96
แผนธุรกิจ กาแฟหอมละมุน
วิจิตรา ฉายสุ วรรณ1
------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ในปั จจุบนั ตลาดของคนดื่ มกาแฟมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสามารถสังเกตได้
จาก ผลิตภัณฑ์กาแฟในท้องตลาดไม่วา่ จะกาแฟซอง กาแฟกระป๋ อง กาแฟสดคัว่ หลายยี่ห้อ
ตั้งแต่ราคาแก้วละ 10 บาทจนถึงแก้วละ 100 บาทขึ้นไป ธุ รกิจร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายใน
ทุกแห่ ง และมีแนวโน้มของคนดื่มกาแฟจะหันมานิ ยมรสชาติของกาแฟโบราณที่มีรสชาติ
เข้มข้นหอมมันมากยิ่งขึ้ นบ้า นและในปี 2558 ประเทศไทยเราก็ จะเข้า ร่ วมเป็ นประเทศ
ประชาคมอาเซี ยน ทาให้การนาเข้าวัตถุดิบเมล็ดกาแฟมีราคาถูกโดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี จึงทา
ให้ตน้ ทุนการผลิตกาแฟถูกลงและได้กาไรจากการผลิตเพิ่มมากขึ้น การเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
ของร้ านจะใช้การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้ าหมายหลัก เป็ น
กลุ่มผูบ้ ริ โภค ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั มีอายุระหว่าง 20–35 ปี โดยมีความชอบในการบริ โภค
กาแฟสด และชอบบริ โภคเครื่ องดื่ มประเภทอื่นที่ไม่ใช่กาแฟ กลุ่มเป้ าหมายรอง เป็ นกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ ไม่ได้หรื อชื่ นชอบในการบริ โภคกาแฟและเครื่ องดื่ มอื่ น แต่บริ โภคเนื่ องจาก
สภาพอากาศที่ร้อน และกระหายน้ าดื่ม
ร้านกาแฟหอมละมุนตั้งหน้าหมู่บา้ นเคซี เนเชอรัลวิลล์ โดยเป็ นร้านกาแฟเล็กๆ ไม่
ใหญ่มาก ซึ่ งตั้งอยูต่ รงศูนย์กลางที่ขายอาหาร มีท้ งั รู ปแบบนัง่ ดื่มที่ร้านและสามารถซื้ อกลับ
ร้านกาแฟหอมละมุนเปิ ดให้บริ การ ตั้งแต่เวลา 07:00–19:00น. ดังนั้นการที่จะดาเนิ นกิจการ
ให้ป ระสบความส าเร็ จ จาเป็ นต้อ งอาศัย ปั จจัย หลายอย่า งด้ว ยกัน เช่ น ท าเลที่ ต้ งั ราคา
ผลิตภัณฑ์ การบริ การ แต่ที่สาคัญที่สุดได้แก่ การเลือกทาเลสถานที่ต้ งั และการสร้างจุดขาย
ที่โดดเด่นในเรื่ องรสชาติแตกต่างจากคู่แข่งและเป็ นข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ร้านกาแฟหอมละมุนใช้เงินทุนของตัวเองในการลงทุนทาธุ รกิ จ เป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 435,000 บาท โดยเป็ นเงินส่ วนตัวของทั้งหมด จากประมาณการผลการดาเนิ น
งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น (IRR) เท่ า กับ ร้ อ ยละ164 มู ล ค่ า
ปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 587,710.38 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูท่ ี่ประมาณ 1 ปี
คาสาคัญ : แผนธุ รกิจ, ร้านกาแฟ, หอมละมุน
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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บทนา
ร้านกาแฟ หอมละมุน เป็ นร้ านกาแฟที่มีการตกแต่งร้ านสไตล์เรี ยบง่ าย สบายๆ
สามารถนัง่ ดื่มที่ร้านหรื อซื้ อกลับได้ ร้าน หอมละมุน นอกจากจะได้นงั่ จิบกาแฟแล้ว ยังเป็ น
อีกร้านหนึ่งที่เป็ นสถานที่นดั พบเพื่อนๆ โดยทางร้านก็จะมีบริ การ Internet free ลักษะของ
ร้านก็จะมีการตกแต่งแบบออกแนววินเทจ สบายๆ โต๊ะและเก้าอี้จะมีลกั ษณะคือนาไม้มา
ขัดสี และสร้ างขึ้ นมาเป็ นโต๊ะ เก้าอี้ และเคาท์เตอร์ โดยมีสโลแกนของร้ านคื อ หอมกรุ่ น
ละมุนละไม
โดยส่ วนตัวแล้วเป็ นคนชอบดื่ มกาแฟเป็ นประจา ได้มีโอกาสลองชิมกาแฟลาวที่
ร้านนึง ซึ่ งตั้งอยู่ ที่โคราช ปรากฏว่าติดใจในรสชาติของกาแฟลาว และได้มองเห็นว่ายังไม่
ค่อยมีร้านกาแฟสดนาเมล็ดกาแฟลาวมาทา จึงอยากมีความคิดที่อยากจะมีธุรกิจกาแฟสด
เป็ นของตัวเอง ได้มีโอกาสไปฝึ กชงกาแฟกับพี่สาว โดยนาสู ตรที่เรี ยนรู ้มาจากพี่สาวมาใช้
ในการผลิตกาแฟแต่ละแก้วโดยใช้เมล็ดกาแฟลาว อีกทั้งในปั จจุบนั กาแฟสดก็เป็ นธุ รกิจที่มี
