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แนวคิดธุรกิจที่ดําเนินการ
ในปจจุบัน ตลาดของคนดื่มกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น ซ่ึงสามารถสังเกตไดจาก ผลิตภัณฑ

กาแฟในทองตลาดไมวาจะกาแฟซอง กาแฟกระปอง กาแฟสดคั่ว หลายยี่หอ ตั้งแตราคาแกวละ 10 บาท
จนถึงแกว 100 บาท ธุรกิจรานกาแฟเกิดขึ้นมากมายในทุกแหง และแนวโนมของคนดื่มกาแฟ จะหันมา
นิยมรสชาติของกาแฟคั่วบด ที่มีรสชาติเขมขนหอมมันมากขึ้น ไดมีการขยายตัวจากตางประเทศเขามา
เปดสาขาทําธุรกิจประเภทนี้ในไทยมากขึ้นดวยการเปลี่ยนแปลง และรสนิยมของผูบริโภคดังกลาว
บริษัทฯ จึงเห็นชองทางที่จะสามารถทําธุรกิจกาแฟไดจากวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบันที่นิยมการเดิน
ทางทองเที่ยวดวยการขับรถยนตไปเองเปนหมูคณะ หรือครอบครัว ในวันสุดสัปดาห หรือเทศกาลวัน
หยุดตางๆ โดยนําเสนอแนวคิดวา ”กาแฟคั่วบด สดเสมอสําหรับผูเดินทาง” ซ่ึงมีลักษณะหาซื้อไดสะดวก
เหมือนเปนเพ่ือนเดินทาง ดวยการเปดเปนรานกาแฟลักษณะ to go ในปมนํ้ามันตามเสนทางตางๆ เพ่ือ
ใหกลุมลูกคาที่ชอบด่ืมกาแฟสด ไดมีโอกาสดื่มไดแม ขณะเดินทางไปทําธุรกิจหรือทองเที่ยว แทนการ
ด่ืมกาแฟชงสําเร็จ หรือกระปอง ตามรานมินิมารทตางๆ ในปมโดยใชตัวอาคารเล็กกระทัดรัด เนนรูป
ลักษณของความเปนกาแฟไทยคุณภาพสดจากไร ใชแนวความคิดดานสถาปตยกรรมไทยมาพัฒนาออก
แบบใหกลมกลืนกับตัวสินคาของบริษัทคือ กาแฟไทยสดจากไร

บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินธุรกิจกาแฟภายใตชื่อ “บานใรกาแฟ” ตั้งแตป 2541 โดยทดลองดําเนิน
การ 3 สาขาใน 10 เดือน (ในป 2541) และขยายเปน 25 สาขา ในป 2542 จนปจจุบันในป 2543 มีสาขา
รวม 56 สาขา โดยกระจายอยูในสถานีบริการน้ํามัน JET หรือ ปตท ตามเสนทางจากกรุงเทพฯ ไปสู
จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออก ในป 2544 บริษัทตั้งเปาหมายจะขยายสาขาตามเสนทางใหถึง
100 สาขา พรอมกับการศึกษาแนวทางการตลาดที่จะสูตลาดในเมืองใหญที่เปนศูนยกลางทางธุรกิจ เชน
นครสวรรค, เชียงใหม, กรุงเทพฯ เปนตน

โอกาสธุรกิจและปจจัยความสําเร็จ
บริษัทฯ ไดมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนปจจัยความสําเร็จ ดวยภาพที่คอนขางจัดเจนวา

ผูที่มีรสนิยมในการดื่มกาแฟสด ที่คั่วแกวตอแกว จะสามารถหาดื่มไดเฉพาะในเมืองตามหางสรรพสินคา
เม่ือตองเดินทางไปทําธุรกิจไกลๆ ระหวางทางไมสามารถจะหากาแฟชนิดนี้ด่ืมได จะหาดื่มไดก็มีแต
กาแฟกระปอง  กาแฟชงสําเร็จรูปรสชาติตางกันมากกับกาแฟคั่วสด ประกอบกับชองทางการจัด
จําหนายก็อยูในปมที่มีรูปแบบทันสมัย การจัดการดี ไมมีรถบรรทุกและสะอาด ซ่ึงเปนจุดที่เกื้อหนุนตอ
การคัดสรรกลุมผูบริโภคที่ตรงเปาหมายไดเปนอยางดี เม่ือพิจารณาถึงคูแขงขันเม่ือเทียบชนิดของ
ผลิตภัณฑแลว คูแขงอยางสตารบัคแบล็คแคนยอน ไมไดสนใจที่จะทําตลาดในแนวของบริษัท และการ
เจาตลาดของบริษัทไดทํากอนคูแขงขันและยึดพื้นที่ของปมตางๆ ตามเสนทางไปมากแลวทําใหคูแขงมี
ความยากลําบากที่จะเขาตลาดในแนวทางเดียวกันบริษัท

1.  บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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กลุมตลาดเปาหมายและการคาดคะเนลูกคาเปาหมาย
ตลาดเปาหมายของบริษัทฯ อยูที่ กลุมผูมีการศึกษาทํางานในออฟฟศที่นิยมด่ืมกาแฟ อัตราเงิน

เดือนอยูประมาณ 8,000 – 10,000 บาทขึ้นไป โดยการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในระดับ C++ ถึง A จึง
ใชแผนเขาตลาดถึงกลุมเปาหมายโดยตรงใหไดรับความสะดวกหาซื้อไดงาย ตามจุดที่กลุมเปาหมายตอง
เขาไปใชบริการ เชน ตามสถานีบริการน้ํามัน ที่มีมินิมารท ที่สะอาดใหม และใชกลยุทธราคาเทียบเคียง
กับคูแขงขันในผลิตภัณฑเดียวกัน หรืออาจจะนําหนาคูแขงเล็กนอย

ขอไดเปรียบในการแขงขัน
ดวยแนวคิดที่ใหม และอาศัยชองวางทางการจัดจําหนายที่มีอยูเปนจุดแขงขัน และสามารถยึด

ครองชองทางจัดจําหนายที่อยูไดกอน พรอมกับความแขงขันของสถานีบริการน้ํามัน JET มาเสริมทําให
บริษัทไดเปรียบในการแขงขัน และยึดครองชองทางการจัดจําหนายดังกลาวได ทําใหคูแขงยากที่จะเขา
มาแขงขันได

ความคุมเชิงธุรกิจ
จากการประเมินผลการประกอบการในป ที่ 2542
มียอดขายจาก 25 สาขา เปนเงิน                      12.97   ลานบาท
อัตรากําไรขั้นตน   50.51   %
อัตรากําไรสุทธิ   25.22   %
อัตราสวนตอบแทนตอเจาของ(ROE)   69.21   %
ระยะเวลาของการคุมทุนตอหน่ึงสาขาประมาณ            6  เดือน
กิจการไมมีปญหาเรื่องของกระแสเงินสดเพราะกิจการขายเปนเงินสด และอัตราผลตอบแทนคอนขางสูง
กระแสเงินสดจะเปนบวกตลอด

การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (Strength)
1. บริษัทสามารถปรับปรุงสูตรกาแฟใหเปนเอกลักษณประจํารานสรางสินคา และบริการเปนเอกลักษณ

เฉพาะ
2. มี Brand Image ที่ดี ภาพลักษณชัดเจน
3. มีพันธมิตรที่แข็งแรง คือปม JET โดยบริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูบริหาร

- ในอดีตเคยใช Price Strategy
- แตไดทําการวิจัยปรับเปลี่ยนเปนการเนน Service, ความสะอาดของสถานที่เปนปจจัยที่สําคัญ

ที่สุดที่ลูกคาเลือกใชบริการปมนํ้ามันมีมินิมารทซื้อ
- Jiffy :  พ้ืนที่กวาง 100 – 200 ตารางเมตร
           :  มีสินคาหลากหลาย
           :  มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบความคุมอํานาจตัดสินใจจากสํานักงานใหญ



แผนธุรกิจบานใรกาแฟ                                                                                                                                          3

           :  Dunkin Donut, S&P, Chester’s Grill, KFC
4. เปดรานกาแฟเจาแรกในการทําตลาดสําหรับคนเดินทาง
5. เปนรานกาแฟที่สะดวกซื้อ Stand Atond
6. เปนกาแฟสดที่ผลิตแกวตอแกว
7. แสดงใหเห็นกระบวนการผลิตที่มีลีลาอันเปนศิลปทางพื้นบาน

จุดออน(Weakness)
1. เปนธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบไดงาย
2. เครื่องอุปกรณการผลิต และอะไหลตอง Import มาจากตางประเทศมีผลตอการผลิตและการขาย

การบํารุงรักษาตองใชเวลาในการประสานกับผูแทนจําหนายคอนขางชา
3. การผลิตแกวตอแกวทําใหชา เสียโอกาสในการขาย ใชเวลาประมาณ 3 นาทีตอ 1 แกว
4. ชองทางการจําหนายตองพ่ึงพาผูอ่ืน (ปมJET) ยังไมมีชองทางการจําหนายเปนของตนเอง

โอกาส (Opportunity)
1. พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปมีการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้นจึงมีชองทางในการจัดจําหนายใหกับผู

เดินทางที่ชอบด่ืมกาแฟสดแกวตอแกว
2. มีแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่อยูในประเทศ
3. โอกาสในการขยายตัวของพันธมิตร (เพ่ือนคูคา) ปจจุบัน มี 130 สาขา และจะยังขยายตัวไปเรื่อยๆ
4. ตลาดกาแฟในสถานีบริการน้ํามันมีแตการแขงขันโดยตรงนอย โอกาสจะยึดชองทางการจัดจําหนาย

เปนรายเดียวคอนขางสูง

อุปสรรค (Threat)
1. การมี Strategic Partner โดยไมมีสัญญาระยะยาวถือเปนความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
2. กาแฟสดเปนเครื่องด่ืมเฉพาะกลุม บริโภคเฉพาะเวลาและโอกาส
3. คุณสมบัติบางอยางของกาแฟสามารถทดแทนดวยเครื่องด่ืมชนิดอ่ืนได
4. กาแฟบรรจุกระปอง กาแฟสําเร็จรูปมีจําหนายอยูทั่วไป
5. กาแฟมีวัฒนธรรมในการดื่ม ซ่ึงตองใชเวลาในการเรียนรู และพัฒนาใหเกิดการยอมรับ การขยายตัว

ทางการตลาดจึงไมสามารถทําไดอยางรวดเร็ว
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พัฒนาการกาแฟ และประเทศไทย
มนุษยรูจักดื่มกาแฟตั้งแตศตวรรษที่ 12 แถบทวีปอาฟริกามีเรื่องเลาวาปประมาณ ค.ศ.1400

คน เลี้ยงแพะในเอธิโอเปย ชื่อคัลได สังเกตเห็นแพะที่เขาเลี้ยงกระโดดโลดเตนอยาง สนุกสนาน เม่ือกิน
ผลไมสีแดงๆ คัลไดลองกินดูก็รูสึกสดชื่น ภรรยาของเขาจึงไปถวายพระ พระไดนําไปเผาไฟเพื่อหวังลด
อํานาจของผลไมน้ีลง แตกลับมีกลิ่นหอมนาพิสมัย จึงนํามาทุบและใสนํ้าเพื่อดับไฟ เม่ือลองดื่มนํ้านั้นก็รู
สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา ตอมาพวกพอคาจึงนําออกไปเผยแพร

อีกตํานานหนึ่งกลาวถึงความเปนมาของกาแฟวา มนุษยคนแรกที่รูจักและดื่มนํ้ากาแฟคือ มัฟทิ
แหงเอเดนใน สมัยศตวรรษที่ 9 สวนอีกดํานานหนึ่งบอกวา ผูที่รูจักรสชาติของ กาแฟเปนคนแรกคือ
นักบวช ในศาสนาอิสลามชาวตะวันออกกลางชื่อ เดลิ ผูมักงายเหงาหาวนอนเปนนิจ ในขณะสวดมนต
และนักบวชผูน้ีไดพิชิตความงวงดวยการดื่มนํ้าตมจากกาแฟ ที่มีคนบอกมาอีกตอหน่ึง หลังจากนั้นก็ได
กระจายไปทั่วจนเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของ ชาวตะวันออกกลาง สําหรับยุโรป น้ันเริ่มรูจักกาแฟ
เม่ือศตวรรษที่ 17 โดยนักแสวงโชค และผูที่ทําใหกาแฟไดรับความนิยมในยุโรปมากยิ่งขึ้นก็คือ สุไลมาน
อัลการ ราชทูตประจําราชสํานักพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส หรือราวป ค.ศ. 1715 จากนั้นกาแฟ ก็มี
ราคาสูงขึ้น เพราะขุนนางฝรั่งเศสติดกาแฟกันงอมแงม ชาวยุโรปไดรูจักดื่มกาแฟอยางจริงจังเม่ือ
ศตวรรษที่ 19 แตอยูในกลุมนักเขียน และผูมีฐานะดีเทานั้น ชาวฝรั่งเศสกับฮอลแลนดมีปญหา เรื่อง
พรมแดนในกานา กษัตริยบราซิลไดสงทูตไปไกลเกลี่ย และแอบนํากาแฟมาขยายพันธในบราซิล จน
กลายเปนแหลงผลิตกาแฟ ที่ใหญที่สุดในโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันกาแฟที่นิยมปลูก ในโลกมี 2
สายพันธใหญไดแก

1. พันธโรบัสตา (ROBUSTA)
กาแฟโรบัสตามีตนกําเนิดในคองโก ทวีปอาฟริกา เปนกาแฟที่ปลูกงาย ตายยากเนื่องจากมี
ความตานทานสูงแตเมล็ดมีคุณภาพต่ํากวา อาราบิกา และไมคอยมีความหอม ราคาจึงไมสูง
มาก และมีสารคาเฟอินสูงกวาพันอาราบิกา ถึง 1 เทาตัว

