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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจกาแฟคั่วชนิดา จังหวัดตาก ให้สอดรับกับความต้องการของ

ผู้บริโภคในปัจจุบัน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา 

(Content Analysis) และการวเิคราะห์เชงิปริมาณ (Quantitative Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า  เงินลงทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจนี้น าไปใช้ในกิจกรรมส ารองเมล็ดดิบเพื่อใช้ผลิตตลอดท้ังปี 

และการซื้อเคร่ืองคั่วกาแฟ ธุรกิจควรให้ความส าคัญในการท าการตลาดถูกกลุ่มเป้าหมายและต่อเนื่องเพราะสามารถ

ช่วยสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดได้ ให้ความส าคัญกับการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ เมล็ดกาแฟดิบ  

ถุงบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ใช้ร่วมในการแพคสินค้า เพื่อตอบสนองปริมาณการสั่งซื้อได้ทันเวลา สร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้าท้ังแบบค้าปลีกและแบบองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการจัดท าสัญญาร่วมเพื่อท าการเกษตร  

(Contract Farming) ส าหรับเมล็ดกาแฟดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะมีเมล็ดดิบคุณภาพดี และเพียงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้าตลอดท้ังปี สอดคล้องกับแผนการขายและการตลาด โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้สนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์และ

หน้าร้านกาแฟ ในปริมาณเฉลี่ย 250 กรัมต่อคร้ัง ให้ความส าคัญเร่ืองรสชาติท่ีมีเอกลักษณ์เป็นหลัก และมีความกังวล

เร่ืองสินค้าไมม่คีุณภาพสูงสุด ดังนั้นแผนการตลาดจึงจัดให้มผีลิตภัณฑท่ี์หลากหลายและสามารถออกแบบรสชาติเฉพาะ

บุคคลได้ ขนาดท่ีวางจ าหน่ายคือ 250 กรัม และจัดให้มีพนักงานการขายและการตลาด จ านวน 1 คน เพื่อให้ค าปรึกษา

และประสานงานเกี่ยวกับข้อกังวลท่ีจะเกิดขึน้ สถานท่ีวางจ าหน่าย คือ ช่องทางออนไลน์ และหน้าร้านกาแฟ โดยท าการ

จัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชน การบริหารจัดการก าหนดให้มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีท้ังหมด 3 ส่วน คือ 

เจ้าของกิจการ การขายและการตลาด ฝ่ายผลิตและจัดส่ง ท้ังหมดท างานสัมพันธ์กัน มีการพัฒนาความสามารถและ

ทักษะ เพิ่มความรู้ให้พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ก าหนดเวลาเข้าท างานคือ เวลา 9.00 ถึง 17.00 น.  

และหยุดทุกวันจันทร์ จัดสรรงบประมาณและก าหนดแผนซ่อมบ ารุงเครื่องคั่วกาแฟประจ าป ีเพื่อให้เครื่องสามารถใช้งาน

ได้นานขึ้นและรักษาคุณภาพกาแฟคั่วท่ีได้ให้คงท่ี การผลิตมีขั้นตอนท่ีชัดเจนและถูกจัดท าเป็นเอกสารเพื่อให้พนักงาน

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการในภาพรวม แต่เนื่องจากการคั่วกาแฟต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลในการจ าแนก  

และสังเกต พนักงานจากฝ่ายอื่นๆ จึงไม่สามารถท าแทนได้ จากการศึกษาด้านการเงินและประเมินการเปลี่ยนแปลง  

ท่ีอาจส่งผลตอ่ธุรกิจโดยคดิท่ีระยะเวลา 10 ปีท้ังหมด 5 กรณ ีพบวา่ กรณปีกติทางโครงการใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก เท่ากับ 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงนิ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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768,235 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน ท่ี 2 ปี 2 เดือน 21 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 7,584,009 บาท  

และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (IRR) เท่ากับ 33.23 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการวเิคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity) 

พบวา่ กรณขีองปริมาณยอดขายลดลงจากปริมาณกิโลกรัมท่ีขายลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ มผีลกระทบเชงิลบตอ่กิจการมาก

