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บทคดัย่อ 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทคาเฟ่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก อนัเน่ืองมาจากค่านิยม

การใชชี้วิตสโลวไ์ลฟ์ ถ่ายรูปอาหาร เคร่ืองด่ืมสวยๆ แลว้โพสตล์งยงัโซเช่ียล ตลาดของคาเฟ่มีการ

ขยายตวัมากข้ึน  โดยสามารถสังเกตไดจ้ากมีการเปิดร้านคาเฟ่มากข้ึน ในส่วนของร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในเมืองทวายและบริเวณจุดผา่นด่านชายแดนไทย-เมียนม่าร์ในระยะเวลาท่ีผา่นมา พบวา่

ตลาดร้านอาหารหรือคาเฟ่ยงัเป็นธุรกิจใหม่ส าหรับพื้นท่ีน้ี ทางรัฐบาลเมียนม่าร์ไดมี้โครงการพฒันา

เขตนิคมอุตสาหกรรมส าหรับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการสร้างงานและ

ส่งเสริมการพฒันาชนบท ร้าน กินที คาเฟ่ จะเป็นจุดพกัรถ และสามารถให้บริการทางดา้นอาหาร 

เคร่ืองด่ืม และของฝากต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนเร่ิมตน้ใช้เงินลงทุนจากส่วนของเจา้ของทั้งหมด

จ านวน 3,000,000 บาท ซ่ึงจากการประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนพบว่า มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

(NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นบวก มีระยะเวลาในการคืนทุน Payback Period 6 

เดือน ดงันั้นจะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจร้านกินที คาเฟ่ น้ีมีความน่าสนใจ สามารถสร้างผลก าไรและ

ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูป้ระกอบการจึงคุม้ค่าแก่การลงทุน 

ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ คาเฟ่ ทวาย  กาญจนบุรี จุดผา่นด่านชายแดนไทย - เมียนม่าร์ 
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Abstract 

 
Café and restaurants are very popular since the new generation are value in the new life-style 

concept of “ slow life”  as we can see the activities such as taking pictures of beautiful food and 

drink then post it on social media. The market of café and restaurant is expanding and we observed 

the increasing number of the new opening cafes. Recently in Dawei and the Thai-Myanmar border 

crossing point, Café and restaurant is still a new business in this area. The government of Myanmar 

has a project to develop industrial estates for both domestic and foreign investment to create jobs 

and promote rural development.  Gintee Cafe will be a resting point which able to serve food, 

beverages and selling souvenirs as well. 

For the financial analysis, the initial investment will be from total owners' equity amount of 

3,000,000 baht.   After the assessment of the worthiness of the investment, this business has a 

positive net present value (NPV) and an internal rate of return (IRR). It has a payback period of 6 

months and can generate profits and good returns for entrepreneurs, therefore it is worth the 

investment. 

Keywords : Café business plan in Dawie Kanjanaburi Thailand and Myanmar Boder Crossing 

Points  



บทน า 
อาหารถือวา่เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของผูค้น ไม่วา่เศรษฐกิจการเมือง

จะรุ่งเรือง หรือถดถอยอยา่งไร ธุรกิจร้านอาหารหรือคาเฟ่จะไดรั้บผลกระทบน้อยท่ีสุด ยกตวัอยา่ง

เช่นช่วงวิกฤติโรคระบาดอยา่ง โควิด 19 ธุรกิจทัว่ทั้งโลกไดรั้บผลกระทบ บางธุรกิจตอ้งปิดกิจการ 

หรือธุรกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศ คือ การท่องเท่ียวก็ตอ้งหยุดชะงกั แต่ธุรกิจร้านอาหารยงัคง

ด าเนินต่อไปได้แมจ้ะขายได้ลดลงแต่ก็ยงัสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต เวลากลายเป็นขอ้จ ากดัในการด าเนินชีวิต ท าให้ผูค้นมีการเร่ง

รีบมากข้ึนพฤติกรรมมีการเปล่ียนแปลง นิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากยิ่งข้ึน นอกจากการ