2. พันธอาราบิกา (ARABICA)
กาแฟอาราบิกา มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศ เอธิโอเปย ปลูกมากทาง อินโดเนียเซีย อาฟริกา
ตะวันออก และอเมริกาใต รสชาติกาแฟ อาราบิกามีรสชาติละมุนละไม ชุมคอและมีกลิ่นหอม
เยายวนใจ แตเปนกาแฟที่ตองปลูกตามภูเขาหรือที่ราบสูง ในพ้ืนที่สูงอยูเหนือระดับนํ้าทะเล
3,000 – 5,000 ฟุต จึงจะมีคุณภาพสูง หากนําไปปลูกในที่ต่ํากวาระดับหรือไดรับปริมาณน้ํา
ฝนที่ไมพอเพียงก็จะไดผลผลิตที่คุณภาพไมดี ดังน้ัน กาแฟโรบัสตามีการปลูกมากทางภาค
ใต โดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร และตรัง สายพันธอาราบิกา มีการปลูกมากตามดอยสูงทาง
ภาคเหนือ ในดานรานกาแฟมีวิวัฒนาการมาโดยลําดับ ในอดีตรานกาแฟในประเทศอังกฤษ
เปนที่พบปะของสังคมชั้นสูงเทานั้น รานกาแฟในประเทศอิตาลี ตามเมืองทาเรือ ใชเปน

2.  สภาพธุรกิจ บริษัท และสินคา
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ที่พบปะของพอคาวาณิช และศูนยการแหงศิลปะ ในสหรัฐ รานกาแฟสวนใหญเปนที่พบปะ
ของคนทํางาน

สําหรับประเทศไทยกาแฟเริ่มเขามาในสมัยรัชกาลที่ 6 และรานกาแฟ มีวิวัฒนาการมาจาก
กาแฟหาบเร และสามลอและคอยพัฒนามาเปนรานกาแฟ ขายโดยอาโก ชาวจีนโดยมีการเพิ่มของ
รับประทาน เชน ขนมปงปง สังขยา และแยม นอกจากนี้ รานกาแฟไทยยังใชเปนสถานที่พบปะกัน
สําหรับสังคมในหมูบาน และชุมชนในภายหลังจากการรับวัฒนธรรมจากตะวันตก และมีนักศึกษาไทยที่
ไปศึกษาตางประเทศจํานวนมาก จึงเกิดรานกาแฟทันสมัยเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคราน
กาแฟจึงมีการพัฒนารูปแบบใหทันสมัยขึ้นมาเปนรานกาแฟตามแหลงธุรกิจและบันเทิง รานกาแฟใน
ศูนยการคา และรานกาแฟในปมนํ้ามัน และรานสะดวกซื้อ หรือมินิมารท

รานากาแฟดังกลาวมีการตบแตงสรางบรรยากาศ และความเปนสมัยนิยมมีการเพิ่มเมนูอาหาร
หลักและอาหารวางนอกจากกาแฟ และจะมีการตั้งราคาขายที่สูงกวารวมเรียกในรายงานนี้วารานกาแฟ
พรีเมียม โดยสวนใหญจะใชกาแฟสด ไดแก กาแฟที่ใชเมล็ดกาแฟที่คั่วสด มาบดและผานเครื่องชงกาแฟ

การบริโภคกาแฟ และประเภทตามขั้นตอนการผลิต
ประเภทสินคา กาแฟสามารถแบงเปน 3 ลักษณะตามสภาพขั้นตอนกอนการบริโภค
1. เมล็ดกาแฟขั้ว (Coffee Bean)

ผลกาแฟ (Cherry) เม่ือเก็บจากตนจะนํามาผานวิธีการแหง (Dry Method) หรือวิธีการเปยก
(Wet Method) ซ่ึงเปนขั้นตอนการลอกเปลือกและผิวชั้นนอก เพ่ือใหไดเมล็ดกาแฟ หลังจาก
น้ันเมล็ดจะถูกนํามาขั้วดวยความรอน ผูบริโภคจะซื้อเมล็ดกาแฟที่ขั้วแลวมาบดเองหรือ ให
รานบดใหเปนผงเพื่อนําไปเขาเครื่องชงกาแฟ เพ่ือด่ืมตอไป ผูบริโภคในชั้นนี้สวนใหญเปน
รานกาแฟ หรือ คอกาแฟที่มีความรูเรื่องคุณภาพ ความละมุน รสชาติกาแฟ

2. ผงกาแฟขั้วบด (Ground Coffee)
ผูบริโภคซื้อกาแฟที่ขั้วและบด และอาจมีการผสม (Blend) ระหวางพันธหรือระดับการขั้ว
เพ่ือใหไดรสชาติหรือราคาเหมาะสมไปเขาเครื่องกาแฟทานเอง ผูบริโภคในชั้นนี้มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1

3. ผงกาแฟสําเร็จรูป (Instant Coffee)
กาแฟไดผานกรรมวิธี ทําใหสําเร็จโดยทําใหเปนผง และสามารถคืนสภาพ เม่ือผสมกับ
นํ้ารอนผูบริโภคซื้อผลกาแฟไปชงดื่มไดทันที ผูบริโภคในชั้นนี้เนน ความสะดวกและราคา

4. กาแฟกระปอง (Instant Coffee Canned)
กาแฟพรอนด่ืมเปนกาแฟที่ ผลิตลักษณะจํานวนมาก บรรจุในกระปองหรือ บรรจุภัณฑอ่ืนๆ
ความสะดวกและราคาเปนปจจัยในการบริโภคมากกวาคุณภาพ

สําหรับผูบริโภคกาแฟในรานกาแฟพรีเมียม เปนผูบริโภคที่นิยมกาแฟสด เนนที่คุณภาพ รสชาติ
คุณภาพของกาแฟขั้วสด และตองการความสะดวกสบายในการบริโภค ในสถานที่รานคา (Outlet)

http://www.bkk.com/
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พฤติกรรมผูบริโภค
จากการศึกษาพบวา ชาวไทยมีการดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นในแตละปโดยพิจารณาจากยอดขายที่

เพ่ิมขึ้นของกาแฟกระปองสําเร็จรูป เหตุผล 3 ประการที่ด่ืมกาแฟ คือ
1. แกงวง เพ่ือทํางานหรือดูหนังสือ (45%)
2. รสชาติความหอมอรอย (23%)
3. แกกระหายน้ํา (15%)
สิ่งที่ผูบริโภคตองการสําหรับกาแฟเรียงลําดับความสําคัญ คือ คุณภาพ ราคา และรสชาติ

               ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย

มูลคาตลาด (Market Size)
 ขนาดของตลาดรานกาแฟพรีเมียม ยังไมมีการทําสํารวจได แตอาจพิจารณาจากการขยายตัว
ของตลาดกาแฟกระปองสําเร็จรูปที่มีการขยายตัวลักษณะกาวกระโดด และตอเน่ือง ตลาดกาแฟกระปอง
สําเร็จรูปในป 2538 มีมูลคาตลาด 1,500 ลานบาท ในป 2542 กลับมีมูลคาตลาดเพิ่มเปน 4,500 ลาน
บาท เปรียบเทียบการเจริญเติบโตจากป 2538-2542 อัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยที่ 50% ตอป

ภาวะการแขงขัน รานกาแฟ พรีเมียม
จํานวนรานกาแฟพรีเมียม มีการเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับการขยายตัวของมูลคาตลาดกาแฟ โดย

สวนใหญมีอัตราเพิ่มขึ้นตามจํานวนชองทางจําหนายไดแก
1. ศูนยการคา และหางสรรพสินคา
2. อาคาร สถานที่สําคัญ เชน ศูนยประชุม, สนามบิน, โรงแรม
3. โรงภาพยนตร ครบวงจรสมัยใหม
4. รานสะดวกซื้อ
5. ปมนํ้ามัน

อัตราการเพิ่มกาแฟกระปอง

0

2000

4000

6000

2538 2539 2540 2541 2542

ป

พัน
ลา
นบ

าท



แผนธุรกิจบานใรกาแฟ                                                                                                                                          7

รานกาแฟพรีเมียม โดยคนไทยที่มีชื่อไดแก แบลคแคนยอน (Black Canyon) คอฟฟเวิลด
(Coffee World) และบานใรกาแฟ นอกจากนี้ยังมีรานกาแฟ Brand Name ระดับนานาชาติขยายตลาด
เขามาในประเทศไดแก สตารบัค (Star Buck)

วิสัยทัศน (Vision)
ในป 2541 คุณสายชล เพยาวนอย อดีตภูมิสถาปนิค บริษัท แลนดแอนดเฮาส ไดเริ่มมองหา

อาชีพเสริมดวยเปนผูชอบเดินทางและศึกษาวัฒนธรรมแหลงตางๆ เม่ือไดเดินทางไปภาคอีสาน
ชวงหนึ่งอยากดื่มกาแฟคั่วสด แตกลับพบกาแฟกระปองขาย และในเสนทางอีสานคุณสายชลกลับพบ
“ภูมิปญญากาแฟ” ของชาวบานจึงนํามาประยุกตกับความรูความชํานาญ ในอาชีพสภาปนิค เดิมราน
บานใรกาแฟจึงไดถือกําเนิดสําหรับนักเดินทาง

พันธกิจ (Mission Statement)
พันธกิจของ บานใรกาแฟ คือ การสรางตราชื่อยี่หอไทย ใหมีชื่อเสียง เชี่ยวชาญ และเปนผูนํา

ดานธุรกิจกาแฟ และเปนธุรกิจไทยที่เปนมืออาชีพดานกาแฟเทียบมาตรฐานสากล การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจโดย การ “สรางวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ” แบบไทยไทย

บานใรกาแฟ มุงหวังจะเปนบริษัทเพื่อสังคม โดยการสรางงานในทองถิ่น เพ่ือใหคนไทยมีงานทํา
ในบานเกิด อันเปนการสรางความภูมิใจและรักในชาติไทย อันเปนแผนดินแม

ตารางแขงขันในตลาดรานกาแฟ พรีเมียม
ชื่อ ชองทาง

จําหนาย
ความหลากหลายของสินคา ราคา กลุมเปาหมาย

แบลคแคนยอน รานในศูนยการคา
สถานบันเทิง

มาก/มีอาหาร เครื่องด่ืม/
แอลกอฮอล

ปานกลาง
40 - 60

วัยรุน/คนทํางาน

คอฟฟ เวิลด รานในศูนยการคา
สถานบันเทิง

มีเฉพาะเครื่องด่ืม เย็น รอน
และขนมทานเลน

ปานกลาง
40 – 45

วัยรุน/คนทํางาน

สตารบัค รานในศูนยการคา
และรานเดี่ยว

มีจํากัดเฉพาะเครื่องด่ืม เย็น
รอน

สูง
60 – 120

คนทํางาน/วัยรุน
มีรายไดสูง

ออบองแปงค รานในศูนยการคา มีเฉพาะเครื่องด่ืม เย็น รอน
และขนมปง

ปานกลาง
30 – 40

คนทํางาน/วัยรุน
มีรายไดสูง

กาแฟบานไร รานในปมนํ้ามัน มีเฉพาะเครื่องด่ืม เย็น รอน
และขนมทานเลน

ปานกลาง/
สูง   60

นักเดินทาง

คอฟฟปน รานในศูนยการคา
และอาคารสํานัก
งาน

มีเครื่องด่ืม เย็น รอน ขนมเค็ก
ขนมปง อาหาร

ปานกลาง
30 – 40

คนทํางาน/
นักศึกษา
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ลูกคาเปาหมาย

เปาหมายหลักของการจําหนาย
เปนกลุมลูกคาที่เปนผูบริโภคนิยมกาแฟคั่วใหมสด ชงแกวตอแกว และเปนผูเดินทางโดยทาง

รถยนต ออกตางจังหวัดเพื่อธุรกิจหรือการพักผอน

เปาหมายรองของการจัดจําหนาย
เปนผูพักอาศัยหรือทํางานในบริเวณที่ตั้งราน “บานใรกาแฟ” ซ่ึงนิยมชมชอบในรสชาติของ

กาแฟแทที่มีคุณภาพในระยะ 5 ป (2543 - 2547)
2544 มีสาขาทั้งสิ้น 100 สาขา
2545 มีสาขาทั้งสิ้น 150 สาขา
2547 มีสาขาทั้งสิ้น ทั่วประเทศ
พิจารณาหาชองทางการเขาสูตลาดในเมืองที่เปนยานธุรกิจคนทํางาน เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม

นครสวรรค อุดรธานี อุบลราชธานี เปนตน
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จากการรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหหากลวิธีในการสรางตลาดบานใรกาแฟ ไปสูความนิยมของ
ผูบริโภค โดยไดจากการออกแบบสอบถามบุคคลทั่วไปที่ด่ืมกาแฟ จํานวน 300 คน พอสรุปผลการ
สํารวจไดดังน้ี

1. แนวคิดในการตลาดของบานใรกาแฟสอดคลองกับหลักของสวนผสมทางการตลาดมีหลัก
อยู 4 อยาง คือ
1.1 แนวคิดดานผลิตภัณฑ (Product) ที่มีแนวคิดวาจะตองมีการพิจารณาออกแบบหรือ

พัฒนาขึ้นมาไดตรงความตองการของตลาดหรือลูกคาสอดคลองกับแนวคิดของบานใร
กาแฟ ที่ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟเพื่อเนนความเปนกาแฟที่มีคุณภาพ โดยตอง
เปนกาแฟอาราบิกา ที่ปลูกโดยโครงการหลวงเทานั้น ซ่ึงสามารถเทียบไดกับ
ผลิตภัณฑกาแฟสดจากตางประเทศได ซ่ึงขอมูลที่ไดจากหนังสือพิมพและจากการ
สัมภาษณคุณสายชล เพยาวนอย เจาของผลิตภัณฑตางก็ไดกลาวถึงบานใรกาแฟใน
แนวความคิดนี้เหมือนกัน

1.2 แนวคิดดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย (Place) ที่ตองมีการพิจารณาสถานที่
เวลา และบุคคลที่สินคาและบริการจะถูกนําไปขายให โดยผลิตภัณฑของบานใรกาแฟ
ไดยึดหลักนี้เชนเดียวกัน โดยไดใชแนวคิดนี้เปนกลยุทธหลักในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ ที่ไดกลาวไวในขอมูลจากหนังสือพิมพและจากการสัมภาษณคุณสายชล
เพยาวนอย เพราะบานใรกาแฟถือเปนรานกาแฟสดระดับคุณภาพริมทางรายแรกที่ตั้ง
อยูในปมนํ้ามัน และประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง ทําใหเร่ิมมีรานกาแฟรายอื่นเริ่มทํา
การเลียนแบบ

