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บทคัดย่อ 
 
 ปัจจุบันพํอแมํและกลุํมคนมีครอบครัวที่มีบุตรหลาน ก าลังนิยมการพาบุตรหลานออกไปท า
กิจกรรมนอกบ๎าน เพ่ือเป็นการใช๎เวลาอยูํรํวมกันในครอบครัว และเพ่ือเสริมสร๎างพัฒนาการที่ดีให๎กับ
เด็ก พํอแมํและกลุํมคนมีบุตรหลานจึงมองหากิจกรรมสร๎างสรรค๑แบบใหม ํๆ ที่แตกตํางจากเดิม ที่พา
ไปสวนสัตว๑ หรือห๎างสรรพสินค๎า จึงมองหาสถานที่ใหมํที่เหมาะสมในการให๎เด็กออกมาท ากิจกรรม
นอกบ๎าน อีกท้ังยังเป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับทุกคนในครอบครัว จึงท าให๎ผู๎เขียนเล็งเห็นโอกาสใน
การท าให๎เกิดธุรกิจนี้ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของกลุํมคนมีบุตรหลานที่ชื่นชอบการพาบุตรหลาน
ออกไปท ากิจกรรมนอกสถานที่ จึงท าให๎เกิดเป็นธุรกิจนี้ ร๎าน Monkey Tree Café and Farm ซ่ึง
เป็นธุรกิจที่ให๎บริการขายอาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่ม และมีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท่ีหลากหลาย 
เชํน การสอนเลี้ยงไกํไขํ วิธีการปลูกพ้ืนผักสวนครัว วิธีการท าไขํเค็ม วิธีการท าผ๎ามัดย๎อม และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ซึ่งในการท ากิจกรรมจะเหมาะสมกับเด็กทุกเพศที่มชีํวงอายุระหวําง 3-10 ปี และยังเป็น
สถานที่ทีทุ่กคนในครอบครัวสามารถใช๎เวลารํวมกันได๎ 
 แผนธุรกิจ Monkey Tree Café and Farm ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค๑ในการ
ด าเนินธุรกิจ Café ในรูปแบบที่มีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการที่ดีทั้งทาง
รํางกายและจิตใจ อีกท้ังยังเป็นศูนย๑รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว 
 โดยเมื่อพิจารณาความเป็นไปได๎ของการลงทุนเพ่ือจัดท าธุรกิจ พบวําใช๎เงินลงทุน 
5,000,000 บาท มูลคําปัจจุบันสุทธิมีคําเทํากับ 10,038,607 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในที่ 
109% และพบวํามีระยะเวลาคืนทุนของโครงการอยูํที่ 1.6 ปี 
 
ค าส าคัญ: ร้านคาเฟ่, กิจกรรมส าหรับเด็ก, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 



 

Pasanake, R.  Master of Management in Entrepreneurship, December 2021,  
Graduate School, Bangkok University.  
Business Plan for Monkey Tree Café and Farm (77 pp.)  
Advisor: Worrawan Laohapolwatana, Ph.D. 

 
ABSTRACT 

 
 Today, parents and families with children are taking their children out for 
activities to spend time with the family and to foster good development for children 
Parents and young people are looking for new creative activities different from the 
original taking to the zoo or department store Therefore, looking for a new place that 
is suitable for children to do activities outside the home. It is also a suitable place for 
the whole family. Therefore, the author saw the opportunity to cause this business. 
To meet the needs of people with children who like to take their children out for 
outdoor activities. Thus, this business is born. Monkey tree café and farm is a 
business that offers food, dessert, beverages and a variety of activities for children 
such as laying hens. How to plant vegetable garden?. How to make salted egg? How 
to make tie dye and many more in which the activities are suitable for children of all 
genders aged between 3-10 years old and is also a place where everyone in the 
family can spend time together? 
 This Monkey tree café and farm business plan is prepared for the purpose of 
running a café business in the form of activities for children. To promote good 
development both physically and mentally it is also the center of happiness for 
everyone in the family. 
 When considering the possibility of investing in business it was found that 
the investment was 5,000,000 baht, the net present value was 10,038,607 baht, the 
internal rate of return was 109%, and the payback period of the project was 1.6 
years. 
 
Keywords: Cafes, Kids Activities, Food and Beverage Businesses 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและแนวคิดของการด าเนินธรุกิจ 
 
ภาพที่ 1.1: รูปถํายที่ดินของครอบครัว 
 

 
 

 ที่มาของธุรกิจนี้เริ่มต๎นจากครอบครัวมีที่ดินที่ไมํได๎ท าประโยชน๑อะไร เป็นที่ดินรกร๎าง ทาง
คุณพํอและคุณแมํจึงอยากให๎ผู๎เขียนมองหาธุรกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการท าธุรกิจในปัจจุบันที่ท าอยูํ 
เพ่ือเป็นการใช๎พ้ืนที่ให๎เกิดประโยชน๑และท าให๎ครอบครัวมีรายได๎เพ่ิมข้ึนอีกชํองทางหนึ่งอีกด๎วย และ
เนื่องจากตัวผู๎วิจัยมีบุตรแล๎ว 1 คน ชื่นชอบการพาลูกออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎านในชํวงวันหยุดเพ่ือ
เสริมสร๎างพัฒนาการ และการเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ ที่อยูํรอบตัวนอกเหนือจากสิ่งที่ต๎องเจอใน
ชีวิตประจ าวัน และท าให๎ได๎มีเวลาอยูํรํวมกับลูกมากข้ึนอีกด๎วย ทุกครั้งที่ไปจะพบเจอกลุํมแมํ ๆ ที่ชื่น
ชอบการพาลูกออกมาท ากิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมการเรียนเสริม ไมํวําจะเป็นวํายน้ า 
เลํนดนตรี หรือการพาไปท ากิจกรรมตําง ๆ นอกสถานที่ เชํน คาเฟุ และคาเฟุที่มีการจัดกิจกรรม 
Workshop ตําง ๆ ส าหรับเด็ก ซึ่งก าลังได๎รับความนิยมในหมูํคุณพํอคุณแมํที่มีลูกในชํวงวัยที่ก าลัง
เริ่มต๎นการเรียนรู๎ที่อยูํในชํวงอายุ 3-10 ปี ท าให๎ผู๎เขียนเล็งเห็นในการท าธุรกิจนี้ เพราะนอกเหนือจาก
การเรียนพิเศษ เรียนดนตรี ออกก าลังกายแล๎ว การท ากิจกรรมนอกสถานที่และใช๎ชีวิตรํวมกับ
ธรรมชาติ ได๎ออกมาท ากิจกรรมการเรียนรู๎ผํานการเลํน ซ่ึงก าลังเป็นรูปแบบการสอนที่พํอแมํและ
ผู๎ปกครองก าลังให๎ความสนใจกันมากขึ้น เพราะในปัจจุบันพํอแมํบางครอบครัวไมํมีเวลาเลี้ยงดู
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เทําท่ีควร จึงท าให๎เด็กหันไปสนใจการใช๎หน๎าจอ และใช๎เวลากับหน๎าจอมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการเลํน
โทรศัพท๑ หรือดูทีวี ท าให๎ไมํได๎มีการท ากิจกรรมอยํางอ่ืนมากนัก จึงท าให๎เด็กสํวนใหญํพบปัญหาทาง
พัฒนาการตําง ๆ ทั้งทางรํางกายและจิตใจที่พัฒนาการช๎ากวําที่ควรจะเป็น จึงท าให๎พํอแมํบางสํวนที่
พบปัญหานี้อยูํ หันมาให๎ความสนใจกับลูกมากข้ึน และมองหากิจกรรมเสริมสร๎างพัฒนาการตําง ๆ ให๎
ลูกมาเข๎ารวํมท ากิจกรรมโดยมองกิจกรรมที่สามารถใช๎เวลาหลายชั่วโมง เพ่ือเป็นการลดเวลาการใช๎
หน๎าจอของเด็กด๎วย 
 ในปัจจุบันพบวําเด็กที่ใช๎หน๎าจอมีพัฒนาการช๎ากวําทีค่วรจะเป็นตามชํวงอายุ ปัจจัยหลัก
เกิดจากการเลี้ยงดูเป็นส าคัญ พบวําเด็กสํวนหนึ่งพํอแมํไมํมีเวลาในการเลี้ยงดูเทําที่ควร ต๎องท างานหา
เลี้ยงครอบครัว ไมํสามารถใช๎เวลาอยูํรํวมกันได๎ ซึ่งท าให๎สํงผลกระทบตํอเด็ก บางครอบครัวเลี้ยงลูก
ด๎วยโทรศัพท๑มือถือ แล๎วพบวําเกิดผลเสียมากกวําผลดี โดยมีแพทย๑ผู๎เชียวชาญออกมาให๎ค าแนะน าคือ 
ไมํแนะน าให๎เด็กอายุต่ ากวํา 2 ปี เลํนโทรศัพท๑เพราะจะสํงผลเสียมากกวําผลดี ท าให๎เกิดผลกระทบตํอ
พัฒนาการของเด็กทั้งทางรํางกายและจิตใจ เชํน ท าให๎เด็กผู๎ช๎ากวําวัยที่ควรจะเป็น ไมํสามารถสื่อสาร
สิ่งที่ต๎องการได๎ พูดไมํเป็นภาษาท่ีเข๎าใจได๎ ก๎าวร๎าวและอารมณ๑รุนแรงเป็นต๎น แพทย๑จึงแนะน าให๎พํอ
แมํหากิจกรรมอ่ืน ๆ ให๎เด็กท านอกบ๎านบ๎าง เพื่อให๎เด็กลดการใช๎โทรศัพท๑มือถือและพํอแมํได๎มีเวลา
และอยูํรํวมท ากิจกรรมกับลูกมากขึ้น จึงท าให๎เกิดธุรกิจนี้ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในหมูํคนมีบุตรหลานที่
ก าลังประสบปัญหานี้อยูํ และในปัจจุบันการเลี้ยงลูกสมัยใหมํที่นิยมให๎เด็กได๎ออกมาเรียนรู๎โลก
ภายนอกมองเห็นสิ่งตําง ๆ รอบตัวเรียนรู๎ผํานการเลํน และลงมอืปฏิบัติจริง ออกมาใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืน
มากขึ้น สร๎างความสนุกสนาน ความประทับใจและสร๎างสานสัมพันธ๑กันในครอบครัวอีกด๎วย ปัญหา
เหลํานี้จะหมดไปหากทุกคนในครอบครัวมีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลานและใช๎เวลาอยูํรํวมกันมากข้ึน พร๎อม
รํวมมือกันแก๎ไขปัญหาทั้งครอบครัว ทาง Monkey Tree Café and Farm จึงเล็งความส าคัญ และท า
ให๎เกิดเป็นธุรกิจส าหรับเด็กและทุกคนในครอบครัวเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยให๎เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่
ดีหากไกลหน๎าจอ อีกท้ังยังท าให๎ทุกคนในครอบครัวได๎ท ากิจกรรมและมีเวลาอยูํรํวมกันเพ่ือให๎เกิดการ
สานสัมพันธ๑อันดีกับทุกคนในครอบครัวได๎มีความสุขกันทุกคน 
 
1.2 ลักษณะ และขอบเขตธุรกิจ 
 Monkey Tree Café and Farm เป็นคาเฟุที่เปิดให๎บริการขายอาหารไทยและอาหาร
ตํางประเทศ ขนมหวาน และเครื่องดื่ม และมีการจัดกิจกรรม Workshop ส าหรับเด็กและทุกคนใน
ครอบครัว ตั้งอยูํบนพื้นที่ 5 ไรํ สถานที่ตั้ง ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยจะ
แบํงการให๎บริการเป็น 2 สํวนดังนี้ 
  1) สํวนของคาเฟุที่ให๎บริการอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม เหมาะส าหรับทุกคนใน
ครอบครัว มีทั้งอาหารไทย และอาหารตํางประเทศ เครื่องดื่มส าหรับเด็ก และผู๎ใหญํ 
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  2) พ้ืนที่การจัดสอนท ากิจกรรม Workshop ส าหรับเด็ก โดยใน 1 วันจะมีกิจกรรมหลัก 
4 กิจกรรม 2 รอบ ตํอวัน และกิจกรรมเสริม 2 กิจกรรมตํอวัน เหมาะส าหรับเด็กชํวงอายุตั้งแตํ 3-10 
ปี 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการท ารายงาน 
 รายงานแผนธุรกิจนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความเป็นไปได๎ของธุรกิจร๎าน Monkey Tree Café 
and Farm เพ่ือศึกษาและเตรียมความพร๎อมในทุกด๎าน เรียนรู๎กลยุทธ๑ตําง ๆ รับรู๎จุดอํอนและจุดแข็ง
ของธุรกิจ รวบรวมการท าวิจัยที่ได๎มาใช๎ และน ากลยุทธ๑ตําง ๆ ที่ได๎จากการศึกษาหาข๎อมูลในครั้งนี้ มา
ใช๎เพื่อด าเนินงานในธุรกิจนี้อยํางเหมาะสม และเกิดประโยชน๑สูงสุด 
 
1.4 โครงสร้างธุรกิจ 
 อธิบายโครงสร๎างของธุรกิจร๎าน Monkey Tree Café and Farm โดยใช๎ Business 
Model Canvas 
 
ตารางที่ 1.1: แสดง Business Model Canvas ของธุรกิจร๎าน Monkey Tree Café and Farm 
 

พันธมิตร (Key 
Partners) 
- ผู๎จ าหนําย
วัตถุดิบ  
- ผู๎จ าหนําย
อุปกรณ๑ 
- ผู๎จ าหนําย
อาหารสัตว๑ 

กิจกรรมหลัก (Key 
Activities) 
-ขายอาหาร ขนม
หวาน และเครื่องดื่ม 
- จัดกิจกรรม  
Work shop ส าหรับ
เด็ก 

คุณคําสินค๎า
หรือบริการ 
(Value 
Propositions) 
ลูกค๎าจะได๎รับ
คุณคําสูงสุด
จากทั้งสินค๎า
และการบริการ 

ความสัมพันธ๑กับ
ลูกค๎า (Customer 
Relationships) 
- ระบบสมาชิก 
- สอบถามความ 
พึงพอใจ 

กลุํมลูกค๎า 
(Customer 
Segments) 
- ผู๎มีบุตรอายุ  
3-10 ปี  
- โรงเรียน
เอกชน  
- ผู๎มีบุตรติด
หน๎าจอ 

ทรัพยากรหลัก (Key 
Resources) 
- ที่ดินและอาคาร  
- วัตถุดิบ วัสดุ 
อุปกรณ๑ 
- สัตว๑เลี้ยง  
- ทรัพยากรบุคคล 

ชํองทาง
(Channels) 
- ทางโทรศัพท๑ 
- Facebook  
- Line Official  
- Website  
- Instagram 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 1.1 (ตํอ): แสดง Business Model Canvas ของธุรกิจร๎าน Monkey Tree Café and 
Farm 

 

โครงสร๎างต๎นทุน (Cost Structure) 
 
- คําอาคารและสถานที่ 
- คําวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ๑ 
- คําเฟอร๑นิเจอร๑ 
- คําโฆษณาและจัดกิจกรรม 
- คําซื้อสัตว๑ และอาหารสัตว๑ 
- เงินเดือนพนักงาน  

รายได๎หลัก (Revenue Streams) 
 
- คําเข๎ารํวมกิจกรรมหลัก 800 บาท/คน 
- คําเข๎ารํวมกิจกรรมเสริม 250 บาท/คน 
- คําขายอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม 

 
 1.4.1 พันธมิตร (Key Partners) 
 ส าหรับพันธมิตรที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของร๎าน ได๎แกํ ผู๎จ าหนํายวัตถุดิบ ส าหรับ
ประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ผู๎จ าหนํายอุปกรณ๑เพ่ือใช๎ในการจัดกิจกรรม และผู๎จ าหนํายอาหารสัตว๑ 
 1.4.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
 ทางร๎านเปิดในรูปแบบคาเฟุที่ให๎บริการอาหารไทย และอาหารตํางประเทศ ขนมหวาน และ
เครื่องดื่ม โดยใช๎วัตถุดิบที่สด สะอาด และมีคุณภาพ ทางร๎านยังมีการจัดกิจกรรม Work Shop 
ส าหรับเด็ก เพ่ือสํงเสริมและสร๎างพัฒนาการที่ดีส าหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว 
 โดยกิจกรรม Work Shop จะแบํงออกเป็น 2 สํวน มีดังนี ้
  สํวนที่ 1 กิจกรรมหลัก จะประกอบไปด๎วยการท า 4 กิจกรรมตํอรอบ ดังนี้ 
   1) กิจกรรมเรียนรู๎การเลี้ยงไกํไขํ เก็บไขํไกํ น ามาท าเป็นไขํเจียว 
   2) กิจกรรมเพนท๑สีลงบนกระถางต๎นไม๎ และน าไปปลูกพืชผักสวนครัว 
   3) กิจกรรมเรียนรู๎การเลี้ยงเป็ด เก็บไขํเป็ด น ามาท าเป็นไขํเค็ม 
   4) กิจกรรมเรียนรู๎เรื่องต๎นข๎าว วิธีการปลูกข๎าว และการด านา 
  สํวนที่ 2 กิจกรรมเสริม 1 กิจกรรมตํอรอบ โดยกิจกรรมจะสลับเปลี่ยนกันไป ดังนี้ 
   1) กิจกรรมท าพิซซํา  
   2) กิจกรรมท าผ๎ามัดย๎อม  
   3) กิจกรรมท าเทียนหอม  
   4) กิจกรรมท าสบูํ DIY  
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 1.4.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
 ทรัพยากรหลักท่ีส าคัญส าหรับธุรกิจนี้และเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎า 
  1) ที่ดินและอาคารกํอสร๎างบนพื้นที่ 5 ไรํ ปลูกสร๎างอาคารถูกต๎องตามหลักได๎มาตรฐาน
ความปลอดภัย และตกแตํงอยํางสวยงาม มีการแบํงสัดสํวนการท างานอยํางชัดเจนเพ่ือให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดกับธุรกิจ 
  2) การเลือกวัสดุและอุปกรณ๑ที่น ามาใช๎ต๎องมีมาตรฐานและแข็งแรงปลอดภัยที่สุด  
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าอยํางคุ๎มคํา 
  3) สัตว๑เลี้ยง ประกอบไปด๎วย ไกํไขํ เป็ด และปลา เพ่ือใช๎ในการประกอบการท าธุรกิจ 
  4) วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม ต๎องสด สะอาด และมีคุณภาพ เพ่ือให๎คุ๎มคํากับราคา 
ที่ลูกค๎าต๎องจํายเสมอ 
  5) ทรัพยากรบุคคลมีบทบาทที่ส าคัญทุกสํวนประกอบไปด๎วย ทีมผู๎บริหาร คุณครู แมํ
ครัว พนักงานเสิร๑ฟ พนักงานขาย พนักงานบริการ ที่จะชํวยให๎ธุรกิจด าเนินไปได๎ 
 1.4.4 โครงสร๎างต๎นทุน (Cost Structure) 
 ต๎นทุนของธุรกิจ มีดังนี้ 
  1) คํากํอสร๎างอาคารและสถานที่ 
  2) คําเฟอร๑นิเจอร๑ และคําตกแตํงสถานที่ 
  3) คําซื้อสัตว๑ และอาหารสัตว๑ 
  4) คําอุปกรณ๑ และวัตถุดิบส าหรับคําเฟุ 
  5) คําอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่ใช๎ในจัดท ากิจกรรม Workshop ส าหรับเด็ก 
  6) คําโฆษณาผํานสื่อออนไลน๑ชํองทางตําง ๆ 
  7) คําจัดกิจกรรมโปรโมชั่นสํงเสริมการขาย 
  8) เงินเดือนพนักงาน  
  9) คําวัสดุสิ้นเปลื้องในส านักงาน 
  10) คําใช๎จํายในการด าเนินงาน 
 1.4.5 คุณคําสินค๎าหรือบริการ (Value Propositions) 
 ลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการจะได๎รับคุณคําสูงสุดจากทางสินค๎าและการบริการของทางร๎าน  
อีกท้ังทุกคนในครอบครัวยังได๎รับความสุข สนุกสนานกลับไป 
 1.4.6 ความสัมพันธ๑กับลูกค๎า (Customer Relationships) 
 ทางร๎านมีการจัดอบรมพนักงานอยูํเสมอ เพื่อให๎ลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการได๎รับบริการที่ดี 
สามารถสร๎างความประทับใจได๎ตั้งแตํครั้งแรกท่ีเข๎าใช๎บริการเพื่อให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า
อยํางที่สุด อีกท้ังทางร๎านยังสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎าอยํางสม่ าเสมอ เชํน มีการสอบถาม 
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ความพึงพอใจผํานชํองทางออนไลน๑ เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุงแก๎ไขให๎ตรงตามความต๎องการลูกค๎า
สูงสุด อีกท้ังทางร๎านยังมีระบบสมาชิกสะสมแต๎มเพ่ือรับของรางวัลอีกด๎วย 
 1.4.7 ชํองทางการเข๎าถึง (Channels) 
 ลูกค๎าสามารถติดตํอสอบถามรายละเอียดตํางๆที่ต๎องการได๎จากหลายชํองทาง ดังนี้ 
  1) ติดตํอสอบทางข๎อมูลด๎วยตนเอง หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท๑ 
  2) ชํองทางสื่อโซเซียลมีเดียตําง ๆ ประกอบไปด๎วย 
   Facebook: Monker tree café and farm 
   Line Official: @Monkeytree 
   Website: Monkey Tree Café and Farm 
   Instagram: Monkeytree 
 1.4.8 กลุํมลูกค๎า (Customer Segments) 
  1) กลุํมพํอแมํผู๎ปกครองที่มีบุตรหลาน ชํวงอายุ 3-10 ปี ทั้งเพศ ชาย และหญิง ฐานะ
ครอบครัวปานกลาง รายได๎ตั้งแตํ 20,000 บาท/เดือน อาศัยอยูํในเขตจังหวัดกรุงเทพ และปริมณฑล 
  2) กลุํมโรงเรียนเอกชนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน (ระดับชั้นอนุบาล-ประถม)  
  3) กลุํมพํอแมํที่พบปัญหาลูกติดหน๎าจอหรือโทรศัพท๑มือถือ 
  4) กลุํมพํอแมํที่ชอบให๎ลูกท ากิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือเสริมพัฒนาการ 
 1.4.9 รายได๎หลัก (Revenue Streams) 
 รายได๎หลักมาจาก 2 ชํองทาง ดังนี้ 
  1) รายได๎คําเข๎ารํวมกิจกรรม มีกิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริม  
  2) รายได๎จากการขายอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม 
 



