเภอเมืองมีทั้งหมด 50 ร๎านคิดเป็น 25% พบวํา คนไทยมีพฤติกรรมการดื่มกาแฟเพ่ิมขึ้น 15% ตํอปี 
และในปีที่ผํานมา พบวํา คนไทยดื่มกาแฟ เฉลี่ยปีละ 300 แก๎วตํอคนเมื่อคิดเป็นมูลคํา พบวํา ธุรกิจ
ร๎านกาแฟมีการเติบโตอยํางนําสนใจเชํนกัน การที่คนไทยดื่มกาแฟมากข้ึนมาจากคนไทยเริ่มมองการ
ดื่มกาแฟจากเครื่องดื่มแก๎งํวงสําหรับคนทํางาน เป็นการดื่มเพ่ือความสดชื่นระหวํางวันนอกจากนี้ จึง
ตั้งยอดขายตํอวัน 150-200 แก๎ว คิดเป็น 2,900,000 บาทตํอปี 
 5.1.2 ด๎านลูกค๎าเปูาหมาย (ความรู๎จักในสินค๎า การซื้อซํ้า ความภักดีในตราสินค๎า) 
  1) สร๎างการรับรู๎ผลิตภัณฑ๑ให๎กับกลุํมเปูาหมายภายใน 1 ปี โดยวัดผลจากชํองทางการ
สื่อสารการตลาด ผํานชํองทางออนไลน๑ เชํน Facebook ต๎องการโฆษณาเพ่ือสร๎างการรู๎จักให๎คนใน
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1,146,092 คนรู๎จักร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ภายใน 1 ปี 
ต๎องงบประมาณ 60,000 บาทตํอปี เดือนละ 5,000 บาท จึงจะบรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีต๎องการ และ 
Line Official Account เป็นอีกหนึ่งชํองทางที่ใช๎ในการติดตํอ โฆษณา และสํงขําวสารตําง ๆ ให๎กับ
ลูกค๎าใช๎งบประมาณเดือนละ 1,000 บาทต๎องงบประมาณ 12,000 บาทตํอปี  
  2) สร๎างภาพลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ให๎ตรงกับความต๎องการของกลุํมเปูาหมายที่มีพฤติกรรม
บริโภคกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืน โดยวัดจากยอดขายสินค๎าและการซื้อซ้ําได๎จากฐานข๎อมูลจากบัตร
สมาชิกท่ีเรียกวํา Franker Card ตั้งเปูาหมาย 1 เดือนมีลูกค๎าเข๎าร๎าน 4000 คน และมีลูกค๎าซื้อซ้ํา
จํานวน 2000 คน มา 2 ครั้ง ภายใน 1 เดือน คิดเป็น 50% อัตราการซื้อซ้ําไมํต่ํากวํา 50% จาก
ยอดขายสินค๎า 
 
5.2 การแบ่งส่วนทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และต าแหน่งทางการตลาด (STP) 
 5.2.1 การแบํงสํวนทางการตลาด (S: Segmentation) 
  5.2.1.1 การแบํงสํวนตลาดด๎วยหลักภูมิศาสตร๑ (Gemographic) 
  ร๎านกาแฟแฟรงค๑ ตั้งอยูํในอําเภอเมืองปทุมธานี ตําบล บ๎านกลาง จังหวัดปทุมธานี ภาค
กลาง  
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ภาพที่ 5.1: แสดงแผนผังจังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
ที่มา: ข้อมูลทั่วไปจังหวัดปทุมธานี (ตอนท่ี1). (ม.ป.ป.). สืบค๎นจาก 

https://thiradbt.wordpress.com/ข๎อมูลทั่วไปจังหวัดปทุ/. 
 
 จังหวัดปทุมธานีแบํงเขตการปกครองสํวนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท๎องที่) 
ออกเป็น 7 อําเภอ 60 ตําบล 529 หมูํบ๎าน ซึ่งมีประชากรทั้งหมด จํานวน 1,146,092 คน ตามข๎อมูล
ประชากรจังหวัดปทุมธานี ประจําปี 2561 รายงานสถิติจํานวนประชากร ชาย 543,652 คน หญิง 
602,440 คน 
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ตารางที่ 5.1: แสดงข๎อมูลประชากรจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 
 

 
 
ที่มา: กรมการปกครอง. (2561). ข้อมูลสถิติประชากรปี พ.ศ. 2561. สืบค๎นจาก 

https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByProvince.php?year=61. 
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  5.2.1.2 การแบํงสํวนตลาดด๎วยตามหลักประชากร (Demographic) 
  จากการสํารวจ พบวํา กลุํมลูกค๎าชํวงวัย 20-30 ปี เพศชาย เพศหญิง ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได๎ 30,000 บาท อาชีพผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัวใน 6 กลุํม ดังนี้ 
   1) ผู๎ใช๎ยานพาหนะทุกชนิดเชํน รถยนต๑ มอเตอร๑ไซค๑ รถสิบล๎อ รถบัสและอ่ืน ๆ 
   2) กลุํมผู๎ที่มีความชอบเกี่ยวกับการแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ เชํน กลุํมรถตู๎ VIP รถบัส
VIP High-end  
   3) ร๎านค๎าปลีกที่เก่ียวกับการขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑และร๎านประดับ
ยนต๑ 
   4) ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับการติดตั้งแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑โชว๑หรืองานประกวด
เครือ่งเสียงรถยนต๑ระดับประเทศ 
   5) เจ๎าของกิจการอํูซํอมรถ 
   6) ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับเต็นท๑รถ 
  5.2.1.3 การแบํงสํวนตลาดด๎วยพฤติกรรมศาสตร๑ (Behavioral Segmentation) 
   กลุํมท่ี 1 คือ ผู๎ประกอบการร๎านเครื่องเสียงรถยนต๑ในจังหวัดปทุมธานีที่มาซื้อสินค๎า
จากร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งเป็นบริษัทแมํของร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑ โดยเลือกใช๎บริการร๎าน
กาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ที่สะดวกรวดเร็วระหวํางรอสินค๎าจากร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑
สามารถเข๎ามาใช๎บริการในร๎านกาแฟได๎ จากการสํารวจในวิจัยตลาด พบวํา กลุํมนี้มักใช๎เวลาน๎อยกวํา 
30 นาที 
   กลุํมท่ี 2 Relaxing User กลุํมของคนท่ีต๎องการพักผํอนคลายเครียดและหาสถานที่
ทํางาน พูดคุย อํานหนังสือพบปะสังสรรค๑กับกลุํมคนรัก เพ่ือน ครอบครัวหรือคนเดียวโดยเป็นสํวนตัว
จากการสํารวจในการวิจัยตลาดจากการสํารวจ พบวํา กลุํมลูกค๎าในจังหวัด ปทุมธานี พบวํา กลุํมนี้มัก
ใช๎เวลา 1-2 ชั่วโมง หรือมากกวํา 2 ชั่วโมง 
  5.2.1.4 การแบํงสํวนตลาดด๎วยตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) 
  ชอบความรวดเร็ว ใช๎ชีวิตอยํางเรํงรีบ ชอบความเรียบงําย แตํมักจะมีเวลาวํางให๎กับ
ตัวเอง ชอบพบปะสังสรรค๑ ชื่นชอบเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอ่ืน ๆ 
 
5.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Targeting) 
 5.3.1 กลุํมเปูาหมายหลัก (Primary Target) 
 ผู๎ประกอบการร๎านเครื่องเสียงรถยนต๑ในจังหวัดปทุมธานีที่มาซื้อสินค๎าจากร๎านเจพี
อิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งเป็นบริษัทแมํของร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑ โดยเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑
เครื่องเสียงรถยนต๑ที่สะดวกรวดเร็วระหวํางรอสินค๎าจากร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑สามารถเข๎ามาใช๎
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บริการในร๎านกาแฟได๎ จากการสํารวจในวิจัยตลาดพบวํากลุํมนี้ มักใช๎เวลาน๎อยกวํา 30 นาที และนํา
กลับไปรับประทานที่อ่ืนมากกวํานั่งภายในร๎าน แตํมีคําใช๎จํายในการใช๎บริการสูงจํานวนเข๎ามาใช๎
บริการบํอยถี่เกือบทุกวัน โดยมีพ้ืนที่สําหรับลูกค๎ากลุํมนี้แตํละโต๏ะจะต๎องไมํติดกันจนทําให๎ลูกค๎ารู๎สึก
อึกอัด  
 5.3.2 กลุํมเปูาหมายรอง (Secondary Target) 
 Relaxing User กลุํมของคนที่ต๎องการพักผํอนคลายเครียดและหาสถานที่ทํางาน พูดคุย 
อํานหนังสือพบปะสังสรรค๑กับกลุํมคนรัก เพ่ือน ครอบครัวหรือคนเดียวโดยเป็นสํวนตัวจากการสํารวจ
ในการวิจัยตลาดจากการสํารวจพบวํากลุํมลูกค๎าในจังหวัด ปทุมธานี พบวํา กลุํมนี้มักใช๎เวลา 1-2
ชั่วโมง หรือมากกวํา 2 ชั่วโมง คนกลุํมนี้ต๎องการบรรยากาศในร๎านที่โลํง โปรํง สบาย ไมํแออัด เพ่ือจะ
ได๎มีสมาธิในการทํางาน ในขณะเดียวกันก็ต๎องการการพักผํอนไปด๎วย การเลือกใช๎สถานที่จะเลือกใช๎ 
สถานที่ที่สะดวกตํอการเดินทาง และมีท่ีไว๎สําหรับจอดรถเชํนกัน 
 
5.4 การจัดวางต าแหน่งตราสินค้า (P: Positioning) 
 5.4.1 Brand DNA 
 
ภาพที่ 5.3: แสดง Brand DNA 
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 การจัดวางตําแหนํงตราสินค๎า (Brand Positioning Statement) 
 ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เป็นร๎านกาแฟที่ปัจจุบันยังไมํได๎มีการเปิด
ให๎บริการแกํผู๎บริโภค ที่มีขนาดธุรกิจระดับกลางให๎บริการจําหนํายเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ 
ให๎กับผู๎บริโภค ซึ่งมีคํูแขํงอยูํในตลาดเป็นจํานวนมาก ดังนั้นทางผู๎จัดทําต๎องสร๎างความแตกตํางให๎กับ
สินค๎า บรรยากาศร๎านที่ไมํซ้ําใคร ภายในร๎านมีบรรยากาศท่ีผํอนคลาย เป็นกันเอง เปิดเพลงเบาเพ่ือ
สร๎างบรรยากาศ เหมาะสําหรับเป็นที่นั่งชิล หาสถานที่ทํางาน พูดคุย อํานหนังสือพบปะสังสรรค๑กับ
กลุํมคนรัก เพ่ือน ครอบครัวหรือคนเดียว และมีราคาที่ยํอมเยาสามารถจับต๎องได๎ หนึ่งในตัวเลือกของ
ผู๎บริโภคและมีเอกลักษณ๑ของแบรนด๑ กาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เพ่ือสอดคล๎องและตอบ
โจทย๑กับกลุํมเปูาหมายของธุรกิจร๎านกาแฟ ทางร๎านจึงออกแบบตราสินค๎าให๎มีความสัมพันธ๑กับกล
ยุทธ๑ของร๎าน เพ่ือให๎ตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ของร๎านตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภค  
 5.4.2 แผนภาพแสดงการรับรู๎ (Brand Perceptual Map) 
 
ภาพที่ 5.4: แสดงแผนภาพแสดงการรับรู๎ (Brand Perceptual Map) 
 

 
 
5.5 กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 
 5.5.1 กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑และการบริการ (Product) 
  1) คุณคําสินค๎าหรือบริการ (Value Propositions) 
  ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑ภายในร๎านมีให๎บริการ Wifi Free ลูกค๎าสามารถเข๎ามาใช๎ Wifi 
Free เพ่ือทํางานหรือทําการบ๎านและพบปะสังสรรค๑กับเพ่ือน ไมํแออัด สบาย แอร๑เย็น กาแฟอรํอย 
บรรยากาศร๎านเป็นกันเอง บริการเหมือนคนสนิทญาติพ่ีน๎อง มี Service Mind ที่ดีและบริเวณร๎าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relaxing Style

J Coffee

CAFE          
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พ้ืนที่จอดรถสําหรับลูกค๎า มีหลังคาไมํร๎อน ไมํเปียกฝน อยูํตรงถนนใหญํคนสัญจรไปมาเยอะสะดวกตํอ
การเดินทาง และนําเสนอผลิตภัณฑ๑ผํานชํองทางสื่อออนไลน๑ยอดนิยม (Facebook) ให๎เป็นที่รู๎จัก  
 
ภาพที่ 5.5: แสดง โล๎โก ๎
 

 
 
  2) เครื่องดื่ม 
  กาแฟ: กาแฟสดประเภทตําง ๆ เชํน อเมริกาโนํ เอสเพรสโซํลาเต๎คาปูชิโนํ มอคคํา ทั้ง
ในรูปแบบ ร๎อน เย็น และปั่น นอกจากนั้น ทางร๎านจะเมนูกาแฟที่ มีสํวนผสมของผลไม๎ให๎บริการแกํ
ผู๎บริโภค เชํน กาแฟส๎ม เป็นต๎น 
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ภาพที่ 5.6: แสดงตัวอยํางเครื่องดื่มกาแฟ 
 

 
 
  Milky Drink: เครื่องดื่มที่มีสํวนผสมของนมเป็นสํวนประกอบ ได๎แกํ โกโก๎ และชาเขียว 
ทั้งในรูปแบบ ร๎อน เย็น และปั่น 
 
ภาพที่ 5.7: แสดงตัวอยํางเครื่องดื่ม Milky Drink 
 

  
 
  Sodas: น้ําผลไม๎สดผสมโซดา เชํน เสาวรสโซดา มะมํวงโซดา สตอเบอรี่โซดา เป็นต๎น 
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ภาพที่ 5.8: แสดงตัวอยํางเครื่องดื่ม Sodas 
 

 
 
 5.5.2 กลยุทธ๑ด๎านราคา (Price) 
 จากการสํารวจตลาดจากการเก็บแบบสอบถามวิจัยตลาดในเรื่องของแนวคําถามเกี่ยวกับ
ราคาในการใช๎บริการร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ จาการสํารวจ พบวํา ผู๎บริโภคเข๎าร๎าน
กาแฟทุกวันมีคําใช๎จํายในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอื่นตํอครั้ง จํานวนเงิน 61-120
บาท ในกลุํมที่ใช๎บริการเสาร๑-อาทิตย๑ มีคําใช๎จํายในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอื่นตํอ
ครั้ง จํานวนเงินน๎อยกวํา 60 บาท 
 
