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The objectives of this study were 1) to study general information of the 
investment project of green eco-friendly coffee business in Nakhon Pathom 2) to   
study cost and benefits of such investment 3) to study the investment feasibility and 
analyze the sensitivity of investment. By in-depth interviews with entrepreneurs and 
stakeholders for cost and benefit on business.  

The results of the research showed that the investment in green eco-
friendly coffee business had average payback period of 3 years 7 month. Net profit in 
the first year is equal to 1,047,360 baht; IRR was 39.32%; NPV was 5,307,122.12 baht; 
PI was 2.48;the results of this research showed that the investment in coffee 
business is outstanding for investment. It had a good return and a short payback 
period when compared to investing in other businesses. A sensitivity analysis of the 
project in 2 various cases: the case costs increase by 10% while income constant, it 
was found that the value is positive 4,819,273.26 baht. The shows that since the net 
cash flow received from the project is greater than the initial investment, therefore 
accepts the project. The case income decrease by 10% while costs constant, it was 
found that the value is positive 4,994,154.86 baht. The shows that since the net cash 
flow received from the project is greater than the initial investment, therefore 
accepts the project. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

กาแฟเป็นชื่อที่ได้รับการกล่าวขานจากทั่วทุกมุมโลก โดยกาแฟนั้นถูกค้นพบเมื่อประมาณ
ปี ค.ศ. 1400 จากคนเลี้ยงแพะในประเทศอบิสซิเนียที่ได้ทดลองกินผลไม้สีแดงที่ทําให้เกิดความรู้สึก
สดชื่นและกระปรี้กระเปร่า (อรุณรัตน์ อนุภาโส, 2545: 11) จนทําให้เรื่องราวดังกล่าวได้แพร่กระจาย
ออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั้งมีการนําผลไม้สีแดงไปเผาไฟให้ส่งกลิ่นหอมจึงมีการนําผลไม้สีแดงที่
ผ่านการเผาไฟมาทุบและผสมน้ําเพ่ือใช้เป็นเครื่องดื่มและเรื่องราวดังกล่าวได้แพร่กระจายไปยังชาว
ยุโรปเมื่อประมาณปี ปี ค.ศ. 1700 ตลอดจนขยายไปยังแถบอเมริกาใต้ (ดวงกมล , 2554: 9) สําหรับ
ในประเทศไทยนั้นมีการปลูกกาแฟมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอีกทั้งยังมีการปลูกกาแฟอย่างแพร่หลาย
ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ ทําให้เป็น
จุดเริ่มต้นของการปลูกกาแฟเพ่ือทางการค้าเรื่อยมาจนกลายมาเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ
อย่างมากในประเทศไทย (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2559) 

กาแฟได้กลายมาเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงใน
ประเทศไทย เนื่องจากการปลูกกาแฟเป็นแหล่งในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายในประเทศ
รวมถึงเกษตรกรทั่วโลก โดยมีอัตราร้อยละ 95 ที่เป็นแหล่งของการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่นิยม
ปลูกในภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์
และพังงา และอีกร้อยละ 5 เป็นแหล่งการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าในพ้ืนที่ทางภาคเหนือ ได้แก่ 
เชียงใหม่ และเชียงราย (Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Management, 
2014) ส่งผลให้กาแฟได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เกษตรกรในการปลูกกาแฟ
เพ่ือการผลิต และการส่งออกตลอดจนการบริโภคภายในประเทศทั้งในรูปแบบของกาแฟดิบและ
กาแฟสําเร็จรูป (กาญจน์มุนี ศรีวิศาลภพ, 2546: 41) ส่งผลทําให้กาแฟกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของผู้บริโภคในการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความเร่งรีบ และมีเวลาจํากัด เป็นผลทําให้
กาแฟจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกาแฟเพ่ือเป็นอาหารเช้า หรืออาหาร
ว่างระหว่างวัน เนื่องจากกาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีนที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางที่ทําให้ผู้
ที่ดื่มกาแฟมีพลังในการทํางานเพ่ิมข้ึน และหายจากอาการง่วงนอน ดังนั้นกาแฟจึงกลายเป็นเครื่องดื่ม
ที่ได้รับความนิยมและเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญในหลายประเทศทั่วโลกดังนั้นกาแฟจึงกลายเป็น
เครื่องดื่มท่ีได้รับความนิยมและเป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคัญในหลายประเทศทั่วโลก (ณัฐพล เพชรวิสูตร, 
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2550) ธุรกิจร้านกาแฟได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจากรถเข็นขายกาแฟที่มีถุงลวกกาแฟ ใส่นมและน้ําตาล 
ที่นิยมทานกับปาท่องโก๋ ซึ่งเป็นของคู่กัน โดยมีเพียงที่นั่งเพียงไม่กี่ที่ไว้สําหรับรองรับใน การให้บริการ
นั่งดื่มกาแฟที่ร้าน โดยร้านกาแฟในลักษณะนี้จะขายอยู่ตามริมทางข้างถนน และตามตลาดสด ซึ่งเป็น
สถานที่คนพลุกพล่าน ในขณะที่ร้านกาแฟในลักษณะนี้จะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ของกาแฟมากกว่า
การนําเสนอขายภาพลักษณ์ จนทําให้ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านกาแฟสดเริ่มเข้ามามี
บทบาทแทนที่ร้านกาแฟที่ใช้ถุงลวก (กุลวรา เลิศสิทธิชัย, 2551) เห็นได้จากการเปิดร้านกาแฟริมทาง
ที่มีบรรยากาศที่ดึงดูดให้ผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาหามุมส่วนตัวเพ่ือพบปะสังสรรค์ และ
สนทนาเพ่ือทําธุรกิจส่วนตัว ทั้งนี้ธุรกิจร้านกาแฟสดไม่มีการจํากัดเวลาของการเข้ามานั่งใช้บริการ
ภายในร้าน และยังได้รับการบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ที่รวดเร็วทันใจ จึงส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมี
อัตราการเติบโตที่รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดที่เป็นมาผลมาจากการเข้ามาลงทุนของร้านกาแฟจาก
ต่างประเทศที่เข้ามาดําเนินกิจการในประเทศไทย (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2553) 

ภายหลังจากธุรกิจร้านกาแฟคั่วบดรายใหญ่จากต่างประเทศ เช่น บริษัท สตาร์บัคส์คอฟฟ่ี 
(ประเทศไทย) จํากัด เข้ามาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยมี
การตื่นตัว และคึกคักมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากจํานวนของธุรกิจร้านกาแฟสดที่มีการเปิดตัวขึ้นมากมาย 
ทั้งที่เป็นการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนชาวไทย และนักลงทุนชาวต่างชาติที่อยู่ในรูปแบบของร้าน             
คีออสเล็กๆ ร้านกาแฟในป๎๊มน้ํามันบนเส้นทางท่องเที่ยว ร้านกาแฟขนาดกลาง และร้านกาแฟขนาด
ใหญ่ตามสถานที่ชุมชนรวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2551: 9) ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่เป็นผลมาจากธุรกิจร้านกาแฟ
รายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ ในขณะที่พฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคชาว
ไทยมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในอดีตคนไทยนิยมดื่มกาแฟสําเร็จรูป แต่ป๎จจุบันนั้นคนไทยหันมาบริโภค
กาแฟคั่วบดกันมากขึ้น และชื่นชอบการเข้าร้านกาแฟสดที่มีการตกแต่งของร้านกาแฟให้มีความ
หรูหรา ทันสมัย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์เหมาะสําหรับการนั่งดื่มกาแฟภายในร้าน (เนรัญชลา จอมศรี, 
2556) ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมการเข้าร้านกาแฟของผู้บริโภคที่อาศัยพ้ืนที่ของร้านกาแฟเป็นสถานที่
พบปะเพ่ือคุยงานทางธุรกิจจนนําไปสู่การเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในร้านกาแฟกันมากขึ้น และผู้บริโภคมี
แนวทางในการดําเนินชีวิตที่เป็นสีเขียวกันมากข้ึน 

ในป๎จจุบันมนุษย์มีแนวทางในการดํารงชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่ง
ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกลายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบยั่งยืนตลอดจนเป็นการประกอบ
ธุรกิจสีเขียวมากขึ้น ซึ่งธุรกิจสีเขียวเป็นการดําเนินธุรกิจตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดจนการลดการใช้
ทรัพยากรหรือป๎จจัยในการผลิต เช่น น้ํา พลังงานในการผลิต รวมถึงการดําเนินการเพ่ือให้ธุรกิจมี
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บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการบริโภคแบบยั่งยืนกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลด
ป๎ญหาที่ทําลายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ไพฑูรย์ พิมดี, 2559) 

ธุรกิจสีเขียวเป็นการดําเนินงานที่ให้ความสําคัญกับการประหยัดพลังงานและการมีส่วน
ร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยภาคธุรกิจส่วนใหญ่มีการกําหนดกลยุทธ์องค์กรสีเขียวให้เป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาและการดําเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เน้น
การใช้พลังงานทดแทน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดมลภาวะที่มาจากแหล่งกําเนิด ซึ่งมี
การประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดจนการเลือกใช้วัตถุดิบโดยการลด (Reduce) การใช้สารเคมี 
หรือวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง การใช้ซ้ํา (Reuse) การนําวัตถุดิบกลับมาใช้ซ้ํา และการนํากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) นอกจากนี้การใช้พลังงานที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ ก็เป็นอีก
ทางเลือกในการสร้างองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพ (ณัฐกานต์ พ่อค้า และปภัสรา เหรียญขํา, 2556) อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจสีเขียวที่คํานึงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้างความแตกต่างและเป็นความ
ต้องการของผู้บริโภคในป๎จจุบันมากขึ้น ซึ่งทําให้การดําเนินธุรกิจสีเขียวสามารถกําหนดให้เป็นส่วน
หนึ่งในการทําการตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสํานึกทางด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการ (กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ , 2556) ดังนั้น การประกอบธุรกิจร้าน
กาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจร้านกาแฟ โดยการทํา
การตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การหาสถานที่ตั้งของร้านไม่ให้สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงาน และวัตถุดิบให้น้อย ตลอดจนการพัฒนาถ้วยกาแฟ โดยใช้ถ้วยกระดาษที่สามารถนํากลับมา
ใช้ใหม่ หรือใช้วัตถุดิบที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ (มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย, 2559)  

ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบของการดําเนินธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การออกแบบร้านให้มีความผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ
โดยการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคารรวมทั้งอุปกรณ์ในการตกแต่งร้านที่ไม่ทําลายต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น การตกแต่งอาคารจากวัสดุเหลือใช้ เฟอร์นิเจอร์ที่ทํา
จากกากกาแฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบการใช้น้ําและระบบไฟฟูาที่ให้ผลของการ
ประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงานเหล่านี้ตลอดจนการใช้แก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถนํากลับมารีไซเคิลและย่อยสลายได้ง่ายโดยที่ไม่เป็นภัยทําลายสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ศิริ ไทยสม, 
2556) ซึ่งการประกอบธุรกิจเชิงสีเขียวสามารถช่วยสร้างชื่อเสียงและเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจนั้นๆอีกด้วย (Miles and Covin, 2000)  

นครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศเป็นอกีหนึ่งในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด ส่งผลให้ประชากร
ส่วนใหญ่ในจังหวัดมีระดับของรายได้ที่ค่อนข้างสูงและเศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่มาจากการทํา
เกษตรกรรม เช่น ปลูกผลไม้ และค้าขาย หรือการลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งการลงทุนประกอบ
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ธุรกิจส่วนตัวถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ธุรกิจร้านเสริมสวย ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต และธุรกิจ
ร้านกาแฟสด โดยธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมและเปิดกันอย่างแพร่หลาย                     
(สานักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1, 2554) อันเป็นผลมาจากจังหวัดนครปฐมมีภูมิทัศน์และแม่น้ําที่
ยังคงสวยงามจึงเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให้เกิดการประกอบธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดนครปฐมกันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งเห็นได้จากการประกอบธุรกิจร้านกาแฟริมน้ําและการประกอบธุรกิจร้านกาแฟที่ใกล้ชิด
กับความเป็นธรรมชาติมากขึ้น 

จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมี
ความน่าสนใจต่อการลงทุนและมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการประกอบธุรกิจในทางสีเขียว แต่การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟก็
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่มากต่อการลงทุนเนื่องจากในตลาดธุรกิจร้านกาแฟมีจํานวนของผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟอยู่เป็นจํานวนมากส่งผลให้มีการแข่งขันในธุรกิจที่สูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ต้องการ
ศึกษาตั้งแต่ต้นทุนในการก่อสร้างและออกแบบร้านกาแฟตลอดจนต้นทุนในด้านต่างๆ รวมถึง
การศึกษาผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ โดยการศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่ งในการประกอบการตัดสินใจในการ
ประกอบธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวทีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.2 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวทีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.3 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวทีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
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3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจกิจร้านกาแฟ

สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึงต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยวิเคราะห์จาก       
ระยะการคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ ดัชนีการทํากําไร และการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวโดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ศึกษาเก่ียวกับสภาพทั่วไปของธุรกิจร้านกาแฟ 
 ส่วนที่ 2 ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการตามกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) 
 ส่วนที่ 3 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ ได้แก่ มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (NPV), 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR), ระยะการคืนทุน (PB), ดัชนีการทํากําไร (PI), การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว 

3.2 ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักและประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 ประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ พนักงาน และ   

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ จํานวน 18 คน 
 3.2.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟจํานวน 400 คน  
3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 จนถึงเดือน เมษายน 2560 
3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการวิจัยและศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ 

จากผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 18 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสนใจในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังจากการศึกษาในโครงการลงทุนว่าจะมีประโยชน์ที่
ได้รับ ดังนี้ 

4.1 เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในขั้นตอนการคํานวณในเงินลงทุนเริ่มแรกและ
ผลตอบแทนที่ได้จากการคาดการณ์ในอนาคต 
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4.2 เพ่ือให้ทราบถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการตัดสินใจเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่งความเสี่ยงจะส่งผลต่อความล้มเหลวของ
โครงการลงทุนในช่วงเริ่มแรกของกิจการ 

4.3 เพ่ือให้ทราบถึงรายงานทางการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน         
งบกระแสเงินสด รวมทั้งอัตราส่วนทางการเงิน และการประเมินโครงการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และดัชนีการทํากําไร 

4.4 เพ่ือใช้เป็นคู่มือ และแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้าน
กาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับบุคคลภายนอกที่สนใจในการทําธุรกิจร้านกาแฟหรือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ สําหรับใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงธุรกิจ 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

5.1 ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) หมายถึง ได้รับผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่าการลงทุนในกิจกรรมอ่ืน และใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ภายใต้ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณและ
เวลา ในที่นี้ คือ การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.2 ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียว (Green Coffee) หมายถึง การดําเนินงานในโครงการ และ
การตัดสินใจทางธุรกิจตามนโยบายในการผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจน
การลดการใช้พลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมในการลงทุนเปิดร้าน
กาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3 การลงทุน (Investment) หมายถึง การนําเงินสดไปสร้างผลตอบแทนในรูปแบบ
ของการลงทุนที่สูงกว่าการออมป๎จจุบันเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายในการลงทุนเปิดร้าน
กาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนรวมถึงรายได้จากการทําธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
จากผลตอบแทนจากการลงทุน IRR 

5.5 ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการผลิต
สินค้า หรือบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบ เช่น เมล็ดกาแฟ นมสด น้ําตาล ฯลฯ 

5.6 ความคุ่มค่าของโครงการ (Worthiness of project) หมายถึง ผลที่ได้รับจากการ
ดําเนินงานในโครงการตามลักษณะของโครงการ โดยโครงการที่ลงทุนจะมีความคุ้มค่าต่อเมื่อผลที่
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ได้รับมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในการลงทุนในโครงการธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5.7 ระยะเวลาคืน (Payback Period) หมายถึง การประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุน
ในโครงการว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไรจึงจะได้รับทุนคืน เพ่ือให้ได้กระแสเงินสดรับสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนให้คุ้มค่ากับต้นทุนที่ลงทุนในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.8 การตัดสินใจลงทุน (Investment Decisions) หมายถึง การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ
ที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่า โดยจากการตัดสิน ในโครงการการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.9 รายงานทางการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทํา
ขึ้นเพ่ือใช้แสดงฐานะทางการเงิน และบ่งบอกถึงผลการดําเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  

5.10 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) หมายถึง การนําตัวเลขในงบการเงินมาหา
อัตราส่วนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีตเพ่ือใช้ใน
การประเมินผลในโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.11 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix’7Ps) หมายถึง ป๎จจัยทางการตลาดที่
ธุรกิจนํามาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเปูาหมายของธุรกิจ ดังนั้น ส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง ป๎จจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ทางด้านการตลาดเพ่ือให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้  

 5.11.1 ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ หมายถึง การขายสินค้าที่มีความหลากหลาย
และรูปแบบการให้บริการในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
เครื่องดื่ม อาหาร และ เบเกอรี่ เป็นต้น 

 5.11.2 ด้านราคา หมายถึง การตั้งราคาให้กับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายภายในร้าน
กาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีราคาที่หลากหลายและราคาอย่างยุติธรรม เพ่ือให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและมีความเต็มใจที่จะจ่าย 

 5.11.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง สถานที่ตั้งและทําเลของร้านกาแฟสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีตั้งใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

 5.11.4 ด้านส่งเสริมการตลาด หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือเป็น
การกระตุ้นยอดขายให้กับร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงการให้ส่วนลดแก่
ลูกค้าท่ีนําแก้วส่วนตัวมารับบริการที่ร้านแทนการใช้แก้วพลาสติก  
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 5.11.5 ด้านบุคลากร หมายถึง พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําหน้าที่ในการ
ให้บริการภายในร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.11.6 ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการเริ่มตั้งแต่การ
ต้อนรับ การให้บริการตามความต้องการในที่นี้หมายถึงการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ภายในร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.11.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบๆทั้งภายในและภายนอกอาคารของร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยสามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้ 

1. แนวความรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ  
2. แนวคิดการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
4. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
5. แนวคดิการจัดทํารายงานทางการเงิน 
6. แนวคิดการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน 
7. แนวคดิการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
8. แนวคิดการตัดสินใจทางการลงทุน 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวความรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ  

กาแฟ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “คอฟเฟีย” (Coffea) มีจํานวน
มากกว่า 6,000 สายพันธุ์ในทั่วโลก ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ที่นิยมนํามาบริโภคและเพ่ือการค้า โดยสาย
พันธุ์แรก คือ กาแฟเอ็กเซลซา (Coffea Excelsa) กาแฟใบใหญ่หรือกาแฟลิเบอริกา (Coffea 
Liberica) กาแฟอาราบิก้า Coffa Arabica (Arabica) และกาแฟโรบัสต้าหรือกาแฟคานิฟอร่า Coffa 
Canephora (Robusta) โดยในป๎จจุบันมีกาแฟ 2 สายพันธุ์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและนิยมนํามา
บริโภค คือ กาแฟอาราบิก้าและกาแฟโรบัสต้า (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 
2551: 31-32) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

กาแฟอาราบิก้า Coffa Arabica (Arabica) เป็นกาแฟสายพันธุ์ที่ให้รสชาติที่กลมกล่อม 
ไม่ขม และมีกลิ่นหอมละมุนเป็นสายพันธุ์กาแฟที่มีคาเฟอีนต่ําประมาณ 1-1.6% ต่อน้ําหนักโดยมี
ลักษณะของสายพันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อโรคและมีการดูแลค่อนข้างยากอีกทั้งจะต้องปลูกในพ้ืนที่สูง
ประมาณ 1,200-1,300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลในอุณหภูมิที่ เหมาะสมประมาณ 15-24                  
องศาเซียลเซียส ซึ่งนิยมปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าในทางภาคเหนือของประเทศ 
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กาแฟโรบัสต้า Coffa Canephora (Robusta) เป็นกาแฟสายพันธุ์ที่ให้รสชาติและกลิ่นที่
ค่อนข้างแรงและมีรสชาติที่ขมกว่าอาราบิก้า ซึ่งมีคาเฟอีนมากกว่า 2-3% ต่อเมล็ด มีลักษณะที่
ทนทานต่อโรคสามารถปลูกและดูแลรักษาง่าย เป็นที่นิยมในการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
กาแฟสําเร็จรูปและกาแฟกระป๋อง เนื่องจากมีราคาถูก อีกทั้งมีปริมาณการผลิตในประเทศสูงกว่าสาย
พันธุ์อาราบิก้า ซึ่งนิยมปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าทางภาคใต้ของประเทศ 

 

ตารางที่ 1 แสดงประวัติความเป็นมาของกาแฟ 
ปี เรื่องราว-ประวัติความเป็นมา 

1,000 ปี ก่อน กําเนิดของต้นกาแฟนั้นมาจากประเทศคาฟฟา (Kaffa) ซึ่งในป๎จจุบัน คือประเทศ
เอธิโอเปีย (Ethiopia) โดยชาวพ้ืนเมืองได้บังเอิญเคี้ยวเมล็ดกาแฟ หรือบริโภคทั้ง
เมล็ดเหมือนกับการอาหารทั่วไป 

ศตวรรษท่ี 15 การค้นพบการปลูกต้นกาแฟในสวนพระราชฐานในเยเมน (Yemen) และมีการ
พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นการปลูกกาแฟเพ่ือเชิงการค้า 

ค.ศ 1615 พ่อค้าชาวเวนิส (Venetian) เป็นผู้นํากาแฟเข้าสู่ยุโรปเป็นรายแรก และในอีก 30
ปีต่อมาร้านกาแฟ (Coffee-house)  หรือคาเฟุ (Café) ได้ เกิดขึ้นในเวนิส 
(Venice) เป็นร้านกาแฟแห่งแรกในยุโรป 

ศตวรรษท่ี 17 วัฒนธรรมการดื่มกาแฟได้กระจายไปสู่ประเทศอ่ืนๆในยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย 
ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ และอังกฤษ  

ค.ศ. 1822 นายหลุยส์ แบร์นาร์ด ราโบต์ (Mr. Louis Bernard Rabault) เป็นชาวฝรั่งเศสได้
คิดค้นเครื่องชงเอสเปรสโซ่ขึ้นเป็นครั้งแรกและมีการเรียกเครื่องชงกาแฟว่า 
“เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน่แมทชีน” (Espresso Cappuccino Machine)  

พ.ศ. 2460  ร้านกาแฟแห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่บริเวณ
ตึกหลังหน้าบริเวณสี่กั๊กพระยาศรี โดย มิสเตอร์โคล ชาวอเมริกันที่ได้เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในประเทศไทย โดยมีชื่อร้านว่า “Red Cross Tea Room” 

ที่มา: วรพจน์ เหมสิริ ,  “การศึกษาความเป็นไปได้ในการงทุนธุรกิจร้ านกาแฟในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2554). 
 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กาแฟนั้นมีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนาน โดย
เดิมทีนั้นกาแฟเป็นเพียงพืชที่กําเนิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกระทั่งมนุษย์ได้ทดลองบริโภคเมล็ดกาแฟ
เพ่ือความอยากรู้ตลอดจนกลายมาเป็นการบริโภคเมล็ดกาแฟเสมือนกับการรับประทานอาหาร
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จนกระทั่งมีการแพร่ขยายการปลูกกาแฟไปยังทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟเพ่ือการบริโภค
ตลอดจนการปลูกกาแฟเพ่ือการค้า ซึ่งทําให้กาแฟได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายจนกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของการดื่มกาแฟไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และวิวัฒนาการเรื่อยมาจน
กลายเป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟรวมถึงการทําอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปกาแฟกัน
มากขึ้น ดังนั้นกาแฟจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตของผู้บริโภคและผู้ประกอบการจวบ
จนถึงป๎จจุบัน 

รูปแบบของการดําเนินธุรกิจของร้านกาแฟภายในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 4 
รูปแบบ ได้ตามตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการดําเนินธุรกิจของร้านกาแฟ 
รูปแบบ กลุ่มลูกค้า ตัวอย่างธุรกิจ 

ร้านกาแฟที่เป็นแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศ 

ลูกค้าระดับบน ร้านกาแฟสตาร์บัคส์เป็นแบรนด์กาแฟ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นกิจการ
ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นร้าน
กาแฟระดับพรี เมียมที่ มีการคัดสรร
คุณภาพวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

ร้านกาแฟของนักลงทุนของ
ต่างประเทศท่ีเข้ามาสร้าง 
แบรนด์ในไทย 

ลูกค้าระดับกลาง คอฟฟ่ีเวิลด์เปิดดําเนินกิจการในปี พ.ศ. 
2540 โดยนักลงทุนชาวอังกฤษ โดยมีการ
ขยายสาขาไปตามห้างสรรพสินค้าใช้
กาแฟไทยและกาแฟนําเข้า  

ร้านกาแฟของคนไทยที่ลงทุน
เองและในรูปแบบแฟรนไชส์ 

ลูกค้าระดับกลาง
และลูกค้าระดับบน 

ร้านแบล็คแคนยอน เปิดดําเนินกิจการใน
ปลายปี พ.ศ. 2536 เป็นการทําร้านกาแฟ
ควบคู่กับการทําร้านอาหารโดยใช้กาแฟ
ไทยและกาแฟนําเข้าจากต่างประเทศ  

ร้านกาแฟของคนไทยที่ลงทุน
ร่วมกับป๎๊มน้ํามัน 

ลูกค้าระดับล่าง ร้านกาแฟที่เปิดในป๎๊มน้ํามัน ราคาไม่สูง 
โดยเน้นการเป็นร้านสะดวกซื้อที่ขยายตัว
ไปพร้อมกับการขยายตัวของป๎๊มน้ํามัน 
เช่น ร้านกาแฟอเมซอนกับป๎๊มน้ํามัน  

ที่มา: วรพจน์ เหมสิริ ,  “การศึกษาความเป็นไปได้ในการงทุนธุรกิจร้ านกาแฟในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2554). 



12 

 

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการดําเนินธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย
สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบร้านกาแฟที่เป็นแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศ ที่จะเน้นลูกค้าระดับบน เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ในส่วนของรูปแบบถัดไปจะเป็นร้าน
กาแฟของนักลงทุนของต่างประเทศที่เข้ามาสร้างแบรนด์ในไทย ที่จะเน้นลูกค้าระดับรองลงมาจาก
รูปแบบแรก เช่น คอฟฟ่ีเวิลด์ ตามห้างสรรพสินค้า รูปแบบต่อไปจะเป็นร้านกาแฟของคนไทยที่ลงทุน
เองและเปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ที่เน้นลูกค้าระดับกลางและลูกค้าระดับบน เช่น ร้านแบล็คแคน
ยอน และรูปแบบสุดท้ายจะเป็นร้านกาแฟของคนไทยที่ลงทุนร่วมกับป๎๊มน้ํามันที่เน้นจับลูกค้าระดับ
ล่าง เช่น ร้านกาแฟอเมซอน ทั้งนี้การเปิดดําเนินธุรกิจร้านกาแฟในแต่ละแบบจะขึ้นอยู่กับทําเลที่ตั้ง
และความต้องการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟเป็นรูปแบบการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ สามารถแบ่ง
ได้ตามลักษณะของร้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล, 2548) ได้ตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ 

รูปแบบ ลักษณะของร้านกาแฟ 

ร้านแบบอาคารอิสระ (Shop) มีพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางเมตรขึ้นไปจะตั้งอยู่ภายในอาคาร

ส่วนใหญ่จะมีทําเลที่ตั้งอยู่ตามย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้าเป็น

ต้น หรือแบบ Stand-Alone ที่ตั้งเป็นเอกเทศพ้ืนที่ส่วนตัว 

มุมกาแฟ (Corner/Kiosk) ร้านกาแฟขนาดกลางใช้พ้ืนที่ประมาณ 6 ตารางเมตรขึ้นไปเป็น

ลักษณะเป็นมุมกาแฟภายในอาคาร ศูนย์การค้า หรือพลาซ่า 

ร้านกาแฟ รวมถึงร้านกาแฟที่เปิดให้บริการในสถานีเติมน้ํามัน 

โดยร้านกาแฟประเภทนี้จะมีท่ีนั่งจํานวนน้อย 

รถเข็น (Cart) ร้านกาแฟขนาดเล็กใช้พ้ืนที่ประมาณ 3 ตารางเมตร ไม่มีที่นั่ง

สําหรับให้บริการลูกค้า จึงทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่าง

สะดวก หาทําเลที่ตั้งได้ง่าย ทําให้สามารถเข้าถึงตลาดและ

ผู้บริโภคได้ทุกระดับ 

ที่มา: สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล, กาแฟพารวย (กรงุเทพฯ: อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2548). 
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จากตารางที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบของการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสามารถแบ่ง
ได้ตามลักษณะของร้านกาแฟออกเป็น 3 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกเป็นร้านกาแฟแบบอาคารอิสระที่
ตั้งอยู่ในอาคารย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการอย่างมากในการ
ลงทุน ในส่วนของรูปแบบถัดไปจะเป็นร้านกาแฟแบบมุมกาแฟตามอาคาร ห้างสรรพสินค้า เป็นร้าน
กาแฟขนาดกลางที่มีพ้ืนที่จํากัด และรูปแบบร้านกาแฟสุดท้ายเป็นร้านกาแฟแบบรถเข็นเป็นร้าน
กาแฟขนาดเล็กที่ไม่มีที่นั่งสําหรับผู้มาใช้บริการแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายทําให้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างง่าย 

ลักษณะของร้านกาแฟสี เขียว เป็นร้านกาแฟสีเขียวที่มีการดําเนินธุรกิจภายใต้
แนวความคิดการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบและสร้างร้านกาแฟให้มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการตกแต่งร้านกาแฟให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพ ดังนี้
  

 
 
ภาพที่ 1 มุมพ้ืนที่ด้านหน้าของร้านกาแฟ 
 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นส่วนของด้านหน้าร้านกาแฟที่เป็นไปตามลักษณะของร้านกาแฟ
สีเขียว โดยเน้นการตกแต่งอาคารด้วยกระจกเพ่ือให้ภายในร้านดูโปร่ง และมุงหลังคาให้สูงเพ่ือให้
อากาศภายในร้านสามารถถ่ายเทได้สะดวก  ทั้งนี้ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟูาภายในร้าน 
อีกท้ังทัศนียภาพโดยรอบในบริเวณพ้ืนที่ของร้านจะตกแต่งด้วยต้นไม้สีเขียวที่จะช่วยสร้างบรรยากาศ
ที่รื่นรมย์ในบริเวณโดยรอบของร้าน โดยต้นไม้จะช่วยสร้างร่มเงาและสร้างอากาศที่เย็นสบายเพ่ือ
คลายความร้อนจากอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้น โดยสีเขียวเป็นสีที่มีความสัมพันธ์และสื่อได้ถึง
ธรรมชาติช่วยให้ผู้มาใช้บริการร้านกาแฟมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งอ่ืนๆตลอดจนธรรมชาติต่างๆ รอบตัวได้
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ง่าย นอกจากนี้สีเขียวจะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศของความสบาย ผ่อนคลาย ความสงบ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้สึกสันโดษ 

