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บทคดัย่อ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล สาขาล าลูกกา มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในเชิงลึก      

2) เพ่ือศึกษาผลการประเมินโครงการลงทุนของแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล ลักษณะของโครงการ 

เป็นแฟรนไชส์ร้านกาแฟที่ให้บริการภายในสถานีบริการน า้มันบางจาก เป็นโครงการร้านขนาด

กลาง พ้ืนที่ 24 ตารางเมตร จ าหน่ายกาแฟรวมถึงเคร่ืองดื่มประเภทต่างๆ โดยการศึกษาจะ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์งบกระแส

เงินสด (cash flow) 

 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยก าหนดอายุโครงการเท่ากับ 6 ปี ใช้อัตราคิด

ลด (discount rate) เทา่กบัร้อยละ 8 ในการลงทุนโครงการต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น 1,856,100 บาท 

จากผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ    

2 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 2,379,559 บาท ดัชนีก าไร (PI) เท่ากับ 2.28 

เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)เท่ากับร้อยละ 40.84 ซ่ึงผลการวิเคราะห์

แสดงว่า โครงการแฟรนไชสก์าแฟอนิทนิลให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โครงการน้ีจะไม่คุ้มค่า ถ้ามีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 

40 และต้นทุนผันแปรของโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 

 

1. บทน า 

 “กาแฟ” เป็นเคร่ืองด่ืมที่มนุษย์คุ้นเคยมานาน และเป็นที่นิยมในรสชาติและกล่ินหอม

เฉพาะตัว รวมถึงคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นร่างกายให้รู้สึกสดช่ืนในระหว่างวันท างาน ความ

นิยมในการด่ืมกาแฟน้ันก่อให้เกิดที่มาของร้านกาแฟ  โดยร้านกาแฟนอกจากจะเป็นสถานที่

พักผ่อนเพ่ือดื่มกาแฟและสังสรรค์ระหว่างกลุ่มเพ่ือนสนิทแล้ว  ยังเป็นสถานที่นัดพบเพ่ือเจรจา

ธุรกจิอกีด้วย 

 ร้านกาแฟที่เปิดร่วมกับสถานีบริการน ้ามัน เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเดินทาง ราคา

กาแฟจะไม่สูงมากนัก เฉล่ียประมาณ  40–70 บาทต่อแก้ว กลุ่มน้ีเน้นการเป็นร้านสะดวกซ้ือที่

ขยายตัวไปพร้อมๆกับสถานีบริการน า้มัน  การลงทุนโดยอาศัยผู้ประกอบการรายใหญ่ของสถานี

บริการน า้มัน  ท าให้ร้านกาแฟเลก็ๆขยายตัวไปอย่างรวดเรว็ ทั้งในเมือง ชานเมืองและต่างจังหวัด  
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ในเส้นทางสายหลักและจุดพักรถต่างๆ เพ่ือรองรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวโดยมีรูปแบบที่

แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านกาแฟ  ซุ้มกาแฟ  มุมกาแฟ  รถเขน็และร้านมินิมาร์ท  โดยเน้น

การขายสนิค้าและบริการเสริมอื่นๆ  ได้แก่  ขนม  คุกกี้   แซนด์วิช  บางแห่งมีบริการอินเตอร์เนท็

ให้กับลูกค้าด้วย  ท าให้แต่ละร้านสร้างจุดขายดึงดูดลูกค้า  เพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก

ที่สดุ  ประกอบกบัลูกค้าในตลาดยังมีหลายกลุ่ม  การแข่งขันจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น 

 ธุรกิจการรับสิทธิการค้าหรือแฟรนไชส์  เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูง  เน่ืองจากมีนัก

ธุรกิจและผู้ลงทุนจ านวนมากที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง  สืบเน่ืองมาจากปัญหาสภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่าที่ผ่านมา  ท าให้มีแรงงานถูกเลิกจ้างเป็นจ านวนมาก  และแรงงานเหล่าน้ีเร่ิมมี

ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจของตนเอง  ซ่ึงการซ้ือแฟรนไชส์เป็นทางเลือกหน่ึงที่ได้รับความ