ตารางที ่5.2: ราคาขายร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
 

รายการ 
ราคาขาย 

ร๎อน เย็น ปั่น 

1. เอสเพรสโซ 45 55 
 2. อเมริกาโนํ 45 55 
 3. มอคคํา 45 55 65 

4. คาปูชิโนํ 45 55 65 

5. ลาเต๎ 45 55 65 

6. อิตาเลี่ยนโซดา 45 55 65 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่5.1 (ตํอ): ราคาขายร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
 

รายการ 
ราคาขาย 

ร๎อน เย็น ปั่น 

7. โกโก ๎ 45 55 65 

8. ชาเขียว 45 55 65 

9. ชาไทย 45 55 65 

10. นมเย็น 45 55 65 

 
ตารางที ่5.2: แสดงราคาคูํแขํง 
 

รายการ J Coffee Cafe บ๎านแมํ โจ๏กบางกอก 

ราคาเครื่องดื่ม 50-170 บาท 50-70 บาท 35-45 บาท 

ราคาอาหาร - 60-159 บาท 35-60 บาท 

 
 ร๎านกาแฟทางตรง ร๎านJ Coffee ขายราคาหลายระดับ ตั้งแตํ 50-170 บาท ถือวําคํอนข๎าง
ที่จะแพง คนเข๎าถึงได๎ยาก คูํแขํงทางอ๎อมมี 2 ร๎าน Cafe บ๎านแมํและโจ๏กบางกอก ซึ่งราคาถือวําจับ
ต๎องได๎เข๎าถึงได๎ แตํเนื่องจากขายอาหารด๎วย มักจะขายน้ําควบคูํด๎วย 
 5.5.3 กลยุทธ๑ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) 
 Place ชํองทางการจัดจําหนําย  
  1) Line Official Account 
  2) Facebook 
  3) สถานที่ตั้งร๎านเจพี อิเล็กทรอนิกส๑ 
  ที่อยูํ 136/31ตําบล บ๎านกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000 
  ทําเลดีอยูํระหวําง 3 ตลาดใหญํติดกัน ตลาดพูนทรัพย๑ ตลาดพีเซนเตอร๑ ตลาดสามแยก   
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาชีวะ และใกล๎นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 
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ภาพที่ 5.9: แสดงกลยุทธ๑ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) 
 

 

 
 
 5.5.4 กลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion)  
  5.5.4.1 การโฆษณา (Advertising) 
   1) การทําการตลาดผํานชํองทาง Facebook 
   ชํองทาง Social Media ทาง Facebook เป็นชํองทางในการประชาสัมพันธ๑ 
นําเสนอรายละเอียดร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ ประโยชน๑ โปรโมชั่น กิจกรรมตําง ๆ 
ของทางร๎าน รวมไปถึงสถานที่จัดจําหนําย โดยมีการถํายทอดเรื่องราวหลายรูปแบบ เชํน รูปภาพ 
คลิปวีดีโอ เป็นต๎น โดยผํานการ Promote เนื่องจากบริษัทแมํเป็นร๎านขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียง
รถยนต๑ เราจะใช๎สายคอนเน็คชั่นส๑จากบริษัทแมํ ที่ชื่อเสียงโดํงดังในวงการแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ ซึ่งมี
หลายทํานมากและเป็นที่รู๎จักของในกลุํมเครื่องเสียงรถยนต๑ ขอยกตัวอยําง พี่หนึ่ง ชื่อร๎าน One Max 
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มาชํวยรีวิวร๎านกาแฟของเราและใช๎สถานที่ทําคอนเทนต๑ เพ่ือเป็นการ Promote ทางโซเชียลมีเดีย 
ซึ่งมีผู๎ติดตาม 2 แสนกวําคนในแฟนเพจ Posts เพ่ือเป็นการให๎ผู๎บริโภคพบเห็นบนหน๎า New Feed 
ของเพจอยูํบํอย ๆ อีกท้ังผู๎บริโภคท่ีซื้อสินค๎าสามารถแฮชแท็กข๎อความ (#ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑
เครื่องเสียงรถยนต๑) เพ่ือรํวมสนุกกิจกรรมตําง ๆ กับทางร๎านเรา และสามารถสั่งซื้อหรือสอบถาม
ข๎อมูลได๎ตลอดเวลาตามที่ผู๎บริโภคต๎องการ 
 
ภาพที่ 5.10: แสดงการทําการตลาดผํานชํองทาง Facebook 
 

  
 
ที่มา: One-max เครื่องติดรถยนต์ทุกชนิด จ. ปทุมธานี จ าหน่ายปลีก-ส่ง. (2563). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/onemax1/photos/pcb.1527512640742939/posts/152
7509740743229/. 

 
   2) Line Official Account 
   เป็นอีกหนึ่งชํองทางที่ใช๎ในการติดตํอ โฆษณา และสํงขําวสารตําง ๆ ให๎กับลูกค๎า 
อีกท้ังยังเป็นชํองทางท่ีใช๎ในการติดตํอสอบถามหรือสั่งซื้อสินค๎าได๎ ซึ่งชํองทางนี้จะเป็นกลุํมลูกค๎าของ
ทางบริษัทอยํางชัดเจน อีกท้ังยังสามารถกระตุ๎นยอดขายได๎เป็นอยํางดี และต๎นทุนในการลงทุนต่ําอีก
ด๎วย  
  5.5.4.2 การสํงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
   1) การจัดทํา Marketing Campaigns 
   ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑จะมี Marketing Campaigns รํวมกับร๎าน
เจพอิีเล็กทรอนิกส๑ตามฤดูกาล จะมีเงื่อนไขการสํงเสริมการขายได๎ ดังนี้ 
    - ลูกค๎าท่ีซื้อสินค๎าครบ 5,000 บาท จากร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ สามารถแลก
กาแฟได๎ 1 แก๎วมูลคํา 50 
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   2) การพัฒนาระบบ Membership Rewards 
   สร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎าโดยใช๎กลยุทธ๑ CRM  
   ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑จะมีบัตรสมาชิกที่เรียกวํา FRANKER 
CARD ซึ่งคือบัตรสมาชิกที่มีไว๎สําหรับรับสํวนลดหรือสิทธิพิเศษที่ร๎านจัดรายการและมีของแถมสําหรับ
สมาชิกอีกมากมาย เมื่อลูกค๎าซื้อสินค๎าครบ 50 บาทได๎รับ คะแนน 1 คะแนน สะสมเข๎าไปในบัตร โดย
บัตร Foundation Level ใช๎เพียงเบอร๑โทรฯ ก็สามารถสะสมแต๎ม 
    1) บัตร Foundation Level สิทธิพิเศษ สมัครฟรี มีอายุการใช๎งาน 1 ปี 
 
ภาพที่ 5.11: แสดงบัตร Foundation Level 
 

 
 
    สิทธิพิเศษ ดังนี้ 
     - สะสมคะแนน เมื่อซื้อของในวันเกิดจะได๎คะแนน X2 
     - โปรโมชั่น ซื้อครบ 10 แก๎วแถม 1 มูลคํา 60 บาท ไมํสามารถแทนเป็นเงิน
สดได๎ 
    2) กดไลท๑ กดแชร๑เพจแถมของรางวัลทางร๎านในกลํองชิงโชค 
     - ฟรี Wifi 
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ตารางที่ 5.3: คําใช๎จํายทางการตลาด 
 

รายการ ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวมคําใช๎จําย 

Online Marketing                          

Facebook                         60,000.00 

Line                         12,000.00 

สํงเสริมการขาย                          

บัตรสมาชิก                         31,200.00 

สํวนลด                         11,800.00 

โปรโมชั่น                         15,000.00 

รวมคําใช๎จํายทางการตลาด                         130,000.00 

 
  - คําใช๎จํายโฆษณา เชํน Line เดือนละ 1,000 บาท Facebook จากการยิง Add เดือนละ 5,000 บาท 
  - บัตรสมาชิกใบละ 10 บาท คาดการณ๑คนสมัครสมาชิกประมาณ เดือนละ 2,600 คน สํงเสริมการขาย คาดการณ๑คนใช๎สํวนลดและโปรโมชั่น 10% 
 



 

 

บทที่ 6 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

 
6.1 แผนการด าเนนิงาน  
 6.1.1 การตกแตํงร๎าน 
 โซนแรก 
 ลูกค๎าทุกคนสามารถเข๎าได๎หมดทุกคนจากประตูด๎านหน๎าของร๎าน เมื่อลูกค๎าเปิดประตูเข๎า
ร๎านเข๎ามาจะได๎กลิ่นสัมผัสแรกท่ีลูกค๎าจะได๎คือกลิ่นกาแฟสด หอมกรุํนเหมือนพ่ึงคั่วเสร็จ ที่ตั้งใจคั่ว
เมล็ดกาแฟสูตรพิเศษ เพ่ือให๎ รับอรรถรสแบบกลิ่นสัมผัสชวนหลงใหลแรงกระตุ๎นในการซื้อเมื่อเปิด 
ร๎านเข๎ามา จุดแรกท่ีลูกค๎าสังเกตได๎จะเป็นเคาน๑เตอร๑กาแฟ มีพนักงานต๎อนรับให๎บริการและแนะนํา
บริการของร๎าน ซึ่งทางร๎านจะจัดเป็นร๎านกาแฟที่ตกแตํงภายในเป็นร๎านกาแฟเครื่องเสียงรถยนต๑ ซึ่งได๎
ไอเดียมาจากธุรกิจครอบครัวที่ขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ และมีพาร๑เนอร๑ขายสํงเครื่องเสียง
รถยนต๑จึงเป็นศูนย๑รวมเครื่องเสียงรถยนต๑แบบครบวงจรที่ใหญํที่สุดในจังหวัดปทุมธานี จึงทําให๎เรามี
ผู๎ประกอบการร๎านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต๑ทั่วประเทศและมีทั้ง สายประกวดงานแตํงเครื่องเสียง
ระดับประเทศได๎รับรางวัลมากมายมีชื่อเสียงโดํงดังในวงการเครื่องเสียงรถยนต๑ ซึ่งทําให๎เรามี 
คอนเน็กชั่นด๎านนี้โดยตรง เราจะเปิดโอกาสให๎ร๎านเครื่องเสียงที่มีความต๎องการอยากโชว๑ฝีมือ และมี
สํวนรํวมในการออกแบบโซนร๎าน ซึ่งชํางสํวนใหญํมีฝีมือในการตีตู๎และการออกแบบฝูาผนังรถยนต๑
หรือทุกสํวนในรถยนต๑เลยก็วําได๎ และในครั้งนี้เราจะจําลองร๎านกาแฟให๎เหมือนอยูํในรถแตํงเครื่อง
เสียงรถยนต๑ สโลแกนของร๎าน คือ เครื่องเสียงรถยนต๑ไมํจําเป็นต๎องอยูํในรถยนต๑เสมอไปและเราจะ
เป็นมากกวําร๎านกาแฟ 
 สีของร๎าน แบํงออก เป็น 3 สี 
  1.70% สีดํา มาจากสีของสําโพง 
  2.30% สีวอมไวน๑ มาจากสีทองแดงจากสายไฟ 
  3.10% สีชมพู มาจากตัวแทนความรักจากชมรมแตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ 
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ภาพที่ 6.1: แสดงภาพตัวอยํางบรรยากาศภายในร๎าน 
 

 
 
ที่มา: ร้านนั่งชิวที่มาพร้อมความเท่สไตล์ลอฟท์และโดดเด่นด้วยของสะสมวินเทจ. (2561). สืบค๎นจาก 

https://favforward.com/lifestyle/eat-drink/43263.html  
 
 6.1.2 กลยุทธ๑การออกแบบแผนผังร๎าน 
 วางแผนผังร๎านแบบ Free-Flow คือ การวางเก๎าอ้ีและของตกแตํงร๎านเป็นแบบอิสระเป็น
แบบกระจายตัวและไมํได๎บังคับให๎ลูกค๎าเดินไปทางใดทางหนึ่งอยํางชัดเจน ให๎ลูกค๎ามีความสบายใจใน
การเลือกทางเดิน เชํน เคาน๑เตอร๑คิดเงินจะอยูํทางด๎านซ๎ายด๎านหน๎าสุดของประตูทางเข๎าร๎านที่เหลือ
จะกระจายองค๑ประกอบภายในร๎านตามความเหมาะสมจะทําให๎ร๎านดูสบายตา มีพ้ืนที่มากขึ้นดูเหมาะ
กับร๎านระดับไฮเอนด๑สินค๎ามีน๎อยแตํเน๎นความสวยงาม 
Concept ของการตกแตํงในร๎าน 
 เคาน๑เตอร๑บาร๑กาแฟจะออกแบบเป็นชุดตู๎ลําโพงที่มีชิ้นเดียวในโลกที่ออกแบบมา เพ่ือวาง
เคาน๑เตอร๑กาแฟและเหมาะสมกับการใช๎งานโดยเฉพาะ แสดงภาพตัวอยํางจําลองเคาน๑เตอร๑บาร๑กาแฟ 
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ภาพที่ 6.2: แสดงภาพตัวอยํางจําลองเคาน๑เตอร๑บาร๑กาแฟ 
 

 
 
ที่มา: ลองติชม กันได้คับ งบ 50000 คับ One-max.  (2563).  สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/onemax1/photos/pcb.1527512640742939/posts/152
7509740743229. 

 
ภาพที่ 6.3: แสดงภาพตัวอยํางแผนผังภายในร๎าน 
 

 
 
 
 

ห๎อง

 ตู้โชว์ 3

ตู ้บาร์

กาแฟ 

จําลอง

โต๊ะ 
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ภาพที่ 6.4: แสดงภาพตัวอยํางจําลองโต๏ะเก๎าอ้ีและโซฟา 
 

 
ที่มา: ร้านนั่งชิวที่มาพร้อมความเท่สไตล์ลอฟท์และโดดเด่นด้วยของสะสมวินเทจ. (2561). สืบค๎นจาก 

https://favforward.com/lifestyle/eat-drink/43263.html.  
 