รับประทานอาหารนอกบา้นแลว้ ยงัเป็นการพกัผ่อนหยอ่นใจหรือสังสรรค์ เพื่อปลอบประโลมใจ

จากการเหน่ือยลา้จากการท างานหรือ การเดินทาง การรับประทานอาหารท่ีอร่อย บรรยากาศดีช่วย

ชโลมจิตใจใหส้ามารถด าเนินชีวติต่อไปได ้ร้านอาหารและคาเฟ่จึงเป็นทางเลือกในการผอ่นคลายท่ี

ดีท่ีสุดวธีิหน่ึง 

วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 

1. เพื่อให้ร้าน กินที คาเฟ่ เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดักาญจนบุรีและเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย พร้อมทั้งจงัหวดัใกลเ้คียง เพิ่มข้ึน 30% ภายในระยะเวลา 1 ปี 

2. เพื่อสร้างรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ เพิ่มข้ึน 30% ทุกปี  

3. เพื่อสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีรับมาจากชุมชนทอ้งถ่ิน เพิ่มข้ึน 30% ทุกปี 

แนวคิดแผนธุรกจิ 

ลกัษณะของธุรกจิ 

ร้านกินที คาเฟ่ มีพื้นท่ีส าหรับท าธุรกิจ 2 เอเคอร์ หรือ 5.06 ไร่ ทางร้านตกแต่งพื้นท่ีเป็น 2 ชั้น

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้กบัทางลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นส่วนตวั หรือเป็นคณะได้ใช้สอย 

พกัผ่อนรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างเป็นส่วนตวั โซนดา้นนอกตกแต่งดว้ยตน้ไมร่้มร่ืน

สามารถด่ืมด ่ากบัธรรมชาติเหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวทุกรูปแบบ ภายในอาคารติดกระจกเพื่อให้

ลูกคา้สามารถสัมผสัวิวสวนไดจ้ากภายในร้านกินที คาเฟ่ ภายในร้านตกแต่งเป็นโทนมินิมอลสีขาว 

เหมาะกบัการถ่ายรูป กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนกัท่องเท่ียวทุกรูปแบบ มีการแบ่งโซนลูกคา้ได้อย่าง

ชดัเจนเหมาะกบัวิถีชีวิตของลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในร้านมีโซนขายของท่ีระลึกจากกลุ่มชาติ

พนัธ์ุกะเหร่ียง และของฝากจากเมียนม่าร์ ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทางร้านจดัท่ี

จอดรถไวอ้ยา่งเหมาะสม มีบริการน ้าด่ืมฟรี wifi ฟรี และถงัขยะไวพ้ร้อมส าหรับกลุ่มลูกคา้ 



ตลาดเป้าหมาย  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีในประเทศ

ไทยและมีการขา้มฝ่ังมาเพื่อเท่ียวในประเทศเมียนม่าร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและกลุ่มพนกังาน

นิคมอุตสาหกรรม กบันกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนรวมทั้งชาวบา้นในพื้นท่ี 

 สภาพการแข่งขัน  

การแข่งขนัร้านอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมีร้านอาหารประเภท คาเฟ่ค่อนขา้งน้อย

และไม่ครบวงจร บางร้านขายเฉพาะอาหารอย่างเดียว บางร้านเปิดเฉพาะคาเฟ่เคร่ืองด่ืม และ

ส่วนมากขายสินคา้ท่ีระลึกแบบแวะมาแล้วก็ไปไม่ได้เพิ่มมูลค่าสินคา้ แต่ในขณะเดียวกันพื้นท่ี

เศรษฐกิจพิเศษทวายมีการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งอาเซียน เป็นโอกาสในการขยายฐานการ

ผลิตเช่ือมโยมและเสริมกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงเปิดโอกาสให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนมากมาย 

อาทิเช่นโรงแรม อุตสาหกรรมยานยนต ์ท่าเรือ ร้านอาหาร ท่ีตั้งของร้าน กินที คาเฟ่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่

มีคาเฟ่ท่ีครบวงจร ทั้งอาหาร เคร่ืองด่ืมและสินคา้ท่ีระลึก โดยทางเลือกของผูบ้ริโภคค่อนขา้งน้อย