สนใจจากการที่ธุรกิจแฟรนไชส์มีการเติบโตสูงขึ้ นมากน้ัน ผลดีของผู้ซ้ือแฟรนไชส์  คือ สามารถ

ด าเนินธุรกจิโดยใช้ตราสนิค้าและรูปแบบสนิค้าที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค มีมาตรฐานในการจัดการ

และได้รับการถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ต่างๆในการด าเนินกิจการ  ท าให้สามารถเปิดกิจการได้

ง่ายและรวดเร็วกว่าการเร่ิมสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง ผลดีของผู้ขายแฟรนไชส์ คือ สามารถขยาย

กิจการได้รวดเรว็ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากและไม่ต้องประสบปัญหาในการบริหารงาน

บุคคล เน่ืองจากผู้รับสิทธิจะเป็นผู้ลงทุนร้านสาขาน้ันๆเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจการให้

ประสบความส าเรจ็ อกีทั้งผู้ให้สทิธจิะได้รับผลตอบแทนจากผู้รับสทิธติามสญัญาที่ตกลงกนัด้วย 

 ดังน้ันธุรกจิแฟรนไชสจึ์งเป็นธุรกจิที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้สิทธิและผู้รับสิทธ ิ 

จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท  าให้นักลงทุนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ยังขาดประสบการณ์ จึง

เลือกที่จะลงทุนในลักษณะของการซ้ือแฟรนไชสม์ากกว่าการเร่ิมต้นธุรกจิใหม่ด้วยตนเอง  จึงท าให้

ธุรกจิแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจที่จะท าการศึกษา  ซ่ึงผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์

ร้านกาแฟ เน่ืองจากธุรกจิกาแฟมีจุดขายในตัวเอง โดยวิธกีารชงด้วยสูตรและเทคนิคที่แตกต่างกัน  

ท าให้กาแฟมีกล่ินหอมเป็นเอกลักษณ์  ดังน้ัน กาแฟจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเร่ือยมาจนถึง

ปัจจุบันและก าลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไป  โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกศึกษาแฟรน

ไชส ์“ อนิทนิล ” (Inthanin) ซ่ึงเป็นแบรนด์เฉพาะของบางจาก จุดน่าสนใจของร้านกาแฟที่อยู่ใน

ป๊ัมน า้มันในเมืองจะมีลูกค้ามาน่ังดื่มกาแฟในเวลาพักกลางวัน หลังเลิกงานและวันหยุด การพบปะ

สังสรรค์และน่ังผ่อนคลายจากเวลาท างาน เน้นกาแฟรสชาติดี นุ่มและหลากหลาย  ในขณะที่

ป๊ัมน า้มันต่างจังหวัดจะมีลูกค้ามาอุดหนุนดื่มกาแฟรสเข้ม และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทใีนการบริโภค  

ดังน้ัน  จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะลงทุนซ้ือแฟรนไชส์ “ อินทนิล ” (Inthanin)  มา

ด าเนินกจิการเป็นของตนเอง  โดยจะเลือกลงทุนเปิดที่สถานีบริการน า้มันบางจาก  สาขาล าลูกกา 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการประกอบธุรกจิแฟรนไชสก์าแฟอนิทนิล  

สถานีบริการน า้มันบางจาก  สาขาล าลูกกา  โดยมีรายละเอยีดของวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 

คือ 
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 2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลการประกอบกจิการของผู้ประกอบการในเชิงลึก 

 2.2 เพ่ือศึกษาผลการประเมินโครงการลงทุนของแฟรนไชสก์าแฟอนิทนิล 

3. สมมติฐานการศึกษา 

 3.1 อายุของโครงการเทา่กบั 6 ปี โดยไม่มีการลงทุนเพ่ิม 

 3.2 เงินลงทุนของโครงการจ านวน 2,000,000 บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนดังน้ี 

  3.2.1  ส่วนของเจ้าของจ านวน 1,000,000 บาท 

  3.2.2  กู้ยืมธนาคารจ านวน 1,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี  โดยธนาคารคิด