 โซนโต๏ะเก๎าอ้ี จะมี 3 อยําง เพ่ือเป็นการผสมผสานอยํางที่ 1) จะใช๎โซฟาสีดํา 2) โต๏ะไม๎ 3 ต๎ู
เครื่องเสียงรถยนต๑ และในตู๎กระจกที่วางแก๎วเราจะจําลองการทํางานของกระบวนการทําเครื่องเสียง
รถยนต๑ และจะเป็นโต๏ะไม๎แถวยาวติดกระจกเหมือนดังในรูปซึ่ง ๆ 
 
ภาพที่ 6.5: แสดงภาพตัวอยํางจําลองโซนถํายรูป 1 
 

  
 
ที่มา: One-max เครื่องติดรถยนต์ทุกชนิด จ. ปทุมธานี จ าหน่ายปลีก-ส่ง. (2563). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/onemax1/photos/pcb.1527512640742939/posts/152
7509740743229/. 
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 โซนถํายรูป ซึ่งปกติเราจะเห็นงานซาวด๑ที่อยูํภายในรถเทํานั้น เราจะจําลองเป็นเก๎าอ้ีเพ่ือไว๎
เป็นจุดถํายรูป ซึ่งไมํต๎องกลัวการนั่งและมีผลตํอน้ําหนักเพราะปกติงานซาวด๑ที่ขึ้นงานของเครื่องเสียง
รถยนต๑สามารถรับน้ําหนักคนได๎อยูํแล๎วถ๎าอยูํในวงการเครื่องเสียงถ๎ามีงานโชว๑จะใช๎โคโยตี้หรือพริตตี้ 
อยูํบนงานซาวด๑ ซึ่งรองรับน้ําหนักได๎อยํางดี สํวนฝูาเราจะจําลองเป็นงาน VIP ตีฝูาออกแบบเหมือนใน
งานรถเป็น ดังรูป 
 
ภาพที่ 6.6: แสดงภาพตัวอยํางจําลองการออกแบบฝูาเพดาน 
 

  
 
ที่มา: แต่งภายในรถตู้ ช่างโน๊ต ภาสวัสดิ์แวนท์ บางปะอินอยุธยา (โน๊ต). (2560). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2056438511268899&set=a.1394216560
824434. 

 
 การวางแผนผังแบบ Herringbone จะเป็นโซนตู๎โชว๑ที่ติดผนังประมาณ 3 ตู๎ภายในร๎านจะ
เป็นสินค๎าที่ยืมมาจากบริษัทแมํที่ยืมมาฝากขาย สินค๎าที่ยืมมาวางขาย จะมี 3 สํวนใหญํ ๆ คือ 1) 
บริษัทแมํจะเป็นอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑จําพวกสายไฟ 2) พาร๑เนอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑จําพวก
ลําโพง 3) สํวนของลูกค๎าที่เป็นผู๎ประกอบการจะเป็นจําพวกตู๎โชว๑เครื่องเสียงสําเร็จรูปพร๎อมใช๎งาน 
เป็นต๎น เพ่ือจําหนํายให๎กับลูกค๎าท่ีสนใจและต๎องการซื้อสินค๎าภายในตู๎ได๎ หรือบริเวณของตกแตํงได๎มี
ความรํวมมือกับบริษัทแมํและพาร๑ทเนอร๑ร๎านเครื่องเสียงตําง ๆ มาวาง โดยไมํมีคําใช๎จํายแตํถ๎าหาก
ทางคาเฟุขายสินค๎าได๎ทางบริษัทแมํและพาร๑เนอร๑ตําง ๆ ที่รํวมกับร๎านคาเฟุเครื่องเสียงรถยนต๑จะแบํง
เปอร๑เซ็นต๑ในการขายให๎ 3% ซึ่งทางร๎านจะได๎รายได๎เข๎าร๎านและจะมีสิทธิพิเศษสําหรับพนักงานทุกคน
ถ๎าเชียร๑สินค๎าและขายได๎ทางคาเฟุจะแบํงกําไร ให๎พนักงานทั้งหมดในร๎านทุกตําแหนํง 1% และอีก 
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2% จะเป็นรายได๎ของร๎าน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให๎กับพนักงานตั้งใจมาเพ่ือทํางานและมีความเทําเทียม
กันในการแบํงเปอร๑เซ็นต๑ 
 
ภาพที่ 6.7: แสดงภาพตัวอยํางจําลองตู๎โชว๑สินค๎า 
 

 
 
ที่มา: บริษัท ขํวงสิงห๑เชียงใหมํ จํากัด. (2560). ตู้โชว์เครื่องเสียง. สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/khuangsingha/photos/ตู๎โชว๑เครื่องเสียงรถยนต๑/
476376872562954/. 

 
ภาพที่ 6.8: แสดงภาพตัวอยํางจําลองห๎องรับลอง 
 

 
 
ที่มา: 3 ไอเดียแต่งห้องประชุมที่ปลุกให้ห้องมีชีวิตชีวา. (2564). สืบค๎นจาก 

https://www.modernform.co.th/editorial/be-inspired/meeting-room-design. 
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 โซนที่สองจะเป็นโซนห๎องรับรองความกว๎าง 5x6 ตารางเมตร จะเป็นห๎องรับรองให๎กับใน
การพักผํอนและ ใช๎ในภายในห๎องจะจัดเป็นการวางแผนผังแบบ Free-Flow ในห๎องจะประกอบไป
ด๎วยทีวี Wi-Fi โปรเจคเตอร๑ภายในห๎องจะเป็นห๎องเก็บเสียง เพ่ือสร๎างความสํวนตัวให๎กับผู๎ที่มาใช๎
บริการห๎อง 
 
ภาพที่ 6.9: แสดงภาพตัวอยํางจําลองลานจอดรถ 
 

 
 
 ลานจอดรถของเราจะมีด๎วยกัน 2 สํวน บริเวณแรกจะเป็นบริเวณของหน๎าร๎านเป็นกลางแจ๎ง
ติดถนนสํวนบริเวณท่ีสองจะเป็นบริเวณข๎างร๎านจะเป็นในรํมมีหลังคากันแดดกันฝน ซึ่งลูกค๎าสามารถ
เลือกจอดได๎ ทั้งสองโซน 
 
6.2. การเลือกท าเลที่ตั้ง และการจัดเตรียมพื้นที่  
 สถานที่ตั้งร๎านเจพี อิเล็กทรอนิกส๑ ที่อยูํ 136/31 ตําบล บ๎านกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี 
12000 ใช๎พ้ืนที่ทําร๎านกาแฟ 1 ล็อก 1 ชั้น ขนาด 5*50*2.5 เมตร จากการตํอเติมโครงสร๎างเดิมและ
ตกแตํงภายในร๎านประมาณ 1,270,450 บาท ซึ่งเป็นพื้นที่สํวนตัวเลยมีคําเชํา 1,500 บาทตํอเดือน ซึ่ง
ร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑อยูํเมนหลักใหญํ ร๎านติดถนนที่เป็นทางบังคับไปได๎หลายทางซึ่งบริเวณร๎านใน
รัศมี1กิโลเมตรจะติด 3 ตลาดใหญํ คือ ตลาดพูนทรัพย๑ ตลาดพีเซนเตอร๑ และตลาดสามแยก และ
โรงพยาบาลสยามเซนคาร๑ลอส และโรงงานไทยสแตนเลย๑การไฟฟูา ในรัศมี 5 กิโลเมตร วิทยาลัย
เทคโนโลยีกับมหาลัยปทุมธานี ห๎างเปิดใหมํ The Nine Center Tiwanon การช๎อปปิ้งและค๎าปลีก 
ใน บางกะดี ในรัศมี 15 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี มหาลัยรังสิต BTS รังสิต ฟิวเจอร๑ปาร๑ค
รังสิต 
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ภาพที่ 6.10: การเลือกทําเลที่ตั้ง และการจัดเตรียมพ้ืนที่ 
 

 
 
ที่มา: เจพีอีเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์เครื่องเสียงราคาส่ง. (2564). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=155540236566422&set=a.14909374054
4405. 

 
ภาพที่ 6.11: แผนที่ร๎านกาแฟ ตั้งอยูํที่ เจพีอิเล็กทรอนิกส๑ 
 

 
 
ที่มา: Google Map. (2563). เจพีอิเล็กทรอนิกส์. สืบค๎นจาก 

https://www.google.com/maps/place. 
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6.3 กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับท าเครื่องดื่ม 
 6.3.1 การจัดซื้อวัตถุดิบ 
 เมล็ดกาแฟ ใบชา และสํวนผสมสําหรับเครื่องดื่มตําง และอุปกรณ๑อ่ืน ๆ สําหรับที่ใช๎ในการ
กระบวนการผลิตเครื่องดื่ม อาทิเชํน แก๎ว หลอด กระดาษเช็ดชู ถุง และอ่ืน ๆ จะจัดซื้อที่ Makro 
ออนไลน๑ สะดวกงํายแคํรอรับสินค๎า 
 
ภาพที่ 6.12: ตัวอยํางการสั่งซื้อแมคโครออนไลน๑ 
 

 
 
ที่มา: แมคโคร. (2562). สืบค๎นจาก https://www.makroclick.com/th. 
 
 6.3.2 การจัดเก็บวัตถุดิบ 
 ในการจัดเก็บวัตถุดิบจะจัดเก็บไว๎ในพ้ืนที่แห๎ง เพื่อให๎งํายตํอการใช๎งานและเป็นการรักษา
คุณภาพวัตถุดิบให๎มีประสิทธิภาพตํอการมาผลิตเป็นเครื่องดื่มให๎กับลูกค๎า โดยมีการแบํงการจัดเก็บ 
ดังนี้ 
  1) วัตถุดิบในการทําเครื่องดื่ม  โดยทางร๎านจะวางแผนในการจัดซื้อและเช็คสต็อก
คงเหลือและจัดเก็บให๎มีระยะการใช๎งานประมาณ 7 วัน และทําการเก็บไว๎ในห๎องเก็บของ 
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  2) การจัดเก็บบรรจุภัณฑ๑ และวัสดุสิ้นเปลืองตําง ๆ เชํน ภาชนะใสํเครื่องดื่ม หลอด 
กระดาษทิชชูํ และอุปกรณ๑ทําความสะอาดเป็นต๎น โดยทางร๎านจะวางแผนในการจัดซื้อและจัดเก็บให๎
มีระยะเวลาในการใช๎งานประมาณ 30 วัน และทําการเก็บไว๎ในห๎องเก็บของ 
 6.3.3 กระบวนการในการผลิต 
 กระบวนการผลิตเป็นสํวนหนึ่งและสํวนสําคัญของร๎าน เนื่องจากต๎องมีการควบคุมคุณภาพ 
ปริมาณและเวลาในการผลิตตรงตามเปูาหมายที่วางไว๎ 
 
ภาพที่ 6.13: กระบวนการในการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

เตรียมอุปกรณ๑การชงเครื่องดื่ม 

บดเมล็ดกาแฟสดคั่วจนละเอียด 

นํากาแฟสดคั่วบดที่ได๎กรองผํานน้ําร๎อนโดยใช๎เครื่องชงกาแฟเอส
เพรสโซ 

นํากาแฟมาปรุงแตํงรสชาติ ตามชนิดที่ต๎องการ เชํน เอสเพรสโซ 
มอคคํา ลาเต๎ เป็นต๎น เมนูร๎อน เย็น ปั่น (ใสํน้ําแข็ง) 

เทลงภาชนะท่ีเตรียมและพร๎อมเสิร๑ฟ 

สิ้นสุดกระบวนการชง 
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6.4 การจัดสรรพื้นที่ภายใน  
 พ้ืนที่ของร๎าน ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ มีที่ตั้งอยูํที่ ร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑ 
เพียง 5*50*2.5 เมตรมีเก๎าอ้ีนั่งคูํ 6 โต๏ะ 12 คน และมีโต๏ะรวมนั่งได๎ประมาณ 8 คน ห๎องรับรอง มี1
โต๏ะ 1 ชุดรองรับได๎ 4-5 คน ลูกค๎าสํวนใหญํมักจะซื้อเครื่องดื่มนําไปรับประทานที่อ่ืน จํานวนโต๏ะ
เพียงพอสําหรับคนที่จะนั่งในร๎าน เคาน๑เตอร๑ขนาด3*4เมตร ห๎องรับรอง 5*13*2.5 พื้นที่ให๎บริการ
ลูกค๎า 5*30*2.5 
 
ภาพที่ 6.14: การจัดสรรพื้นที่ภายใน 
 

 
 
6.5 พื้นที่ให้บริการลูกค้า 
 พ้ืนที่รับรองผู๎ที่มาใช๎บริการจะมี 2 โซนให๎บริการเพ่ือรับรองลูกค๎า โซนแรกจะเป็นโซน
รับรองลูกค๎าจะอยูํใกล๎กับทางเข๎า-ออกเพ่ือสะดวกการเข๎าออกเม่ือเดินเข๎ามาในร๎านลูกค๎าจะพบกับ
เคาน๑เตอร๑บาร๑กาแฟให๎บริการ และมีพ้ืนที่ให๎บริการสําหรับลูกค๎าให๎ได๎นั่งพักรอหรือรับประทาน
เครื่องดื่ม รวมถึงทํากิจกรรมตําง ๆ กับคนรักหรือเพ่ือนที่มาด๎วย ภายในร๎านจะมีโต๏ะสําหรับ 2 ที่นั่ง 5 
โต๏ะ และโต๏ะบาร๑ข๎างกระจกข๎าง ๆ สําหรับที่นั่ง 8 คน 1 โต๏ะ และโซนสองจะเป็นห๎องรับรอง มี TV 
และมีโต๏ะชุดโซฟา1ชุดสําหรับ 4 ที่นั่ง รองรับลูกค๎าได๎กวํา 22 ที่นั่ง และภายในโต๏ะออกแบบมีปลั๊ก
ติดตั้งไว๎กลางโต๏ะพร๎อมอินเทอร๑เน็ต Free Wifi โซนห๎องน้ําจะอยูํข๎างนอกร๎าน จะเป็นห๎องน้ําสําหรับ
ผู๎ชาย 1 ห๎อง และผู๎หญิง 1 ห๎อง ที่จอดรถ อยูํบริเวณข๎างร๎านและหน๎าร๎านจอดได๎ถึง 10-15 คัน 
 พ้ืนที่ทํางานของพนักงาน 
  1) เคาน๑เตอร๑ต๎อนรับลูกค๎าเป็นที่บริการลูกค๎า รับออร๑เดอร๑ รับรายการสํงไปยังบาริสต๎า 
และนําไปคิดเงินผํานเครื่องคิดเงินและดูแลความสะอาด โดยพื้นที่นี้จะมีพนักงานอยํางน๎อย 1 คน 

ห๎องรับรอง 

 ตู๎โชว๑ 3 ตู ๎

บาร๑

จําลอง

เครื่องเสยีง 

โต๏ะ 
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  2) บาริสต๎า รับออรเดอร๑ตามลูกค๎าสั่งและเตรียมชงเครื่องดื่มตามลูกค๎าสั่งและดูแล
ความสะอาดภายในบาร๑ โดยพ้ืนที่นี้จะมีพนักงาน อยํางน๎อย 1 คน 
  3) ผู๎จัดการร๎านรับคําสั่งจากเจ๎าของร๎านเพ่ือนํามาปฏิบัติตามแผนงานที่ได๎รับมอบหมาย
โดยพื้นที่นี้จะมีพนักงานอยํางน๎อย 1 คน 
 
ภาพที่ 6.15: กระบวนการให๎บริการลูกค๎าภายในร๎าน 
 

 
 