ท่ีสุด โดยมีระยะเวลาคืนทุนท่ี 3 ปี 1 เดือน 10 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 4,710,495 บาท และอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแท้จริง ( IRR) เท่ากับ 24.54 เปอร์เซ็นต์ และกรณีราคาต้นทุนเมล็ดกาแฟดิบต่อกิโลกรัมลดลง 10 

เปอร์เซ็นต์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อกิจการมากท่ีสุด โดยมีระยะเวลาคืนทุนท่ี 1 ปี 10 เดือน 29 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(NPV) เท่ากับ 9,181,054 บาท และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (IRR) เท่ากับ 41.03 เปอร์เซ็นต ์

ABSTRACT  

The study of “Business Plan for Chanida Roasting Coffee in Tak Province” was conducted with content analysis 

and quantitative analysis. From the study found that,  

Most investments of this business are used in buying coffee roasters and reserve raw coffee seeds for 

production throughout the year. Businesses should focus on marketing with targeted penetration methods, and proceed 

continuously.  Because this marketing plan can help create sales according to the plan.  Focus on purchasing raw 

materials plan such as raw coffee beans, coffee bags and packing equipment.  In order to support orders in time. 

Create satisfaction for both retail and corporate customers.  Especially in the form of contract farming for raw coffee 

beans, to ensure that the business will have good quality and sufficient raw coffee beans for customers needs 

throughout the year consistent with sales and marketing plans. Most consumers buy products through online and coffee 

shops in an average amount of 250 grams per time, giving main priority to the taste, and highest concern about 

product’s quality. Therefore, marketing plan provides a variety of products and can design individual taste. The size of 

the product is 250 grams.  And prepared 1 sales and marketing staff for consult and coordinate about concerns that 

will happen.  Sales channel is online and coffee shop.  Distribute products by private transportation company.  About 

management team, there are 3 responsible person, the business owner, Sales and marketing, Production and delivery. 

All department working together with the development plan of abilities, skills, and knowledge. And comply with labor 

laws. Working hours is 9.00 - 17.00 hrs. every day, except monday. Allocate budget and set up annual maintenance 

plan for coffee roasters to ensure that the machine can be use longer and maintain the stable of roasted coffee’ s 

quality.  Production process is clear and has document for employees and relevant people to understand the overall 

process.  But roasting requires specific skills for identification and observation, employees from other department is 

unable to replace.  Based on financial studies and evaluations of changes that may affect the business by considering 

all 10 years of business, and in 5 cases, project use the initial investment 768,235 baht with a payback period of 2 

years 2 months 21 days, the net present value (NPV)  is 7,584,009 baht and IRR is 33.23 percent.  After analysis 

project sensitivity found that decrease of sales quantity 10 percent is the most negative impact on the business. 
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Payback period is 3 years 1 month 10 days. NPV is 4,709,495 baht, and IRR is 24.54 percent. Decrease of raw coffee 

beans’ s price 10 percent is the most positive impact on the business.  With a payback period of 1 year 10 months 29 

days. NPV is 9,181,054 baht and IRR is 41.03 percent. 

Keyword: Business Plan, Roasting Coffee  

บทน า 

กาแฟ (Coffee) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยในปี ค.ศ. 2016 ท่ัวโลกมีผลผลิตเมล็ดกาแฟ

ประมาณ 10 ล้านตัน โดยประเทศไทยมีการผลิต 5-6 หมื่นล้านตัน คิดเป็น 0.05%ของโลก และยังมีแนวโน้ม 

ความต้องการบริโภคสูงขึ้นตามการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้นท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ธุรกิจขายกาแฟ  

มีการเติบโตค่อนข้างสูง ประกอบกับการบริโภคกาแฟของคนไทยยังเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าท าให้มีช่องว่างทางการตลาด  

ให้ขยายเพิ่มขึ้นต่อไปได้ (กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2560: 1-4) โดยมูลค่าตลาดกาแฟในปี 2559  

มีมูลค่า ท่ี  15,000 ล้านบาท มีส่วนแบ่งของกาแฟระดับล่ าง ระดับกลาง และพรีเมียมเท่ากับ 30 :  40 :  30  