 

บทที่ 2 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (PEST Analysis) 
 2.1.1 สภาพแวดล๎อมทางการเมือง (Political Factors) 
 ในปัจจุบันมีผู๎สนใจในการประกอบธุรกิจสํวนตัวกันมากข้ึน ท าให๎เกิดธุรกิจรายยํอยเกิดข้ึน
มากมาย จึงท าให๎รัฐบาลออกมาให๎การสนับสนุนธุรกิจ SME ขนาดเล็ก-กลางรายใหมเํพ่ือให๎มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งรัฐบาลยังให๎การชํวยเลือก โดยการลดการเสียภาษีให๎
น๎อยลงจากเดิม ท าให๎เป็นผลดีตํอผู๎ประกอบการรายยํอยที่ต๎องการเริ่มต๎นท าธุรกิจ และท าให๎ธุรกิจ  
คาเฟุตํางเติบโตขึ้นอยํางรวดเร็ว 
 2.1.2 สภาพแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
 เนื่องจากสถานการณ๑ในปัจจุบันการแพรํระบาดของไวรัสโควิด ท าให๎สํงผลกระทบตํอปัญหา
ทางด๎านเศรษฐกิจอยํางรุนแรงกับร๎านอาหาร เนื่องจากทางรัฐบาลมีประกาศห๎ามนั่งทานในร๎าน  
หรือจัดกิจกรรมทุกประเภท ท าให๎ร๎านต๎องปิดเป็นการชั่วคราวไมํสามารถเปิดให๎บริการได๎จนกวําจะมี
ประกาศจากทางรัฐบาล แตํถ๎าหากทางร๎านค๎าต๎องการขายสินค๎าสามารถขายได๎แตํต๎องเป็นแบบใสํหํอ
กลับบ๎าน หรือดิลิเวอรี่เทํานั้น สํงผลกระทบให๎ร๎านค๎าหลาย ๆ ร๎านท าการปิดตัวอยํางรวดเร็ว เพราะ
ไมํสามารถแบกภาระคําใช๎จํายที่ยังด าเนินตํอไปอีกได๎ ไมํวําจะเป็นคําเชํา และคําพนักงานที่ต๎องจําย
อยูํทุกเดือน แตํทางร๎านยังสามารถแบกรับคําใช๎จํายได๎เพราะทางร๎านไมํต๎องเสียคําเชําพ้ืนที่ และทาง
ร๎านมีการปรับเปลี่ยนมาขายในรูปแบบดิลิเวอรี่ผํานชํองทาง Grab Food อีกท้ังมีเงินทุนส ารอง และ
แผนส ารองฉุกเฉินหากเกิดวิกฤตตําง ๆ เกิดขึ้น 
 2.1.3 สภาพแวดล๎อมด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors) 
 ในอดีตเด็กเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีความพร๎อมหน๎าพร๎อมตากันพํอแมํลูก และญาติ
ผู๎ใหญํที่คอยอบรมสั่งสอน ทุกคนมีเวลาเลี้ยงดูเอาใจใสํคนในครอบครัวและมีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน  
มีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมํมีวัตถุ หรือปัจจัยในการเลี้ยงดูมากนัก ด าเนินชีวิตแบบเรียบงําย  
อยูํใกล๎ชิดกับธรรมชาติ การเลี้ยงดูเด็กในอดีตจึงไมํใชํเรื่องที่ยากนัก แตํในปัจจุบันสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ผู๎คนต๎องใช๎ชีวิตแขํงกับเวลา อยูํในสังคมที่มีการแขํงขันที่สูง พํอแมํต๎อง
ออกไปท างานนอกบ๎าน ฝากลูกไว๎กับคนอ่ืน บางครอบครัวต๎องอาศัยอยูํในสังคมเมืองไมํมีพ้ืนที่ใช๎สอย 
อาศัยอยูํบนคอนโด หรือ อพาร๑ทเม๎นท๑ท าให๎เด็กมีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมที่จ ากัด ท าให๎พํอแมํไมํมีเวลา
เลี้ยงลูกเทําที่ควร เพราะต๎องท างานหนักเพ่ือหาเงินมาใช๎จํายเลี้ยงดูครอบครัว ท าให๎บางครอบครัว
เลี้ยงลูกด๎วยโทรศัพท๑หรือหน๎าจอ ท าให๎ในปัจจุบันพบวํา เด็กสมัยใหมํเข๎าถึงการใช๎สมาท๑โฟนตั้งแตํ
อายุยังไมํถึง 1 ขวบ สํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการที่ช๎ากวําปกติที่ควรจะเป็นตามชํวงอายุ สุวรรณชัย  
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วัฒนายิ่งเจริญชัย (2563 อ๎างใน ปัญจวรา บุญสร๎างสม, 2563) กลําวไว๎ในงานวิจัยวํา กรมอนามัย
เตือน เด็กอายุต่ ากวํา 2 ปี หลีกเลี่ยงการใช๎สื่อมีจอทุกชนิด อยํางเชํนมือถือ แท็บเล็ต หรือโทรทัศน๑ 
อาจสํงผลให๎พัฒนาการลําช๎าในหลาย ๆ ด๎านเน๎นพํอแมํใช๎เวลารํวมกันในครอบครัวให๎มาก ชํวย
สํงเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กได๎ 
 นพ .สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจรญิชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กลําววํา ทุกวันนี้
หลาย ๆ ครอบครัวมักจะน าเทคโนโลยีเข๎ามาเลี้ยงลูกกันมากข้ึน หรือปลํอยให๎เด็กอยูํกับสื่อเทคโนโลยี 
เชํน มือถือ แท็บเล็ต หรือให๎ดูทีวีทั้งวัน เพ่ือให๎เด็กสงบนิ่ง หรือหยุดร๎องไห๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไมํควรท า 
เพราะในเด็กวัยต่ ากวํา 2 ปี ไมํควรเลํนหรือดูสื่อเหลํานี้เด็ดขาด เพราะมีผลท าให๎พัฒนาการลําช๎า และ
ในเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี เป็นชํวงวัยที่ส าคัญที่สุด ในการเรียนรู๎ เนื่องจากสมองของเด็กจะพัฒนาสูงสุด 
ซึ่งมีสิ่งแวดล๎อมโดยรอบจะเป็นตัวกระตุ๎นสํงเสริมพัฒนาการทางด๎านสมองในชํวงต๎น หากปลํอยให๎เด็ก
ใกล๎ชิดสื่อเหลํานี้มากเกินไปโดยไมํก าหนดเวลาดูหรือเลือกสื่อ ที่ไมํเหมาะสม (ปัญจวรา บุญสร๎างสม, 
2563) 
 จะสํงผลเสียหลายด๎าน คือ 1) ด๎านการสื่อสาร พูดช๎า พูดไมํชัด ขาดความคิดสร๎างสรรค๑ 
และการจ๎องมองจอภาพเป็นเวลานานจะสํงผลเสียกับดวงตาได๎ เชํน ท าให๎สายตาสั้น ดวงตาแห๎ง 2) 
ด๎านรํางกาย จะไมํแข็งแรง เหนื่อยงําย ขาดการเคลื่อนไหวออกก าลังกายตามท่ีควรจะเป็น หรือ 
อาจสํงผลให๎เป็นเด็กขี้เกียจได๎ 3) ด๎านอารมณ๑ ไมํสามารถควบคุมอารมณ๑ได๎ เพราะเด็กแยกแยะโลก
ของอินเทอร๑เน็ตกับความจริงไมํได๎ หงุดหงิดงําย ใจร๎อน รอคอยไมํเป็น เด็กขาดสมาธิไมํจดจํอหรือ
ตั้งใจท ากิจกรรมใด และ 4) ด๎านพฤติกรรม จะก๎าวร๎าว ซน สมาธิสั้น มีพฤติกรรมคล๎ายออทิสติก  
คือ ดื้อ ตํอต๎าน โลกสํวนตัวสูง สื่อสารกับคนอ่ืนน๎อย 
 นายแพทย๑สุวรรณชัย (2563 อ๎างใน ปัญจวรา บุญสร๎างสม) กลําวไว๎ในงานวิจัยวํา “เวลาใน
การใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมควรค านึงถึงชํวงอายุเป็นหลักคือ เด็กอายุต่ ากวํา 2 ปี ให๎หลีกเลี่ยง 
การใช๎สื่อมีจอทุกชนิด (ยกเว๎นวิดีโอแชท) ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ให๎จ ากัดเวลาการใช๎สื่อมีจอ ไมํควร
เกินวันละ 1 ชั่วโมง และควรเลือกโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพให๎เหมาะสมกับวัยและใช๎ไป
ด๎วยพร๎อมกันกับเด็ก ซึ่งจะชํวยให๎เด็กเข๎าใจสิ่งที่เห็นได๎มากขึ้น สิ่งส าคัญคือพํอแมํหรือผู๎ปกครองเด็ก
ควรหลีกเลี่ยง การใช๎สื่อมีจอเพ่ือให๎เด็กสงบนิ่ง หรือหยุดร๎องไห๎ ถึงแม๎วําจะเป็นการใช๎แคํชํวงเวลาสั้น 
ๆ   ก็ตาม เนื่องจากการใช๎ สื่อมีจออาจท าให๎เด็กสงบได๎จริง แตํน ามาซึ่งปัญหาการไมํสามารถจ ากัด
เวลาการเลํนได๎ และท่ีส าคัญพํอแมํหรือผู๎ปกครองควรตระหนักถึงคือชํวงพัฒนาการของเด็กตั้งแตํแรก
เกิด ถึง 5 ปี ถือเป็นรากฐานของชีวิต พํอแมํจึงควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงลูกด๎วยมือถือ แล๎วหันมาใช๎เวลา
สร๎างความสัมพันธ๑รํวมกันในครอบครัว เพราะพัฒนาการที่ดีของเด็ก ๆ เริ่มต๎นจากสิ่งเล็ก ๆ ที่ได๎
เรียนรู๎  พาลูกเลํน เรียน ท ากิจกรรมรํวมกัน และไมํลืมที่จะโอบกอดแสดงความรักระหวํางกันใน
ครอบครัว สิ่งเหลํานี้ จะสํงเสริมให๎พัฒนาการตําง ๆ ของเด็กได๎ดีกวําวิธีอ่ืน” 
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 จากสภาพแวดล๎อมดังกลําวท าให๎พํอแมํหรือครอบครัวที่มีบุตรหลานสนใจหากิจกรรมนอก
สถานที่เพ่ือชํวยให๎บุตรหลานตนเองมีพัฒนาการที่ดี หากไกลจากหน๎าจอ และมีเวลาอยูํรํวมกันใน
ครอบครัวอีกด๎วย จึงสํงผลให๎ร๎านที่มีกิจกรรมส าหรับเด็กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให๎พํอแมํหรือคนที่มีบุตร
หลานมาใช๎บริการมากข้ึน 
 2.1.4 สภาพแวดล๎อมด๎านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
 ปัจจุบันนี้ต๎องบอกได๎เลยวําเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญที่ชํวยให๎มนุษย๑สะดวกสบาย และมี
บทบาทมากข้ึนอยํางเห็นได๎ชัด อยํางเชํนสถานการณ๑โควิดเทคโนโลยีได๎เข๎ามาเป็นสํวนชํวยที่ส าคัญ
ส าหรับทุกคนที่ก าลังศึกษาอยูํ แตํไมํสามารถไปโรงเรียน หรือสถานศึกษาได๎ แตํยังได๎เทคโนโลยีเข๎ามา
ชํวยเป็นสํวนส าคัญท าให๎ทุกคนยังได๎เรียนหนังสื่อผํานชํองทางออนไลน๑ตําง ๆ มากมาย ท าให๎ 
การเรียนรู๎ไมํได๎หยุดอยูํกับที่ อยูํที่ไหนกส็ามารถเรียนหนังสือ หรือหาข๎อมูลผํานชํองทางออนไลน๑ได๎
ตลอดเวลา หรือแม๎แตํผู๎ปกครองเองก็ยังสามารถใช๎เทคโนโลยีเป็นสํวนชํวยในการเลี้ยงดูลูก ๆ อีกด๎วย 
เชํน การใช๎นาฬิกาข๎อมือกันเด็กหาย กล๎องวงจรปิดส าหรับดูความปลอดภัยเวลาที่เด็ก ๆ อยูํที่บ๎าน 
และท่ีสามารถยังสามารถใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารหาครอบครัวที่หํางไกลกันได๎งํายเพียงแคํ
วิดีโอคอลหาเทํานั้น ในสํวนของการค๎าขายปัจจุบันเทคโนโลยีมีสํวนชํวยให๎เรื่องการจัดการระบบ   
ตําง ๆ ได๎อยํางงํายดายและเป็นระบบงํายตํอการใช๎งานมากขึ้น เชํน รับคิวหน๎าร๎าน การจัดสต็อก
สินค๎า เพียงแคํคุณมีระบบก็สามารถจัดการได๎อยํางงํายดาย อีกทั้งยังมีความแมํนย า ชํวย
ประหยัดเวลา และทรัพยากรอีกด๎วย จะเห็นได๎วําชีวิตเราในปัจจุบันรายล๎อมไปด๎วยการใช๎เทคโนโลยี 
 “เปิดสถิติ! คนไทยใช๎ 'โซเชียลมีเดีย' อันดับ 1 ของโลก” (2564) กลําวไว๎ในงานวิจัยวํา 
ทาง Global Digital Report 2021 เผยรายงานลําสุด สถิติการใช๎งาน "โซเชียลมีเดีย" ทั่วโลก มี
ผู๎ใช๎งาน 4.48 พันล๎านคน เพ่ิมขึ้นกวํา 500 ล๎านคน ในเวลาเพียง 1 ปี สํวนคนไทยใช๎โซเชียลมีเดีย
เป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็น 78% 
 
2.2 การประเมินความสามารถในการแข่งขัน (Five Forces Analysis) 
 2.2.1 อุปสรรคส าหรับผู๎เลํนรายใหมํ (Threat of New Entrance) 
  2.2.1.1 อุปสรรคในด๎านการลงทุน เนื่องจากธุรกิจที่ให๎บริการในสํวนของคาเฟุแล๎ว  
ยังมีการให๎บริการในสํวนของการจัดกิจกรรม Work Shop ส าหรับเด็กจึงท าให๎ต๎องลงทุนในการจัดหา
ซ้ือพ้ืนทีท่ี่ใช๎ในการกํอสร๎างที่มีขนาดที่คํอนขา๎งใหญํ เพราะต๎องมีการแบํงสัดสํวนพ้ืนที่ในการกํอสร๎าง
ในแตํละโซนที่จัดกิจกรรมออกอยํางชัดเจนเพ่ือให๎งํายตํอการบริการ อีกทั้งยังต๎องมีการตกแตํงร๎านให๎
มีความสวยงามและปลอดภัยตํอเด็กและลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการ ทางร๎านจึงต๎องเลือกวัสดุอุปกรณ๑ท่ี
ปลอดภัยตํอเด็กอีกด๎วย จึงท าให๎ผู๎ประกอบที่จะเข๎ามาท าในธุรกิจนี้มีการลงทุนที่คํอนข๎างสูง  
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  2.2.1.2 อุปสรรคในด๎านคูํแขํงรายใหมํ เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว 
ท าให๎ผู๎บริโภคยังให๎ความสนใจอยํางเนื่องทุกปี จึงอาจท าให๎เกิดคํูแขํงรายใหมํข้ึนได๎เสมอที่มองเห็น
โอกาสในการท าธุรกิจนี้เชํนกัน ท าให๎เราต๎องปรับกลยุทธ๑ให๎ทันสถานการณ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตาม
ความต๎องการของลูกค๎าแตํละชํวง รักษาความสัมพันธ๑อันดีกับลูกค๎าเดิม เพื่อให๎เกิดการใช๎บริการซ้ า 
และการแนะน าบอกตํอจากลูกค๎าเดิมที่มีอยูํ อีกท้ังยังต๎องสร๎างความแตกตํางจากคํูแขํงอยูํเสมอ 
 2.2.2 อ านาจตํอรองของคูํค๎าทางธุรกิจ (Power of Suppliers) 
 อ านาจการตํอรองของคูํค๎าทางธุรกิจอยูํในระดับต่ า 
 วัตถุดิบ และอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่น ามาใช๎ในการประกอบธุรกิจ เชํน ผักสด อาหารสด อาหาร
สัตว๑ กลํองบรรจุภัณฑ๑ตําง ๆ สามารถหาซื้อได๎งําย มีหลากหลายผู๎ผลิต ที่สามารถเลือกได๎ตรงตาม
ความต๎องการ และราคาที่ต๎องการได๎ เพราะเป็นสิ่งที่หาได๎งําย มีหลากหลายผู๎ผลิต ท าให๎ผลิตไมํ
สามารถตํอรองได๎มากนัก หากมีการตํอรองมากจนเราสามารถรับไดส๎ามารถเปลี่ยนผู๎ผลิตได๎งําย ท าให๎
มีอ านาจการตํอรองอยูํพอสมควร 
 2.2.3 อ านาจตํอรองของลูกค๎า (Power of Customers) 
 อ านาจการตํอรองของลูกค๎าอยูํในระดับกลาง 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมธุรกิจนี้ยังมีไมํมากนัก ท าให๎ลูกค๎ายังมีตัวเลือกท่ีจะไปใช๎บริการยัง
น๎อยอยูํ เราจึงต๎องสร๎างให๎ธุรกิจมคีวามแตกตํางจากธุรกิจเดียวกัน เพิ่มความหลากหลายท าให๎ลูกค๎า
สามารถเลือกได๎และเข๎ามาใช๎บริการจากเราไมํวําจะเป็นในด๎านสินค๎าและบริการ สร๎างความประทับใจ
ให๎กับลูกค๎ามากที่สุด 
 2.2.4 ภัยคุกคามจากสินค๎าทดแทน (Threat of Substitute Products) 
 ภัยคุกคามจากสินค๎าทดแทนอยูํในระดับสูง 
 เนื่องจากมีสินค๎าทดแทนมากมาย เชํนร๎านคําเฟุสัตว๑เลี้ยง หรือคาเฟุที่มีพ้ืนที่กว๎างขว๎างให๎
เดินเลํน ถํายรูป และยังมีสัตว๑เลี้ยงให๎ชม พร๎อมทั้งกิจกรรมการให๎อาหารสัตว๑ตําง ๆ ซึ่งเหมาะกับการ
พาครอบครัวไปท ากิจกรรมเชํนกัน และไมํต๎องมีคํารํวมกิจกรรมมากนัก มีเพียงคําเข๎าสถานที่ หรือคํา
ให๎อาหารสัตว๑เทํานั้น สํงผลให๎ผู๎บริโภคมีตัวเลือกที่มากข้ึน ที่จะเข๎าใช๎บริการตามความต๎องการในชํวง 
นั้น ๆ 
 2.2.5 สภาพการแขํงขันแขํงในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Competitive Rivalry within an 
Industry) 
 การแขํงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยูํในระดับต่ า 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมธุรกิจนี้ ยังมีไมํมากนักท้ังในกรุงเทพและปริมณฑล พบวํามีธุรกิจที่อยูํ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันไมํถึง 40 ร๎าน และก าลังได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะในปัจจุบันพํอ
แมํสมัยใหมํนิยมให๎ลูก ๆ เรียนรู๎ผํานการเลํน เพ่ือเสริมสร๎างพัฒนาการที่ดทีั้งทางรํางกายและจิตใจ  
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ท าให๎ธุรกิจนี้ ยังคงเป็นที่นิยมในหมูํคนครอบครัวที่มีบุตรหลาน การพาครอบครัวออกมาท ากิจกรรม   
ข๎างนอกเพ่ือเป็นการสานสัมพันธ๑ในครอบครัวและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑อีกด๎วย 
 2.2.6 สรุปประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห๑อุตสาหกรรม 
  1) ภัยคุกคามจากผู๎แขํงรายใหมํอยูํในระดับปานกลาง 
  2) อ านาจการตํอรองของคูํค๎าทางธุรกิจอยูํในระดับต่ า 
  3) อ านาจการตํอรองของลูกค๎าอยูํในระดับกลาง 
  4) ภัยคุกคามจากสินค๎าทดแทนอยูํในระดับสูง 
  5) การแขํงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยูํในระดับต่ า 
 