 

 
 
ภาพที่ 2 มุมรับรองลูกค้าด้านนอกของร้านกาแฟ 

 
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นส่วนของมุมรับรองลูกค้าด้านนอกที่แยกออกมาจากตัวร้าน

กาแฟ โดยมีลักษณะเป็นบ้านกระจกที่ประดับตกแต่งไปด้วยต้นไม้ต่างๆ โดยเฉพาะการเลือกใช้พันธุ์
ไม้เลื้อยในการสร้างการปกคลุมหลังคาของตัวบ้านกระจกเพ่ือให้ต้นไม้เป็นตัวช่วยในการสร้างร่มเงา
และคลายความร้อนเพ่ือให้บรรยากาศภายในร้านไม่ร้อนอบอ้าว อีกทั้งตัวบ้านกระจกเป็นสิ่งที่ ได้จาก
การนําของเก่ากลับมาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับร้านกาแฟและการนําของเหลือใช้กลับมาสร้าง
ทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบบริเวณร้าน 
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ภาพที่ 3 มุมรับรองลูกค้าภายในร้านกาแฟ 
 

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นมุมรับรองลูกค้าภายในร้านกาแฟทีมีการนําต้นไม้มาประดับ
ตกแต่งภายในร้านกาแฟ ซึ่งต้นไม้มีส่วนสําคัญต่อการช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในร้านกาแฟ 
อีกทั้งด้านบนของหลังคาเป็นการนํากระจกใสมาสร้างเป็นส่วนหนึ่งของหลังคาและการตกแต่งด้วย
กระจกใสในบริเวณโดยรอบของอาคาร ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในการช่วยสร้างแสง
สว่างที่มาจากธรรมชาติเพ่ือทดแทนการใช้พลังงานจากไฟฟูา และยังใช้สร้างบรรยากาศภายในร้านให้
มีความปลอดโปร่ง ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติจะช่วยให้ธุรกิจร้านกาแฟสามารถ
ประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดต้นทุนที่เกิดจากการใช้พลังงานที่มาก เนื่องจากร้านกาแฟเป็นหนึ่ง
ในธุรกิจที่ใช้พลังงานสูง เช่น การใช้ไฟฟูา น้ํา เป็นต้น ดังนั้น การทําร้านกาแฟในลักษณะนี้จึง
สอดคล้องกับการสร้างร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงแม้จะเป็นแค่เพียงบางส่วนของ
ร้านกาแฟ และการแต่งร้านกาแฟในลักษณะนี้ยังสามารถสร้างความแตกต่างที่เหนือคู่แข่งได้อีกด้วย 
 



16 

 

 
 

ภาพที่ 4 มุมรับรองลูกค้าภายในสวนของร้านกาแฟ 
 

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นมุมรับรองลูกค้าภายในสวนของร้านกาแฟ ที่ถูกจัดวางที่นั่งให้
อยู่ในสวนด้านนอกของร้านที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต่างๆ เพ่ืออาศัยประโยชน์จากต้นไม้ในการสร้างร่ม
เงาให้กับทางร้าน อีกทั้งการจัดพ้ืนที่นั่งด้านในสวนจะช่วยให้ทางร้านสามารถลดการใช้พลังงานจาก
ไฟฟูา เช่น ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของร้านกาแฟสีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เน้นการตกแต่งร้านให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเพ่ือลดการใช้พลังงานที่อาจ
ส่งผลต่อการสิ้นเปลือง ทั้งนี้ยังมีส่วนช่วยให้ธุรกิจร้านกาแฟสามารถประหยัดในต้นทุนส่วนนี้ไปได้ 

 

 
 

ภาพที่ 5 มุมรับรองลูกค้าริมล่องสวนผลไม้ 



17 

 

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นมุมรับรองลูกค้าริมล่องสวนผลไม้ ซึ่งเป็นการจัดพ้ืนที่รับรอง
ลูกค้าบริเวณริมสวนผลไม้ที่สามารถมองเห็นผลไม้ต่างๆ โดยเป็นการสร้างบรรยากาศที่สบายตาอีกทั้ง
การนั่งพักผ่อนริมน้ําจะช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสร้างความร่มเย็นในระหว่างการนั่งดื่มกาแฟ 
นอกจากนี้ยังได้สัมผัสและเห็นถึงวิถีการดํารงชีพของชาวบ้านอีกด้วย   

 

 
 
ภาพที่ 6 มุมรับรองลูกค้าด้านในของร้านกาแฟ 
 

จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นมุมรับรองลูกค้าด้านในของร้าน ที่เน้นการตกแต่งร้านกาแฟ
ด้วยวัสดุเหลือใช้ โดยการตกแต่งภายในร้านเป็นการนําเอาของเก่ามาใช้ (Reused) หรือ นําของเก่า
มาซ่อมแซม (Repaired) เพ่ือการตกแต่งและใช้งานในร้าน เช่น เก้าอ้ีเก่า โต๊ะเก่า พัดลม และของใช้
อ่ืน ๆ อีกทั้งวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ยังสามารถนํากลับมาสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับร้านกาแฟได้อีก
ด้วย นอกจากนี้ลักษณะอาคารสร้างจากไม้เหลือใช้จึงทําให้ภายในบริเวณร้านมีบรรยากาศที่เย็นสบาย 
ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศลงและหันมามุ่งการใช้พลังงานลมจากธรรมชา ติ
แทน 
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ภาพที่ 7 มุมรับรองลูกค้าริมแม่น้ํา 

 
จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นมุมรับรองสําหรับลูกค้า โดยมีลักษณะของที่นั่งที่ยื่นออกไปใน

แม่น้ํา ซึ่งลูกค้าสามารถนั่งเอาเท้าสัมผัสกับแม่น้ําและความเย็นจากน้ําจะช่วยสร้างความสดชื่น อีกทั้ง
ยังได้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่กลางแม่น้ํา ซึ่งการนั่งริมน้ําช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และกา ร
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ นอกจากนี้การได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงจะช่วยส่งผลในการสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือธํารงรักษาความสวยงามของธรรมชาติให้คงอยู่ 

โดยสรุปกาแฟเป็นพืชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
ไทย โดยกาแฟเป็นพืชที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งในด้านของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภค โดยในประเทศไทยจะนิยมปลูกกาแฟอยู่ 2  สายพันธุ์ ได้แก่ 
สายพันธุ์อาราบิก้า ที่นิยมปลูกทางภาคเหนือ และสายพันธุ์โรบัสต้าจะนิยมปลูกทางภาคใต้ของ
ประเทศ ทั้งนี้กาแฟจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ซึ่งเห็นได้จากการเปิด
กิจการร้านกาแฟในรูปแบบต่างๆ จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้กาแฟได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคจวบจนป๎จจุบัน 
 
2. แนวคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.1 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 Kotler and Armstrong (2004) ได้กล่าวไว้ว่า การตลาดสิ่งแวดล้อม (Green 

Marketing) เป็นการค้นหาถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแล
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยการแก้ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลเสียต่อคุณภาพชีวิต และ
สวัสดิภาพของสังคม รวมถึงวิธีการแก้ป๎ญหาทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างกําไรให้กับธุรกิจได้ 

 
ตารางที่ 4 แสดงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสําหรับธุรกิจ 
 

อนาคต 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษา

สิ่งแวดล้อม 
วิสัยทัศน์ที่ยั่งยืน 

ป๎จจุบัน การปูองกันมลพิษ 
ผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 ภายใน ภายนอก 

 
ที่มา: Kotler, Philip., and Armstrong, Gray., Principles of Marketing (New Jersey: 
Pearson Prentice Hall., 2004).  

 
จากตารางที่ 4 สามารถสรุปได้ว่าการทําการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้องค์กร

สามารถผลิตสินค้าที่ไม่ส่งผลเสียแต่จะเป็นการช่วยแก้ป๎ญหาให้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้การทํา
การตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมจําเป็นจะต้องใช้หลักการที่เน้นการตอบสนองในระยะยาวเพ่ือให้เกิดผล
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งในแต่ละองค์กรจะให้ความสําคัญในเรื่อง
นี้จนกลายมาเป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนเพ่ือใช้เป็นหลักการสําคัญในการคิดค้น และผลิตสินค้า
ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสรรหา และคิดค้นในเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือ
นํามาใช้ในกระบวนการผลิตในการรักษาสิ่งแวดล้อมและปูองกันการเกิดมลพิษที่อาจส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตทั้งนี้การทําการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กรอีกด้วย 

แจกเกอรีน เอ. ออตแมน (2554) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนทัศน์ใหม่ของการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการดําเนิน
ธุรกิจที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการสร้างคุณตราของตราสินค้า หรือ
คุณค่าขององค์กรโดยการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
การมุ่งเน้นผลระยะยาวมากกว่าในระยะสั้น พร้อมทั้งยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้าง
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สมดุลระหว่างมุมมองสามด้าน (Triple Bottom Line) ซึ่งเป็นการมองผลกําไรควบคู่ไปกับผลดีที่มีต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

ตารางที่ 5 แสดงกระบวนทัศน์ใหม่ของการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบ การตลาดแบบเดิม การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริโภค เน้นรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภค 

เน้นคุณค่าในการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์ กลายเป็นขยะและถูกกาจัด
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์แหล่งวัตถุดิบ
มาจากทั่วโลกมีรูปแบบเดียว
แต่ขายทั่วโลก 

นํากลับมาใช้ใหม่หรือนํามา
ผลิตใหม่มุ่งเน้นบริการแหล่ง
วัตถุดิบมาจากท้องถิ่น 

การตลาด เน้นประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการขายการ
สื่อสารทางเดียวมุ่งเน้นการ
โฆษณาตามสื่อต่างๆ 

เน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้
ความรู้สร้างกลุ่มหรือสังคม
ของผู้ใช้การบอกต่อแบบปาก
ต่อปาก 

องค์กร เก็บเป็นความลับตอบสนอง
เชิงรับอิสระและปิดกั้นจาก
ภายนอกการแข่งขันและมอง
แบบแยกส่วนเน้นระยะสั้น
มองที่กาไรสูงสุด 

เน้นความโปร่งใสตอบสนอง
เชิงรุกพ่ึงพากันเป็นพันธมิตร
กับผู้เกี่ยวข้องการร่วมมือและ
มองแบบองค์รวมเน้นระยะ
ยาวสร้างสมดุลระหว่างกําไร
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: ออตแมน, แจกเกอลีน เอ, Green marketing: พิมพ์เขียวการตลาดวิวัฒน์โลก (กรุงเทพฯ: 
เออาร์ไอพี, 2554). 

 
จากตารางที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนทัศน์ใหม่

ตามแนวความคิดของ แจกเกอรีน เอ. ออตแมน โดยสามารถจําแนกออกได้ 4 องค์ประกอบ ในส่วน
ขององค์ประกอบแรกจะเน้นคุณค่าในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ และเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้ในการสร้างกลุ่มหรือสังคมในส่วนขององค์ประกอบ
สุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับองค์กรที่เน้นการบริหารการจัดการแบบเปิดเผยทั้งการร่วมมือกันระหว่าง
พันธมิตรและการสร้างผลกําไรที่สอดคล้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นการทําการตลาด
เพ่ือสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการต่างๆ 
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การตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งทางการตลาดที่แต่ละองค์กรให้
ความสําคัญเป็นอย่างมากทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดจากการทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
การทําลายสิ่งแวดล้อมส่งผลทําให้เกิดป๎ญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับ
การอนุรักษ์และการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคส่งผลให้แต่ละ
องค์มีความจําเป็นในการปรับตัวเพ่ือให้องค์กรหรือธุรกิจนั้นดําเนินไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริโภค 
โดยการทําการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมจึงเข้ามามีบทบาทที่สําคัญทางธุรกิจ เริ่มต้นจากผู้ประกอบการ
จะต้องมีจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดการภายใน
สถานประกอบการ หรือโรงงานให้มีทัศนียภาพที่สะอาดตลอดจนการจัดการกําจัดของเสียออกจาก
สถานประกอบการ หรือโรงงานทั้งนี้เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดป๎ญหาต่อการทําลายสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการคิดค้น วิจัยและพัฒนาไม่ให้เกิดป๎ญหาเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น การใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม หรือการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ 
การใช้ภาชนะที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลเพ่ือทดแทนการใช้ถุง หรือขวดพลาสติก อย่างไรก็ตามใน
ต่างประเทศมีการใช้การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมกันอย่างแพร่หลายและมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจาก
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร หรือธุรกิจได้อย่างโดดเด่นสามารถ
สร้างความได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง (ณัฐณิชา นิสัยสุข, 2556) โดยสามารถแบ่งระดับความต้องการ 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกิดการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม ( Green 
Marketing) ได้ดังนี้ 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงระดับความต้องการ การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: ณัฐณิชา นิสัยสุข, “ป๎จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค” (วิทยานิพนธ์ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยสุรนารี, 
2556). 

ระดับที่ 3 Greenest  

 
ระดับที่ 2 Greener  

 
ระดับที่ 1 Green  
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ระดับที่ 1 Green เป็นระดับที่ใช้เกณฑ์ในการวัดทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยใน
ระดับนี้จะมุ่งเน้นที่การดูยอดขายทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้จะไม่มุ่งเน้นที่การวัดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า
และบริการของธุรกิจตลอดจนเกิดเป็นกระบวนการในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
ธุรกิจร้านกาแฟใช้แก้วกระดาษท่ีย่อยสลายได้แทนการใช้แก้วกระดาษหรือพลาสติก ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ที่ใช้ถุงกระดาษแทนการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 

ระดับที่ 2 Greener เป็นระดับที่มุ่งเน้นจุดประสงค์มากกว่าการมุ่งการวัดผลลัพธ์
ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยในระดับนี้จะให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดย
จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรในการมีส่วน
ร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น บริษัทขายรถยนต์ประหยัดพลังงานมีการจัดกิจกรรมใน
การรณรงค์ให้คนใช้รถมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการจัดกิจกรรมวันตรวจสภาพรถ ซึ่งส่งผลต่อ
การประหยัดน้ํามัน และลดปริมาณไอเสียในชั้นบรรยากาศ 

ระดับที่ 3 Greenest เป็นระดับที่มีการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมมากขึ้น เช่น การบริการที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรถยนต์ประหยัดน้ํามันแต่ไม่ค่อยได้ใช้รถ 
หรืออาจจะไปทํางานในต่างประเทศอยู่ช่วงหนึ่ง โดยการนํารถยนต์มาให้เช่า ซึ่งเป็นการแบ่งป๎นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า 

2.2 ความหมายของสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 สินค้าเพ่ือส่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยความหมายของ “สีเขียว” ในที่นี้

เป็นสีที่บ่งบอกและแสดงถึงการอนุรักษ์น้ํา การอนุรักษ์พลังงาน การลดขยะ การลดสารพิษ สินค้า
เพ่ือส่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์สีเขียว จึงเป็นสินค้าที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการ
รับรองในการเป็นสินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถทําให้เกิดการสร้างกระบวนการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริงขึ้นมาโดยสามารถปฏิบัติได้ทั้งในบ้านและสํานักงาน จนทําให้เกิดเป็นกระแสใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งทําให้ในทศวรรษนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ “ยุคแห่งสีเขียว” ที่มาจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจและให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น จากทีได้กล่าวมาข้างต้นทําให้เกิดการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างแรง
กดดันให้กับรัฐบาลในการออกกฎข้อบังคับทางกฎระเบียบ หรือพระราชบัญญัติในการควบคุมภาค
ธุรกิจให้มีการใส่ใจและให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้า หรือการจัดการที่ต้องคํานึงเพ่ือไม่ให้เกิด
ป๎ญหาจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น แนวคิดของคําว่า “สีเขียว” ได้กลายมาเป็นส่วน
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” (Green Product) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า “สินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม” (Eco-Product) (สันทนา อมรไชย, 2554: 29-35) โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
กว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่
ผลิตให้พอดีกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่
ไม่ใช้สารพิษท่ีเป็น
อันตรายต่อมนุษย์และ
สัตว์ 

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
ที่สามารถนํากลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ 

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
ทีอ่นุรักษ์พลังงาน
ธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
ที่ใช้ภาชนะหีบห่อน้อย
ที่สุดและการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ไม่ฟุุมเฟือย 

กระบวนการผลิต
สินค้าในโรงงานต้องไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม 

ห้ามทารุณกรรมสัตว์ 
โดยการนําสัตว์ไป
ทดลองเพ่ือวิจัยผลการ
ผลิตสินค้า 

ห้ามนําสัตว์สงวนพันธุ์
มาผลิตสินค้าหรือมี
การทําลายชีวิตสัตว์
เหล่านั้นทางอ้อม 

ที่มา: สันทนา อมรไชย, วารสารกรมวิทยาสาสตร์บริการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมวิทยาศาสตร์, 2554). 
 

จากตารางที่ 6 สามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมจะมีคุณสมบัติพิเศษที่มี
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไปที่วางจําหน่ายตามท้องตลาด ทั้งในเรื่องของลักษณะรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตาม
ความต้องการของผู้บริโภคและมีรูปลักษณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่สร้างป๎ญหาหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตั้งแต่กระบวนการคิดค้น 
การสรรหาวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการขั้นสุดท้ายในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า   

โดยสรุปการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นการดําเนินกิจการที่ให้ความสําคัญกับการดูแล
และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่ทําลายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิต
ออกมาแล้วสามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การใช้ หลังการใช้ หรือการทิ้ง
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและ
สภาพแวดล้อมภายในประเทศ ดังนั้น การทําการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมสามารถทําให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านกาแฟหรือกิจการอ่ืนๆ สามารถนําแนวคิดนี้มาประยุกต์เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือ
การบริการ และเป็นส่วนช่วยให้องค์กร หรือธุรกิจมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งได้อีกด้วย 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

3.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ริเริ่มในการดําเนินการนําทรัพยากรต่างๆมาจัดการและ

มีกระบวนการบริหารในขั้นตอนการดําเนินงาน โดยผู้ประกอบการมีเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการ
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บริหารกิจการให้เกิดผลสําเร็จให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรก อีกทั้งผู้ประกอบการมีความ
สารถท่ียอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา (ธนวุฒิ พิมพ์กิ, 2556: 1) 

 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่สร้างธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และมีความกล้าหาญที่จะ
เผชิญความเสี่ยงต่างๆ อีกทั้งรู้จักแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้วยความพยายามต่อการพัฒนาในธุรกิจที่
สร้างข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ (กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์, 2552: 2-3) 

 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภายในกิจการให้ธุรกิจ
มีการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยการเติบโตและมีผลกําไรให้เป็นไปตาม
เปูาหมาย ด้วยการแสวงหาโอกาส อีกทั้งสามารถบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ 
(อํานาจ ธีระวนิช, 2549: 6)   

 ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เป็น
บุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาป๎จจัยการผลิตต่างๆนํามาผสมผสานด้วยหลักการจัดการที่
ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ เกิดผู้บริโภคใหม่ มีการแสวงหาตลาด หรือช่องทางการจําหน่ายเพ่ือให้
เกิดกําไรแก่กิจการ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ หรือการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ้นและติดตามข่าวสารในสถานการณ์ต่างๆตลอดจนวิทยาการใหม่
ไปใช้ปรับปรุงให้ดีขึ้น (จรูญ โกสิย์ไกรนิรมล, 2548: 10) 

 จากความหมายของผู้ประกอบการที่กล่าวไว้ข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของและมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดําเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้งกิจการ โดยผู้ประกอบการมีหน้าทีสําคัญในการบริหาร
จัดการธุรกิจให้มีความอยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรง อีกทั้งยังมีหน้าที่
ในการแสวงหาโอกาสที่จะนําพาธุรกิจไปสู่การเติบโต กําหนดแนวทางและเปูาหมายเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
ให้เติบโตขึ้นตลอดจนการขยายธุรกิจ นอกจากนี้การแสวงหาป๎จจัยการผลิตและการบริการจัดการ
ป๎จจัยการผลิตให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สําคัญที่ผู้ประกอบการพึงกระทํา 
โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความสารถต่างๆที่ผู้ประกอบการมี ดังนั้น หากผู้ประกอบการ
สามารถเข้าใจในความหมายจากที่กล่าวมาข้างต้นจะทําให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลายเป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่
พร้อมรับกับความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ และส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของธุรกิจ 

3.2 ศักยภาพและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
 ธุรกิจร้านกาแฟสดมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความ

น่าสนใจของธุรกิจทําให้มีผู้ที่สนใจมีความต้องการเข้ามาลงทุนทําธุรกิจร้านกาแฟสดมากขึ้น ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรมีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 แสดงศักยภาพและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
ความพร้อมทางด้านเงินทุน การวางแผนและเตรียมความพร้อมของเงินทุน และ

เงินทุนสํารอง เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้คล่องตัว  

รักในงานบริการ งานบริการเป็นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจร้านกาแฟที่
ช่วยให้ธุรกิจประสอบความสําเร็จและคลองใจลูกค้า ผู้
ประกอบจะต้องมีความอดทนพร้อมที่จะให้บริการ 

ทําเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการดําเนิน
ธุรกิจ 

ทําเลที่ตั้งเป็นหัวใจสําคัญของการทําร้านกาแฟสด หากมี
ทําเลที่ตั้งที่ เหมาะสมจะทําให้ธุรกิจมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ 

ความรู้ในศาสตร์ของกาแฟ การผลิตเครื่องดื่มกาแฟถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่
อาศัยความละเอียดอ่อน ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผลิต
จะช่วยในเรื่องของการขาย การบริการ และการพัฒนา
ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ 

ที่มา: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธุรกิจร้านกาแฟสด, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: พีทู ดีไซน์ แอนด์พริ้นท์, 2551), 8. 
 

จากตารางที่ 7 สามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการควรจะมีศักยภาพและคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการวางแผนในเรื่องของเงินลงทุน มีใจรักในงานบริการ การ
เลือกทําเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ และมีความรู้ในศาสตร์ของกาแฟอยู่บ้าง โดยคุณสมบัติ
เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีทักษะ และความสามารถในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
ได้ตามท่ีคาดหวังยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้อีกด้วย 

โดยสรุป ผู้ประกอบการมีหน้าที่สําคัญในการบริหารจัดการภายในธุรกิจตั้งแต่
กระบวนการในการสรรหาป๎จจัยต่างๆ ที่ใช้สําหรับในกระบวนการผลิตและการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ตั้งไว้แต่แรกตลอดจนทําหน้าที่ในการวางแผนเพ่ือปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะสร้าง
ผลกระทบให้กับธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สามารถนําพาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้อง
ผ่านการเรียนรู้ มีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจ และประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจต่างๆ 
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4. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจะประกอบไปด้วยแนวคิดในการศึกษา 4 ด้าน คือ 

ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ซึ่งจะสรุปออกมาในรูปแบบของ         
งบการเงินผลการดําเนินงานล่วงหน้า (Performa Financial Statement) ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการ
นํามาใช้ในการประเมินผล และตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่ ในการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนศึกษารายละเอียด 4 ด้าน ประกอบด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
(Marketing Feasibility) การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) การศึกษา
ความเป็นไปได้ด้านการจัดการ (Management Feasibility) การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
(Financial Feasibility) (ชัยยศ สันติวงษ์, 2539) มีรายละเอียด ดังนี้  

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด (Marketing Feasibility) เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการจะคลอบคลุมถึงประเด็นใหญ่ 3 ประเด็นประกอบด้วยการศึกษา
ขนาดของตลาด (Market Size) เป็นส่วนแบ่งการตลาดที่โครงการจะเข้าไปแข่งขันได้ (Market 
Share) และแนวโน้มของตลาด (Market Trend) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงลักษณะของอุปสงค์ของ
ตลาด และลักษณะลูกค้าเปูาหมายตลอดจนภาวการณ์แข่งขันในตลาดทั้งป๎จจุบันและในอนาคต
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการเจาะตลาดตลอดจนการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสม (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2544) ประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังนี้ 

การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competition Analysis) คู่แข่งขันหมายถึงสินค้าและบริการ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการเดียวกันให้กับกลุ่มลูกค้าเปูาหมายเหมือนกับที่สินค้าและบริการ
ของเราสามารถตอบสนอง รวมไปถึงสินค้าและบริการที่มีความใกล้เคียงกันหรือทดแทน ซึ่งสามารถ
กล่าวได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนแต่มีจํานวนของคู่แข่งเป็นจํานวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของ
สินค้าและบริการ โดยคู่แข่งทางธุรกิจสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 
คือ คู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันในตลาด (Segment) หรือในกลุ่มเปูาหมายเดียวกันมีสินค้าและบริการ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจนทําให้กลุ่มลูกค้าเปูาหมายนั้นเกิดทางเลือก 2. คู่แข่งขันทางอ้อม 
(Indirect Competitor) คือ คู่แข่งที่เจาะกลุ่มลูกค้าเปูาหมายเดียวกันและสินค้าและบริการมีความ
แตกต่างกันหรืออาจเจาะกลุ่มเปูาหมายอื่นแต่ตัวสินค้าและบริการมีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
มาก (เรณู โฮร์เนอร์, 2554) 

แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในองค์กร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถกําหนดทิศทาง และสร้างแรงขับเพ่ือไป
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ยังเปูาหมาย (สมคิด บางโม, 2552) ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีป๎จจัยที่นํามาใช้พิจารณา 2 ส่วน 
ตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

เป็นผลมาจากป๎จจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
เช่น จุดแข็งทางด้านการเงิน จุดแข็งทางด้านการผลิต ทั้งนี้องค์กรจะใช้จุดแข็ง
เป็นส่วนช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

เป็นผลมาจากป๎จจัยภายใน ซึ่ ง เป็นป๎ญหาหรือข้อบกพร่องที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ไขป๎ญหา เช่น 
จุดอ่อนด้านการเงิน จุดอ่อนในด้านการตลาด เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) 
โอกาส 

(Opportunities) 
เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
การดําเนินงานขององค์กร ทั้งนี้องค์กรจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น 

อุปสรรค  
(Threats) 

เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหารจําเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดให้ได้จริง เช่น 
เศรษฐกิจตกต่ํา ราคาน้ํามันปรับสูงขึ้น นโยบายจากรัฐบาล เป็นต้น 

ที่มา: ณรงวิทย์ แสงทอง, การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551). 
 

จากตารางที่ 8 สามารถสรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT 
Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ขององค์กร จะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมจากป๎จจัย
ภายในและป๎จจัยภายนอก โดยที่ป๎จจัยภายในจะพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ในส่วน
ของป๎จจัยภายนอกจะพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรค ทั้งนี้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและความสามารถทางการแข่งให้กับองค์กร อีกทั้งการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้าทางธุรกิจ 

แนวคิดการตลาดแบบเป้าหมาย (Target Marketing) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2552) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดการตลาดแบบมีเปูาหมาย หมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสม
ทางการตลาดที่แตกต่างกันเพ่ือสนองความต้องการของตลาดที่มีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน 
โดยมีขั้นตอนในการกําหนดเปูาหมายประกอบด้วย 3 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 9 แสดงขั้นตอนในการกําหนดตลาดเปูาหมาย 
การแบ่งส่วนการตลาด  

(Market 
Segmentation) 

การแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีขนาดเล็กลงมา โดยแบ่งตามความ
ต้องการที่เป็นไปตามลักษณะของตลาด หรือตามพฤติกรรมของคนที่
มีความต้องการผลิตภัณฑ์หรือส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
ออกไป 

การกําหนดลูกค้า
เปูาหมายทางการตลาด  
(Market Targeting) 

กระทําโดยการประเมินตลาดในแต่ละส่วนที่น่าดึงดูดใจแล้วเลือก
เพียงหนึ่งส่วนตลาดหรือหลายส่วนตลาดที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

การกําหนดตําแหน่ง
ทางการตลาด 
(Marketing 
Positioning) 

เป็นกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ชององค์การให้มี
ลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งและเป็นตําแหน่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของ
ลูกค้าท่ีเป็นเปูาหมาย 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์มและไซ
เท็กซ์ จํากัด, 2552). 
 