(คอปเปอร์ คราวน์ Marketeer, 2558) โดยกาแฟระดับล่าง หมายถึงกาแฟคุณภาพต่ า ราคาต่ ากว่ากาแฟระดับกลาง 

กาแฟระดับกลาง หมายถึงกาแฟคุณภาพปานกลาง ราคาไม่สูงมาก เช่น กาแฟของคาเฟ่ อเมซอน และกาแฟ

ระดับพรีเมียม หมายถึง กาแฟท่ีมีการคัดสรรตั้งแต่แหล่งปลูก วิธีการเพาะปลูก และผ่านการผลิตด้วยวิธีท่ีเหมาะสม  

โดยมุ่งเน้นคุณภาพของกาแฟและรสชาติเป็นหลัก ซึ่งจะมีราคาสูงกว่ากาแฟระดับอื่นค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มเติบโต

เฉลี่ยร้อยละ 10.8 ต่อปี โดยกาแฟระดับนี้มีผู้น าในตลาดท่ีอ้างอิงจากปริมาณสาขาของร้านกาแฟ คือ แบล็คแคนยอน  

298 สาขา สตาร์บัคส์ 169 สาขา ทรูคอฟฟี่ 102 สาขา คอฟฟี่เวิลด์ 80 สาขา กาแฟวาวี 26 สาขา และกาแฟดอยตุง  

13 สาขา (ธนาคารกรุงเทพ SME Social Planet, 2559) 

ตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปี 2562 ทางผู้ศึกษาได้ประกอบกจิการผลิตกาแฟคั่วชนิดา โดยการเลอืกใชเ้มล็ดกาแฟท่ีดิบ

ท้ังหมด 4 แหล่ง แบ่งเป็นจากจังหวัดเชียงใหม่ 3 แหล่ง และเชียงราย 1 แหล่ง ลักษณะพิเศษเฉพาะของกาแฟคั่ว ชนิดา 

จังหวัดตาก มีดังนี ้

    1. กาแฟคั่วใหม่เสมอ โดยผู้ซือ้จะได้รับกาแฟคั่วภายใน 1-2 วันท าการ หลังจากคั่วเสร็จ 

   2. สามารถคั่วกาแฟตามรสชาติเฉพาะบุคคลได้ 

    3. เมล็ดกาแฟดิบถูกคัดพิเศษแบบ 100% โดยเมล็ดท่ีเป็นราและมีแมลงถูกน าออกท้ังหมด มั่นใจเร่ืองความ

สะอาดและปลอดภัย 

    4. ใช้เทคนิคลมร้อนแบบหมุน ท าให้กาแฟสุกท่ัวท้ังเมล็ดอย่างสม่ าเสมอ มีการดึงเปลือกออกจากระบบ

ตลอดเวลา ท าให้กาแฟท่ีได้สะอาดกว่าการคั่วแบบอื่น 

    5. ได้รสชาติกาแฟระดับพรีเมยีม ในราคาท่ีถูกกว่า กาแฟสตาร์บัคส์(เมล็ดไทย) ประมาณ 40% 

    6. ได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการชงกาแฟ และอุปกรณช์งแตล่ะแบบท้ังก่อนและหลังการขาย 

    7. ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะกาแฟท่ีเลือกใช้เป็นการปลูกร่วมกับต้นไม้

ใหญ่ในป่า (Forest Shaded) ไมม่กีารถางปา่ หลกีเล่ียงการใช้สารเคมีหรือยาปราบศัตรูพชื 
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    8. ร่วมสนับสนุนการเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มด้วยบรรจุภัณฑท่ี์ผลิตจากกระดาษ แตย่ังคงรักษาคุณภาพของกาแฟ

ได้อยา่งครบถ้วน 

ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงมีความต้องการศึกษาเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจกาแฟคั่วชนิดา ให้สอดรับกับความต้องการของ

ผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษา อาจท าให้ผู้ศึกษาค้นพบชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยแบบใหม่ ๆ และน าข้อมูล