2.3 การวิเคราะห์ตลาดและโครงสร้างการแข่งขัน 
 2.3.1 คูํแขํงทางตรง (Direct Competitors) 
  2.3.1.1 คูํแขํงทางตรง รายที่ 1 ร๎าน Pajeep Farm 
 
ภาพที่ 2.1: ปูาจิ๊บฟาร๑ม 
 

 
 
ที่มา: ป้าจิ๊บฟาร์ม. (2561). สืบค๎นจาก https://www2.edtguide.com/index.php/ 
       www/edtwithkids/465215/Pa-Jeep-farm. 
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 คําเฟุที่เปิดให๎บริการอาหารและเครื่องดื่มพร๎อมกับมีกิจกรรมส าหรับเด็ก คือ เรียนรู๎ 
การปลูกข๎าวด านา เลี้ยงไกํเก็บไขํไกํ ปูอนอาหารสัตว๑ เก็บผัดปลอดสารพิษ จับกบ และท าไอศกรีม 
  จุดเดํน: มีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กที่หลากหลาย 
  จุดด๎อย: สถานที่เน๎นการตกแตํงแบบธรรมชาติ ไมํสวยงามมากนัก 
  ร๎านตั้งอยูํ ต. บางใหญํ จ. นนทบุรี เปิดบริการทุกวันเสาร๑ และอาทิตย๑ 
เวลา 08.00-17.00 น. 
  2.3.1.2 คูํแขํงทางตรง รายที่ 2 ร๎าน บ๎าน ๑,๐๐๐ ไม๎ Café and Farm 
 
ภาพที่ 2.2: แสดงหน๎า Facebook: บ๎าน ๑,๐๐๐ ไม ๎Cafe' & Farm 
 

 
 
ที่มา: บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ Cafe & Farm. (2564). สืบค๎นจาก. https://m.facebook.com/บ๎าน๑๐๐๐

ไม๎cafefarm-624351667704047/. 
 
 คําเฟุที่เปิดให๎บริการอาหารและเครื่องดื่มพร๎อมกับมีการกิจกรรมส าหรับเด็ก คือ ท าไขํเค็ม 
ปลูกผัก เก็บผัก รดน้ า ให๎อาหารเป็ด และมีลานกิจกรรมเครื่องเลํนส าหรับเด็ก 
 จุดเดํน: สถานที่สวยงามติดริมน้ าและรํมรื่นมีต๎นไม๎เยอะ มีอุปกรณ๑ให๎เด็ก ๆ ส าหรับปืนปุาย
ได๎หลายสํวน  
 ราคาในการท ากิจกรรมไมํแพง เชํน ท าไขํเค็มฟองละ 15 บาท ระบายสีชุดละ 70 บาท 
 จุดด๎อย: เปิดให๎บริการเฉพาะวันเสาร๑อาทิตย๑เทํานั้น 
 ร๎านตั้งอยูํที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เปิดบริการทุกวันเสาร๑ และอาทิตย๑  
 เวลา 09.00-17.00 น. 



13 

 

 2.3.2 คูํแขํงทางอ๎อม (Indirect Competitors) 
  2.3.2.1 คูํแขํงทางอ๎อมรายที่ 1 ร๎าน Montreux Café and Farm 
 
ภาพที่ 2.3: แสดงหน๎า Facebook: Montreux Café and Farm 
 

 
 
ที่มา: Montreux cafe' and farm. (2564). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/Montreuxcafeandfarm/. 
 
 ร๎าน Montreux Café and Farm เปิดให๎บริการอาหารและเครื่องดื่มพร๎อมกับมีการ
กิจกรรมส าหรับเด็กเชํน เรียนรู๎การท านาปลูกข๎าว ท าเสื้อมัดย๎อม บรรยากาศดีพ้ืนที่กว๎างขว๎าง แตํจะ
เน๎นในสํวนของคาเฟุเป็นหลักที่ให๎บริการอาหารและเครื่องดื่ม และในสํวนของการจัดกิจกรรมนั้น  
จะจัดเป็นชํวง ๆ ไมํได๎มีบริการตลอดทุกวัน 
  จุดเดํน: สถานที่กว๎างสวยงาม มีหลายโซนทั้งห๎องแอร๑ และ Open Air ให๎ลุกค๎าสามารถ
เลือกนั่งได๎ 
  จุดด๎อย: เปิดให๎บริการในสํวนของการท ากิจกรรมส าหรับเด็กเป็นชํวง ๆ เทํานั้น  
  ร๎านตั้งอยูํที่ ต. องค๑รักษ๑ จ. นครนายก เปิดบริการทุกวันอังคาร-อาทิตย๑  
เวลา 09.00-19.00 น. 
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  2.3.2.2 คูํแขํงทางอ๎อมรายที่ 2 ร๎าน G Farm Café & Gallery 
 
ภาพที่ 2.4: แสดงหน๎า Facebook: G Farm at Sam Khok 
 

 
 
ที่มา: G Farm at Sam Khok. (2563). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/gfarm.samkhok/. 
 
 คําเฟุที่เปิดให๎บริการอาหารและเครื่องดื่มพร๎อมกับมีการกิจกรรมส าหรับเด็กทุกวันเสาร๑และ
อาทิตย๑เชํนกัน มีการสอนท าวาฟเฟิล วาดรูป ปลูกพืชผัก เลี้ยงไกํ เก็บไขํ แตํจะเพ่ิมพิเศษคือมีการ
สอนโดยใช๎ภาษาอังกฤษในทุกวันเสาร๑ สํวนวันอาทิตย๑จะเป็นภาษาไทย 
  จุดเดํน: กิจกรรมส าหรับเด็กมีการสอนรูปแบบภาษาอังกฤษ สามารถให๎อาหารสัตว๑ได๎
หลายอยําง เชํน แพะ เป็ด 
  จุดด๎อย: การตกแตํงสถานที่ยังไมํคํอยสวยงาม เน๎นความเป็นธรรมชาติมากกวํา 
  ร๎านตั้งอยูํที่ อ. สามโคก จ. ปทุมธานี เปิดบริการทุกวันอังคาร-อาทิตย๑  
เวลา 09.00-19.00 น. 
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 2.3.3 สินค๎าทดแทน (Substitute Product) 
 ร๎าน Jana Café & Bistro 
 
ภาพที่ 2.5: แสดงหน๎า Facebook: Janacafe & Bistro 
 

 
 
ที่มา: Jana Cafe & Bistro. (2564). สืบค๎นจาก 

https://www.facebook.com/JanaCafeBistro66/. 
 
 คาเฟุที่ให๎บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร๎อมกับมีสัตว๑ให๎เด็ก ๆ เข๎าชม และให๎อาหาร เชํน 
กวาง นกยูง และปลาคาร๑ฟ พื้นที่กว๎างถึง 25 ไรํ 
  จุดเดํน: สถานที่สวยงามกว๎างถึง 25 ไรํ มีสัตว๑หลากหลาย เชํน กวาง นกยูง ปลาคาร๑ฟ 
เมนูอาหารมีหลากหลายถึง 50 เมนู 
  จุดด๎อย: สถานที่กว๎างแตํไมํคํอยรํมรื่น ต๎นไม๎น๎อย เป็นลานกว๎างไมํมีที่รํมเทําท่ีควร 
  ร๎านตั้งอยูํที่ อ. ล าลูกกา คลอง 5 จ. ปทุมธานี เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย๑  
เวลา 08.00-21.00 น. 
 
2.4 วิเคราะห์ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ (Key Success Factors) 
 2.4.1 ปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอความส าเร็จที่ 1 คือด๎านการเงิน 
 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต๎องใช๎เงินลงทุนที่คํอนข๎างสูง เงินจึงถือวําเป็นปัจจัยส าคัญในการ 
ท าธุรกิจนี้ ทางร๎านจึงต๎องมีการวางแผนบริหารทางด๎านการเงินให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎มีเงินมาหมุนเวียน
พร๎อมที่จะชํวยหลํอเลี้ยงให๎ธุรกิจด าเนินตํอไปได๎อยํางมีสภาพคลํองและเกิดปัญหาน๎อยที่สุด โดยจะ
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แบํงเงินทุนออกเป็น 2 สํวน สวํนที่ 1 ใช๎ส าหรับลงทุนกํอสร๎างและตกแตํงสถานที่ สํวนที่ 2 ใช๎ส าหรับ
ลงทุนซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ๑ที่จ าเป็นภายในร๎าน นอกจากเงินทุนหมุนเวียนแล๎วทางร๎านยังต๎องมี
เงินทุนส ารองไว๎ใช๎ในกรณีฉุกเฉินหรืออาจเกิดเหตุการณ๑ที่ไมํอาจควบคุมได๎ และนอกจากเงินลงทุน
แล๎ว ทางร๎านมีการจัดกระบวนการในร๎านให๎เป็นระบบและมีมาตรฐาน เพ่ือให๎งํายตํอการบริการและ
ประหยัดทรัพยากรมากท่ีสุด 
 2.4.2 ปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอความส าเร็จที่ 2 คือ ด๎านการบริหารจัดการที่ดี 
 ธุรกิจจะประสบความส าเร็จได๎ต๎องมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ  ซึ่งสิ่งที่จะท าให๎ลูกค๎าเข๎ามา
เลือกใช๎บริการและสร๎างความประทับใจเพ่ือให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการซ้ านั้นคือการบริหารจัดการที่ดี 
โดยทางร๎านจะมีการเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ๑ท่ีดี และมีคุณภาพ รสชาติที่อรํอย สดใหมํเสมอ และการ 
ใสํใจในทุกรายละเอียด ไมํวําจะเป็นพนักงานที่ได๎รับการฝึกอบรม และให๎บริการที่ดกี็ถือเป็นสํวน
ส าคัญของงานบริการ ทางร๎านจะมีการบริหารจัดการแบํงแยกหน๎าที่พนักงานอยํางเป็นระบบ เพ่ือให๎
งานมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการ และต๎องมีการอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให๎มีคุณภาพอยูํ
เสมอ และหลังจากท่ีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการแล๎วทางร๎านยังพร๎อมรับฟังปัญหาการเข๎ามาใช๎บริการจาก
ลูกค๎าและพร๎อมแก๎ไขปรับปรุงพัฒนาให๎มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให๎ทันตํอโลกในปัจจุบันและตรงตาม
ความต๎องการของลูกค๎าที่สุด 
 



 

บทที่ 3 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

 
3.1 ตราสัญลักษณ์ทางธุรกิจ 
 
ภาพที่ 3.1: ตราสัญลักษณ๑ธุรกิจ Monkey Tree Café and Farm 
 

 
 

3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
 ธุรกิจคาเฟุที่มีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กเหมาะส าหรับทุกคนในครอบครัวกํอตั้ง โดยมี
วัตถุประสงค๑คือ ต๎องการให๎เด็กท่ีมาเข๎ารํวมท ากิจกรรมทุกคนได๎เสริมสร๎างพัฒนาการที่ดี เพิ่มความรู๎ 
ให๎ความสุนกสนาน และให๎ทุกคนในครอบครัวมีเวลาอยูํรํวมกัน  
 3.2.1 วิสัยทัศน๑ (Vision) 
 ความสนุกท่ีเป็นสวนสวรรค๑ของเด็ก ๆ คาเฟุที่เป็นมากกวําคาเฟุ พัฒนาเพิ่มทักษะการ
เรียนรู๎ให๎กับเด็ก ๆ สร๎างความสุขให๎กับทุกคนในครอบครัว 
 3.2.2 พันธกิจ (Mission) 
 คาเฟุและศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับเด็กที่จะชํวยพัฒนาเด็กให๎มีทักษะการเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ผํานการเลํน และท ากิจกรรมรํวมกับธรรมชาติ มุํงม่ันสารสัมพันธ๑กันในครอบครัว ตระหนักถึงสถาบัน
ครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญ 
 3.2.3 เปูาหมาย (Goals) 
  1) สร๎างการรับรู๎แบรนด๑ให๎กับกลุํมเปูาหมายเพ่ือกระตุ๎นยอดขายผํานชํองทางออนไลน๑ 
และท าให๎มียอดขายกิจกรรมเต็มทุกสัปดาห๑ตั้งแตํ 6 เดือนแรก 
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  2) หลักจาก 1 ปี เพื่อเป็นการเพ่ิมรายได๎อีก 1 ชํองทาง โดยจะขยายเพ่ิมกิจกรรม 
แคมปิ้ง 1 วันในชํวงปิดเทอม 
  3) ธุรกิจสามารถสร๎างก าไรและคืนทุนได๎ภายใน 2 ปี 
  4) สามารถสร๎างก าไรเพ่ิมขึ้นอยํางน๎อย 10% ทุกปี  
 