อตัราดอกเบี้ ยส าหรับลูกค้ารายย่อยช้ันดี MRR + 1%  ต่อปี  (ปัจจุบันอตัราดอกเบ้ีย MRR เฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่  7.875%  ต่อปี) ซ่ึงเทา่กบั 8.875% 

 3.3 อัตราคิดลดของโครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราดอกเบ้ีย MRR เฉล่ียของ

ธนาคารพาณิชย์  ซ่ึงเทา่กบั 7.875%  และบวกเพ่ิมอกี 0.125%  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่อาจ

เติบโตขึ้นในอนาคต  เทา่กบั 8% ตลอดโครงการ 

 3.4 ค่าเสื่อมราคาค านวณวิธเีส้นตรง 

  3.4.1 อาคารร้านกาแฟมีอายุการใช้งาน 10 ปี 

  3.4.2 อุปกรณ์การขายมีอายุการใช้งาน  5  ปี 

 3.5 ค่าเช่าพ้ืนที่ อัตรา 120,000 บาทต่อปี คงที่ ระยะเวลา 6 ปี (เง่ือนไขเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

 3.6 ภาษีเงินนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 583)พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ปี 

พ.ศ. 2558  มีอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 15 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

 4.1 ช่วยเพ่ิมความรู้และความเข้าใจต่อผู้สนใจและนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่สนใจจะ

ลงทุนในธุรกจิแฟรนไชสอ์นิทนิล สามารถน ามาประกอบการตัดสนิใจลงทุนได้   

 4.2 เป็นข้อมูลให้สถาบันการเงิน สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติขอ

สนิเช่ือได้ 

 4.3 เป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสามารถน ารูปแบบการวิเคราะห์ไป

ประยุกต์ใช้กบัธุรกจิแฟรนไชส ์อื่นๆได้   

5. ขอบเขตของการศึกษา 

 5.1 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายทีศึ่กษาหาขอ้มูล ผู้ประกอบการแฟรนไชสอ์นิทนิล 

 5.2 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา   การลงทุนและงบประมาณจ่ายลงทุน 

 5.3 ขอบเขตช่วงเวลา    ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกันยายน 

       ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558   

 5.4 ขอบเขตพื้ นที ่    สถานีบริการน า้มันบางจาก อ าเภอ 

       ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
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6. ระเบยีบวิธีการศึกษา   

 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของจ านวนเงินลงทุนและวิธีการประเมิน

โครงการลงทุน เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองดื่ม บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เพ่ือสอบถามรายละเอียดและ

เ ง่ือนไขแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล ซ่ึ งเป็นผู้ขายแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล  และสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์กาแฟอินทนิลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 3 ราย ซ่ึง

เป็นผู้ซ้ือแฟรนไชสก์าแฟอนิทนิล 

 6.2 ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary data) ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลเวป็ไซต์ 

http://www.bangchak.co.th  และท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้ง

จากหนังสอื  วารสาร  สิ่งพิมพ์  และเอกสารอื่นๆ  

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาพบว่า ในการลงทุนโครงการต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น 1,856,100 บาท จากผลการ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบัน

สทุธเิทา่กบั 2,379,559 บาท ดัชนีก าไรเท่ากับ 2.28 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ

เทา่กบัร้อยละ 40.84 จึงสรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

 ส่วนผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 6 กรณี พบว่า โครงการยังคงมีความ

คุ้มค่าในการลงทุนทุกกรณี  ยกเว้นกรณีที่ 7 ผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อยละ40และต้นทุน

ผันแปรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 โครงการจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน คือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ ดัชนี

ก าไรน้อยกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการต ่ากว่าค่าเสียโอกาสของเงินทุนที่ใช้

ค านวณในการศึกษา ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ีมีโอกาสเกิดขึ้ นน้อยมาก ดังน้ัน เห็นควรลงทุนใน

โครงการน้ีได้   

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษาที่ได้มาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี จากโครงการลงทุนแฟรน