ท่ีได้ไปพัฒนาการประกอบธุรกิจให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในโลกปัจจุบันต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจกาแฟคั่ว ชนดิา จังหวัดตาก ให้สอดรับกับความตอ้งการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

             ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจ านวน 200 รายจากการกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คือ ผู้ท่ีเคยบริโภคกาแฟพรีเมยีมและมีอุปกรณช์งกาแฟ ประกอบกับการสัมภาษณผ์ู้ประกอบการเชงิลึก จ านวน 

2 ราย ที่มพีื้นท่ีต้ังอยูใ่นภาคเหนือและมีประสบการณ์มากกวา่ 3 ปี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

              ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นมาสอบถาม

กลุ่มตัวอยา่งเป้าหมาย จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 

ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปเอกสาร บทความทางวิชาการ ข้อมูลทางสถิติ

ตา่งๆ ซึ่งค้นควา้ได้ทางหนังสอื วารสาร สิ่งพมิพ ์อินเตอร์เน็ต เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและท าการแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์

ออก 

2. น าแบบสอบถามที่คัดเลอืกเรียบร้อยลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลดว้ยโปรแกรม SPSS for Window 

3. น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและใชเ้ครื่องมือทางการเงินในการวิเคราะห์ (โปรแกรมส าเร็จรูป) ความเป็นไปได้

ในการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนโครงการ การวเิคราะห์ความไว เป็นต้น 
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ผลการศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52 อายุ   31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

47.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 52 อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 40.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

45,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 42.5  

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบยี่ห้อของกาแฟคั่ว/คั่วบดท่ีนิยมบริโภค 3 อันดับแรกท่ี 

คนส่วนใหญ่นยิมบริโภค คือ ยี่หอ้ Starbucks คิดเป็นร้อยละ 15.8 รองลงมาคือ ดอยชา้ง คิดเป็นร้อยละ 10.3 และโครงการ

หลวง คิดเป็นร้อยละ 9.8 มีการซื้อเพื่อบริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีชุดอุปกรณ์ดริปกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 57.1  

ซื้อกาแฟคั่วแบบเม็ดโดย คิดเป็นร้อยละ 63.5 ซื้อปริมาณ 201 – 300 กรัม/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.5 โดยท่ีปริมาณความ

ต้องการซื้อ คือ 101 – 200 กรัม/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีการบริโภค 1 แก้ว/วัน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ช่องทางท่ีคน 

ส่วนใหญ่ซือ้ คือ ร้านกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 31.6 ให้ความส าคัญในการเลือกซือ้กาแฟในเร่ืองรสชาติถูกปาก คิดเป็นร้อยละ 

75.0 ส่วนใหญ่เคยใช้ช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 70.0 ความกังวลเมื่อซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่กังวลวา่สินค้า

ไม่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.4 แนวทางการแก้ปัญหาหากมีความกังวลเมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า  

จะโทรไปเพื่อสอบถามทันที คิดเป็นร้อยละ 49.3   

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟคั่ว 

โดยรวมเฉลี่ยอยู่ ในระดับส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความส าคัญอยู่ ในระดับมาก   

ข้อท่ีมีความส าคัญ 3 อันดับแรกคือรสชาติถูกปาก รองลงมา คือ กรรมวิธีการคั่วถูกสุขอนามัย และคุณภาพเมล็ดและ 

การเก็บรักษาท่ีดี (เมล็ดสมบูรณ์ ถุงเก็บกลิ่นได้ดี) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายคือ เลือกใช้เมล็ดกาแฟท่ีเป็นออร์แกนิก  

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟคั่ว โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับส าคัญมาก ข้อท่ีมีความส าคัญอันดับแรก

คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า รองลงมา คือ มีการระบุราคาสินค้า อย่างชัดเจน และราคาเหมาะสมกับปริมาณ

ของสินค้า ตามล าดับ ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหนา่ยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซือ้กาแฟคั่ว โดยรวมเฉลี่ยในระดับส าคัญ