3.3 การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคของธุรกิจ 
 3.3.1 SWOT Analysis 
  3.3.1.1 จุดแข็ง (Strength) 
   1) ทางร๎านมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ลูกค๎าสามารถเลือกได๎ตามความ
ต๎องการ และตามงบประมาณของลูกค๎าเอง โดยทางร๎านมีการจัดกิจกรรมหลักที่มีคําบริการอยูํที่ 800 
บาทตํอคน ส าหรับกลุํมลูกค๎าที่มีงบประมาณและสามารถจํายได๎ในราคานี้ และกิจกรรมเสริมที่มี
คําบริการอยูํที่ 250 บาทตํอคน เพ่ือเป็นการรองรับส าหรับกลุํมลูกค๎างบน๎อยแตํอยากให๎เด็กได๎รํวมท า
กิจกรรม  
   2) ทางร๎านจะมีการจัดรอบการสอนแบบภาษาอังกฤษโดยจะใช๎ครูเจ๎าของภาษา
เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3) ทางร๎านเลือกใช๎บุคลากรคุณครูผู๎สอนที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ เพ่ือให๎มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนส าหรับเด็กเฉพาะ 
  3.3.1.2 จุดอํอน (Weakness) 
   1) ธุรกิจใช๎เงินลงทุนคํอนข๎างสูง เพราะต๎องใช๎พ้ืนที่ในการกํอสร๎างขนาด 5 ไรํ และ
ท าการกํอสร๎างสถานที่ให๎แข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐาน และดูสวยงามปลอดภัยส าหรับเด็ก 
   2) เนื่องจากทางร๎านมีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท่ีหลากหลาย จึงต๎องใช๎พนักงาน
ในการให๎บริการในหลายสํวนท าให๎ต๎องเพ่ิมคําใช๎จํายในการด าเนินงาน 
  3.3.1.3 โอกาส (Opportunity) 
   1) ปัจจุบันคูํแขํงทางธุรกิจยังน๎อย ท าให๎ลูกค๎าไมํมีตัวเลือกที่มากนัก 
   2) การเดินทางมาร๎านสะดวกสบายไมํไกลจากกรุงเทพ ใช๎เวลาในการเดินทางไมํถึง 
1 ชม. ท าให๎เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกส าหรับลูกค๎ายํานกรุงเทพ และปริมณฑล 
   3) ธุรกิจเป็นสถานที่ที่ท าให๎ทุกคนในครอบครัวสามารถมาท ากิจกรรมรํวมกันได๎ 
และมีเวลาอยูํรํวมกันในครอบครัว 
  3.3.1.4 อุปสรรค (Threats) 
   1) อาจมีคูํแขํงเกิดขึ้นในภายหลังได๎ หากธุรกิจได๎รับความนิยมและเป็นที่ต๎องการ
มากขึ้น แตํธุรกิจยังเป็นความต๎องการเฉพาะกลุํมคนที่มีบุตรหลานเทํานั้น 
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   2) ในชํวงฤดูฝนอาจจะท าให๎ไมํสะดวกตํอการท ากิจกรรมนอกสถานที่ 
   3) สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคที่สํงผลกระทบตํอธุรกิจท าให๎ต๎องปิดกิจการ
ชั่วคราว 
 3.3.2 การวิเคราะห๑กลยุทธ๑ของธุรกิจโดยใช๎ TOWS Matrix 
  3.3.2.1 (S+O) กลยุทธ๑เชิงรุก 
  ทางร๎านจะใช๎กลยุทธ๑ทางการตลาดประชาพันธ๑ในสื่อโซเซียลมีเดียทุกชํองทางที่มีสร๎าง
ให๎เกิดการรับรู๎ตรงกลุํมเปูาหมาย โฆษณาคาเฟุที่มีการจัดกิจกรรม Work Shop ส าหรับเด็กที่
หลากหลาย สามารถเลือกได๎ตามความต๎องการและงบประมาณของของแตํละคน เหมาะสมกับทุกคน
ในครอบครัว เป็นที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมาท ากิจกรรมและใช๎เวลาอยูํรํวมกันได๎ และยังมีการ
สอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ที่สามารถสร๎างความแตกตํางจากคํูแขํงได๎ในปัจจุบันได๎ สามารถเดินทาง
ได๎สะดวกสบาย อยูํใกล๎กรุงเทพใช๎เวลาในการเดินทางไมํถึง 1 ชม. 
  3.3.2.2 (S+T) กลยุทธ๑เชิงปูองกัน 
  ในสํวนของสถานที่จัดสร๎างให๎สถานที่เหมาะสมกับการท ากิจกรรมในทุกชํวงฤด ูเชํน 
การสร๎างทางเดินที่มีหลังคากันฝนและแดดตลอดทางเดิน และหากเกิดสถานการณ๑การแพรํระบาด
ของโรคตําง ๆ ต๎องเรียนรู๎และปรับตัวให๎สามารถอยูํได๎ในสถานการณ๑นั้น เชํน หากสถานที่ถูกปิด
ชั่วคราวท าให๎ไมํสามารถเปิดและจัดกิจกรรมได๎ ทางร๎านจะจัดท าสินค๎าเสริมพัฒนาการที่สามารถซื้อ
ไปท าเองได๎ที่บ๎าน หรือจัดสํงสินค๎าทางไปรษณีย๑ เชํน ชุดเพ๎นท๑กระถางต๎นไม๎พร๎อมเมล็ดผักสวนครัว 
ชุดอุปกรณ๑ท าเทียนหอม และชุดอุปกรณ๑ท าเสื้อมัดย๎อม 
  3.3.2.3 (W+O) กลยุทธ๑เชิงแก๎ไข 
  วางแผนบริหารและจัดการการเงินอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎เกิดปัญหาน๎อยที่สุด มีเงินทุน
ส ารองเผื่อเกิดปัญหาที่ไมํสามารถควบคุมได๎ในอนาคต วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให๎มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไมํให๎เกิดคําใช๎จํายในการด าเนินงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
  3.3.2.4 (W+T) กลยุทธ๑เชิงรับ 
  หากเกิดคูํแขํงขึ้นในภายหลัง ทางร๎านต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรม
ให๎มีการรูปใหมํอยูํตลอดเวลา และเพ่ือให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎าในชํวงนั้น ๆ ปรับปรุง
สถานที่ให๎สะอาดใหมํและสวยงามเสมอ เน๎นการสร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎าอยํางสม่ าเสมอเพ่ือให๎
ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการอยํางตํอเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมรํวมสนุกผํานชํองทางสื่อโซเซียลมีเดีย   
ตําง ๆ เชํน การแจกรางวัลให๎ลูกค๎าได๎ทดลองใช๎บริการ หรือได๎กลับมาใช๎บริการซ้ าอีกครั้ง 
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3.4 แนวทางกลยุทธ์ของธุรกิจ 
 3.4.1 กลยุทธ๑ระดับองค๑กร (Corporate Level Strategy)  
 ทางร๎านจะจัดท าสินค๎าเสริมพัฒนาการที่สามารถซื้อไปท าเองได๎ที่บ๎าน หรือให๎จัดสํงสินค๎า
ทางไปรษณีย๑ เชํน ชุดเพ๎นท๑กระถางต๎นไม๎ พร๎อมเมล็ดผักสวนครัว ชุดอุปกรณ๑ท าเทียนหอม และชุด
อุปกรณ๑ท าเสื้อมัดย๎อม ขายผํานชํองทางออนไลน๑ตําง ๆ เชํน Facebook หรือขยายเข๎าสูํตลาดใหมํ
อยําง Shoppee และจะมีการจัดกิจกรรมแคมปิ้ง 1 วันในชํวงปิดเทอม โดยจะมีการกิจกรรมให๎เด็ก
พร๎อมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดทั้งวัน และจะจัดท าโปรโมชั่นลดราคาชํวงปิดเทอมเพ่ือ
เป็นการกระตุ๎นยอดขายอีกด๎วย 
 3.4.2 กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)  
 ในชํวงแรกทางร๎านจะใช๎กลยุทธ๑สร๎างความแตกตํางจากธุรกิจอื่นที่มีอยูํในตลาดเดียวกัน เชํน 
การจัดสอนภาคภาษาอังกฤษโดยคุณครูเจ๎าของภาษาโดยเฉพาะ และสอนโดยครูที่จบการศึกษาด๎าน
ปฐมวัยโดยเฉพาะ เพ่ือสร๎างความม่ันใจให๎กับลูกค๎าวําเด็กท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมจะได๎รับการสอนที่ดีและ
ถูกต๎องตามมาตรฐาน เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎และเสริมสร๎างพัฒนาการอยํางตรงจุด และทางร๎านจะมีการ
อบรมพนักงานอยํางสม่ าเสมอ สร๎างความหลากหลายของการจัดกิจกรรม ที่มีราคาที่ลูกค๎าสามารถจับ
ต๎องได๎ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ทุกกลุํม และจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากลูกค๎า
หลังใช๎บริการ และน าความคิดเห็นที่ได๎ไปปรับปรุงแก๎ไข และพัฒนาธุรกิจตํอไปเพ่ือสร๎างความ
ประทับใจให๎กับลูกค๎าตํอไป 
 3.4.3 กลยุทธ๑ระดับหน๎าที่ (Functional Level Strategy) 
  3.4.3.1 กลยุทธ๑ระดับแผนกการขายและการตลาด 
  ท ากิจกรรมทางการตลาดกระตุ๎นลูกค๎าให๎เกิดความสนใจ การรับรู๎ และตัดสินใจเลือกซ้ือ
บริการ ในสํวนของการขายกิจกรรมจะมีเจ๎าหน๎าที่ให๎ข๎อมูลและตอบค าถามลูกค๎าอยูํตลอดเวลา โดย
ลูกค๎าสามารถท าการจองเพ่ือเข๎ารํวมกิจกรรมและช าระคําบริการได๎อยํางรวดเร็วและสะดวกสบาย
ผํานการโอนทางโมบายแอพพลิเคชั่น หรือช าระผํานบัตรเครดิต 
   1) โดยทางเราจะมีจัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย ลดราคาชํวงปิดเทอม 
   2) กิจกรรมหลักจากราคา 800 บาท เหลือเพียง 699 บาท 
   3) จัดโปรโมชั่นซื้อกิจกรรมหลัก 800 บาท จ านวน 5 ใบ แถมฟรีกิจกรรมพิเศษ 2 
กิจกรรม สามารถเก็บคูปองได๎ 1 ปี 
   4) จดักิจกรรมเลํนเกมผําน Facebook แจกของรางวัลฟรี 
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  3.4.3.2 กลยุทธ๑ระดับแผนกบัญชีและการเงิน 
  จัดท าแผนรายรับรายจํายอยํางมีระบบและให๎ตรงตามความเป็นจริงที่สุด มีการเสียภาษี
ถูกต๎องตามที่กฎหมายก าหนด มีการวางแผนด๎านเงินทุนส ารองหมุนเวียนที่เหมาะสม หากเกิดปัญหา
ฉุกเฉินขึ้น ต๎องพร๎อมรับมือในภายภาคหน๎า 
  3.4.3.3 กลยุทธ๑ระดับแผนกจัดซื้อและบริหารผลิตภัณฑ๑ 
  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ๑จากต๎นทางการผลิตเพ่ือให๎ได๎ในราคาที่ถูกที่สุด โดยจะจัดซื้อและ
สต็อกสินค๎าตามความเหมาะสมกับการเข๎ามาบริการของลูกค๎าในแตํละชํวงเพ่ือไมํให๎สินค๎าขาดตลาด 
และรวดเร็วตามความต๎องการของลูกค๎า 
  3.4.3.4 กลยุทธ๑ระดับแผนกบริการลูกค๎าสัมพันธ๑ 
  ทางร๎านมีชํองทางการติดตํอที่ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงได๎งําย เชํน ผําน Messenger Inbox 
Facebook หรือ Line Official ซึ่งทางร๎าน มีแอดมินส าหรับตอบค าถามและให๎ค าแนะน ากับลูกค๎า
ทุกวัน ตั้งแตํเวลา 09.00–18.00 น. และจะมีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เข๎าถึงลูกค๎าอยําง
สม่ าเสมอ ลูกค๎าสามารถพูดคุย สอบถามข๎อมูลที่ต๎องการ และยังสามารถท าการจองเพ่ือเข๎ามาใช๎
บริการได๎อยํางสะดวกสบาย หรือหากลูกค๎าไมํพอใจในการได๎รับบริการด๎านใด ลูกค๎าสามารถติดตํอ
และพูดคุยถึงปัญหาได๎ ทางร๎านยินดีรับฟังและแก๎ไขปัญหาเพ่ือให๎เกิดบริการที่ดีสูงสุด 
 



 

บทที่ 4 
การวิจัยตลาด 

 
4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 4.1.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการคาเฟุที่มีการจัดกิจกรรม Workshop ส าหรับเด็ก
ของผู๎มีบุตรอายุตั้งแตํ 20-40 ปี 
 4.1.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจในการใช๎บริการคาเฟุที่มีการจัดกิจกรรม 
Workshop ส าหรับเด็ก เพ่ือน าผลการวิจัยไปก าหนดรูปแบบธุรกิจได๎ตรงตามความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 
 
4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให๎ทราบถึงพฤติกรรมของผู๎มาใช๎บริการคาเฟุที่มีการจัดกิจกรรม Workshop ส าหรับเด็ก 
และสามารถน าข๎อมูลจากการวิจัยไปเป็นแนวทางวางกลยุทธ๑ และรูปแบบของธุรกิจเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของกลุํมลูกค๎าหลักได๎อยํางตรงจุด 
 
4.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการวิจัยตลาดครั้งนี้ได๎ใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน๑ (Online Questionnaire) จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 82 คน  

 
4.4 ขอบเขตการวิจัย แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยตลาดครั้งนี้ได๎ท าการเก็บข๎อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งได๎รวบรวม
ข๎อมูลจากกลุํมพํอแมํที่มีอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป ที่มาใช๎บริการร๎าน Monkey Tree Cafe and Farm 
คาเฟุที่มีการจัดกิจกรรม Workshop ส าหรับเด็ก จ านวนทั้งสิ้น 82 คน 
 
4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลผํานการท าแบบสอบถามออนไลน๑ (Online 
Questionnaire) จากกลุํมเปูาหมาย คือ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บข๎อมูลตั้งแตํ เดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยค าถามที่ใช๎ในการสอบถามจะแบํงเป็น 3 สํวน ดังนี้  
 4.5.1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ท าแบบสอบถาม 
 4.5.2 ข๎อมูลพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการพาเด็กออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎านของผู๎ท า
แบบสอบถาม 
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 4.5.3 ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค๎าและบริการ 
 
4.6 สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยแบํงออกเป็น 3 สํวนตามแบบสอบถาม ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ท าแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 82 คน ร๎อยละ 

1. เพศ 
 เพศชาย 25 30.50 

เพศหญิง 57 69.50 

2. อายุ 
 อายุ 20-25 ปี 4 4.90 

อายุ 25-30 ปี 7 8.60 

อายุ 30-35 ปี 56 68.00 

อายุ 35-40 ปี 14 17.30 

มากกวํา 40 ปี 1 1.20 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต่ ากวําปริญญาตรี 17 20.70 

ปริญญาตรี 56 68.30 

ปริญญาโท 9 11.00 

ปริญญาเอก 
  (ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตํอ): แสดงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 82 คน ร๎อยละ 

4. อาชีพ 
 นักเรียน-นักศึกษา 2 2.50 

ข๎าราชการ 2 2.50 

พนักงานบริษัทเอกชน 25 30.90 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 2.50 

ธุรกิจสํวนตัว 43 51.30 

อาชีพอ่ืน ๆ 8 10.30 

5. รายได๎รวมตํอเดือน 
 ต่ ากวํา 15,000 บาท 16 19.50 

15,000-20,000 บาท 11 13.40 

20,000-30,000 บาท  16 19.50 

30,000-40,000 บาท 16 19.50 

40,000 บาทข้ึนไป 23 28.10 

6. สถานภาพ 
 โสด 36 43.90 

สมรส 42 51.20 

หยําร๎าง 4 4.90 

7. มีบุตร หรือยังไมํมีบุตร 
 ไมํมีบุตร 20 24.40 

มีบุตร 54 65.80 

ไมํมีบุตรแตํมีหลาน 8 9.80 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตํอ): แสดงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 82 คน ร๎อยละ 

8. มีบุตร/หลานจ านวนกี่คน 
 1 คน 32 41.00 

2 คน 24 30.80 

มากกวํา 2 คน 22 28.20 

ไมํได๎ตอบค าถาม 4 - 

9. มีบุตร/หลาน เพศอะไร 
 เพศหญิง 20 25.60 

เพศชาย 32 41.10 

ทั้งเพศหญิงและชาย 26 33.30 

ไมํได๎ตอบค าถาม 4 - 

10. อายุของบุตร/หลาน (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
 ต่ ากวํา 1 ขวบ 10 12.80 

1-5 ขวบ 36 46.20 

5-10 ขวบ 27 34.60 

มากกวํา 10 ขวบ 13 16.70 

 
 สรุปผลการศึกษาข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง พบวํา จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ออนไลน๑ ได๎มีกลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามทั้งหมด 82 ราย แบํงเป็น เพศชาย 25 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 30.5 เพศหญิง 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.5 สํวนใหญํอายุเฉลี่ย 30-35 ปี ร๎อยละ 68 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร๎อยละ 68.3 อาชีพธุรกิจสํวนตัว ร๎อยละ 51.3 มีรายได๎ตํอเดือน 40,000 บาท
ขึ้นไป ร๎อยละ 28.1 มีสถานภาพสมรส ร๎อยละ 51.2 และมีบุตร ร๎อยละ 65.8 จ านวนบุตร/หลาน 1 
คน ร๎อยละ 41 เป็นบุตรเพศชาย ร๎อยละ 41.1 และมีอายุเฉลี่ยของบุตร/หลาน 1-5 ขวบ ร๎อยละ 
46.2 
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 สํวนที่ 2 ข๎อมูลพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการพาเด็กออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎านของผู๎ท า
แบบสอบถาม 
 
ภาพที่ 4.1: แสดงพฤติกรรมการพาเด็กออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎าน 
 

 
 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ร๎อยละ 45 ของกลุํมตัวอยําง พาเด็กออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎าน
มากกวําเดือนละครั้ง รองลงมา คือ เดือนละครั้ง ร๎อยละ 32.5 และน๎อยกวําเดือนละครั้ง ร๎อยละ 22.5 
ตามล าดับ  
 
ภาพที่ 4.2: แสดงสถานที่ท่ีกลุํมเปูาหมายมักจะเลือกพาเด็กออกไปท ากิจกรรม 
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 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา สถานที่ในการพาเด็กออกไปท ากิจกรรม คือ ห๎างสรรพสินค๎า ร๎อยละ 
67.9 รองลงมา คือ ไปเที่ยวตํางจังหวัด ร๎อยละ 58 และสวนสัตว๑ ร๎อยละ 40.7 คําเฟุ ร๎อยละ 37 
สวนสาธารณะ ร๎อยละ 34.6 Workshop ท ากิจกรรมตําง ๆ ร๎อยละ 22.2 ออกก าลังกายตําง ๆ  
ร๎อยละ 16 เรียนเสริม ร๎อยละ 6.2 ตามล าดับ และยังมีอ่ืน ๆ อีก ได๎แกํ ตลาด สวนสนุก และทะเล 
 
ภาพที่ 4.3: แสดงวัตถุประสงค๑หลักในการพาเด็กไปเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

 
 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ส าหรับวัตถุประสงค๑หลักในการพาไปเด็กเข๎าท ารํวมกิจกรรม คือ 
ต๎องการใช๎เวลาอยูํรํวมกันในครอบครัว ร๎อยละ 79 รองลงมา คือ เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการ ร๎อยละ 
66.7 และเพ่ือแก๎ไขปัญหาเด็กติดมือถือร๎อยละ 45.7 และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ร๎อยละ 43.2 
และอ่ืน ๆ อีก ได๎แกํ เปิดประสบการณ๑ใหมํ ๆ ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ และให๎เด็กได๎ใช๎พลังงานเพ่ือหลับงําย 
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ภาพที่ 4.4: แสดงผลการเลี้ยงดูสํงผลตํอจิตใจของเด็ก 
 

 
 
ภาพที่ 4.5: แสดงผลการใช๎เวลาอยูํรํวมกันของพํอแมํลูกสํงผลตํอพัฒนาการเด็ก 

 

 
 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วํากลุํมตัวอยํางร๎อยละ 100 คิดวําการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวสํงผลตํอ
จิตใจของเด็ก 
 และคิดวําการใช๎เวลาอยูํรํวมกันระหวํางพํอแมํลูกสํงผลตํอพัฒนาการของเด็ก ร๎อยละ 96.3  
 
 
 
 



29 

 

ภาพที่ 4.6: แสดงผลดีหรือผลเสียตํอพัฒนาการของเด็กอายุต่ ากวํา 2 ปี 
 

 
 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วําการให๎เด็กอายุต่ ากวํา 2 ปี ดูหน๎าจอทีวีหรือโทรศัพท๑มือถือสํงผลเสีย
ตํอพัฒนาการ ร๎อยละ 87.8  
 
ภาพที่ 4.7: แสดงผลการมีพ้ืนที่ที่จ ากัดสํงผลตํอการท ากิจกรรมของเด็ก 
 

 
 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วําหากมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงดูที่จ ากัดจะสํงผลตํอการท ากิจกรรมของเด็ก 
ร๎อยละ 77.8  
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ภาพที่ 4.8: แสดงพฤติกรรมวําเด็กควรหรือไมํควรออกไปท ากิจกรรมนอกสถานที่ 
 

 
 
ภาพที่ 4.9: แสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎ผํานการเลํนสํงผลดีหรือไมํสํงผลตํอพัฒนาการของเด็ก 
 

 
 
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 100 เห็นควรให๎เด็ก ๆ ได๎ออกไปท ากิจกรรมนอก
สถานที่ และนอกจากนี้กลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 100 คิดวําการเรียนรู๎ผํานการเลํนหรือการท ากิจกรรม
ตําง ๆ จะสํงผลดีตํอพัฒนาการของเด็ก 
 
 
 
 



31 

 

 สํวนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค๎าและบริการ 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงปัจจัยในการตัดสินใจเข๎ามาเลือกซื้อและใช๎บริการ 
 

ปัจจัยในการเข๎ามาใช๎บริการ มีผลน๎อย มีผลปานกลาง มีผลมาก 

การจัดกรรม Work Shop ที่หลากหลาย - - 100% 

การเลือกใช๎บุคคลากรในการสอน 8.50% - 91.50% 

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ - - 100% 

ความสนใจในการเด็กเข๎ามาใช๎บริการ - - 100% 

ราคาสินค๎าและบริการ 11% - 89% 

การจัดกรรมลดราคา 7.40% - 92.60% 

การเดินทางมาใช๎บริการ 14.60% - 85.40% 

 
 จากผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 100 คิดวําการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท่ีมี
กิจกรรมให๎เลือกหลากหลายเป็นตัวเลือกให๎เข๎ามาใช๎บริการ โดยการเลือกใช๎บุคคลากรที่มีคุณภาพ 
เชํน ครูที่จบจากปฐมวัยโดยเฉพาะเป็นผู๎สอนเด็ก สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ ร๎อยละ 91.5 และ 
กลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 100 คิดวําการสอนรูปแบบภาษาอังกฤษนําสนใจ ซึ่งกลุํมตัวอยําง ต๎องการให๎
เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมเรียนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ร๎อยละ 61 และหากมีคาเฟุที่จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
แบบนี้จะสนใจพาบุตรหลานเข๎ามาใช๎บริการ ร๎อยละ 100 ส าหรับรายละเอียดของตัวกิจกรรมหลัก
ดังกลําว กลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 65.9 ยินดีจํายในราคา 600-700 บาท รองลงมาคือราคา 700-800 
บาท ร๎อยละ 20.7 และ ราคา 800-900 บาท ร๎อยละ 13.4 ตามล าดับ และสะดวกพาเด็ก ๆ มารํวม
ท ากิจกรรมในวัน วันเสาร๑-อาทิตย๑ และวันหยุดนักขัตฤกษ๑มากท่ีสุด ร๎อยละ 82.9  
 จากการศึกษาพบวํา การจัดกิจกรรมลดราคา สํงผลตํอการเลือกซื้อบริการเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 
96.2 และสามารถจํายเงินคําเข๎ารํวมกิจกรรมหลักในราคา 800 บาทได๎ ร๎อยละ 89 คิดวําการเดินทาง
ไมํถึง 1 ชม. ใกล๎หรือไกลในการตัดสินใจเข๎ามาใช๎บริการหรือไมํ นอกจากนี้ กลุํมตัวอยํางคิดวําการ
เดินทางไมํถึง 1 ชม. มีผลตํอการตัดสินใจเข๎ามาใช๎บริการ สถานที่จัดกิจกรรมที่ใกล๎สะดวกเดินทาง 
ร๎อยละ 85.4  
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4.7 ประเด็นผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจ 
 ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน๑ตํอการวางแผนธุรกิจ แบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี ้
 สํวนที่ 1 ปัจจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑  
 จากผลการวิจัยพบวําการจัดกิจกรรม Work Shop ที่หลากหลาย และเลือกบุคลากรครูที่
จบจากปฐมวัยเป็นผู๎สอนโดยเฉพาะ เป็นตัวเลือกที่ท าให๎กลุํมเปูาหมายเข๎ามาซื้อสินค๎าและใช๎บริการ 
และหากมีการเพ่ิมการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษเข๎าไปด๎วย จะท าให๎กลุํมเปูาหมายมีตัวเลือกในการ
พาบุตรหลานเข๎ามาใช๎บริการเพ่ือเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนอีกอีกด๎วย 
 สํวนที่ 2 ปัจจัยด๎านราคา 
 จากผลการวิจัยพบวําราคาคําเข๎ารํวมกิจกรรมหลักราคา 800 บาท เป็นราคาที่
กลุํมเปูาหมายสามารถจํายได๎ แตํถ๎าหากทางร๎านมีการจัดกรรมลดราคาลงจะท าให๎กลุํมเปูาหมายให๎
ความสนใจในการซื้อบริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 สํวนที่ 3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
 จากผลการวิจัยพบวํา การเดินทางมาที่ร๎านเพื่อซื้อสินค๎าและเข๎าใช๎บริการ ใช๎เวลาในการ
เดินทางไมํถึง 1 ชั่วโมง กลุํมเปูาหมายสะดวกและสามารถเดินทางมาเพ่ือซื้อสินค๎าและบริการได๎ 
 สํวนที่ 4 ด๎านการสํงเสริมการขาย 
 จากผลการวิจัยพบวํา หากมีการจัดกรรมลดราคาจะสํงผลให๎กลุํมเปูาหมายเข๎ามาใช๎บริการ
ที่เพ่ิมมากขึ้น ทางร๎านจึงจะจัดกรรมลดราคาคําเข๎ารํวมกิจกรรมในชํวงปิดเทอมในราคา 699 บาท  
ซึ่งจะตรงกับผลส ารวจที่กลุํมเปูาหมายยินดีที่จะจํายได๎ในราคา 700 บาท 