และทางร้านมีความแปลกใหม่และแตกต่างกบัร้านท่ีเปิดโดยรอบๆ บริเวณท่ีตั้งร้าน 

การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths) การน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างและเน้นคุณภาพของอาหารและ

เคร่ืองด่ืมรสชาติท่ีดี มีขบวนการผลิตอยา่งพิถีพิถนัดว้ย ทางร้านมีการติดต่อ supplier ไดว้ตัถุดิบท่ีดี

และมีคุณภาพ มีการจา้งเชฟท าอาหาร เบเกอร่ีและบาริสตา้ท่ีมีประการณ์ให้บริการในร้านอาหารอยู่

แลว้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) เน่ืองจากธุรกิจร้านอาหารเร่ิมมีจ านวนมาก เมนูอาหารเคร่ืองด่ืม

และเบเกอร่ีจึงมีความคลา้ยคลึงกนัไดแ้ละลอกเลียนแบบไดง่้าย และการเปิดบริการรายใหม่ยงัไม่

เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภคมากนกั 

โอกาส (Opportunities) รัฐบาลมีการร่วมมือกนัระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนม่าร์

ร่วมกนัสร้างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ส่งเสริมการเช่ือมโยงส่งออกไปอินเดียและยุโรป 

รวมทั้งลงทุนนิคมอุตสาหกรรมชายแดน มีการพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิเช่น ไฟฟ้า ประปา 

จา้งงานท่ีเพิ่มมากข้ึนถึง 9 แสนคนภายในอนาคตไม่ก่ีปี 

อุปสรรค (Threats) โครงสร้างเมืองเป็นเมืองใหญ่การเดินทางยงัไม่สะดวกจนกวา่โครงการ

ต่างๆ ของทางรัฐบาลจะด าเนินการเสร็จส้ิน  

 



เจา้ของธุรกิจ

บาริสตา้
พนกังานท าอาหาร/

เบเกอร่ี
พนกังานบริการ

พนกังานท าความ
สะอาดและลา้งจาน

ผูจ้ดัการร้าน

แผนผงัองค์กร (Organization Chart ) 

 

 

 

 

 
 
วสัิยทศัน์  
เป็นผูน้ าธุรกิจคาเฟ่เบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ พร้อมบริการท่ีครบครัน ท าดว้ยใจ 
พนัธกจิ 

1. สร้างการบริการท่ีดีรวดเร็ว จริงใจ เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ทุกระดบั 
2. มุ่งเนน้การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมรสชาติท่ีโดดเด่น และมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) 

1. ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดใหบ้ริการ 
2. สินคา้ และบริการไดม้าตรฐานตรงตามท่ีก าหนด 
3. ร้านกินที คาเฟ่ เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับของผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซ ้ า  

2. เป้าหมายระยะกลาง 
1. สามารถคืนทุนได ้
2. มียอดขายเพิ่มข้ึนจากเดิม 30% 

3. เป้าหมายระยะยาว 
1. ภายใตแ้บรนด ์กินที คาเฟ่ คาดหวงัวา่ ปีท่ี 4-5 จะท าการขยายสาขา 
2. ลูกคา้จงรักภกัดีในตราสินคา้ 

วตัถุประสงค์ของแผนธุรกจิ 
1. เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัตั้งธุรกิจร้าน กินที คาเฟ่ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
2. เพื่อใหมี้แผนธุรกิจในการท าและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
3. เพื่อสร้างรายได ้ในการจ าหน่ายอาหารเคร่ืองด่ืมของร้าน กินที คาเฟ่ และสินคา้ท่ีรับมา

จากชุมชนทอ้งถ่ิน 



แผนการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ (Product) สร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ โดยทางร้านจะเลือกวตัถุดิบท่ีได้

มาตราฐานมีคุณภาพอย่างดีเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับส่ิงท่ีดี และใช้วตุัดิบท่ีมีแคลลอร่ีน้อยท่ีดีต่อ

สุขภาพ รวมถึงเบเกอร่ี โดยท่ีผูท่ี้แพแ้ป้งสาลีก็สามารถรับประทานเบเกอร่ีจากทางร้านได ้และมี

สินคา้ของท่ีระลึกจากทวายและชาวบา้นกระเหร่ียงในพื้นท่ี 

การก าหนดราคา (Price)  