มาก ข้อท่ีมีความส าคัญอันดับแรกคือส่งตรงเวลา รวดเร็ว รองลงมา คือ มวีางจ าหนา่ยในสถานท่ีท่ีหาซือ้ได้งา่ยและสะดวก 

และมีการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ ตามล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านส่งเสริมการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้กาแฟคั่วโดยรวมอยูใ่นระดับส าคัญมาก ข้อท่ีมีความส าคัญอันดับแรก

คือมีบริการจัดส่งสินค้าฟรี รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด  

การสะสมแต้มหรือแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าท่ีซื้อของในปริมาณมาก มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  

อย่างสม่ าเสมอเชน่  ทางอินเตอร์เน็ต  และมีการจัดแสดงสนิค้าตามสถานที่ตา่ง ๆ ตามล าดับ 

ผลการสัมภาษณ์เชงิลึกผู้ประกอบการรายท่ี1 ผู้ประกอบการมปีระสบการณ์การท าธุรกิจกาแฟคั่ว มากกวา่ 10 ปี  

ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 700 - 2,000 บาทต่อกิโลกรัม  ยอดขายต่อปีโดยประมาณ 1,500,000 บาท โดยกลุ่มลูกค้า

หลักคือ ผู้บริโภครายย่อย 60%  กลุ่มลูกค้ารองคือ ร้านกาแฟของตนเอง 40% และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตคือ  

ร้านกาแฟอื่น ๆ โดยเพิ่มชนดิสนิค้าท่ีมีราคาถูกลง เพื่อให้ร้านกาแฟท่ัวไปสามารถน าไปใชใ้นร้านของตนเองได้ 

 ข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า พบว่า  ลูกค้าให้ความส าคัญกับเร่ืองรสชาติ 

ท่ีถูกปาก ความสม่ าเสมอและการให้บริการ  ซึ่ง มแีนวทางการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าโดยควบคุมคุณภาพของ
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รสชาติกาแฟให้ใกล้เคียงกันในทุก ๆ คร้ัง โดยมีการชิมก่อนจ าหน่ายเสมอ มีการท าแบบทดสอบเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง

ของรสชาติท่ีเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถหาทางแก้ไขได้ทันทีหากรสชาติมีความผิดปกติ เร่ืองการบริการ  

มีให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการขายในเร่ืองท่ีลูกค้าสนใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มลูกค้าผ่านทางหน้าร้านกาแฟ

และผ่านทางออนไลน ์

 ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ จุดเด่นท่ีแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ คือ มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะอาดปลอดภัย 

โดยเลือกใช้แหล่งปลูกในประเทศไทยท้ังหมด เฉพาะ เมล็ดอาราบิก้า เท่านั้น  ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่ารสชาติท่ีเป็น

เอกลักษณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ธุรกิจนีป้ระสบความส าเร็จ 

 ข้อมูลด้านการตลาด ผู้ประกอบการเห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอโดยใช้หน้าร้านกาแฟ

เป็นหลักเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีท าให้ร้านประสบความส าเร็จ หน้าร้านกาแฟถือเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้า  

ท่ีได้ผลดีท่ีสุด ท าให้ลูกค้ามีการพูดตอ่ในกลุ่มอ่ืน ๆ เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาเร่ือย ๆ  ปัจจุบันชอ่งทางจ าหนา่ยคือหนา้ร้าน

กาแฟของตนเองและออนไลน์  ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายทุกๆช่องทางเป็นช่องทางท่ีดีท่ีสุดควรใช้

ควบคู่กันไป  ในการต้ังราคาทางผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการค านวณตน้ทุนและคาดการณ์ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สามารถซือ้ได้ท่ีช่วงราคาเท่าใดเป็นหลัก 

 ข้อมูลด้านการจัดการ ผู้ประกอบการเลือกผู้แปรรูปวัตถุดิบ (จากเมล็ดสดเป็นเมล็ดกาแฟดิบหรือท่ีเรียกว่า 

สารกาแฟ)  โดยเลือกผู้ขายท่ีมีความสามารถในการแปรรูปได้ดี สะอาด และมีทักษะท่ีสามารถดึงรสชาติกาแฟออกมาได้