 
 



 

บทที่ 5 
แผนการตลาด 

 
5.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด 
 5.1.1 เพ่ือจัดแบํงกลุํมลูกค๎าให๎ตรงตามเปูาหมาย 
 5.1.2 เพ่ือสร๎างการรับรู๎ของกลุํมลูกค๎า 
 5.1.3 ท าให๎ร๎านเป็นที่รู๎จักในกลุํมเปูาหมายภายใน 3 เดือน 
 5.1.4 เพ่ือให๎มียอดจองกิจกรรมเต็มทุกสัปดาห๑ภายใน 6 เดือน 
 
5.2 การแบ่งส่วนทางการตลาด  
 สามารถแบํงสํวนตลาดได๎จาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 
 5.2.1 การแบํงกลุํมด๎านประชากรศาสตร๑ (Demographics Segmentation) 
 ข๎อมูลจากการส ารวจด๎านประชากรศาสตร๑พบวํา กลุํมลูกค๎าเพศหญิงและชาย อายุระหวําง 
20-35 ปี, 35-50 ปีระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี และปริญญาตรี สถานภาพโสด และสมรส 
ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎บุคคลเฉลี่ยตํอเดือน 15,000-
40,000 และ 40,000 บาทข้ึนไป 
 5.2.2 การแบํงกลุํมด๎านจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) 
 ข๎อมูลจากการส ารวจด๎านจิตวิทยาพบวํากลุํมพํอแมํชอบพาลูกออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎าน
เป็น 3 กลุํม  
  กลุํมท่ี 1 เพ่ือต๎องการใช๎เวลาอยูํรํวมกันในครอบครัว  
  กลุํมท่ี 2 เพ่ือใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑  
  กลุํมท่ี 3 เพ่ือเสริมสร๎างพัฒนาการให๎กับเด็ก 
 5.2.3 การแบํงกลุํมด๎านพฤติกรรมศาสตร๑ (Behavioral Segmentation) 
 จากข๎อมูลการส ารวจด๎านพฤติกรรมศาสตร๑พบวํา 
  กลุํมท่ี 1 คือ กลุํมพํอแมํท่ีชอบพาลูกออกมาท ากิจกรรมนอกบ๎าน 
  กลุํมที่ 2 คือ กลุํมผู๎ปกครองที่มีบุตรหลาน และชอบพาออกมาท ากิจกรรมนอกบ๎าน 
  กลุํมท่ี 3 คือ กลุํมโรงเรียนเอกชนที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให๎กับเด็กนักเรียน 
  กลุํมท่ี 4 คือ กลุํมลูกค๎าที่ชื่นชอบการไปคาเฟุ  
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5.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Targeting) 
 5.3.1 กลุํมเปูาหมายหลัก (Primary Target) 
 กลุํมคนทั้งหญิงและชาย อายุ 25-40 ปี จบการศกึษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ
สํวนตัว มีรายได๎ตํอบุคคล 20,000-40,000 บาทข้ึนไป มีบุตรชํวงอายุ 3-10 ปี อาศัยอยูํยํานกรุงเทพ 
และปริมณฑล 
 กลุํมคนที่มีบุตรชํวงอายุ 3-10 ปี ชอบพาลูกออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎าน เพ่ือใช๎เวลาอยูํ
รํวมกันในครอบครัว 
 5.3.2 กลุํมเปูาหมายรอง (Secondary Target) 
 กลุํมลูกค๎าเพศหญิงและชาย ชํวงอายุ 25-35 ปี อาศัยอยูํยํานชาญเมืองจังหวัดปทุมธานี 
รายได๎ตํอเดือน 15,000-40,000 บาทตํอเดือน เป็นกลุํมลูกค๎าท่ัวไปที่เข๎ามาใช๎บริการทานอาหาร ขนม 
และเครื่องดื่มในสํวนของคาเฟุเป็นหลัก 
 กลุํมโรงเรียนเอกชนยํานกรุงเทพและปริมณฑลจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให๎กับเด็ก
นักเรียนชํวงอายุ 3-10 ปี เพื่อให๎ได๎กลุํมลูกค๎าที่จะเข๎ามาใช๎ท ากิจกรรมในชํวงวันธรรมดาจันทร๑-ศุกร๑ 
เป็นการเพ่ิมยอดขายอีกชํองทางหนึ่ง 
 
5.4 การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
 คาเฟุที่เป็นมากกวําคาเฟุ เป็นสวนสนุกของเด็กที่ได๎มารํวมท ากิจกรรมที่หลากหลาย และมี
คาเฟุทีเ่ป็นที่พักใจและสามารถนั่งท างานได๎ของพํอแมํ เป็นสถานที่ที่พํอแมํ เด็ก และทุกคนใน
ครอบครัวมาเพ่ือใช๎เวลาอยูํรํวมกัน และเด็กท่ีมารํวมกิจกรรมจะได๎เสริมสร๎างพัฒนาการที่ดีทั้งทาง
รํางกายและจิตใจ เพ่ิมความรู๎ ความสนุกสนาน และอ่ิมอรํอยทั้งครอบครัว อีกทั้งพํอแมํยังได๎เห็น
พัฒนาการของบุตรหลานที่มาเข๎าใช๎บริการกลับไปพร๎อมกับความสุขของทุกคนในครอบครัว ท าให๎ 
ทุกคนในครอบครัวมีเวลาอยูํรํวมกันมากขึ้น 
 5.4.1 Brand DNA 
  1) Benefits คือ สิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนที่มารํวมท ากิจกรรมที่ร๎าน ต๎องได๎รับความรู๎  
ได๎รับการเสริมสร๎างพัฒนาการที่ดีทั้งทางรํางกายและจิต พร๎อมกับได๎รับความสนุกสนานกลับไปทุกคน 
อีกท้ังพํอแมํยังได๎เห็นความสามารถในด๎านตําง ๆ ของลูกที่ดีมากขึ้นที่มีผลตํอพัฒนาการที่ดีของลูก
เป็นส าคัญ 
  2) Variety ความหลากหลายของการท ากิจกรรมที่พํอแมํและเด็กทุกคนสามารถเลือก
ได๎ตามความต๎องการ 
  3) Quality คุณภาพที่เราจัดสรรให๎กับผู๎บริโภคทุกคนไมํวําจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการสอน อีกทั้งสถานที่ยังปลอดภัยส าหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว 
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 5.4.2 การจัดวางต าแหนํงตราสินค๎า (Brand Positioning Statement) 
 เป็นศูนย๑รวมความสนุกของเด็กที่มีกิจกรรมหลากหลายให๎รํวมสนุก และยังมีบริการอาหาร
และเครื่องดื่มที่รายล๎อมไปด๎วยความเป็นธรรมชาติและดูแลอยํางเป็นกันเองแบบครอบครัว 
 
ภาพที่ 5.1: แผนภาพแสดงการรับรู๎ (Brand Perceptual Map) 
 

 
 
 จากแผนภาพแสดงการรับรู๎ของร๎านค๎า Monkey Tree Café and Farm สรุปได๎วํา สินค๎า
และบริการของแบรนด๑อยูํในต าแหนํงของสินค๎าที่มีราคาเทํากันกับร๎าน Pajeep Farm แตํมี
คุณภาพสูงกวํา และเม่ือเทียบกับร๎าน บ๎าน ๑,๐๐๐ ไม๎ Café and Farm มีราคาคํอนข๎างถูก และมี
คุณภาพปานกลาง ท าให๎ลูกค๎ามั่นใจได๎วําสินค๎าและบริการจากทางร๎านเป็นสินค๎าท่ีดีและมีคุณภาพ
เมื่อเทียบกับขํูแขํงหลายอ่ืน 
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5.5 กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 
 5.5.1 กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑และการบริการ (Product) 
 โดย Monkey Tree Café and Farm เปิดให๎บริการเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 เปิดให๎บริการขายอาหารทั้งไทยและตํางประเทศ ขนมหวาน เค๎ก และเครื่องดื่ม  
ที่ให๎บริการทั้งทานที่ร๎าน ซื้อกลับบ๎าน และสั่งดิลิเวอรี่ผํานชํองทางแอปพลิเคชัน Grab และ 
Robinhood 
 เมนูอาหารของร๎านจะมีทั้งอาหารไทยและอาหารตํางประเทศ จะมีรายละเอียดเมนู ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1: แสดงรายการเมนูอาหารของร๎าน 
 

รายการอาหารไทย 

ข๎าวไขํเจียวหมูสับ ต๎มย ารวมมิตร 

ข๎าวไขํข๎นก๎ุง ต๎มจืดเตา๎หู๎หมูสับ 

ข๎าวกระเพราหมู/ไกํ ปีกไกํทอดน้ าปลา 

ข๎าวหมู/ไกํทอดกระเทียม ย าวุ๎นเส๎นรวมมิตร 

ข๎าวผัดกุ๎ง ไขํระเบิด 

ผัดไทยก๎ุงสด ไขํตุ๐นหม๎อไฟทะเล 

รายการอาหารต่างประเทศ 

สปาเก็ตตี้คาโบนาลํา สลัดกุ๎งทอด 

สปาเก็ตตี้ซอสไกํ ฟิสแอนด๑ชิฟ 

ข๎าวผัดอเมริกัน เฟรนฟราย 

ผัดมักกะโรนีซอสไกํ ไส๎กรอกทอด 

ซุปมักกะโรนีไกํ ชีสสติ๊ก 
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 เมนูขนมหวานของร๎านจะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.2: แสดงรายการเมนูของหวานของร๎าน 
 

รายการขนมหวาน 

บราวนี่ เค๎กมะพร๎าว 

วาฟเฟิล เค๎กช็อคโกแลตหน๎านิ่ม 

แพนเค๎ก เค๎กส๎ม 

บานอฟฟี่ บูลเบอร๑รี่ชีสพาย 

 
 เมนูเครื่องดื่มของร๎านจะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ภาพที่ 5.2: แสดงตัวอยํางเครื่องดื่ม 
 

 
 
 ทางร๎านมีเครื่องดื่ม ดังนี้ กาแฟสดตําง ๆ เชํน อเมริกาโนํ เอสเพรสโซํ ลาเต๎ คาปูชิโนํ ใน
สํวนของชาจะมีทั้ง ชาด า ชามะนาว ชาเย็น และชาเขียว สํวนเมนูผสมนมตําง ๆ ได๎แกํ โกโก๎ และนม
เย็น สํวนเครื่องดื่มผสมโซดาได๎แกํ บ๏วยโซดา มะนาวโซดา น้ าผึ้งมะนาวโซดา เครื่องดื่มจะมีทั้งแบบ
ร๎อน เย็น และปั่น  
 สํวนที่ 2 เปิดให๎บริการจัดกิจกรรม Workshop ส าหรับเด็กชํวงอายุ 3-10 ปี โดยจะมีการ
จัดกิจกรรมหลักที่มีกิจกรรมให๎ท าหลากหลายมากถึง 4 กิจกรรมใน 1 รอบ โดยเราจะเน๎นกิจกรรมนี้
เป็นหลัก และสํวนของกิจกรรมเสริมจะมีการท ากิจกรรมเพียง 1 กิจกรรมใน 1 รอบ เพ่ือเป็นการเสริม
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และตอบเสนอตามความต๎องการให๎กับคนที่มีงบจ ากัด แตํอยากให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม 
โดยจะมีรายละเอียดที่ตํางกัน ดังนี้ 
  1) กิจกรรมหลัก รับเด็กรอบละ 25-30 คน  
  โดยกิจกรรมแบํงออกเป็น 2 รอบ (รอบละ 3 ชั่วโมง) รอบเช๎า 09.00–12.00 น. และ
รอบบําย 13.00–16.00 น. 
  โดยรอบเช๎าวันเสาร๑ และวันอาทิตย๑ส าหรับภาษาไทย และรอบบํายวันเสาร๑ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ 
  กิจกรรมหลักประกอบไปด๎วยการท า 4 กิจกรรม ดังนี้ 
   - กิจกรรมเรียนรู๎การเลี้ยงไกํไขํ ให๎อาหาร เก็บไขํไกํ น ามาท าไขํเจียว โดยเด็กที่รํวม
กิจกรรมจะได๎ไขํไกํใสํชะลอมกลับบ๎านคนละ 5 ฟอง และได๎ทานข๎าวไขํเจียว 1 กลํอง 
   - กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว จะมีกระถางต๎นไม๎ให๎เด็กได๎เพนท๑สีลงบนกระถาง 
และน าพืชผักสวนครัวมาปลูกลงกระถาง และน ากลับไปปลูกตํอที่บ๎าน คนละ 1 กระถาง 
   - กิจกรรมเรียนรู๎การเลี้ยงเป็ด เก็บไขํเป็ด น ามาท าไขํเค็ม สอนเด็กเรียนรู๎การท าไขํ
เค็ม โดยเด็กที่รํวมกิจกรรมจะได๎ไขํเค็มกลับบ๎านคนละ 10 ฟอง/กลํอง 
   - กิจกรรมเรียนรู๎การด านา ปลูกข๎าว และเรียนรู๎เรื่องต๎นข๎าว 
  2) กิจกรรมเสริม จะมีทั้งหมด 2 รอบ รอบ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. 
(รอบละ 1 กิจกรรม) กิจกรรมจะเปลี่ยนไปทุกเดือน อาทิเชํน 
   - กิจกรรมท าพิซซํา (ได๎พิซซําขนาด 6 ชิ้น กลับบ๎านคนละ 1 ถาด) 
   - กิจกรรมท าผ๎ามัดย๎อม (ได๎เสื้อหรือกระเป๋าผ๎ากลับบ๎านคนละ 1 ตัว) 
   - กิจกรรมท าเทียนหอม (ได๎เทียนหอมกลับบ๎านคนละ 1 อัน) 
   - กิจกรรมท าสบูํ DIY (ได๎สบูํกลับบ๎านคนละ 1 ก๎อน) 
 5.5.2 กลยุทธ๑ด๎านราคา (Price) 
 การตั้งราคาในการเข๎ารํวมการท ากิจกรรมจะไมํต่ าและสูงกวําคูํแขํง ตั้งราคาตามความ
เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค๎าจะได๎รับ โดยที่ลูกค๎าสามารถเลือกกิจกรรมตามราคาท่ีลูกค๎าสามารถจํายให๎เด็ก
ท ากิจกรรมได๎ตามงบของลูกค๎า ในสํวนของราคาคําอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ตั้งในราคาที่เหมาะสม 
ลูกค๎าสามารถเลือกทานได๎หลากหลาย เหมาะสมกับคุณภาพที่สดใหมํเสมอ 
 โดยในสํวนของการตั้งราคาการเข๎ารํวมกิจกรรมทางร๎านตั้งจากการส ารวจราคาคูํแขํงที่มีการ
จัดกิจกรรม Workshop ส าหรับเด็กเหมือนกัน จึงตั้งราคาเป็นพื้นฐานเดียวกัน 
 โดยจะมีราคาขายกิจกรรมหลักและเสริม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมหลัก คํารํวมกิจกรรมส าหรับเด็กคนละ 800 บาท 
  2) กิจกรรมเสริม คํารํวมกิจกรรมคนละ 250 บาท 



39 

 

 โดยในสํวนราคาของอาหารและเครื่องดื่มทางร๎านตั้งจากการคิดการค านวณโดยใน 100% 
ได๎ค านวณเป็นต๎นทุนของวัตถุดิบ 40% แล๎วบวกด๎วยก าไรขั้นต๎นที่ต๎องการอีก 60% โดยจะมีราคาขาย
อาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.3: แสดงราคาอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม 
 

รายการอาหารจานเดียว ราคา 

ข๎าวไขํเจียวหมูสับ 79 

ข๎าวไขํข๎นก๎ุง 129 

ข๎าวกระเพราหมู/ไกํ 99 

ข๎าวหมู/ไกํทอดกระเทียม 99 

ข๎าวผัดกุ๎ง 129 

ผัดไทยก๎ุงสด 129 

  รายการอาหารเป็นกับข๎าว ราคา 

ต๎มย ารวมมิตร 199 

ต๎มจืดเต๎าหู๎หมูสับ 159 

ไขํตุ๐นหม๎อไฟทะเล 159 

ย าวุ๎นเส๎นรวมมิตร 129 

ไขํระเบิด 129 

ปีกไกํทอดน้ าปลา 129 

  รายการอาหารตํางประเทศ ราคา 

สปาเก็ตตี้คาโบนาลํา 199 

สปาเก็ตตี้ซอสไกํ 159 

ข๎าวผัดอเมริกัน 159 

ผัดมักกะโรนีซอสไกํ 129 

(ตารางมีตํอ) 

ตารางที่ 5.3 (ตํอ): แสดงราคาอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม 
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รายการอาหารตํางประเทศ ราคา 