การตั้งราคาของทางร้านจะเลือกใช้การตั้งราคาบวกจากตน้ทุนและ Price Quality Strategy 

โดยจะมีการตั้งราคาโดยตั้งราคาบวกจากตน้ทุน (Cost-Plus Pricing) โดยตั้งราคาไวท่ี้ตน้ทุน เฉล่ีย 

30% ต่อเมนูจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) ตั้งเป็นร้าน stand alone ช่องทางการจดั

จ าหน่ายสินคา้ก็คือการเขา้มาใชบ้ริการท่ีหนา้ร้าน หรือบริการสั่งซ้ือสินคา้ของฝากออนไลน ์

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทางร้าน กินที คาเฟ่ จะมีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาล

ต่างๆ มีการโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์เพื่อสามารถจะใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลของร้านไดต้ลอดเวลา  

แผนการเงิน 

 
ภาพท่ี 1 การวเิคราะห์การลงทุน 

ส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนเร่ิมตน้ใช้เงินลงทุนจากส่วนของเจา้ของทั้งหมด

จ านวน 3,000,000บาท ซ่ึงจากการประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนพบว่า มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

ปีที่ กระแสเงนิตลอดโครงการ กระแสเงนิสด

0 กระแสเงนิสดจ่าย ณ วันลงทุน 3,000,000-                                     

1 กระแสเงนิสดรับ 3,728,156                                     

2 กระแสเงนิสดรับ 1,460,192                                     

3 กระแสเงนิสดรับ 1,906,663                                     

4 กระแสเงนิสดรับ 1,840,800                                     

5 กระแสเงนิสดรับ* 1,953,579                                     

การค านวณมูลค่าปัจจุบันในอตัราผลคิดลด 30.00%

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรับ 5,770,351                                     

หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดจ่าย 3,000,000-                                     

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 2,770,351                                     

อตัราผลตอบแทนของโครงการ 84.63%

การวิเคราะห์โครงการลงทุน



(NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นบวก มีระยะเวลาในการคืนทุน Payback Period 6 

เดือน ดงันั้นจะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจร้านกินที คาเฟ่ น้ีมีความน่าสนใจ สามารถสร้างผลก าไรและ

ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูป้ระกอบการจึงคุม้ค่าแก่การลงทุน 

วธีิการวจัิย 

แผนธุรกิจน้ีใช้วิธีการศึกษา เชิงปริมาณ โดยท าส ารวจกบัประชากรท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวและ

พนกังานทัว่ไป จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและใชค้่าสถิติ

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นท่ีศึกษา ได้แก่ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ 

ผลการวจัิย  

พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟ คือ บรรยากาศและ

สถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ รสชาติของผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 23.1  

ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการร้านกาแฟ คือ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 46.5 

รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 41.5 % 

ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการร้านกาแฟต่อการเขา้ร้าน 1 คร้ัง 41-80 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ 81-160 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0  

ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟบ่อยท่ีสุดระหวา่งเวลา 12.01 – 14.00 น. คิด

เป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 10.00 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.0  

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีใช้บริการในแต่ละคร้ัง น้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 44.0 

รองลงมาคือ 30 นาที - 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 39.0  

ส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านกาแฟแล้วท่านนั่งรับประทานท่ีร้าน คิดเป็นร้อยละ 62.0 

รองลงมาคือ น ากลบัไปรับประทานท่ีอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 38.0 

ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการกบั แฟน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ มาคนเดียว คิดเป็นร้อย

ละ 45.5   

ส่วนใหญ่มีร้านกาแฟท่ีเลือกใช้บริการเป็นประจ าคือร้านอเมซอน คิดเป็นร้อยละ 46.0  

รองลงมาคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 20.0  

ส่วนใหญ่นิยมบริโภค กาแฟอเมริกาโน่ (Americano) คิดเป็นร้อยละ 20.5  รองลงมาคือ 

กาแฟเอสเปรสโซ (Espresso) คิดเป็นร้อยละ 17.5   



ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อร้านกาแฟ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน

กาแฟ โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณาตามรายดา้น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน

ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือ ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ีย 4.39 