อย่างดี มีจ าหน่ายสม่ าเสมอ ในส่วนการคั่ว จัดให้มีพนักงานควบคุมคุณภาพการคั่ว และมีการทดสอบเมื่อคั่วเสร็จ   

เพื่อให้ได้กาแฟออกมามีคุณภาพและมีจ าหน่ายสม่ าเสมอ โดยท่ีผ่านมาลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญกับมาตรฐานใด  ๆ  

แตม่องเร่ืองรสชาตขิองกาแฟเป็นหลัก   คู่ค้าท่ีส าคัญ คือ ผู้แปรรูปวัตถุดบิ (จากเมล็ดสดเป็นเมล็ดกาแฟดิบหรือท่ีเรียกว่า

สารกาแฟ) เพราะหากผู้แปรรูปไม่มีประสบการณ์และความรู้ สามารถส่งผลต่อรสชาติของกาแฟอย่างมาก  ปัจจุบัน  

มีเคร่ืองคั่ว 2 เคร่ือง ก าลังการผลิตต่อชั่วโมง คือ 12 และ 5 กิโลกรัม โดยไม่ได้ท าการคั่วทุกวันขึ้นอยู่กับออเดอร์ท่ีเข้ามา  

และมีพนักงานประจ า 4 คน โดยคุณสมบัตขิองพนักงานตอ้งมีคอืทักษะชิมสัมผัสเพ่ือควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม 

ข้อมูลด้านการเงิน เงินลงทุนท่ีใช้ท้ังหมดมาจากส่วนของเจ้าของ โดยซื้อเคร่ืองคั่วกาแฟไทยประดิ ษฐ์ขนาด  

12 กิโลกรัม ราคา 100,000 บาท และได้ขยายก าลังการผลิตโดยซือ้เครื่องจากต่างประเทศอีก 1 เคร่ือง ขนาด 5 กิโลกรัม 

ราคา 450,000 บาท  และเนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงคั่วต้องมีการเก็บส ารองเมล็ดกาแฟดิบไว้เพื่อผลิตให้เพียงพอ

ตลอดปี จึงจ าเป็นต้องใชเ้งินทุนสูง ปัจจุบันทางโรงคั่วจึงมกีารเปิด O/D วงเงินกู้เบิกเกินบัญช ีส ารองไว้ในกรณฉีุกเฉินด้วย 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการรายท่ี2 ผู้ประกอบการมีประสบการณ์การท าธุรกิจกาแฟคั่ว มากกว่า  

15 ปี ราคาขายเฉลี่ยตอ่กิโลกรัม 500 บาทต่อกิโลกรัม และมียอดขายตอ่ปี โดยประมาณ 5,000,000 บาท (10 ตันวัตถุดบิ

ต่อปี) กาแฟมีอัตลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองจากการใช้กาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีของตนเองและพื้นท่ีใกล้เคียง มีส่วนผสม  

ท่ีลงตัว 2 สายพันธ์ุ คืออาราบกิ้าและโรบัสตา้ ราคาจัดอยู่ในช่วงกลาง ใกล้เคียงกับย่ีหอ้ท่ัวไป มกีารขอการรับรอง อย.และ 

Halal ท าให้ลูกค้าได้บริโภคของดีราคาถูก  กลุ่มลูกค้าหลักคือ ร้านกาแฟสดท่ัวประเทศ 70% กลุ่มลูกค้ารองคือ  

หน้าร้านกาแฟตนเองและสายการบินรวม 30%  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตคือ กลุ่มวัยรุ่นท่ีอยากเปิดร้านกาแฟ 

และกลุ่มเครอืขา่ยธุรกิจเพ่ือสังคม(Social Enterprise) เช่น โรงแรมท่ีต้องการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   302 

 

 ข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับรสชาติท่ีถูกปาก

และสม่ าเสมอ  จัดการโดยดูแลหว่งโซ่อุปทานของกจิการให้ได้มาตรฐาน 

 ข้อมูลดา้นผลิตภัณฑ ์ไมใ่ชส้ารเคมีในการปลูกและผลิต ใชก้าแฟที่ปลูกในป่า ไมม่กีารท าลายป่า กาแฟสะอาดได้มาตรฐาน 