อัตราการเจริ ญเติบโตมากขึ้นเรื่ อยๆ และยังมีแนวโน้มว่าจะมีผบู ้ ริ โภคหันมานิ ยมดื่มกาแฟ
สดมากขึ้นเรื่ อยๆ เพราะความหอมของกาแฟบวกกับรสชาตที่เข้มข้น รวมถึงศิลปะในการ
ชงกาแฟสด ซึ่ งเป็ นที่สนใจในกลุ่มผูด้ ื่มกาแฟสด และบุคคลทัว่ ไป เราจึงเล็งเห็นช่อทางใน
การทาธุ รกิจนี้ ประกอบกับการที่เรามีสูตรกาแฟเฉพาะ เราจึงคิดว่าธุ รกิจนี้ น่าจะสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ตัวเจ้า ของธุ รกิ จและผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่า งดี และการตัดสิ นใจที่ จะเลื อก
ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้ตราสิ นค้าที่ชื่อ หอมละมุน มีความหมายถึ ง ลักษณะความหอมละมัน
ของกาแฟ ที่เมื่อใครได้กลิ่ นแล้วต้องหลงใหลในความหอมละมุน และมีความแปลกใหม่
ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความจดจาให้ผบู ้ ริ โภคและผูท้ ี่พบเห็นได้อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้านกาแฟหอมละมุน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ ทาให้ทราบถึ งความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิ จร้ านกาแฟ
หอมละมุน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็ นไปได้ในการทา
ธุ รกิจร้านกาแฟหอมละมุน

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึ กษาเกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิ จร้ านกาแฟ
หอมละมุน
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึ กษาตั้งแต่ เดื อนกรกฎาคม–ธันวาคม
2557
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุ รกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ดา้ นการตลาด วิเคราะห์
ด้านการผลิ ต วิเคราะห์ดา้ นการเงิ น และสรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการ
ผลิตหรื อไม่
2. กาแฟสด หมายถึง เมล็ดกาแฟที่เก็บมาจากต้นสดๆ นามาผ่านการคัว่ ตามสู ตร
ของแต่ละที่ คัว่ อ่อน คัว่ กลาง คัว่ เข้ม ยิ่งคัว่ นานยิ่งเข้มและขม แต่นานไปก็จะไหม้ สี ของ
เมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนไปตามระดับของการคัว่
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ก าร โดยวิ เคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และ อุ ป สรรค์ (SWOT
Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึ ง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
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6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ ง การกาหนดโครงสร้าง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่า ปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถนการณ์โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. เป็ นสิ นค้าที่ความใหม่และสดเสมอ มีการนาเสนอในเรื่ องของคุณสมบัติ รสชาติ
และส่ วนผสมที่มาจากเมล็ดกาแฟลาวที่มีคุณภาพ และเครื่ องดื่มที่มีใหม่ทุกวัน
2. มีความหลากหลายของเรื่ องเครื่ องดื่มและความแปลกใหม่ของเครื่ องดื่มในร้าน
ที่สามารถทาให้ทดแทนผูบ้ ริ โภคที่ไม่ดื่มกาแฟมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น และลูกค้าสามารถ
เลือกตามความชอบ ทาให้ไม่เกิดความจาเจต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกดื่มผลิตภัณฑ์
3. มีช่องทางการจัดจาหน่ายโดยมีหน้าร้าน ทาให้ลูกค้าซื้ อกาแฟสดและเครื่ องดื่ม
อื่นได้โดยตรง
4. เป็ นร้านกาแฟที่สะดวกในการซื้ อ เพราะบริ เวณร้านมีที่จอดสะดวก และมีที่นงั่
สาหรับพักรอ
5. เน้นให้บริ การที่ประทับใจ เป็ นกันเอง
6. ผูผ้ ลิ ตจะจัดท าโบชัวร์ และจะลดราคาสิ น ค้า ซึ่ งสามารถขยายการรั บ รู้ และ
ประชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้อ ย่า งกว้า งขวาง ท าให้ โ อกาสในการท าตลาดมี ม ากกว่ า
ผลิตภัณฑ์ แบรนด์อื่น
จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
1. เครื่ องกาแฟมีขนาดเล็กถ้าติดต่อกันนาน น้ าจะทาความร้อนไม่ทนั
2. การผลิ ตแก้วต่อแก้วทาให้เกิ ดความล่าช้า ทาให้เสี ยโอกาสในการขายได้ ถ้า ณ
เวลานั้นมีลูกค้ามารอคิวเยอะ
3. กรณี ที่เครื่ องมีการขัดข้อง ก็ทาให้ตอ้ งเสี ยโอกาสในการขายได้ เนื่องจาก ไม่มี
เครื่ องสารอง
4. เป็ นมือใหม่ในการประกอบธุ รกิจ อาจจะมีอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจ และ
เป็ นร้ านค้าที่เปิ ดใหม่ ผูบ้ ริ โภคยังไม่คุน้ เคยกับตราสิ นค้า ยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
และไม่เชื่อถือในฝี มือมากนัก
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โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. จากแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริ โภคต้องการมีส่วนร่ วมในผลิตภัณฑ์ และมี
ความต้อ งการเฉพาะตัว เราก็ ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยที่
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนสามารถเลือกรสชาติตามความต้องการได้
2. จากแนวโน้มของกลุ่มผูบ้ ริ โภค นิยมเลือกดื่มกาแฟสดกันมากขึ้น
3. แหล่งวัตถุดิบของกาแฟลาวคัว่ บด สามารถหาซื้ อได้ในประเทศได้ มีความ
แปลกใหม่ต่อผูบ้ ริ โภค
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. เป็ นธุ รกิจที่สามารถเลียนแบบกันได้ง่าย
2. พฤติกรรมของผูท้ ี่ไม่ดื่มกาแฟ ต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาเพื่อให้เกิ ด
การยอมรับ การขยายตลาดจึงอาจจะทาได้ชา้
3. ธุ รกิจนี้มีคู่แข่งขันสู ง ทั้งคู่แข่งขันเดิม และคู่แข่งขันใหม่
 การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การกาหนดลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (T : Target Market)
จากการแบ่ ง ส่ ว นตลาดโดยการใช้ เ กณฑ์ ต่ า งๆแล้ ว ท าให้ ส ามารถจ าแนก
กลุ่มเป้ าหมายหลักได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้อยูท่ ี่ 9,000–15,000 บาท กลุ่มผูบ้ ริ โภค ที่เป็ น
พนักงานบริ ษทั มีอายุระหว่าง 20–35 ปี โดยมีความชอบในการบริ โภคกาแฟสด และชอบ
บริ โภคเครื่ องดื่มประเภทอื่นที่ไม่ใช่กาแฟ
การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
การก าหนดต าแหน่ ง ทางการตลาด กิ จ การให้ ค วามส าคัญ กับ สิ่ ง อานวยความ
สะดวกต่ อ ผู ้บ ริ โภคมาก อาทิ มี บ ริ การฟรี wifi ที่ จ อดรถสะดวก รวมไปถึ ง ระบบ
สาธารณูปโภคพร้อม และให้ความสาคัญกับเมล็ดกาแฟที่นามาใช้ในการผลิต
คุณภาพเมล็ดกาแฟสู ง
ร้านกาแฟหอมละมุน
ร้านกาแฟสด

สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกมาก
ความสะดวกน้อย
คุณภาพเมล็ดกาแฟต่า

สถานที่ สิ่ งอ านวย
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กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
มีช่องทางในการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์โดยการเปิ ดหน้าร้ าน ซึ่ งยังเป็ นสถานที่ ผลิ ต
สิ นค้าอีกด้วย ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้ามาซื้ อผลิตภัณฑ์จากหน้าร้านโดยตรง ซึ่ งร้านหอมละมุน
ตั้งอยูห่ น้าหมู่บา้ นเคซี เนเชอรัลวิลล์จะตั้งอยูต่ ิดกับ 7-11 เป็ นบริ เวณขายอาหารและเป็ นจุด
ที่พนักงานบริ ษทั จะต้องผ่านไปผ่านมา หรื อคนขาจรทัว่ ไป จนกระทัง่ ผูอ้ าศัยในหมู่บา้ น
ละแวกนั้นด้วย ซึ่ งร้ านเรามีความโดดเด่นเรื่ องสถานที่ บรรยากาศของร้าน และสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา (Product and Price Strategy)
ขนาดของแก้วกาแฟเย็นและปั่ น 22 oz. ขนาดของแก้วกาแฟร้อน 8 oz.