จากตารางที่ 9 สามารถสรุปได้ว่า การตลาดแบบมีเปูาหมายประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกเป็นการการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) เพ่ือกําหนดกลุ่มเปูาหมาย
ตามความต้องการของผู้บริโภค ในส่วนของขั้นตอนที่ 2 เป็นการกําหนดลูกค้าเปูาหมายทางการตลาด 
(Market Targeting) เป็นการเลือกตลาดที่มีความน่าสนใจจากการประเมิน และขั้นตอนสุดท้าย การ
กําหนดตําแหน่งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็นการออกแบบลักษณะและการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งนี้การแบ่งส่วนการตลาดจะช่วยให้องค์กรสามารถผลิต
สินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมากที่สุด  

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นแนวคิดที่สําคัญทางการตลาด
สมัยใหม่ ซึ่งแนวคิดนี้มีบทบาทสําคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวบรวมการตัดสินใจทาง
การตลาดทั้งหมด เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงานและเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เปูาหมาย เรียกส่วนประสมทางการตลาดว่า 7P’s (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) สําหรับส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการประกอบไปด้วยดังตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 10 แสดงส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 

ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเป็น
หรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า  

ราคา 
(Price) 

สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงินนอกจากนี้ราคายัง
เป็นต้นทุนของลูกค้า ที่ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่า
ราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อทันที 

ช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Place) 

โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช้เพ่ือ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเปูาหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่
ช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และ
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

เครื่องมือสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ โดยใช้
เพ่ือจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องเพ่ือเตือนความจําในผลิตภัณฑ์ โดย
คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมในการซื้อ 
หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย 
(Personal Selling) ทําการขายและการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน 
(Nonperson Selling) 

บุคลากร 
(People) 

บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้บริการในแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนการให้บริการสิ้นสุด ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) 
การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 

กระบวนการให้บริการ 
(Process) 

เป็นวิธีการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือสนองความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าตามกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ เป็นวิธีการจัดการของแต่
ละองค์กรแต่ละธุรกิจ เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการบริการให้มีการบริการ
ลูกค้าท่ีรวดเร็ว และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

เป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของการบริการ เช่น การจัดสถานที่ให้โปร่ง
โล่ง สะอาด มีความร่มรื่น ทันสมัย การจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศที่
เหมาะสม เป็นต้น 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์, 2550). 
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จากตารางที่ 10 สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมากท่ีมีผลต่อการดําเนินการในภาค
ธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีความสอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของตลาด ทั้งนี้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบไปด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 2) ราคา (Price) 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 4) การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 
5) บุคลากร (People) 6) กระบวนการให้บริการ (Process) 7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Evidence)  

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) การศึกษาความ
เป็นไปได้ด้านเทคนิค เป็นการศึกษาเพ่ือเลือกเทคนิคที่ถูกต้องเหมาะสมกับป๎ญหา หรือวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยพิจารณาจากการลงทุนทางเทคนิคของโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการองค์ประกอบ
ของกระบวนการผลิต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเพ่ือคาดคะเนต้นทุนการผลิตและเงินลงทุนถาวร โดยจะมีการพิจารณาจากทําเลที่ตั้งและ
รูปแบบการจัดวางแผนผังร้าน ทั้งนี้พิจารณาจากความเหมาะสมของโครงการความพร้อมของสิ่ง
อํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ความสะดวกในการเข้ารับบริการของลูกค้า 
นอกจากนี้การจัดวางพ้ืนที่ให้มีความลงตัวและสามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอย ในส่วนของ
คุณลักษณะของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พิจารณาจากขนาดและการกําหนดคุณสมบัติของ
อุปกรณ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในส่วนของการจัดหาข้อมูลของผู้จัดจําหน่าย กรรมวิธี
กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงการส่งมอบและการเก็บรักษาสินค้าและบริการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน และเทคนิคและวิธีการให้บริการจะพิจารณาถึงรูปแบบและขั้นตอน
กระบวนการจัดส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยศึกษาและหากลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ (Management Feasibility) การวิเคราะห์
ด้านการจัดการทําให้ทราบถึงข้อมูลในการคาดคะเนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งผลของการคาดคะเน
จะเป็นข้อมูลสําหรับใช้ในการจัดทํางบการเงินล่วงหน้าเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลและ
ตัดสินใจลงทุน (ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, 2544: 113) สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์ด้านการจัดการ 
การวิเคราะห์ด้านการจัดการ ประเด็นในการวิเคราะห์ 

การกําหนดรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ที่เหมาะสม 

รูปแบบของการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ผู้ประกอบการนิยมใช้มี 3 รูปแบบ คือเจ้าของคนเดียว  
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจํากัด  

การกําหนดรูปแบบองค์กรที่
เหมาะสม 

พิจารณางานด้านการจัดการของธุรกิจเพ่ือดูว่า
ประกอบด้วยงานทั้งสิ้นกี่งานและมีงานอะไรบ้าง โดยการ
จัดกลุ่มงานที่มีลักษณะการทํางานเหมือนกัน กําหนดขนาด
แรงงานคุณสมบัติของแรงงานที่แต่ละกลุ่มงานต้องการ  

การประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนการ
ดําเนินงาน 

การประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆของโครงการจะต้องจ่าย
ลงทุนในข่วงก่อนที่กิจการจะเริ่มเปิดดําเนินการ เช่น ค่าจด
ทะเบียนการค้า ค่าใช้จ่ายในการติดต่องาน เงินเดือนของ
พนักงานและค่าสาธารณูปโภคในช่วงก่อนเปิดดําเนินงาน 

ที่มา: ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 
2554). 
 

จากตารางที่ 11 สามารถสรุปได้ว่า ความเป็นไปได้ด้านการจัดการเป็นการศึกษาและ
คาดคะเนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด้านการบริหาร โดยสามารถสรุปประเด็นได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้                 
1) การกําหนดรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับกิจการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น               
2) การกําหนดรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมเพ่ือใช้พิจารณางานให้มีความพอดีกับขนาดของกิจการ                   
3) การประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงานก่อนการเริ่มโครงการ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็น
ส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเงินทุนและเป็นส่วนช่วยในการประเมินการตัดสินใจ
ภายในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility) การศึกษาความเป็นไป
ได้ด้านการเงินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยจะนํา
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการมาจัดทําเป็น งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จล่วงหน้า งบกระแสดเงินสดล่วงหน้า งบแสดงฐานะการเงินล่ วงหน้า เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการประกอบในการวิเคราะห์ เพ่ือให้การประเมินโครงการมีประสิทธิภาพและถูกต้องยิ่งขึ้น 
(หฤทัย มีนะพันธ์, 2551) 
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โดยสรุปการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของโครงการลงทุน เป็นการศึกษาโดยภาพรวมของโครงการทั้งในด้านของ
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลตอบแทนที่โครงการจะได้รับเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลักๆอยู่ 3 ประเด็น คือ ด้านการตลาด ที่มีการจัดการเพ่ือให้
ทราบถึงสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง สินค้าทดแทน ในส่วนของด้านเทคนิคจะเป็นการ
จัดการในกระบวนการผลิตทั้งหมด เช่น การเลือกทําเลที่ตั้งให้เหมาะสมกับกิจการ และในส่วนของ
ด้านการเงินซึ่งรวมถึงด้านการจัดการเป็นการจัดการทางการเงินภายในโครงการเพ่ือให้ทราบถึงสภาพ
การเงินที่หมุนเวียนภายในโครงการลงทุน 
 
5. แนวคิดการจัดท ารายงานทางการเงิน 

งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินของกิจการสําหรับงวด
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหนึ่งงวดระยะเวลา หมายถึง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยจะสรุปข้อมูล
ทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งแสดงให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ
กิจการ ทั้งนี้กิจการต้องเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกองค์การอาจอยู่ในรูปของรายงาน
ประจําปีหรือหนังสือชี้ชวน (เข็มเพชร เจริญรัตน์, 2550) โดยมีองค์ประกอบของงบการเงิน ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) หมายถึง งบที่แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน
ของกิจการ ณ สิ้นงวดบัญชี ว่ากิจการมีฐานะทางการเงินมั่นคงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้งบแสดงฐานะ
การเงินประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยสามารถแสดงสมการได้ดังนี้ 

 
สินทรัพย์ = หนี้สิน  +  ส่วนของเจ้าของ 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงองค์ประกอบของบแสดงฐานะการเงิน 
ที่มา: เข็มเพชร เจริญรัตน์, การเงินธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2550). 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย ์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 
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จากภาพที่ 9 สามารถสรุปได้ว่า ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดนสินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าหรือสามารถตีราคาได้จาก
การที่กิจการเป็นเจ้าของ ซึ่งสินทรัพย์สามารถแบ่งออกได้  2 ประเภทตามระยะเวลา ดังนี้                           
1) สินทรัพย์หมุนเวียน เป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ เงิน
สด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้ช้ากว่า 1 ปี ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น ในส่วนของหนี้สิน หมายถึง ภาระที่กิจการต้อง
ชําระให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ทั้งนี้หนี้สินแบ่งออกได้ 2 ประเภทตามระยะเวลา ดังนี้ 1) 
หนีสินหมุนเวียน เป็นหนี้สินที่ต้องชําระภายใน 1 ปี ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย รายได้รับ
ล่วงหน้า เป็นต้น 2) หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นหนี้สินที่ต้องชําระภายเกินกว่า 1 ปี ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้
ระยะยาว เป็นต้น ในส่วนของเจ้าของ หมายถึง สินทรัพย์ที่เหลือจากการหักหนี้สินของกิจการออก
แล้ว ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของทุน และกําไรสะสม 

งบก าไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง เป็นรายการที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง งบกําไรขาดทุนจะรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการวัดผลของการดําเนินงาน ซึ่งงบกําไรขาดทุนประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่าย (ธารี หิรัญรัศมี
และคณะ, 2551: 19-31) 
 

 
 
 
ภาพที่ 10 แสดงองค์ประกอบของงบกําไรขาดทุน 
ที่มา: ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, การบัญชีการเงิน (กรุงเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน์ จํากัด, 2551). 
 

จากภาพที่ 10 สามารถสรุปได้ว่า งบกําไรขาดทุนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย โดยรายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดเข้าหรือเป็นการเพ่ิมค่าของสินทรัพย์หรือ
การลดลงของหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของแต่ไม่รวมถึง
เงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ และในส่วนของค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของ

งบกําไรขาดทุน 

รายได ้

ค่าใช้จ่าย 
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กระแสเงินสดออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของส่วน
ของเจ้าของ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งป๎นส่วนทุนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง งบที่แสดงการเคลื่อนไหว
ของเงินสดระหว่างช่วงปีที่พิจารณา โดยแยกเป็น 3 กิจกรรม คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ทั้งนี้งบกระแส
เงินสดจะแสดงให้ทราบว่ากิจการมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด โดยสามารถทําได้ 2 วิธี คือ วิธี
ทางตรง (Direct Method) และวิธีทางอ้อม (Indirect Method) วิธีทางตรงจะนําค่าใช้จ่ายที่จ่าย
ออกเป็นเงินสดเท่านั้นไปหักออกจากยอดขายเงินสด ในส่วนของวิธีทางอ้อมจะเริ่มต้นด้วยกําไร
สําหรับปีและปรับปรุงกําไรสุทธิให้เป็นกําไรตามเกณฑ์เงินสด (อภิชาต พงศ์สุพัฒน์, 2553: 127)  

กระดาษท าการ (Work Sheet) คือ แบบฟอร์มที่รวบรวมรายการบัญชีต่างๆที่เกิดขึ้น
ภายในกิจการไว้ด้วยกัน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงบัญชีและการจัดทํางบการเงินให้เป็นไป
โดยง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน โดยกระดาษทําการประกอบด้วย 5 ช่อง ได้แก่ งบทดลอง รายการปรับปรุง 
งบทดลองหลังปรับปรุง งบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน (ดวงสมร อรพินท์, 2550: 86-93) 
โดยสามารถแสดงตัวอย่างกระดาษทําการได้ตามภาพ ดังนี้ 

 
ช่ือกิจการ………………… 

กระดาษทําการ 
ประจํางวด………. เดือน สิ้นสุดวันที…่……….. 

ช่ือบัญช ี งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 
           
           
           
           
           
           

 
ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างกระดาษทําการ 
 

จากภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างกระดาษทําการ 5 ช่อง ประกอบไปด้วยงบทดลอง รายการ
ปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุง งบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน ใช้บันทึกการจัดทํางบ
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การเงินของกิจการให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ ไม่ผิดพลาด แต่กรณีที่เป็นกิจการขนาดเล็ก
อาจไม่จําเป็นต้องจัดทํากระดาษทําการก่อนทํางบการเงินก็ได้ 

โดยสรุปการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นการบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดของต้นทุนของ
กิจการ และผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทํางบการเงินและใช้เป็น
ส่วนประกอบในการประเมินการลงทุนของกิจการ นอกจากนี้การจัดทํางบการเงินยังช่วยให้
ผู้ประกอบการ หรือกิจการทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่สามารถแสดง
ข้อมูลทั้งในอดีตและป๎จจุบัน โดยเฉพาะงบกระแสเงินสดที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการ อีกทั้ง
เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 
6. แนวคิดการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน 

6.1 มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) คือความแตกต่างระหว่างมูลค่า
ป๎จจุบันของเงินสดทั้งหมดในที่นี้หมายถึงผลรวมของเงินทุนไหลเข้าและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในโครงการ โดยมูลค่าป๎จจุบันสุทธิเป็นตัวกําหนดผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนหาก
ค่าของ NPV ยอมรับในโครงการลงทุน Remer and Nieto (1995) ได้กล่าวไว้ว่า การเพ่ิมหรือลด 
NPV ของโครงการขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะทําให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นผลมากที่สุดต่อ
การทํากําไร และในการคํานวณค่าของมูลค่าป๎จจุบันสุทธินั้นได้จากการคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยคิด
ลด (Park, 2002: 289) โดยสมการที่ใช้ในการคํานวณ แสดงได้ดังนี้  

 สูตรการคํานวณมูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (NPV) 
 

NPV (i) = CF0+ 
  

      
  + 

  

      
  +….. + 

  

      
 

 
 โดยกําหนดให้ 

AN คือ กระแสเงินสดสุทธิ ณ ปีที่ N 
i คือ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน 
CF0 คือ  เงินจ่ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ 
N คือ อายุของโครงการ (ปี) 
เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน 
1. ถ้าผลของ NPV > 0 แสดงงว่า ยอมรับในโครงการลงทุน 
2. ถ้าผลของ NPV < 0 แสดงว่า ปฏิเสธในโครงการลงทุน 
3. ถ้าผลของ NPV = 0 แสดงว่า การลงทุนนี้คุ้มค่า  
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6.2 อัตราผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลด 
(Discounted rate) ที่ทําให้มูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดรับมีค่าเท่ากับมูลค่าป๎จจุบันของกระแส
เงินสดจ่าย (Frank J. Fabozzi, 2013) แสดงได้ดังนี้  

 สูตรการคํานวณอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
 

CF0 = C0+ 
   

        
  + 

   

        
  +….. + 

   

        
 

 
โดยกําหนดให้ 
C0 คือ เงินจ่ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ 
CFt คือ กระแสเงินสด ณ ปีที่ t 
CF0  คือ เงินจ่ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ 
N  คือ อายุของโครงการ (ปี) 
K คือ  IRR = อัตราผลตอบแทนคิดลด 
เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน 
1. ถ้าค่า IRR >ค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) หรืออัตราค่าเสียโอกาสที่

โครงการกําหนด แสดงว่าโครงการนี้สมควรลงทุน นั่นแสดงให้เห็นว่าให้ผลตอบแทนสุงกว่าค่าเสีย
โอกาสของการใช้เงินทุน 

2. ถ้าค่า IRR <ค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) หรืออัตราค่าเสียโอกาสที่
โครงการกําหนด แสดงว่าโครงการนี้ไม่สมควรลงทุน นั่นแสดงให้เห็นว่าให้ผลตอบแทนต่ํากว่าค่าเสีย
โอกาสของการใช้เงินทุน 

3. ถ้าค่า IRR = ค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) หรืออัตราค่าเสียโอกาสที่
โครงการกําหนด แสดงว่าโครงการนี้จะลงทุนหรือไม่ก็ได้ให้ผลไม่แตกต่างกันเพราะถือว่าให้
ผลตอบแทนเท่ากับค่าเสียโอกาสของการใช้เงินทุน (สุชาดา ใยเทศ, 2555) 

6.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) หมายถึง การคํานวณหาระยะเวลา
เป็นจํานวนปีที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการลงทุนกลับคืนมา โดยเป็นการประเมินในขั้นต้นว่าโครงการ
ใช้ระยะเวลานานเพียงใดถึงจะคุ้มทุน โดยนํากระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการลงทุนในแต่ละปีรวมกัน
จนได้รับผลรวมเท่ากับเงินที่ลงทุนไปแล้วและนับจํานวนปีดังกล่าวรวมกัน ในส่วนของเกณฑ์การ
ตัดสินใจจากเครื่องมือนี้จะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าเวลาที่กําหนดไว้ (Philip J. 
Adelman, 2004) 

ระยะเวลาคืนทุน = 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอ่ป
 ี
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6.4 วิธีดัชนีการทํากําไร (Profitable index method) หมายถึง อัตราส่วนของผลรวม

มูลค่าป๎จจุบันของผลประโยชน์สุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากปีที่มีการลงทุนเริ่มแรกต่อมูลค่าป๎จจุบันของเงิน
ลงทุนเริ่มแรก (Brigham, E.F. and Ehrhardt, M.C., 2005 ) สามารถคํานวณได้จากสมการ
ดังต่อไปนี้  

    ∑

   

      

   

 

   

 

โดยที่ 
PI คือ ดัชนีกําไร 
CFt คือ งบกระแสเงินสดโครงการในปีที่ t 
CF0 คือ ต้นทุนของโครงการ 
r  คือ อัตราคิดลด 
t  คือ  ปีที่รับ (จ่าย) เงินสด (1 ถึงปีท่ี n) 
n คือ ระยะเวลาโครงการ 

6.5 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน  (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio ) หมายถึง 
อัตราส่วนของมูลค่าป๎จจุบันของผลประโยชน์ต่อมูลค่าป๎จจุบันของต้นทุนของโครงการ โดย
ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการถึงแม้ว่าเมื่อการลงทุนผ่านไปแล้ว 
ในขณะที่ต้นทุนก่อนสร้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงของการลงทุนเท่านั้น ส่วนต้นทุนที่อยู่ในรูปของ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุทางเศรษฐกิจของโครงการนั้น จึงนําเอา
ผลประโยชน์และกระแสต้นทุนของโครงการที่ได้ปรับค่าตามเวลา หรือคิดเป็นมูลค่าป๎จจุบันแล้ว
เปรียบเทียบกันเพ่ือหาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Miles, Mathew B. and Huberman, 
1994) สามารถคํานวณได้จากสมการดังต่อไปนี้  

 
BCR = PVB/PVC 

BCR = 
∑          

   

∑          
   

 

 
ถ้าผลของ BCR ≥ 1 แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน  
โดยสรุปการวิเคราะห์โครงการทางการเงินเป็นกระบวนการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทน

และค่าใช้จ่ายของโครงการโดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินศักยภาพในการทํากําไรของกิจการ
และความคุ่มค่าแก่การลงทุน ซึ่งจําเป็นจะต้องใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจใน
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การลงทุน ได้แก่ มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน 
(PB) อัตราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity) 
หากผลของการวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีค่าใกล้ความจริงมากที่สุดจะส่งผลให้เกิด
การตัดสินใจในการลงทุนและแสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน 
 
7. แนวคิดการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือการวิเคราะห์ความไวของโครงการ เป็นตัวแปรที่สําคัญ
ต่อการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ได้แก่ ความผันแปรของต้นทุนรวม ความผันแปรของราคา 
และความผันแปรของปริมาณ โดยการเปลี่ยนแปลงของป๎จจัยดังกล่าวอาจเกิดจากเฉพาะป๎จจัยใด
เพียงป๎จจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

การวิเคราะห์ความไว คือ การประเมินความทนต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์เดิมของโครงการที่จัดตั้งขึ้น โดยจะทําให้ทราบถึงว่าจะเกิดไรขึ้นกับ
โครงการในกรณีท่ีกระแสการไหลของต้นทุนและผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือตามแผนเดิม 
เช่น ต้นทุนของโครงการสูงขึ้นร้อยละ 4 ในกรณีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับค่าที่คํานวณไว้อยู่แล้วของค่า 
IRR NPV และB/C Ratio หรือไม่  สิ่งที่จะใช้ในการนํามาพิจาณาความไว มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมั่นคงของ
ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์บนพิสัยของการประมาณค่าความน่าจะเป็นการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับ
ตัวเลขต่างๆ ตลอดจนข้อสมมติพ้ืนฐานที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนั้น โดยการแทนที่ข้อสมมติ 
หรือตัวเลขใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมในระดับที่กําหนด หรือต้องการทดสอบลงไปแทนข้อสมมติ 
หรือตัวเลขที่ใช้อยู่เดิมในการประมาณการงบประมาณ และทําการคํานวณใหม่อีกครั้ง แล้วพิจารณา
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ว่าแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด หากผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีความ
แตกต่างไปจากเดิมมากนัก หรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในระดับที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ อาจกล่าวได้
ว่า วิธีการที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุนหรือประมาณการงบประมาณนั้นมีความมั่นคง ไม่อ่อนไหว ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง แต่หากผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากจะทําให้เกิดความ
ไม่มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่ได้มาก่อนหน้านี้ และวิธีที่ได้รับ
ความนิยมสําหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว คือ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสองทาง (Two-
way Sensitivity Analysis) คือ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสองทางเป็นการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวที่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร หรือ
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ 2 ป๎จจัยไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นส่วนผสมกันของป๎จจัยทั้งสองในระดับ
หนึ่ง จะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ตัวเลขผลลัพธ์เท่าเดิม โดยการวิเคราะห์วิธีนี้มักมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
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ความสมดุลของการเปลี่ยนแปลงของป๎จจัยที่สามารถบริหาร หรือควบคุมได้ง่ายเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
เช่นเดิม (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, 2557)  

โดยสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือการวิเคราะห์ความไวของโครงการเป็นการ
วิเคราะห์ถึงป๎จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลตอบแทนภายในโครงการ ได้แก่ ความผัน
แปรของต้นทุนรวม ความผันแปรของราคา และความผันแปรของปริมาณ โดยการวิเคราะห์ความ
อ่อนประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบทางเดียว การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวแบบสองทางการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสามทางโดยผลของการวิเคราะห์จะแสดงให้
ทราบถึงความคล่องตัวของโครงการและความเสี่ยงที่โครงการจะได้รับ 
 
8. แนวคิดการตัดสินใจทางการลงทุน 

7.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
 วิทยา ด่านธํารงกุล (2546) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่

ผู้บริหารตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคที่เผชิญหน้าด้วยการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆพร้อมทั้งเลือก
ทางเลือกในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อโอการและอุปสรรคนั้นๆ 

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ 
หมายถึง การพิจารณาตกลงชี้ขาดจากทางเลือกที่มีอยู่มากกว่าหนึ่งทางขึ้นไป ในอันที่จะให้มีการ
กระทําในลักษณะเฉพาะใดๆ หรือการตกลงในที่ยุติข้อขัดแย้งโดยให้มีการกระทําไปในทางหนึ่งทางใด
ที่ได้มีการพิจาณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว 

 การตัดสินใจทางการลงทุน ( Investment Decision) หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกโครงการลงทุนว่ากิจการควรเลือกลงทุนโครงการใด จึงจะให้ผลตอบแทนตามความ
ต้องการโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจทางการลงทุนซึ่งจําแนกเป็นเกณฑ์การตัดสินใจที่ไม่คํานึงถึงค่า
ของเวลา ได้แก่ การคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ส่วนของเกณฑ์การตัดสินใจที่คํานึงถึงค่าของเวลา ได้แก่ การคํานวณหามูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (NPV) 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ทั้งนี้เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการตัดสินใจทางการลงทุนนี้จะทําให้ผู้วิเคราะห์โครงการลงทุนตัดสินใจได้ว่า ควรลงทุนในโครงการ
นั้นๆ หรือไม่ โดยปกติโครงการที่ให้ค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าควรลงทุน (ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล , 
2552) ได้แก่  

1. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ สั้นกว่าหรือเท่ากับระยะเวลาคืนทุนที่กิจการ
กําหนด 

2. มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 
3. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1 
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4. อัตราผลตอบแทนของโครงการ มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 
โดยสรุปการตัดสินใจทางการลงทุนเป็นกระบวนการในการใช้เหตุผลในการพิจารณา 

การวิเคราะห์ และการแสวงหาทางเลือกเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ
ตัดสินใจในโครงการลงทุนต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงินมาใช้เป็นส่วนช่วยในการพิจารณาถึง
การตัดสินใจ ได้แก่ มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนของโครงการ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มรุต สังข์รักษา (2558) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนธุรกิจซื้อ
ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ และ 3) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากโครงการธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์ออนไลน์ ซึ่งผลของการสรุปวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป ในส่วนของความเป็นได้ของโครงการพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2 ปี กําไร
สุทธิปีแรกเท่ากับ 1,454,469 บาท กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 1,817,289.45 อัตรา
ผลตอบแทนภายใน IRR เท่ากับ 51.72% มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ NPV เท่ากับ 16,232,022.71 บาท 
นอกจากนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการพบว่า กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ใน
กรณีท่ีรายได้ค่าเช่าคงที่ พบว่า มีค่าเป็นบวกเป็นจํานวน 12,478,704.61 บาท แสดงให้เห็นถึงกระแส
เงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และในกรณี
รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่า มีค่าเป็นบวกเป็นจํานวน 12,979,147.03 บาท 
แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึง
ยอมรับโครงการ ในที่นี้หมายถึงการศึกษาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่สามารถเป็นข้อมูลประโยชน์
ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เบญจพร อุทัยผล (2558) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์สัตว์เลี้ยงในเขต 
อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการของธุรกิจศูนย์สัตว์เลี้ยง 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์สัตว์
เลี้ยง และ 3) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนธุรกิจศูนย์สัตว์เลี้ยง โดยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์สัตว์เลี้ยงและบุคคลที่เกี่ยวช้อง และการแจกแบบสอบถาม
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้มาใช้บริการจํานวน 400 ราย โดยผลของการศึกษาพบว่าการ
ลงทุนธุรกิจศูนย์สัตว์เลี ้ยงมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี ่ย  3 ปี 7 เดือน กําไรสุทธิปีแรก เท่ากับ 
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7,767,756.20 บาท กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวด เท่ากับ 7,342,440.00 บาท IRR เท่ากับ 35.90% 
NPV เท่ากับ 78,794,450.88 บาท ดังนั้น ธุรกิจศูนย์สัตว์เลี้ยงมีความคุ้มค่าในการลงทุนในการดําเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจรในที่นี้หมายถึงการศึกษาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่สามารถเป็นข้อมูล
ประโยชน์ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นิภาวรรณ จันทร์ตา (2558) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเมล็ดกาแฟออร์แกนิค
ของผู้ประกอบการร้านกาแฟ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเมล็ดกาแฟออร์แกนิค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 100 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานประกอบด้วย ใช้ค่าไคว์สแควร์ (Chi-square test) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) โดยการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี F-teat โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี ตําแหน่งเจ้าของกิจการ จํานวนพนักงานในร้าน 1 - 3 คน กลุ่มลูกค้าหลัก
ของร้านเป็นนักเรียน/นักศึกษา เครื่องดื่มอ่ืนๆนอกจากกาแฟ คือ ชา ส่วนใหญ่รูปแบบของร้านเป็น
แบบคอฟฟ่ีคอร์นเนอร์ แอนแสนกบาร์ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 56 ไม่ต้องการใช้เมล็ดกาแฟ           
ออร์แกนิค เนื่องจากลูกค้าที่บริโภคกาแฟออร์แกนิคมีจํานวนน้อย หรือฐานตลาดมีขนาดเล็ก และผล
การศึกษาป๎จจัยส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการซื้อในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและร้านกาแฟทุกรูปแบบให้ความสําคัญกับป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟออร์แกนิคส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกัน 

พิมสร สิมมะลัยวงศ์ (2558) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการ
ซื้อกาแฟสดในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในการศึกษา 
ได้แก่ ผู้บริโภคในการซื้อกาแฟสดในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่
ซื้อกาแฟสดเพื่อการบริโภค โดยกําหนดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรที่จํานวน 400 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และและการทดสอบตัวแปรด้วยวิธีค่าแจกแจงแบบที ( Independent 
Sample T-test) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี เป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,500,001-4,000,000 กีบ วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่ดื่มกาแฟทุกวัน โดยดื่มวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า ดื่มกาแฟแบบคั่วบด
ตราดาวในที่ทํางานและมีเครื่องทํากาแฟที่ทํางาน วิธีชงกาแฟจะใช้เครื่องชงกาแฟมากกว่าการชงด้วย
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ที่กรอง เหตุผลที่ดื่มกาแฟสดเพื่อเพ่ือคลายความง่วง รองลงมาคือรสชาติที่มีความสดชื่น พันธุ์กาแฟที่
ชองคืออาราบิกาและโรบัสต้า คุณสมบัติพ้ืนฐานของกาแฟสดมีกลิ่นที่หอมกว่ากาแฟสําเร็จรูป ในด้าน
ป๎จจัยส่วนประสมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการซื้อกาแฟสดโดยรวมอยู่ใน 
“ระดับมาก” โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านราคา 
ตามลําดับ โดยเมื่อจําแนกตามเพศ และจํานวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าป๎จจัยส่วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสดส่วนมากไม่แตกต่างกันแต่เมื่อจําแนกตามความถี่ในการดื่ม
กาแฟพบว่ามีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องกระบวนการผลิตที่สะอาด
และปลอดภัย ด้านการจัดจําหน่ายในเรื่องร้านที่จําน่ายไปมาสะดวก หาซื้อได้ง่าย การจัดวางสินค้ามี
หลากหลายยี่ห้อ และด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน์ การแจกสินค้าให้ทดลองชิม พนักงานแนะนําให้รายละเอียด การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
การลดราคาสินค้า การชิงโชค การแจกรางวัล ของสมนาคุณ และกิจกรมช่วยเหลือสังคมที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ 

พิชชาณีย์ นาคจรูญศรี (2558) ได้ศึกษากลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษา 1) รูปแบบและลักษณะธุรกิจร้านกาแฟสด 2) สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 3) กลยุทธ์การ
แข่งขันเพ่ือความสําเร็จ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสดจากการสร้างอาชีพเสริมใช้ความรู้
ประสบการณ์เดิมหรือจากความไม่ยุ่งยากซับซ้อนของธุรกิจ โดยมีการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ ดําเนินการ
จากจํานวนลูกค้า จํานวนคู่แข่ง ต้นทุนค่าเช่า และมีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และ
รูปแบบการการลงทุนส่วนใหญ่เป็นแบบกิจการเจ้าของคนเดียว การเริ่มต้นธุรกิจในระยะแรกใช้
งบประมาณลงทุนไม่มากนัก รูปแบบของสินค้าที่ให้บริการจะมีกาแฟสดและเครื่องดื่มประเภทอ่ืน 
ขนมและอาหาร มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสัญจรแต่บางร้านจะมุ่งเน้นลูกค้าที่มีความหลากหลาย 2) การ
ประกอบกิจการธุรกิจร้านกาแฟสดจากการวิจัยพบว่าผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้าน
คู่แข่งและผู้มีศักยภาพเข้าใหม่ สินค้าทดแทน อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ และผู้ขายป๎จจัยการผลิต              
3) ผู้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่างทางด้านสินค้า การตกแต่ง
ร้าน การให้บริการเสริมอ่ืนๆ การสร้างโปรโมชั่น มีการใช้กลยุทธ์มุ่งต้นทุนต่ําในด้านต้นทุนวัตถุดิบ
และช่องทางการจัดจําหน่าย การมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการผลิต 
และการปรับตัวสินค้าให้เข้ากับตลาดใหม่ๆ 
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นงนุช อุณอนันท์ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน
กาแฟสดและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มประชากรได้แก่ 
ผู้บริโภคกาแฟสดที่อาศัยและทํางานในพ้ืนที่เขตธนบุรี โดยมีการกําหนดขนาดตัวอย่างจากการ
ประมาณค่าร้อยละในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตามความสะดวก  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกดื่มกาแฟสดจาก
รสชาติของกาแฟ ตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักมีตราผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ดื่มกาแฟสดจากร้านที่
รู้จัก ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดจากสถานที่ทํางาน ซื้อกาแฟสดราคาแก้วละ 30-39 บาท มีการดื่มกาแฟ
สดทุกวัน ดื่มกาแฟสดในระหว่างเวลา 6.00-9.00 น. ชอบแนวการตกแต่งร้านกาแฟสดแบบธรรมชาติ 