ราคาเป็นธรรม 

 ข้อมูลด้านการตลาด เข้าร่วม OTOP ออกบูธ และสร้างการรู้จักตราสินค้าผ่านเวทีสัมมนาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและ

การสนับสนุนชว่ยเหลอืสังคมผ่านองค์กรตา่งประเทศเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีท าให้ร้านประสบความส าเร็จ  ในปัจจุบัน

มีช่องทางการจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย หน้าร้าน บูธOTOP ขายผ่านช่องทางOnline และเสนอสินค้าผ่านเวทีสัมมนา

ต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบการมองว่าทุกช่องทางเป็นชอ่งทางท่ีดีท่ีสุดควรท าควบคู่กัน  และควรมีหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าสามารถ

ชมิกาแฟ สรา้งความประทับใจ และง่ายต่อการตัดสินใจซือ้ ส าหรับการตัง้ราคาให้ความส าคัญเร่ืองการค านวณต้นทุนและ

ตัง้ราคาตามความเหมาะสมกับกลุม่ผู้บริโภคเป้าหมาย และก าไรตามท่ีคาดหวัง 

 ข้อมูลด้านการจัดการ มาตรฐานท่ีลูกค้าให้ความส าคัญเมื่อเลอืกซือ้กาแฟคั่วคือ อย. Halal และ GMP โดยคู่ค้าท่ี

ส าคัญ คือ ผู้ขายผลกาแฟสุก ผู้ขายอุปกรณ์เคร่ืองคั่ว และผู้ขายถุงบรรจุภัณฑ์ โดยมีเคร่ืองคั่ว (คนไทยผลิต) ท้ังหมด  

1 เคร่ือง ราคา 300,000 บาท สามารถคั่วได้คร้ังละ 13 กิโลกรัม หรือ 400 กิโลกรัมต่อวัน และมีพนักงานใช้พนักงาน  

2-3 คน โดยท้ังหมดเป็นคนในครอบครัวและเครือญาติ ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนคนละ 6,000 บาท มีสวัสดิการ 

เป็นท่ีพักและอาหาร 

ข้อมูลด้านการเงิน  เงินลงทุนเร่ิมแรกท้ังหมดประมาณ 1,500,000 บาท  โดยใช้เงินส่วนตัว เงินกู้จากกองทุน

หมู่บ้านและกองทุนอื่น ๆ ของภาครัฐ เนื่องจากการประกอบกิจการโรงคั่วต้องมีการส ารองเมล็ดกาแฟดิบไว้เพื่อผลิต

เพยีงพอตลอดปี จึงจ าเป็นต้องใชเ้งินทุนสูง โดยในแต่ละปีจะมีการวางแผนการผลิตเพื่อท าการรับซื้อเมล็ดกาแฟดิบเก็บไว้

ให้เพยีงพอ  

อภิปรายผล 

 ด้านการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า จากผลการส ารวจพบว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ 90% ซื้อกาแฟคั่ว 

แบบเม็ดและคั่วบด ขนาดเฉลี่ย 250 กรัมต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ซื้อผ่านหน้าร้านกาแฟและช่องทางออนไลน์ โดยผู้บริโภค 

ให้ความส าคัญเร่ืองรสชาติท่ีถูกปากมากท่ีสุด ทางกิจการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

โดยจัดให้มผีลิตภัณฑพ์เิศษท่ีผู้ซื้อสามารถก าหนดรสชาติท่ีต้องการได้ การวางจ าหนา่ยก าหนดให้มกีารจ าหน่ายในช่องทาง

ออนไลน์และหน้าร้านกาแฟ (ลูกค้า) เป็นหลัก โดยหากมีข้อกังวลหรือต้องการค าปรึกษาสามารถสอบถามได้โดยตรง  

ผ่านทางออนไลน์ สะดวกและรวดเร็ว 

ด้านการผลิตและจัดซื้อ การจัดซื้อถือเป็นส่วนส าคัญของการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพเมล็ดกาแฟดิบท่ีดี 