1.3 แนวคิดดานการสงเสริมการจําหนาย (Promotion) คือ การบอกกลาวและการขยาย
ความคิด ความเขาใจใหลูกคาไดรู การสงเสริมการจําหนายจะเกี่ยวของกับวิธีการตางๆ
ที่ใชสําหรับสื่อความ (Communicate) ใหถึงตลาดเปาหมาย ใหไดทราบถึงผลิตภัณฑที่
ตองการวาไดจําหนายที่ ณ ระดับราคาใด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบานใรกาแฟที่
นํากระบวนการสงเสริมการขาย หรือ Promotion มาใชเชนการนํารถบานใรกาแฟออก
ไปตามสถานที่หรือตามเทศกาลตางๆ เพ่ือสรางการรับรู และสงเสริมการจําหนาย
มากขึ้น เปนตน

1.4 แนวคิดดานราคา (Price) ที่ตองมีการกําหนดใหถูกตองเหมาะสม โดยราคาจะเกี่ยว
ของกับการกําหนดราคาใหเหมาะสมที่สุดที่จะใชผลักดันผลิตภัณฑที่ดีอยูแลวใหออกไป
สูที่ที่มีความตองการ โดยวิธีการสงเสริมการจําหนายที่ดี เหมาะกับตลาดเปาหมาย
สอดคลองกับแนวคิดของบานใรกาแฟ ที่ไดกําหนดราคาเพื่อใหสอดคลองกับคุณภาพ
ของสินคา อีกทั้งตองการยกระดับสินคากาแฟสดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่มี
ระดับตั้งแต C+ ขึ้นไปดวย

3.  การวิจัยตลาด / วิเคราะหตลาด
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2. แนวคิดดานการสงเสริมการตลาด (Marketing Mix) บานใรกาแฟนําแนวคิดนี้มาใช 3 ขอคือ
2.1 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เพราะพนักงานของบานใรกาแฟถือเปน

ตัวจักรสําคัญอีกตัวหน่ึงที่ชักจูงลูกคาใหมาซื้อผลิตภัณฑได ยกตัวอยางเชน การกลาว
ทักทายลูกคาดวยคําวา “บานใรกาแฟสวัสดีจะ” หรือลีลาการชงกาแฟที่นาดึงดูดใจของ
พนักงาน ทําใหลูกคาเชื่อม่ันในผลิตภัณฑมากขึ้นได เปนตน

2.2 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) ที่หมายถึง กิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงจัดหา
คุณคาหรือสิ่งจูงใจพิเศษเพื่อซ้ือหาสินคา และสามารถกระตุนใหเกิดการขายในทันที
เชน การรวมทํา Sales Promotion กับปมนํ้ามันเจ็ทโดยการแจกคูปองสวนลดคากาแฟ
ของรานบานใรกาแฟ เม่ือเติมนํ้ามันครบ 300 บาท หรือการใหคูปองสวนลดคากาแฟ
ของรานบานใรกาแฟแก www.bkk.com เพ่ือเปนรางวัลใหกับผูชนะเลิศในการตอบคํา
ถาม เปนตน

2.3 การใหขาว และการประชาสัมพันธ (Publicity & Public Relation) ซ่ึงเปนการใหขาว
สารแกผูบริโภคซึ่งสอดคลองการกระทําของคุณสายชล เพยาวนอย ที่ใหตัวเองเปนสื่อ
จากบานใรกาแฟสูบุคคลทั่วไป โดยการใหสัมภาษณสื่อตางๆ ในเรื่องราวของบานใร
กาแฟ ซ่ึงวิธีการนี้ก็ไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป คอนขางสูงเพราะคุณสายชล
เพยาวนอย เปนผูที่มีแนวคิดที่โดดเดน โดยการนําศิลปะมาประยุกตกับผลิตภัณฑได
อยางลงตัว

3. แนวคิดดานการติดตอสื่อสารดานการตลาด ที่มีแนวคิดโดยกวางที่รวมการสื่อสารทุกรูป
แบบที่เกี่ยวของกับการตลาด ซ่ึงบานใรกาแฟไดมีการใชการติดตอสื่อสารทางการตลาด
หลายดานดวยกัน ยกตัวอยางเชน ตราสินคา (Price) บานใรกาแฟมีการสื่อสารดวยตรา
สินคาที่โดดเดน โดยอาศัยชื่อที่มีเอกลักษณ แสดงความเปนไทย แตกตางจากรานอ่ืนๆ  ที่
นิยมตั้งชื่อภาษาสากลรวมถึงการสรางความจดจําดวยการสะกดชื่อรานที่ผิดไวยกรณ
เปนตน หรือการบรรจุหีบหอ (Packaging) เอกลักษณของบรรจุภัณฑของบานใรกาแฟ ทั้ง
ถวยดินเผา และแกวพลาสติก สรางความแตกตางกับตราสินคาอ่ืนๆ เพ่ือใหผูบริโภครูจักสิน
คาไดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งภาพพจนของสินคาถึงความมีคุณภาพและรสชาติที่เปนเอกลักษณ
หรือแมกระทั่งรูปแบบของรานที่โดดเดนที่ผสมรูปแบบอาคารแบบตะวันออกและตะวันตก
เปนตน

4. แนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน คือความสามารถใน
การคาดคะเนเหตุการณ เตรียมการหรือวางแผนอนาคต ซ่ึงกลาวไดวาคุณสายชล เปนผูที่มี
วิสัยทัศน เปนอยางยิ่ง เพราะความคิดของสายชล สอดคลองตามหลักขององคประกอบของ
วิสัยทัศนทั้ง 3 ขอดังน้ี
1. ความมีทัศนคติเชิงสรางสรรค คุณสายชลมีความคิดสรางสรรคที่ตองการมีรานกาแฟที่มี

คุณภาพ และมีเอกลักษณของรูปแบบอาคารรวมถึงการใหบริการของพนักงาน ซ่ึงทําให
รานบานใรกาแฟมีความแตกตางที่โดดเดนกวารานกาแฟสดอื่นๆ

http://www.bkk.com/
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2. ความมีเปาหมายที่ชัดเจน และสามารถที่จะไปถึงเปาหมายนั้นได คุณสายชลเองก็มี
ความมุงม่ันที่จะสรางฝนของตัวเอง โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ และศึกษาถึงการ
ทําธุรกิจ จนเกิดเปนบานใรกาแฟในที่สุด

3. ความเฉลียวฉลาด หลักแหลม สิ่งหน่ึงที่แสดงถึงความสามารถของคุณสายชล คือการ
ดัดแปลงรานกาแฟสด ริมทาง เปนรานกาแฟสดระดับอินเตอรได อีกทั้งไดมีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑและคุณภาพสินคาจนเปนที่ยอมรับไดโดยทั้งหมดที่กลาวมา สามารถ
กลาวไดวาคุณสายชลเปนบุคคลหนึ่งที่มีวิสัยทัศนทางดานการตลาดเปนอยางยิ่งเพราะ
มีการแสดงออกถึงการพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเอกลักษณไดเปน
อยางดี

สวนพันธกิจ เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงจุดประสงคขั้นพ้ืนฐานขององคกร และสิ่งที่องคกรใชในการ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงคุณสายชล ก็ไดทําการกําหนดพันธกิจขององคกรอยางชัดเจน เชน
กําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดระดับอินเตอร เปนรานกาแฟที่มีสไตล และมีคุณภาพที่
โดดเดน โดยกลุมเปาหมายเปนบุคคลระดับกลางขึ้นไป เปนตน ซ่ึงการที่ทางรานบานใรกาแฟไดกําหนด
พันธกิจไวเชน ทางรานก็ไดมีการอบรมพนักงานทุกคนใหรับรูถึงพันธกิจของรานและถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตอไปได

5.  แนวคิดเรื่องการสรางตราสินคา (Branding)
     บานใรกาแฟมีตราสินคาที่โดดเดน ที่สรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑไดเปนอยางดีโดย

มีการออกแบบที่สามารถสื่อสารกับผลิตภัณฑไดเปนอยางดี นอกจากนี้บานใรกาแฟยังมีเอกลักษณของ
ตราสินคา (Brand Identity) เพราะประกอบดวยโครงสรางเดน ๆ 2 อยางคือ

1. Brand Positioning หรือการวางตําแหนงผลิตภัณฑที่ดีน่ันเอง เพราะบานใรกาแฟไดวาง
ตําแหนงใหกับผลิตภัณฑใหเปน รานกาแฟสดของไทยที่มีรสชาติมีคุณภาพ มีความแตก
ตางจากผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ทั้งคุณภาพ บรรจุภัณฑ อาคาร จัดจําหนาย การ
บริการ ที่เนนถึงความเปนไทยอยางชัดเจน แตมีสไตลที่ดูดีมีเอกลักษณจึงนับไดวา บาน
ใรกาแฟมีความฉลาดในการวางผลิตภัณฑที่โดดเดน อยางเปนเอกลักษณไดอยางลงตัว

2. Brand Personality หรือการกําหนดบุคลิกใหกับตราสินคา บานใรกาแฟเองก็ไดมีการ
กําหนดบุคลิกใหกับสินคาไดอยางชัดเจน โดยเปนคนที่ทันสมัย รักธรรมชาติชอบสินคามี
คุณภาพ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของการกําหนดบุคลิกภาพเพราะหากสินคาใด
ที่มีบุคลิกภาพที่ชัดเจน ยอมสรางใหเกิดความแตกตางในใจของผูบริโภคไดมากเทานั้น
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กลยุทธ สินคา ผลิตภัณฑ และบริการ
กลยุทธมีลักษณะ โดยรวมเปนการสราง บุคลิกของสินคา (Brand Personality) ที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวและไมเหมือนใครโดยมีรายละเอียด ไดแก รูปแบบ สถาปตยกรรม
“บานใรกาแฟ” เปนรานกาแฟไทยประยุกต โดยการผสมผสานที่ลงระหวางสถาปตยกรรมแหง

ครัวเรือนไทย และความทันสมัยของรานกาแฟสะดวกซื้อ ทําใหเกิดสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวสะทอนความเปนไทยและโลกตะวันออก (การใชจ่ัวไมที่ไขวกัน) โดยมีอาคารที่ไดจดลิขสิทธิ์ไว
แลวสองอาคารคือ อาคารออกแบบไรนา และ อาคารบานไรเพรียวลม ลักษณะอาคารเปนอาคารทรง
สามเหลี่ยมสูง ลักษณะจั่วไมมีไขวกันคาดทับดวยชื่อ มีประตูบานกรอบไมมองแตไกลคลายจั่วบานซึ่ง
สะทอนใหเห็นเอกลักษณความเปนสถาปตยกรรมตะวันออก (ไทยโมเดิรน) กลยุทธ รูปแบบราน ขึ้นอยู
กับพ้ืนที่ใชสอยและงบการลงทุนสามารถ แบงไดเปน 2 ประเภท

1. รูปแบบ อาคารสามเหลี่ยม
2. รานแบบเคานเตอร

การตกแตงภายในและภายนอก
ผนักกรุดวยไมเน้ือออนสีขาวอมเหลืองประดับดวยรูปภาพที่สื่อถึงความผูกพันธระหวาง

ครอบครัว พ่ีนองญาติมิตร นิทาน และเรื่องเลาตางๆ การใชแสดงไฟเหลืองออกสีสม ใหความรูสึกอบอุน
ของบานสื่อบรรยากาศของบานในรูปแบบสังคมไทยพรอมที่จะตอนรับลูกคา แขกผูมาเยือน ภายนอกได
ใชความคิดออกแบบใหมีนํ้าไหลเปนทางผานกระจกใสมองไดจากภายใน ภายนอกมีเฉลียงไมพรอมมา
น่ังยาว ใตรมประดูกิ่งออน (ประดูอัสนา) 10 – 40 ตน ในบรรยากาศรมร่ืน และพลับพลึงตีนเปดดอกสี
ขาวที่ปลูกอยูรอบตัวอาคาร ตอบสนองแกสุนทรียภาพ ของคอกาแฟ

สินคา ชื่อสินคา และการนําเสนอสินคา
สินคาหลัก ผลิตภัณฑ กาแฟหลักมี 6 ระดับ ชนิด แบงตามความเขมขนมากไปนอยแตกตาง

ตามระยะเวลาการคั่ว ไดแก เอเชียเบลนด (0), ไทยเบลนด (1), บานไรเบลนด (3), คอฟฟเบลนด (5),
สยามเบลนด (7), บางกอกเบลนด (9)

มีปายราน ระบุชื่อสินคา พรอมแจงคุณลักษณะของกาแฟ ในดาน รส กลิ่น สี เพ่ือใหความรู และ
สงเสริมเอกลักษณไทย ในชื่อผลิตภัณฑ มีการใหขอมูล แกผูบริโภค โดยแบงลักษณะการคั่วกาแฟ เพ่ือ
จัดระดับความเขมของ คาเฟอีน เชน การจัดระดับการคั่ว จาก 0 – 9 (คั่วนาน – คั่วนอย) หากคั่วนาน
จะจัดระดับ 0 กาแฟจะดําสนิท มีรสหอมถึงหอมไหม แตมีคาเฟอีนต่ําหากคั่วนอยระดับ 9 จะมีสีนํ้าตาล
แตมีคาเฟอีนมาก เหมาะสม ตามความตองการของผูบริโภค นอกจากสินคาที่มีการชงสดแลว สินคาที่
เตรียมลวงหนาเพื่อความรวดเร็วในการขายไดแก กาแฟไรนา และ ชาเพรียวลม

สําหรับขนม เปนสินคาเสริม ซ่ึงเปนสินคาฝากขายโดยใชกลยุทธการเลือกตัวแทนที่มีความ
อรอยและสด ในทองที่แตละแหง การควบคุมความสดโดยการเปลี่ยนสินคาบนที่วางขนม ทุกๆ 15 วัน

4.  แผนการตลาด
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การนําเสนอสินคา
ภายใตรานจะมีชื่อ “บาน” และมีเจาพนักงานที่มีชุดประจําสีสมขลิบดวยสีดําที่ปกและรังดุม มี

ปายตรารูปควันกาแฟอยูที่กระเปา ดูสะอาดตา ทําหนาที่คลาย “เจาของบาน” ที่ไดรับการอบรมมาอยาง
ดีในดานมนุษยสัมพันธตอนรับลูกคาดวยคําทักทายและยิ้ม วา “สวัสดี จะ” กาแฟเมล็ดคั่วสําเร็จจะตั้งใน
ขวดโหลใหเห็นชัด ในแตละประเภทหลังการสั่งเครื่องด่ืม พนักงานจะชงกาแฟสด โดยการนําเมล็ดคั่วมา
บดในเครื่องบด จากนั้นนําเขาเครื่องชง ขั้นตอนดังกลาวเนนการ “โชว ลีลา” และ “ชงสดแกวตอแกว”
เปนการนําเสนอสินคา

กลยุทธบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑแบงเปน 2 ประเภทตามเครื่องด่ืม คือ

1. ภาชนะดินเผารูปแกวสําหรับกาแฟรอน
เปนกลยุทธที่มีรูปแบบลงตัว ไดแก
1.1 การจัดหาไดงาย และตนทุนราคาภาชนะดินเผาที่ทําในประเทศจากจังหวัดสระบุรี
1.2 สรางเอกลักษณการชงโดยการอุนภาชนะดินเผาขณะการชงกาแฟไปพรอมกัน
1.3 ภาชนะดินเผาใหพรอมรวมไปกับกาแฟเพื่อ สะดวกสําหรับผูเดินทางนําไปเลย ซ่ึงมี

การออกแบบรูปแบบถวยดินเผาหลายรูปแบบเพ่ือให เปนที่ระลึก การสะสม และยัง
เปนประโยชนใชเปนกระถางปลูกตนไมไดอีกดวย

1.4 สงเสริมภาพลักษณของรานแบบไทย ไทย
2. ภาชนะพลาสติก (pp) สําหรับกาแฟเย็น

ภาชนะสูงพรอมฝาปดขนาด 22 ออนซ มีการจัดพิมพสาระนารู นิทานคํากลอนเรื่องราว
สะทอนความเปนไทยลงบนแกว เพ่ือการสะสมเปนที่ระลึก มีการเปลี่ยนแบบทุก 15 วัน

กลยุทธการจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนาย ที่สําคัญในปจจุบัน ไดแก
รานจําหนายในสถานีบริการน้ํามัน ปจจุบันเปนชองทางจัดจําหนายหลัก โดยตั้งอยูในสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. และ JET สถานีบริการน้ํามัน JET มีมินิมารท (Jiffy) นับวาเปน พันธมิตรธุรกิจ ที่
สําคัญเน่ืองจากเปนสถานีนํ้ามันที่มีระบบบริหารและลงทุนจากสวนกลาง จากบริษัท Conoco ที่มีระบบ
การจัดการที่มีระบบทันสมัย และที่มีนโยบายขยายธุรกิจมี เงินทุนที่ดี และเนนความสะอาดเปนสําคัญ
รานกาแฟบานไร มีแนวความคิดสอดคลองกับ ในการขยายฐานลูกคาประเภทอาหาร รานกาแฟบานไร
ยังไดรับ การสนับสนุนดานขอมูลการขายเพื่อเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจขยายสาขาใน 2 ลักษณะ
ไดแก

1. JET จะเปนผูออกคาใชจายการสราง เคานเตอรสําหรับจําหนายในมินิมารท (Jiffy)
2. ทางบาไรจะเปนผูสรางรานคาลักษณะ stand-alone เพ่ือจําหนายสินคาโดยเฉพาะโดยมีรูป

แบบตามที่จดลิขสิทธิ์ไดเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่
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กลยุทธการตั้งราคา
การตั้งใชราคามาตรฐาน และไมหลากหลาย กาแฟเย็น จําหนายถวยละ 60 บาท กาแฟรอน

จําหนายถวยละ 50 บาท ขนมใชราคาประมาณ 15 – 30 บาท

กลยุทธการประชาสัมพันธ
เน่ืองจากรานกาแฟบานไรไดรับรางวัลที่ 2 ในสาขา SMEs จากการประกวดแผนการตลาดคณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือป 2543 ที่ผานมา การประชาสัมพันธในสื่อ
ตางในลักษณะขาวจึงทําไดงาย โดยผานสื่อ สิ่งพิมพ โทรทัศน และวิทยุ การเนนบุคคลเปนสัญลักษณ
เจาของราน ไดแก คุณสายชล เปนการสรางภาพตัวแทน รานกาแฟบานไร โดยผานทางสื่อในลักษณะ
ขาวและขอมูล

กลยุทธสงเสริมการขาย
มีการจัดการสงเสริมการขายรวมกับสถานีบริการน้ํามัน (Joint Promotion) ไดแก
1. การแจกคูปองลดราคาเครื่องด่ืมทุกชนิด 20% เม่ือเติมนํ้ามันครบ 300 บาท
2. แจกคูปองแกลูกคาราน Jiffy เพ่ือแลกซื้อแกวและสินคาที่ระลึกของรานในราคาพิเศษ

กลยุทธการโฆษณา
เปนการรวมมือกับปมนํ้ามัน JET ในลักษณะการตั้งปายนีออนกลองไปหนาสถานีบริการน้ํามัน

รวมกับรานอาหารในราน Jiffy เพ่ือใหผูขับขี่ยานพาหนะเห็นขัดเจน
แผนกฉุกเฉินดานการตลาด

ตามที่ไดวิเคราะหจุดออนของธุรกิจในบทสรุปสําหรับผูบริหาร ถึงปญหาในชองทางการจัด
จําหนายที่ตองพ่ึงพาปม JET เปนหลัก อีกทั้งมีระยะเวลาของสัญญาเปนสัญญาระยะสั้น จึงถือเปนจุด
วิกฤตของธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นเม่ือใดก็ได หากคูสัญญามีปญหาและยกเลิก หรือไมตอสัญญา จึงจําเปน
จะตองมีแผนการจัดจําหนายใหม ซ่ึงถือเปนแผนกฉุกเฉินของธุรกิจ เพ่ือลดหรือปองกันปญหาดังกลาว
อีกทั้งจะเปนชองทางการจัดจําหนายใหม ที่เพ่ิมรายไดใหกับบริษัทไดอีกทางหนึ่ง

ดวยการแกไขปญหาของชองทางการจัดจําหนาย ถือเปนการแกไขปญหา อันเปนองคประกอบ
หลักของการตลาดแผนกฉุกเฉินจึงนาจะเปนลักษณะของแผนที่ตองมีการวางแผนเปนระยะยาว จึงจะ
เปนการเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายในอนาคต และสามารถเสริมสรางความแข็งแรงของธุรกิจได คือ

1. หากปญหาชองทางการจัดจําหนาย ที่พ่ึงพาปม JET ไมเกิด แผนฉุกเฉินนี้ก็จะสามารถเพิ่ม
ยอดขายของธุรกิจ และเปนการขยายตลาดไดอีกทางหนึ่ง

2. หาชองทางการจัดจําหนายใหม โดยลักษณะเปนซุมกาแฟ ในลักษณะ Stand Alone แทน
บนถนนธุรกิจ ในเมืองใหญๆ เชน เชียงใหม, เชียงราย, ขอนแกน, หาดใหญ, ภูเก็ต,
กรุงเทพฯ เปนตน
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ขอดีขอเสียของแผนฉุกเฉิดในการจัดหาชองทางจําหนายใหม
ดวยจุดแข็งของลักษณะเปน กาแฟเดินทาง เพ่ือทดแทนรานกาแฟที่เปนลักษณะ STAND

ALONE ตามหางสรรพสินคา เชน BLACK CANYON, COFFEE WORLD, STARBUCK ซ่ึงแตละราน
หางไกลพอสมควร ผูที่ทํางานจะหาซื้อ หรือตองการดื่มตองเฉพาะเวลาพักเที่ยง หรือเลิกงานเทานั้น
การหาซื้อไมสะดวก สําหรับผูทํางาน OFFICE ที่เปนคอกาแฟสด มักจะประสบปญหาดังกลาวคือ

1. หากจะซื้อด่ืมขณะทํางานคอนขางลําบาก เพราะไมสะดวกในการจะเดินทางไปซื้อ
2. หากจะดื่มก็สามารถจะดื่มไดเฉพาะชวงพักเที่ยง ซ่ึงก็จะตองรีบกลับเขาทํางานตอในชวง

บาย หรืออาจจะดื่มในชวงเย็นหลังเลิกงาน ก็ตองรีบกลับบาน ดังน้ันเวลาในการที่จะนั่งด่ืม
กาแฟจึงมีนอย

จากปญหาดังกลาว จึงนาจะเปนโอกาสให บานใรกาแฟ มองเห็นชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือ
บริการกลุมผูบริโภคดังกลาว โดยใชลักษณะของการตั้งเปนซุม บานใรกาแฟ ขึ้นตามจุดตางๆ
บนถนนธุรกิจเชน ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท หรือตั้งอยูตามอาคารสํานักงานใหญๆ ที่มีบริษัท
ตางๆ ตั้งอยู
โดยประชาสัมพันธ มุงเนนใหผูบริโภคที่รูจัก บานใรกาแฟ ทราบวาขณะนี้ บานใรกาแฟ ได

เขามาบริการถึงสถานที่ทํางานของทานแลว ตลอดจนการนําเสนอใหเห็นเปน กาแฟแทแบบไทยๆ โดย
วัตถุดิบผลิตในประเทศไทย และเปนผลิตผลจากโครงการหลวง ที่ใครๆ ก็รูจัก เปนการปลุกกระแสให
นิยมไทย เพ่ือตอสูกับกระแสของ BRAND ตางชาติ

จุดเดนของการใช ซุมกาแฟ
1. เปนการลงทุนที่ไมสูงเทาการเปดเปนราน STAND ALONE
2. สามารถดําเนินการไดครั้งละหลายๆ จุด พรอมๆ กัน
3. สามารถเลือกทําเลที่มีผูสัญจรไปมามาก โดยไมมีขอจํากัดทางพื้นที่
4. คาเชาตางๆ ก็ถูกกวา การเชาพื้นที่ในหางสรรพสินคา
5. มีความคลองตัวสูง การโยกยายเปลี่ยนแปลงทําเลก็สะดวก ประหยัด

ขอจํากัดของ ซุมกาแฟ
1. อาจจะมีปญหาถาจะตั้งบนถนนที่เปนจุดเปาหมาย เน่ืองจากตองพิจารณาถึงขอจํากัดของ

กรุงเทพมหานครวาสามารถอนุญาตใหตั้งซุมตามทางเดินเทาไดหรือไม
2. การเก็บรักษารานที่เปนซุม คอนขางมีความเสี่ยงในยามวิกาล เพราะไมไดตั้งอยูในอาคารที่

มียามรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา แตสําหรับซุมที่อยูในอาคารที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย จะไมไดรับประโยชนในการทําประชาสัมพันธ เพราะผูสัญจรไปมา อาจจะไมทราบ
วามีอยูในอาคารใดบาง

อยางไรก็ตามแนวคิดดังกลาว จําเปนจะตองศึกษาและกําหนดถนนสายตัวอยาง ซ่ึงขอนําเสนอ
ถนนสีลม  เน่ืองจากเปนถนนธุรกิจสายสําคัญ ถือเปนถนนเศรษฐกิจ ที่มีกลุมคนชั้นกลาง คนทํางาน
เปนกลุมเปาหมายมากที่สุด ตลอดเสนทางของถนนสีลมในระยะทาง 2 กิโลเมตร (โดยประมาณ) มี
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อาคารสํานักงานมากมายเปนที่ตั้งของธนาคาร,บริษัท หางรานตางๆ โดยเฉพาะเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ
ของธนาคารกรุงเทพฯ อาคารซี พี ทาวเวอร และหางสรรพสินคาหลายแหง ซ่ึงรวมบุคลากรตางชาติ ที่
นิยมด่ืมกาแฟเปนประจําดวย ดังน้ันถนนสีลมจึงเปนถนนสายที่นาจะทดลองดําเนินการมากที่สุด

คูแขงทางการคาบนถนนสีลม ตามที่ไดสํารวจมามีอยูหลายแหงเชน
1. กลุมรานอาหาร DELIFRANCE ซ่ึงเปนลักษณะ CAFÉ เล็กๆ หรือ ซุมผลิตภัณฑ NESTLE

ซ่ึงมีเครื่องด่ืมประเภทกาแฟสําเร็จรูปจําหนาย หรือแมกระทั่งราน SEVEN – ELEVEN ก็มี
ผลิตภัณฑกาแฟสําเร็จรูปจําหนายซึ่งรานคาประเภทนี้ จะเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใหกับผู
บริโภค แตทั้งหมดที่กลาวมานั้นเปนรานที่จําหนายกาแฟสําเร็จรูป จึงไมใชคูแขงที่สําคญ
ของ บานใรกาแฟ

2. กลุมที่ถือเปนคูแขงโดยตรงคือ STARBUCK, COFFEE WORLD ซ่ึงมีเพียง 2 แหง ซ่ึงราน
STARBUCK ตั้งอยูในซอยคอนแวนต สวนราน COFFEE WORLD ตั้งอยูชวงหัวถนนสีลม
และอีกชวงคือประมาณ 250 เมตร จึงจะเปนอีกรานหนึ่ง

จะเห็นวายังมีชองวางและโอกาสที่ บานใรกาแฟ จะสอดแทรกเขาไปไดอีกมาก บนถนนที่มี
ความยาว 2,000 เมตร บนสองฝงของทางเทา เราสามารถจัดตั้งซุมกาแฟไดไมนอยกวา 10 ซุม ซ่ึงถา
เปดพรอมๆ กัน จะสามารถเรียกความสนใจไดมากในการเปดตัว บานใรกาแฟ เขามาอยูตลาดในเมือง
ซ่ึงนาสนใจเปนอยางยิ่ง
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ดวยแผนการผลิตของบริษัทจะขยายสาขาใหได 100 สาขาในป 2544 ตามเสนทางหลักของการ
เดินทางทองเที่ยวและธุรกิจ จึงกําหนดแผนการดําเนินการดังน้ี

1. ในป 2544 นับจากเดือน เมษายน – ธันวาคม 2544 อัตราการขยายตัวของสาขาจะเปน
ลักษณะเปนเคานเตอรในรานปม JET 1 สาขาและลักษณะ Stand Alone 4 สาขาตอเดือน
โดยสาขาเปน Stand Alone คากอสรางสาขาละ 350,000

2. ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องชงกาแฟครบชุดจํานวน 5 ชุดในทุกๆ เดือนโดยเฉลี่ย
ชุดละ 40,000 บาท

3. จัดเตรียมอบรมบุคลากรประมาณ 10 คนทุก ๆ เดือนเพ่ือสงไปประจําสาขาที่จะเปดใหม
และใชทดแทนในกรณีเกิดปญหาการเปลี่ยนงานของพนักงานโดยมีทีมฝกอบรมของ
บริษัทเอง

4. พนักงานใหม บริษัทฯจางในอัตราคนละ 250 ตอคนตอวัน
5. บริษัทตองผลิตกาแฟขวด ซ่ึงใชลดการเสียโอกาสอันเกิดจากการที่ลูกคาตองรอคอยโดยตั้ง