6.6 รูปแบบและระยะเวลาในการให้บริการร้านกาแฟแฟรงค์เกอร์เครื่องเสียงรถยนต์ 
 ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ เป็นการบริการจําหนํายเครื่องดื่มกาแฟสดและ
เครื่องดื่มชนิดอ่ืน โดยร๎านจะให๎บริการตั้งแตํ 10.00-18.00น. จันทร๑-อาทิตย๑ หยุดทุกวันเสาร๑ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ๑ 
 
6.7 กระบวนการช าระเงิน 
 ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ รับชําระเป็นเงินสด โอนชําระผํานธนาคารหรือ
พร๎อมเพย๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกตํอลูกค๎า 
 
 
 

การต๎อนรับลูกค๎า 

รับรายการคําสั่งซื้อ 

การรับชําระเงิน 

เสิร๑ฟเครื่องดื่มให๎แกํลูกค๎า 

การทําความสะอาดโต๏ะ
หลังจากลูกค๎าใช๎บริการ 
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ภาพที่ 6.16: ตัวอยํางชํองการชําระเงิน 
 

 
 
ภาพที่ 6.17: ตัวอยํางวิธีการชําระเงินผํานธนาคาร 
 

 
 
6.8 อุปกรณ์ที่ใช้การผลิตเครื่องดื่ม 
 
ตารางที ่6.1: อุปกรณ๑ท่ีใช๎การผลิตเครื่องดื่ม 
 

ลําดับ รายการ 
1 เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซํ Delisio 2 หัวกรุ๏ป (11 ลิตร) 
2 แผํนยางรองแท็มเปอร๑เข๎ามุม 

3 แทมเปอร๑ ที่กดกาแฟ  

4 เครื่องบดกาแฟ 

5 ด๎ามชงกาแฟ ทางน้ําไหล 2 ทาง 

6 เครื่องตีฟองนม 
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่6.1 (ตํอ): อุปกรณ๑ท่ีใช๎การผลิตเครื่องดื่ม 
 

ลําดับ รายการ 
7 เหยือกตีฟองนม 600 CC รุํนปากแหลม สแตนเลส 
8 เครื่องปั่น (1390 W.) คลีโอรุํน ccb403 

9 แปรงปัดผงกาแฟด๎ามไม๎ 

10 อํางเคาะกากกาแฟสแตนเลสกลม มินิ 

11 เคาน๑เตอร๑สแตนเลสร๎านกาแฟ 

12 ตู๎แชํมินิมาร๑ท 
13 ถ๎วยตวงชงกาแฟ 8oz/250 มล. 
14 แก๎วขนาด 2oz 

15 ขวดใส 

16 เหยือกน้ํามีสเกล ขนาด 1.85 ลิตร 

17 ถาดอาหาร 

18 ช๎อนคนกาแฟ สแตนเลส 
19 ช๎อนตักเมล็ดกาแฟพลาสติก 
20 ขวดทําวิปครีม สแตนเลส 

21 ที่เปิดนมกระป๋อง 

22 ที่ตักน้ําแข็ง 

23 ขวดโหลพลาสติกพร๎อมช๎อน 

24 เขียงขนาดเล็ก รุํน CB217 
25 มีดเล็ก ขนาด 5 นิ้ว 
26 ถังน้ําพลาสติกพร๎อมฝา ขนาด 70 ลิตร สีดํา 

27 ที่ค้ันน้ําผลไม๎ ทรงกลมใหญํ 
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6.9 รายการวัสดุสิ้นเปลือง 
 
ตารางที่ 6.2: รายการวัสดุสิ้นเปลือง 
 

ลําดับ รายการ 
1 เสื้อพนักงานพร๎อมสกรีน 
2 ผ๎ากันเปื้อนพร๎อมหมวก. 

3 ผ๎าขนหนูเช็ดมือ 

4 ผ๎าเช็ดโต๏ะขนาด 12x12 นิ้ว 

5 แก๎วกาแฟร๎อน 8 ออนซ๑ 

6 แก๎วกาแฟเย็นทรงตัวยู ขนาด 18 ออนซ๑ 
7 หลอดหักงอ 
8 หลอดช๎อน 

9 ช๎อนพลาสติกคนกาแฟร๎อน 

10 กระดาษทิชชู 

11 ปลอกกระดาษ 

12 ฝาถ๎วย2ชั้นสีดํา 8 ออนซ๑ 
13 ฝายกดื่ม 98 มม. 
14 ถุงคํูใสํแก๎ว 

15 ถุงเดี่ยวใสํแก๎ว 

16 น้ําเชื่อม 

17 น้ําตาลซอง 

18 นมข๎นหวานคาร๑เนชัน 2 กก. 
19 นมข๎นจืดคาร๑เนชัน เอ็กซ๑ตร๎า 385 กรัม 
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6.10 รายการวัตถุดิบ 
 
ตารางที ่6.3: รายการวัตถุดิบ 
 

ลําดับ รายการ 
1 เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 
2 ชาเขียวตรามือเขียว 400 กรัม 

3 ชาไทยชาตรามือแดง 400 กรัม 

4 โกโก๎ 1000 กรัม 

5 มะนาว 

6 น้ําเชื่อม 
7 ไซรัป 
8 น้ําแข็ง 

9 เฮลซ๑บลูบอย 

 
6.11 รายการอุปกรณ์ตกแต่ง 
 
ตารางที ่6.4: รายการอุปกรณ๑ตกแตํง 
 

ลําดับ รายการ 

1 โต๏ะบาร๑+เก๎าอ้ี 3 ตัว (150 ซม)  

2 โซฟาหนังแท๎ 1 ที่นั่ง 
3 โซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุํนแมกซ๑ 95 x 80 x 86 ซม. 
4 ปูายเมนู 

5 ตู๎โชว๑ 
6 คําตีกระจก ขนาด 5*30*2.5=87.5*3000 

7 แอร๑ 12000 BTU 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่6.4 (ตํอ): รายการอุปกรณ๑ตกแตํง 
 

ลําดับ รายการ 

8 ตีผนัง+ฝูากั้นห๎อง+ตกแตํง 

9 เครื่องคิดเงิน 

 
 



 

 

บทที่ 7 
แผนจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
7.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 7.1.1 เพ่ือคัดสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการเข๎ามาทํางานใน
ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ จังหวัดปทุมธานี 
 7.1.2 เพ่ือใช๎ศักยภาพของบุคลากรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 7.2.3 เพ่ือบรรลุเปูาหมายสูํความประสบความสําเร็จ 
 
7.2 การจัดองค์กร 
 7.2.1 โครงสร๎างองค๑กร 
 
ภาพที่ 7.1: โครงสร๎างองค๑กร  
 

 
 
7.3 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 7.3.1 เจ๎าของกิจการ 
 หน๎าที่ความรับผิดชอบ 
 เจ๎าของกิจการเป็นสํวนสําคัญในการกําหนดทิศทางของธุรกิจ กิจการจะดําเนินตํอไปได๎ต๎อง
มีการจัดการที่เป็นระบบและต๎องออกแบบกลยุทธ๑ให๎ชัดเจนที่สุด เชํน รายได๎และเพ่ิมยอดขายเรื่อย ๆ

เจ๎าของร๎าน 

ผู๎จัดการร๎าน 

บาริสต๎า 
พนักงานประจํา

ร๎าน 

 

พนักงานทําความ
สะอาดร๎าน 
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ระบบการจัดการตลาดและวางแผนกิจกรรมการสํงเสริมการขาย ใช๎สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ เพื่อ 
โปรโมทสินค๎าได๎อยํางแมํนยํา และบริหารพนักงาน ดูแลการรับสมัครพนักงานให๎ตรงตามคุณสมบัติ
ของตําแหนํงงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพ่ือให๎ในการจัดสรรผลตอบแทนอยํางเหมาะสมและ
เป็นธรรม ระบบการเงินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเจ๎าของกิจการจะต๎องวางแผนกลยุทธ๑อยํางรอบคอบและ
จัดหาและตรวจสอบคุณภาพ  
 7.3.2 ผู๎จัดการร๎าน 
 หน๎าที่ความรับผิดชอบ รับกลยุทธ๑จากเจ๎าของกิจการโดยตรงเพ่ือมาใช๎ในการควบคุมและ
ปฏิบัติใช๎ตามที่ระบบวางแผนกลยุทธ๑จากเจ๎าของกิจการกําหนดมาให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค๎า โดยเข๎าไปสอบถามความคิดเห็นของลูกค๎าและแก๎ปัญหาลูกค๎า 
Complain ด๎วยกิริยามารยาทที่เหมาะสม เพ่ือสร๎างความพึงพอใจให๎ลูกค๎า 
 คุณสมบัติ 
   - จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด๎านการจัดการหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่มีความรู๎ด๎านการทํา
บัญชีและจัดซื้อ 
  - สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต๎นได๎ 
  - มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 
  - มีความเป็นผู๎นํา สามารถวิเคราะห๑และแก๎ไขปัญหาได๎ดี 
  - สามารถทํางานภายใต๎แรงกดดันได๎ดี 
 เงินเดือน 20,000 บาท 
 7.3.3 บาริสต๎า 
 หน๎าที่ความรับผิดชอบ  
 หน๎าที่รับแบบแผนการปฏิบัติงาน ที่ได๎รับคําสั่งจากผู๎จัดการร๎านนํามาปฏิบัติตั้งแตํ
กระบวนการผลิตจนถึงมือลูกค๎า ควบคุมการผลิต และรับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อทํา
เครื่องดื่ม พัฒนาเมนูเครื่องดื่มใหมํสําหรับลูกค๎าเสมอ รวมถึงการรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ๑
ที่กําหนด 
 คุณสมบัติ  
 มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในการชงเอสเพรสโซและรอบรู๎เกี่ยวกับกาแฟและดูแลความสะอาด
มีประสบการณ๑ทํางานมา 1-2 ปี หรือไมํมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบ อดทน และตรงตํอ
เวลา  
 เงินเดือน 18,000 บาท 
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 7.3.4 พนักงานประจําร๎าน 
 หน๎าที่ความรับผิดชอบ  
 มีหน๎าที่ดูแลลูกค๎าและบริการตามความต๎องการของลูกค๎าและให๎คําแนะนําสําหรับลูกค๎าที่
สนใจสินค๎าภายในร๎าน รับคําสั่งซื้อจากลูกค๎า แนะนําผลิตภัณฑ๑และโปรโมชั่นให๎แกํลูกค๎า จัดเตรียม
เครื่องดื่มตามคําสั่งซื้อของลูกค๎า รับเงินและทอนเงินให๎แกํลูกค๎า 
 คุณสมบัติ  
  - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป 
  - มีความซื่อสัตย๑สุจริต สามารถใช๎เครื่องคิดเงินเป็นและบริการต๎อนรับลูกค๎า และทํา
ความสะอาดภายใน/นอกร๎าน ยิ้มแย๎ม สดใส เป็นมิตรกับทุกคน พูดเพราะ 
 เงินเดือน 12,000บาท 
 7.3.5 พนักงานทําความสะอาดร๎าน 
 หน๎าที่ความรับผิดชอบ 
 มีหน๎าที่ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร๎อยภายใน/นอกร๎าน ทําความสะอาดภาชนะ
และอุปกรณ๑ทําเครื่องดื่ม จัดเก็บและตรวจสอบอุปกรณ๑ตําง ๆ ให๎อยูํสภาพพร๎อมใช๎งาน  
 คุณสมบัติ 
  - มีความกระตือรือร๎นและรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมาย 
  - มีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดี รักในงานบริการ 
 เงินเดือน 9,000 บาท 
 
7.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 
ตารางที่ 7.1: คําตอบแทนและสวัสดิการ 
 

จํานวนบุคคลากรและอัตราคําจ๎างรายเดือน 

ลําดับ ฝุายงาน จํานวนคน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1 ผู๎จัดการร๎าน 1 20,000.00 20,000.00 

2 บารริสต๎า 1 18,000.00 18,000.00 

3 พนักงานประจําร๎าน. 1 12,000.00 12,000.00 

4 พนักงานทําความสะอาดร๎าน 1 9,000.00 9,000.00 

รวมคําใช๎จําย 4 59,000.00 59,000.00 
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ตารางที ่7.2: การคาดการณ๑จํานวนพนักงาน 5 ปี 
 

จํานวนพนักงาน (คน) ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ผู๎จัดการร๎าน 1 1 1 1 1 

บารริสต๎า 1 1 2 2 3 

พนักงานประจําร๎าน. 1 1 2 2 3 

พนักงานทําความสะอาดร๎าน 1 1 2 2 3 

รวมจํานวนพนักงาน 4 4 7 7 10 

 
ตารางที่ 7.3: คําตอบแทนและสวัสดิการ 5 ปี 
 

ฝุายงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

ผู๎จัดการร๎าน 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

บาริสต๎า 216,000.00 216,000.00 432,000.00 432,000.00 648,000.00 

พนักงานประจํา
ร๎าน. 

