
 ง 
 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ   การวิเคราะหธุรกิจรานกาแฟสดแหงหนึ่ง ในเขต 
                       เทศบาลนครเชียงใหม 

ผูเขียน      นางสาวอัจจิมา  เครือคําขาว 

ปริญญา     เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 

     รศ.พรทิพย  เธียรธีรวิทย    อาจารยท่ีปรึกษาหลัก
     ผศ.ดร.ปยะลักษณ  พุทธวงศ    อาจารยท่ีปรึกษารวม 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการลงทุน การตลาดของธุรกิจรานกาแฟสด 
และการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจรานกาแฟสดแหงหนึ่ง 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและเกณฑการตัดสินใจลงทุน
ใชมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน นอกจากนั้นยังทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีใชบริการรานกาแฟสด 
โดยทําการสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 100 ราย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี 
รอยละ และคาเฉล่ีย         
 ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจกาแฟสดแหงหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีขนาดพื้นท่ี 50 
ตารางเมตร ใชเงินลงทุนเร่ิมแรกจํานวน 990,000 บาท ตนทุนการผลิตของธุรกิจเปนคาวัตถุดิบ และ
คาบรรจุภัณฑสูงถึงรอยละ 41 ของตนทุนรวม รองลงมาเปนคาจางพนักงาน (จํานวน4 คน) คาเชา
พื้นท่ี และคาสาธารณูปโภค ตามลําดับ เกณฑการตั้งราคาขายคิดจากตนทุนการผลิตบวกกับอัตรา
กําไร (รอยละ 27 ของตนทุน) ลูกคาสวนใหญเปนพนักงานบริษัท บุคลากรของโรงพยาบาล 
นักศึกษาและนักทองเท่ียว การสงเสริมการขายใชวิธีการลดราคา การใหคูปองสวนลด และการ
โฆษณาประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพทองถ่ิน 
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กลุมตัวอยางท่ีบริโภคกาแฟสด สวนใหญเปนหญิงโสด มีอายุเฉล่ีย 32 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท นักศึกษา และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ีย 
16,950 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางนิยมบริโภคกาแฟประเภทเอสเปรสโซเย็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
คาปูชิโนเย็นและรอน ความถ่ีเฉล่ียในการบริโภคคือ 4.5 คร้ังตอสัปดาห ชวงเวลาท่ีนิยมบริโภค   
มากท่ีสุดคือ 12.01-15.00 น. คาใชจายเฉล่ียในการบริโภคคนละ 85 บาทตอคร้ัง 
 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจรานกาแฟสด มีขอสมมติวาอายุ
ของโครงการ 10 ป คือ ตั้งแตป 2554-2563 อัตราดอกเบ้ียคิดลดคือรอยละ 7.935 ตอป ผลการศึกษา
พบวา ธุรกิจกาแฟสดแหงนี้ มีความคุมคาตอการลงทุนเพราะ มีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
จํานวน 5,592,381 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนรอยละ 38 ตอป และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.6 และเม่ือวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ 
โดยกําหนดใหคาใชจายในการขายและดําเนินงานเพิ่มข้ึน และหรือผลตอบแทนจากการขายลดลง
รอยละ 10 ธุรกิจรานกาแฟสดแหงนี้ยังคงมีความคุมคาตอการลงทุน นอกจากนี้ยังทําการวิเคราะห
ตนทุนของธุรกิจโดยใชขอมูลจากการสอบถามผูประกอบการกาแฟสด ขณะท่ีผลตอบแทนจากการ
ขายทําการประเมินจากผลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของกลุมตัวอยาง         
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจกาแฟสดยังคงมีความคุมคาตอการลงทุน 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the marketing investment pattern of fresh coffee shop 

business and perform the analysis of financial cost and return of an investment in a fresh coffee 
shop business in Chiang Mai municipality. The analysis was based on descriptive statistics and 
the investment decision criteria included net present value, internal rate of return, and benefit-cost 
ratio. In addition, a consumer behavior survey was conducted by questionnaire interview of 100 
samples of fresh coffee shop visitors for analysis based upon descriptive statistics including 
frequency, percentage, and arithmetic mean. 
 It was found that a fresh coffee shop business in Chiang Mai municipality with 50 square 
meters service area spent an initial investment at 990,000 baht. The largest portion of the total 
business running cost, 41%, appeared to be raw material and serving material cost followed by 
employees’ salary (four persons), rent, and utility expense, respectively. Pricing was determined 
by mark-up criteria namely 27% on top of the total cost. The majority of customers were office 
workers, hospital personnel, students and tourists. The sale promotion means encompassed the 
sale discount, discount coupon, and advertisement in local newspaper. 
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Most of the coffee consumers under study can be characterized as being single female, 32 
year-old on the average, bachelor’ s degree graduate, with office worker/ student/ state enterprise 
worker occupational status, and having 16,950 baht average monthly income. Their  most favorite 
choice was cold espresso, followed by cold and hot cappuccino. They consumed what the coffee 
shop served on the average 4.5 times per week, preferably during 12.01-15.00 hours, spending 
averagely 85 baht per time. 

The financial analysis of fresh coffee shop business investment was based on the 
assumption of 10- year project life and 7.935% annual discount rate. This study found the 
particular coffee shop under investigation to be worthwhile for investment as it has a net present 
value of the investment at 5,592,381 baht, internal rate of return at 38%, and 1.6 B/C ratio.        
The sensitivity analysis under the scenario that cost increases by 10% and income decreases        
by 10 % confirms that this business remains worth investing. From the cost and return study and 
consumer behavior survey, it can be concluded that freshly brew coffee shop business is favorable 
for investment. 