ธนิตา เวสารัชกิตติ (2557) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหนึ่ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการร้านกาแฟ
สด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหนึ่ง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
การวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในระดับที่น้อยที่สุด และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
โดยผลของการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้อยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาทต่อเดือน 
โดยให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญระดับ
สูงสุดคือ ด้านราคา ในการทดสอบสมมุติฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ฤทธิตม์ คงเมือง (2557) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟใน
เวลากลางคืนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาป๎จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน 2) เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า               
3) เพ่ือศึกษาถึงป๎จจัยทางการตลาดและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
ร้านกาแฟที่เปิดให้บริการในเวลากลางวันและแบบที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืน โดยมีขอบเขต
งานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ที่อยู่
ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาขึ้นไป วัยทํางาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตที่ต้องมีการพบปะสังสรรค์ตาม
สถานที่ต่างๆเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกันและใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน จํานวน 385 คน โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
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แบบสอบถาม และนําผลการสํารวจที่ได้มาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติอ้างอิง ( Inferential Statistic) ผลการวิจัย
พบว่า ป๎จจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ทั้งสิ้น 4 ป๎จจัย ได้แก่ ป๎จจัยด้านการบริการของพนักงานและความสะอาดภายในร้าน  ป๎จจัยการ
ส่งเสริมการตลาด ป๎จจัยด้านรสชาติเครื่องดื่มและสุขลักษณะของพนักงาน และป๎จจัยด้านสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากนี้อายุช่วง 18-22 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีแนวโน้มในการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟในเวลากลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ในด้านพฤติกรรมพบว่า 
ส่วนใหญ่นัดพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 39 ในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในเวลา
กลางคืนเพ่ือต้องการสถานที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 54 และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้
บริการเป็นประจํา กลุ่มท่ีใช้บริการเป็นครั้งคราว และกลุ่มที่ใช้บริการน้อยครั้ง โดยให้ความสําคัญกับ
ป๎จจัยทางด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์มากสุด               
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณ 

นรินทร บุญอําพล (2556) ได้ศึกษาการตั้งราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่อแนวทางการ
ประกอบธุรกิจร้านกาแฟสด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของป๎จจัยและรูปแบบความสัมพันธ์
ของป๎จจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณ
ลักษณะร่วมเครื่องดื่มกาแฟสดโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคกาแฟสดด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวกจํานวน 574 คน โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ รวมถึงวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะสําคัญของเครื่องดื่มกาแฟสด
ที่ผู้บริโภคพึงพอใจในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทลูกจ้างเอกชน มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท 
การศึกษาระดับปริญญาตรีและซื้อกาแฟสด 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 31 - 35 บาทต่อ
แก้วต่อครั้ง ซื้อกาแฟช่วงเช้ามากที่สุดและนิยมซื้อกลับ ชื่นชอบกาแฟเย็นมากที่สุดโดยเป็นกาแฟปรุง
แต่ง เช่น กาแฟใส่ไซรัป แต่งกลิ่นใส่นมข้นหวานและใส่นมสด ประเภทกาแฟที่ชอบ คือ ลาเต้ รสชาติ
เข้มข้นและขมปานกลางและส่วนใหญ่คิดว่ากาแฟพันธุ์อาราบิก้ามีรสชาติที่ดี ในส่วนของการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม พบว่า คุณลักษณะของเครื่องดื่มกาแฟสดที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ชนิด
ของกาแฟ คือ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นแก้วกระดาษ ราคา 30 บาท ต่อแก้วและ
ขนาด 22 ออนซ์ 

เนรัญชลา จอมศรี (2556) ได้ศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ
เฮือนอีสานกาแฟสดในบริเวณศูนย์ราชการ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
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ความเป็นไปได้ในการเปิดร้านกาแฟ “เฮือนอีสาน กาแฟสด” ในบริเวณศูนย์ราชการ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ 
และด้านการเงิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 300 ตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาวะแข่งขันในธุรกิจ และส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นเครื่องมือในการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาด ป๎จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสด คือ รสชาติของกาแฟ ความสดและกลิ่นของกาแฟ ราคาเหมาะสม มี
ที่จอดรถสะดวก มีบริการที่ดีของพนักงาน สถานที่มีความสะดวก และมีบรรยากาศที่ดี ด้านเทคนิค มี
การออกแบบร้านที่เน้นธรรมชาติ และมีการเน้นบุคลากรที่มีมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการจัดการ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรโดยแบ่งตามหน้าที่ ส่วนด้านการเงิน ใช้เงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้น 353,600 บาท 
มีมูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 150,828 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 
18% และระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 1 ปี 10 เดือน ดังนั้น แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ “เฮือนอีสาน กาแฟสด” 

ฒาลิศา ทาศรีภู และคณะ (2554) ได้ศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจ
สีเขียวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดและ
รูปแบบของธุรกิจสีเขียว 2) ศึกษาการนําแนวคิดของธุรกิจสีเขียวไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ และ               
3) สร้างแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว (Green Business) สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิสาหกิจที่มีการนําแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 5 ราย 
และการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มกับพนักงานบริษัทในองค์กรธุรกิจ จํานวน 8 ราย 
รวมทั้งข้อคิดเห็นรูปแบบจําลองที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียวและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จํานวน 2 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบของ
แบบจําลองการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถใช้สัญลักษณ์ของต้นไม้ที่มีส่วนประกอบต่างๆ แสดงความสัมพันธ์เป็นรูปแบบจําลอง 2) การ
ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวประกอบด้วย การเริ่มต้นธุรกิจ โครงสร้างหลักขององค์กร การ
นําแนวคิดไปใช้ในองค์กร ป๎จจัยที่สนับสนุนให้ประสบความสําเร็จผลที่ได้รับและอุปสรรค 3) การ
ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสามารถนําไปใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท 

เกสร สุขสมโสตร์ (2552) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนธุรกิจศูนย์อาหาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้บริการศูนย์อาหารของประชาชน 2) การตัดสินใจบริโภคอาหารในศูนย์อาหารจังหวัดพระนคร          
ศรีอยุธยา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหารของ
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ประชาชน 4) ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของธุรกิจศูนย์อาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากผลสรุปการวิจัยพบว่า ในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารใน
ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามสั่งในช่วงกลางวัน ค่าใช้จ่าย 100-200 บาท ป๎จจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ในส่วนของความเป็นไปได้ในการลงทุน
ธุรกิจศูนย์อาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า โครงการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจาก
การหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายอาหารร้านค้ารายได้จากการเก็บค่าบริการส่วนกลาง และรายได้จาก
การคิดมูลค่าส่วนต่างราคาไฟฟูาและค่าน้ําประปา โครงการมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงินโดยมี
วงเงินลงทุนอยู่ที่ 1,500,000-2,000,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนหนึ่งปีครึ่ง ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 
คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ค่า NPV เท่ากับ 4,504,542 และ IRR เท่ากับร้อยละ 
36 อัตราผลตอบแทนต่อทุนเท่ากับ 3.99 ในที่นี้หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับ ต้นทุน ผลตอบแทนและ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เป็นมูลประโยชน์ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

Jonathan Joel Moss (2012) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตนมบรรจุ 
และการตลาดของฟาร์มนมในรัฐเทนเนสซี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาด้านการตลาดและความ
เป็นไปได้ด้านการเงินเพ่ือช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบกิจการด้านฟาร์มนมในรัฐเทนเนสซี่ โดย
เจาะจงด้านการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ นม ชีส และโยเกิร์ต ใน 5 เมืองใหญ่ คือ เมมฟิสแนชวิลล์
นอกซ์วิลล์ชัตตานูกา และไตรซิตี้ และใช้ความเป็นไปได้ด้านการเงินในการหาความน่าจะเป็นในการง
ทุน เนื่องจากที่ผ่านมาราคาของอุตสาหกรรมนมและอาหารสัตว์ถูกบีบเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้
จํานวนเกษตรกรในด้านนี้ลดลง เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมองหาการเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาสินค้า ดังนั้น
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนจึงเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุนโครงการเมื่อ
เปรียบเทียบการลงทุนของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ มีค่าการลงทุนเริ่มต้น คือ นมและโยเกิร์ตเท่ากัน คือ 
2,367,100 ดอลลาร์ ค่าการลงทุนของชีสเท่ากับ 2,044,750 ดอลลาร์ วิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
การเงิน พบว่าค่า NPV เมื่อคิดอัตราคิดลดที่ 6% ระยะเวลาโครงการ 10 ปี NPV นม เท่ากับ 
296,693.12 ดอลลาร์ IRR เท่ากับ -9% NPV ชีส เท่ากับ –523,284 ดอลลาร์ IRR เท่ากับ -13% 
และ NPV โยเกิร์ต เท่ากับ -184,113.80 ดอลลาร์ IRR เท่ากับ -8% ดังนั้นโครงการลงทุนนี้จึงไม่
เหมาะสมที่จะลงทุน เกษตรกรควรที่จะต้องปรับปรุงกิจการเพ่ือสร้างโครงการให้มีค่า NPV และ IRR 
ตามเกณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมคือ NPV ควรมีค่ามากกว่าศูนย์ และ IRR ควรมีค่ามากกว่าอัตราคิด
ลดของโครงการ โดยการพัฒนาด้านผลกําไร ผลิตภัณฑ์นมชนิดอื่น ขนาดโรงงานที่เหมาะสม และการ
เพ่ิมผลผลิต ซึ่งต้องอาศัยวิธีการควบคุมต้นทุนให้ได้ในราคาต่ํา และการเพ่ิมราคาขายสินค้าในที่นี้
หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับ ต้นทุน ผลตอบแทนและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เป็นข้อมูล
ประโยชน์ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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Samaneh Daryabeygi Khotbehsara (2011) ได้ศึกษาโครงการถนนเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ: กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการถนน Yazd-Abarkouh-Sourmagh ในประเทศ
อิหร่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างถนนเพื่อเชื่อม 3 เมืองเข้า
ด้วยกัน เนื่องจากถนนถือเป็นสิ่งสําคัญในแง่ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอีกทั้งสถิติการใช้ถนน
มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นและการปรับปรุงสภาพ
การจราจรในอิหร่าน รัฐบาลพยายามที่จะสร้างถนนสายใหม่ วิทยานิพนธ์นี้จึงรวบรวมการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการถนน Yazd - Aba–kouh – Sourmagh เพื่อศึกษาว่า
โครงการมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ สถานการณ์แรก
สมมติฐานเจ้าของโครงการได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาลทั้งหมด 30 ล้านดอลลาร์ ระยะเวลาโครงการ 
30 ปี ซึ่งผลการวิเคราะห์ระบุว่าโครงการนี้มีค่า NPV ติดลบ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ NPV ทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบภายนอก มีค่าเชิงบวก คือ เท่ากับ 17 และ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามคาดการณ์สําหรับโครงการนี้ ส่วนสถานการณ์ที่ภาคเอกชนที่ได้รับการ
ดําเนินโครงการจะร่วมลงทุนกับรัฐบาลร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน และโครงการเมื่อสร้าง
เสร็จจะมีการเก็บค่าผ่านทางกับผู้ใช้รถ สถานการณ์ที่สองแสดงค่า NPV เท่ากับ 2 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ IRR เท่ากับ 16% ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาล
และบริษัทเอกชน โดยเมื่อสร้างเสร็จจะมีการเก็บค่าผ่านทางจะทําให้โครงการได้รับประโยชน์มาก 
และไม่สร้างภาระทางการเงินมากเกินไปให้กับรัฐบาลในที่นี้หมายถึงการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความคุ้มในการลงทุนที่เป็นข้อมูลประโยชน์ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Peter Zweifel และ Christoph Auckenthaler (2008) ได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้
ของนโยบายการลงทุนของบริษัทประกัน บทความนี้ให้ความสนใจกับป๎ญหาเรื่องนโยบายการลงทุน
ของบริษัทประกันซึ่งดูจะถูกมองข้ามมาจนถึงบัดนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจนว่าบริษัทประกัน
ทั้งหลายนั้นไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้นที่หลากหลายได้ทั้งในแง่ของผลตอบแทน
และความไม่แน่นอนในขณะที่มีการใช้ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset pricing 
Model: CAPM) เป็นเกณฑ์ บทความนี้ได้จําแนกผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนกําหนดข้อจํากัดเพ่ิมเติมออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกคือ “ความมั่นคงทางรายได้” (income security) ซึ่งสนใจเรื่อง ผู้รับประโยชน์ป๎จจุบัน
และพนักงานเก่าแก่ และกลุ่มที่สองคือ “การลงทุนลงแรงที่คาดการณ์ได้”(predictability of 
contributions) ซึ่งสนใจเรื่องพนักงานหนุ่มสาวที่ทุ่มเททํางานและนายจ้างผู้ให้การสนับสนุน โดยมี
การอธิบายถึงเงื่อนไชต่างๆ ที่เกิดจาการผสมกันของข้อจํากัดทั้งหลายซึ่งนําไปสู่สภาวะที่ขาดความ
เป็นไปได้ในการกําหนดนโยบายลงทุนของบริษัท ดังนั้นค่าความเบี่ยงเบนจากเส้นตลาดทุนที่น้อยที่สุด
จึงถูกเสนอให้ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับวัดสมรรถนะในสถานการณ์เหล่านี้ ในที่นี้หมายถึงเป็น



48 

 

การศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เหมือนกับธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
นํามาเป็นข้อมูลประโยชน์ต่อในการศึกษา  

Hui Guo (2006) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของร้านอาหารจารด่วนซึ่งเน้นขายอาหาร
ประเภทเต้าหู้ (toufunao) ในเมืองเฉินตู ประเทศจีน อาหารประเภทเต้าหู้เป็นอาหารพ้ืนเมืองที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากมายในเมืองเล่อซาน มณฑลซื่อชวนไม่เป็นที่นิยมในเมืองเฉินตูเท่ากับอาหาร
ประเภทอ่ืนๆ ของเมืองเล่อซาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นความสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดร้านอาหารเป็นสิ่งแรก จากนั้นจึงดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของร้านอาหารที่เสนอมานี้ตาม
ขั้นตอนที่งานวิจัยก่อนหน้านี้นําเสนอ 4 ขั้นตอน และทําการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น บริเวณตลาด ทําเล
ที่ตั้ง การแข่งขัน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกต การทําแบบสํารวจ และ
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายอาหารจะขึ้นอยู่กับร้อยละ 30 
จากยอดขายรวม และค่าใช้จ่ายของการขายเครื่องดื่ม เป็นร้อยละ 20 ของยอดขายรวมควบคุม
ค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น บัญชีเงินเดือนของพนักงาน ค่าอาหาร ค่าจ่างพนักงาน การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายและสาธารณูปโภค ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายคงที่ คือ ค่าเช่ารายเดือน 30,000 หยวน การ
ลงทุนในธุรกิจนี้สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ในที่นี้หมายถึงการศึกษาเก่ียวกับ ต้นทุน ผลตอบแทนและการ
วิเคราะห์ด้านการเงินที่เป็นข้อมูลประโยชน์ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 12 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชน์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
 

เนื้อหา 

แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
ความส าคัญ

และ
วัตถุประสงค ์

เคร่ือง 
มือในการ

วิจัย 

สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย 

อภิปรายผล 

1. แนวความรู้เกี่ยวกับธุรกจิร้านกาแฟ     
2. แนวคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม   -  
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
  

  -  

4. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน     
5. แนวคิดการจัดทํารายงานทางการเงิน   -  
6. แนวคิดการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน    - 
7. แนวคิดการวิเคราะห์ความอ่อนไหว     
8. แนวคิดการตัดสินใจทางการลงทุน  - -  
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     
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จากตารางที่ 12 เป็นการสรุปแนวทางการศึกษาและประโยชน์จากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง โดยประวัติความเป็นมาของธุรกิจร้านกาแฟนํามาใช้ในการกําหนดความสําคัญและ
วัตถุประสงค์ สร้างเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยและอภิปรายผล  แนวคิดการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมสามารถนํามาใช้ในการกําหนดความสําคัญและวัตถุประสงค์ สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
และอภิปรายผล แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการนํามาใช้ในการกําหนดความสําคัญและ
วัตถุประสงค์ สร้างเครื่องมือในการวิจัย และอภิปรายผล แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน แนวคิดการวิเคราะห์โครงการทางการเงินและแนวคิดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวสามารถ
นํามาใช้ในการกําหนดความสําคัญและวัตถุประสงค์ เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยและ
อภิปรายผล แนวคิดการจัดทํารายงานทางการเงินสามารถนํามาใช้ในการกําหนดความสําคัญและ
วัตถุประสงค์ สร้างเครื่องมือในการวิจัย และอภิปรายผล แนวคิดการตัดสินใจทางการลงทุนนํามาใช้
ในการกําหนดความสําคัญและวัตถุประสงค์ และอภิปรายผล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนํามาใช้ในการ
กําหนดความสําคัญและวัตถุประสงค์ สร้างเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยและอภิปรายผล 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ความ
คิดเห็นของธุรกิจจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ พนักงาน และผู้บริโภคที่มาใช้
บริการร้านกาแฟ โดยนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการลงทุน โดยการจัดทําสมมติฐาน
รายได้ สมมติฐานรายจ่าย เพ่ือจัดทํารายงานทางการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด จากนั้นวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่  ระยะการคืนทุน อัตรา
ผลตอบแทนภายใน มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ ดัชนีการทํากําไร และวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโครงการลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ   
ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสมมติฐานรายได้ สมมติฐานรายจ่ายและการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโครงการลงทุน เกี่ยวกับต้นทุน และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการร้าน

กาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาข้อมูลโครงการลงทุน เกี่ยวกับต้นทุน และค่าใช้จ่ายของ

ผู้ประกอบการร้านกาแฟ  
 1.1.1 การกําหนดผู้ให้ข้อมูลหลักและการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  การกําหนดผู้ให้ข้อมูลหลักและการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักสํารับการวิจัยครั้งนี้ 

คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจจํานวน 18 คน โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหลักผู้ที่มีลักษณะตรงกับงานวิจัย โดยจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพ่ิมพูนเป็นลําดับจนเกิด
ความอ่ิมตัว (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 168) 
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 1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

ลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยคําถามทางด้านต้นทุน 
ผลตอบแทน และด้านการตลาด โดยใช้แบบบันทึกและเครื่องอัดเทปประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้าน

กาแฟ พนักงาน และผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟ จํานวน 18 คน เป็นข้อมูลทางด้านต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและรายได้ของกิจการ เพ่ือนํามาคํานวณผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน 

  1.1.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
   ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และข้อมูล

จากเว็บไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านกาแฟ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุนในธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกับงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานมาสนับสนุน หรือ 
โต้แย้งการวิเคราะห์โครงการลงทุน 

 1.1.4 การจัดทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1.4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 18 คน ตามที่ โทมัส 
แมคมินแลน (Thomas T. Macmillan) เสนอว่า ถ้าใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักมากกว่า 17 คน ขึ้นไป อัตรา
ความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลง โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุน ผลตอบแทน และ
ด้านการตลาด 

  1.1.4.2 การสกัดประเด็น เป็นการสรุปความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านกาแฟ พนักงาน และผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟ 

 1.1.5 การตรวจสอบความเชื่อมั่น 
  การตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม

เส้า (Triangulation) จึงได้ทําการรวบรวมเรื่องนี้จากหนังสือตําราของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ดังนี้ 

  สุภางค์ จันทวานิช (2554: 33-35) กล่าวถึง หลักการของการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าเป็นการไม่ป๎กใจว่าแหล่งข้อมูลที่ได้มาตั้งแต่แรกเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้ว นักวิจัย
จําเป็นจะต้องแสวงหาความเป็นไปได้ว่ายังมีแหล่งข้อมูลอ่ืนใดบ้าง เพ่ือปูองกันความผิดพลาด นั่นคือ 
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 3 วิธี ดังนี้ 
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  1.1.5.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
   โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่าง

กันจะได้ข้อมูลที่เหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
  1.1.5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้เก็บข้อมูล (Investigator Triangulation) 

โดยถ้าเปลี่ยนแปลงผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือสังเกตข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
  1.1.5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Methodological 

Triangulation)โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างกันจะทําให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม 

 1.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านกาแฟใช้การตีความและการสร้างข้อสรุปแล้วนํามา
เปรียบเทียบกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการบรรยายและ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Methodological Triangulation) ด้วยวิธีการ
สังเกตควบคูไ่ปกับการซักถาม และออกแบบสัมภาษณ์ให้คลอบคลุม 

1.2 การสํารวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามกลุ่มผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟ 
 1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2.1.1 ประชากร คือ จํานวนประชากรที่อาศัยในจังหวัดนครปฐม ปี 2559 

ซึ่งเท่ากับ 905,008 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
  1.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟ โดยใช้การ

กําหนดตัวอย่างในกรณีที่ไมท่ราบขนาดจํานวนประชากรที่แน่นอนของ Taro Yamane ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 
    n = N/ (1+Ne2) 
 
  เมื่อ  n = จํานวนตัวอย่าง 
    N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
    E = ความคลาดเคลื่อนที่กําหนด เท่ากับ 0.05 

  แทนค่า  n = 905,008 / (1+905,008 (0.05)2) 
    N = 399.82 
  จากค่า n เท่ากับ 399.82 จึงสามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มาใช้

บริการร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประมาณการกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดย
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ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร, 2553: 107) โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่มาใช้บริการจากการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 13 แสดงหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ลักษณะกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภคขาจรและกลุ่มผู้บริโภคขาประจํา 
2. ช่วงเวลา 13.00 – 17.00 น.  
3. พฤติกรรม พฤติกรรมการนั่งดื่มกาแฟที่ร้าน 

 
 1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใช้ถามผู้บริโภคที่มาใช้บริการ

ร้านกาแฟ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมี

ลักษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed End Question) ใช้มาตรการวัดระดับแบ่งกลุ่ม 
(Nominal- Measurement Scale)  

  ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟตาม
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน
พนักงานให้บริการ (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้าน
กระบวนการให้บริการ (Process) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) 

  โดยแต่ละคําถามมีเกณฑ์ในการวัดข้อมูลในแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้มาตราวัด
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล
แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  ระดับความคิดเห็น คะแนน  
  มากที่สุด 5 
  มาก  4 
  ปานกลาง 3 
  น้อย  2 
  น้อยที่สุด 1 
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เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและทําการแจกแจงความถี่จะใช้คะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การหาความกว้างอันตร
ภาคชั้นและการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 มาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 น้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 น้อยที่สุด 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

คําถามแบบปลายเปิด (Opened End Form) เป็นการเติมข้อความ 
 1.2.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.2.3.1 การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยนําแบบสอบถามไปเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
คําถามแต่ละข้อตามจุดประสงค์ของงานวิจัยครั้ง ด้วยการทํา IOC ที่มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน
ดังนี้ 

   ให้ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   หลังจากนั้นนําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

โดยกําหนดเกณฑ์ความสอดคล้องจากการคํานวณจะมีค่า (-1.00) – 1.00 
   ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ซึ่งความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ ผลลัพธ์ค่าแอลฟุาที่ได้จะมีค่าระหว่าง 0<α<1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ1 แสดงว่ามี
ความเชื่อมั่นสูง โดยมีค่าเท่ากับ 0.939 

 1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1.2.4.1 การเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟ จํานวน 400 คน 

โดยการแจกแบบสอบถาม 
  1.2.4.2 คัดเลือกแบบสอบถามที่ถูกตอบอย่างสมบูรณ์ เพ่ือมาวิเคราะห์ตาม

ขั้นตอน  
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 1.2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  ใช้สถิติพรรณนา ในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดย

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือนําไปวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสมมติฐานรายได้ สมมติฐานรายจ่าย และการวิเคราะห์โครงการลงทุน 

2.1 การจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การนําผลสรุปการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความ

เป็นไปได้ในการลงทุน โดยอ้างอิงจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม
ในบทที่ 2 โดยจะกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 2.1.1 การประมาณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
  2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสถานที่ 

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน ค่าใช้จ่ายเครื่องทํากาแฟและอุปกรณ์ในการผลิต 
  2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร ค่า

สาธารณูปโภค ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 2.1.2. การประมาณผลตอบแทนของโครงการ 
  ดําเนินการวิเคราะห์และคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบด้วย 

รายได้จากการจัดจําหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟและเครื่องดื่มประเภทอ่ืน รายได้จากการจําหน่าย
เค้กและขนม 

 2.1.3 ดําเนินการนํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดมา
วิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ในการวัดความคุ้มค่าในการลงทุน ประกอบด้วย กระแสเงินสดสุทธิ มูลค่า
ป๎จจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อทุน ระยะเวลาคืนทุน  

2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.2.1 มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่า

ป๎จจุบันของการประหยัดต้นทุน พลังงาน จากมาตรการ ในรูปตัวเงินที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี 
ตลอดอายุของโครงการ กับมูลค่าป๎จจุบันของเงิน ที่จ่ายออกไป ภายใต้ โครงการที่กําลังพิจารณา ณ 
อัตราลดค่า (discount rate) หรือค่าของทุน (cost of capital) ที่กําหนดจากคํานิยามข้างต้น การ
คํานวณหามูลค่าป๎จจุบันสุทธิ จะต้องทราบข้อมูลดังนี้ 
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  2.2.1.1 กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
  2.2.1.2 กระแสเงินสดรับสุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
  2.2.1.3 ระยะเวลาของโครงการ 
  2.2.1.4 อัตราลดค่าหรือค่าของทุนของธุรกิจ 
  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
  ถ้าผลของ NPV > 0 การลงทุนของโครงการนี้คุ้มค่า โดยมีผลประโยชน์จาก

โครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกิดข้ึน 
  ถ้าผลของ NPV = 0 การลงทุนของโครงการนี้ โดยมีผลประโยชน์และ

ค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกิดขึ้นเท่ากัน ผู้ที่สนใจจะลงทุนหรือไม่ลงทุนให้ผลต่างกัน 
  ถ้าผลของ NPV < 0 การลงทุนของโครงการนี้ไม่ตุ้มค่า โดยมีค่าใช้จ่ายของ

โครงการมีค่ามากกว่าผลประโยชน์จากโครงการที่เกิดข้ึน  
 2.2.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราลดค่า 

(Discount Rate) ที่ทําให้มูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการลงทุน เท่ากับ
มูลค่าป๎จจุบัน ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการประหยัดพลังงานตลอดอายุ 
โครงการ จากคํานิยามข้างต้นการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนลดค่าจะต้องทราบข้อมูลดังนี้ 

  2.2.2.1 กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
  2.2.2.2 กระแสเงินสดรับสุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
  2.2.2.3 ระยะเวลาของโครงการ 
  หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 
  ถ้าผลของ IRR > 15% ควรลงทุนในโครงการ เพราะสามารถให้ผลตอบแทน

ที่สูงกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน 
  ถ้าผลของ IRR = 15% ไม่มีความแตกต่างในการลงทุน หรือไม่ควรลงทุนใน

โครงการ 
  ถ้าผลของ IRR < 15% ไม่ควรลงทุนในโครงการ เพราะให้ผลตอบแทนน้อย

กว่าการลงทุน 
 2.2.3 อัตราผลตอบแทนต่อทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) คืออัตราส่วน

เปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทน ซ่ึงวัดออกมาในรูปของค่าป๎จจุบันของผลตอบแทนเทียบกับค่า
ป๎จจุบันของต้นทุนจ่ายไปในการดําเนินการ 

  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
  ถ้าผลของ BCR ≥ 1 ยอมรับโครงการลงทุนของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  ถ้าผลของ BCR < 1 ปฏิเสธโครงการลงทุนของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ถ้าผลของ BCR = 1 โครงการลงทุนของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจจะลงทุนหรือไม่ลงทุนแสดงผลไม่ต่างกัน  

 2.2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) โดยระยะเวลาคืนทุน (PB) ที่
เหมาะสมต่อการตัดสินใจลงทุนจะต้องมีระยะเวลาน้อยที่สุด 

 2.2.5 วิธีดัชนีการทํากําไร (Profitable index method) คือ อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรก 

  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
  ถ้าผลของ PI > 1 กระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 
  ถ้าผลของ PI < 1 กระแสเงินสดเข้าน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 
  ถ้าผลของ PI = 1 กระแสเงินสดเข้าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกหรือเป็น

ค่าใช้จ่ายมากว่าเป็นรายได้ 
 2.2.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) คือ การ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการพิจารณาผลกระทบในกรณีที่ป๎จจัยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการ
วิเคราะห์ในเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ในการวิเคราะห์
โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจะสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสภาวะเศรษฐกิจ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนจึงต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังต่อไปนี้ 

  2.2.6.1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายไดค้งท่ี 
  2.2.6.2 รายไดล้ดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงท่ี 
 สามารถแสดงเป็นขั้นตอนการวิจัยได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 12 แสดงแผนการดําเนินงานของวิจัย 

เริ่มต้น 

แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลด้านต้นทุน ข้อมูลด้านรายได ้

สมมติฐานรายจ่าย สมมติฐานรายได ้

สร้างสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุน 

การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน 

ควรลงทุนในโครงการ ไม่ควรลงทุนในโครงการ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ตัดสินใจ สิ้นสุด 

ต้นทุนเพ่ิมขึ้นในขณะที่
รายได้คงท่ี 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบกําไรขาดทุน 

- งบกระแสเงินสด 

รายได้ลดลงในขณะที่
ต้นทุนคงที ่
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จากภาพที่ 12 แสดงถึงขั้นตอนแผนการดําเนินงานของวิจัยที่ศึกษาความ
เป็นไปได้ในโครงการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการศึกษา 
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาต้นทุนเริ่มแรกตลอดจนต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ และศึกษารายได้จาการดําเนินงานของธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟแล้วจัดทําสมมติฐานรายได้ และสมมติฐานรายจ่ายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 หลังจากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
โดยวิเคราะห์งบทางการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในด้านต่างๆของโครงการ ดังนี้ มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) ดัชนีการทํากําไร (PI) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในขั้นแรกว่า
ควรลงทุนในโครงการหรือไม่ควรลงทุนในโครงการ หากมีการตัดสินใจลงทุนในโครงการ จึงนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพ่ือประกอบการตัดสินใจในกรณีถ้าต้นทุนเพ่ิมขึ้นในขณะที่รายได้ลดลง 
และรายได้ลดลงในขณะที่ต้นทุนคงที ่และนําไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจเป็นอันสิ้นสุดโครงการ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มทําการศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุน
ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและความต้องการของผู้มาใช้บริการในธุรกิจร้านกาแฟ 