ร้านหอมละมุน
ราคา
ลาเต้
คาปูชิโน่
มอคค่า
เอสเพรสโซ่
อเมริ กาโน่
โกโก้
นมชมพู
นมเขียว
ชานมเย็น
ชามะนาว
น้ าผึ้งมะนาวโซดา
สตอเบอรี่ ซ่า
ฟ้ าซ่า
แดงซ่า
เขียวซ่า

ร้อน
30
30
30
30
30
-

เย็น
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
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ปั่ น
45
45
45
45
45
45
45
45
45
-
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กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
การส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้อ งมี ก ารผสมผสานของ IMC มี
รายละเอียด ดังนี้
1. Social network การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ Facebook Instagram
2. จัดทาโบชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์
3. แผ่นป้ ายโปรโมชัน่ หน้าร้าน
4. ป้ ายธงญี่ปุ่นป้ ายไวนิลแสดงโลโก้ร้านละเมนู
5. ชุดพนักงาน
6. สะสมแต้ม เมื่อซื้ อกาแฟสดหรื อเครื่ องดื่มภายในร้านครบ 5 ครั้ง สามารถนามา
แลกเครื่ องดื่มฟรี 1 แก้ว เพื่อเป็ นการเพิ่มความถี่ในการเข้ามาใช้บริ การ
7. สติ๊กเกอร์ โลโก้ติดแก้ว
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทางร้านกาแฟหอมละมุนใช้งบประมาณสาหรับ
การส่ งเสริ มการตลาดในปี ที่ 1 เท่ากับ 9,400 บาท และมีการเพิ่มขึ้นทุกปี ปี ละ 1.5%
 การวิเคราะห์ แผนการผลิต
ขั้นตอนการบริ การลูกค้า ณ จุดจาหน่าย
o เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน พนักงานจะกล่าวสวัสดี
o รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า และ แจ้งราคา
o ตรวจนับจานวนเงินและทอนเงินให้ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
o ท าการผลิ ต เครื่ องดื่ ม ตามที่ รั บ ค าสั่ ง ซื้ อจากลู ก ค้ า ตามสู ตรและ
กระบวนการชงของทางร้าน การตวงสัดส่ วน ให้เท่ากันและคงที่ในทุกถุง
o ใส่ ถุงบรรจุภณั ฑ์ของทางร้าน
o ส่ งเครื่ องดื่มตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า และกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกครั้ง
o ลูกค้าสามารถเลือกท่านัง่ ในร้านได้ตามอัธยาศัย
 การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกาลังคน
จาแนกงานที่ตอ้ งรับผิดชอบหลักได้ 2 ฝ่ าย คือ ผูจ้ ดั การร้าน พนักงานขาย ดังนี้
ผู้จัดการร้ าน
พนักงาน
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 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
ร้ านกาแฟหอมละมุ นใช้เงิ นลงทุนเริ่ มแรก 435,000 บาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ
1,638,000 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 1,719,900 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 1,805,895 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ
1,896,190 บาทและปี ที่ 5 เท่ากับ 1,990,999 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 317,746 บาท
ปี ที่ 2 เท่ากับ 263,353 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 293,562 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 325,287 บาท ปี ที่ 5
เท่ากับ 275,442 บาท ระยะเวลาคืนทุนของกิจการร้านกาแฟหอมละมุนมีระยะเวลาคืนทุน
(PB) อยู่ที่ ป ระมาณ 1 ปี มู ลค่ า ปั จจุ บ นั สุ ท ธิ (NPV) เท่า กับ 587,710.38 บาทและมี อตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ164 %
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิเคราะห์ ด้านกาลัง คน และการวิเคราะห์ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จร้ า น
กาแฟหอมละมุนภายใต้เงื่อนไขที่ได้กาหนดขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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