ไชส์กาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน า้มันบางจาก สาขาล าลูกกา สรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่า

น่าลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี  วิภาสธวัช (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาความ

เป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนร้านบ้านไร่กาแฟ ในเขตอ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี โดยมี

อายุโครงการ 5  ปีและวิเคราะห์ทางการเงินด้วยเคร่ืองมือ ดังน้ี ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อการลงทุน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า กาแฟสดเป็นที่นิยมของคนไทยโดยทั่วไป  

โดยเฉพาะคนเดินทาง ซ่ึงต้องการความสดช่ืน ไม่ง่วงนอน จึงนิยมด่ืมกาแฟสดที่สถานีบริการ

น า้มันมากที่สุด นอกจากน้ี  ไพลิน บรรพโต (2552) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ

สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคเลือกเข้าใช้บริการร้าน
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กาแฟสด คือ ใช้เป็นสถานที่นัดพบและคอยเพ่ือน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อระดับคุณภาพการ

ให้บริการของร้านกาแฟมากที่สุด ในเร่ืองของบรรยากาศการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน

กาแฟสด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้เหน็ว่า ธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจในกลุ่มเอสเอม็อี (SME) 

ที่ก  าลังได้รับความนิยมและน่าลงทุน เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก ตลอดจนไม่

ต้องใช้เทคนิคการบริหารที่ซับซ้อนมาก และมีโอกาสประสบความส าเรจ็ได้ในระยะเวลาอันสั้น จึง

เหน็ควรสรุปให้ยอมรับโครงการ 

9. ขอ้เสนอแนะในการศึกษา 

 9.1 การด าเนินธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ  นอกจากผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ของร้าน

ตามที่เจ้าของแฟรนไชส์ก าหนดแล้ว  ควรจะให้ความส าคัญในเร่ืองของความสะอาด  และรวมไป

ถึงเร่ืองของการจัดแต่งสถานที่ให้บริการ ให้มีที่น่ังภายในร้านหรือบริเวณ เพ่ือเป็นการพักผ่อน

หย่อนใจและเร่ืองราคาจะต้องเหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 9.2 ส าหรับด้านการลงทุนพบว่าต้นทุนของโครงการค่อนข้างสูง  โดยต้นทุนส่วนใหญ่  

ได้แก่ ต้นทุนในการก่อสร้างและตกแต่งร้าน  ต้นทุนค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้าและค่า

อุปกรณ์การขาย ซ่ึงจะมีผลต่อระยะเวลาในการคืนทุน  โดยจากการศึกษาพบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 

2.4 ปี  ซ่ึงถือว่าน่าสนใจในการลงทุน 

 9.3 สิ่งที่ผู้ลงทุนควรระวัง เหน็ได้จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ในกรณีที่ 7 กรณีที่

ผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อยละ40 และต้นทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนร้อยละ15 จะเหน็ว่าโครงการ

ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแล้ว โอกาสที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงด้านรายได้และต้นทุนน้ัน สามารถ

เกิดขึ้ นได้หลายกรณี เช่น คู่แข่งเพ่ิม ลูกค้าสนใจของใหม่เพียงช่วงแรกๆเท่าน้ัน  ผู้ด าเนินธุรกิจ

จะต้องจะต้องศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ิมข้ึน  อาจจะจัดแต่งสถานที่ เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกค้า

  

10. กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าเร่ือง  “ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟ

อินทนิล  สาขาล าลูกกา ” คร้ังน้ีส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุน

จากหลายๆท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผศ. ดร. อดิลล่า  พงศ์ย่ีหล้า ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้

ค าแนะน าในการคัดเลือกเร่ืองที่จะท าการศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และ

ข้อคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี ผู้ท าการศึกษาซาบซ้ึงในความกรุณาของ

ทา่นเป็นอย่างย่ิง 

 ในท้ายที่สุดน้ี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง

การศึกษาในตอนต้น รวมทั้งให้ค าแนะน าเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าว

นามมา ณ ที่น้ี ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจรวมทั้งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จนท าให้

การศึกษาคร้ังน้ีส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี 
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