2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและความต้องการของผู้มาใช้บริการในร้านกาแฟ 
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลโครงการการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมด้วย 
 จากการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในธุรกิจร้านกาแฟพบว่าธุรกิจร้านกาแฟส่วน

ใหญ่ดําเนินกิจการมาแล้ว 2-7 ปี โดยที่มาของแหล่งเงินลงทุนมาจากหลักทรัพย์ของตนเอง โดย
ในช่วงเริ่มแรกของการดําเนินงานในโครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000,000 - 3,000,000 บาท 
แบ่งเป็นค่าก่อสร้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ประมาณ 70% ค่าอุปกรณ์ในการทํากาแฟและ
อุปกรณ์สําหรับการผลิตประมาณ 10% ค่าเช่าที่ดินประมาณ 15% ค่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
สํานักงานประมาณ 3% ค่าวางระบบสาธารณูปโภคประมาณ 2%  

“ร้านกาแฟคํานําการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนของตนเองและการร่วมลงทุนกับ
หุ้นส่วนในสัดส่วน 50:50 ทางร้านไม่ได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นการเช่าที่ดินด้วยสัญญาเช่า 3 
ปี โดยอาคารมาพร้อมที่ดินเป็นอาคารในสมัยรัชกาลที่ 6 จุดเริ่มต้นของการทําร้านกาแฟมา
จากร้านหนังสือที่ต้องมีที่นั่งอ่านหนังสือมันก็ขาดเสียไม่ได้ที่จะมีเครื่องดื่ม ขนม ของกินเล่นมัน
ก็พ่วงกันมา โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นร้านหนังสือไม่จําเป็นต้องเป็นร้านกาแฟ โดยส่วนตัวมี
ความชอบที่หลากหลายโดยเรียนทางด้านอาร์ทมาบ้าง จึงอยากมีสถานที่ทํางานอยากมี
ร้านไว้จัดแสดงงานทําเวิร์คช็อปมีคนถาม ว่าเป็นร้านอะไร ก็จะเป็นทั้งสองอย่าง ทั้งร้าน
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หนังสือและกาแฟ แต่จะเป็นคาเฟุมากกว่า รายได้ก็ยังมาจากร้านกาแฟเป็นหลักด้วย
ความที่เป็นคาเฟุ แต่การที่มีหนังสือมันจึงสอดคล้องกัน” (สิริวัฒน์ นามสมมติ, 2560) 

“ทําเลที่ตั้งของร้านตั้งอยู่บนถนนต้นสนในอําเภอเมืองนครปฐมแต่ตัวร้านจะอยู่ในซอย 
ซึ่งในช่วงแรกค่อนข้างหายากสําหรับลูกค้า แต่ด้วยความที่ทางร้านมีคาแรกเตอร์พิเศษที่ทําให้
เรื่องของทําเลมีผลน้อยลงไปแต่ถามว่าไม่มีผลเลยคิดว่าไม่ใช่ ตัวอาคารที่ใช้มีคาร์แลกเตอร์ที่
พิเศษ ซึ่งกว่า 70% ที่ช่วยดึงคนมาเข้าร้านเพราะโลเคชั่นที่ไม่ไกลเกินไป อยู่ใจกลางเมือง  
สะดวกในการเดินทางทําให้คนเลือกที่จะมาโดยการตกแต่งไม่ได้ตายตัวมาตั้งแต่ต้น เพราะว่า
มาเจอที่นี่อย่างบังเอิญ เจอสถานที่นี้จึงออกแบบอิงไปตามสถานที่กับอีกอย่างหนึ่งอิงส่วนที่เรา
อยากนําเสนอไปในตัว อย่างเช่นเรื่องราวของหนังสือกับงานศิลปะมันสอดคล้องกัน โดยตั้งใจ
ไม่ให้มันโดดไปจากตัวอาคารที่เป็นบ้านเก่าที่มีอยู่แล้วร้านไหนที่มีบรรยากาศพิเศษจะได้ลูกค้า
ในเชิงท่องเที่ยวไปในตัวด้วยยิ่งเราอยู่โลเคชั่นใจกลางเมืองใกล้กับองค์พระปฐมเจดีย์จะมีลูกค้า
เข้ามาเป็นขาจร โดยได้สื่อออนไลน์ในการช่วยประชาสัมพันธ์และอาศัยการบอกต่อจากลูกค้าที่
เคยมาใช้บริการ” (สิริวัฒน์ นามสมมติ, 2560) 

“จุดเด่นเป็นบรรยากาศบ้านแบบนีห้าค่อนข้างยากมันเป็นของมันโดยไม่ต้องประดิษฐ์เปน็
วินเทจตามแบบเดิมของบ้าน โดยการกั้นห้องเพื่อติดแอร์จะทําให้บรรยากาศของร้านเสียทาง
ร้านจึงเลือกที่จะไม่ติดแอรแอร์และร้านหายากแต่เป็นข้อดีทําให้ลูกค้าดั้นด้นหาพอหายากจะ
ทําให้เป็นการสกีนคนที่จะเข้ามาทําให้ร้านมีบรรยากาศที่เงียบสงบและร้านมีคาร์แรคเตอร์ที่
โดดเด่นแตกต่างในส่วนของจุดอ่อนนั้นทางร้านกําลังจะหมดสัญญาเช่าเป็นผลทําให้ต้องย้าย 
ซึ่งการย้ายร้านเป็นจะทําให้คาร์แรกเตอร์ของร้านเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนนอกจากนี้ค่าใช้จ่าย
ของการเช่าที่เป็นผลทําให้ประกอบธุรกิจยากขึ้นเนื่องจากมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อย” (สิริวัฒน์ 
นามสมมติ, 2560) 

“การทําร้านกาแฟต้องคิดว่าอยากทําร้านแบบไหน เป็นยุคที่ร้านกาแฟเปิดง่ายเจ๊งง่าย 
แต่อย่ากลัวว่าร้านกาแฟมีเป็นร้อยร้านไม่ควรทําไม่งั้นจะไม่เกิดร้านกาแฟใหม่ แนะนํา 2 อย่าง
คือ 1) จะขายเป็นไลฟไสตล์หรือเป็นแมส 2) การทําร้านกาแฟผู้ประกอบการจะต้องทํากาแฟ
ได้บ้างต้องพอมีความรู้เกี่ยวกับด้านกาแฟไว้บ้างแต่ก็ไม่จําเป็นเสมอไปสิ่งสําคัญคือต้องมีการ
จัดการที่ดี หาพาร์ทเนอร์ร้านกาแฟไว้บ้างก็จะช่วยเราในการจัดการร้านกาแฟ” (สิริวัฒน์           
นามสมมติ, 2560) 

“ร้านลิตเติ้ลทรี จุดเร่ิมต้นมาจากโรงเรียนสอนภาษากับศิลปะของครอบครัวที่มีเค้าเตอร์
เล็กๆ มุมๆ นึงให้เด็กมีของกิน พอมีคนบอกต่อทําให้มีการเริ่มทําขนมไม่กี่อย่างหลังจากนั้นก็
เร่ิมมีเมนูอาหาร 4-5 อย่าง หลักจากนั้นก็เริ่มมีคนกินและก็มีคนถูกปาก ก็เริ่มเพิ่มอาหาร แล้ว
ต่อยอดมาเป็นร้านอาหารคาเฟุได้ประมาณเกิน 5 ปี ให้บริการ 9.00 –18.00 น. เปิดให้บริการ
ทุกวันแต่วันจันทร์จะไม่มีในส่วนของร้านก่อสร้างบนที่ดินของตนเองและการลงทุนส่วนใหญ่มา
จากหลักทรัพย์ของตนเอง 100% ที่ได้จากการรับจัดสวน ซึ่งเป็นอาชีพหลักและเป็นรายได้
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หลัก เงินลงทุนเริ่มแรกโดยรวมประมาณ 7-8 ล้านบาท เป็นการบริหารจัดการกันเองภายใน
ครอบครัว พนักงานภายในร้าน” (ศิริวิทย์ นามสมมติ, 2560) 

“ทําเลที่ตั้งของร้านตั้งอยู่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการเลือกทําเลที่ตั้งของ
ร้านเป็นสิ่งสําคัญ เพราะว่าร้านอยู่ลึกมากแต่ในป๎จจุบันเป็นยคุสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาช่วยได้
เยอะทําให้คนเข้าถึงได้เร็วกว่า การทําอะไรมันก็ง่ายขึ้นขอให้มันมีตัวตนชัดเจน ขอให้ร้านมันมี
คาเล็คเตอร์ของมัน ถ้าเรามีความต่างมีตัวตนเราอยู่ในร้านอย่างน้อยก็มีคนที่ชอบสไตล์เดียวกับ
เรา เราเป็นยังไงเราชอบยังไงเราก็เป็นแบบที่เราเป็น เราต้องโดดเด่นในสิ่งที่เราชอบมันเป็น
เรื่องของรสนิยม ในร้านตกแต่งเป็นสไตล์สวนอังกฤษและเป็นสวนสไตล์ยุโรปเจ้าแรกๆ”               
(ศิริวิทย์ นามสมมติ, 2560) 

“การตกแต่งของร้านจะทําให้เหมือนบรรยากาศนั่งกินในบ้าน เอาความเป็นบ้านเอา
เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่มาตกแต่งให้ร้านมันดูอบอุ่น โดยไม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นสวนอาหาร ไม่ใช้ห้อง
แอร์จัดทุกอย่างไม่ได้เป็นระเบียบเพื่อให้มันดูเป็นอิสระมากกว่า ทั้งนี้ลูกค้าที่นี่มีหลายกลุ่มมี
เด็กวัยรุ่น มีทั้งครอบครัว มีทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ เหตุผลเพราะที่ร้านมีความเป็นธรรมชาติที่
มีการตกแต่งด้วยต้นไม้และด้านหลังของร้านจะติดกับริมแม่น้ําท่าจนีซึ่งสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่
ก็นิยมชอบถ่ายรูป ค้นหาโลเคชั่นสวยๆ นอกจากนี้ยังได้กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวไต้หวัน ญี่ปุุน
เยอะ ที่ร้านมีเมนูพิเศษตะลิงปิงแอปเปิ้ลป๎่น ลิ้นจี่กุหลาบ อาหารจะเป็นเมี่ยงดอกไม้เป็น
ดอกไม้ที่เราปลูกในสวน เขียนหวานกลุปกะลา” (ศิริวิทย์ นามสมมติ, 2560) 

“จุดแข็งของร้านที่นี้ไม่ได้เด่นเรื่องอาคารแต่เด่นในภาพรวม โดยเฉพาะเรื่องของ
ธรรมชาติบรรยากาศที่รื่นรมย์ คนที่มาก็ชื่นชมกับธรรมชาติ ให้เสพอากาศที่บริสุทธิ์ ลิ้มรส
อาหารที่อร่อย มีเมนูที่น่ารักๆ ที่สวยงามถ่ายรูปได้ด้วย คือบางที่สวยแต่อาหารไม่อร่อยหรือ
อาหารอร่อยแต่สถานที่ไม่สวย มันไม่ได้โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง ที่สําคัญเรื่องสไตล์ของร้าน 
รูปแบบของร้านชัดเจน อาหารของร้านรสชาติของอาหาร ในส่วนของป๎ญหาที่มีด้านฤดูกาล
หน้าฝน พนักงานบางทีไม่ค่อยพอ โอกาสของร้านที่ประสบความสําเร็จสื่อออนไลน์มันก็สําคัญ
ก็จริงแต่ก็เป็นดาบสองคมถ้ามันไม่ดีเขาก็ไม่ชื่นชมถ้ามาไม่แฮปปี้เขียนด่า โอกาสของร้านอยู่ที่
ตัวเรา ถ้าเราจริงใจต่อลูกค้า เราจริงจังต่อหน้าที่อาชีพธุรกิจของเรา รักษาคุณภาพ โอกาสมันมี
ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจริงจังกับมันแค่ไหน จริงใจกับลูกค้าแค่ไหน เราต้องยอมรับสภาพ” (ศิริวิทย์ 
นามสมมติ, 2560)  

“คําแนะนําอันดับแรก ใครๆ ก็เปิดได้ คนมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ป๎ญหาคือการทําอะไรก็
แล้วแต่ถ้าไม่มีใจรัก ไม่มีพื้นฐานมีเงินอย่างเดียวแล้วจะทํามันไม่ใช่เรื่อง ถ้าทําธุรกิจเดี๋ยวนี้เริ่ม
ไม่ต้องใหญ่โตเริ่มจากเล็กๆ จะดีกว่าความเสี่ยงน้อยกว่า การร่วมหุ้นจะไม่ค่อยประสบ
ความสําเร็จมักจะมีป๎ญหาตามมาในภายหลัง ทําด้วยความพร้อมมากกว่า คนที่ทําประสพ
ความสําเร็จเขาเข้าถึงมีพื้นฐาน สังเกตง่ายๆ คือถ้าลูกค้ามาซ้ําก็คือประสพความสําเร็จแล้ว ถ้า
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มาแล้วหายไปเลยก็ต้องระวัง โอกาสที่ไปต่อธุรกิจกาแฟยังน่าลงทุนยังโตได้อีกเยอะ ถ้าคุณ
จริงจังไม่ได้เน้นเร่ืองกาแฟมากแตเ่น้นในภาพรวมๆ” (ศิริวิทย์ นามสมมติ, 2560) 

“ร้านโปเมโล่จุดเริ่มต้นมาจากการทําสวนส้มโอและสวนผลไม้ต่างๆ มีคนจํานวนมากมา
เยี่ยมชมสวนผลไม้ จึงอยากจะทําร้านให้คนได้นักพักเพื่อนทานอาหาร ทานน้ํา แล้วสามารถชม
สวนไปด้วยประกอบกับเส้นทางแถวบริเวณที่ตั้งร้านเป็นเส้นทางที่นักป๎่นจักรยานนิยมสัญจร
เลยเกิดเป็นธุรกิจร้านกาแฟริมข้างทางอยู่เยอะ จึงคิดว่าธุรกิจร้านกาแฟสามารถขายได้โดยเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกประมาณ 1-2 ล้านบาท โดยการลงทุนทั้งหมดมาจากหลักทรัพย์ของตนเอง เนื้อ
ที่ของร้ากาแฟประมาณ 2 งาน ในส่วนของการบริหารจัดการเป็นการบริหารกันเองมีพนักงาน
พนักงานประมาณ 12 คน แบ่งเป็นพนักงานประจํา 6 คน พนักงานรายวัน 6 คนมีสวัสดิการ
ให้หนักงาน เช่น มีอาหารให้ โบนัสพิเศษในช่วงเทศกาลสําคัญ” (อภัสรา นามสมมติ, 2560) 

“จุดแข็งของร้านคือ ความเป็นธรรมชาติที่มีบรรยากาศเป็นสวนผลไม้ รสชาติสไตล์ไทยๆ 
โดยบางเมนูจะใช้ผลิตผลจากสวนในการทํา จุดอ่อนในเรื่องของการบริการที่ยังไม่ดีพอ 
เนื่องจากการจ้างพนักงานรายวันจะค่อนข้างควบคุมยากทําให้การสอนงาน หรือการบริการแก่
ลูกค้าอาจเกิดความล่าช้าโดยการบริการนั้นเป็นงานละเอียดอ่อน ทางร้านได้เปรียบตรงที่ไม่
ต้องเช่า ราคาของเคร่ืองดื่มและอาหารก็จะลดลงมา ข้อเสนอแนะแนวทางในการเปิดร้าน ต้อง
ศึกษาดูหลายๆ ร้านแล้วค่อยมาปรับดูใช้ตัวเอง ในด้านบริการเจ้าของร้านต้องเป็นกันเองและ
บรรยากาศถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างร้านกาแฟถ้าบรรยากาศไม่ดีคนจะกินไม่อร่อย” 
(อภัสรา นามสมมติ, 2560) 

“ร้านอาฟเตอร์เดอะเรน เปิดดําเนินกิจการมาได้สองปีกว่าๆ โดยทางร้านจะเปิด  8.00 - 
18.30 น. และปิดวันจันทร์ เนื้อที่ของร้านเป็นที่เช่าเดือนละ 10,000 บาทต่อเดือน เงินลงทุน
ทั้งหมดประมาณ 2,500,000 บาท แหล่งที่มาเงินทุนมาจากหลักทรัพย์ของตนเอง การคืนทุน
ยังไม่คืนทุน แต่คาดระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี ความเป็นมาตอนแรกทํางานประจําเรียน
โทไปด้วยพอเรียนโทจบเลยเร่ิมคิดว่าทํางานประจํามันเร่ิมจะอิ่มตัวเหมือนเราหยุดอยู่ที่เดิมเป็น
ดีไซน์เนอร์ที่โรงงานจิวเว่อรี่ทํางานเหมือนเดิมออกแบบเดิมๆ เราก็เลยมาลองดูว่าตรงบ้านเรา
ว่ามีไรน่าลงทุนทําไดบ้้างแล้วมันอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว คือ ตลาดน้ําดอนหวาย ซึ่งเป็นทางผ่าน
น่าจะพอมีอะไรที่ทําได้บ้างก็เลยลองดูเป็นร้านกาแฟร้านตกแต่งสไตล์แฮนเมดและมีสวน
มะพร้าวเป็นส่วนสร้างบรรยากาศ” (ภัทรพร นามสมมติ, 2560) 

“ลักษณะกลุ่มลูกค้าช่วงแรกๆ ยังเป็นคนแถวนี้พอในช่วงหลังๆ ลูกค้าเริ่มรีวิวให้ เริ่มมีคน
รู้จัก ลูกค้าก็จะมาจากทุกที่ ถ้าวันธรรมดาจะเป็นขาประจําเสาอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นขาจร ก็
จะมีนักศึกษา เสาอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวตลาดน้ําก็เลยแวะมา ที่ร้านมี
จําหน่ายเครื่องดื่ม เบเกอร่ี ขนม แล้วก็จะมีของแฮนเมด เช่นเสื้อผ้า เซเลอมิก จิวเวอรี่ การตั้ง
ราคาของร้านจะดูจากวัตถุดิบแล้วก็ดูราคาขายจากร้านรอบๆ เขาอยู่กันประมาณไหนเราก็จะ
ตั้งราคาไม่ต่างจากเขามาก ราคาขายเริ่มตั้งแต่กาแฟ 50-60 บาท น้ําป๎่นเริ่ม 55-75 บาท เค้ก
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ประมาณ 75 บาท ทางร้านมีจัดโปรโมชั่นบ้าง เช่นปีใหม่มีการจับฉลาก ครบ 200 บาท ได้จับ 
1 คร้ัง แล้วก็มีของรางวัลเป็นส่วนลดให้การคัดเลือกพนักงานจะต้องมีลักษณะอัธยาศัยดี ขยัน
ขันแข็ง มีสวัสดิการทําประกันสังคมให้สําหรับพนักงานประจํา ทําเลที่ตั้งเพราะบ้านเราอยู่ตรง
นี้อยู่แล้วอีกอย่างบรรยากาศมันก็สวย เพราะเป็นสวนมะพร้าว ก็เลือกทําในบ้านของเรา ทาง
ร้านจะให้ลูกค้าจดออเดอร์เอง”(ภัทรพร นามสมมติ, 2560) 

“จุดแข็งของร้านจะเป็นบรรยากาศภายในร้านและกิจกรรมที่ทางร้านมี คือ พายเรือใน
ล่องสวน ในส่วนของจุดอ่อนตอนนี้รายการอาหารยังน้อยลูกค้าถามถึงอาหารคาว โอกาสของ
ร้านน่าจะเป็นความใส่ใจในรายละเอียดเพราะเราเลือกที่เราทานแล้วมันอร่อยแล้วมันไม่ได้ขาย
แพงมาก ลูกค้าที่กินก็ประทับใจ สื่อโซเชี่ยวก็มีผลมาก อุปสรรคที่กระทบป๎ญหาฤดูกาล ฝนตก 
คู่แข็งเริ่มเปิดเยอะมีการเลียนแบบ พนักงานพาสทามก็มีบ้างเหมือนเขายังเป็นนักเรียนอยู่ยัง
ติดเล่นบ้างหยุดพร้อมๆ” (ภัทรพร นามสมมติ, 2560) 

“ข้อเสนอแนะในการทําร้านกาแฟต้องมีความชอบจริงๆ มีใจรักที่จะทําก่อนเราถึงจะทํา
ได้ ไม่ใช่อยากทําแล้วเป็นร้านกาแฟขึ้นมาเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จแต่ความจริงเรา
ไม่ได้อยากจะทําตรงนี้ ก่อนที่จะทําตรงนี้ต้องมีการศึกษาก่อน” (ภัทรพร นามสมมติ, 2560) 

“ร้านสวนศรีภูมิ ก่อตั้งมาประมาณ 7 ปี พื้นที่ประมาณครึ่งไร่เป็นที่ดินของตัวเอง โดยแต่
ก่อนขายอยู่ที่ป๎้ม ปตท. โดยรื้อโครงสร้างมาจากร้านเก่าเงินลงทุนเริ่มแรกโครงสร้างเกือบ 5 
แสนบาท โดยขยายไปเร่ือยๆ ต่อเติมไปเร่ือยๆ รวมเก่าของเก่าประมาณ 1,500,000 บาท เป็น
เงินลงทุนของตัวเอง ความเป็นมานั้นเริ่มมาจากก่อนหน้านี้น้องสาวทําแล้วก็มีสูตรเลยย้ายมา
อยู่ที่นี้ มีจําหน่ายน้ําทั่วไป กาแฟสด น้ําอัดลม ขนมหวาน ป๎งเย็นโทส กลุ่มลูกค้าที่มาเป็น
คนทํางานจันถึงศุกร์เป็นพนักงานแล้วก็คนแถวนี้เป็นขาประจํา ขาจรมาวันเสาร์มาเยอะสุด
ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมง” (รัตติยา นามสมมติ, 2560) 

“ยอดขายของร้านกาแฟวันนึงขายได้ประมาณ 40-50 แก้ว ชาประมาณ 20 แก้ว สมูทตี้ 
ประมาณ 20 แก้ว เบเกอรี่ขายได้ 4-6 ชิ้นต่อวัน ราคา 45-60 บาท กาแฟราคาราคาตั้งแต่ 45-
65 บาท ชา 45-65 บาท สมูทตี้ 55-60 บาท วิธีกําหนดราคาคิดจากวัตถุดิบที่ใส่ลงไปและดูว่า
คนที่กินประจํากินบ่อยๆ มีกําลังที่จะซื้อ ในส่วนของการส่งเสริมการขายมีลงเฟสบุ๊กไลน์และมี
โปรโมชั่นซื้อ 10 แถม 1แก้ว การรับสมัครพนักงานมีเกณฑ์ในการเลือกจะต้องเป็นเด็กคหกรรม
ที่มีทักษะจัดหน้าร้านเป็นจัดอาหารในส่วนของการชงกาแฟนี่มาหัดใหม่หมดทุกคน ทางร้านไม่
มีประกันสังคมแต่จะพาไปหาหมอ ออกค่าใช้จ่ายให้ การให้รายได้ๆ เป็นรายวัน ถ้าไม่พนักงาน
พอก็ให้คนงานที่บ้านมาช่วย อาหารทํามาจากในบ้านยกมาเป็นหม้อ ถ้าตามสั่งก็ทําตรงนี้ ใน
ส่วนของทําเลที่ตั้งมีผลอย่างมากเพราะร้านอยู่ในซอยแต่ลูกค้าก็พอรู้จักเป็นคนทํางานแถวนี้” 
(รัตติยา นามสมมติ, 2560) 

“ป๎ญหาต้นทุนเพิ่มแต่ยอดขายลดลงหรือเท่าเดิมก็ต้องดูป๎ญหามันคืออะไรอย่างเช่น ถ้า
ยอดกาแฟมันน้อยลงก็ดูว่ารสชาติเป็นยังไงแปลกไปจากเดิมแค่ไหนหากวัตถุดิบบางตัวราคา



65 

 

สูงขึ้นเราก็ใช้อีกยี่ห้ออื่นที่มันใกล้เคียง จุดแข็งคือที่ร้านเมนูมีกาแฟป๎่นมะพร้าวอ่อน ซึ่งเป็นเมนู
พิเศษที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ของทางร้าน ราคาขายก็กลางๆ คนกินได้ไม่ถึงกับต้องขายแพงมาก 
อาหารเราก็แบบบ้านๆ ไม่ได้ฟิวชั่นมาก มีตามสั่ง มีจานด่วน จานด่วนเราก็สลับกันทุกวัน เช่น
วันนี้มีขนมจีนน้ํายา จุดอ่อนเราอยู่ในซอยทําให้โอกาสในการแสวงหาลูกค้าใหม่ค่อนข้างน้อยใน
ส่วนของการบริการที่ล่าช้า โอกาสทางร้านต้องคอยเปลี่ยนแปลงเมนูใหม่ อุปสรรคหน้าฝนคน
จะไม่ค่อยมากิน วัตถุดิบถ้าราคามะพร้าวแพง ก็ต้องยอมเพื่อรักษาลูกค้า” (รัตติยา นามสมมติ, 
2560) 

“ข้อเสนอแนะเดี๋ยวนี้คู่แข่งมีเยอะหากต้องการจะลงทุนควรมีที่เป็นของตนเองจะได้ไม่
ต้องเสียค่าเช่าและจะต้องมีความรู้ด้านกาแฟมาบ้าง ป๎จจัยที่สําคัญที่สุดของการทําร้านกาแฟ 
คือเงินลงทุน เพราะ มีเงินลงทุนในช่วงแรกที่ค่อนข้างสูง ต้องมีใจรักการบริการต้องอดทน” 
(รัตติยา นามสมมติ, 2560) 

 
1.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามผู้ใช้บริการในธุรกิจร้านกาแฟ 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 172 43.00 
หญิง 228 57.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยเกินครึ่ง
เป็นเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 และเป็นเพศชาย จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00 
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 69 17.30 
อายุมากกว่า 20-30 ปี 166 41.50 
อายุมากกว่า 30-40 ปี 82 20.50 
อายุมากกว่า 40-50 ปี 46 11.50 
อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 37 9.30 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่

จะมีอายุมากกว่า 20-30 ปี จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ อายุมากกว่า 30-
40 ปี จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50และอายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.30 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 282 70.50 
สมรส 111 27.80 
อย่าร้าง/แยกกันอยู่ 7 1.80 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิน
ครึ่งมีสถานภาพโสด จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จํานวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 และสถานอย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากว่า 58 14.50 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปวส. 48 12.00 
ปริญญาตรี 213 53.30 
ปริญญาโท 72 18.00 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 9 2.30 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิน
ครึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมา คือ ระดับ
การศึกษาปริญญาโท จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 .00 และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือต่ํากว่าจํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 90 22.50 
พนักงานบริษัทเอกชน 114 28.50 
เกษตรกร 12 3.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 69 17.30 
เจ้าของธุรกิจ 91 22.80 
อ่ืนๆ 24 6.00 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา คือ 
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5  
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 83 20.80 
10,001-20,000 บาท 115 28.80 
20,001-30,000 บาท 71 17.80 
30,001-40,000 บาท 49 12.30 
40,001-50,000 บาท  55 13.80 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 27 6.80 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.80 รองลงมา คือ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.80 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.80 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่20 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ̅ SD ระดับ 

1. ความหลากหลายของ
เครื่องดื่มประเภทกาแฟ 

94 253 53 - - 4.10 0.59 มาก 

2. รสชาติของกาแฟที่
อร่อย 

234 136 30 - - 4.51 0.63 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของ
เครื่องดื่มประเภทอ่ืน 

133 186 72 - - 4.11 0.77 มาก 

4. ร้านกาแฟมีชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดี 

115 210 72 - 3 4.09 0.72 มาก 

5. มีบริการอาหารและ 
เบเกอรี่ให้เลือก 

131 165 95 9 - 4.05 0.80 มาก 

รวม 4.17 0.70 มาก 
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จากตารางที ่20 ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผลต่อป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (SD = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รสชาติของกาแฟ
ที่อร่อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (SD = 0.63) รองลงมา คือ ความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภทอ่ืน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (SD = 0.77) ความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภทกาแฟมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 (SD = 0.59) ร้านกาแฟมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (SD = 0.72) และมี
บริการอาหารและเบเกอรี่ให้เลือกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (SD = 0.80) 

 

ตารางที ่21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อป๎จจัยด้านราคา 

ข้อ ด้านราคา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ̅ SD ระดับ 

6. ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

178 176 39 7 - 4.31 0.71 มากที่
ที่สุด 

7. ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่
ได้รับ 

138 203 50 9 - 4.18 0.72 มาก 

8. มีความหลากหลายของราคา
ตามขนาดบรรจุภัณฑ์ 

99 203 95 - 3 3.99 0.74 มาก 

9. มีการแสดงปูายราคาไว้ให้ดู
อย่างชัดเจน 

228 140 32 - - 4.49 0.64 มาก
ที่สุด 

10. ราคาของผลิตภัณฑ์มีราคาท่ี
เหมาะสมเมื่อเทียบกับร้านอ่ืน 

140 189 32 - - 4.17 0.70 มาก 

รวม 4.22 0.70 มาก 
 

จากตารางที่ 21 ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผลต่อป๎จจัยด้านราคาโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (SD = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการแสดงปูายราคา
ไว้ให้ดูอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (SD = 0.64) รองลงมา คือราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (SD = 0.71) ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 (SD = 0.72) ราคาของผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับร้านอื่นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 (SD = 0.70) และมีความหลากหลายของราคาตามขนาดบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 (SD = 0.74) 
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ตารางที ่22 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อป๎จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ข้อ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ̅ SD ระดับ 

11. สถานที่ตั้งของร้านเดินทางไป
มาได้สะดวก 

177 184 36 3 - 4.34 0.67 มาก 

12. ทําเลที่ตั้งใกล้กับการคมนาคม
และห้างสรรพสินค้า 

78 207 99 16 - 3.87 0.76 มาก 

13. สถานที่ตั้งของร้านมี
บรรยากาศที่รื่นรมย์ 

187 181 32 - - 4.39 0.63 มาก
ที่สุด 

14. มีบริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่ี
ทํางาน/บ้าน 

73 138 126 - - 3.50 1.06 มาก 

รวม 4.02 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 22 ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผลต่อป๎จจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (SD = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสถาน
ที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (SD = 0.63) รองลงมา คือ สถานที่ตั้งของ
ร้านเดินทางไปมาได้สะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (SD = 0.67) ทําเลที่ตั้งใกล้กับการคมนาคมและ
ห้างสรรพสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (SD = 0.76) และมีบริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงที่ทํางาน/บ้าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (SD = 1.06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

ตารางที ่23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อป๎จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ข้อ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ̅ SD ระดับ 

15. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตาม
สื่อต่างๆ 

82 201 108 9 - 3.89 0.74 มาก 

16. คําแนะนําจากบุคคลที่เคยมา
ใช้บริการ 

109 207 78 6 - 4.05 0.72 มาก 

17. การมอบสิทธิพิเศษในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

140 181 72 7 - 4.14 0.76 มาก 

18. มีการนําแก้วส่วนตัวมารับ
บริการแล้วได้ส่วนลด 

114 185 85 16 - 3.99 0.81 มาก 

19. มีการสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรี
สําหรับกาแฟ/เครื่องดื่ม
ประเภทอ่ืน 

146 201 46 4 3 4.21 0.73 มาก 

รวม 4.05 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ 23 ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผลต่อป๎จจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (SD = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี
การสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรีสําหรับกาแฟ/เครื่องดื่มประเภทอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (SD = 0.73) 
รองลงมา คือ มีการมอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลสําคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (SD = 0.76) 
คําแนะนําจากบุคคลที่เคยมาใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (SD = 0.72) มีการนําแก้วส่วนตัวมารับ
บริการแล้วได้ส่วนลดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (SD = 0.81) และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (SD = 0.74) 
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ตารางที ่24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อป๎จจัยด้านบุคลากร 

ข้อ ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ̅ SD ระดับ 

20. พนักงานมีความรู้และให้
คําแนะนําแก่ผลิตภัณฑ์ 

153 204 39 4 - 4.27 0.67 มาก 

21. พนักงานให้บริการอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

199 166 31 4 - 4..40 0.67 มาก
ที่สุด 

22. พนักงานให้บริการอย่างเป็น
กันเอง 

188 169 36 7 - 4.35 0.71 มาก
ที่สุด 

23. พนักงานมีความสุภาพและเอา
ใจใส่ลูกค้า 

221 151 28 - - 4.48 0.62 มาก
ที่สุด 

24. พนักงานมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ 

226 131 43 - - 4.46 0.68 มาก
ที่สุด 

 
รวม 

 
4.39 

 
0.67 

มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 24 ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผลต่อป๎จจัยด้านบุคลากรโดยรวม

อยู่ในระดับดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (SD = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพนักงานมี
ความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 (SD = 0.62) รองลงมา คือ พนักงานมีความ
เต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (SD = 0.68) พนักงานให้บริการอย่างถูกต้องและ
รวดเร็วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (SD = 0.67) พนักงานให้บริการอย่างเป็นกันเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
(SD = 0.71) และพนักงานมีความรู้และให้คําแนะนําแก่ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27                
(SD = 0.67) 
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ตารางที ่25 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อป๎จจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ข้อ ด้านกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ̅ SD ระดับ 

25. มีการกล่าวคําทักทายและการ
ต้อนรับ 

145 207 39 7 2 4.22 0.72 มาก 

26. มีการบริการที่ดีและ
เหมือนเดิมทุกครั้ง 

169 174 50 7 - 4.26 0.74 มาก 

27. มีการบริการที่รวดเร็วและ
ถูกต้อง 

176 174 50 - - 4.32 0.68 มาก
ที่สุด 

28. มีการรับความคิดเห็นจากผู้มา
ใช้บริการ 

138 199 52 11 - 4.16 0.74 มาก 

รวม 4.24 0.72 มาก 
 

จากตารางที่ 25 ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผลต่อป๎จจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (SD = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีการ
บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (SD = 0.68) รองลงมา คือ มีการบริการที่ดีและ
เหมือนเดิมทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (SD = 0.74) มีการกล่าวคําทักทายและการต้อนรับมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (SD = 0.72) มีการรับความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
(SD = 0.74)  
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ตารางที ่26 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อป๎จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ข้อ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ̅ SD ระดับ 

29. ปูายชื่อร้านสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

157 196 47 - - 4.28 0.66 มาก 

30. มีการตกแต่งร้านด้วย
บรรยากาศที่รื่นรมย์ 

205 170 25 - - 4.45 0.61 มาก
ที่สุด 

31. มีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับนั่ง
ภายนอกอาคาร 

174 175 51 - - 4.31 0.68 มาก 

32. มีบริการอินเทอร์เน็ต ปลั๊ก
เสียบไฟ 

156 161 81 2 - 4.18 0.76 มาก 

33. ความเหมาะสมในการจัด
ตําแหน่งเคาร์เตอร์และโต๊ะ 

106 245 46 3 - 4.14 0.62 มาก 

34. ความสะอาดภายในบริเวณ
สถานที่ 

213 157 30 - - 4.46 0.63 มาก
ที่สุด 

35. มีการตกแต่งร้านที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

182 194 21 3 - 4.39 0.62 มาก 

รวม 6.04 0.76 มาก 
 

จากตารางที่ 26 ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ส่งผลต่อป๎จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.04 (SD = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความ
สะอาดภายในบริเวณสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (SD = 0.63) รองลงมา คือ มีการตกแต่งร้าน
ด้วยบรรยากาศที่รื่นรมย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (SD = 0.61) มีการตกแต่งร้านที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (SD = 0.62) มีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับนั่งภายนอกอาคารมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 (SD = 0.68) ปูายชื่อร้านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28                  
(SD = 0.66) มีบริการอินเทอร์เน็ตและปลั๊กเสียบไฟมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (SD = 0.76) และความ
เหมาะสมในการจัดตําแหน่งเคาร์เตอร์และโต๊ะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (SD = 0.62) 
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ตารางที ่27 ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวความคิดส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ที่ผู้บริโภคได้ให้ความสําคัญมากที่สุดในแต่ละด้าน 
ด้าน ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ  ̅ SD 

ด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติของกาแฟที่อร่อย 4.51 0.63 
ด้านราคา มีการแสดงปูายราคาไว้ให้ดูอย่างชัดเจน 4.49 0.64 
ด้านสถานที่และช่องทาง
การจัดจําหน่าย 

สถานที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ 4.39 0.63 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรีสําหรับกาแฟ/
เครื่องดื่มประเภทอ่ืน 

4.21 0.73 

ด้านบุคลากร พนักงานมีความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้า  4.48 0.62 
ด้านกระบวนการให้บริการ มีการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง  4.32 0.68 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ความสะอาดภายในบริเวณสถานที่  4.46 0.63 

 
จากตารางที่ 27 แสดงผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตาม

แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ผู้บริโภคได้ให้ความสําคัญมากที่สุดในแต่ละด้านโดย
ด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับรสชาติของกาแฟที่อร่อยในระดับมากที่สุด ด้านราคา
ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการแสดงปูายราคาไว้ให้ดูอย่างชัดเจนด้านสถานที่และช่องทางการจัด
จําหน่ายผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสถานที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรีสําหรับกาแฟ หรือเครื่องดื่มประเภทอ่ืนด้าน
บุคลากรผู้บริโภคให้ความสําคัญกับพนักงานมีความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้าด้านกระบวนการ
ให้บริการผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการบริการที่รวดเร็วและถูกต้องและด้านลักษณะทางกายภาพ
ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความสะอาดภายในบริเวณสถานที่ 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดนครปฐม และการวิเคราะห์โครงสร้างการลงทุน  
โครงสร้างการลงทุน 

ตารางที ่28 โครงสร้างการลงทุน 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งสถานที่  3,000,000  
2. ค่าติดตั้งระบบไฟฟูา  50,000  
3. ค่าติดตั้งระบบน้ําประปา  20,000 
4. ค่าใช้จ่ายเครื่องทํากาแฟ (2 หัวชง)  120,000  
5. ค่าใช้จ่ายเครื่องบดกาแฟ  22,500 
6. ค่าใช้จ่ายเครื่องป๎่น  17,500 
7. ค่าใช้จ่ายตู้แช่เย็น  15,000  
8. ค่าใช้จ่ายตู้โชว์ขนม  30,000  
9. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิต  100,000 
10. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องครัว  40,000  
11. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ภาชนะ   50,000 
12. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน  30,000  
13. ค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ เก้าอ้ี)  100,000  

รวม 3,595,000 
 

จากตารางที่ 28 แสดงโครงสร้างการลงทุน โดยการลงทุนเริ่มแรกใช้เงินลงทุนจํานวน  
3,595,000 บาทโดยแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งสถานที่จํานวน 3,000,000 บาท ค่า
ติดตั้งระบบไฟฟูาและระบบน้ําประปาจํานวน 70,000 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องทํากาแฟ (2 หัวชง) 
จํานวน 120,000 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องบดกาแฟจํานวน  22,500 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องป๎่นจํานวน 
17,500 บาท ค่าใช้จ่ายตู้แช่เย็นจํานวน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายตู้โชว์ขนมจํานวน 30,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิตจํานวน 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องครัวจํานวน 40,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ภาชนะจํานวน 50,000 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานจํานวน 30,000 
บาท และค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์จํานวน 100,000 บาท 
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สมมติฐานรายจ่าย 
ตารางที ่29 แสดงสมมติฐานรายจ่าย 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าจ้างพนักงานประจํา  126,000  
2. ค่าจ้างพนักงานรายวัน  216,000  
3. ค่าสวัสดิการพนักงาน 9,000 
4. ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สาย  16,800  
5. ภาษีปูาย  700  
6. ภาษีโรงเรือน  45,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 351,000 
8. ค่าส่งเสริมการตลาด  105,300 
9. ค่าเช่าที่ดิน  360,000  
10. ค่าวัตถุดิบ 702,000 

รวม 1,931,800 
 
จากตารางที่ 29 แสดงสมมติฐานรายจ่ายในปีที่ 1 ใช้เงินลงทุนจํานวน 1,931,800 บาท 

โดยแบ่งเป็น ค่าจ้างพนักงานประจําและพนักงานรายวันจํานวน 342,000 บาท ค่าสวัสดิการพนักงาน
จํานวน 9,000 บาท ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สายจํานวน 16,800 บาท ภาษีปูายจํานวน 700 บาท ภาษี
โรงเรือนจํานวน 45,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 10% จากรายได้จํานวน 351,000 บาท ค่าส่งเสริม
การตลาด 3% จากรายได้จํานวน 105,300 บาท ค่าเช่าที่ดินจํานวน 360,000 บาท และค่าวัตถุดิบ
20% จากรายได้ จํานวน 702,000 บาท 
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สมมติฐานรายได้ 
ตารางที ่30 แสดงสมมติฐานรายได้ 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ  1,170,000 
2. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวและชาเย็น  864,000  
3. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้  432,000  
4. รายได้จากการขายเบเกอรี่  396,000 
5. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ  216,000  

รวม 3,510,000 
 

จากตารางที่ 30 แสดงสมมติฐานรายได้ในปีที่ 1 มีรายได้รวมจํานวน 3,510,000 บาท 
โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟประมาณปีละ 18,000 แก้ว/ต่อปี เฉลี่ยราคา
อยู่ที่แก้วละ 65 บาท จํานวน 1,170,000 บาท รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวและชา
เย็นประมาณปีละ 14,400 แก้ว/ต่อปี เฉลี่ยราคาอยู่ที่แก้วละ 60 บาท จํานวน 864,000 บาท รายได้
จากการขายเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้ประมาณปีละ 10,800 แก้ว/ต่อปี เฉลี่ยราคาอยู่ที่แก้วละ 60 
บาทจํานวน 432,000 บาท รายได้จากการขายเบเกอรี่ประมาณปีละ 7,200 ชิ้นต่อ/ปี เฉลี่ยราคาอยู่
ที่ชิ้นละ 55 บาท จํานวน 396,000 บาท และรายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆประมาณปีละ 
7,200 แก้ว/ต่อปี เฉลี่ยราคาอยู่ที่แก้วละ 60 บาทจํานวน 216,000 บาท 
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รายงานทางการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 

 หน่วย : บาท 
ยอดขาย 3,510,000.00 
หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย  1,931,800 
หัก ค่าเสื่อมราคา  269,000 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน  1,309,200 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี 1,309,200 
หัก ภาษีเงินได้ 20% 261,840 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,047,360  

 
จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสมมติฐานรายได้และสมมติฐานรายจ่ายที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีแรกมียอดขาย 3,510,000 บาท หักต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่าย 1,931,800 บาท เท่ากับกําไร (ขาดทุน) หัก ค่าเสื่อมราคา 269,000 บาท เท่ากับกําไร 
(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน และกําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี 1,309,200 บาท หักภาษีเงินได้ 
20% เท่ากับ 261,840 บาท ซึ่งในปีแรกกําไรสุทธิ 1,047,360บาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 

 หน่วย : บาท 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสด 1,316,360 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,326,000 
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 4,642,360 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 
 ทุน 3,595,000 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,047,360 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 4,642,360 

  
 

จากงบแสดงฐานะการเงิน สมมติฐานรายได้และสมมติฐานรายจ่ายที่ได้จากการเก็บข้อมูล
แสดงให้เห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปีแรกมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดเท่ากับ                        
1,316,360 บาท และสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ  3,326,000 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมดเท่ากับ             
4,642,360 บาท ไม่มีส่วนของหนี้สิน และรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่ากับ 4,642,360 บาท 
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งบกระแสเงินสด 
 

ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 

 หน่วย : บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 กําไรจากการดําเนินงาน 1,309,200 
 ค่าเสื่อมราคา 269,000 
 กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 1,578,200 
 หัก ภาษีธุรกิจ (261,840) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 1,316,360 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน - 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนสุทธิ - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 การเพ่ิมทุน - 
 ดอกเบี้ยจ่าย - 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ - 
เงินสดสุทธิจากการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 1,316,360

  
จากการสมมติฐานรายได้และสมมติฐานรายจ่ายสามารถจัดทํางบกระแสเงินสดในปีแรกมี

เงินสดรับ กําไรจากกิจกรรมการดําเนินงาน 1,309,200 บาท หักค่าเสื่อมราคา 269,000 บาท กําไร
จากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 1,578,200 บาท หักภาษีธุรกิจ 261,840 บาท กระแสเงินสด
จากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ  1,316,360 บาท เงินสดสุทธิจากการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 1,316,360 บาท 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(Internal Rate of Return : IRR) และดัชนีการท าก าไร (PI) 
 
ตารางที ่31 แสดงมูลค่าป๎จจุบันสุทธิอัตราผลตอบแทนภายในโครงการและดัชนีการทํากําไร 
ปีท่ี กระแสเงินสด

รับ 
กระแสเงินสดรับ

สะสม 
IRR อัตราคิด

ลด (0.15) 
PI มูลค่าปัจจุบัน 

(PV) 
0 -3,595,000.00  
1 1,316,360.00 1,316,360.00 -63.38% 1.15 -0.59  1,144,660.87 
2 1,379,488.00 2,695,848.00 -17.10% 1.32 0.61  1,043,091.12 
3 1,435,895.26 4,131,743.26 7.18% 1.52 0.87  944,124.44 
4 1,484,356.80 5,616,100.06 20.10% 1.75 1.11  848,685.82 
5 1,523,681.21 7,139,781.27 27.40% 2.01 1.32  757,538.85 
6 1,528,934.54 8,668,715.82 31.69% 2.31 1.50  661,000.60 
7 1,546,663.83 10,215,379.65 34.36% 2.66 1.66  581,448.22 
8 1,552,119.57 11,767,499.22 36.06% 3.06 1.80  507,390.64 
9 1,544,476.39 13,311,975.61 37.17% 3.52 1.93  439,036.58 
10 1,523,051.17 14,835,026.78 37.90% 4.05 2.03  376,474.96 
11 1,476,279.58 16,311,306.37 38.38% 4.65 2.12  317,316.29 
12 1,427,108.70 17,738,415.07 38.69% 5.35 2.19  266,736.82 
13 1,375,418.54 19,113,833.61 38.91% 6.15 2.26  223,543.96 
14 1,321,083.09 20,434,916.70 39.05% 7.08 2.31  186,706.90 
15 1,263,970.07 21,698,886.76 39.15% 8.14 2.35  155,334.95 
16 1,203,940.56 22,902,827.32 39.22% 9.36 2.39  128,658.83 
17 1,140,848.71 24,043,676.04 39.26% 10.76 2.42  106,014.38 
18 1,074,541.38 25,118,217.41 39.29% 12.38 2.44  86,828.44 
19 1,004,857.75 26,123,075.17 39.31% 14.23 2.46  70,606.65 
20 931,628.99 27,054,704.16 39.32% 16.37 2.48  56,922.79 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 8,902,122.12 
 



83 

 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  
อัตราส่วนลดในการคํานวณมูลค่าป๎จจุบันสุทธิร้อยละ 0.15 จากตารางสามารถนํามา

คํานวณได้โดย 
NPV = (-3,595,000.00) + 8,902,122.12 
NPV = 5,307,122.12 
การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าป๎จจุบันสุทธิ หากคํานวณค่าป๎จจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวก

แสดงว่าควรลงทุนในโครงการนั้น และควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากมูลค่าป๎จจุบันมีค่าเป็นลบ จาก
การคํานวณในโครงการนี้แสดงค่าเป็นบวก เท่ากับ 5,307,122.12 บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่
ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
อัตราคิดลดที่ทําให้มูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการลงทุนใน

โครงการเท่ากับมูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคต โดยเป็นอัตราที่นําไปลดค่าแล้วทํา
ให้กระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายพอดี NPN = 0 

จากการคํานวณหาค่า IRR เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการดําเนิน
โครงการ 20 ปี จะได้ IRR เท่ากับ 39.32% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการโดยกําหนด
ไว้ที่ 15% ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability index method : PI) 
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน   

ครั้งแรก โดยจากการคํานวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี จะได้ PI เท่ากับ 2.48 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการนั้นพิจารณาจากกระแสเงินสดที่ได้จากการ

ดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนในปีแรก ว่าใช้เวลาเท่าใดที่จะทําให้กระแสเงินสดเข้าเท่ากับ
กระแสเงินสดจ่ายที่เริ่มโครงการ 

 
ตารางที่ 32 แสดงระยะเวลาคืนทุน 
ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับ

สะสม 
เงินลงทุน ณ เริ่ม

โครงการ 
ผลการค านวณ 

1 1,316,360.00 1,316,360.00 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
2 1,379,488.00 2,695,848.00 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
3 1,435,895.26 4,131,743.26 3,595,000.00 คืนทุน 
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ตารางที่ 32 แสดงระยะเวลาคืนทุน (ต่อ) 
ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับ

สะสม 
เงินลงทุน ณ เริ่ม

โครงการ 
ผลการค านวณ 

4 1,484,356.80 5,616,100.06 3,595,000.00 คืนทุน 
5 1,523,681.21 7,139,781.27 3,595,000.00 คืนทุน 

  

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี (
                         

                          
) × 12 

 เท่ากับ 3 ปี  (0.63x 12)  = 7.51 
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 7 เดือน 

 
การหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลด (Discount Payback Period) 
การหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดทําให้ผู้วิจัยทราบระยะเวลาคืนทุนที่แท้จริงเมื่อ

กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา 15% 
 

ตารางที่ 33 แสดงระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลด 
ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับ

สะสม 
เงินลงทุน ณ เริ่ม

โครงการ 
ผลการค านวณ 

1 1,144,660.87 1,144,660.87 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
2 1,043,091.12 2,187,751.98 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
3 944,124.44 3,131,876.43 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
4 848,685.82 3,980,562.24 3,595,000.00 คืนทุน 
5 757,538.85 4,738,101.10 3,595,000.00 คืนทุน 

 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี (
                         

                          
) × 12 

 เท่ากับ 3 ปี (0.55x 12)  = 6.55 
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 7 เดือน 
 
จากการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการด้วยวิธี Discount Payback Period มี

ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 7 เดือน 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงที่พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดจากป๎จจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการวิเคราะห์ต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ซึ่งในการวิเคราะห์
โครงการที่ใช้ระเวลาหลายปี จะสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของสภาวะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน จึงต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ดังนี้ 

1. ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้คงที่ 
2. รายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
 
1. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้คงท่ี 
 

ตารางที่ 34 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้คงที่ 
ปีท่ี กระแสเงินสด

รับ 
กระแสเงินสดรับ

สะสม 
IRR อัตราคิด

ลด (0.15) 
PI มูลค่าปัจจุบัน 

(PV) 
0 -3,595,000.00  
1 1,258,136.00 1,258,136.00 -65.00% 1.15 -0.60  1,094,031.30 
2 1,318,352.80 2,576,488.80 -19.47% 1.32 0.58  996,864.12 
3 1,371,703.30 3,948,192.10 4.76% 1.52 0.83  901,917.19 
4 1,416,955.24 5,365,147.34 17.77% 1.75 1.06  810,148.76 
5 1,452,909.58 6,818,056.92 25.19% 2.01 1.26  722,352.84 
6 1,454,624.33 8,272,681.25 29.57% 2.31 1.43  628,874.24 
7 1,468,638.10 9,741,319.35 32.31% 2.66 1.59  552,115.46 
8 1,470,192.56 11,211,511.91 34.07% 3.06 1.72  480,608.56 
9 1,458,453.02 12,669,964.93 35.22% 3.52 1.84  414,583.37 
10 1,432,726.64 14,102,691.57 35.99% 4.05 1.93  354,148.11 
11 1,381,438.82 15,484,130.39 36.49% 4.65 2.02  296,930.91 
12 1,327,525.91 16,811,656.30 36.83% 5.35 2.09  248,124.08 
13 1,270,856.60 18,082,512.89 37.06% 6.15 2.14  206,549.73 
14 1,211,293.05 19,293,805.95 37.21% 7.08 2.19  171,190.42 
15 1,148,690.53 20,442,496.48 37.31% 8.14 2.23  141,167.73 
16 1,082,897.05 21,525,393.52 37.38% 9.36 2.26  115,723.54 
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ตารางที่ 34 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้คงที่ (ต่อ) 
ปีท่ี กระแสเงินสด

รับ 
กระแสเงินสดรับ

สะสม 
IRR อัตราคิด

ลด (0.15) 
PI มูลค่าปัจจุบัน 

(PV) 
0 -3,595,000.00  
17 1,013,753.02 22,539,146.55 37.43% 10.76 2.29  94,203.90 
18 941,090.90 23,480,237.45 37.46% 12.38 2.31  76,044.96 
19 864,734.75 24,344,972.20 37.48% 14.23 2.33  60,760.86 
20 784,499.84 25,129,472.05 37.50% 16.37 2.34  47,933.16 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 8,414,273.26 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  
อัตราส่วนลดในการคํานวณมูลค่าป๎จจุบันสุทธิร้อยละ 0.15 จากตารางสามารถนํามา

คํานวณได้โดย 
NPV = (-3,595,000.00) + 8,414,273.26 
NPV = 4,819,273.26 
การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าป๎จจุบันสุทธิ กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่

รายได้คงที่ หากคํานวณค่าป๎จจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวกแสดงว่าควรลงทุนในโครงการนั้น และควร
ปฏิเสธโครงการลงทุนหากมูลค่าป๎จจุบันมีค่าเป็นลบ จากการคํานวณในโครงการนี้แสดงค่าเป็นบวก 
เท่ากับ 4,819,273.26  บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
อัตราคิดลดที่ทําให้มูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการลงทุนใน

โครงการเท่ากับมูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคต โดยเป็นอัตราที่นําไปลดค่าแล้วทํา
ให้กระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายพอดี NPN = 0 

จากการคํานวณหาค่า IRR เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการดําเนิน
โครงการ 20 ปี กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้คงที่จะได้ IRR เท่ากับ 37.50% ซึ่ง
มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ีต้องการโดยกําหนดไว้ที่ 15% ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 
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ดัชนีการท าก าไร (Profitability index method : PI) 
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้ง

แรก โดยจากการคํานวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้
คงท่ีจะได้ PI เท่ากับ 2.34 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

การหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดทําให้ผู้วิจัยทราบระยะเวลาคืนทุนที่แท้จริงเมื่อ
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา 15% กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้คงที่ 
 
ตารางที่ 35 แสดงระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดกรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้
คงท่ี 
ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับ

สะสม 
เงินลงทุน ณ เริ่ม

โครงการ 
ผลการค านวณ 

1 1,094,031.30 1,094,031.30 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
2 996,864.12 2,090,895.43 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
3 901,917.19 2,992,812.61 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
4 810,148.76 3,802,961.37 3,595,000.00 คืนทุน 
5 722,352.84 4,525,314.21 3,595,000.00 คืนทุน 

 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี (
                           

                         
)× 12 

 เท่ากับ 3 ปี (0.74x 12)  =  8.92 
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 9 เดือน 
 
จากการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการด้วยวิธี Discount Payback Period มี

ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 9 เดือน 
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2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงท่ี 
 

ตารางที่ 36 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
ปีท่ี กระแสเงินสด

รับ 
กระแสเงินสดรับ

สะสม 
IRR อัตราคิด

ลด (0.15) 
PI มูลค่าปัจจุบัน 

(PV) 
0 -3,595,000.00  
1 1,128,224.00 1,128,224.00 -68.62% 1.07 -0.63  981,064.35 
2 1,181,945.20 2,310,169.20 -24.86% 1.13 0.52  893,720.38 
3 1,435,895.26 3,746,064.46 2.00% 1.21 0.78  944,124.44 
4 1,484,356.80 5,230,421.26 15.94% 1.29 1.02  848,685.82 
5 1,523,681.21 6,754,102.47 23.80% 1.37 1.23  757,538.85 
6 1,528,934.54 8,283,037.02 28.43% 1.46 1.41  661,000.60 
7 1,546,663.83 9,829,700.85 31.33% 1.55 1.58  581,448.22 
8 1,552,119.57 11,381,820.42 33.19% 1.65 1.72  507,390.64 
9 1,544,476.39 12,926,296.81 34.41% 1.76 1.84  439,036.58 
10 1,523,051.17 14,449,347.98 35.22% 1.88 1.94  376,474.96 
11 1,476,279.58 15,925,627.57 35.77% 2.00 2.03  317,316.29 
12 1,427,108.70 17,352,736.27 36.13% 2.13 2.11  266,736.82 
13 1,375,418.54 18,728,154.81 36.38% 2.27 2.17  223,543.96 
14 1,321,083.09 20,049,237.90 36.55% 2.41 2.22  186,706.90 
15 1,263,970.07 21,313,207.96 36.66% 2.57 2.26  155,334.95 
16 1,203,940.56 22,517,148.52 36.74% 2.74 2.30  128,658.83 
17 1,140,848.71 23,657,997.24 36.80% 2.92 2.33  106,014.38 
18 1,074,541.38 24,732,538.61 36.84% 3.11 2.35  86,828.44 
19 1,004,857.75 25,737,396.37 36.86% 3.31 2.37  70,606.65 
20 931,628.99 26,669,025.36 36.88% 3.52 2.39  56,922.79 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 8,589,154.86 
 
 
 



89 

 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  
อัตราส่วนลดในการคํานวณมูลค่าป๎จจุบันสุทธิร้อยละ 0.15 จากตารางสามารถนํามา

คํานวณได้โดย 
NPV = (-3,595,000.00) + 8,589,154.86 
NPV = 4,994,154.86 
การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าป๎จจุบันสุทธิ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่

ต้นทุนคงที่ หากคํานวณค่าป๎จจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวกแสดงว่าควรลงทุนในโครงการนั้น และควร
ปฏิเสธโครงการลงทุนหากมูลค่าป๎จจุบันมีค่าเป็นลบ จากการคํานวณในโครงการนี้แสดงค่าเป็นบวก 
เท่ากับ 4,994,154.86  บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
อัตราคิดลดที่ทําให้มูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการลงทุนใน

โครงการเท่ากับมูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคต โดยเป็นอัตราที่นําไปลดค่าแล้วทํา
ให้กระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายพอดี NPN = 0 

จากการคํานวณหาค่า IRR เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการดําเนิน
โครงการ 20 ปี กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงที่จะได้ IRR เท่ากับ 36.88% ซึ่ง
มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ีต้องการโดยกําหนดไว้ที่ 15% ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability index method : PI) 
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าป๎จจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้ง

แรก โดยจากการคํานวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุน
คงท่ีจะได้ PI เท่ากับ 2.39 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

การหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดทําให้ผู้วิจัยทราบระยะเวลาคืนทุนที่แท้จริงเมื่อ
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา 15% กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
 
ตารางที่ 37 แสดงระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับ

สะสม 
เงินลงทุน ณ เริ่ม

โครงการ 
ผลการค านวณ 

1 981,064.35 981,064.35 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
2 893,720.38 1,874,784.73 3,595,000.00 ไม่คืนทุน 
3 944,124.44 2,818,909.17 3,595,000.00 ไมค่ืนทุน 
4 848,685.82 3,667,594.99 3,595,000.00 คืนทุน 
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ตารางที่ 37 แสดงระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
(ต่อ) 
ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับ

สะสม 
เงินลงทุน ณ เริ่ม

โครงการ 
ผลการค านวณ 

5 757,538.85 4,425,133.84 3,595,000.00 คืนทุน 
 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี (
                           

                           
)× 12 

 เท่ากับ 3 ปี (0.91x 12)  = 10.97 
ระยะเวลาคืนทุน  เท่ากับ 3 ปี 11 เดือน 
 
จากการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการด้วยวิธี Discount Payback Period มี

ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 11 เดือน 
 



 

91 

 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มทําการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการการลงทุน
ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความต้องการของผู้มาใช้บริการในร้านกาแฟ 

ผลการศึกษาข้อมูลของโครงการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผลของการสัมภาษณ์พบว่า ธุรกิจร้านกาแฟส่วนใหญ่ดําเนิน
กิจการมาแล้ว 2-7 ปี โดยที่มาของแหล่งเงินลงทุนมาจากหลักทรัพย์ของตนเอง โดยในช่วงเริ่มแรก
ของการดําเนินงานในโครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000,000 - 3,000,000 บาท แบ่งเป็นค่า
ก่อสร้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ประมาณ 70% ค่าอุปกรณ์ในการทํากาแฟและอุปกรณ์สําหรับ
การผลิตประมาณ 10% ค่าเช่าที่ดินประมาณ 15% ค่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ สํานักงานประมาณ 
3% ค่าวางระบบสาธารณูปโภคประมาณ 2%   

การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจร้านกาแฟเป็นสิ่งสําคัญ อีกทั้งป๎จจุบันเป็นยุคสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วกว่ารวมถึง
สถานที่ตั้งของร้าน ทั้งนี้ธุรกิจร้านกาแฟส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่สะดวกต่อการเดินทาง โดย
ทําเลที่ตั้งในลักษณะนี้กว่า 70% ที่สามารถช่วงดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการจนกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและยังอาศัยการบอกต่อของผู้บริโภคที่ เคยมาใช้บริการเป็นสื่อกลางในการช่วย
ประชาสัมพันธ์ร้าน ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนในการโฆษณาร้าน (สิริวัฒน์ นามสมมติ, 2560) 