เปาหมายใหสามารถขายได เดือนละ 150 ขวดตอสาขา
6. บริษัทตองสั่งซ้ือวัตถุดิบทางตรง และทางออม โดยรับเครดิต ดังน้ี

เมล็ดกาแฟ ชําระเงินเม่ือไดรับสินคา
ชาโกโกนํ้าหวาน เครดิต   30        วัน
เครื่องปรุง เครดิต    30           วัน
ภาชนะบรรจุภัณฑ         เครดิต    30           วัน

7. คาเชาพื้นที่ขาย และสวนแบงประมาณ 3% ของยอดขาย
8. อัตราเงินเดือนของพนักงานบริหารเพิ่มขึ้น 10% ตอป
9. การเพิ่มสาขา 1 สาขา จะตองขายไดวันละ 65 แกว หรือ 1,950 แกว ตอเดือน และจุดคุม

ทุนของการขยายสาขาใชเวลา 6 เดือนจะถึงจุดคุมทุนหรือ 11,700 แกว
10. วัตถุดิบกาแฟ 250 กรัม ชงได 13 แกว หรือหน่ึงกิโลกรัม ชงได 52 แกว เฉลี่ยแกวละ

55 บาท จะขายไดประมาณ 2,860 บาท ตอกิโลกรัมสวนผสมอื่นๆ 8% ของยอดขาย
วัสดุสิ้นเปลือง 8.5% ของยอดขาย วัตถุดิบประมาณ 4.18 ของยอดขาย

11. คาโทรศัพทประมาณ 3,000 บาท ตอสาขาตอเดือน มีคาบริการเพจเจอร 450 บาท
คาอุปกรณเพจเจอรเครื่องละ 3,500 ตอเครื่องตอสาขา

12. พนักงานประจําสาขาประมาณ 2 คน ตอสาขา
13. คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 1,500 บาท ตอคนตอ 7 วัน (โดยถือวาพนักงานที่มาฝก

อบรมจะไดคาแรงวันละ 200 บาท โดยที่ไมไดไปเปนพนักงานขายจึงถือเปนคาใชจายใน
การฝกอบรม (7x 200 + อ่ืนๆ 100 = 1,500)

14. คาไฟฟาเฉลี่ยสาขาละประมาณ 1,500 บาทตอเดือนตอสาขา

5.  แผนการผลิตและดําเนิน
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15. ยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 5% ทุกเดือน
16. กิจการมีคาใชจายในการบํารุงรักษา 3% ของยอดขาย
17. คาใชจายในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ 20,000 บาท/เดือน
18. คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 1% ของยอดขาย
19. บริษัทสํารองวัตถุดิบคงเหลือดังน้ี

เมล็ดกาแฟ 50% ของยอดใชวัตถุดิบแตละเดือน
สวนผสมอื่นๆ 25% ของยอดใชวัตถุดิบแตละเดือน
ภาชนะบรรจุภัณฑ 30% ของยอดใชภาชนะบรรจุภัณฑแตละเดือน

20. วัตถุดิบกาแฟราคาตอกิโลกรัมจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 3% ในแตละป
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ป 2544 จํานวนสาขา ยอดขาย ยอดขายสาขาที่เพ่ิมขึ้น รวมยอดขาย ยอดขายขนม
ม.ค. 56 5,939,500 - 5,939,500 330,400
ก.พ. 56 6,236,400 - 6,236,400 340,300
มี.ค. 56 6,548,200 - 6,548,200 350,500
เม.ย. 61 6,875,610 536,250 7,411,860 393,400
พ.ค. 66 7,782,390 536,250 8,318,640 436,300
มิ.ย. 71 8,734,500 536,250 9,270,750 479,200
ก.ค. 76 9,734,280 536,250 10,270,530 522,100
ส.ค. 81 10,784,050 536,250 11,320,300 565,000
ก.ย. 86 11,886,300 536,250 12,422,550 607,900
ต.ค. 91 13,043,670 536,250 13,579,920 650,800
พ.ย. 96 14,258,900 536,250 14,795,150 636,600
ธ.ค. 101 15,534,900 536,250 16,071,150 736,600

รวมยอดขาย 122,184,950 6,106,200

ปริมาณการใชวัตถุดิบในป 2544
ป 2544 จํานวนกาแฟใช/กก. @ เปนเงิน สวนผสมอื่นๆ 8% รวม
ม.ค. 2,075 120 249,000 475,100 724,100
ก.พ. 2,180 120 261,600 498,900 760,500
มี.ค. 2,290 120 274,800 523,800 798,600
เม.ย. 2,590 120 310,800 592,900 903,700
พ.ค. 2,910 120 349,200 665,400 1,014,600
มิ.ย. 3,240 120 388,800 741,600 1,130,400
ก.ค. 3,590 120 430,800 821,600 1,252,400
ส.ค. 3,960 120 475,200 905,600 1,380,800
ก.ย. 4,340 120 520,800 993,800 1,514,600
ต.ค. 4,750 120 570,000 1,086,400 1,656,400
พ.ย. 5,160 120 619,200 1,180,700 1,799,900
ธ.ค. 5,620 120 674,400 1,285,600 1,960,000

รวม 14,896,000

6.  แผนการเงิน
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ประมาณการลงทุนในอุปกรณเครื่องใชในป 2544
ป 2544 อุปกรณเครื่องชงกาแฟ อาคาร เครื่องสื่อสาร วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ม.ค. 40,000 - - 504,850 544,850
ก.พ. 40,000 - - 530,090 570,090
มี.ค. 40,000 - - 556,590 596,590
เม.ย. 200,000 1,440,000 17,500 630,000 2,287,500
พ.ค. 200,000 1,440,000 17,500 707,000 2,364,500
มิ.ย. 200,000 1,440,000 17,500 788,000 2,445,500
ก.ค. 200,000 1,440,000 17,500 872,990 2,530,490
ส.ค. 200,000 1,440,000 17,500 962,200 2,619,700
ก.ย. 200,000 1,440,000 17,500 1,055,900 2,713,400
ต.ค. 200,000 1,440,000 17,500 1,154,290 2,811,790
พ.ย. 200,000 1,440,000 17,500 1,254,200 2,911,700
ธ.ค. 200,000 1,440,000 17,500 1,366,040 3,023,540
รวม 19,200,000 12,960,000 157,500 10,382,150 25,419,650

ประมาณการสั่งซ้ือ และคงเหลือของวัตถุดิบป 2544 – 2548
2544 2545 2546 2547 2548

ประมาณวัตถุดิบที่ใช/kg 42,170 44,460 46,870 49,320 51,630 1
ราคา 120 124 128 132 135 2
มูลคาที่ใชวัตถุดิบ 5,125,200 5,535,360 5,999,360 6,510,240 6,970,050 3
สํารองวัตถุดิบปลายงวด 50% 213,550 230,640 249,970 271,260 290,420 4
ปริมาณใชสวนผสมอื่นๆ 8% 9,771,920 10,212,920 10,723,570 11,283,060 11,812,200 5
สํารองสวนผสมปลายงวด 25% 203,580 212,770 223,410 235,060 246090 6
ปริมาณใชวัสดุสิ้นเปลือง 8.5% 10,382,660 1,085,1230 11,393,790 11,988,250 12,550,460 7
สํารองวัสดุสิ้นเปลืองปลายงวด 30% 259,570 271,280 284,850 299,700 313,760 8
ตนทุนวัตถุดิบไวใช 25,279,780 26,599,510 28116720 29,781,550 31,332,710 9
มูลคาวัตถุดิบปลายงวด 676,700 714,690 758230 806,020 850,270 10
วัตถุดิบตนงวด 162,340 676,700 714690 758,230 806,020 11

12
3=1x2  \  4=3/12x50%  \  6=5/12x25%  \  8=7/12x30%  \  9=3+5+7 \ 10=4+6+8
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ประมาณการเงินสดรับ – จาย ป 2544
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เงินสดยกมา 11,702,701 13,721,168 16,281,865 1,834,3022 20,091,391 22,439,075 1
เงินสดรับจากรายได
  ยอดขายสินคาหลัก 5,939,500 6,236,400 6,548,200 7,411,800 8,318,640 9,270,750 2
  ยอดขายจากฝากขาย 330,400 340,300 350,500 393,400 436,300 479,200 3
  เงินสดรับจากรายได 6,269,900 6,576,700 6,898,700 7,805,200 8,754,940 9,749,950 4
รวม 17,972,601 20,297,868 23,180,565 26,148,222 28,846,331 32,189,025 5
เงินสดจาย:
  วัตถุดิบกาแฟ 249,000 261,600 274,800 310,800 349,200 388,800 6
  สวนผสมอื่นๆ 637,446 475,100 498,900 523,800 592,900 665,400 7
  วัสดุส้ินเปลือง 622,848 04,850 530,090 556,590 630,000 707,000 9
  อุปกรณเครื่องใช 40,000 40,000 40,000 200,000 200,000 200,000 10
  อุปกรณส่ือสาร - - - 17,500 17,500 17,500 11
  ส่ิงปลูกสรางงวด 1 - - 720,000 720,000 720,000 720,000 12
  ส่ิงปลูกสรางงวด 2 - - - 720,000 720,000 720,000 13
  คาฝกอบรมพนักงาน - - 15,000 15,000 15,000 15,000 14
  คาสวนแบงการขาย 3% 188,097 197,301 204,261 234,156 262,648 292,498 15
  พนักงานขาย 943,580 943,580 943,580 1,018,580 1,093,580 1,168,580 16
  เงินเดือน 669,075 669,075 669,075 669,075 669,075 729,075 17
  คาโทรศัพท 168,000 168,000 168,000 183,000 198,000 213,000 18
  คาบริการสื่อสาร 29,250 29,250 29,250 31,500 33,750 36,000 19
  คาไฟฟา 84,000 84,000 84,000 91,500 99,000 106,500 20
  คาโฆษณาสงเสริมการขาย 1% 62,699 65,757 68,087 78,052 57,549 97,499 21
  คาขนสง 1.5% 94,048 98,650 102,130 117,078 131,324 101,249 22
  คาซอมบํารุง 3% 188,000 197,300 204,200 234,100 262,640 292,390 23
  คาน้ํา 125,390 131,530 136,170 156,100 175,090 195,000 24
  คาใชจายสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 25
  คาวิจัยพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 26
  ปรึกษาตรวจสอบบัญชี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 27
รวมเงินสดจาย 4,251,433 4,016,003 4,837,543 6,056,831 6,407,256 6,815,491 28
รวมเงินสดคงเหลือ 13,721,168 16,281,865 18,343,022 20,091,391 22,439,075 25,373,534 29

อธิบาย 4=2+3 / 5=1+4 / 1 คือ 29 ของเดือนกอนยกมา / 28= 6 ถึง 27 รวมกัน / 29=5-28
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ประมาณการเงินสดรับ – จาย ป 2544
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เงินสดยกมา 25,373,534 28,897,146 33,059,610 37,926,372 43,508,529 49,844,542 1
เงินสดรับจากรายได
  ยอดขายสินคาหลัก 10,270,530 11,320,300 12,422,550 13,579,920 14,759,150 16,071,150 2
  ยอดขายจากฝากขาย 522,100 565,000 607,900 650,800 693,700 736,600 3
  เงินสดรับจากรายได 10,792,630 11,885,300 13,030,450 14,230,720 15,452,850 16,807,750 4
รวม 36,166,164 40,782,446 46,090,060 52,157,092 58,961,379 66,652,292 5
เงินสดจาย:
  วัตถุดิบกาแฟ 430,800 475,200 520,800 570,000 619,200 674,400 6
  สวนผสมอื่นๆ 741,600 821,600 905,600 993,800 1,086,400 1,180,700 7
  วัสดุส้ินเปลือง 788,000 872,990 962,200 1,055,900 1,154,290 1,254,200 9
  อุปกรณเครื่องใช 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10
  อุปกรณส่ือสาร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 11
  ส่ิงปลูกสรางงวด 1 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 - 12
  ส่ิงปลูกสรางงวด 2 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 13
  คาฝกอบรมพนักงาน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14
  คาสวนแบงการขาย 3% 323,778 356,559 390,913 426,921 463,585 504,232 15
  พนักงานขาย 1,243,580 1,318,580 1,393,580 1,468,580 1,543,580 1,618,580 16
  เงินเดือน 729,075 759,075 759,075 789,075 789,075 819,075 17
  คาโทรศัพท 228,000 243,000 258,000 273,000 288,000 303,000 18
  คาบริการสื่อสาร 38,250 40,500 42,750 45,000 47,250 49,500 19
  คาไฟฟา 114,000 121,500 129,000 136,500 144,000 151,500 20
  คาโฆษณาสงเสริมการขาย 1% 107,926 118,853 130,304 142,307 154,528 168,077 21
  คาขนสง 1.5% 161,889 178,279 195,456 213,460 231,792 252,116 22
  คาซอมบํารุง 3% 323,770 356,500 390,910 426,920 463,580 504,230 23
  คาน้ํา 215,850 237,700 262,600 284,600 309,057 336,100 24
  คาใชจายสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 25
  คาวิจัยพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 26
  ปรึกษาตรวจสอบบัญชี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 27
รวมเงินสดจาย 7,269,018 7,722,836 8,163,688 8,648,563 9,116,837 9,638,210 28
รวมเงินสดคงเหลือ 28,897,146 33,059,610 37,926,372 43,508,529 49,844,542 57,734,082 29

อธิบาย 4=2+3 / 5=1+4 / 1 คือ 29 ของเดือนกอนยกมา / 28= 6 ถึง 27 รวมกัน / 29=5-28
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ประมารการกระแสเงินสดป 2545 – 2548

2545 2546 2547 2548
เงินสดยกมา 51,820,272.00 94,362,597.07 140,314,499.35 188,313,711.03
เงินสดรับจากรายได :
   ยอดขายสินคาหลัก 127,661,510.00 134,044,590.00 141,038,220.00 147,652,420.00
   ยอดขายจากฝากขาย 6,411,510.00 6,732,080.00 7,068,690.00 7,422,120.00
รวมเงินสดในมือ 185,893,292.00 235,139,267.07 288,421,409.35 343,388,251.03
เงินสดจาย :
   ชําระเจาหนี้งวดกอน 2,651,739.75 1,843,504.03 1,935,679.21 2,036,470.02
   ชําระสินคาในงวด 24,716,005.97 26,181,040.79 27,745,079.98 29,200,435.07
   คาใชจายตางๆ 31,260,957.10 33,137,470.35 35,202,805.55 37,366,526.70
   คาภาษีปกอนปจจุบัน 17,469,132.11 17,458,252.56 18,209,403.58 19,047,632.02
   คาจางแรงงาน 15,432,860.00 16,204,500.00 17,014,730.00 17,865,460.00
รวมเงินสดจาย : 91,530,694.93 94,824,767.72 100,107,698.32 105,516,523.81
เงินสดคงเหลือสุทธิ 94,362,597.07 140,314,499.35 188,313,711.03 237,871,727.22
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ประมาณการกําไรสุทธิ 5 ป
2544 2545 2546 2547 2548