และเพียงพอตอ่การใช้ กิจการจึงท าการตดิตอ่เพื่อสั่งจองเมล็ดกาแฟดิบล่วงหน้าโดยค านวณปริมาณจากซือ้จากยอดขาย

ปีก่อนและพยากรณ์ให้เติบโต 3 เปอร์เซ็นต์ ในอนาคตการท าสัญญาร่วมเพื่อท าการเกษตร (Contract Farming)  

จะมคีวามจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากความตอ้งการเมล็ดกาแฟดบิคุณภาพดมีสีูงกว่าปริมาณท่ีสามารถผลิตได้ ในสว่นของ

เคร่ืองคั่วกาแฟทางกิจการได้พัฒนาขึ้นเอง โดยก าหนดให้มีการซ่อมบ ารุงประจ าทุกปี เพื่อให้เคร่ืองสามารถใช้งานได้นาน
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ขึ้นและรักษาคุณภาพกาแฟคั่วท่ีได้ให้คงท่ี การผลิตมีขั้นตอนท่ีชัดเจนและถูกจัดท าเป็นเอกสารเพื่อให้พนักงานและ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการในภาพรวม แต่เนื่องจากการคั่วกาแฟต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลในการจ าแนกและ  

สังเกต พนักงานฝ่ายผลิตจึงเป็นบุคคลเฉพาะ ไมส่ามารถน าพนักงานจากฝ่ายอ่ืนมาท าได้ 

ด้านการบริหารจัดการ ก าหนดให้มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจะแบ่งเป็นเจ้าของกิจการ  

การขายและการตลาด ฝ่ายผลิตและจัดส่ง ท้ัง 3 ส่วน ท างานสัมพันธ์กัน และมีการพัฒนาความสามารถและทักษะ  

มีการอบรมเพิ่มความรู้ให้พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่  ๆ ให้กับธุรกิจ  

ประเมินความสามารถอย่างสม่ าเสมอเพื่อรักษามาตรฐานท่ีดีของผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารงานมีการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน และให้ความส าคัญกับพนักงาน โดยพนักงานเข้าท างานเวลา 9.00 ถึง 17.00 น. และหยุดทุกวันจันทร์ 

ด้านการเงิน มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลต่อธุรกิจโดยคิดท่ีระยะเวลา 10 ปีท้ังหมด 5 กรณี คือ 

กรณีปกติ กรณีปริมาณยอดขายลดลงจากปริมาณกิโลกรัมท่ีขายลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ กรณีปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นจาก

ปริมาณกิโลกรัมท่ีขายเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ กรณีราคาต้นทุนเมล็ดกาแฟดิบต่อกิโลกรัมลดลง 10 เปอร์เซ็นต์  

และกรณรีาคาตน้ทุนเมล็ดกาแฟดบิตอ่กิโลกรัมเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ จากการศกึษาในกรณปีกติทางโครงการใชเ้งินลงทุน

เร่ิมแรก เท่ากับ 768,235 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน ท่ี 2 ปี 2 เดอืน 21 วัน มูลคา่ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 7,584,009 

บาท และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง( IRR) เท่ากับ 33.23 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการวิเคราะห์ความไวของโครงการ

(Sensitivity) พบวา่ กรณขีองปริมาณยอดขายลดลงจากปริมาณกิโลกรัมท่ีขายลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ มผีลกระทบเชงิลบต่อ

กิจการมากท่ีสุด โดยมีระยะเวลาคืนทุนท่ี 3 ปี 1 เดือน 10 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 4,710,495  บาท  

และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (IRR) เท่ากับ 24.54 เปอร์เซ็นต์ และกรณีราคาต้นทุนเมล็ดกาแฟดิบต่อกิโลกรัมลดลง  

10 เปอร์เซ็นต์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อกิจการมากท่ีสุด โดยมีระยะเวลาคืนทุนท่ี 1 ปี 10 เดือน 29 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

(NPV) เท่ากับ 9,178,733 บาท และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (IRR) เท่ากับ 41.03 เปอร์เซ็นต ์
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