144,000.00 144,000.00 288,000.00 288,000.00 432,000.00 

พนักงานทําความ
สะอาดร๎าน 

108,000.00 108,000.00 216,000.00 216,000.00 324,000.00 

รวมคําใช๎จําย 708,000.00 708,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00 1,644,000.00 

 
 จะคาดการณ๑จากการยอดขายสินค๎าเพ่ิมขึ้นแตํละปี 
 
7.5 การฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให๎มีทักษะในการปฏิบัติติงาน จะสามารถดําเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกันตามเปูาหมายของร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ จ. ปทุมธานี จึงต๎องมีการ
ฝึกอบรมและสอนงาน ได๎แกํ บาริสต๎าและพนักงานต๎อนรับเพราะทั้งสองฝุายจะรับการสื่อสารกับ
ลูกค๎าโดยตรง ในเรื่องของการบริการต๎อนรับ รายละเอียดงานตําง ๆ ภายใน/นอกร๎าน กฎระเบียบ 
และหน๎าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรมเกี่ยวกับมารยาทการให๎บริการ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
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เตรียมเครื่องดื่ม เพ่ือหากเกิดกรณีฉุกเฉินพนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได๎ และการพัฒนา
บุคลากรจะถูกกําหนดขึ้นมาเพ่ือสอดคล๎องกับตําแหนํงงานของแตํละบุคคล 
 



 

 

บทที่ 8 
กลยุทธ์ด้านการเงิน 

 
8.1 แหล่งที่มาของเงินทุน  
 กิจการมีนโยบายจัดหาเงินทุนจากสํวนของเจ๎าของทั้งหมด โดยประมาณการเงินลงทุน  
ครั้งแรกจํานวน 2,500,000 บาท เพ่ือลงทุนเริ่มต๎นและเพ่ือการดําเนินงาน มีสัดสํวนผู๎ถือหุ๎น นางสาว 
กนกพิชชา อยูํเย็น ตําแหนํง เจ๎าของกิจการ/ผู๎จัดการ สัดสํวนหุ๎น 100%  
 
ตารางที ่8.1: แหลํงที่มาของเงินทุน 
 

รายการ ทุนเจ๎าของ เงินกู๎ยืม 

ตํอเติมอาคาร คําตกแตํงร๎านและเฟอร๑นิเจอร๑ 1,270,720.00 - 

คําอุปกรณ๑ชงเครื่องดื่มและของใช๎ในร๎าน 215,769.00 - 

เงินหมุนเวียน/วัสดุสิ้นเปลือง 653,511.00 - 

เงินสํารอง 360,000.00 - 

รวมมูลคําการลงทุนทั้งสิ้น 2,500,000.00 - 

สัดสํวนโครงสร๎างเงินลงทุน% 100% 0% 

 
 ต๎นทุนของเงินลงทุน 
 เนื่องจากการลงทุนที่จําเป็นต๎องใช๎ในการเริ่มต๎นธุรกิจนั้นมาจากสํวนของเจ๎าของทั้งหมดไมํมี
การก๎ูยืมมาจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใด ๆ ทําให๎ในการคํานวณต๎นทุนทางการเงินรวม 
(Weighted Average Cost of Capital) จะมีแตํสํวนของเจ๎าของ (Cost of Equity) เพียงเดียวไมํมี
สํวนของหนี้สิ้น (Cost of Debt) 
 จากข๎อมูลผลตอบแทนของกองทุนรวมชื่อกองทุนเปิดไทยพาณิชย๑หุ๎นทุนปันผล (ชนิดจําย
ปันผล) พบวํา จํายปันผลมีอัตราผลตอบแทนที่ 12% ถ๎าลงทุนกับกองทุน 5 ปี จะได๎ผลตอบแทน
ประมาณ 1,000,000 บาท จึงสามารถใช๎เป็นเกณฑ๑เปรียบเทียบ เมื่อเทียบกองทุนรวมกับร๎านกาแฟ 
ร๎านกาแฟได๎ผลตอบแทนมากกวํา โดยจากการคาดการณ๑อัตราผลตอบแทนประมาณ 28%  
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8.2 ประมาณการรายได้ 
 ในการประมาณยอดขาย ผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานีมีจํานวนประชากรทั้งหมด 1,146,092 
คน จะใช๎ข๎อมูลหมวดหมูํอายุในประชากร จังหวัดปทุมธานีของกลุํมเปูาหมายของธุรกิจนั้น คือ กลุํม
ผู๎บริโภคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 20-39 ปี ที่อาศัยอยูํในจังหวัดปทุมธานี 
เนื่องจากผู๎บริโภคนี้มีอัตราการใช๎อินเทอร๑เน็ตสูงที่สุดในชํวงวัย ถึง 73% (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2561) มีจํานวน ผู๎บริโภค 573,046 คน 
 จากการเก็บข๎อมูลจาก แบบแสดงความคิดเห็นร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
จังหวัด ปทุมธานี พบวํา การสํารวจข๎อมูลเกี่ยวลูกค๎าร๎านเจพีอิเล็กทรอนิกส๑จะมาใช๎บริการร๎านกาแฟ
สดจากร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑พบวําเข๎ามาใช๎บริการ 89 คน จากผู๎ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 106 คน หรือคิดเป็น 84% นอกจากนี้ยังมีคําใช๎จํายในการซื้อกาแฟครั้งหนึ่งที่
ประมาณ 60-120 บาท แตํเนื่องเรามีฐานลูกค๎าท่ีเป็นหลักของร๎านเจพี และได๎ทําการสํารวจจาก
แบบสอบถาม และต๎องทํากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให๎เข๎าถึงผู๎บริโภคในจังหวัดปทุมธานี จึงประเมิน
วําจะมีผู๎ใช๎บริการร๎านกาแฟเริ่มต๎นในปีแรก 10% ของผู๎ที่สนใจมาใช๎บริการทั้งหมด  
 
ภาพที่ 8.1: ประมาณการกลุํมเปูาหมาย 

 

 
 
 
 

กลุํมเปูาหมาย: Generation Y (อายุระหวําง 20-30 ปี ในจังหวัด
ปทุมธานี มีผู๎บริโภค 573,046 คน 

กลุํมตัวอยํางแบบสอบถาม พบวํา มีผู๎สนใจมาใช๎บริการร๎านกาแฟ 
แฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 84% คิดเป็น 481,358 คน 

กลุํมตัวอยํางประมาณการผู๎ที่มาใช๎บริการในปีแรกท่ี 10% ของผู๎ที่สนใจ
คิดเป็น 48,135 คน และมีคําใช๎จํายในการซื้อตํอครั้งอยูํประมาณ 60 
บาท คิดเป็น 2,888,151 บาท 
 



81 

 

 การคาดการณ๑จากการขายเครื่องดื่มวันละ 150-200 แก๎วตํอวันจะได๎กําไรสุทธิ ปีที ่1 และ
จากการทําการตลาดผําน Facebook ได๎ประมาณ 755,883.20 บาท ปีที ่2 จากการคาดการณ๑รายได๎
เพ่ิม 10% จากการโปรโมทให๎เจ๎าพํอเครื่องเสียงรถยนต๑มาโปรโมท ปีที่ 3 จากการคาดการณ๑รายได๎
เพ่ิมข้ึน 12% จากการเพิ่มเมนูเครื่องดื่ม ปีที่ 4 จากการคาดการณ๑รายได๎เพ่ิมข้ึน 15% จากการ
สํงเสริมการขาย ปีที่ 5 จากการคาดการณ๑รายได๎เพ่ิมขึ้น 20% จากการเขียนรีวิวจากบล็อกเกอร๑ 
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ตารางที่ 8.2: ประมาณการรายได๎ (เดือน) 
 

รายการ  ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

จํานวนลูกค๎าที่ใช๎
บริการ  

150 175 150 160 150 153 150 178 157 156 190 200 

ร๎อน  260 260 260 260 260 208 208 208 182 156 260 338 

เย็น  3,120 3,250 2,860 3,380 2,600 2,730 2,652 3,120 2,600 2,860 3,900 3,900 

ปั่น  520 1,040 780 520 1,040 1,040 1,040 1,300 1,300 1,040 780 962 

รวมจํานวนลูกค๎าที่
ใช๎บริการ  

3,900 4,550 3,900 4,160 3,900 3,978 3,900 4,628 4,082 4,056 4,940 5,200 

              

คําบริการ (บาท/หนํวย)  

ร๎อน  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

เย็น  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

ปั่น  65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

คําบริการเฉลี่ย  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 8.2 (ตํอ): ประมาณการรายได๎ (เดือน) 
 

รายการ  ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

รายได๎จากการบริการ 

ร๎อน  11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 9,360 9,360 9,360 8,190 7,020 11,700 15,210 

เย็น  171,600 178,750 157,300 185,900 143,000 150,150 145,860 171,600 143,000 157,300 214,500 214,500 

ปั่น  33,800 67,600 50,700 33,800 67,600 67,600 67,600 84,500 84,500 67,600 50,700 62,530 

รวมรายได๎จาก
คําบริการ  

217,100 258,050 219,700 231,400 222,300 227,110 222,820 265,460 235,690 231,920 276,900 292,240 

หนํวย:คน 
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 จํานวนลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการใน เดือนมกราคม-ธันวาคม ประมาณการคาดวํา จะมีลูกค๎าเข๎า
มาใช๎บริการ วันละ 150-200 คน/วัน ซึ่งร๎านเปิด 26 วัน/เดือน เดือนมกราคมมีผู๎เข๎ามาใช๎บริการ 
150คน/วัน*26 เทํากับ 3,900 คน 
 ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑มีหลากหลายเมนูจึงแยกได๎ 3 ประเภท คือ ร๎อน ปั่น เย็น 
 รายได๎จากการบริการ ใช๎การคาดการณ๑ผู๎ที่เข๎ามาใช๎บริการจะสั่งเมนูเครื่องดื่มประเภทใด 
ดังนี้ 
  เดือนมกราคม ประมาณการรายได๎รายวัน รวม 8,350 บาท ดังนี้ 
   - เครื่องดื่มร๎อน 45 บาท จํานวน 10 แก๎ว คิดเป็นรายได๎ 450 บาท 
   - เครื่องดื่มเย็น 55 บาท จํานวน 120 แก๎ว คิดเป็นรายได๎ 6,600 บาท 
   - เครื่องดื่มปั่น 65 บาท จํานวน 20 แก๎ว คิดเป็นรายได๎ 1,300 บาท 
  เดือนมกราคม ประมาณการรายได๎รายเดือน รวม 217,100 บาท ดังนี้ 
   - เครื่องดื่มร๎อน 45 บาท จํานวน 260 แก๎ว คิดเป็นรายได๎ 11,700 บาท 
   - เครื่องดื่มเย็น 55 บาท จํานวน 3,120 แก๎ว คิดเป็นรายได๎ 171,600 บาท 
   - เครื่องดื่มปั่น 65 บาท จํานวน 520 แก๎ว คิดเป็นรายได๎ 217,100 บาท 
 
ตารางที ่8.3: ประมาณการรายได๎ (5 ปี) 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

 จํานวนลูกค๎าที่ใช๎บริการ       

 ร๎อน  2,860 3,146 3,775 5,663 11,892 

 เย็น  36,972 40,669 48,803 73,205 153,730 

 ปั่น  11,362 12,498 14,998 22,497 47,243 

 รวมจํานวนลูกค๎าที่ใช๎
บริการ  

51,194 56,313 67,576 101,364 212,865 

       

 คําบริการ (บาท/หนํวย)       

 ร๎อน  45 45 45 45 45 

 เย็น  55 55 55 55 55 

 ปั่น  65 65 65 65 65 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 8.3 (ตํอ): ประมาณการรายได๎ (5 ปี) 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

 คําบริการเฉลี่ย  55 55 55 55 55 

       

 รายได๎จากการบริการ       

 ร๎อน  128,700 141,570 169,884 254,826 535,135 

 เย็น  2,033,460 2,236,806 2,684,167 4,026,251 8,455,127 

 ปั่น  738,530 812,383 974,860 1,462,289 3,070,808 

 รวมรายได๎จากคําบริการ  2,900,690 3,190,759 3,828,911 5,743,366 12,061,069 

หนํวย:คน 
 
 รายได๎จากการบริการ ใช๎การคาดการณ๑ผู๎ที่เข๎ามาใช๎บริการ ปีที่ 1 มาจากตารางที่ 8.2 ปีที่ 2 
จะมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 10% ปีที่ 3 จะมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 12% ปีที่ 4 จะมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 15% ปีที ่5 จะมี
รายได๎เพ่ิมข้ึน 20% ตามลําดับ 
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8.3 ประมาณการต้นทุนค่าบริการ 
 
ตารางที ่8.4: ประมาณการต๎นทุน 
 

ต๎นทุนวัสดุบริการ (บาท) ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

แก๎วกาแฟร๎อน 8 ออนซ๑ 6,930.00 7,623.00 9,147.60 13,721.40 28,814.94 

แก๎วกาแฟเย็นทรงตัวยู ขนาด 18 ออนซ๑ 69,776.00 76,753.60 92,104.32 138,156.48 290,128.61 

หลอดหักงอ 13,188.00 14,506.80 17,408.16 26,112.24 54,835.70 

หลอดช๎อน 6,072.00 6,679.20 8,015.04 12,022.56 25,247.38 

ช๎อนพลาสติกคนกาแฟร๎อน 598.00 657.80 789.36 1,184.04 2,486.48 

กระดาษทิชชู 51,600.00 56,760.00 68,112.00 102,168.00 214,552.80 

ปลอกกระดาษ 51,000.00 56,100.00 67,320.00 100,980.00 212,058.00 

ฝาถ๎วย 2 ชั้นสีดํา 8 ออนซ๑ 2,730.00 3,003.00 3,603.60 5,405.40 11,351.34 

ฝายกดื่ม 98 มม. 54,096.00 59,505.60 71,406.72 107,110.08 224,931.17 

ถุงคํูใสํแก๎ว 33,600.00 36,960.00 44,352.00 66,528.00 139,708.80 

ถุงเดี่ยวใสํแก๎ว 8,700.00 9,570.00 11,484.00 17,226.00 36,174.60 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 8.4 (ตํอ): ประมาณการต๎นทุน 
 

ต๎นทุนวัสดุบริการ (บาท) ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

น้ําตาลซอง 700.00 770.00 924.00 1,386.00 2,910.60 

นมข๎นหวานคาร๑เนชัน 2 กก. 37,600.00 41,360.00 49,632.00 74,448.00 156,340.80 

นมสด 180,000.00 198,000.00 237,600.00 356,400.00 748,440.00 

เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 60,000.00 66,000.00 79,200.00 118,800.00 249,480.00 

ชาเขียวตรามือเขียว 400 กรัม 16,000.00 17,600.00 21,120.00 31,680.00 66,528.00 

ชาไทยชาตรามือแดง 400 กรัม 16,000.00 17,600.00 21,120.00 31,680.00 66,528.00 

โกโก ๎1000 กรัม 23,800.00 26,180.00 31,416.00 47,124.00 98,960.40 

มะนาว 720.00 792.00 950.40 1,425.60 2,993.76 

น้ําผลไม๎ตําง ๆ 1000 กรัม 6,000.00 6,600.00 7,920.00 11,880.00 24,948.00 

เฮลซ๑บลูบอย 960.00 1,056.00 1,267.20 1,900.80 3,991.68 

น้ําเชื่อม 800 กรัม 51,000.00 56,100.00 67,320.00 100,980.00 212,058.00 

น้ําแข็ง 36,000.00 39,600.00 47,520.00 71,280.00 149,688.00 

รวมต๎นทุนวัสดุบริการ (บาท) 727,070.00 799,777.00 959,732.40 1,439,598.60 3,023,157.06 
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 ประมาณการต๎นทุนคําบริการมาจากการประมาณการรายได๎จากรายเดือนใน ปีที่ 1 มี ดังนี้ 
แก๎วกาแฟร๎อน 8 ออนซ๑ 70 แพ็ค แก๎วกาแฟเย็นทรงตัวยู ขนาด 22 ออนซ๑ 784 แพ็ค หลอดหักงอ 
157 แพ็ค หลอดช๎อน 88 แพ็ค ช๎อนพลาสติกคนกาแฟร๎อน 13 แพ็ค กระดาษทิชชู 300 แพ็ค ปลอก
กระดาษ 600 แพ็ค ฝาถ๎วย 2 ชั้นสีดํา 8 ออนซ๑ 70 แพ็ค ฝายกดื่ม 98 มม. 784 แพ็ค ถุงคูํใสํแก๎ว 
120 แพ็ค ถุงเดี่ยวใสํแก๎ว 30 แพ็ค น้ําตาลซอง 10 แพ็ค นมข๎นหวานคาร๑เนชัน 2 กก. 400 แพ็ค   
นมสด 2,000 แกลน เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 200 ถุง ชาเขียวตรามือเขียว 400 กรัม 250 ถุงชาไทย
ชาตรามือแดง 400 กรัม 250 ถุง โกโก๎ 1000 กรัม 170 ถุง มะนาว 360 ลูก น้ําผลไม๎ตําง ๆ 1000 
กรัม 100 ขวด เฮลซ๑บลูบอย 20 ขวด น้ําเชื่อม 800 กรัม 1,500 ถุง น้ําแข็ง 720 กระสอบ ปีที่ 2 
เพ่ิมข้ึน 10% ปีที่ 3 เพิ่มข้ึน 12% ปีที่ 4 จะเพ่ิมข้ึน 15% ปีที่ 5 เพ่ิมขึ้น 20% ตามลําดับ 
รายละเอียดอยูํในภาคผนวก 
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8.4 การประมาณค่าใช้จ่าย 
 