ยอดขาย :
   ยอดขายสินคาหลัก 122,148,890.00 127,661,510.00 134,044,590.00 141,038,220.00 147,652,420.00
   ยอดจากฝากขาย 6,106,200.00 6,411,510.00 6,732,080.00 7,068,690.00 7,422,120.00
รวมยอดขายทั้งสิ้น 128,255,090.00 134,073,020.00 140,776,670.00 148,106,910.00 155,074,540.00
หัก ตนทุนสินคาขาย :
     วัตถุดิบตนงวด 162,340.00 676,700.00 714,690.00 758,230.00 806,020.00
บวก ซื้อวัตถุดิบ 25,279,780.00 26,559,510.00 28,116,720.00 29,781,550.00 31,332,710.00
  วัตถุดิบมีไวเพ่ือขาย 25,442,120.00 27,236,210.00 28,831,410.00 30,539,780.00 32,138,730.00
หัก วัตถุดิบปลายงวด 676,700.00 714,690.00 758,230.00 806,020.00 850,270.00
   ตนทุนวัตถุดิบ 24,765,420.00 26,521,520.00 28,073,180.00 29,733,760.00 31,288,460.00
บวก คาแรงพนักงานขาย 14,697,960.00 15,432,860.00 16,204,500.00 17,014,730.00 17,865,460.00
ตนทุนสินคาขาย 39,463,380.00 41,954,380.00 44,277,680.00 46,748,490.00 49,153,920.00
กําไรข้ันตน 88,791,710.00 92,118,640.00 96,498,990.00 101,358,420.00 105,920,620.00
หัก  คาใชจาย
  เงินเดือนบริหาร 8,778,900.00 9,656,790.00 10,622,470.00 11,684,720.00 12,853,190.00
  สวนแบงการขาย 3% 3,844,949.00 4,022,190.60 4,223,300.10 4,443,207.30 4,652,236.20
  คาฝกอบรมพนักงาน 150,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
  คาโทรศัพทสาขา 2,691,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
  คาบริการสื่อสาร 452,520.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00
  คาไฟฟา 1,345,500.00 1,493,500.00 1,642,850.00 1,807,140.00 1,987,850.00
  คาโฆษณาสงเสริมการขาย 1% 1,251,648.00 1,340,730.20 1,407,766.70 1,481,069.10 1,550,745.40
  คาขนสง 1.5% 1,877,471.00 2,011,095.30 2,111,650.05 2,221,603.65 2,326,118.10
  คาซอมบํารุง 3% 3,844,540.00 4,022,190.60 4,223,300.10 4,443,207.30 4,652,236.20
  คาน้ํา 2,565,187.00 2,681,460.40 2,815,533.40 2,962,138.20 3,101,490.80
  คาวิจัยพัฒนา 240,000.00 288,000.00 345,600.00 414,720.00 497,660.00
  ปรึกษาตรวจสอบบัญชี 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
  คาใชจายตรวจสอบบัญชี 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
  คาเสื่อมราคา 1,959,554.64 2,663,507.70 2,663,507.70 2,663,507.70 2,663,507.70
รวมคาใชจายบริหาร 30,561,269.64 33,924,464.80 35,800,978.05 37,866,313.25 40,030,034.40
กําไรกอนภาษี 30% 58,230,440.36 58,194,175.20 60,698,011.95 63,492,106.75 65,890,585.60
กําไรหลังภาษี 40,761,308.25 40,735,922.64 42,488,608.37 44,444,474.73 46,123,409.92

http://www.bkk.com/
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ประมาณการ
งบดุล ป 2544

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

                    เงินสด+ธนาคาร 57,734,082.00
                    วัตถุดิบคงเหลือ     676,700.00 58,410,782.00

สินทรัพยถาวร
อาคาร                                          21,246,594.04
อุปกรณเครื่องใชสาขา                         4,182,968.03
อุปกรณสํานักงาน                              1,243,673.16
อุปกรณสื่อสาร                                     239,224.88           26,912,460.11

                                                     85,323,242.11

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินระยะสั้น

เจาหนี้                                           2,651,739.75
คาใชจายคางจาย(ภาษี)                     17,469,132.11
ภาษีคางจาย ป 2543                          5,913,810.00            26,034,681.86

สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน                                 1,000,000.00
กําไรสะสม                                     58,288,560.25            59,288,560.25

  85,323,242.11
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ประมาณการงบดุลป 2544 – 2548

2544 2545 2546 2547 2548
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
  เงินสดและเงินฝาก 51,820,272.00 94,362,597.07 140,314,499.34 188,313,711.03 237,871,727.22
  วัตถุดิบคงเหลือ 676,700.00 714,690.00 758,230.00 806,230.00 850,270.00
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 52,496,972.00 95,077,287.07 141,072,729.34 189,119,731.03 238,721,997.22
สินทรัพยถาวรสุทธิ 26,912,460.11 24,248,952.41 21,585,444.71 18,921,937.01 16,258,429.31
สินทรัพยรวมท้ังสิ้น 79,409,432.11 119,326,239.48 162,658,174.05 208,041,668.04 254,980,426.53
หน้ีสินและสวนผูถือหุน
หนี้สินระยะส้ัน
  เจาหนี้การคา 2,651,739.75 1,843,504.03 1,935,679.21 2,036,470.01 2,132,274.93
  ภาษีนิติบุคคล 17,469,132.11 17,458,252.56 18,209,403.58 19,047,632.02 19,767,175.68
รวมหนี้สินระยะส้ัน 20,120,871.86 19,301,756.59 20,145,082.79 21,084,102.03 21,899,450.61
สวนของผูถือหุน
  ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
  กําไรสะสม 58,288,560.25 99,024,482.89 141,513,091.26 185,957,566.01 232,080,975.92
รวมสวนของผูถือหุน 59,288,560.25 100,024,482.89 142,513,091.26 186,957,566.01 233,080,975.92
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 79,409,432.11 119,326,239.48 162,658,174.05 208,041,668.04 254,980,426.53

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

2544 2545 2546 2547 2548
1. การวิเคราะหสภาพคลอง
    (LIQUIDITY RATIO)
1.1 CURRENT RATIO / เทา 2.60 4.90 7.00 8.96 10.90
1.2 QUICK RATIO / เทา 2.57 4.88 6.90 8.93 10.86
2. ความสามารถทํากําไร
    (PROFITABILITY RATIO)
2.1 กําไรตอยอดขาย (ROS) 31.78% 30.38% 30.18% 30.01% 29.74%
2.2 กําไรตอสินทรัพย (ROA) 51.33% 34.14% 26.12% 21.36% 18.09%
2.3 กําไรตอสวนผูถือหุน (ROE) 68.75% 40.73% 29.81% 23.77% 19.79%
2.4 อัตราสวนกําไรขั้นตน (GPM) 69.23% 68.71% 68.55% 68.44% 68.30%
2.5 อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS)฿ 4,076.31 4,073.59 4,248.86 4,444.45 4,612.34
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จากการวิเคราะหงบการเงิน จะเห็นไดวาสภาพคลองของกิจการมีคอนขางสูง และเพิ่มขึ้นตลอด
ทุกๆ ป อันเนื่องมาจากมีสภาพของเงินสดในมือคอนขางมาก การถือเงินสดมากเกินไป ในขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยคอนขางถูก กิจการจึงควรหาโครงการอื่นเพ่ือลงทุนและขยายขีดความสามารถในการทํากําไรให
สูงขึ้น เพราะจากอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร จะเห็นวาทั้ง ROS, ROA, ROE มีอัตราสวนที่
ลดลงคอนขางมากทุกป ทําใหเห็นวากิจการถือครองสินทรัพยหมุนเวียนโดยไมกอใหเกิดรายไดคอนขาง
มาก ซ่ึงถือวากิจการไมมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ทําใหอัตราความสามารถในการทํากําไร
ลดลงเรื่อยๆ แมวากําไรตอหุนอยูในระดับสูงเปนที่นาพอในก็ตาม

ความตองการของแหลงเงินทุน
จากการวิเคราะหแผนการเงิน ทั้งงบกระแสเงินสด งบดุล งบกําไรขาดทุน และใหวิเคราะหอัตรา

สวนทางการเงิน ในป 2544 ถึง 2548 กิจการมีสภาพคลองสูงมาก ในการดําเนินธุรกิจตลอดป
2544-2548 จะมีเงินสดและเงินฝากธนาคารในระดับ 200 ลาน จึงยังไมมีความจําเปนในการหาแหลงเงิน
ทุนจากภายนอกเขามาเสริม ความตองการแหลงเงินทุน จึงไมมีในชวงของป 2544-2548
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การบริหารงาน
1. มีหลักการบริหารแบบพี่นองและมีการใหกําลังใจแกพนักงานทุกคนดวยคาคอมมิชชั่นที่

พอเพียง
2. ใหนโยบายสําหรับผูจัดการเขต 3 อยางคือ

1. จัดการและบริหารราน
2. ใหความอบอุน และดูแลเอาใจใสพนักงาน
3. สรางใหพนักงานเกิดความรักตัวเองกอนรักองคกร เพ่ือสงผลใหตัวพนักงานเกิดความ

รักในตัวองคกรอยางแทจริงตอไป

การจัดระบบในองคกร (Organization Chart)

แผนกผลิตภัณฑ แผนระบบ   แผนการตลาด  แผนกแฟรนไชส  เขต 1   เขต 2     เขต 3   เขต 4    เขต 5   เขต 6

สวนบุคลากร        สวนบัญชี                       สวนลูกคา  บาน 1   บาน 1   บาน 1   บาน 1   บาน 1  บาน 1
สวนสถิติประเมิน  สวนการเงิน             สวนคุณภาพ  บาน 2   บาน 2   บาน 2   บาน 2   บาน 2  บาน 2
สวนสวัสดิการ      สวนคอมพิวเตอร             สวนฝกอบรม  บาน 3   บาน 3   บาน 3   บาน 3   บาน 3  บาน 3
                                                                                  บาน 4   บาน 4   บาน 4   บาน 4   บาน 4  บาน 4
                                                                                  บาน 5   บาน 5   บาน 5   บาน 5   บาน 5  บาน 5
                                                                                  บาน 6   บาน 6   บาน 6   บาน 6   บาน 6  บาน 6

ปญหาและอุปสรรค

1. ดานบุคลากร
เน่ืองจากนโยบายหลักของราน คือการสรางทรัพยากรดานบุคลากรขึ้นมาเอง โดยมิไดตั้ง
เง่ือนไขทางดานวุฒิการศึกษา อายุ เพศ สําหรับทุกตําแหนงในราน ดังน้ันพนักงานจึงไมใชผู

บ. PED ออกแบบไรนา จก.

สํานักงานกลาง สํานักงานภาคพื้น

ทรัพยากร ฝายธุรกิจ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน

7.  การบริหาร จัดการ
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เชี่ยวชาญในดานตางๆ โดยทางบริษัทก็ไดมีการรับรองการพัฒนาฝมือบุคลากรดวยการจัด
โปรแกรมฝกอบรมเสริมทักษะความรูดานการทํางานโดยเฉพาะ

2. ปญหาดานระบบการจัดการ
เน่ืองดวยเปนการเริ่มทําธุรกิจเปนครั้งแรก เรื่องระบบการจัดการตางๆ ภายในจึงยังไมคอย
ลงตัว เชน ระบบการบัญชี ที่ไมทราบวาจะตองเสียคาใชจายอยางไรบาง เชน ภาษีตางๆ หรือ
งานดานสวัสดิการของพนักงานดานประกันสังคม

3. ปญหาของระบบแฟรนดไชส
1. ความไมเขาใจในระบบแฟรนไชสของผูมาซื้อ เพราะเขาตองการแตก Line รานกาแฟไปสู

เบียรการเดนท
2. ผูบริการของแฟรนไชสไมตองการทําตามกฎทุกขอของบานใรกาแฟ อาทิ เครื่องแตงกาย

ของพนักงาน การจัดรูปแบบราน เปนตน

แผนการตลาดของบานใรกาแฟ

โฆษณา
ยังไมเคยทําโฆษณาของตัวเองออกมา เพียงแตทําปายโฆษณาชื่อรานที่ปมนํ้ามันเจ็ทที่มีราน
บานไรอยูในปมเทานั้นแตในอนาคตคาดวาจะทําขึ้นมาเพื่อสราง Brand Awareness ใหมากขึ้น

ประชาสัมพันธ
ไดทําการประชาสัมพันธรานบานใรกาแฟผานทางอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
www.bkk.com เพียงชองทางเดียว แตคาดวาจะพัฒนาสูชองทางอื่นตอไปในอนาคต
สําหรับการใหสัมภาษณของ คุณสายชล เพยาวนอย ทางสื่อตางๆ น้ันก็ไดทําอยางตอเน่ืองโดย
การใหสัมภาษณมาแลวหลายสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ นิตยสาร รายการโทรทัศน และวิทยุ ซ่ึงวิธีการ
น้ีก็ถือเปนการประชาสัมพันธรานอีกทางหนึ่งเชนกัน

การจัดการสงเสริมการขาย
ยังไมเคยจัดเปนรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมการขายของบานไรเอง แตไดเคยจัดการสงเสริม
การขายรวมกับปมนํ้ามันJET โดยการมอบคูปองสวนลดใหกับผูที่เติมนํ้ามันที่ปม JET รวมทั้ง
ยังไดมอบบัตรลดราคากาแฟในรานบานใรกาแฟเพื่อเปนรางวัลใหกับผูที่ตอบคําถามใน
www.bkk.com ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การจัดกิจกรรมนอกสถานที่
มีแนวคิดที่จะแนะนําผลิตภัณฑใหคนทั่วไปรูจักรานบานใรกาแฟมากขึ้น จึงไดจัดทํารถบานใร
กาแฟเคลื่อนที่ เพ่ือนํากาแฟของบานใรกาแฟขายตามงานเทศกาลตางๆ เชนงานเทศกาลของ
ชมทุงดอกทานตะวันที่ จังหวัดลพบุรี, งานแสดงสีเสียง ที่สะพานขามแมนํ้าแคว เปนตน

http://www.bkk.com/
http://www.bkk.com/
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แผนการดําเนินงานตอไปในอนาคต
มีโครงการจัดตั้งสวนกาแฟขนาดใหญ เพ่ือสรางเปนที่ชุมนุมของคนนิยมด่ืมกาแฟขึ้น และสราง
เปนสวนสนทนาในการทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงไดเปดสวนกาแฟไปแลว 1 แหง คือสวนกาแฟโรง
โปะ แตตอไปจะสรางใหเปนสวนกาแฟขนาดใหญ ขนาดพื้นที่เทากับ 1 สนามฟุตบอล