ซุปมักกะโรนีไกํ 129 

สลัดกุ๎งทอด 129 

ฟิชแอนด๑ชิปส๑ 129 

เฟรนช๑ฟรายส๑ 99 

ไส๎กรอกทอด 99 

ชีสสติ๊ก 99 

  รายการเครื่องดื่ม ราคา 

เครื่องดื่มร๎อน 55 

เครื่องดื่มเย็น 65 

เครื่องดื่มปั่น 75 

  รายการขนมหวาน ราคา 

เค๎ก 89 

แพนเค๎ก และวาฟเฟิล 129 

บูลเบอร๑รี่ชสพาย 129 

 
 5.5.3 กลยุทธ๑ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) 
 ชํองทางการจัดจ านํายลูกค๎าสามารถเดินทางมาได๎ด๎วยตนเองที่อ าเภอหนองเสือ คลอง 8 
จังหวัดปทุมธานี หรือลูกค๎าสามารถเข๎ามาดูหรือสอบถามข๎อมูลของร๎านค๎า บริการตําง ๆ และสามารถ
ท าการจองเข๎ารํวมกิจกรรมผํานทางแอดมินได๎หลายชํองทาง ดังนี้ 
   1) เว็บไซต๑ www.monkeytree.com 
   2) Line Official Account: @monkeytree 
   3) สั่งซื้อบริการผําน Line My Shop 
   4) Instagram: Monkeytree 
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 หากลูกค๎าได๎ท าการจองเข๎ารํวมกิจกรรมลูกค๎าสามารถช าระคําบริการผํานการโอนเงินทาง
โมบายแอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร หรือช าระผํานบัตรเครดิตได๎ตลอด 24 ชั่วโมง และไมํมี
คําธรรมเนียมในการบริการในการโอนแตํอยํางใด 
 5.5.4 กลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมํละยังไมํเป็นที่รู๎จักในวงกว๎าง อีกทั้งที่ตั้งสถานที่ตั้งยังไมํได๎
อยูํติดถนนจึงไมํสามารถมองเห็นได๎งําย ต๎องอาศัยกลยุทธ๑ที่สร๎างการรับรู๎กับกลุํมลูกค๎าเปูาหมายและ
คนทั่วไปในชํองทางที่เหมาะสม เพื่อท าให๎ลูกค๎าได๎รับข๎อมูลขําวสารของบริการที่ถูกต๎อง และอยากพา
ลูกหลานเข๎ามาทดลองใช๎บริการและรํวมท ากิจกรรม และสร๎างสัมพันธ๑อันดีกับลูกค๎าตั้งแตํครั้งแรก 
ที่เข๎ามาใช๎บริการเพ่ือให๎มาเป็นลูกค๎าประจ า กลับมาใช๎บริการซ้ า และแนะน าบอกตํอกับผู๎อื่นตํอไป  
   1) โฆษณาเพ่ือให๎ร๎านเป็นที่รู๎จัก และเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายให๎มากที่สุด 
   2) การประชาสัมพันธ๑สินค๎าและบริการของร๎านผํานชํองทางสื่อโซเซียลมีเดียที่มี 
   3) สร๎างความประทับใจในครั้งแรก เพ่ือให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการซ้ า 
  5.5.4.1 การโฆษณา (Advertising) 
  ทางร๎านจะมีการเปิด Facebook Page, Instagram, Line Official เพ่ือใช๎ในการแจ๎ง
ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ประชาสัมพันธ๑เวลาจัดกิจกรรมโปรโมชั่นลดราคา หรือจัดกรรมแจกของรางวัล
โดยให๎มารํวมสนุกหน๎าเพจอยําสม่ าเสมอ โดยทางร๎านจะมีแอดมินให๎บริการตอบค าถามและให๎ข๎อมูล
ตลอดเวลา และยังมีชํองทางการจัดจ าหนํายผําน Line My Shop ทีใ่ช๎ในการสั่งซื้อสินค๎าและบริการ 
ทางร๎านจะมีการตลาดผํานชํองทาง ดังนี้ 
   1) การท าการตลาดผํานชํองทาง Facebook 
    - ซื้อโฆษณาเจาะกลุํมเปูาหมายส าหรับคนมีครอบครัวและมีบุตรหลาน 
    - ท าการประชาสัมพันธ๑สินค๎าและบริการที่มีผํานหน๎าเพจ Facebook อยําง
สม่ าเสมอ 
    - จัดโปรโมชั่นลดราคาชํวงปิดเทอม หรือหน๎าฝน 
    - จัดกิจกรรมเลํนเกมรํวมสนุก Like & Share และแจกของรางวัล ผํานหน๎าเพจ 
Facebook  
   2) การท าการตลาดผํานชํองทาง Instagram 
    - โปรโมตผํานชํองทาง Instagram โพสต๑ภาพกิจกรรมตําง ๆ  
    - ลงโฆษณาเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ๑โปรโมชั่น ณ ชํวงเวลานั้น ๆ 
    - อัปเดตภาพการท ากิจกรรมลงบนสตอรี่ 
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   3) การท าการตลาดผํานชํองทาง Youtube 
   ทางเราจะท าการถํายท าวีดีโอแนะน าธุรกิจ ถํายบรรยากาศโดยรอบของสถานที่ 
เพ่ือเป็นการเปิดตัวธุรกิจให๎คนรู๎จักเรามากขึ้นเห็นภาพบรรยากาศสถานที่จริง และจะมีการแจก
สํวนลดให๎กับลูกค๎าที่ดูวีดีโอตอนท๎ายคลิป และทางชํองจะมีการอัปเดตคลิปเด็ก ๆ ที่เข๎ามารํวมท า
กิจกรรมอยํางสม่ าเสมอ (โดยท าการขออนุญาตผู๎ปกครองกํอนน ามาลงคลิปวีดีโอ) เชิญดาราคูํแมํลูก 
เชํน แพท ณปภา กับน๎องเรซซิ่งมารํวมท ากิจกรรม พร๎อมกับถํายคลิปวีดีโอเพ่ือน ามาเป็นสื่อโฆษณา 
รวมถึงมีการลงคลิปโปรโมตโปรโมชั่นตําง ๆ ในชํวงเวลานัน้ ๆ เพ่ือให๎ลูกค๎าที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม
สามารถเข๎ามาดูบรรยากาศสถานที่ผํานรูปแบบวีดีโอ และรํวมสนุกเลํนเกมเพ่ือรับของรางวัลได๎อีกด๎วย 
  แผนกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจร๎าน Monkey Tree Cafe and Farm 
  ซึ่งในปีแรกทางร๎านจะท าการซื้อโฆษณาเป็นจ านวน 40,000 บาท ทุกเดือน โดยใน 
ปีถัดไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและระยะเวลาลดลงจากเดิม 
 
ตารางที่ 5.4: แสดงแผนกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจร๎าน Monkey Tree Cafe and Farm 
 

กิจกรรมทางการตลาด ชํวงเวลาในการด าเนินกิจกรรม งบประมาณท่ีใช๎ 

โฆษณาบน Facebook ทุกเดือน/ตลอดปี เดือนละ 20,000 บาท 

โฆษณาบน Instagram ทุกเดือน/ตลอดปี เดือนละ 10,000 บาท 

โฆษณาบน Youtube Channel ทุกเดือน/ตลอดปี เดือนละ 10,000 บาท 

 
  5.5.4.2 การสํงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
   1) การจัดท า Marketing Campaigns  
   จัดกิจกรรมแคมป์ปิ้งชํวงปิดเทอม 1 Day Camp โดยจะมีกิจกรรมให๎เด็กรํวมสนุก
ตลอดทั้งวัน พร๎อมอาหาร 2 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน ตั้งแตํ 09.00–18.00 น. ในวนัธรรมดา
เทํานั้น รับรอบละ 30-40 คนเทํานั้น ราคา 1,599 บาท 
   2) การมอบคูปองสํวนลด On-Top  
    - จัดโปรโมชั่นลดราคาเอาใจชํวงปิดเทอม กิจกรรมหลักจากราคา 800 บาท 
เหลือเพียง 699 บาท!! 
    - ขายคูปองกิจกรรมหลัก 800 บาท จ านวน 5 ใบ แถมฟรีกิจกรรมเสริม 2 
กิจกรรม สามารถเก็บคูปองไว๎ใช๎ได๎ 6 เดือน 
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   3) การจัดโปรโมชั่น Flash Sale  
   จัดโปรโมชั่น Flash Sale ชํวงฤดูฝน ขายเพียงวันเดียว ลดราคาท๎าฝน เหลือเพียง 
599 บาทเทํานั้น ใช๎คูปองภายใน 3 เดือน โดยทางร๎านจะท าการขายคูปองผํานทาง Line My Shop  
   4) การพัฒนาระบบ Membership Rewards  
   ทางร๎านมีบัตรสมาชิกสะสมแต๎มสมัครฟรีส าหรับเด็กทุกคนที่เข๎ารํวมกิจกรรมหลัก 
โดยจะได๎รับคะแนนสะสม 1 ดวง ทุกๆยอดการซื้อกิจกรรมหลักเทํานั้น โดยจะสะสมไว๎ในระบบ Line 
Official Account ของลูกค๎า 
   เมื่อสะสมครบ 10 ดวง สามารถน ามาแลก กิจกรรมเสริมได๎ฟรี 1 กิจกรรม หรือ
แลกรับสํวนลด 30% ครั้งถัดไป 
 



 

บทที่ 6 
แผนการด าเนนิงาน 

 
6.1 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 
 จดทะเบียนพาณิชย๑เป็นนิติบุคคล ทุกจดทะเบียน 1 ล๎านบาท ประกอบไปด๎วยกรรมการ 2 
คน 
 6.1.1 การจัดตั้งธุรกิจ 
 เป็นธุรกิจขนาดเล็กภายในครอบครัว โดยมีผู๎รํวมกํอตั้ง 2 คน ดังนี้ 
  1) นางรวิพรรณ ปาสานะเก 
  2) นายวุฒิชัย ปาสานะเก 
 6.1.2 การขออนุญาตประกอบกิจการ  
 ธุรกิจวางแผนที่จะท าการจดทะเบียนพาณิชย๑เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจ ากัด ภายใต๎ชื่อ 
บริษัท มังกี้ทรี จ ากัด 
 6.1.3 ภาษีและประกันสังคม 
 บริษัทจะท าเรื่องขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม และยื่นเสียภาษีทุกรูปแบบของภาษี 
นิติบุคคลประจ าปีอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย และมีประกันสังคมให๎กับพนักงานทุกคน 
 
6.2 แผนการด าเนินงานก่อนการเปิดให้บริการ  
 ท าการปรับปรุงพ้ืนที่ และท าการกํอสร๎างสถานที่ตามแบบแผนการกํอสร๎างที่ได๎วางไว๎ ซึ่งจะ
ใช๎เวลาในการกํอสร๎างและปรับปรุงสถานที่พร๎อมตกแตํงให๎แล๎วเสร็จประมาณ 1 ปี วางแผน
บริหารงานอยํางมีมาตรฐานและเป็นระบบในเรื่องการจองกิจกรรม และท าสต็อกสินค๎าให๎มีพร๎อมตาม
ความเหมาะสม จัดเตรียมสถานที่ให๎สะอาดพร๎อมใช๎งานและเป็นระเบียบปลอดภัย เรียกประชุมและ
อบรมพนักงานทุกคนในทราบถึงหน๎าที่และความรับผิดชอบของแตํละคน 
 การเลือกท าเลที่ตั้ง และการจัดเตรียมพ้ืนที่  
 ร๎าน Monkey Tree Café and Farm ตั้งอยูํที่ ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ขนาดกว๎าง 5 ไรํ เดินทางสะดวกสบาย มีความเป็นธรรมชาติแตํอยูํใกล๎จังหวัดกรุงเทพ 
 
6.3 การจัดสรรพื้นที่ภายใน  
 พ้ืนทีภ่ายในของร๎านแบํงออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 
 โซนที ่1 จะเป็นในสํวนของคาเฟุ และห๎องครัว สามารถรับรองลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการใน
สํวนของอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม กํอสร๎างด๎วยกระจกล๎อมรอบเพ่ือความสวยงาม และ
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ผู๎ปกครองสามารถมองเห็นเด็กทีท่ ากิจกรรมอยูํภายนอกจากข๎างในห๎องอาหารได๎ด๎วย ตกแตํงด๎วยโต๏ะ
ไม๎ เก๎าอ้ีและโซฟาโทนสีขาวครีมสะอาดตา ดูหรูหรา นั่งสบาย เหมาะแกํการนั่งท างานและสังสรรค๑กับ
ครอบครัวได๎ ทางร๎านมีทั้งแบบนั่งในห๎องแอร๑ และแบบนั่งภายนอกคําเฟุที่ไมํมีแอร๑ด๎วยเหมาะส าหรับ
ลูกค๎าท่ีชื่นชมความเป็นธรรมชาติ ในสํวนของภายในคาเฟุทางร๎านจะมีเคาน๑เตอร๑ที่ให๎บริการในสํวน
ของเครื่องดื่ม พร๎อมตู๎แชํส าหรับขนมเค๎กตําง ๆ 
 
ภาพที่ 6.1: ร๎าน Sundance แสดงภาพตัวอยํางบรรยากาศภายในร๎าน 
 

 
 
ที่มา: ร้าน Sundance. (2561.). สืบค๎นจาก https://www.bkkmenu.com/eat/we-

recommend/sundance.html. 
 
 โซนที่ 2 โซนที่ใช๎ส าหรับการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก โดยในโซนนี้จะแบํงออกเป็น 3 สํวน 
ดังนี้ 
 สํวนของห๎องกิจกรรม ใช๎ส าหรับท ากิจกรรม ทอดไขํเจียว ท าไขํเค็ม และปลูกผักสวนครัวลง
กระถาง มีโต๏ะและอุปกรณ๑ส าหรับเด็กเพ่ือให๎สะดวกสบายตํอการท ากิจกรรม 
  1) สํวนของลานส าหรับท ากิจกรรมด านา ปลูกข๎าว ที่สามารถให๎เด็ก ๆ ลงมาท ากิจกรรม
ด านา ปลูกข๎าวได๎จริง 
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  2) สํวนของเล๎าสัตว๑เลี้ยงที่ใช๎ส าหรับเลี้ยงเป็ด และไก ํจะเป็นเล๎าที่ม๎ุงด๎วยลวดตาขําย 
สามารถมองเห็นได๎ สะอาดตา และดูแลรักษาความสะอาดได๎งําย ไมํมีกลิ่นเหม็น เพ่ือความสะอาด
และสุขอนามัยที่ดี 
 
ภาพที่ 6.2: EDTGuide ปูาจิ๊บฟาร๑ม แสดงภาพตัวอยํางโซนจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 
 

 
 
ที่มา: ป้าจิ๊บฟาร์ม. (2561). สบืค๎นจาก https://www2.edtguide.com/index.php/www/ 

edtwithkids//465215/Pa-Jeep-farm. 
 
 โซนที่ 3 พ้ืนที่จอดรถส าหรับลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการทางร๎าน ท าการกํอสร๎างลาดพ้ืนด๎วย 
ปูนฉาบเรียบ เพ่ือความปลอดภัยส าหรับเด็กและผู๎เข๎ามาใช๎บริการให๎สะดวกตํอในการข้ึนลงรถ และ
เดินเข๎ามาภายในบริเวณร๎าน ที่ลานจอดรถทางร๎านจะปลูกต๎นไม๎ เพ่ือบังแดดและให๎ความรํมรื่น
สวยงามอีกด๎วย ลานจอดรถของร๎านสามารถจอดรถได๎ 30 คัน  
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ภาพที่ 6.3: ธุรกิจเศรษฐกิจ แสดงภาพตัวอยํางพ้ืนที่จดรถส าหรับลูกค๎า 
 

 
 
ที่มา: คน 6 ประเภทที่เราจะเจอในลานจอดรถ. (2560). สืบค๎นจาก 

https://today.line.me/th/v2/article/pLz8P6. 
 
6.4 กระบวนการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  
 การเข๎ามาใช๎บริการของลูกค๎าในสํวนของคาเฟุ ลูกค๎าสามารถเข๎าได๎จากประตูด๎านข๎าง 
ของทางร๎าน เมื่อลูกค๎าเปิดประตูลูกค๎าจะมองเห็นพ้ืนสีขาว พร๎อมโซฟาสีขาวที่ให๎ความสบายตาและ 
ดูหรูหรา เมื่อลูกค๎าเข๎ามาในคาเฟุแล๎วลูกค๎าจะได๎รับกลิ่นหอมของอาหารและเครื่องดื่มกาแฟคั่วสด 
ลูกค๎าสามารถเดินมานั่งได๎ที่โซฟานุํม ๆ เลือกท่ีนั่งได๎ตามใจชอบ หลังจากนั้นจะมีพนักงานต๎อนรับเข๎า
มารับออเดอร๑และบริการจากลูกค๎า หรือลูกค๎าจะสั่งเครื่องดื่มและขนมหวานที่เคาน๑เตอร๑ก็ได๎ จากนั้น
รอพนักงานมาเสิร๑ฟอาหารและเครื่องดื่มให๎ที่โต๏ะ ลูกค๎าจะได๎รับประทานอาหารที่สดสะอาดสมราคา 
ลูกค๎าสามารถนั่งและใช๎บริการในสํวนของคาเฟุได๎ตามที่ลูกค๎าต๎องการ เมื่อลูกค๎าทานเสร็จแล๎ว ลูกค๎า
สามารถเช็คบิลที่โต๏ะอาหารได๎เลยงํายและสะดวกสบาย หลังจากลูกค๎าใช๎บริการเสร็จแล๎วจะมี
พนักงานเข๎ามีเก็บโต๏ะและท าความสะอาดกํอนมีลูกค๎าทํานถัดไปเข๎ามาใช๎บริการ 
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ภาพที่ 6.4: ขั้นตอนการให๎บริการลูกค๎า 
 

 
 
6.5 กระบวนการจัดซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม 
 ทางร๎านจะซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ๑ส าหรับท าอาหารและเครื่องดื่มจากแม็คโครทั้งหมด โดย
แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดตําง ๆ เชํน เนื้อหมู เนื้อไกํ อาหารทะเล ผักสดตําง ๆ 
ข๎าวสาร และวัตถุดิบอ่ืน ๆ โดยที่ทางร๎านจะค านวณวัตถุดิบให๎เพียงพอตํอการขายในทุกทุก 3 วัน 
และจะท าการซื้ออาหารสดเข๎าสต็อกทุกทุก 3 วัน จัดเก็บไว๎ในตู๎เย็นและชํองแชํแข็งตามอุณหภูมิ 
เพ่ือให๎สินค๎าสด สะอาด และรสชาติดีอยูํเสมอ 
 สํวนที่ 2 สํวนผสมของเครื่องดื่มตําง ๆ พร๎อมทั้งอุปกรณ๑อ่ืน ๆ ที่ใช๎ในการผลิตเครื่องดื่ม 
เชํน แก๎ว หลอด กระดาษทิชชู ทางร๎านจะมีการวางแผนและนับสต็อกสินค๎า และท าการซื้อสินค๎าใหมํ
เข๎าสต็อกทุกทุก 7 วัน และท าการเก็บไว๎ในห๎องเก็บของที่สะอาดอยูํเสมอ 
 

การต้อนรับลูกค้า 

รับรายการค าสั่งซ้ือ 

การรับช าระเงิน 

เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม 

ท าความสะอาดหลังจาก

ลูกค้าใช้บริการ 



 

บทที่ 7 
แผนจัดองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
7.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การที่ธุรกิจจะด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งส าคัญที่สุดอยํางหนึ่ง คือ ทรัพยากร
บุคคล ธุรกิจของทางร๎านเป็นกิจการครอบครัวขนาดเล็กที่บริหารงานโดยเจ๎าของกิจการเองเพียง 2 
คนเทํานั้น ดังนั้นแผนผังองค๑กรจึงมีต าแหนํงงานที่ไมํมีความซับซ๎อนมากนัก และงานตํอการบริหาร
จัดการและมีการแบํงหน๎าที่กันอยํางชัดเจน เพ่ือไมํให๎เกิดความซ้ าซ๎อนในการท างาน  
 แผนการบริหารงานบุคคล 
  1) เพ่ือให๎ได๎บุคคลที่เหมาะสมตามความรับผิดชอบ 
  2) เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7.2 การจัดองค์กร 
 7.2.1 โครงสร๎างองค๑กร 
 
ภาพที่ 7.1: แผนผังโครงสร๎างองค๑กร 
 

 
  