ตารางที ่8.5: คําใช๎จํายทางการตลาด ปีที ่1 
 

รายการ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวมคําใช๎จําย 

Online Marketing                          

Facebook                         60,000.00 

LINE                         12,000.00 

สํงเสริมการขาย                          

บัตรสมาชิก                         31,200.00 

สํวนลด                         11,800.00 

โปรโมชั่น                         15,000.00 

รวมคําใช๎จํายทางการตลาด                         130,000.00 

 
 ประมาณการคําใช๎จํายทางการตลาด ปีที่ 1 ดังนี้ 
  1) คําใช๎จําย Facebook เดือนละ 5,000 บาท 
  2) คําใช๎จําย LINE เดือนละ 1,000 บาท 
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  3) คําใช๎จําย บัตรสมาชิก เดือนละ 2,600 บาท 
  4) คําใช๎จําย สํวนลด เดือน มกราคม, เมษายน, สิงหาคม ปีละ 2,950 บาท 
  5) คําใช๎จําย โปรโมชั่น เดือนละ 1,250 บาท 
 
ตารางที่ 8.6: คําใช๎จํายทางการตลาด 5 ปี 
 

รายการ คําใช๎จําย  
ปีที ่1 

คําใช๎จําย  
ปีที่2 

คําใช๎จําย 
ปีที ่3 

คําใช๎จําย 
ปีที ่4 

คําใช๎จําย 
ปีที ่5 

Online 
Marketing      

Facebook 60,000.00 66,000.00 72,600.00 79,860.00 87,846.00 

LINE 12,000.00 12,000.00 14,400.00 14,400.00 18,000.00 

สํงเสริมการขาย 
     

บัตรสมาชิก 31,200.00 34,320.00 37,752.00 41,527.20 45,679.92 

สํวนลด 11,800.00 12,980.00 14,278.00 15,705.80 17,276.38 

โปรโมชั่น 15,000.00 16,500.00 18,150.00 19,965.00 21,961.50 

รวมคําใช๎จําย
ทางการตลาด 

130,000.00 141,800.00 157,180.00 171,458.00 190,763.80 

 
 ประมาณการคําใช๎จํายทางการตลาด ปีที่ 1 ดังตารางที่ 8.5 คําใช๎จํายปีที่ 2-5 เพิ่มขึ้น ปีละ
10%  
 
ตารางที่ 8.7: คําเสื่อมราคา 
 

ลําดับ รายการ ราคา อายุการใช๎งาน คําเสื่อมราคา 

1 เครื่องคิดเงิน 17,170.00 5 ปี 3,434.00 

2 เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซํ 
Delisio 2 หัวกรุ๏ป (11 ลิตร) 

139,000.00 5 ปี 27,800.00 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 8.7 (ตํอ): คําเสื่อมราคา 
 

ลําดับ รายการ ราคา อายุการใช๎งาน คําเสื่อมราคา 

3 เครื่องบดกาแฟ 16,500.00 5 ปี 3,300.00 

4 เครื่องตีฟองนม 16,500.00 5 ปี 3,300.00 

5 เครื่องปั่น (1390 W.) คลีโอรุํน 
ccb403 

1,490.00 5 ปี 298.00 

6 ตู๎แชํมินิมาร๑ท 19,700.00 5 ปี 3,940.00 

 
 

  42,072.00 
7 เฟอร๑นิเจอร๑ 1,270,720.00 5 ปี 254,144.00 

รวม   296,216.00 

 
 จากธุรกิจร๎านกาแฟแฟรค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ใช๎วิธีคิดคําเสื่อมแบบเส๎นตรง 5 ปี ที่นิยม
ใช๎คิดคําเสื่อมราคา 
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ตารางที่ 8.8: คําใช๎จําย ปีที ่1 
 

เงินเดือน ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค 

คําไฟฟูา 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 

คําน้ํา 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

คําโทรศัพท๑ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

คําเชํา 599.00 599.00 599.00 599.00 599.00 599.00 599.00 

คําใช๎จํายสิ้นเปลือง 4,576.00 4,576.00 4,576.00 4,576.00 4,576.00 4,576.00 4,576.00 

คําใช๎จํายด๎านบัญชี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

คําโฆษณา 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 

คําใช๎คําเสื่อมราคา 4,936.93 4,936.93 4,936.93 4,936.93 4,936.93 4,936.93 4,936.93 

รวมคําใช๎จําย 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 83,175.00 
        

 

เงินเดือน ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวมคําใช๎จําย ปีที่ 1 
คําไฟฟูา 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 708,000.00 

คําน้ํา 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00 

คําโทรศัพท๑ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 8.8 (ตํอ): คําใช๎จําย ปีที่ 1 
 
เงินเดือน ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวมคําใช๎จําย ปีที่ 1 

คําเชํา 599.00 599.00 599.00 599.00 599.00 7,188.00 

คําใช๎จํายสิ้นเปลือง 4,576.00 4,576.00 4,576.00 4,576.00 4,576.00 18,000.00 

คําใช๎จํายด๎านบัญชี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00 

คําโฆษณา 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 130,00.00 

คําใช๎คําเสื่อมราคา 4,936.93 4,936.93 4,936.93 4,936.93 4,936.93 59,243.16 

รวมคําใช๎จําย 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 1,109,343.16 

 
 ประมาณการคําใช๎จําย ปีที่ 1 ดังนี้ 
  1) เงินเดือน เดือนละ 59,000 บาท 
  2) คําไฟ เดือนละ 4,000 บาท 
  3) คําน้ํา เดือนละ 2,000 บาท 
  4) คําโทรศัพท๑ เดือนละ 599 บาท 
  5) คําเชํา เดือนละ 1,500 บาท 
  6) คําใช๎จํายสิ้นเปลือง เดือนละ 4,576 บาท 
  7) คําใช๎จํายทางบัญชี เดือนละ 5,000 บาท 
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  8) คําใช๎จํายโฆษณา เดือนละ 10,833.33 บาท 
  9) คําเสื่อมราคา เดือนละ 4,936.93 บาท 
 
ตารางที่ 8.9: คําใช๎จําย 5 ปี 
 
รายการ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

เงินเดือน
บุคลากร 

708,000.00 708,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00 1,644,000.00 

คําใช๎จําย
ไฟฟูา 

48,000.00 50,400.00 52,920.00 55,566.00 58,344.30 

คําใช๎จําย
น้ําประปา 

24,000.00 25,200.00 26,460.00 27,783.00 29,172.15 

คําใช๎จําย
โทรศัพท๑ 

7,188.00 7,188.00 7,188.00 7,188.00 7,188.00 

คําเชํา 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

คําใช๎จําย
สิ้นเปลือง 

54,912.00 60,403.20 72,483.84 108,725.76 228,324.10 

คําใช๎จําย
ด๎านบัญชี 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

คําใช๎จําย
โฆษณา 

130,000.00 141,800.00 157,180.00 171,458.00 190,763.00 

คําเสื่อมราคา 59,243.20 59,243.20 59,243.20 59,243.20 59,243.20 

รวมคําเสื่อม
ราคา 

59,243.20 59,243.20 59,243.20 59,243.20 59,243.20 

รวมคําใช๎จําย 1,109,343.20 1,130,234.40 1,629,475.04 1,683,963.96 2,295,034.75 

 
 ประมาณการคําใช๎จําย 5 ปี ดังนี้ 
  1) เงินเดือน เดือนละ 59,000 บาท ปีที ่1-2 จ๎างพนักงาน 3 คน ปีที่ 3-4 จ๎างพนักงาน
เพ่ิมข้ึน 5 คน 
  2) คําไฟ เดือนละ 4,000 บาท คาดการณ๑จากยอดขายเพิ่มขึ้น ปีละ 5% 
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  3) คําน้ํา เดือนละ 2,000 บาท คาดการณ๑จากยอดขายเพิ่มขึ้น ปีละ 5% 
  4) คําโทรศัพท๑ เดือนละ 599 บาท ปีที่ 2-5 อัตราคําบริการคงท่ี 
  5) คําเชํา เดือนละ 1,500 บาท ปีที่ 2-5 อัตราคําบริการคงที่ 
  6) คําใช๎จํายสิ้นเปลือง เดือนละ 4,576 บาท ปีที่ 2 เพิ่ม 10% ปีที่ 3 เพิ่มข้ึน 12% ปีที่ 
4 เพิ่มขึ้น 15% ปีที่ 5 เพิ่มข้ึน 20% 
  7) คําใช๎จํายทางบัญชี เดือนละ 5,000 บาท 
  8) คําใช๎จํายโฆษณา เดือนละ 10,833.33 บาท คาดการณ๑จากยอดขายเพ่ิมข้ึน ปีละ 
10% 
  9) คําเสื่อมราคา ปีละ 59,243.20 
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8.5 ประมาณการงบทางการเงิน 
 
ตารางที่ 8.10: ประมาณการงบกําไรขาดทุน (ปีที่ 1) 
 

งบกําไรขาดทุน 
(รายเดือน) 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค 

รายการ        

รายได๎จากการบริการ 217,100.00 258,050.00 219,700.00 231,400.00 222,300.00 227,110.00 222,820.00 

หัก-ต๎นทุนขาย 49,438.00 59,123.00 50,043.00 58,899.00 49,762.00 54,189.00 49,804.00 

กําไรขั้นต๎น 167,662.00 198,927.00 169,657.00 172,501.00 172,538.00 172,921.00 173,016.00 

คําใช๎จํายในการบริหาร 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 

กําไรจากการดําเนินการ 75,216.74 106,481.74 77,211.74 80,055.74 80,092.74 80,475.74 80,570.74 

หักดอกเบี้ยจําย - - - - - - - 
กําไรกํอนหักภาษี 75,216.74 106,481.74 77,211.74 80,055.74 80,092.74 80,475.74 80,570.74 

หัก-ภาษีเงินได๎ - - - - - - - 

กําไรสุทธิ 75,216.74 106,481.74 77,211.74 80,055.74 80,092.74 80,475.74 80,570.74 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 8.10 (ตํอ): ประมาณการงบกําไรขาดทุน (ปีที่ 1) 
 

 

งบกําไรขาดทุน 
(รายเดือน) 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ปีที ่1 

รายการ       

รายได๎จากการบริการ 265,460.00 235,690.00 231,920.00 276,900.00 292,240.00 2,900,690.00 

หัก-ต๎นทุนขาย 66,940.00 64,616.00 66,126.00 71,801.00 86,329.00 727,070.00 

กําไรขั้นต๎น 198,520.00 171,074.00 165,794.00 205,099.00 205,911.00 2,173,620.00 

คําใช๎จํายในการบริหาร 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 92,445.26 1,109,343.16 

กําไรจากการดําเนินการ 106,074.74 78,628.74 73,348.74 112,653.74 113,465.74 1,064,276.88 

หักดอกเบี้ยจําย - - - - -  

กําไรกํอนหักภาษี 106,074.74 78,628.74 73,348.74 112,653.74 113,465.74 1,064,276.88 

หัก-ภาษีเงินได๎ - - - - - 131,069.20 

กําไรสุทธิ 106,074.74 78,628.74 73,348.74 112,653.74 113,465.74 933,207.68 
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 จากการวิเคราะห๑งบกําไรขาดทุนแบบรายเดือนในปีที่ 1 พบวํา การดําเนินธุรกิจมีกําไรเดือนแรกนั้นอยูํที่ 75,216.74 บาท 106,481.74 บาท 
77,211.74 บาท 80,055.74 บาท 80,092.74 บาท ตามลําดับ ซึ่งมีผลกําไรรวม ในปีที่ 1 อยูํที่ 933,207.68 บาท 
 
ตารางที ่8.11: การประมาณการงบกําไรขาดทุน 5 ปี 
 
งบกําไรขาดทุน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายการ      
รายได๎จากการบริการ 2,900,690.00 3,190,759.00 3,828,910.80 5,743,366.20 12,061,069.02 

หัก-ต๎นทุนขาย 727,070.00 799,777.00 959,732.40 1,439,598.60 3,023,157.06 

กําไรขั้นต๎น 2,173,620.00 2,390,982.00 2,869,178.40 4,303,767.60 9,037,911.96 
หักคําใช๎จํายในการบริหารและการขาย 1,109,343.20 1,130,234.40 1,629,475.04 1,683,963.96 2,295,034.75 

กําไรจากการดําเนินการ 1,064,276.80 1,260,747.60 1,239,703.36 2,619,803.64 6,742,877.21 
หักดอกเบี้ยจําย - - - - - 

กําไรกํอนหักภาษี 1,064,276.80 1,260,747.60 1,239,703.36 2,619,803.64 6,742,877.21 

หัก-ภาษีเงินได๎ 131,069.20 180,186.90 174,925.84 550,941.09 1,875,007.02 

กําไรสุทธิ 933,207.60 1,080,560.70 1,064,777.52 2,068,862.55 4,867,870.19 

อัตรากําไรสุทธิ 32.17% 33.87% 27.81% 36.02% 40.36% 
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 จากการวิเคราะห๑งบกําไรขาดทุน โดยเปรียบเทียบตั้งแตํ ปีที่ 1-5 พบวํา ในการดําเนินธุรกิจนั้นมีกําไรสุทธิ อยูํที่ 933,207.60 บาท 1,080,560.70 บาท 
1,064,777.52 บาท 2,068,862.55 บาท และปีที่ 5 อยูํที่ 4,867,870.19 บาท คิดเป็นร๎อยละ 40.36 ของรายได๎รวม 
 
ตารางที ่8.12: การประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 

  ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย๑ 
     

สินทรัพย๑หมุนเวียน 
     

เงินสด 3,196,234.80 4,336,038.70 5,460,059.42 7,588,165.17 12,515,278.56 

รวมสินทรัพย๑หมุนเวียน 3,196,234.80 4,336,038.70 5,460,059.42 7,588,165.17 12,515,278.56 

สินทรัพย๑ไมํหมุนเวียน 
     

อาคารและอุปกรณ๑ 296,216.00 296,216.00 296,216.00 296,216.00 296,216.00 

หักคําเสื่อมราคาสะสม 59,243.20 118,486.40 177,729.60 236,972.80 296,216.00 

อาคารและอุปกรณ๑สุทธิ 236,972.80 177,729.60 118,486.40 59,243.20 - 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่8.12 (ตํอ): การประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 

  ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รวมสินทรัพย๑ไมํหมุนเวียน 236,972.80 177,729.60 118,486.40 59,243.20 - 

รวมสินทรัพย๑ 3,433,207.60 4,513,768.30 5,578,545.82 7,647,408.37 12,515,278.56 

หนี้สินและสํวนของผู๎ถือหุ๎น - - - - - 

หนี้สินหมุนเวียน - - - - 0 

เงินลงทุน 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 933,207.60 2,013,768.30 3,078,545.82 5,147,408.37 10,015,278.56 

รวมสํวนของผู๎ถือหุ๎น 3,433,207.60 4,513,768.30 5,578,545.82 7,647,408.37 12,515,278.56 

รวมหนี้สินและสํวนของผู๎ถือหุ๎น 3,433,207.60 4,513,768.30 5,578,545.82 7,647,408.37 12,515,278.56 

 
 จากการประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินกิจการใน ปี 1-5 สํวนของด๎านสินทรัพย๑ พบวํา สินทรัพย๑รวมเทํากับ 3,433,207.60 บาท 4,513,768.30 
บาท 5,578,545.82 บาท 7,647,408.37 บาท และ 12,515,278.56 บาท ตามลําดับในสํวนของด๎านหนี้สิน พบวํา ไมํมีหนี้สินและไมํมีการกู๎ยืม เป็นการลงทุน 
โดยเจ๎าของทั้งหมด 100% สวํนสุดท๎ายรวมสํวนของผู๎ถือหุ๎น พบวํา มีทรัพย๑สินของผู๎ถือหุ๎นของกิจการใน ปี 1-5 เทํากับ 3,255,883.20 บาท 4,166,664.30 บาท 
5,073,197.22 บาท 7,369,359.41 บาท และ 13,369,359.41 บาท ตามลําดับ  
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ตารางที ่8.13: ประมาณการงบกระแสเงินสด 
 

ประมาณการงบกระแสเงินสด 
  ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

กําไรสุทธิ 933,207.60 1,080,560.70 1,064,777.52 2,068,862.55 4,867,870.19 
คําเสื่อมราคา 59,243.20 59,243.20 59,243.20 59,243.20 59,243.20 

ลูกหนี้การค๎า - - - - - 

สินค๎าคงเหลือ - - - - - 
เจ๎าหนี้การค๎า - - - - - 

เงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน 992,450.80 1,139,803.90 1,124,020.72 2,128,105.75 4,927,113.39 

สินทรัพย๑ถาวร (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 296216.00 - - - - 

เงินสดจากการกิจกรรมการจัดหาเงิน 296,216.00 - - - - 

ออกหุ๎นสามัญ 2,500,000.00 - - - - 

เงินสดรับสุทธิจากการจัดหาเงิน 2,500,000.00 - - - - 

รวมกระแสเงินสด 3,196,234.80 1,139,803.90 1,124,020.72 2,128,105.75 4,927,113.39 
เงินสดต๎นงวด  3,196,234.80 4,336,038.70 5,460,059.42 7,588,165.17 

เงินสดปลายงวด 3,196,234.80 4,336,038.70 5,460,059.42 7,588,165.17 12,515,278.56 
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 จากการประมาณการงบกระแสเงินสดของกิจการใน ปี 1-5 กระแสเงินสดรับสุทธิจาก
กิจกรรมการดําเนินงาน พบวํา ใน ปี 1-5 เทํากับ 3,196,234.80 บาท 4,336,038.70 บาท 
5,460,059.42 บาท 7,588,165.17 บาท และ 12,515,278.56 บาท 
 
8.6 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
 8.6.1 มูลคําปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 การคํานวณมูลคําปัจจุบันสุทธิ ใช๎กระแสดเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ในการคํานวณ 
จากการคํานวณ พบวํา มูลคําปัจจุบันสุทธิ มีคําเทํากับ 1,733,768.02 บาท จึงถือได๎วําการลงทุนนี้
คุ๎มคํา 
 8.6.2 ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 
 จากการเปรียบเทียบเงินลงทุนเริ่มต๎นกับกระแสเงินสดอิสระที่กิจการสามารถสร๎างได๎ พบวํา
มีอัตราผลตอบแทนสร๎างได๎ พบวํา มีอัตราผลตอบแทนภายในที่ 51.4223% 
 ซึ่งมีคํามากกวําต๎นทุนของเงินทุนของโครงการ ซึ่งมีคําเทํากับ 28% สาเหตุที่อัตรา
ผลตอบแทนภายในมีคําสูงเกิดจากการที่โครงการนี้ มีลงทุนเริ่มต๎นที่ต่ํา 
 8.6.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 จากการคํานวณเปรียบเงินลงทุนเริ่มต๎นกับกระแสเงินสดอิสระที่กิจการสามารถสร๎างได๎ 
พบวํา โครงการนี้มีระยะคืนทุนที่ 1.28 ปี 
 



 

 

บทที่ 9 
แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 
9.1 แผนฉุกเฉิน 
 9.1.1 ด๎านการตลาด  
 กรณีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการน๎อยกวําเปูาหมายที่คาดไว๎ สํงผลให๎รายได๎และอัตราการเติบโต
ของกิจการลดลง 
  1) ทางร๎านจะประเมินสถานการณ๑และหาสาเหตุที่ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการน๎อยลงใน
ชํวงเวลาใด เพื่อที่จะนําเสนอโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่อง
เสียงรถยนต๑ และจะนําเสนอผํานชํองทางสื่อออนไลน๑ของทางร๎าน  Facebook Line@ และรีวิว
บล็อกเกอร๑ เพจของกินปทุมธานี เพจที่นี่ปทุมธานี เพจรวมร๎านคาเฟุปทุมธานี เป็นต๎น เพ่ือสร๎างการ
รับรู๎และดึงดูดให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการมากข้ึน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได๎ของร๎านอีกชํองทางหนึ่ง 
  2) ทางร๎านจะใช๎สายคอนเน็คชันในวงการเครื่องเสียงรถยนต๑ เจ๎าพํอวงการเครื่องเสียง
รถยนต๑ ซึ่งเป็นนัก YouTuber ที่มาแรงแซงทางโค๎งในขณะนี้ ทางร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียง
รถยนต๑จะให๎ใช๎สถานที่ในการทําคอนเทนต๑ตําง ๆ ฟรี เพ่ือเป็นการโปรโมทร๎านแบบทางอ๎อมและ
สามารถดึงดูดลูกค๎าเพ่ิมขึ้น 
 9.1.2 ด๎านการดําเนินงาน  
 กรณีท่ี Supplier Makroclick ไมํสามารถสํงสินค๎าให๎ได๎ตามต๎องการในสาขาใกล๎ร๎าน
กาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ 
 ปกติทางร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑จะสั่งสินค๎าทางออนไลน๑ผํานชํองทาง 
Makroclick สาขาใกล๎ที่สุดกับร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑ตามแผนที่วางไว๎ ถ๎ากรณี
สินค๎าหมดไมํสามารถสํงได๎ ทางร๎านจะให๎ Supplier Makro สาขาอ่ืน และทางร๎านมี Supplier 
สํารองไว๎อีก 1 เจ๎า คือ ร๎านขายสํงเครื่องดื่มกาแฟ ตลาดรังสิต เผื่อไว๎ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยง
กับปัญหานี้ลงได๎ และสามารถดําเนินการตํอไปได๎ 
 9.1.3 ด๎านการเงิน  
 กระแสเงินสดหมุนเวียนในองค๑กรไมํเพียงพอตํอการใช๎จํายในการซื้อปัจจัยการผลิต 
 ปัญหาหลักในด๎านการเงินคือการขาดสภาพคลํอง วิธีการแก๎ไขคือจัดหาเงินทุนจากแหลํง
เงินกู๎ท่ีนําเชื่อถือได๎ เชํน ธนาคารพาณิชย๑ที่รัฐบาลสนับสนุนและให๎กู๎ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ในระยะสั้น
มาเพ่ิมสภาพคลํองในเวลาที่มีปัญหา และหากพบวํามีปัญหาในระยะยาว อาจจะจําเป็นเพ่ิมหุ๎นสํวน
หรือนักลงทุนของร๎านเพ่ือมีสภาพคลํองมากขึ้น 
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9.2 แผนในอนาคต  
 หลังจากดําเนินธุรกิจสําเร็จตามเปูาหมายที่วางแผนไว๎ ทั้งในระยะสั้นและระยาว โดยมี
รายได๎และกําไรเป็นไปตามเปูาหมายไว๎ทางร๎านมีแผนพัฒนาธุรกิจ ดังนี้ 
 9.2.1 กิจการจะสร๎างร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียงรถยนต๑อีกหนึ่งภาพลักษณ๑เพ่ือคน
จดจําที่สื่อออกไปที่เป็นมากกวําร๎านกาแฟ เราจะเพ่ิมคอร๑สสอนเทรนชํางสําหรับมือใหมํที่มีความชอบ
และต๎องการเรียนรู๎เกี่ยวระบบเครื่องเสียงรถยนต๑ในร๎านกาแฟ เดือนละ 1 ครั้ง 
 9.2.2 ทางกิจการจะใช๎เป็นสถานที่ในการเปิดตัวสินค๎าใหมํ ๆ จากแบรนด๑อ่ืนและแบรนด๑
ของร๎านเจพี สําหรับเจ๎าของธุรกิจที่มีสินค๎าผลิตออกมาใหมํ ให๎ใช๎ร๎านกาแฟแฟรงค๑เกอร๑เครื่องเสียง
รถยนต๑เป็นที่เปิดตัวสินค๎าในการจัดงาน 
 9.2.3 ขยายสาขา ทางร๎านมีนโยบายในการขยายสาขาเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดย
จะทําการขยายสาขาที่มีการเติบโตสูงและระบบคมนาคมในการเดินทางสะดวก คือ ยํานนิคม
อุตสาหกรรมบางกะดี 
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แบบสอบถาม 
 

แบบแสดงความคิดเห็นร้านกาแฟแฟรงค์เกอร์เครื่องเสียงรถยนต์ จังหวัด ปทุมธานี 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎ประกอบการศึกษาในการทําวิจัยซึ่งเป็น
สํวนหนี่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาความเป็นผู๎ประกอบการ มหา
ลัยกรุงเทพ จัดทําขึ้นใน วันที่ 12 -15 ส.ค. 2564 
 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข๎อความของคําถามแตํละข๎อและให๎ทํานทําเครื่องหมาย  ลงในวงเล็บ [  ] 
ที่ตรงกับข๎อเท็จจริงชองทํานมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 
 [  ] ชาย      [  ] หญิง 
2. อายุ 
 [  ] ต่ํากวํา 20 ปี                [  ] 20-30 ปี  
 [  ] 31-40 ปี                  [  ] 41-50 ปี 
 [  ] 61 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 [  ] ต่ํากวํามัธยมศึกษา ปีที ่3   [  ] มัธยมศึกษา ปีที่ 3-6 
 [  ] อนุปริญญา    [  ] ปริญญาตรี 
 [  ] ปริญญาโท    [  ] ปริญญาเอก 
4. สถานภาพ 
 [  ] โสด      [  ] สมรส 
 [  ] หม๎าย/หยําร๎าง 
5. อาชีพ 
 [  ] นักเรียน / นิสิต นักศึกษา  [  ] รับราชการ 
 [  ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ   [  ] พนักงานบริษัทเอกชน 
 [  ] ประกอบธุรกิจสํวนตัว  [  ] วํางงาน 
 [  ] รับจ๎าง     [  ] อ่ืนๆ โปรดระบุ............... 
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6. รายได ๎
 [  ] ต่ํากวํา10,000 บาท   [  ] 10,000-20,000 บาท 
 [  ] 20,001-30,000 บาท  [  ] 30,001 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าในการเลือกใช้บริการ 
1. เครื่องดื่มประเภทใดของกาแฟหรือเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่ทํานนิยมบริโภคมากท่ีสุด  
 [  ] เอสเพรสโซ 
 [  ] อเมริกาโนํ 
 [  ] มอคคํา 
 [  ] คาปูชิโนํ 
 [  ] ลาเต๎ 
 [  ] อิตาเลี่ยนโซดา 
 [  ] โกโก๎ 
 [  ] ชาเขียว 
 [  ] ชาไทย 
 [  ] นมเย็น 
 [  ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 
2. คุณมีคําใช๎จํายในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนตํอครั้งจํานวนเงินเทําใด 
 [  ] น๎อยกวํา 60 บาท    [  ] 61-120 บาท  
 [  ] 121-200 บาท   [  ] มากกวํา 201 ขึ้นไป 
3. โดยปกติทํานมาใช๎บริการร๎านกาแฟแล๎วสํวนใหญํชอบนั่งทานที่ร๎านหรือนํากลับไปรับประทานที่อ่ืน 
 [  ] รับประทานในร๎าน   [  ] นํากลับไปรับประทานที่อ่ืน 
4. ทํานใช๎ระยะเวลานานเทําใด ในการใช๎บริการร๎านกาแฟแตํละครั้ง 
 [  ] น๎อยกวํา 30 นาที   [  ] 30นาที-1 ชั่วโมง   
 [  ] 1ชั่วโมง-2 ชั่วโมง   [  ] ตั้งแตํ 2 ชั่วโมงข้ึนไป 
5. ชํวงเวลาใดท่ีทํานมาใช๎บริการบํอยที่สุด 
 [  ] 10.00–12.00 น.   [  ] 12.01–14.00 น. 
 [  ] 14.01–16.00 น.   [  ] 16.01–18.00 น. 
 [  ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 
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6. ความถี่ในการเข๎าไปใช๎ในการบริการร๎านกาแฟ 
 [  ] 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ 
 [  ] 3-4 ครั้งตํอสัปดาห๑ 
 [  ] 5-6 ครั้งตํอสัปดาห๑ 
 [  ] มากกวํา 6 ครั้งตํอสัปดาห๑ 
 [  ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
7. ทํานเข๎าร๎านเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนวันใดมากกวําที่สุด 
 [  ] จันทร๑ 
 [  ] อังคาร 
 [  ] พุธ 
 [  ] พฤหัส 
 [  ] ศุกร๑ 
 [  ] เสาร๑ 
 [  ] อาทิตย๑ 
 [  ] จันทร๑-ศุกร๑ 
 [  ] เสาร๑-อาทิตย๑ 
 [  ] ทุกวัน 
8. ทํานบริโภคเครื่องดื่มกาแฟชนิดไหน 
 [  ] กาแฟสด 
 [  ] กาแฟสําเร็จรูป 
9. ทํานบริโภคเครื่องดื่มกาแฟวันละกี่แก๎วตํอวัน 
 [  ] 1 
 [  ] 2 
 [  ] 3 
 [  ] 4 
 [  ] มากกวํา 5 แก๎วขึ้นไป 
10. สํวนมากทํานใช๎บริการร๎านกาแฟกับใคร 
 [  ] คนรัก 
 [  ] เพ่ือน 
 [  ] คนเดียว 
 [  ] ครอบครัว 
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ส่วนที่ 3 ลูกค้าร้านเจพีอิเล็กทรอนิกส์จะมาใช้บริการร้านกาแฟสดจากร้านกาแฟแฟรงค์เกอร์
เครื่องเสียงรถยนต์ หรือไม่ 
1. หากมีบริการร๎านกาแฟควบคูํกับร๎านขายอุปกรณ๑แตํงเครื่องเสียงรถยนต๑ไปด๎วยลูกค๎าคิดวํา
เหมาะสมหรือไมํและลูกค๎าจะเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟหรือไมํ 
 [  ] เหมาะสม 
 [  ] ไมํเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค๑หลักในการเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟเพราะอะไร 
 [  ] ใช๎ร๎านกาแฟเป็นที่นัดพบ 
 [  ] รสชาติของผลิตภัณฑ๑ 
 [  ] การบริการของร๎าน 
 [  ] บรรยากาศและสถานที่ 
 [  ] ความสะดวกในการเข๎าใช๎บริการร๎าน 
3. หากคุณเข๎าใช๎บริการร๎านกาแฟคุณคาดหวังเรื่องใด (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) * 
 [  ] รสชาติของผลิตภัณฑ๑ 
 [  ] ราคาถูก 
 [  ] พนักงานบริการดี 
 [  ] บรรยากาศร๎านดี 
 [  ] ความรวดเร็วในการให๎บริการ 
4. ปกติลูกค๎าเลือกเข๎าร๎านสไตล๑แบบไหน 
 [  ] ข๎างทาง 
 [  ] คาเฟุ 
 [  ] ติดแบรนด๑ 
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ประมาณการลงทุน 
 