ทีมผูบริหาร
นายสายชล  เพยาวนอย
อายุ : 34  ป    คนจังหวัดสระบุรี
การศึกษา :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณ :    สถาปนิก บริษัท แลนด แอนด เฮาส  จํากัด

นางสาวรัชนิดา  ตะนะสอน
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 6 ตุลาคม 2519
อายุ :  25  ป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบัญชี
ประสบการณการทํางาน : บริษัท แคนนอนเอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จํากัด ตําแหนง Chiff Operator    
                                 ระยะเวลา 8 เดือน
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 1 ตุลาคม 2542
ตําแหนง : ผูชวยผูจัดการภาค 1  ฝายอบรมและจิตวิทยา
รายละเอียดงาน : ดูแลเรื่องงานฝกอบรม และดานจิตวิทยา

นายวีรยุทธ  บุตรพรหม
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 22 กรกฎาคม 2519
อายุ : 25 ป
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร เอกบริหารธุรกิจ แขนง การเงินการธนาคาร
ประสบการณการทํางาน :  1.  อูซอมรถ ระยะเวลา 6 เดือน

                        2.  เซเวนอีเลฟเวน ระยะเวลา 2ป
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 26 มกราคม 2543
อายุการทํางาน : 1 ป 2 เดือน
ตําแหนง : ปฏิบัติการพื้นที่เขต 7
รายละเอียดงาน : ดูแลใหคําปรึกษา กับบุคลากรประจําสาขาบาน
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นางสาวนงลักษณ  จันทรประภาส
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 24 มีนาคม 2516
อายุ : 25 ป
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต เอกบริหารธุรกิจ (การบริหารงานทั่วไป)
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 2 กุมภาพันธ 2542
ตําแหนง : ผูชวยผูจัดการเขต 8
รายละเอียดงาน : ดูแลนโยบาย ใหคําปรึกษา บริหารงาน ในระดับเขต

นายกอง  พรรคเจริญ
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 11 กันยายน 2519
อายุ : 25 ป
การศึกษา : อนุปริญญาศาสตร โปรแกรมวิชากอสราง
ประสบการณการทํางาน : บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ตําแหนง : เจาหนาที่เขียนแบบ ระยะเวลา 4 ป
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 1 ตุลาคม 2542
ตําแหนง : ผูชวยสํานักงานกลาง 2
รายละเอียดงาน : ดูแลดานงานกอสราง

นางสาวจัณฑจุฑา  สุนทรเกียรติวงส
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 1 กันยายน 2508
อายุ : 36 ป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา พณิชยกรรม สาขาการขาย
ประสบการณการทํางาน : บริษัท สยามพัฒนา จํากัด
ตําแหนง : หัวหนาแผนก ระยะเวลา 1 ป
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 6 กันยายน 2542
อายุงาน : 1 ป 7 เดือน
ตําแหนง : ผูจัดการเขต 4
รายละเอียดงาน : ดูแลนโยบาย ใหคําปรึกษา บริหารงาน ในระดับเขต
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นางนิภา  คงเจริญ
สถานภาพ : สมรส มีบุตร 2 คน
เกิดวันที่ : 8 กุมภาพันธ 2504
อายุ : 40 ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี คณะครุศาสตรบัณฑิต เอกคหกรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน : 1. โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร   ตําแหนงอาจารย      ระยะเวลา 1 ป
                                 2. บริษัท ชินวุฒิกอสราง จํากัด  ตําแหนงการเงิน    ระยะเวลา 4 ป
                                 3. โรงแรมแซนดรีสอรท         ตําแหนงหัวหนาแคชเชียร  ระยะเวลา 5 ป
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 15 มีนาคม 2542
อายุการทํางาน : 2 ป
ตําแหนง : ผูจัดการเขต 2
รายละเอียดงาน : ดูแลนโยบาย ใหคําปรึกษา บริหารงาน ในระดับเขต

นางสาวอมรรัตน  หอมจันทร
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2510
อายุ : 34 ป
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร เอกการจัดการทั่วไป (บัญชี)
ประสบการณการทํางาน : บริษัท ซีเกท จํากัด
ตําแหนง : Leadek ระยะเวลา 12 ป
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 1 กุมภาพันธ 2542
อายุ :  2 ป 1 เดือน
ตําแหนง : ผูจัดการเขต 1, 7
รายละเอียดงาน : ดูแลนโยบาย ใหคําปรึกษา บริหารงาน ในระดับเขต

นางสาวอัจจิมา  พูนทวีป
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 1 มกราคม 2515
อายุ :  29 ป
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร เอก การจัดการ (ทรัพยากรมนุษย)
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ประสบการณการทํางาน : 1. บริษัท UCC จํากัด       ตําแหนง พนักงานขาย   ระยะเวลา 1 ป
                                 2. บริษัทฟวชั่นไฟรเซฟตี้   ตําแหนง พนักงานธุรการ-บัญชี ระยะเวลา 1 ป
                                 3. บริษัท MMC จํากัด       ตําแหนง พนักงานฝายการเงิน   ระยะเวลา 1 ป
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 1 กันยายน 2542
อายุการทํางาน : 1 ป 7 เดือน
ตําแหนง : รักษาการผูจัดการภาค 2
รายละเอียดงาน : ดูแลนโยบาย ใหคําปรึกษา บริหารงาน ในระดับเขต

นางสาวพัชวดี คงตะแบก
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ :  25 เมษายน 2516
อายุ : 27 ป
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร เอกการประชาสัมพันธ
ประสบการณการทํางาน : บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานขาย ระยะเวลา 3 ป
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 1 พฤษภาคม 2541
อายุงาน :  2 ป 9 เดือน
ตําแหนง :  ผูจัดการภาค 1, ผูจัดการสํานักงานกลาง
รายละเอียดงาน :  ดูแลนโยบาย ใหคําปรึกษา บริหารงาน ในระดับเขต

นางสาวสิริลักษณ  เพยาวนอย
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ : 18 มิถุนายน 2522
อายุ : 22 ป
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบัญชี
ประสบการณการทํางาน : 1. บริษัท แฟชั่นไอสแลนด จํากัด ตําแหนง พนักงานบัญชี ระยะเวลา 8 เดือน
                                        2. บริษัท บานใรกาแฟสด จํากัด ตําแหนงพนักงานขาย, ผูชวยผูจัดการ
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 21 ธันวาคม 2540
อายุการทํางาน : 3 ป  3 เดือน
ตําแหนง : ฝายบุคคล, เลขานุการ
รายละเอียดงาน : ดูแลเรื่องสวัสดิการ ประกันสังคม และประสานงาน
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นางณัฐพร  จ๋ัวรักษา
สถานภาพ : สมรส
เกิดวันที่ : 11 เมษายน 2512
อายุ :  32 ป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะบัญชี
ประสบการณการทํางาน : บริษัท วาราเดียร จํากัด
ตําแหนง : พนักงานบัญชี
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน :  21 กรกฎาคม 2541
อายุงาน : 2 ป 8 เดือน
ตําแหนง : ผูชวยผูจัดการ
รายละเอียดงาน : ดูแลดานบัญชี

นายอัสวิน  ไขรัศมี
สถานภาพ : โสด
เกิดวันที่ :  9 พฤศจิกายน 2519
อายุ : 25 ป
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิปลศาสตรบัณฑิต เอกการตลาด
ประสบการณการทํางาน : ประชารวมยนต (ฝกงาน 15 วัน)
สถานที่ทํางาน : บริษัท ออกแบบไรนา (ประเทศไทย) จํากัด
เร่ิมงาน : 1 เมษายน 2542
อายุการทํางาน : 2 ป
ตําแหนง : ผูชวยผูจัดการภาค 2
รายละเอียดงาน : ดูแลเรื่องงานฝกอบรม และผลิตภัณฑของบริษัท

แผนการควบคุมและดําเนินการ
จากการจัดระบบในองคกร ทําใหมองเห็นถึงจุดสําคัญอยู 2 จุด คือ แผนการฝกอบรมพนักงาน
และการควบคุมการรั่วไหลของระบบเงิน

แผนการฝกอบรม
กิจการมีการจัดระบบการฝกอบรมใหกับพนักงานใหมีมาตรฐานของการใหบริการที่มีรูปแบบและ
ระดับมาตรฐานโดยจัดเชิญ วิทยากร จากภายนอกมาใหการอบรมพนักงาน เปนประจํา
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แผนการควบคุมระบบรั่วไหล
ควบคุมดวย

1. การตรวจสต็อกของสินคาและวัตถุดิบ
กิจการมีระบบการตรวจเช็ค ภาชนะที่ใชในการบรรจุกาแฟ เชน ถวยกาแฟ ควบคูไปกับ
ปริมาณของวัตถุดิบกาแฟที่ใช ซ่ึงทางฝายจัดการไดมีสูตร และอัตราสวนการผสมชงกาแฟ
ตอแกวไวแลวการลดลงของกาแฟกับถวยกาแฟจะตองสอดคลองกันอยางไมมีนัยสําคัญ

2. การบริหาร
ดวยการจัดระบบการบริหารเปนเขตๆ แตละเขตดูแลรานคาที่เรียกวา บาน ในสัดสวน 1
เขตตอ 6 บาน และหัวหนาเขตจะตองเปนผูดูแลระบบบัญชีของแตละเขต ตรวจสอบการโอน
เงินประสานงานกับของสํานักงานใหญทุกวัน โดยมีระบบการสื่อสารแจงขาวคราวผานทาง
วิทยุตามตัว ซ่ึงแตละสาขาจะมีเครื่อง ขอมูลการติดตอประสานงานสงถึงทุกสาขาพรอมๆกัน

3. การควบคุมคุณภาพ
คุณภาพรสกาแฟมีความสําคัญจึงมีฝายตรวจสอบคุณภาพ ประจําเขต คอยดูแลคุณภาพ
ของกาแฟ โดยไปเยี่ยมเยือนตามสาขาตางๆ นอกจากฝายตรวจสอบคุณภาพประจําเขต
แลว ยังมีจากสวนกลางจะออกสํารวจโดย ใชแบบสอบถามเปนระยะ ๆ

4. การควบคุมดานการเงิน
ควบคุมโดยหัวหนาเขตเนื่องจากมีหลายสาขาและกระจัดกระจาย ระบบการเงินจึงไดวาง
ระเบียบใหแตละสาขาโอนเงินเขาบัญชีบริษัท โดยตรง แลวแจงใหหัวหนาเขตของตนเอง
ทราบ พรอมสั่งสําเนาการโอนเงินใหหัวหนาเขตเปนหลักฐาน
สวนของหัวหนาเขต จะตอง E-mail แจงใหสํานักงานกรุงเทพฯ ทราบยอดการโอนกอน
11.00 น. เพ่ือการตรวจสอบยอดการโอนเงินประจําวัน
ควบคุมโดยเครื่องบันทึกเงินสด
เครื่องบันทึกเงินสด จะเปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งในการควบคุมระบบเงินสดเขาและการ
ทอนเงิน เพราะจะมีระบบการพิมพสลิปเงินสดทุกครั้งที่มีการเปดเครื่อง ตลอดจนจะมีปาย
แจงใหลูกคาทราบวา “ใหขอใบเสร็จจากเครื่องทุกครั้ง”

5. ควบคุมโดยลูกคา
ใหลูกคาสามารถกรอกแบบแสดงความคิดเห็นตางๆ เชน การบริการ คุณภาพของรสกาแฟ
หรือความผิดสังเกตตางๆ ที่พบเห็นในขณะนั้น โดยสงตรงตอสํานักงานกรุงเทพฯ โดยไม
ตองเสียคาอากรแสตมป พรอมกับจะมีรางวัล เล็กๆนอยๆ สําหรับขอมูลที่เปนจริงและเปน
ประโยชนตอกิจการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ของบริษัทโดยจะเชิญใหมาเปนเกียรติในการ
เลี้ยงฉลองประจําปของบริษัท
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ขอมูลดานประชากรศาสตร
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร

จํานวนผูตอบแบบ
สอบถามในปม JET

จํานวนผูตอบแบบ
สอบถามนอกปม JET

รวมท้ังส้ิน
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร

คน % คน % คน %
เพศ
ชาย 78 52.00 67 44.67 145 48.33
หญิง 72 48.00 83 55.53 155 51.67
รวม 150 100.00 150 100.00 300 100.00
อายุ
ตํ่ากวา 20 ป 3 2.00 0 0.00 3 1.00
21 – 30 ป 56 37.33 63 42.00 119 39.67
31 – 40 ป 58 38.67 69 46.00 127 42.33
41 – 50 ป 24 16.00 15 10.00 39 13.00
51 ปขึ้นไป 9 6.00 3 2.00 12 4.00
รวม 150 100.00 150 100.00 300 100.00
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือตํ่ากวา 18 12.00 7 4.67 25 8.33
อนุปริญญา/ปวส. 12 8.00 14 9.33 26 8.67
ปริญญาตรี 81 54.00 88 58.67 169 56.33
สูงกวาปริญญาตรี 39 26.00 41 27.33 80 26.67
รวม 150 100.00 150 100.00 300 100.00
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา 7 4.67 3 2.00 10 3.33
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 9.33 20 13.33 34 11.33
ลูกจาง/พนักงานบริษัท 73 48.67 116 77.33 189 63.00
เจาของกิจการ 46 30.67 5 3.33 51 17.00
อ่ืนๆ 10 6.67 6 4.00 16 5.33
รวม 150 100.00 150 100.00 300 100.00
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร
ตํ่ากวา 10,000 บาท 14 9.52 15 10.07 29 9.8
10,000 – 20,000 บาท 35 23.81 65 43.62 100 33.78
20,001 – 30,000 บาท 26 17.69 38 25.50 64 21.62
30,001 – 40,000 บาท 30 20.41 15 10.50 45 15.20
40,001 บาทขึ้นไป 42 28.57 16 10.74 58 19.59
รวม 147 100.00 149 100.00 296 100.00