ดา้นผลิตภณัฑ์  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือพิจารณาตามรายดา้น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

รสชาติของเคร่ืองด่ืมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมาคือ คุณภาพของวตัถุดิบสดใหม่ 

ค่าเฉล่ีย 4.33  

ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.31 เม่ือพิจารณาตามรายดา้น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

มีป้ายบอกราคาชดัเจน ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ

ผลิตภณัฑใ์นดา้นรสชาติ  ค่าเฉล่ีย 4.35 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.36 เม่ือพิจารณา

ตามรายดา้น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด มี 3 ขอ้เท่าๆ กนั  ท่ีจอดรถสะดวกในการใชบ้ริการ ความสะดวก

ในการเดินทางไปใชบ้ริการ และสถานท่ีชดัเจนหาง่าย   ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมา

คือ ความเหมาะสมของเวลาเปิดปิดบริการ  ค่าเฉล่ีย 4.37 

ดา้นส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย 4.06 เม่ือพิจารณาตามรายดา้น โดยมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด มีการใหส่้วนลดจากราคาปกติ ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.04รองลงมาคือ มีโปรโมชัน่ผลิตภณัฑ์

พิเศษประจ าเดือน ค่าเฉล่ีย 4.10 

ดา้นการบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ค่าเฉล่ีย 4.39 เม่ือพิจารณาตามรายดา้น โดยมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ความถูกตอ้งในการช าระเงิน  ในระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมาคือ มีมาตรฐานการ

ใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ ค่าเฉล่ีย 4.45 

ดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด   ค่าเฉล่ีย 4.44 เม่ือพิจารณาตามรายดา้น โดยมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด มารยาทของพนกังาน ในระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาคือ บุคลิกสีหนา้และท่าทาง

ของพนกังาน  ค่าเฉล่ีย 4.54 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด   ค่าเฉล่ีย 4.32 เม่ือ

พิจารณาตามรายด้าน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด ความสะอาดของอาคารสถานท่ี ในระดับมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมาคือ บรรยากาศภายนอกและภายในร้าน ค่าเฉล่ีย 4.36 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 



การวเิคราะห์ด้านการตลาด  สถานการณ์ตลาดคาเฟ่ ยงัคงท่ีแม้เกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ด้าน เทรนด์การบริโภค พบว่า คนในปัจจุบนันิยมรับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืมนอกบา้นมากข้ึน ดว้ยยุคนิวนอร์มลั มีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 

ภาคธุรกิจดา้นร้านอาหารหรือคาเฟ่ยงัไม่มีการถดถอย เพียงแต่วา่มีการชะลอการเติบโต เพราะตอ้ง

เผชิญกบัความทา้ทายรอบดา้นทั้งการแข่งขนัท่ีรุนแรง ตน้ทุนธุรกิจท่ีสูงข้ึน การเขา้มาท าตลาดของ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ และโรคระบาดโควิด-19 รวมไปถึงกลุ่มผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ท่ีสนใจเขา้

มาลงทุนในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารขนาดกลางและเล็กท่ีต้อง

พยายามประคองตวัจากปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเขม้ขน้มากข้ึน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้าน

การเงิน เงินลงทุนจากส่วนของเจา้ของทั้งหมดจ านวน 3,000,000 บาท ซ่ึงจากการประเมินความ

คุม้ค่าในการลงทุนพบวา่ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นบวก 

มีระยะเวลาในการคืนทุน Payback Period 6 เดือน ดงันั้นจะเห็นไดว้า่แผนธุรกิจร้านกินที คาเฟ่ น้ีมี

ความน่าสนใจ สามารถสร้างผลก าไรและผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูป้ระกอบการจึงคุม้ค่าแก่การลงทุน  

ข้อเสนอแนะ แผนธุรกิจท่ีดีย่อมจะให้รายละเอียดและทิศทางท่ีชัดเจน เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจว่าธุรกิจนั้นควรลงทุนหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าให้ทราบวตัถุประสงค์ของธุรกิจอยา่ง

ชดัเจน เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฎิบติั ปัญหาอุปสรรค และหนทางท่ีเตรียมการเพื่อ

ไปสู่ความส าเร็จ 
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