เจ๎าของกิจการ 

พนักงานผสมเครื่องดื่ม 

ฝุายขายและการตลาด 

พนักงานเสิร๑ฟ 

และท าความสะอาด 

แมํครัว คร ู ผู๎ชํวยคร ู

ฝุายการจัดการ 

พนักงานขายและการตลาด พนักงานการจัดการ 

ฝุายการเงิน 
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 7.2.2 การก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
 ทางร๎านมีการก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของพนักงานในแตํละต าแหนํง
อยํางชัดเจนเพื่อใช๎ในการคัดเลือก  บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน และให๎พนักงานทุกคนทราบถึงหน๎าที่
ที่ชัดเจนของตนเอง เพ่ือเป็นการปูองกันการท างานที่ 
 ซ้ าซ๎อนกัน และให๎งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีรายละเอียดหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  7.2.1.1 เจ๎าของกิจการ มีหน๎าที่บริหารองค๑กรทั้งหมด และดูแลในสํวนของการเงิน 
ควบคุมพนักงานให๎ปฏิบัติตามหน๎าที่ของตนเอง มีการก าหนดทิศทางการขายสินค๎าและบริการรํวมกับ
ฝุายขายและการตลาด ก าหนดและควบคุมงบประมาณของบริษัทให๎เป็นไปตามที่วางไว๎ 
  7.2.2.2 ฝุายขายและฝุายการตลาด มีหน๎าที่ขาย พูดคุย ตอบค าถาม และรับจองสินค๎า
และบริการให๎กับลูกค๎าผํานทางชํองทางออนไลน๑ตําง ๆ ของร๎าน และยังมีหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารและบริการตําง ๆ ของสินค๎าและบริการให๎กับลูกค๎าผํานทุกชํองทางออนไลน๑ของร๎าน 
  คุณสมบัติ พนักงานขายและการตลาด 1 คน 
   1) จบการศึกษาปริญญาตรี ด๎านการตลาด หรือสาขาอ่ืนๆที่มีความรู๎ด๎านการตลาด 
   2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ 
   3) มีมนุษย๑สัมพันธ๑ สามารถสื่อสารกับผู๎อ่ืนได๎เป็นอยํางดี 
  7.2.2.3 ฝุายการจัดการ มีหน๎าที่บริหารจัดการภายในร๎านให๎เป็นไปในทิศทางที่วางไว๎  
  คุณสมบัติ พนักงานการจัดการ 1 คน 
   1) จบการศึกษาปริญญาตรี ด๎านการจัดการ หรือสาขาอ่ืนๆที่มีความรู๎ด๎านการ
จัดการ 
   2) วางแผนและการจัดการงานได๎เป็นอยําง 
   3) สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎อยํางดี 
   4) สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
  7.2.2.4 ฝุายการเงิน มีหน๎าที่ควบคุมการเงินทั้งหมด ทั้งรายรับ รายจําย และจัดท าภาษี
ของร๎าน ซ่ึงในชํวงปีที่ 1 เจ๎าของกิจการจะเป็นคนท าหน๎าที่นี้เองกํอน แตใํนปีถัดไปอาจจะมีการจ๎าง
พนักงานการเงินเพ่ิม 1 คน 
  7.2.2.5 แมํครัว มีหน๎าที่จัดท าสต็อกรายการอาหารสด สั่งซื้ออาหารสดเข๎าร๎าน 
ท าอาหารให๎กับลูกค๎า 
  คุณสมบัติ แมํครัว 1 คน 
   1) มีประสบการณ๑ท าครัวร๎านอาหารอยํางน๎อย 1 ปี 
   2) รักการท าอาหาร สามารถท าได๎ทั้งอาหารไทย และอาหารตํางประเทศ 
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   3) สะอาด และมีระเบียบ สามารถตรวจและจัดการสต็อกอาหารได๎ 
  7.2.2.6 พนักงานผสมเครื่องดื่ม มีหน๎าที่ผสมเครื่องดื่มตํางๆให๎กับลูกค๎า พร๎อมทั้ง
จัดเตรียมขนมหวานพร๎อมเสิร๑ฟ 
  คุณสมบัติ พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 คน 
   1) มีความรู๎และความเชี่ยวชาญในการชงเครื่องดื่มตําง ๆ 
   2) มีประสบการณ๑ท างานอยํางน๎อย 1 ปี 
   3) สะอาด และมีระเบียบ สามารถตรวจสต็อกและจัดการสต็อกวัตถุดิบและอุปกรณ๑
เครื่องดื่มได๎ 
   4) จัดเก็บ ล๎าง ท าความสะอาดอุปกรณ๑ได๎เป็นอยํางดี 
  7.2.2.7 พนักงานเสิร๑ฟและท าความสะอาด มีหน๎าที่ต๎อนรับลูกค๎า เสิร๑ฟอาหารและ
เครื่องดื่ม พร๎อมทั้งเก็บเงินจากลูกค๎า 
  คุณสมบัติ พนักงานเสิร๑ฟ 1 คน 
   1) เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 22-35 ปี 
   2) รักในงานบริการ มีมนุษย๑สัมพันธ๑ดี 
   3) มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย๎ม พูดจาดี มีมารยาท 
   4) สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี 
  7.2.2.8 ครู มีหน๎าที่สอนเด็กท่ีเข๎ามาใช๎บริการในสํวนของการท ากิจกรรม Work Shop 
ทั้งหมด 
  คุณสมบัติ ครู 1 คน 
   1) จบการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร๑ด๎านปฐมวัยเด็กโดยเฉพาะ 
   2) หากมีการผํานการอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก จะได๎รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
   3) มีใบประกอบวิชาชีพครู  
   4) สามารถสื่อสาร และสอนเป็นภาษาอังกฤษได๎เป็นอยํางดีและถูกต๎อง 
   5) มีประสบการณ๑การสอนอยํางน๎อย 1-2 ปี 
   6) รักเด็ก ชอบการสอน และแสวงหาความรู๎ใหม ํๆ 
  7.2.2.9 ผู๎ชํวยครู มีหน๎าที่ชํวยครูเพ่ือสอนเด็กท่ีเข๎ามาใช๎บริการในสํวนของการท า
กิจกรรม Work Shop ทั้งหมด 
  คุณสมบัติ ผู๎ชํวยครู 3 คน 
   1) จบการศึกษาไมํต่ ากวํา มัธยมศึกษาปีที่ 6-ปวช. 
   2) รักเด็กมีความรู๎และความสามารถในการดูแลเด็ก 
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   3) มีใจรักงานบริการ สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ 
   4) มีมนุษย๑สัมพันธ๑ดี ยิ้มแย๎ม พูดจาดี มีมารยาท 
 
7.3 นโยบายการบริหารบุคลากร 
 7.3.1 การวางแผนก าลังคน 
 โดยร๎านจะเปิดท าการทุกวันอังคาร–อาทิตย๑ (หยุดทุกวันจันทร๑) เริ่มงานเวลา 09.00-20.00 
น. และจากแผนผังโครงสร๎างองค๑กรทางร๎านได๎มีการวางแผนก าลังคนในการปฏิบัติงาน และเงินเดือน
ของแตํละต าแหนํง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7.1: อัตราเงินเดือนพนักงาน 
 

ต าแหนํง จ านวน เงินเดือน (บาท) 

ผู๎บริหาร  2 20,000 

พนักงานขายและการตลาด 1 15,000 

พนักงานการจัดการ 1 15000 

แมํครัว 1 15,000 

พนักงานเสิร๑ฟ 1 10,000 

พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 12,000 

ครู  1 10,000 

ผู๎ชํวยครู  3 4,000 

 
 7.3.2 สวัสดิการอ่ืน ๆ 
  1) ประกันสังคม 
  2) คําลํวงเวลา 1.5 เทําของเงินเดือน 
  3) อาหาร 2 มื้อ มื้อกลางวัน และม้ือเย็น 
  4) ทํองเที่ยวประจ าปี 
  5) ฝึกอบรมพัฒนาความรู๎ 
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7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 ทางร๎านจะมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให๎มีทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น ได๎แกํ การ
ฝึกอบรมเรื่องมารยาทในการบริการ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องดื่ม สํงแมํครัวไปฝึกอบรม
การท าอาหารเพิ่มเติม และจะมีการสํงครูและครูผู๎ชํวยไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู๎ในการสอนเด็ก
ตามชํวงที่มีการพัฒนาหลักสูตรใหมํ ๆ เกิดข้ึน และหากเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถท าหน๎าที่แทน
กันได๎ และจะมีการสํงพนักงานในสํวนตําง ๆ ที่มอีอกไปอบรม หากมีการจัดอบรมนอกสถานที่ตามที่
สนใจ และตรงตามหน๎าที่รับผิดชอบ สามารถขอไปอบรมได๎ตามความเหมาะสมของชํวงนั้น 
 



 

บทที่ 8 
แผนการเงิน 

 
8.1 วัตถุประสงค์ทางการเงิน 
 8.1.1 เพ่ือการวางแผนทางการเงินอยํางเหมาะสม 
 8.1.2 เพ่ือวางแผนประเมินรายรับรายจํายของธุรกิจ 
 8.1.3 เพ่ือเป็นการจัดสรรงบประมาณอยํางเหมาะสมในอนาคต 
 
8.2 เป้าหมายทางการเงิน 
 8.2.1 สร๎างก าไรสะสมตํอเนื่องทุกปี 
 8.2.2 ก าหนดให๎มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 2 ปี 
 
8.3 นโยบายทางการเงิน 
 8.3.1 บริษัทจะใช๎จํายเป็นเงินสดเทํานั้น ไมํมีการขอสิ้นเชื่อจากผู๎อื่น 
 8.3.2 ก าหนดเงินสดส ารองขั้นต่ า 300,000 บาท  
 
8.4 โครงสร้างเงินลงทุน 
 8.4.1 แหลํงที่มาของเงินทุน โครงสร๎างของเงินลงทุน และต๎นทุนทางการเงิน 
 บริษัทใช๎เงินทุนจากสํวนของเจ๎าของทั้งหมด 100% โดยไมํมีการกู๎เงินทุนจากสถาบันทาง
การเงิน ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยมีผู๎ถือหุ๎น 2 ราย  
 8.4.2 ประมาณการเงินลงทุน โดยจะมีการประมาณการลงทุน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.1: แสดงการประมาณการเงินลงทุนของร๎าน Monkey Tree Café and Farm 
 

รายการ ราคา จ านวน ต๎นทุนรวม 

คํากํอสร๎าง 1,500,000 1 1,500,000  

คําตกแตํงสถานที่ 500,000 1 500,000  

คําเคาน๑เตอร๑ 5,000 3 15,000  

คําเครื่องกาแฟ 30,000 1 30,000  

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 8.1 (ตํอ): แสดงการประมาณการเงินลงทุนของร๎าน Monkey Tree Café and Farm 
 

รายการ ราคา จ านวน ต๎นทุนรวม 

คําตู๎เย็นแชํน้ า 5,000 2 10,000 

คําตู๎เย็นแชํเค๎ก 10,000 1 10,000 

คําตู๎เย็นแชํของสด 8,000 1 8,000 

คําเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 20,000 4 80,000 

คําโต๏ะเก๎าอ้ี 2,000 30 60,000 

คําโซฟา 7,000 10 70,000 

คําเครื่องครัว 30,000 1 30,000 

คําอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการท ากิจกรรม 300,000 1 300,000 

เงินสดหมุนเวียน 2,387,000 1 2,387,000 

รวม 5,000,000 

 
8.5 สมมติฐานทางการเงิน 
 8.5.1 ประมาณการรายได๎ 
 การประมาณการรายได๎ของธุรกิจเกิดจากกิจกรรมหลัก 3 ชอํงทาง ดังนี้ 
  1) คําเข๎ารํวมท ากิจกรรมหลักคนละ 800 บาท 
  2) คําเข๎ารํวมท ากิจกรรมเสริมคนละ 250 บาท 
  3) รายได๎จากคําอาหารและเครื่องดื่มในสํวนของคาเฟุ 
 
ตารางที่ 8.2: ประมาณการราคาและต๎นทุนอาหาร 
 

ราคาอาหาร ต๎นทุน 40% 

79 31.6 

99 39.6 

129 51.6 

159 63.6 

199 79.6 
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ตารางที่ 8.3: ประมาณการราคาและต๎นทุนเครื่องดื่มและขนม 
 

รายการเครื่องดื่ม ราคา ต๎นทุน 40% 

เครื่องดื่มร๎อน 55 22 

เครื่องดื่มเย็น 65 26 

เครื่องดื่มปั่น 75 30 

   รายการขนมหวาน ราคา ต๎นทุน 40% 

เค๎ก 89 35.6 

แพนเค๎ก 129 51.6 

 
 8.5.2 ประมาณการต๎นทุนคําบริการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.4: ประมาณการราคาและต๎นทุนกิจกรรม 
 

รายการ ราคาขาย ราคาต๎นทุนตํอกิจกรรม 

คํารํวมกิจกรรมหลัก 800 300 

คํารํวมกิจกรรมเสริม 250 100 

 
  8.5.2.1 ต๎นทุนคํารํวมกิจกรรมหลักมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.5: ประมาณการราคาและต๎นทุนวัตถุดิบที่ใช๎ในกิจกรรมหลัก 
 

รายการ จ านวน ราคา ต๎นทุนรวม 

ไขํไกํดิบ 7 3.50 24.50 

ข๎าวสวยหุงสุก 1 3.00 3.00 

กลํองข๎าว 1 2.50 2.50 

คําน้ ามัน+แก๏ส 1 3.00 3.00 

(ตารางมีตํอ) 



57 

 

ตารางที่ 8.5 (ตํอ): ประมาณการราคาและต๎นทุนวัตถุดิบที่ใช๎ในกิจกรรมหลัก 
 

รายการ จ านวน ราคา ต๎นทุนรวม 

ชะลอม 4 นิ้ว 1 13.00 13.00 

ไขํเป็ดดิบ 10 4.50 45.00 

วัตถุดิบท าไขํเค็ม 1 20.00 20.00 

กลํองเก็บไขํเค็ม 1 10.00 10.00 

ต๎นกล๎าผักสวนครัว 1 5.00 5.00 

กระถางเพ๎นท๑สี 1 30.00 30.00 

สีน้ าเพ๎นท๑กระถาง 1 15.00 15.00 

ปุ๋ย 1 5.00 5.00 

ต๎นกล๎าข๎าว 10 5.00 50.00 

คําน้ าดื่ม 350 มล. 1 4.00 4.00 

คําบริการ 1 70 70 

รวมต๎นทุนกิจกรรมหลัก 300 

 
  8.5.2.2 ต๎นทุนคํารํวมกิจกรรมเสริมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.6: ประมาณการราคาและต๎นทุนกิจกรรมเสริม 
 

ต๎นทุนการท าเสื้อมัดย๎อม ราคา  ต๎นทุนการท าเทียนหอม ราคา 

เสื้อคอกลมเด็ก 40  แก๎วเทียนหอม 10 

อุปกรณ๑และสีท ามัดย๎อม 40  อุปกรณ๑ท าเทียนหอม 70 

คําบริการ 20  คําบริการ 20 

ต๎นทุนรวม 100  ต๎นทุนรวม 100 
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 8.5.3 สรุปประมาณการรายได๎และต๎นทุน 
  8.5.3.1 สรุปการประมาณการรายได๎และต๎นทุนของการเข๎ารํวมกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมเสริมตํอเดือนค านวณจากการที่ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการเฉพาะวันเสาร๑และอาทิตย๑ แบํงออกเป็น 
2 สํวน 
   สํวนที่ 1 กิจกรรมหลักในเดือนแรกคาดการณ๑วําจะมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการรอบละ 
15-16 คน โดยใน 1 วันจะมี 2 รอบเฉลี่ยเป็นวันละ 33 คน รวม 8 วันตํอเดือน เทํากับจะมีลูกค๎าเข๎า
มาใช๎บริการในสํวนของกิจกรรมหลัก 260 คนตํอเดือน 
   สํวนที่ 2 กิจกรรมเสริมในเดือนแรกคาดการณ๑วําจะมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการรอบละ 
10 คน 1 วันมี 2 รอบ เฉลี่ยเป็นวันละ 20 คน รวม 8 วันตอํเดือน เทํากับจะมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ 
ในสํวนของกิจกรรมเสริม จ านวน 160 คนตํอเดือน 
 
ตารางที่ 8.7: ประมาณการรายได๎และต๎นทุนตํอวัน 
 

รายการ ราคา จ านวนที่ขายได๎ตํอวัน รายรับตํอวัน ต๎นทุนตํอวัน 

กิจกรรมหลัก 800 33 26,000  7,475  

กิจกรรมเสริม 250 20 5,000  1,600  
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 สรุปการประมาณการรายได๎และต๎นทุนของการเข๎ารํวมกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมเดือนที่ 1-12 โดยจะมีจ านวนลูกค๎าท่ีจะเข๎ามาใช๎บริการเพิ่มขึ้น 
15% ทุก 2 เดือน ตามรายละเอียดในตาราง 
 
ตารางที่ 8.8: ประมาณการรายได๎และต๎นทุนของการเข๎ารํวมกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม ปีที่ 1 
 

 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมหลัก 

260 260 300 300 350 350 400 400 450 450 480 480 

รายรับ 800 208,000 208,000 240,000 240,000 280,000 280,000 320,000 320,000 360,000 360,000 384,000 384,000 

ต๎นทุน 300 78,000 78,000 90,000 90,000 105,000 105,000 120,000 120,000 135,000 135,000 144,000 144,000 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมเสริม 

160 160 180 180 250 250 280 280 320 320 350 350 

รายรับ 250 40,000 40,000 45,000 45,000 62,500 62,500 70,000 70,000 80,000 80,000 87,500 87,500 

ต๎นทุน 100 16,000 16,000 18,000 18,000 25,000 25,000 28,000 28,000 32,000 32,000 35,000 35,000 
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  8.5.3.2 สรุปการประมาณการรายได๎และต๎นทุนของคําอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม
ตํอเดือน  
  ประมาณการคาดวําจะมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการเฉลี่ยวันละ 50-60 คน ร๎านเปิด 26 วัน
ตํอเดือน เดือนแรกจะมีผู๎เข๎ามาใช๎บริการ 60x26 เทํากับ 1,560 คนตํอเดือน  
 
ตารางที่ 8.9: ประมาณการรายได๎และต๎นทุนของคําอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มตํอเดือน 
 

รายการ ราคาตํอ
หนํวย 

จ านวนที่
ขายได๎ตํอวัน 

จ านวนที่ขายได๎
ตํอเดือน 

รายรับตํอ
เดือน 

ต๎นทุนตํอ
เดือน 

เครื่องดื่มร๎อน 55 10 300 16,500 6,600 
เครื่องดื่มเย็น 65 20 600 39,000 15,600 

เครื่องดื่มปั่น 75 20 600 45,000 18,000 
เค๎ก 89 10 300 26,700 10,680 

แพนเค๎ก 129 10 300 38,700 15,480 

อาหารจานเดียว 79 10 300 23,700 9,480 
อาหารทานเลํน 99 10 300 29,700 11,880 

อาหารทะเล 129 10 300 38,700 15,480 

อาหารกับข๎าว 159 10 300 47,700 19,080 
อาหารตํางประเทศ 199 10 300 59,700 23,880 

รายรับต่อเดือน 365,400 146,160 
 
  สรุปการประมาณการรายได๎และต๎นทุนของคําอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มเดือนที่ 
1-12 โดยจะมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการเพิ่มข้ึน 5% ทุก 2 เดือน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 8.10: ประมาณการรายได๎และต๎นทุนหนึ่งปี 
 

 เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 

รายรับ 365,400 365,400 383,670 383,670 402,853 402,853 
ต๎นทุน 146,160 146,160 153,468 153,468 161,141 161,141 

 

 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 

รายรับ 422,996 422,996 444,145 444,145 466,353 466,353 

ต๎นทุน 169,198 169,198 177,658 177,658 186,541 186,541 

 
 8.5.5 การประมาณคําใช๎จําย 
  8.5.5.1 คําใช๎จํายในการบริหาร 
  คําพนักงานเดือนละ 121,000-129,000 บาทตํอเดือน ในเบื้องต๎นชํวงเปิดร๎านคํา
พนักงานจะอยูํที่ 121,000 บาทตํอเดือน แตํหากมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการเพ่ิมมากข้ึน ทางร๎านจะมี 
การเพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ิมข้ึนเพื่อให๎เพียงพอตํอการบริการลูกค๎าจะอยูํที่เดือนละ 129,000 บาท 
  8.5.5.2 คําใช๎จํายทางการตลาด 
  ในปีแรกทางร๎านจะท าการซื้อโฆษณาเป็น จ านวน 40,000 บาท ทุกเดือน โดยใน       
ปีถัดไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและระยะเวลาลดลงจากเดิม 
 
ตารางที่ 8.11: ประมาณการงบโฆษณาในพ้ืนที่สื่อออนไลน๑ 
 

กิจกรรมทางการตลาด ชํวงเวลาในการด าเนินกิจกรรม งบประมาณท่ีใช๎ 

โฆษณาบน Facebook ทุกเดือน/ตลอดปี เดือนละ 20,000 บาท 

โฆษณาบน Instagram ทุกเดือน/ตลอดปี เดือนละ 10,000 บาท 

โฆษณาบน Youtube Channel ทุกเดือน/ตลอดปี เดือนละ 10,000 บาท 

 
  8.5.5.3 คําสาธารณูปโภค และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ 
  คําน้ าคําไฟเดือน 30,000-35,000 บาทตํอเดือน 
  คําอาหารสัตว๑เดือนละ 9,000 บาทตํอเดือน 
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  คําวัสดุสิ้นเปลื้องส านักงานตําง ๆ เชํน คํากระดาษ ปากกาและอ่ืน ๆ อีก 7,000-
10,000 บาทตํอเดือน 
  8.5.5.4 สรุปคําใช๎จํายเดือนที่ 1-12 มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.12: สรุปคําใช๎จําย ปีที่ 1 
 

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 

คําอาหารสัตว๑ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

เงินเดือน
พนักงาน 

121,000 121,000 121,000 121,000 129,000 129,000 

คําน้ าคําไฟ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

คําโฆษณา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

คําวัสดุสิ้น
เปลื้อง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

ยอดรวม 207,000 207,000 207,000 207,000 215,000 215,000 

 

รายการ เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 

คําอาหารสัตว๑ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

เงินเดือน
พนักงาน 

129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 

คําน้ าคําไฟ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

คําโฆษณา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

คําวัสดุสิ้น
เปลื้อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ยอดรวม 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 
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 8.5.4 คําเสื่อมราคาสินทรัพย๑ 
 
ตารางที่ 8.13: คําเสื่อมราคาสินทรัพย๑ 
 

รายการ รวม 
อายุการใช๎งาน 

(ปี) 
คําเสื่อมราคาตํอปี 

คํากํอสร๎างและตกแตํงสถานที่ 2,000,000 10 200,000 

คําเคาน๑เตอร๑ 15,000 5 3,000 

คําเครื่องกาแฟ 30,000 5 6,000 

คําตู๎เย็นแชํน้ า 10,000 5 2,000 

คําตู๎เย็นแชํเค๎ก 10,000 5 2,000 

คําตู๎เย็นแชํของสด 8,000 5 1,600 

คําเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 80,000 5 16,000 

คําโต๏ะเก๎าอ้ี 60,000 5 12,000 

คําโซฟา 70,000 5 14,000 

คําเครื่องครัว 30,000 5 6,000 

คําอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในท ากิจกรรม 300,000 5 60,000 