ภาคผนวก
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สามารถสรุปไดดังน้ี
• ผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแบงเปนสองกลุม คือ กลุมผูใชบริการในปมนํ้ามัน JET ทั้ง

หมด 150 คน แบงเปนชาย 78 คน คิดเปนรอยละ 52 และหญิง 72 คน คิดเปนรอยละ 48
และสําหรับกลุมผูใชบริการนอกปมนํ้ามัน JET ทั้งหมด 150 คน แบงเปนชาย 67 คน คิด
เปนรอยละ 44.67 และหญิง 83 คน คิดเปนรอยละ 55.33

• ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 31 – 40 ป ทั้งในปมนํ้ามัน JET และ
นอกปมนํ้ามัน JET โดยมีถึงรอยละ 38.7 และรอยละ 46 ตามลําดับ

• ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET มีระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ
ถึงรอยละ 54 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 26 สวนผูที่ตอบแบบ
สอบถามนอกปมนํ้ามัน JET มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 58.67 รองลงมาคือระดับ
สูงกวาปริญญาตรีรอยละ 27.33

• อาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีอาชีพเปนลูกจาง/พนักงานบริษัท รอยละ
48.67 รองลงมาคือ เจาของกิจการอยละ 30.67 ตางกับผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน
JET ที่สวนใหญมีอาชีพเปนลูกจาง/พนักงานบริษัท ถึงรอยละ 77.33 รองลงมาคือ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.33

• รายไดของบุคคลตอเดือน ของผูที่ตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET จะอยูที่ระดับ 40,001
บาท ขึ้นไปเปนสวนใหญคือรอยละคือรอยละ 28.57 รองลงมาอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท
หรือรอยละ 23.81 สวนผูที่ตอบแบบสอบถาม นอกปมนํ้ามัน JET โดยสวนใหญจะมีระดับ
รายไดอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท รอยละ 43.62 รองลงมาอยูที่ระดับ 20,001 – 30,000
บาท หรือรอยละ 25.50

พฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มกาแฟ และความรูเกี่ยวกับรานกาแฟ
• ผูตอบแบบสอบถามทั้งผูที่ตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET และผูที่ตอบแบบสอบถาม

นอกปมนํ้ามัน JET  มีพฤติกรรมในการดื่มกาแฟเหมือนกัน คือ ด่ืมกาแฟวันละ 1 แกว มาก
ที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 42.67 และ รอยละ 40 ตามลําดับ รองลงมาคือด่ืมวันละ 2 แกว คิด
เปนรอยละ 31.33 และรอยละ 26.67 ตามลําดับ

ชนิดกาแฟที่ชื่นชอบ
• ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET จะนิยมด่ืมกาแฟสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.33

รองลงมาคือกาแฟชนิดชง คิดเปนรอยละ 26.67
• ผูที่ตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET  นิยมด่ืมกาแฟชนิดชงมากที่สุด คิดเปนรอยละ

60.67 รองลงมาคือ กาแฟสด คิดเปนรอยละ 22
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รานกาแฟที่รูจัก
• รานกาแฟที่ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 150 คน ในปมนํ้ามัน JET รูจักมากที่สุด ไดแก

รานบานกาแฟโดยคิดเปนรอยเปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
คือรานแบล็คเคนยอน คิดเปนรอยละ 85.33

• ผูที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 150 คน นอกปมนํ้ามัน JET จะรูจักรานแบล็คแคนยอนมากที่
สุด คิดเปนรอยละ 93.33 รองลงมาคือ รานสตารบัคส และรานบานใรกาแฟคิดเปนรอยละ
86.00 รอยละ 74.00 ตามลําดับ

การรับรู/ทัศนคติตอรานบานใรกาแฟ
ประวัติการดื่มกาแฟราน “บานใรกาแฟ”
• ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่เคยดื่มกาแฟของรานบานใรกาแฟมีจํานวนทั้งหมด 248 คน

คิดเปนรอยละ 82.67 สวนผูที่ไมเคยดื่มกาแฟของรานบานใรกาแฟมีจํานวน 52 คน คิดเปน
รอยละ 17.33 ซ่ึงทางผูวิจัยไดยุติการถามสําหรับผูที่ไมเคยดื่มกาแฟของรานบานใรกาแฟที่
คําถามขอน้ี

คุณนึกถึงอะไรมากที่สุด เม่ือพูดถึงรานบานใรกาแฟ
• ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET เม่ือพูดถึงรานบานใรกาแฟ จะนึกถึงรานกาแฟที่อยูใน

ปม JET มากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.33 รองลงมาจะนึกถึงรานกาแฟที่ใชแกวดินเผา คิด
เปนรอยละ 42.67

• ผูที่ตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET เม่ือพูดถึงรานบานใรกาแฟ จะนึกถึงรานบานใร
กาแฟที่อยูในปม JET เปนอันดับ 1 เชนกัน คิดเปนรอยละ 81.63 และรองลงมาคือนึกถึง
รานกาแฟที่ใชแกวดินเผา คิดเปนรอยละ 63.27

ทานรูจักราน “บานใรกาแฟ” ไดอยางไร
• ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รอยละ 78.00 รูจักบานใรกาแฟดวยตนเอง รองลงมา

คือเพ่ือนแนะนํา คิดเปนรอยละ 16.67
• ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รอยละ 70.41 รูจักรานบานใรกาแฟดวยตนเอง รอง

ลงมาคือเพ่ือนแนะนํา คิดเปนรอยละ 16.33
คุณสมบัติที่ดึงดูดใหเขารานบานใรกาแฟ
• ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET คิดวา กลิ่นหอมของกาแฟของบานใรกาแฟ เปนสิ่ง

ดึงดูดใหรานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.33 รองลงมาคือ การตกแตงรานคิดเปนรอยละ 50
• ผูที่ตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET คิดวา การตกแตงรานของบานใรกาแฟ เปนสิ่งดึง

ดูดใหเขารานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.06 รองลงมาคือกลิ่นหอมของกาแฟ คิดเปน
รอยละ 52.04
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ความประทับใจตอรานบานใรกาแฟ
• รานกาแฟที่ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET ประทับใจในกลิ่นหอมกาแฟมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 38.67 รองลงมาคือ รสชาติเฉพาะตัว คิดเปนรอยละ 23.33
• ผูที่ตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET ประทับใจในกลิ่นหอมของกาแฟมากที่สุด เชนกัน

คิดเปนรอยละ 26.53 รองลงมาคือประทับใจในบรรยากาศของราน คิดเปนรอยละ 22.45
รสชาติกาแฟที่ผูตอบแบบสอบถามชอบดื่มมากที่สุด
• พบวาผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งในปมนํ้ามัน JET และนอกปมนํ้ามัน JET มีความชื่นชอบ

กาแฟ รสบานไรเบรนด มากที่สุดคิดเปนรอยละ 23.08 และ 25.56 ตามลําดับ รองลงมาคือ
รสลงมาคือรสสยามเบรนดโดยคิดเปนรอยละ 19.23 และ 24.32 ตามลําดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในราน “บานใรกาแฟ”
• ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET ผูที่ตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET มีความคิด

เห็นตรงกัน คือ คําวาบรรยากาศของรานบานใรกาแฟ เปนแบบสบายๆ ทําใหน่ังไดนาน
มากที่สุด ถึงรอยละ 57.33 และรอยละ 54.44 ตามลําดับ รองลงมาคือ คิดวามีบรรยากาศ
แบบเงียบสงบรอยละ 14.67 และรอยละ 17.35 ตามลําดับ

การบริการของราน “บานใรกาแฟ”
• ผูตอบแบบสอบถามทั้งในปมนํ้ามัน JET และนอกปมนํ้ามัน JET มีความคิดเห็นตรงกันวา

คือคิดวาการบริการของรานบานใรกาแฟมีความเปนกันเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.33
และรอยละ 51.02 ตามลําดับ และอันดับรองลงมาคือบริการดวยความสุภาพออนนอม คิด
เปนรอยละ 37.33 และรอยละ 25.51 ตามลําดับ

บุคลิกภาพของรานบานใรกาแฟ
• ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET คิดวา รานบานใรกาแฟมีบคลิกเทหอยางมีสไตสมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 45.33 รองลงมาคือมีบุคลิกที่อบอุน คิดเปนรอยละ 22.67
• ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET คิดวารานบานใรกาแฟมีบุคลิกเทหอยางมีสไตสมาก

ที่สุดเชนกัน คิดเปนรอยละ 48.98 รองลงมาคือมีความอบอุน คิดเปนรอยละ 28.57

ภาพลักษณของบานใรกาแฟ ผูตอบแบบสอบถามไดมีความคิดเห็นกับภาพลักษณที่ทีมผูวิจัยนํา
เสนอดังน้ี

• สะทอนความเปนไทยคลาสสิค
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่สะทอนความเปนคลาส

สิคมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 39.04 รองลงมาคือรูสึกเฉยๆ และเห็นดวยอยางยิ่ง คิดเปน
รอยละ 30.82 และ 19.86 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่สะทอนความเปน
คลาสสิคมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 53.06 รองลงมาคือ รูสึกเฉยๆ คิดเปนรอยละ 37
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• สะทอนความเปนไทยแบบทันสมัย
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่สะทอนความเปนไทย

แบบทันสมัยมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 57.34 รองลงมาคือรูสึกเฉยๆ และเห็นดวยอยางยิ่ง
คิดเปนรอยละ 23.08 และ 13.29 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่สะทอนความเปนไทย
แบบทันสมัยมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 51.10 รองลงมาคือ รูสึกเฉยๆ และไมเห็นดวย คิด
เปนรอยละ 34 และ 8.16 ตามลําดับ

• สะทอนถึงวัฒนธรรมตะวันตก
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่สะทอนถึงวัฒนธรรม

ตะวันตกมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 40.44 รองลงมาคือรูสึกเฉยๆ และไมเห็นดวย คิดเปน
รอยละ 36.76 และ 12.50 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่สะทอนถึงวัฒนธรรม
ตะวันตกมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 46 รองลงมาคือ ไมเห็นดวยและเห็นดวย คิดเปนรอย
ละ 27.08 และ 25 ตามลําดับ

• ประสานวัฒนธรรมไทยและตะวันตก
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่ประสานวัฒนธรรมไทย

และตะวันตกมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 55.94 รองลงมาคือ รูสึกเฉยๆ และเห็นดวยอยาง
ยิ่ง คิดเปนรอยละ 18.88 และ 17.48 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่ประสานวัฒนธรรม
ไทยและตะวันตกมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 53.61 รองลงมาคือ รูสึกเฉยๆ คิดเปน
รอยละ 32

• สําหรับแวะระหวางเดินทาง
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยอยางยิ่งในภาพลักษณสําหรับแวะ

ระหวางเดินทางมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 55.86 รองลงมาคือรูสึกเห็นดวยและไมเห็นดวย
คิดเปนรอยละ 40 และ 2.07 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณสําหรับแวะระหวางเดิน
ทางมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 58.61 รองลงมาคือรูสึกเห็นดวยอยางยิ่งและเฉยๆ คิดเปน
รอยละ 38.78 และ 3 ตามลําดับ

• รานเหมือนบานที่อบอุน
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเฉยๆ ในภาพลักษณที่รานเหมือนบานที่อบอุน

มากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 36.43 รองลงมาคือรูสึกเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง คิดเปน
รอยละ 35 และ 22.14 ตามลําดับ
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- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวยในภาพลักษณที่รานเหมือนบานที่อบ
อุนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 42.27 รองลงมาคือรูสึกเฉยๆ และเห็นดวยอยางยิ่ง คิดเปน
รอยละ 38 และ 12.37 ตามลําดับ

• รานที่ใชแตผลผลิตในประเทศ
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเฉยๆ ในภาพลักษณที่เปนรานที่ใชแตผลผลิตใน

ประเทศมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 48.25 รองลงมาคือรูสึกเห็นดวยอยางยิ่งและเฉยๆคิด
เปนรอยละ 27.27 และ 20.28 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเฉยๆ ในภาพลักษณที่เปนรานที่ใชแตผลผลิต
ในประเทศมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 56.64 รองลงมาคือรูสึกเฉยๆ และเห็นดวยดวยอยาง
ยิ่งคิดเปนรอยละ 31 และ 13.40 ตามลําดับ

• สถานที่พักผอนของคนทํางาน
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเฉยๆ ในภาพลักษณที่เปนสถานที่พักผอนของ

คนทํางานมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 42.62 รองลงมาคือ รูสึกเห็นดวย และรูสึกไมเห็น
ดวยคิดเปนรอยละ 30.80 และ 17.30 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึกเฉยๆ ในภาพลักษณที่เปนสถานที่พักผอนของ
คนทํางานมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 55.67 รองลงมาคือ รูสึกเห็นดวย และรูสึกไมเห็น
ดวยคิดเปนรอยละ 30 และ 10.31 ตามลําดับ

• รานกาแฟที่มีรสชาติอรอยที่สุด
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึกเห็นดวย ในภาพลักษณที่เปนรานกาแฟที่มีรส

ชาติอรอยที่สุดมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 48.25 รองลงมาคือ รูสึกเห็นดวยอยางยิ่ง และ
เฉยๆ เปนจํานวนเทากันโดยคิดเปนรอยละ 25.87

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึก เฉยๆ ในภาพลักษณที่เปนรานกาแฟที่มีรส
ชาติอรอยที่สุดมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคือ รูสึกเห็นดวยและไมเห็นดวย
คิดเปนรอยละ 40.63 และ 3.13 ตามลําดับ

• รานกาแฟที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ
- ผูตอบแบบสอบถามในปมนํ้ามัน JET รูสึก เห็นดวย ในภาพลักษณที่เปนรานกาแฟที่มี

รสชาติเปนเอกลักษณมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 42.76 รองลงมาคือ รูสึกเห็นดวยอยางยิ่ง
และเฉยๆ คิดเปนรอยละ 37.93 และ 17.93 ตามลําดับ

- ผูตอบแบบสอบถามนอกปมนํ้ามัน JET รูสึก เห็นดวย ในภาพลักษณที่เปนรานกาแฟที่มี
รสชาติเปนเอกลักษณมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 55.67 รองลงมาคือ รูสึกเฉยๆ และเห็น
ดวยอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 30 และ 10.31 ตามลําดับ
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