งบประมาณการลงทุน 

ลําดับ รายการ ทุนเจ๎าของ เงินกู๎ยืม รวมมูลคํา 

1 
เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซํ Delisio 2 หัว
กรุ๏ป (11 ลิตร) 

139,000.00 - 139,000.00 

2 แผํนรองแท็มเปอร๑เข๎ามุม 380.00 - 380.00 

3 แทมเปอร๑ ที่กดกาแฟ  600.00 - 600.00 

4 เครื่องบดกาแฟ 16,500.00 - 16,500.00 
5 ด๎ามชงกาแฟ ทางน้ําไหล 2 ทาง 3,600.00 - 3,600.00 

6 เครื่องตีฟองนม 260.00 - 260.00 

7 
เหยือกตีฟองนม 600CC รุํนปากแหลม 
สแตนเลส 

440.00 - 440.00 

8 เครื่องปั่น (1390W.) คลีโอรุํน ccb 403 1,490.00 - 1,490.00 
9 แปรงปัดผงกาแฟด๎ามไม๎ 100.00 - 100.00 

10 อํางเคาะกากกาแฟสแตนเลสกลม มินิ 600.00 - 600.00 

11 เคาน๑เตอร๑สแตนเลสร๎านกาแฟ 27,500.00 - 27,500.00 
12 ตู๎แชํมินิมาร๑ท 19,700.00 - 19,700.00 

13 ถ๎วยตวงชงกาแฟ 8oz/250 มล. 920.00 - 920.00 

14 แก๎วขนาด 2oz 80.00 - 80.00 
15 ขวดใส 96.00 - 96.00 

16 เหยือกน้ํามีสเกล ขนาด 1.85 ลิตร 235.00 - 235.00 
17 ถาดอาหาร 338.00 - 338.00 

18 ช๎อนคนกาแฟ สแตนเลส 220.00 - 220.00 

19 ช๎อนตักเมล็ดกาแฟพลาสติก 100.00 - 100.00 
20 ขวดทําวิปครีม สแตนเลส 2,200.00 - 2,200.00 

21 ที่เปิดนมกระป๋อง 129.00 - 129.00 

22 ที่ตักน้ําแข็ง 125.00 - 125.00 
23 ขวดโหลพลาสติกพร๎อมช๎อน 545.00 - 545.00 

24 เขียงขนาดเล็ก รุํน CB217 95.00 - 95.00 
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งบประมาณการลงทุน 

ลําดับ รายการ ทุนเจ๎าของ เงินกู๎ยืม รวมมูลคํา 
25 มีดเล็ก ขนาด 5 นิ้ว 52.00 - 52.00 

26 
ถังน้ําพลาสติกพร๎อมฝา ขนาด 70 ลิตร  
สีดํา 

149.00 - 149.00 

27 ที่ค้ันน้ําผลไม๎ ทรงกลมใหญํ 315.00 - 315.00 

28 เสื้อพนักงานพร๎อมสกรีน 360.00 - 360.00 
29 ผ๎ากันเปื้อนพร๎อมหมวก. 777.00 - 777.00 

30 ผ๎าขนหนูเช็ดมือ 40.00 - 40.00 

31 ผ๎าเช็ดโต๏ะขนาด 12x12 นิ้ว 59.00 - 59.00 
32 แก๎วกาแฟร๎อน8ออนซ๑ 99.00 - 99.00 

33 แก๎วกาแฟเย็นทรงตัวยู ขนาด 18 ออนซ๑ 89.00 - 89.00 

34 หลอดหักงอ 84.00 - 84.00 
35 หลอดช๎อน 69.00 - 69.00 

36 ช๎อนพลาสติกคนกาแฟร๎อน 46.00 - 46.00 
37 กระดาษทิชชู 172.00 - 172.00 

38 ปลอกกระดาษ 85.00 - 85.00 

39 ฝาถ๎วย2ชั้นสีดํา 8 ออนซ๑ 39.00 - 39.00 
40 ฝายกดื่ม 98 มม. 69.00 - 69.00 

41 ถุงคํูใสํแก๎ว 280.00 - 280.00 

42 ถุงเดี่ยวใสํแก๎ว 290.00 - 290.00 
43 นมสด 90.00 - 90.00 

44 น้ําตาลซอง 70.00 - 70.00 

45 นมข๎นหวานคาร๑เนชัน 2 กก. 94.00 - 94.00 
46 นมข๎นจืดคาร๑เนชัน เอ็กซ๑ตร๎า 385 กรัม 899.00 - 899.00 

47 เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 300.00 - 300.00 
48 ชาเขียวตรามือเขียว 400 กรัม 64.00 - 64.00 

49 ชาไทยชาตรามือแดง 400 กรัม 64.00 - 64.00 

50 โกโก ๎1000 กรัม 140.00 - 140.00 
51 มะนาว 40.00 - 40.00 
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งบประมาณการลงทุน 

ลําดับ รายการ ทุนเจ๎าของ เงินกู๎ยืม รวมมูลคํา 
52 น้ําเชื่อม 34.00  34.00 

53 ไซรัป 60.00 - 60.00 

54 น้ําแข็ง 50.00  50.00 
55 เฮลซ๑บลูบอย 48.00 - 48.00 

56 โต๏ะบาร๑+เก๎าอ้ี 3 ตัว (150 ซม)  6,600.00 - 6,600.00 

57 โซฟาหนังแท๎ 1 ที่นั่ง 111,690.00 - 111,690.00 

58 
โซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุํนแมกซ๑  
95 x 80 x 86 ซม. 

10,160.00 - 10,160.00 

59 ปูายเมนู 2,600.00 - 2,600.00 

60 ตู๎โชว๑ 300,000.00 - 300,000.00 

61 คําตีกระจก ขนาด5*30*2.5=87.5*3000 262,500.00 - 262,500.00 
62 แอร๑ 12000 BTU 60,000.00 - 60,000.00 

63 ตีผนัง+ฝูากั้นห๎อง+ตกแตํง 500,000.00 - 500,000.00 
64 เครื่องคิดเงิน 17,170.00 - 17,170.00 

65 เงินหมุนเวียน 649,000.00  649,000.00 

66 เงินสํารอง 360,000.00  360,000.00 
  รวมมูลคําการลงทุนทั้งสิ้น 2,500,000.00 - 2,500,000.00 

  โครงสร๎างทางการเงิน (เปอร๑เซ็นต๑) 100% 0% 100% 
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 แหลํงที่มาของเงินทุน 
 

การประมาณการต๎นทุน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนสินค๎าซื้อมาในการบริการ (หนํวย)       

แก๎วกาแฟร๎อน 8 ออนซ๑ 70 77 92.4 138.6 291.06 

แก๎วกาแฟเย็นทรงตัวยู ขนาด 22 ออนซ๑ 784 862.4 1034.88 1552.32 3259.872 

หลอดหักงอ 157 172.7 207.24 310.86 652.806 

หลอดช๎อน 88 96.8 116.16 174.24 365.904 

ช๎อนพลาสติกคนกาแฟร๎อน 13 14.3 17.16 25.74 54.054 

กระดาษทิชชู 300 330 396 594 1247.4 

ปลอกกระดาษ 600 660 792 1188 2494.8 

ฝาถ๎วย2ชั้นสีดํา 8ออนซ๑ 70 77 92.4 138.6 291.06 

ฝายกดื่ม 98 มม. 784 862.4 1034.88 1552.32 3259.872 

ถุงคํูใสํแก๎ว 120 132 158.4 237.6 498.96 

ถุงเดี่ยวใสํแก๎ว 30 33 39.6 59.4 124.74 

น้ําตาลซอง 10 11 13.2 19.8 41.58 

นมข๎นหวานคาร๑เนชัน 2 กก. 400 440 528 792 1663.2 

นมสด 2000 2200 2640 3960 8316 

เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 200 220 264 396 831.6 

ชาเขียวตรามือเขียว 400 กรัม 250 275 330 495 1039.5 

ชาไทยชาตรามือแดง 400 กรัม 250 275 330 495 1039.5 

โกโก ๎1000กรัม 170 187 224.4 336.6 706.86 

มะนาว 360 396 475.2 712.8 1496.88 

น้ําผลไม๎ตําง ๆ 1000 กรัม 100 110 132 198 415.8 

เฮลซ๑บลูบอย 20 22 26.4 39.6 83.16 

น้ําเชื่อม800กรัม 1500 1650 1980 2970 6237 

น้ําแข็ง 720 792 950.4 1425.6 2993.76 
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 ประมาณการต๎นทุน 
 

ราคาตํอหนํวยของสินค๎าซื้อ
มาในการบริการ 

     

แก๎วกาแฟร๎อน 8 ออนซ๑ 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 

แก๎วกาแฟเย็นทรงตัวยู 
ขนาด 18 ออนซ๑ 

89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 

หลอดหักงอ 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 

หลอดช๎อน 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 

ช๎อนพลาสติกคนกาแฟร๎อน 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 

กระดาษทิชชู 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 

ปลอกกระดาษ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 

ฝาถ๎วย 2 ชั้นสีดํา 8 ออนซ๑ 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 

ฝายกดื่ม 98 มม. 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 

ถุงคํูใสํแก๎ว 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 

ถุงเดี่ยวใสํแก๎ว 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 

น้ําตาลซอง 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

นมข๎นหวานคาร๑เนชัน 2 กก. 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 

นมสด 90.00     

เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

ชาเขียวตรามือเขียว 400 
กรัม 

64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 

ชาไทยชาตรามือแดง 400 
กรัม 

64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 

โกโก ๎1000 กรัม 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 

มะนาว 2.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

ไซรัป ติ่งฟง 60.00 155.00 155.00 155.00 155.00 

เฮลซ๑บลูบอย 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 

น้ําเชื่อม 800 กรัม 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 

น้ําแข็ง 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ประมาณการต๎นทุน  
 

ต๎นทุนวัสดุบริการ 
(บาท) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

แก๎วกาแฟร๎อน 8 ออนซ๑ 6,930.00 7,623.00 9,147.60 13,721.40 28,814.94 

แก๎วกาแฟเย็นทรงตัวยู 
ขนาด 18 ออนซ๑ 

69,776.00 76,753.60 92,104.3
2 

138,156.48 290,128.6
1 

หลอดหักงอ 13,188.00 14,506.80 17,408.1
6 

26,112.24 54,835.70 

หลอดช๎อน 6,072.00 6,679.20 8,015.04 12,022.56 25,247.38 

ช๎อนพลาสติกคนกาแฟ
ร๎อน 

598.00 657.80 789.36 1,184.04 2,486.48 

กระดาษทิชชู 51,600.00 56,760.00 68,112.0
0 

102,168.00 214,552.8
0 

ปลอกกระดาษ 51,000.00 56,100.00 67,320.0
0 

100,980.00 212,058.0
0 

ฝาถ๎วย 2 ชั้นสีดํา 8 
ออนซ๑ 

2,730.00 3,003.00 3,603.60 5,405.40 11,351.34 

ฝายกดื่ม 98 มม. 54,096.00 59,505.60 71,406.7
2 

107,110.08 224,931.1
7 

ถุงคํูใสํแก๎ว 33,600.00 36,960.00 44,352.0
0 

66,528.00 139,708.8
0 

ถุงเดี่ยวใสํแก๎ว 8,700.00 9,570.00 11,484.0
0 

17,226.00 36,174.60 

น้ําตาลซอง 700.00 770.00 924.00 1,386.00 2,910.60 

นมข๎นหวานคาร๑เนชัน 2 
กก. 

37,600.00 41,360.00 49,632.0
0 

74,448.00 156,340.8
0 

นมสด 180,000.00 198,000.00 237,600.
00 

356,400.00 748,440.0
0 

เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 60,000.00 66,000.00 79,200.0 118,800.00 249,480.0
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0 0 

ชาเขียวตรามือเขียว 
400 กรัม 

16,000.00 17,600.00 21,120.0
0 

31,680.00 66,528.00 

ชาไทยชาตรามือแดง 
400 กรัม 

16,000.00 17,600.00 21,120.0
0 

31,680.00 66,528.00 

โกโก ๎1000 กรัม 23,800.00 26,180.00 31,416.0
0 

47,124.00 98,960.40 

ต๎นทุนวัสดุบริการ 
(บาท) 

ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

มะนาว 720.00 792.00 950.40 1,425.60 2,993.76 

น้ําผลไม๎ตําง ๆ 1000 
กรัม 

6,000.00 6,600.00 7,920.00 11,880.00 24,948.00 

เฮลซ๑บลูบอย 960.00 1,056.00 1,267.20 1,900.80 3,991.68 

น้ําเชื่อม 800 กรัม 51,000.00 56,100.00 67,320.00 100,980.00 212,058.00 

น้ําแข็ง 36,000.00 39,600.00 47,520.00 71,280.00 149,688.00 

รวมต๎นทุนวัสดุ
บริการ (บาท) 

727,070.00 799,777.00 959,732.40 1,439,598.60 3,023,157.06 
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