การตกแต่งร้านกาแฟให้มีคาร์แรคเตอร์ที่แตกต่างจะทําให้สามารถจุดดึงดูดผู้บริโภค
ได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านให้เหมือนบรรยากาศการนั่งดื่มกาแฟในบ้าน โดยการตกแต่งด้วย
เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ และไม่ใช้แอร์ แต่ใช้จะใช้ความเป็นธรรมชาติที่มีการตกแต่งด้วยต้นไม้ และสถาน
ที่ตั้งริมแม่น้ําในการช่วยสร้างบรรยากาศภายในร้านให้มีความร่มรื่นที่สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ ก็นิยม
ชอบถ่ายรูป ค้นหาโลเคชั่นสวยๆ นอกจากนี้ยังได้กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การทําธุรกิจต้องเริ่ม
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ไม่ใหญ่มากเริ่มจากการสร้างเล็กๆ จะดีกว่าความเสี่ยงน้อยกว่า การร่วมหุ้นจะไม่ค่อยประสบ
ความสําเร็จมักจะมีป๎ญหาตามมาในภายหลัง โอกาสที่ไปต่อสําหรับธุรกิจกาแฟยังน่าลงทุนยังเติบโตได้
อีกถ้าไม่ได้เน้นเรื่องกาแฟมากแต่เน้นในภาพรวมๆ (ศิริวิทย์ นามสมมติ, 2560) 

การตั้งราคาของร้านจะดูจากวัตถุดิบแล้วก็ดูราคาขายจากร้านรอบๆ ว่าตั้งราคาขายอยู่
กันประมาณไหนก็จะตั้งราคาไม่ต่างจากกันมาก มีจัดโปรโมชั่นบ้าง เช่น ปีใหม่มีการจับฉลาก ครบ 
200 บาท ได้จับ 1 ครั้ง แล้วก็มีของรางวัลเป็นส่วนลดให้ การคัดเลือกพนักงานจะต้องมีลักษณะ
อัธยาศัยดี ขยันขันแข็ง  มีสวัสดิการทําประกันสังคมให้สําหรับพนักงานประจํา ในส่วนของการบริการ
พนักงานจะมารับคําสั่งหลังจากลูกค้าจดออเดอร์เอง” (ภัทรพร นามสมมติ, 2560) 

ผลการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการในธุรกิจร้านกาแฟ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยเกินครึ่งเป็นเพศหญิง จํานวน 228 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.0 และเป็นเพศชาย จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่จะมีอายุ
มากกว่า 20-30 ปี จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ อายุมากกว่า 30 -40 ปี 
จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และอายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.3  

มีสถานภาพโสด จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส 
จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และสถานภาพอย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จํานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา คือ ระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18 และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากว่า จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 
และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 

ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า รสชาติของกาแฟที่
อร่อยมี ความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภทอ่ืน มีความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภท ร้าน
กาแฟมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีมี และมีบริการอาหารและเบเกอรี่ให้เลือก 

ป๎จจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มีการแสดงปูายราคาไว้ให้ดู
อย่างชัดเจน ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ 
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ราคาของผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับร้านอ่ืน และมีความหลากหลายของราคาตาม
ขนาดบรรจุภัณฑ์  

ป๎จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า สถาน
ที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่รื่นรม สถานที่ตั้งของร้านเดินทางไปมาได้สะดวก มีทําเลที่ตั้งใกล้กับการ
คมนาคมและห้างสรรพสินค้า และมีบริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่ีทํางาน/บ้าน  

ป๎จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดับมาก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มี
การสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรีสําหรับกาแฟ/เครื่องดื่มประเภทอ่ืน มีการมอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาล
สําคัญ คําแนะนําจากบุคคลที่เคยมาใช้บริการ มีการนําแก้วส่วนตัวมารับบริการแล้วได้ส่วนลด และ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ  

ป๎จจัยด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า พนักงานมี
ความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้า พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ พนักงานให้บริการอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว พนักงานให้บริการอย่างเป็นกันเอง และพนักงานมีความรู้และให้คําแนะนําแก่
ผลิตภัณฑ์  

ป๎จจัยด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มีการ
บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง มีการบริการที่ดีและเหมือนเดิมทุกครั้ง มีการกล่าวคําทักทายและการ
ต้อนรับ มีการรับความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ 

ป๎จจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ความสะอาด
ภายในบริเวณสถานที่  มีการตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศที่รื่นรมย์มีการตกแต่งร้านที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับนั่งภายนอกอาคาร ปูายชื่อร้านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มี
บริการอินเทอร์เน็ตและปลั๊กเสียบไฟ และความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งเคาร์เตอร์และโต๊ะ  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าผลิตภัณฑ์และการบริการ
จะต้องมีความหลากหลายรวมถึงการจัดกิจกรรมภายในร้านกาแฟ มีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป และ
จะต้องมีการบริการที่ดีอยู่สม่ําเสมอ อีกทั้งการจัดการสถานที่ให้มีความพร้อมและมีบรรยากาศภายใน
ร้านที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งสถานที่ 
3,000,000 บาท ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและระบบน้ําประปา 70,000 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องทํากาแฟ 
120,000 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องบดกาแฟ 22,500 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องป๎่น 17,500 บาท ค่าใช้จ่ายตู้
แช่เย็น 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายตู้โชว์ขนม 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิต 100,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องครัว 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ภาชนะ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
เครื่องใช้สํานักงาน 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์ 100,000 บาท ค่าจ้างพนักงานประจําและ
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พนักงานรายวัน 342,000 บาท ค่าสวัสดิการพนักงาน 9,000 บาท ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สาย 16,800 
บาท ภาษีปูาย 700 บาท ภาษีโรงเรือน 45,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 351,000 บาท ค่าส่งเสริม
การตลาด 105,300 บาท ค่าเช่าที่ดิน  360,000 บาท และค่าวัตถุดิบ 702,000 บาท 

ประมาณการรายได้ในปีเริ่มแรก ประกอบด้วย รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภท
กาแฟ  1,170,000 บาท รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวและชาเย็น 864,000 บาท 
รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้ 432,000 บาท รายได้จากการขายเบเกอรี่ 396,000 
บาท และรายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ 216,000 บาท 

งบก าไรขาดทุน 
จากงบกําไรขาดทุน สมมติฐานรายได้และสมมติฐานรายจ่ายที่ได้จากการเก็บข้อมูลแสดง

ให้เห็นว่างบกําไรขาดทุนสําหรับปีแรกมียอดขาย 3,510,000 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
1,931,800 บาท เท่ากับกําไร (ขาดทุน) หักค่าเสื่อมราคา 269,000 บาท เท่ากับกําไร (ขาดทุน) จาก
การดําเนินการ และกําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี 1,309,200 บาท หักภาษีเงินได้ 20% เท่ากับ 
261,840 บาท ซึ่งในปีแรกกําไรสุทธิ 1,047,360 บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
จากงบแสดงฐานะการเงิน สมมติฐานรายได้และสมมติฐานรายจ่ายที่ได้จากการเก็บข้อมูล

แสดงให้เห็นว่างบแสดงฐานะการเงินสําหรับปีแรกมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดเท่ากับ 1,316,360 
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 3,326,000 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมดเท่ากับ 4,642,360 
บาท ไม่มีส่วนของหนี้สิน และรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่ากับ 4,642,360 บาท 

อัตราส่วนทางการเงิน 
มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) โครงการ 20 ปี มีค่าเท่ากับ 

5,307,122.12 การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการเฉลี่ย 3 ปี 7 เดือน การคํานวณอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) เพื่อหาผลตอบแทนภายในธุรกิจในการ
ดําเนินงาน 20 ปี มีค่าเท่ากับ 39.32% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการโดยกําหนดไว้ที่ 
15% ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และดัชนีการทํากําไร เท่ากับ 2.48 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามี
กระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความ

เสี่ยงเป็นการพิจารณาผลกระทบในกรณีที่ป๎จจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ซึ่งในการ
วิเคราะห์โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจะสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของ
สภาวะของเศรษฐกิจมากน้อยเพียงไร ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน จึงต้องมีการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ ดังนี้ 
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1. ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้คงที่ 
2. รายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าป๎จจุบันสุทธิ กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่

รายได้คงที่ หากคํานวณค่าป๎จจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวกแสดงว่าควรลงทุนในโครงการนั้น และควร
ปฏิเสธโครงการลงทุนหากมูลค่าป๎จจุบันมีค่าเป็นลบ จากการคํานวณในโครงการนี้แสดงค่าเป็นบวก 
เท่ากับ 4,819,273.26 บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ อัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ 37.50% ดัชนีการทํากําไร 
เท่ากับ 2.34 และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการด้วยวิธี Discounted Payback Period เท่ากับ 3 
ปี 9 เดือน 

การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าป๎จจุบันสุทธิ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่
ต้นทุนคงที่ หากคํานวณค่าป๎จจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวกแสดงว่าควรลงทุนในโครงการนั้น และควร
ปฏิเสธโครงการลงทุนหากมูลค่าป๎จจุบันมีค่าเป็นลบ จากการคํานวณในโครงการนี้แสดงค่าเป็นบวก 
เท่ากับ 4,994,154.86 บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ อัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ 36.88% ดัชนีการทํากําไร 
เท่ากับ 2.39 และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการด้วยวิธี Discounted Payback Period เท่ากับ              
3 ปี 11 เดือน 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 

การประกอบธุรกิจร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความเป็นไปได้ในการลงทุนและ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจที่จะลงทุน เนื่องจากสภาวะตลาดในป๎จจุบันของธุรกิจร้านกาแฟ
มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
นิยมเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟที่มีการตกแต่งและการสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่นและใกล้ชิด
กับความเป็นธรรมชาติกันมากข้ึน โดยสอดคล้องกับ ฒาลิศา ทาศรีภู และคณะ (2554) ได้ศึกษาแนว
ทางการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผล
การศึกษาพบว่า 1) รูปแบบของแบบจําลองการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้สัญลักษณ์ของต้นไม้ที่มีส่วนประกอบต่างๆ แสดง
ความสัมพันธ์เป็นรูปแบบจําลอง 2) การดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวประกอบด้วย การ
เริ่มต้นธุรกิจ โครงสร้างหลักขององค์กร การนําแนวคิดไปใช้ในองค์กร ป๎จจัยที่สนับสนุนให้ประสบ
ความสําเร็จผลที่ได้รับและอุปสรรค 3) การดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสามารถนําไปใช้กับ
ธุรกิจได้ทุกประเภทอีกท้ังกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่อง สามารถทํากําไรได้ดี
และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่เหมาะสมต่อการ
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ลงทุน โดยสอดคล้องกับผลวิจัยของ อัจจิมา เครือคําขาว (2555) เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟ
สดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่า มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้น 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนที่ไม่สูงมากและเป็นธุรกิจขนาดย่อมส่งผลให้ง่ายต่อการบริหาร
จัดการประกอบกับกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการผู้บริโภคทําให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ผลิตภัณฑ์และการบริการจะต้องมี
ความหลากหลายรวมถึงการจัดกิจกรรมภายในร้านกาแฟ มีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับราคา
กับร้านอ่ืน และจะต้องมีการบริการที่ดีอยู่สม่ําเสมอ เพราะการบริการเป็นหัวใจสําคัญของการ
ประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ หากมีการบริการทีด่ีเอาใจใส่ผู้บริโภคจะส่งผลให้เกิดการกลับมา
ซื้อ หรือใช้บริการซ้ํา อีกท้ังจะต้องให้ความสําคัญกับการจัดการสถานที่ให้มีความพร้อม สะอาด และมี
บรรยากาศภายในร้านที่ดี โดยการสร้างบรรยากาศของร้านให้มีความร่มรื่นและการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของบริการของ
ธุรกิจร้านกาแฟ (Service Quality of Coffee Shops) ของ Wang, Lo and Yang (2004) ได้กล่าว
ว่าคุณภาพการบริการที่เริ่มต้นจากความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าและบริการก่อนการซื้อ และจะ
รับรู้ผลการดําเนินงานต่าง ๆ หลังจากซื้อสินค้าและได้รับการบริการ โดยผ่านการใช้ดุลยพินิจของ
ตนเองในการประเมินกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มา
ใช้ในการตัดสินความพึงพอในด้านอารมณ์และความรู้สึก 

ด้านผลิตภัณฑ์ของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการควรมี
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้หลากหลาย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน จะต้องไม่เน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ
ในภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟ 

ด้านราคาของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการควรมีการ
ระบุราคาที่ชัดเจนเป็นราคาที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับร้านอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงแต่ราคาก็ไม่ได้ต่ํา
จนเกินไปเพราะอาจจะกระทบต่อต้นทุนและราคาที่ตั้งจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณที่ได้รับ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการควรมีการตกแต่งสถานที่ให้มีความรื่นรมย์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการหาสถานที่สําหรับคุยงานเพ่ือผ่อนคลายความเครียดและการดําเนิน
ชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้สถานที่ตั้งของร้านควรตั้งอยู่ใจกลางเมืองสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวกแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นทําเลที่ดีเพราะผู้บริโภคที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้สื่อ
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สังคมออนไลน์เป็นส่วนช่วยและการบอกต่อของผู้บริโภคที่เคยมาใช้บริการจะให้จํานวนของผู้บริโภค
นั้นเพิ่มข้ึน 

ด้านส่งเสริมการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการ
ควรมีการส่งเสริมทางการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้าน เนื่องจาก
ในช่วงฤดูฝนมีผลกระทบต่อยอดขาย เช่น การลดราคาเครื่องดื่ม 10% หากนําแก้วส่วนตัวมารับ
บริการทีร้าน นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นการอัพเดทผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการเพื่อเป็นขยายการรับรู้ไปยังผู้บริโภคท่ีต้องการมาใช้บริการ 

ด้านบุคลากรของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการควรมีการ
อบรมพนักงานให้มีความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้น โดยจะต้องสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
พนักงาน การมีสวัสดิการหรือโบนัส เพ่ือให้พนักงานมีความพึงพอใจที่จะบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ 
เพราะการบริการที่ดีจะช่วยให้ร้านกาแฟมีคุณภาพและสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้มีความรู้สึกอยาก
กลับมาใช้บริการซ้ํา 

ด้านกระบวนการของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการควรมี
การบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ในส่วน
ของการบริการจะต้องมีการบริการที่ดีและเหมือนเดิมทุกครั้ง 

ด้านลักษณะทางกายภาพของธุรกิจร้านกาแฟสี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ผู้ประกอบการควรมีการจัดการบริเวณสถานที่ภายในของร้านให้มีความสะอาดอยู่ตลอด เนื่องจาก
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ทําให้บริเวณภายในร้านสกปรกได้ง่าย ซึ่งความสะอาดของร้านจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของธุรกิจโดยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ได้
ศึกษาป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน้ํามัน
บริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา– อาจณรงค์ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดอันดับแรก คือ ป๎จจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการในเรื่อง ความถูกต้องในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เรื่อง ความ
สะอาดของผลิตภัณฑ์ ป๎จจัยด้านบุคลากร เรื่อง บุคลากรมีมรรยาทและอัธยาศัยที่ดี ป๎จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย เรื่อง สถานที่จอดรถเพียงพอ ป๎จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เรื่อง บรรยากาศ
และที่นั่งภายในร้านมีความสะดวกสบาย ป๎จจัยด้านราคา เรื่อง ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
และอันดับสุดท้าย ป๎จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ทันทีในกรณีมีป๎ญหา  

ดังนั้น การเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความ
เหมาะสมที่จะลงทุนสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งต่อการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ประกอบการที่มีความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ เนื่องจากการประกอบธุรกิจร้าน
กาแฟมีการบริหารการจัดการภายในที่ไม่ซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจอ่ืน โดย
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สอดคล้องกับผลวิจัยของ วัฒนา รสชา (2554) ได้ศึกษาถึงการศึกษาศักยภาพการจัดการธุรกิจที่มีผล
ต่อความสําเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีการสอดคล้องในส่วนของ
การทําร้านกาแฟให้ประสบความสําเร็จต้องมีการบริการจัดการที่ดีรวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ธุรกิจ โดยธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลว
ได้ง่าย หากมีการบริหารการจัดการที่เหมาะสมกับธุรกิจและการสร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่น
และแตกต่าง โดยการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยังช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่หันมาให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น โดยสอดคล้องกับทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) Jeong, et al. (2014) ได้กล่าวว่า
ป๎จจุบันลูกค้าเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความต้องการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและการบริการที่เพ่ิมมากข้ึน มีผู้เชี่ยวชาญในส่วนภาคอุตสาหกรรมมากมายคิดค้น พัฒนา
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความยั่งยืน และการบริการที่สอดคล้องกับแนวทางนี้ 
เพ่ือเสริมสร้างความมุ่งมั่นในธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจที่มีการปฏิบัติในการรักษา
สิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในระยะยาวในขณะที่ช่วยดึงดูดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันโดยการพัฒนาหรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของลูกค้า  
 
3. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ

โดยควรศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ซึ่งจากการวิจัยพบว่าธุรกิจร้านกาแฟมีต้นทุนหลากหลายประเภทที่มีความผันผวนของต้นทุนตาม
สภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยหากต้นทุนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการต้องทําการลดต้นทุนบางประเภท เช่น ร้านกาแฟมีค่าสาธารณูปโภคทั้งไฟและน้ําที่สูง 
ควรทําการลดการใช้งานของไฟและน้ําเพ่ือประหยัดพลังงานให้เป็นระบบและการเลือกการใช้
พลังงานทดแทน ควบคุมการจัดการภายในร้านให้เหมาะสม เพ่ิมต้นไม้บริเวณในร้านและรอบอาคาร
เพ่ือลดอุณหภูมิอีกทั้งช่วยบังแสงแดดจากภายนอกได้ จะส่งผลให้ต้นทุนผันแปรลดลง ทําให้ธุรกิจมี
รายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน 
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2. จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการลงทุนธุรกิจร้าน
กาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพบว่ามีมูลค่าป๎จจุบันสุทธิจากการลงทุนตลอดอายุโครงการมีค่า
มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดัชนีการทํา
กําไรมีค่ามากกว่า 1 ฉะนั้น ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดเป็นธุรกิจที่มีความ
น่าสนใจแก่การลงทุน 

3. จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีที่ 1 คือ กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ในขณะที่รายได้คงที่ พบว่า มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ และดัชนีการทํากําไร มีค่าต่ํากว่าการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวในกรณีที่ 2 แต่มีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่า ดังนั้น ผู้ที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะ
ลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควรให้ความสําคัญกับต้นทุนจากการ
ดําเนินงานโดยการควบคุมต้นทุนให้ลดลง เพราะถ้าต้นทุนสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อกําไร
ของธุรกิจและอัตราผลตอบแทนทางการเงิน ทั้งทางด้านมูลค่าป๎จจุบันของผลตอบแทนสุทธิอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ และดัชนีการทํากําไรแต่ยังคงมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าการลงทุน
ในธุรกิจอ่ืน 

4. จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีที่ 2 คือ รายได้ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่
ต้นทุนคงที่พบว่า หากรายได้ลดลงเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้มีระยะเวลาคืนทุนที่มากขึ้น นั่นแสดงให้
เห็นว่าธุรกิจจะใช้ระยะเวลามากขึ้นกว่ากระแสเงินสดเข้าจะเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายที่เริ่มโครงการ 
ดังนั้น ควรมีการเพ่ิมรายได้จากการนํากลยุทธ์ทางการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นยอดขาย 
โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเช่น การจัดงานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับกาแฟการ
ส่งเสริมการขายโดยการนําแก้วส่วนตามารับบริการแล้วได้ส่วนลด เป็นต้น และการบริหารการจัดการ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือรักษามาตรฐานให้กับธุรกิจก็จะช่วยให้ร้านกาแฟมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ไม่ยาก มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ไม่ซับซ้อน
และเป็นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากจํานวนการเพ่ิมขึ้น
ของธุรกิจร้านกาแฟที่มีอัตราที่แข่งขันสูงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
การทําวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้

บริการในร้านกาแฟ เนื่องจากพฤติกรรมและค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใน
อนาคต ดังนั้น การประเมินในสถานการณ์ต่อการคาดเดาในพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่ทํา
วิจัย หรือผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจจะต้องศึกษาเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของการตกแต่งร้าน ทัศนียภาพและทําเลที่ตั้ง
ของสถานประกอบการที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและความเป็นไปได้ในการ
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ประกอบธุรกิจร้านกาแฟเพ่ือนํามาเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนและการปรับปรุง
ร้านกาแฟให้เข้ากับยุคสมัยมากข้ึน ทั้งนี้เป็นผลมาจากธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติมโตที่เพ่ิมสูงขึ้นซึ่ง
เห็นได้จากจํานวนของร้านกาแฟตามห้างสรรพสินค้า หรือตามข้างทางทําให้ธุรกิจร้านกาแฟมีจํานวน
ของคู่แข่งท่ีมากขึ้นดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟจึงต้องคอยปรับตัวอยู่เสมอเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและอุปสรรคในด้านต่างๆ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดนครปฐม” 
 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์เรื่องความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนวทางการสัมภาษณ์นี้ได้ร่างขึ้นเพ่ือนําเสนอต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟ ซึ่งแนวทางการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายของธุรกิจร้านกาแฟ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลรูปแบบการดําเนินธุรกิจและลักษณะการให้บริการ 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ 
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาเพ่ือให้ความเห็นในความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ

ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้ 
_________________________________________________________________________ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ 
1.1 ชื่อสถานประกอบการ .................................................................................................................  
1.2 สถานที่ตั้ง ...................................................................................................................................  
1.3 ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ์ ........................................................................................................................  
1.4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ……………………………………………….E-mail ...................................................  
1.5 เพศ  ชาย  หญิง 
1.6 อายุ……………………………………………ปี 
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1.7 ระดับการศึกษา 
 ต่ํากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

1.8 ขณะท่านประกอบการธุรกิจร้านกาแฟท่านประกอบอาชีพอ่ืนด้วยหรือไม่ 
 ไม ่  ประกอบอาชีพอ่ืนด้วยระบุ……………………………………………….. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ  
2.1 ธุรกิจร้านกาแฟของท่านมีพ้ืนที่…………………………………………….ตารางวา 
2.2 ระยะเวลาเริ่มกิจการตั้งแต่ปี………………..ถึง…………………เป็นเวลากี่ปี ........................................  
 ระยะเวลาทําการของร้าน…………….…………เปิดเวลา………….……....ปิดเวลา ...............................  
2.3 กรรมสิทธิ์ในที่ดินของสถานประกอบการ 
 ที่ดินของตนเอง จํานวน………………………….ตารางวาภาษีท่ีดินปีละ…………..………..……..บาท 

 รวม…………….……….….….บาท 
 ที่ดินเช่าจํานวน……………………….…….ตารางวา ค่าเช่าไร่ละ………………………..….……….บาท 

 รวม…………………………....บาท 
2.4 ที่มาของแหล่งเงินลงทุน 
 หลักทรัพย์ของตนเอง  การกู้ยืมเงินบางส่วนร้อยละ………………ของเงินทุนของตัวเอง 
 การกู้ยืมเงินทั้งจํานวน  แหล่งเงินทุนอื่นๆ………………………………………………………….. 

2.5 แหล่งที่มาของการกู้ยืมเงิน 
 ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป   ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)  
 สหกรณ์ออมทรัพย์  เงินกู้นอกระบบ 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ……….ต่อปี วงเงินในการกู้………………บาท ระยะเวลาในการกู้………………ปี 

2.6 ค่าสิ่งก่อสร้างและอาคาร 
 เป็นกรรมสิทธิ์เดิมไม่ได้ลงทุน เพราะเป็นทรัพย์มรดก 
 ไม่ได้ลงทุน เพราะเป็นการเช่า 
 ลงทุนปลูกสิ่งก่อสร้างและอาคาร 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายของธุรกิจร้านกาแฟ 
3.1 ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกของกิจการในการลงทุน 

รายการ อายุการใช้งาน 
(ปี) 

จ านวน เงินลงทุน 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสถานที่ 
ที่ดิน    
ค่าก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งสถานที่    
ค่าติดตั้งระบบไฟฟูา    
ค่าติดตั้งระบบน้ําประปา    
ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย    
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน 
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน    
ค่าใช้จ่ายเครื่องทํากาแฟและอุปกรณ์ในการผลิต 
ค่าใช้จ่ายเครื่องทํากาแฟ    
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิต    
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เงินทุนหมุนเวียน    
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด    
 
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนคงที่ระหว่างดําเนินกิจการ 
เงินเดือนพนักงาน 

รายการ จ านวน (คน) เงินเดือน (บาทต่อเดือน) 
เจ้าของกิจการ   
ผู้จัดการร้าน   
พนักงาน   
ค่าภาษ ี

รายการ บาทต่อปี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีปูาย  
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3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผันแปรระหว่างดําเนินกิจการ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

รายการ มูลค่าต่อหน่วย (บาท) ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน (บาท) 
ค่าน้ําประปา   
ค่าไฟฟูา   
ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สาย   
ค่าน้ํามัน   
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
 
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 

รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

มูลค่าต่อหน่วย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายรวมต่อ
เดือน 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ    
ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์    
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลรูปแบบการด าเนินธุรกิจและลักษณะการให้บริการ 
4.1 ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
4.2 กิจการของท่านจําหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอะไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
4.3 ลักษณะของกลุ่มเปูาหมายของธุรกิจ 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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4.4 ร้านกาแฟของท่านขายเครื่องดื่มได้ประมาณวันละกี่แก้ว ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
4.5 ท่านมีวิธีการใดในการกําหนดราคาเครื่องดื่มและสินค้าภายในร้าน 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
4.6 ท่านมีวิธีการส่งเสริมการขายและกระตุ้นยอดขายอย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
4.7 ท่านใช้หลักการหรือมีวิธีการใดในการคัดสรรและอบรมพนักงานเข้ามาทํางานในร้านของท่าน 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
4.8 ท่านมีหลักการหรือวิธีการใดในการเลือกทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
4.9 ท่านมีการตกแต่งร้านและสร้างบรรยากาศภายในร้านในรูปแบบใด ท่านคิดว่าเพราะอะไร 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจ 
5.1 ราคาขายต่อแก้วของเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นเท่าไร 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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5.2 ท่านประมาณการยอดขายในแต่ละวันเท่าไร 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
5.3 กําไรของเครื่องดื่มและสินค้าที่จําหน่ายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่โดยประมาณ 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
5.4 รายรับของกิจการโดยเฉลี่ยมีผลกําไรประมาณร้อยละเท่าไร 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
5.5 การแก้ป๎ญหาอย่างไรเมื่อต้นทุนเพิ่มแต่ยอดขายเท่าเดิมหรือลดลง 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
6.1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจของท่านเป็น

อย่างไร 
จุดแข็ง 

 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

จุดอ่อน 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

โอกาส 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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อุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดนครปฐม” 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ถูกจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้
บริการภายในร้านกาแฟ โดยแบบสอบถามนี้มีอยู่ 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาและตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยผล

การศึกษาที่ได้จะนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้น 
 

ขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ผู้วิจัย 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย ในช่อง   หน้าคําตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง 
2. อายุ 
  ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  มากกว่า 20-30 ปี 
  มากกว่า 30-40 ปี  มากกว่า 40-50 ปี 
  มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
  โสด  สมรส  อย่าร้าง/แยกกันอยู่  
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4. ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากว่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปวส. 
  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
5. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัทเอกชน  เจ้าของธุรกิจ 
  เกษตรกร  อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………… 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท 
  20,001-30,000 บาท  30,001-40,000 บาท 
  40,001-50,000 บาท   มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง 
คําตอบเดียว 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1. ความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภท

กาแฟ 
      

2. รสชาติของกาแฟที่อร่อย       
3. ความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภทอ่ืน       
4. ร้านกาแฟมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี       
5. มีบริการอาหารและเบเกอรี่ให้เลือก       
6. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 
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ข้อ
ที ่

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านราคา (Price) 
7. ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ       
8. มีความหลากหลายของราคาตามขนาด

บรรจุภัณฑ์ 
      

9. มีการแสดงปูายราคาไว้ให้ดูอย่างชัดเจน       
10. ราคาของผลิตภัณฑ์มีราคาท่ีเหมาะสมเมื่อ

เทียบกับร้านอ่ืน 
      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
11. สถานที่ตั้งของร้านเดินทางไปมาได้สะดวก       
12. ทําเลที่ตั้งใกล้กับการคมนาคมและ

ห้างสรรพสินค้า 
      

13. สถานที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศท่ีรื่นรมย์       
14. มีบริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่ีทํางาน/บ้าน       
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
15. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ       
16. คําแนะนําจากบุคคลที่เคยมาใช้บริการ       
17. การมอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลสําคัญ       
18. มีการนําแก้วส่วนตัวมารับบริการแล้วได้

ส่วนลด 
      

19. มีการสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรีสําหรับ
เครื่องดื่ม 

      

ด้านบุคลากร (People) 
20. พนักงานมีความรู้และให้คําแนะนําแก่

ผลิตภัณฑ์ 
      

21. พนักงานให้บริการถูกต้องและรวดเร็ว       
22. พนักงานให้บริการอย่างเป็นกันเอง       
23. พนักงานมีความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้า       
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ข้อ
ที ่

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
24. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ       
ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
25. มีการกล่าวคําทักทายและการต้อนรับ       
26. มีการบริการที่ดีและเหมือนเดิมทุกครั้ง       
27. มีการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง       
28. มีการรับความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ       
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
29. ปูายชื่อร้านสามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน 
      

30. มีการตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศท่ีรื่นรมย์       
31. มีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับนั่งภายนอกอาคาร       
32. มีบริการอินเทอร์เน็ต ปลั๊กเสียบไฟ       
33. ความเหมาะสมในการจัดตําแหน่ง 

เคาร์เตอร์ โต๊ะ 
      

34. ความสะอาดภายในบริเวณสถานที่       
35. มีการตกแต่งร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูล ค าตอบของท่านจะถูกน าไปใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ค 

แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

 
เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

ให้ 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
 -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้มาใช้บริการร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผลของการพิจารณา 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

1. ความหลากหลายของกาแฟ     
2. รสชาติของกาแฟที่อร่อย     
3. ความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภทอ่ืน     
4. ร้านกาแฟมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี     
5. มีบริการอาหารและเบเกอรี่ให้เลือก     

ด้านราคา (Price) 
6. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์     
7. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ     
8. มีความหลากหลายของราคาตามขนาดบรรจุ     
9. แสดงปูายราคาไว้ให้ดูอย่างชัดเจน     
10. ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่สูงเมื่อเทียบกับร้านอ่ืน     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
11. สถานที่ตั้งของร้านเดินทางไปมาได้สะดวก     
12. ทําเลที่ตั้งใกล้กับการคมนาคม ห้างสรรพสินค้า     
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ผลของการพิจารณา 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
13. สถานที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศท่ีรื่นรมย์     

14. มีบริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่ีทํางาน/บ้าน     

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
15. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ     