คําเสื่อมราคาตํอปี 2,613,000 - 322,600 

 
 8.5.7 ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 
 อัตราการเสียภาษีส าหรับธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ ากัด เทํากับ 20% ของก าไร
สุทธิกํอนภาษี 
 
8.6 การประมาณการงบทางการเงิน 
 8.6.1 การประมาณการงบก าไรขาดทุน 
 จากการวิเคราะห๑งบก าไรขาดทุนกิจการ ปีที่ 1-5 กิจการมีผลก าไรตั้งแตํปีแรกที่ด าเนินงาน 
โดยมีก าไรสุทธิอยูํที่ 2,212,722 บาท และในปีถัดไปอยูํที่ 4,807,603 บาท 7,995,478 บาท 
11,894,942 บาท และปีที่ 5 อยูํที่ 16,648,317 บาท 
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ตารางที่ 8.14: ประมาณการงบก าไรขาดทุนกิจการ ปีที่ 1-5 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได๎ 9,324,834 11,189,801 13,427,761 16,113,313 19,335,976 

ต๎นทุนขาย 3,640,332 4,368,398 5,242,078 6,290,494 7,548,592 

ก าไร (ขาดทุน) 
ขั้นต๎น 

5,684,502 6,821,402 8,185,683 9,822,819 11,787,383 

คําใช๎จํายในการ
บริหาร 

2,596,000 3,115,200 3,738,240 4,485,888 5,383,066 

ก าไร (ขาดทุน)  
กํอนดอกเบี้ยภาษี 

3,088,502 3,706,202 4,447,443 5,336,931 6,404,318 

คําเสื่อมราคา 322,600 322,600 322,600 322,600 322,600 

ก าไร (ขาดทุน)  
กํอนดอกเบี้ยภาษี 

2,765,902 3,383,602 4,124,843 5,014,331 6,081,718 

ดอกเบี้ยจําย - - - - - 

ก าไร (ขาดทุน)  
กํอนภาษี 

2,765,902 3,243,602 3,984,843 4,874,331 5,941,718 

ภาษีนิติบุคคล 553,180 648,720 796,969 974,866 1,188,344 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,212,722 2,594,882 3,187,874 3,899,465 4,753,374 
ก าไร (ขาดทุน) 
สะสม 

2,212,722 4,807,603 7,995,478 11,894,942 16,648,317 

 
 8.6.2 การประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 จากการประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการในปีที่ 1-5 พบวํา สินทรัพย๑รวม
เทํากับ 7,212,722 บาท 9,807,603 บาท 12,995,478 บาท 16,894,942 บาท และ 21,648,317 
บาท ตามล าดับ ในสํวนของหนี้สินพบวํา ไมํมีหนี้สินและการกู๎ยืม  
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ตารางที่ 8.15: ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการในปีที่ 1-5 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรัพย๑      
สินทรัพย๑หมุนเวียน      

เงินสดและรายการ
เทียบเทําเงินสด 

4,922,322 7,839,804 11,350,278 15,572,343 20,648,317 

ลูกหนี้การค๎า      

สินค๎าคงเหลือ      
รวมสินทรัพย๑

หมุนเวียน 
4,922,322 7,839,804 11,350,278 15,572,343 20,648,317 

สินทรัพย๑ไมํหมุนเวียน      

ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ๑ 

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

เฟอร๑นิเจอร๑ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 

อุปกรณ๑อ่ืน ๆ 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 
หัก คําเสื่อมราคา

สะสม 
-322,600 -645,200 -967,800 -1,290,400 -1,613,000 

รวมสินทรัพย๑ไมํ
หมุนเวียน 

2,290,400 1,967,800 1,645,200 1,322,600 1,000,000 

รวมสินทรัพย๑ 7,212,722 9,807,604 12,995,478 16,894,943 21,648,317 
หนี้สินและสํวนของ
เจ๎าของ 

     

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ๎าหนีการค๎า      

รวมหนีสินหมุนเวียน      
หนี้สินระยะยาว      

เงินกู๎ธนาคาร      

รวมหนี้สินระยะยาว      
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่8.15 (ตํอ): ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการในปีที่ 1-5 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รวมหนี้สิน      
สํวนของเจ๎าของ      

เงินลงทุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 2,212,722 4,807,603 7,995,478 11,894,942 16,648,317 
รวมสํวนของเจ๎าของ 7,212,722 9,807,603 12,995,478 16,894,942 21,648,317 

รวมหนี้สินและสํวนของ
เจ๎าของ 

7,212,722 9,807,603 12,995,478 16,894,942 21,648,317 

 
 8.6.3 ประมาณการงบกระแสเงินสด 
 จากการประมาณการงบกระแสเงินสดของกิจการในปีที่ 1-5 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจาก
กิจกรรมการด าเนินงานเทํากับ 4,922,322 บาท 7,839,804 บาท 11,350,278 บาท 15,572,343 
บาท และ 20,648,317 บาท 
 
ตารางที ่8.16: ประมาณการงบกระแสเงินสดของกิจการในปีที่ 1-5 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

     

ก าไรสุทธิหลังหักภาษี 2,212,722 2,594,882 3,187,874 3,899,465 4,753,374 
คําเสื่อมราคา 322,600 322,600 322,600 322,600 322,600 

เงินสุทธิที่ได๎รับ (ใช๎ไป) 
จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

2,535,322 2,917,482 3,510,474 4,222,065 5,075,974 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน 

     

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่8.16 (ตํอ): ประมาณการงบกระแสเงินสดของกิจการในปีที่ 1-5 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

เงินลงทุนสุทธิใน
สินทรัพย๑ถาวร 

-2,613,000     

เงินสุทธิที่ได๎รับ (ใช๎ไป) 
จากกิจกรรมลงทุน 

-2,613,000     

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 

     

เงินสดรับจากเงินลงทุน
ของเจ๎าของ 

5,000,000     

เงินสุทธิที่ได๎รับ (ใช๎ไป) 
จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

5,000,000     

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ 

4,922,322 2,917,482 3,510,474 4,222,065 5,075,974 

เงินสดต๎นงวด - 4,922,322 7,839,804 11,350,278 15,572,343 

เงินสดปลายงวด 4,922,322 7,839,804 11,350,278 15,572,343 20,648,317 

 
8.7 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
 
ตารางที่ 8.17: ประมาณการความเป็นไปได๎ของโครงการ 
 

รายการ กระแสเงินสด กระแสเงินสดสะสม 

เงินทุนเริ่มต๎น -2,613,000 -2,613,000 
กระแสเงินสดในปีที่ 1  4,922,322 2,309,322 

กระแสเงินสดในปีที่ 2 2,917,482 5,226,804 

กระแสเงินสดในปีที่ 3 3,510,474 8,737,278 
กระแสเงินสดในปีที่ 4 4,222,065 12,959,343 

กระแสเงินสดในปีที่ 5 5,075,974 18,035,317 
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 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Pay Back Period) 1.6 ป ี
 มูลคําการลงทุนสุทธิ (NPV) (อัตราคิดลด 12%) 10,038,607.80 บาท 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return-IRR) 109% 
 
8.8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 บริษัทท าการวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ของโครงการ โดยมีทั้งหมด 2 สถานการณ๑ ได๎แกํ 
สถานการณ๑ดีเยี่ยม สถานการณ๑เลวร๎าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 8.8.1 สถานการณ๑ท่ีดีที่สุด (Best Case) 
 วิเคราะห๑ความเสี่ยงจาการลงทุนในสถานการณ๑ที่ดีเยี่ยม จะสามารถท ารายได๎และมีกระแส
เงินสดเพิ่มขึ้นปีละ 20% จากเดิมที่ประเมินโครงการไว๎ ดังนี้  
 
ตารางที่ 8.18: ประมาณการแสดงงบกระแสเงินสด 5 ปี ในสถานการณ๑ที่ดีที่สุด 
 

รายการ กระแสเงินสด กระแสเงินสดสะสม 

เงินทุนเริ่มต๎น -2,613,000 -2,613,000 
กระแสเงินสดในปีที่ 1  5,906,786 3,293,786 

กระแสเงินสดในปีที่ 2 3,500,978 6,794,764 

กระแสเงินสดในปีที่ 3 4,212,568 11,007,332 
กระแสเงินสดในปีที่ 4 5,066,478 16,073,810 

กระแสเงินสดในปีที่ 5 6,091,136 22,164,946 

 
  ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Pay Back Period) 1 ปี 
  มูลคําการลงทุนสุทธิ (NPV) (อัตราคิดลด 12%) 15,126,409.50 บาท 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return-IRR) 199% 
 8.8.2 สถานการณ๑ท่ีเลวร๎ายที่สุด (Worst Case) 
 วิเคราะห๑ความเสี่ยงจาการลงทุนในสถานการณ๑ที่เลวร๎ายที่สุด จะมีรายได๎ที่ลดลง 
จากการประเมินโครงการ และมีกระแสเงินสดลดลงจากเดิมที่ประเมินโครงการไว๎ 50% ในแตํละปี
ของการด าเนินกิจการ โดยวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ของสถานการณ๑จากกระแสเงินสดที่ลดลงได๎ ดังนี้  
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ตารางที่ 8.19: ประมาณการแสดงงบกระแสเงินสด 5 ปี ในสถานการณ๑ที่เลวร๎ายที่สุด 
 

รายการ กระแสเงินสด กระแสเงินสดสะสม 

เงินทุนเริ่มต๎น -2,613,000 -2,613,000 
กระแสเงินสดในปีที่ 1  2,461,161 -151,839 

กระแสเงินสดในปีที่ 2 1,458,741 1,306,902 

กระแสเงินสดในปีที่ 3 1,755,237 3,062,139 
กระแสเงินสดในปีที่ 4 2,111,032 5,173,171 

กระแสเงินสดในปีที่ 5 2,537,987 7,711,158 

 
  ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Pay Back Period) 2.8 ป ี
  มูลคําการลงทุนสุทธิ (NPV) (อัตราคิดลด 12%) 4,778,428,58บาท 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return-IRR) 74% 
 



 

บทที่ 9 
แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 
9.1 แผนฉุกเฉิน 
 9.1.1 แผนฉุกเฉินด๎านการตลาด 
 ในปัจจุบันมีคูํแขํงในตลาดยังไมํมาก และมีราคาใกล๎เคียงกัน แตํตํางกันที่เรื่องการโปรโมท 
และกิจกรรมทางการตลาด ดังนั้นธุรกิจจึงต๎องมีการสร๎างแบรนด๑ให๎แข็งแรง และจัดท าโปรโมชั่น
ทางการตลาดอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือสร๎างการดึงดูดให๎ลูกค๎ามาใช๎บริการของเรา และกลับมาใช๎บริการซ้ า 
 9.1.2 แผนฉุกเฉินด๎านการด าเนินงาน 
 กรณีขาดแคลนพนักงาน เนื่องจากมีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการเป็นจ านวนมาก อาจท าให๎บริการ
ดูแลลูกค๎าไมํทั่วถึง และท าให๎บริการช๎ากวําที่ควรจะเป็น ควรประเมินวําวันไหนลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ
เยอะกวําปกติ และจัดหาพนักงานรายวันเข๎ามาคอยชํวยบริการเพ่ิม 
 9.1.3 แผนฉุกเฉินด๎านการเงิน 
 หากเกิดการขาดสภาพคลํองทางการเงินของกิจการ เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนได๎ และต๎อง
ด าเนินการแก๎ไขให๎เร็วที่สุดเพื่อให๎ธุรกิจด าเนินตํอไปได๎ เชํน การจัดหาแหลํงเงินกู๎ระยะสั้น เพ่ือ
หมุนเวียนธุรกิจให๎มีสภาพคลํองขึ้น 
 
9.2 แผนในอนาคต 
 เมื่อธุรกิจเติบโตอยํางตํอเนื่องและต๎องการเพ่ิมยอดขายให๎สูงขึ้นในอนาคต ธุรกิจได๎วางแผน
ที่จะเพ่ิมกิจกรรมใหมํที่จะจัดขึ้นในชํวงวันธรรมดา จันทร๑-ศุกร๑ คือ กิจกรรม One Day Camping ซ่ึง
จะจัดกิจกรรมในชํวงปิดเทอมเทํานั้น เพื่อให๎ลูกค๎ามีตัวเลือกในการซื้อที่เพ่ิมข้ึน และธุรกิจมีรายได๎ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง แสดงความคิดเห็น ร้าน Monkey Tree Cafe and Farm คาเฟ่ที่มีการจัดกิจกรรม 
Workshop ส าหรับเด็ก เช่น เก็บไข่ไก่ ท าไข่เค็ม ท าผ้ามัดย้อม และอื่นๆ 
 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือน าข๎อมูลไปประกอบการศึกษาการท าวิจัยปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กิจกรรม Workshop ส าหรับเด็ก (ทุกวันเสาร๑-อาทิตย๑) มีดังนี้  
1. กิจกรรมหลัก (ใช๎เวลาในการท ากิจกรรม 3 ชั่วโมง) มีทั้งหมด 4 กิจกรรม 
 1. เก็บไขํไกํ ท าไขํเจียว ได๎ไขํไกํกลับบ๎าน 5 ฟอง 
 2. เก็บไขํเป็ด 10 ฟอง ท าไขํเค็ม ได๎ไขํเค็มที่ท ากลับบ๎าน 
 3. เพ๎นท๑กระถาง ปลูกผักสวนครัว ได๎กลับบ๎านไปปลูกตํอ 
 4. เรียนรู๎การด านาปลูกข๎าว 
2. กิจกรรมเสริม (ได๎รับของกลับบ๎านทุกกิจกรรม) กิจกรรมละ 1 ชม. กิจกรรมสลับเปลี่ยนทุกเดือน 
เชํน 
 1. ท าเสื้อมัดย๎อม เสื้อคอกลม 1 ตัว  
 2. ท าเทียนหอม 1 แก๎ว 
 3. ท าสบูํ DIY 1 ก๎อน 
 
1. เพศ 

  หญิง       ชาย 
2. อายุ 

  20-25      25-30 

  30-35      35-40 

  อ่ืน ๆ......................................................... 
3. ระดับการศึกษา 

  ต่ ากวําปริญญาตรี    ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
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4. อาชีพ 

  นักเรียน-นักศึกษา    ข๎าราชการ 

  พนักงานเอกชน    พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ธุรกิจสํวนตัว     อ่ืน ๆ........................................................... 
5. รายได๎ตํอเดือน 

  ต่ ากวํา 15,000 บาท    15,001-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท    30,001-40,000 บาท 

  40,001 ขึ้นไป 
6. สถานภาพ 

  โสด       สมรส 

  หยําร๎าง 
7. ทํานมีบุตร หรือยังไมํมีบุตร 

  ไมํมีบุตร      มีบุตร 

  ไมํมีบุตร แตํมีหลาน 
8. ทํานมีบุตร/หลานจ านวนกี่คน 

  1 คน      2 คน 

  มากกวํา 2 คน 
9. ถ๎ามี เพศหญิง หรือเพศชาย 

  เพศหญิง      เพศชาย 

  มีทั้งเพศหญิง และเพศชาย 
10. อายุของบุตร/หลานทําน 

  ต่ ากวํา 1 ขวบ    1-5 ขวบ 

  5-10 ขวบ     มากกวํา 10 ขวบ 
11. ทํานพาเด็ก ๆ ออกไปท ากิจกรรมนอกบ๎านบํอยหรือไมํ (ชํวงปกติท่ีไมํมีสถานการณ๑โควิด) 

  น๎อยกวําเดือนละครั้ง    เดือนละครั้ง 

  มากกวําเดือนละครั้ง 
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12. ทํานจะพาเด็กๆออกไปท ากิจกรรมที่ไหน (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

  ห๎างสรรพสินค๎า    สวนสัตว๑ 

  สวนสาธารณะ    เรียนเสริมตามสถานที่เปิดสอนตําง ๆ 

  ออกก าลังกายตําง ๆ    คาเฟุ 

  Workshop ท ากิจกรรมตําง ๆ   ไปเที่ยวตํางจังหวัด 

  อ่ืน ๆ....................................................................... 
13. วัตถุประสงค๑หลักในการพาไปเด็กเข๎าท ารํวมกิจกรรม (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

  เสริมสร๎างพัฒนาการ    ใช๎เวลาอยูํรํวมกันในครอบครัว 

  แก๎ไขปัญหาเด็กติดมือถือ   ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 

  อ่ืนๆ........................................................................ 
15. ทํานคิดวําการใช๎เวลาอยูํรํวมกันระหวํางพํอแมํลูกสํงผลตํอพัฒนาการของเด็กหรือไมํ 

  สํงผล      ไมํสํงผล 
16. ทํานคิดวําเด็กอายุต่ ากวํา 2 ปี ดูหน๎าจอทีวี หรือโทรศัพท๑มือถือสํงผลดีหรือผลเสียตํอพัฒนาการ 

  สํงผลดี      สํงผลเสีย 
17. ทํานคิดวําหากมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงดูที่จ ากัดสํงผลตํอการท ากิจกรรมของเด็กหรือไมํ 

  สํงผล      ไมํสํงผล 
18. ทํานคิดวําเด็กๆควรออกไปท ากิจกรรมนอกสถานที่หรือไมํ 

  ควร       ไมํควร 
19. ทํานคิดวําการเรียนรู๎ผํานการเลํน หรือการท ากิจกรรมตํางๆสํงผลดีตํอพัฒนาการของเด็กหรือไมํ 

  สํงผลดี      ไมํสํงผล 
20. ทํานคิดวําการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กที่มีกิจกรรมให๎เลือกหลากหลายเป็นตัวเลือกให๎ทํานเข๎ามาใช๎
บริการหรือไมํ 

  ใชํ       ไมํใชํ 
21. การเลือกใช๎บุคคลากรที่มีคุณภาพ เชํน ครูที่จบจาก ปฐมวัยโดยเฉพาะเป็นผู๎สอนเด็ก สํงผลตํอ 
การเลือกใช๎บริการหรือไมํ 

  สํงผล      ไมํสํงผล 
22. ทํานคิดวําการสอนรูปแบบภาษาอังกฤษนําสนใจหรือไมํ 

  นําสนใจ      ไมํนําสนใจ 
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23. คุณจะให๎เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมเรียนในรูปแบบภาษาอะไร 

  ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ 
24. ถ๎าหากมีคาเฟุที่จัดกิจกรรมส าหรับเด็กแบบนี้ ทํานสนใจพาบุตรหลานเข๎ามาใช๎บริการหรือไมํ 

  สนใจ      ไมํสนใจ 
25. จากรายละเอียดของตัวกิจกรรมหลักดังกลําวทํานคิดวําราคาเทําไรที่ทํานยินดีจําย 

  ราคา 600-700 บาท    ราคา 700-800 บาท 

  ราคา 800-900 บาท 
26. ทํานสะดวกพาเด็ก ๆ มารํวมท ากิจกรรมวันใดมากท่ีสุด 

  วันจันทร๑-ศุกร๑    วันเสาร๑-อาทิตย๑ และวันหยุดนักขัตฤกษ๑ 

  ได๎ทุกวัน 
27. การจัดกิจกรรมลดราคา สํงผลให๎ทํานเลือกซ้ือบริการเพ่ิมข้ึนหรือไมํ 

  สํงผล      ไมํสํงผล 
28. ทํานสามารถจํายเงินคําเข๎ารํวมกิจกรรมหลักในราคา 800 บาทได๎หรือไมํ 

  จํายได๎      จํายไมํได๎ 
29. ทํานคิดวําการเดินทางไมํถึง 1 ชม. ใกล๎หรือไกลในการตัดสินใจเข๎ามาใช๎บริการหรือไมํ 

  ใกล๎สะดวกเดินทาง    ไกลไมํสะดวกเดินทาง 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ–นามสกุล:      นางรวิพรรณ ปาสานะเก 
 
วัน เดือน ปีเกิด:     14 กันยายน 2531 
 
ประวัติการศึกษา:     ปริญญาโท คณะการสร๎างเจ๎าของธุรกิจและการ 
       บริหารกิจการ สาขาวิชาความเป็นผู๎ประกอบการ 
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
       ปริญญาตรี คณะมนุษศาสตร๑และการจัดการ 
       การทํองเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 