16. คําแนะนําจากบุคคลที่เคยมาใช้บริการ     

17. การมอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลสําคัญ     

18. มีการนําแก้วส่วนตัวมารับบริการแล้วได้ส่วนลด     

19. การสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรีสําหรับกาแฟ     

ด้านบุคลากร (People) 
20. พนักงานมีความรู้และให้คําแนะนําแก่ผลิตภัณฑ์     

21. พนักงานให้บริการถูกต้องและรวดเร็ว     

22. พนักงานให้บริการอย่างเป็นกันเอง     

23. พนักงานมีความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้า     

24. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ     

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
25. มีการกล่าวคําทักทายและการต้อนรับ     

26. มีการบริการที่ดีและเหมือนเดิมทุกครั้ง     

27. มีการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง     

28. มีการรับความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ     

ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
29. ปูายชื่อร้านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน     

30. มีการตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศท่ีรื่นรมย์     

31. มีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับนั่งภายนอกอาคาร     

32. มีบริการอินเทอร์เน็ต ปลั๊กเสียบไฟ     

33. ความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งเคาร์เตอร์ โต๊ะ     

34 ความสะอาดภายในบริเวณสถานที่     

35 มีการตกแต่งร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
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ผลของค่าความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC การแปรผล 

1 2 3 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

1. ความหลากหลายของกาแฟ 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2. รสชาติของกาแฟที่อร่อย 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. ความหลากหลายของเครื่องดื่มประเภท
อ่ืน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. ร้านกาแฟมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี 1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. มีบริการอาหารและเบเกอรี่ให้เลือก 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านราคา (Price) 
6. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

7. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

8. มีความหลากหลายของราคาตามขนาด
บรรจุ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9. แสดงปูายราคาไว้ให้ดูอย่างชัดเจน 1 1 1 1 สอดคล้อง 

10. ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่สูงเมื่อเทียบกับร้าน
อ่ืน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
11. สถานที่ตั้งของร้านเดินทางไปมาได้สะดวก 1 1 1 1 สอดคล้อง 

12. ทําเลที่ตั้งใกล้กับการคมนาคม 
ห้างสรรพสินค้า 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 สถานที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

14. มีบริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่ีทํางาน/บ้าน 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC การแปรผล 

1 2 3 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
15. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ    1 สอดคล้อง 
16. คําแนะนําจากบุคคลที่เคยมาใช้บริการ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

17. การมอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลสําคัญ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

18. มีการนําแก้วส่วนตัวมารับบริการแล้วได้
ส่วนลด 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

19. การสะสมแต้มเพ่ือแลกฟรีสําหรับกาแฟ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านบุคลากร (People) 
20. พนักงานมีความรู้และให้คําแนะนําแก่

ผลิตภัณฑ์ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

21. พนักงานให้บริการถูกต้องและรวดเร็ว 1 1 1 1 สอดคล้อง 

22. พนักงานให้บริการอย่างเป็นกันเอง 1 1 1 1 สอดคล้อง 

23. พนักงานมีความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้า 1 1 1 1 สอดคล้อง 

24. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
25. มีการกล่าวคําทักทายและการต้อนรับ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

26. มีการบริการที่ดีและเหมือนเดิมทุกครั้ง 1 1 1 1 สอดคล้อง 

27. มีการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 

28. มีการรับความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
29. ปูายชื่อร้านสามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

30. มีการตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ 1 1 1 1 สอดคล้อง 
31. มีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับนั่งภายนอกอาคาร 1 1 1 1 สอดคล้อง 
32. มีบริการอินเทอร์เน็ต ปลั๊กเสียบไฟ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

 



126 

 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC การแปรผล 

1 2 3 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
33. ความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งเคาร์

เตอร์ โต๊ะ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

34. ความสะอาดภายในบริเวณสถานที่ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

35. มีการตกแต่งร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 สอดคล้อง 

 
ผลจากการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ เจษฎาลักษณ์  

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ 

ตําแหน่งหัวหน้าวิเคราะห์และวางแผนการเงิน บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ 

3. นายณัฐวิทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ Opal Coffee 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาพที่ 13 แสดงหนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาพที่ 14 แสดงหนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาพที่ 15 แสดงหนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพแสดงการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก 
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ภาพที่ 16 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟคํานํา 
 
 

 
 
ภาพที่ 17 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟคํานํา 
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ภาพที่ 18 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ After the rain 
 
 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงการเข้าสํารวจพื้นที่ของธุรกิจร้านกาแฟ After the rain 

 



135 

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ Little tree garden 
 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงการเข้าสํารวจพื้นที่ของธุรกิจร้านกาแฟ Little tree garden 
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ภาพที่ 22 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ Pomelo 
 

 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงการเข้าสํารวจพื้นที่ของธุรกิจร้านกาแฟ Pomelo 
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ภาพที่ 24 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสวนศรีภูมิ 
 
 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงการเข้าสํารวจพื้นที่ของธุรกิจร้านกาแฟ สวนศรีภูมิ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพจ าลองโครงการ 
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ภาพที่ 26 แสดงแบบจําลองโครงการ 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงแบบจําลองโครงการ 
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ภาพที่ 28 แสดงแบบจําลองโครงการ 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงแบบจําลองโครงการ 
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ภาพที่ 30 แสดงแบบจําลองโครงการ 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงแบบจําลองโครงการ 
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ภาพที่ 32 แสดงแบบจําลองโครงการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงแบบจําลองโครงการ 
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ภาพที่ 34 แสดงแบบจําลองโครงการ 
 

 
 
ภาพที่ 35 แสดงแบบจําลองโครงการ 
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ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกออกแบบให้มีความเป็นร้านกาแฟสมัยใหม่ที่มี
สไตล์เป็นโมเดิร์นผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติที่คํานึงถึงการใช้พลังงาน โดยออกแบบให้อาคาร
เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน โดยการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาในอาคารแต่จะไม่นําความ
ร้อนเข้ามาภายในอาคาร เนื่องจากความร้อนเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นและ
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นนอกจากนี้สวนภายนอกบริเวณอาคารจะปลูกต้นไม้ไว้ในทางทิศใต้และทิศ
ตะวันตกเพ่ือปูองกันความร้อนผ่านเข้ามา อีกทั้งการใช้แสงธรรมชาติก็ช่วยให้ประหยัดไฟ ฟูา พ้ืนที่
หลังร้านออกแบบให้มี Water Tank หรือถังเก็บน้ําเพ่ือเก็บน้ําฝนไว้ใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้เพ่ือเป็นการ
ลดการใช้น้ําประปา ทั้งนี้ร้านกาแฟแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 

1. Sitting Area พ้ืนที่สําหรับนั่งดื่มกาแฟที่มีความหลากหลาย โดยส่วนกลางของร้านจะมี
การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความรู้สึกเสมือนนั่งดื่มกาแฟอยู่กลางธรรมชาติ 

2. Garden Space พ้ืนที่ส่วนนี้ถูกออกแบบพ้ืนด้วยวัสดุหญ้าเทียมที่ช่วยสร้างความรู้สึกถึง
การสัมผัสกับธรรมชาติ 

3. Outdoor Space พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่นั่งนอกร้านที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ทําให้ความรู้สึก
ถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 

4. Upper Space พ้ืนที่ส่วนชั้น 2 ของร้าน ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและสามารถ
มองเห็นพื้นที่ธรรมชาติของร้านอย่างท่ัวถึง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 
งบการเงิน 
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งบกระแสเงินสด 
 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน (Cash 
Flow from 
Operating 
Activities) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIT) 

1,309,200.00  1,388,110.00  1,458,619.08  1,519,196.00  1,568,351.52  

ค่าเสื่อมราคา 
(Depreciation) 

269,000.00  269,000.00  269,000.00  269,000.00  269,000.00  

กําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA) 

1,578,200.00  1,657,110.00  1,727,619.08  1,788,196.00  1,837,351.52  

หัก:ภาษีธุรกิจ -261,840.00  -277,622.00  -291,723.82  -303,839.20  -313,670.30  
บวก:การเปลีย่นแปลง
ในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
(Changing in Net 
Working Capital) 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการดําเนินงาน
สุทธิ (Net Cash Flow 
from Operating 
Activities) 

1,316,360.00  1,379,488.00  1,435,895.26  1,484,356.80  1,523,681.21  
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งบกระแสเงินสด 
 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน (Cash 
Flow from 
Operating 
Activities) 

ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIT) 

1,723,668.18  1,745,829.79  1,752,649.47  1,743,095.48  1,716,313.97  

ค่าเสื่อมราคา 
(Depreciation) 

150,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  

กําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA) 

1,873,668.18  1,895,829.79  1,902,649.47  1,893,095.48  1,866,313.97  

หัก:ภาษีธุรกิจ -344,733.64  -349,165.96  -350,529.89  -348,619.10  -343,262.79  
บวก:การเปลีย่นแปลง
ในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
(Changing in Net 
Working Capital) 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการดําเนินงาน
สุทธิ (Net Cash Flow 
from Operating 
Activities) 

1,528,934.54  1,546,663.83  1,552,119.57  1,544,476.39  1,523,051.17  
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งบกระแสเงินสด 
 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน (Cash 
Flow from 
Operating 
Activities) 

ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIT) 

1,657,849.48  1,596,385.88  1,531,773.17  1,463,853.86  1,392,462.58  

ค่าเสื่อมราคา 
(Depreciation) 

150,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  

กําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA) 

1,807,849.48  1,746,385.88  1,681,773.17  1,613,853.86  1,542,462.58  

หัก:ภาษีธุรกิจ -331,569.90  -319,277.18  -306,354.63  -292,770.77  -278,492.52  
บวก:การเปลีย่นแปลง
ในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
(Changing in Net 
Working Capital) 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการดําเนินงาน
สุทธิ (Net Cash Flow 
from Operating 
Activities) 

1,476,279.58  1,427,108.70  1,375,418.54  1,321,083.09  1,263,970.07  
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งบกระแสเงินสด 
 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน (Cash 
Flow from 
Operating 
Activities) 

ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIT) 

1,317,425.70  1,238,560.89  1,155,676.72  1,068,572.19  977,036.24  

ค่าเสื่อมราคา 
(Depreciation) 

150,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  

กําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA) 

1,467,425.70  1,388,560.89  1,305,676.72  1,218,572.19  1,127,036.24  

หัก:ภาษีธุรกิจ -263,485.14  -247,712.18  -231,135.34  -213,714.44  -195,407.25  
บวก:การเปลีย่นแปลง
ในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
(Changing in Net 
Working Capital) 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการดําเนินงาน
สุทธิ (Net Cash Flow 
from Operating 
Activities) 

1,203,940.56  1,140,848.71  1,074,541.38  1,004,857.75  931,628.99  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 1,316,360.00  2,695,848.00  4,131,743.26  5,616,100.06  7,139,781.27  
ลูกหนี้การค้า 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

1,316,360.00  2,695,848.00  4,131,743.26  5,616,100.06  7,139,781.27  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

3,326,000.00  3,057,000.00  2,788,000.00  2,519,000.00  2,250,000.00  

รวมสินทรัพย์ทั้งหมด  4,642,360.00  5,752,848.00  6,919,743.26  8,135,100.06  9,389,781.27  
หนี้สิน  

หนี้สินหมุนเวียน            
เจ้าหนี้การคา้ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะสั้น  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สินหมุนเวียน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะยาว  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สินทั้งหมด 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ทุน/ส่วนของเจ้าของ  
ทุน 3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ 
สะสม ยกไป 

1,047,360.00  2,157,848.00  3,324,743.26  4,540,100.06  5,794,781.27  

รวมส่วนของเจ้าของ  4,642,360.00  5,752,848.00  6,919,743.26  8,135,100.06  9,389,781.27  
รวมหนี้สิน และส่วน
ของเจ้าของ  

4,642,360.00  5,752,848.00  6,919,743.26  8,135,100.06  9,389,781.27  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 8,668,715.82  10,215,379.65  11,767,499.22  13,311,975.61  14,835,026.78  
ลูกหนี้การค้า 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน  

8,668,715.82  10,215,379.65  11,767,499.22  13,311,975.61  14,835,026.78  

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

     

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

2,100,000.00  1,950,000.00  1,800,000.00  1,650,000.00  1,500,000.00  

รวมสินทรัพย์
ทั้งหมด  

10,768,715.82  12,165,379.65  13,567,499.22  14,961,975.61  16,335,026.78  

หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน            
เจ้าหนี้การคา้ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะสั้น  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สิน
หมุนเวียน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะยาว  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สินทั้งหมด 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ทุน/ส่วนของเจ้าของ  
ทุน 3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  
กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิ สะสม ยกไป 

7,173,715.82  8,570,379.65  9,972,499.22  11,366,975.61  12,740,026.78  

รวมส่วนของ
เจ้าของ  

10,768,715.82  12,165,379.65  13,567,499.22  14,961,975.61  16,335,026.78  

รวมหนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ  

10,768,715.82  12,165,379.65  13,567,499.22  14,961,975.61  16,335,026.78  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 16,311,306.37  17,738,415.07  19,113,833.61  20,434,916.70  21,698,886.76  
ลูกหนี้การค้า 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน  

16,311,306.37  17,738,415.07  19,113,833.61  20,434,916.70  21,698,886.76  

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

     

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

1,350,000.00  1,200,000.00  1,050,000.00  900,000.00  750,000.00  

รวมสินทรัพย์
ทั้งหมด  

17,661,306.37  18,938,415.07  20,163,833.61  21,334,916.70  22,448,886.76  

หนี้สิน  
หนี้สินหมุนเวียน            
เจ้าหนี้การคา้ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะสั้น  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สิน
หมุนเวียน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะยาว  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สินทั้งหมด 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ทุน/ส่วนของเจ้าของ  
ทุน 3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  
กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิ สะสม ยกไป 

14,066,306.37  15,343,415.07  16,568,833.61  17,739,916.70  18,853,886.76  

รวมส่วนของ
เจ้าของ  

17,661,306.37  18,938,415.07  20,163,833.61  21,334,916.70  22,448,886.76  

รวมหนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ  

17,661,306.37  18,938,415.07  20,163,833.61  21,334,916.70  22,448,886.76  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 22,902,827.32  24,043,676.04  25,118,217.41  26,123,075.17  27,054,704.16  
ลูกหนี้การค้า 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน  

22,902,827.32  24,043,676.04  25,118,217.41  26,123,075.17  27,054,704.16  

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

     

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

600,000.00  450,000.00  300,000.00  150,000.00  0.00  

รวมสินทรัพย์
ทั้งหมด  

23,502,827.32  24,493,676.04  25,418,217.41  26,273,075.17  27,054,704.16  

หนี้สิน  
หนี้สินหมุนเวียน            
เจ้าหนี้การคา้ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะสั้น  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สิน
หมุนเวียน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินกู้ระยะยาว  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมหนี้สินทั้งหมด 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ทุน/ส่วนของเจ้าของ  
ทุน 3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  3,595,000.00  
กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิ สะสม ยกไป 

19,907,827.32  20,898,676.04  21,823,217.41  22,678,075.17  23,459,704.16  

รวมส่วนของ
เจ้าของ  

23,502,827.32  24,493,676.04  25,418,217.41  26,273,075.17  27,054,704.16  

รวมหนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ  

23,502,827.32  24,493,676.04  25,418,217.41  26,273,075.17  27,054,704.16  
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งบก าไรขาดทุน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ยอดขาย 3,510,000.00  3,685,500.00  3,851,347.50  4,005,401.40  4,145,590.45  
หักต้นทุนแปรผัน 1,158,300.00   1,216,215.00   1,270,944.68   1,321,782.46   1,368,044.85  
หักต้นทุนคงที ่  773,500.00   812,175.00   852,783.75   895,422.94   940,194.08  
หักค่าเสื่อมราคา  269,000.00   269,000.00   269,000.00   269,000.00   269,000.00  
กําไร/(ขาดทุน)
ขั้นต้น  

1,309,200.00   1,388,110.00   1,458,619.08   1,519,196.00   1,568,351.52  

หักค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

กําไร/(ขาดทุน)จาก
การดําเนินงาน 

1,309,200.00   1,388,110.00   1,458,619.08   1,519,196.00   1,568,351.52  

หักดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ 
ก่อนหักภาษี  

1,309,200.00   1,388,110.00   1,458,619.08   1,519,196.00   1,568,351.52  

หักภาษีเงินได ้ 
20% 

 261,840.00   277,622.00   291,723.82   303,839.20   313,670.30  

กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ  1,047,360.00   1,110,488.00   1,166,895.26   1,215,356.80   1,254,681.21  
กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิสะสมยกไป 

1,047,360.00   2,157,848.00   3,324,743.26   4,540,100.06   5,794,781.27  
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งบก าไรขาดทุน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ยอดขาย 4,269,958.16   4,376,707.12   4,464,241.26   4,531,204.88   4,576,516.93  
หักต้นทุนแปรผัน 1,409,086.19   1,444,313.35   1,473,199.62   1,495,297.61   1,510,250.59  
หักต้นทุนคงที ่  987,203.79   1,036,563.98   1,088,392.18   1,142,811.79   1,199,952.38  
หักค่าเสื่อมราคา  150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00  
กําไร/(ขาดทุน)
ขั้นต้น  

1,723,668.18   1,745,829.79   1,752,649.47   1,743,095.48   1,716,313.97  

หักค่าใช้จ่ายใน
การขายและ
บริหาร 

 -     -     -     -     -    

กําไร/(ขาดทุน)
จากการ
ดําเนินงาน 

1,723,668.18   1,745,829.79   1,752,649.47   1,743,095.48   1,716,313.97  

หักดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กําไร/(ขาดทุน)
สุทธิ ก่อนหักภาษี  

1,723,668.18   1,745,829.79   1,752,649.47   1,743,095.48   1,716,313.97  

หักภาษีเงินได ้ 
20% 

 344,733.64   349,165.96   350,529.89   348,619.10   343,262.79  

กําไร/(ขาดทุน)
สุทธิ  

1,378,934.54   1,396,663.83   1,402,119.57   1,394,476.39   1,373,051.17  

กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิสะสมยกไป 

7,173,715.82   8,570,379.65   9,972,499.22  11,366,975.61  12,740,026.78  

 
 
 
 
 
 
 
 



156 

 

งบก าไรขาดทุน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

ยอดขาย  4,578,805.18   4,581,094.59   4,583,385.13   4,585,676.83   4,587,969.67  
หักต้นทุนแปร
ผัน 

 1,511,005.71   1,511,761.21   1,512,517.09   1,513,273.35   1,514,029.99  

หักต้นทุนคงที ่  1,259,949.99   1,322,947.49   1,389,094.87   1,458,549.61   1,531,477.09  
หักค่าเสื่อม
ราคา 

 150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00  

กําไร/(ขาดทุน)
ขั้นต้น  

 1,657,849.48   1,596,385.88   1,531,773.17   1,463,853.86   1,392,462.58  

หักค่าใช้จ่ายใน
การขายและ
บริหาร 

 -     -     -     -     -    

กําไร/(ขาดทุน)
จากการ
ดําเนินงาน 

 1,657,849.48   1,596,385.88   1,531,773.17   1,463,853.86   1,392,462.58  

หักดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กําไร/(ขาดทุน)
สุทธิ ก่อนหัก
ภาษี  

 1,657,849.48   1,596,385.88   1,531,773.17   1,463,853.86   1,392,462.58  

หักภาษีเงินได ้ 
20% 

 331,569.90   319,277.18   306,354.63   292,770.77   278,492.52  

กําไร/(ขาดทุน)
สุทธิ  

 1,326,279.58   1,277,108.70   1,225,418.54   1,171,083.09   1,113,970.07  

กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิสะสมยกไป 

14,066,306.37  15,343,415.07  16,568,833.61  17,739,916.70   18,853,886.76  
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งบก าไรขาดทุน 
 

รายการ ประมาณการก าไร/-ขาดทุน ปีที่ 1- 20 
ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 

ยอดขาย  4,590,263.65   4,592,558.78   4,594,855.06   4,597,152.49   4,599,451.07  
หักต้นทุนแปร
ผัน 

 1,514,787.00   1,515,544.40   1,516,302.17   1,517,060.32   1,517,818.85  

หักต้นทุนคงที ่  1,608,050.95   1,688,453.49   1,772,876.17   1,861,519.98   1,954,595.98  
หักค่าเสื่อม
ราคา 

 150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00  

กําไร/(ขาดทุน)
ขั้นต้น  

 1,317,425.70   1,238,560.89   1,155,676.72   1,068,572.19   977,036.24  

หักค่าใช้จ่ายใน
การขายและ
บริหาร 

 -     -     -     -     -    

กําไร/(ขาดทุน)
จากการ
ดําเนินงาน 

 1,317,425.70   1,238,560.89   1,155,676.72   1,068,572.19   977,036.24  

หักดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
กําไร/(ขาดทุน)
สุทธิ ก่อนหัก
ภาษี  

 1,317,425.70   1,238,560.89   1,155,676.72   1,068,572.19   977,036.24  

หักภาษีเงินได ้ 
20% 

 263,485.14   247,712.18   231,135.34   213,714.44   195,407.25  

กําไร/(ขาดทุน)
สุทธิ  

 1,053,940.56   990,848.71   924,541.38   854,857.75   781,628.99  

กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิ สะสม ยก
ไป 

19,907,827.32  20,898,676.04  21,823,217.41  22,678,075.17   23,459,704.16  
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แสดงประมาณการรายได้ของโครงการ 
 

รายการ ประมาณการยอดขาย ปีที่ 1-20 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทกาแฟ 1,170,000.00  

       
1,228,500.00  

       
1,283,782.50  

       
1,335,133.80  

       
1,381,863.48  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทชาเขียว
และชาเย็น 

         
864,000.00  

         
907,200.00  

         
948,024.00  

         
985,944.96  

       
1,020,453.03  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทน้ํา
ผลไม ้

         
648,000.00  

         
680,400.00  

         
711,018.00  

         
739,458.72  

         
765,339.78  

รายได้จากการขาย 
เบเกอรี ่

         
396,000.00  

         
415,800.00  

         
434,511.00  

         
451,891.44  

         
467,707.64  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ 

         
432,000.00  

         
453,600.00  

         
474,012.00  

         
492,972.48  

         
510,226.52  

 
รายได้รวม 

       
3,510,000.00  

       
3,685,500.00  

       
3,851,347.50  

       
4,005,401.40  

       
4,145,590.45  

 
รายการ ประมาณการยอดขาย ปีที่ 1-20 

ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทกาแฟ 

       
1,423,319.39  

       
1,458,902.37  

       
1,488,080.42  

       
1,510,401.63  

       
1,525,505.64  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทชาเขียว
และชาเย็น 

       
1,051,066.62  

       
1,077,343.29  

       
1,098,890.16  

       
1,115,373.51  

       
1,126,527.24  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทน้ํา
ผลไม ้

         
788,299.97  

         
808,007.47  

         
824,167.62  

         
836,530.13  

         
844,895.43  

รายได้จากการขาย 
เบเกอรี ่

         
481,738.87  

         
493,782.34  

         
503,657.99  

         
511,212.86  

         
516,324.99  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ 

         
525,533.31  

         
538,671.65  

         
549,445.08  

         
557,686.75  

         
563,263.62  

 
รายได้รวม 

       
4,269,958.16  

       
4,376,707.12  

       
4,464,241.26  

       
4,531,204.88  

       
4,576,516.93  
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แสดงประมาณการรายได้ของโครงการ 
 

รายการ ประมาณการยอดขาย ปีที่ 1-20 
ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทกาแฟ 

       
1,526,268.39  

       
1,527,031.53  

       
1,527,795.04  

       
1,528,558.94  

       
1,529,323.22  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทชาเขียว
และชาเย็น 

       
1,127,090.51  

       
1,127,654.05  

       
1,128,217.88  

       
1,128,781.99  

       
1,129,346.38  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทน้ํา
ผลไม ้

         
845,317.88  

         
845,740.54  

         
846,163.41  

         
846,586.49  

         
847,009.78  

รายได้จากการขาย 
เบเกอรี ่

         
516,583.15  

         
516,841.44  

         
517,099.86  

         
517,358.41  

         
517,617.09  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ 

         
563,545.25  

         
563,827.03  

         
564,108.94  

         
564,390.99  

         
564,673.19  

 
รายได้รวม 

       
4,578,805.18  

       
4,581,094.59  

       
4,583,385.13  

       
4,585,676.83  

       
4,587,969.67  

 
รายการ ประมาณการยอดขาย ปีที่ 1-20 

ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทกาแฟ 

       
1,530,087.88  

       
1,530,852.93  

       
1,531,618.35  

       
1,532,384.16  

       
1,533,150.36  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทชาเขียว
และชาเย็น 

       
1,129,911.05  

       
1,130,476.01  

       
1,131,041.25  

       
1,131,606.77  

       
1,132,172.57  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทน้ํา
ผลไม ้

         
847,433.29  

         
847,857.01  

         
848,280.93  

         
848,705.07  

         
849,129.43  

รายได้จากการขาย 
เบเกอรี ่

         
517,875.90  

         
518,134.84  

         
518,393.90  

         
518,653.10  

         
518,912.43  

รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ 

         
564,955.53  

         
565,238.00  

         
565,520.62  

         
565,803.38  

         
566,086.29  

 
รายได้รวม 4,590,263.65  

       
4,592,558.78  

       
4,594,855.06  

       
4,597,152.49  

       
4,599,451.07  
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แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายและต้นทุนของโครงการ 
 

รายการ ประมาณการต้นทุน ปีที่ 1-20 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค่าจ้างพนักงานประจํา  126,000.00   132,300.00   138,915.00   145,860.75   153,153.79  
ค่าจ้างพนักงานรายวัน  216,000.00   226,800.00   238,140.00   250,047.00   262,549.35  
ค่าอินเทอร์เน็ตไรส้าย  16,800.00   17,640.00   18,522.00   19,448.10   20,420.51  
ค่าสวัสดิการพนักงาน  9,000.00   9,450.00   9,922.50   10,418.63   10,939.56  
ภาษีโรงเรือน  45,000.00   47,250.00   49,612.50   52,093.13   54,697.78  
ภาษีปูาย  700.00   735.00   771.75   810.34   850.85  
ค่าสาธารณูปโภค  351,000.00   368,550.00   385,134.75   400,540.14   414,559.04  
ค่าส่งเสริมการตลาด   105,300.00   110,565.00   115,540.43   120,162.04   124,367.71  
ค่าเช่าท่ีดิน  360,000.00   378,000.00   396,900.00   416,745.00   437,582.25  
ค่าวัตถุดิบ  702,000.00   737,100.00   770,269.50   801,080.28   829,118.09  

รวมต้นทุนทั้งหมด 1,931,800.00  1,744,155.00   1,825,281.68   1,903,836.31  1,979,201.39  
 

รายการ ประมาณการต้นทุน ปีที่ 1-20 
ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ค่าจ้างพนักงานประจํา  160,811.48   168,852.05   177,294.65   186,159.39   195,467.36  
ค่าจ้างพนักงานรายวัน  275,676.82   289,460.66   303,933.69   319,130.38   335,086.89  
ค่าอินเทอร์เน็ตไรส้าย  21,441.53   22,513.61   23,639.29   24,821.25   26,062.31  
ค่าสวัสดิการพนักงาน  11,486.53   12,060.86   12,663.90   13,297.10   13,961.95  
ภาษีโรงเรือน  57,432.67   60,304.30   63,319.52   66,485.49   69,809.77  
ภาษีปูาย  893.40   938.07   984.97   1,034.22   1,085.93  
ค่าสาธารณูปโภค  426,995.82   437,670.71   446,424.13   453,120.49   457,651.69  
ค่าส่งเสริมการตลาด   128,098.74   131,301.21   133,927.24   135,936.15   137,295.51  
ค่าเช่าท่ีดิน  459,461.36   482,434.43   506,556.15   531,883.96   558,478.16  
ค่าวัตถุดิบ  853,991.63   875,341.42   892,848.25   906,240.98   915,303.39  

รวมต้นทุนทั้งหมด 2,050,800.56  2,118,113.44   2,180,689.71   2,238,162.21  2,290,258.41  
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แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายและต้นทุนของโครงการ 
 

รายการ ประมาณการต้นทุน ปีที่ 1-20 
ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

ค่าจ้างพนักงานประจํา  205,240.72   215,502.76   226,277.90   237,591.79   249,471.38  
ค่าจ้างพนักงานรายวัน  351,841.24   369,433.30   387,904.97   407,300.21   427,665.23  
ค่าอินเทอร์เน็ตไรส้าย  27,365.43   28,733.70   30,170.39   31,678.91   33,262.85  
ค่าสวัสดิการพนักงาน  14,660.05   15,393.05   16,162.71   16,970.84   17,819.38  
ภาษีโรงเรือน  73,300.26   76,965.27   80,813.53   84,854.21   89,096.92  
ภาษีปูาย  1,140.23   1,197.24   1,257.10   1,319.95   1,385.95  
ค่าสาธารณูปโภค  457,880.52   458,109.46   458,338.51   458,567.68   458,796.97  
ค่าส่งเสริมการตลาด   137,364.16   137,432.84   137,501.55   137,570.30   137,639.09  
ค่าเช่าท่ีดิน  586,402.07   615,722.17   646,508.28   678,833.69   712,775.38  
ค่าวัตถุดิบ  915,761.04   916,218.92   916,677.03   917,135.37   917,593.93  

รวมต้นทุนทั้งหมด 2,330,013.93  2,371,719.84   2,415,473.66   2,461,377.74  2,509,539.60  
 

รายการ ประมาณการต้นทุน ปีที่ 1-20 
ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 

ค่าจ้างพนักงานประจํา  261,944.95   275,042.20   288,794.31   303,234.02   318,395.72  
ค่าจ้างพนักงานรายวัน  449,048.49   471,500.91   495,075.96   519,829.75   545,821.24  
ค่าอินเทอร์เน็ตไรส้าย  34,925.99   36,672.29   38,505.91   40,431.20   42,452.76  
ค่าสวัสดิการพนักงาน  18,710.35   19,645.87   20,628.16   21,659.57   22,742.55  
ภาษีโรงเรือน  93,551.77   98,229.36   103,140.82   108,297.87   113,712.76  
ภาษีปูาย  1,455.25   1,528.01   1,604.41   1,684.63   1,768.87  
ค่าสาธารณูปโภค  459,026.37   459,255.88   459,485.51   459,715.25   459,945.11  
ค่าส่งเสริมการตลาด   137,707.91   137,776.76   137,845.65   137,914.57   137,983.53  
ค่าเช่าท่ีดิน  748,414.14   785,834.85   825,126.59   866,382.92   909,702.07  
ค่าวัตถุดิบ  918,052.73   918,511.76   918,971.01   919,430.50   919,890.21  

รวมต้นทุนทั้งหมด 2,560,072.09  2,613,093.74   2,668,728.98   2,727,108.47  2,788,369.41  
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