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บทคัดย่อ
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล สาขาลาลูกกา มี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา 1) เพื่ อศึกษาข้ อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในเชิงลึก
2) เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการลงทุนของแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล ลักษณะของโครงการ
เป็ นแฟรนไชส์ร้านกาแฟที่ให้ บริ การภายในสถานีบริ การนา้ มันบางจาก เป็ นโครงการร้ านขนาด
กลาง พื้ นที่ 24 ตารางเมตร จาหน่ายกาแฟรวมถึงเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ โดยการศึกษาจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์งบกระแส
เงินสด (cash flow)
ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยกาหนดอายุโครงการเท่ากับ 6 ปี ใช้ อัตราคิด
ลด (discount rate) เท่ากับร้ อยละ 8 ในการลงทุนโครงการต้ องใช้ เงินทุนทั้งสิ้น 1,856,100 บาท
จากผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ
2 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 2,379,559 บาท ดัชนีกาไร (PI) เท่ากับ 2.28
เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)เท่ากับร้ อยละ 40.84 ซึ่งผลการวิเคราะห์
แสดงว่า โครงการแฟรนไชส์กาแฟอินทนิลให้ ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน
ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โครงการนี้จะไม่ค้ ุมค่า ถ้ ามีผลตอบแทนลดลงร้ อยละ
40 และต้ นทุนผันแปรของโครงการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 15
1. บทนา
“กาแฟ” เป็ นเครื่องดื่มที่มนุ ษย์ค้ ุนเคยมานาน และเป็ นที่นิยมในรสชาติและกลิ่นหอม
เฉพาะตัว รวมถึงคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นร่ างกายให้ รู้สึกสดชื่นในระหว่างวันทางาน ความ
นิ ยมในการดื่ มกาแฟนั้ น ก่ อให้ เ กิดที่มาของร้ า นกาแฟ โดยร้ านกาแฟนอกจากจะเป็ นสถานที่
พักผ่อนเพื่อดื่มกาแฟและสังสรรค์ระหว่างกลุ่มเพื่อนสนิทแล้ ว ยังเป็ นสถานที่นัดพบเพื่อเจรจา
ธุรกิจอีกด้ วย
ร้ า นกาแฟที่เปิ ดร่ วมกับสถานี บริ การน้ามัน เน้ น จั บ กลุ่ มลู ก ค้ า ที่เ ป็ นนั ก เดิน ทาง ราคา
กาแฟจะไม่สูงมากนัก เฉลี่ยประมาณ 40–70 บาทต่อแก้ ว กลุ่ มนี้เน้ นการเป็ นร้ านสะดวกซื้อที่
ขยายตัวไปพร้ อมๆกับสถานีบริการนา้ มัน การลงทุน โดยอาศัยผู้ประกอบการรายใหญ่ของสถานี
บริการนา้ มัน ทาให้ ร้านกาแฟเล็กๆขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในเมือง ชานเมืองและต่างจังหวัด
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ในเส้ นทางสายหลักและจุ ดพั กรถต่างๆ เพื่ อรองรั บผู้ เดินทางและนั กท่องเที่ยวโดยมีรูปแบบที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นแบบบ้ านกาแฟ ซุ้มกาแฟ มุมกาแฟ รถเข็นและร้ านมินิมาร์ท โดยเน้ น
การขายสินค้ าและบริการเสริมอื่นๆ ได้ แก่ ขนม คุกกี้ แซนด์วิช บางแห่งมีบริการอินเตอร์เน็ท
ให้ กับลูกค้ าด้ วย ทาให้ แต่ละร้ านสร้ างจุดขายดึงดูดลูกค้ า เพื่อให้ ได้ ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ที่สดุ ประกอบกับลูกค้ าในตลาดยังมีหลายกลุ่ม การแข่งขันจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น
ธุรกิจการรั บสิทธิการค้ าหรื อแฟรนไชส์ เป็ นธุรกิจที่ได้ รับความนิ ยมสูง เนื่ องจากมีนัก
ธุรกิจและผู้ ลงทุนจานวนมากที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็ นของตนเอง สืบเนื่ องมาจากปั ญหาสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าที่ผ่านมา ทาให้ มีแรงงานถูกเลิ กจ้ างเป็ นจานวนมาก และแรงงานเหล่ านี้เริ่มมี
ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจของตนเอง ซึ่งการซื้อแฟรนไชส์เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ได้ รับความ
สนใจจากการที่ธุรกิจแฟรนไชส์มีการเติบโตสูงขึ้นมากนั้น ผลดีของผู้ซ้ ือแฟรนไชส์ คือ สามารถ
ดาเนินธุรกิจโดยใช้ ตราสินค้ าและรูปแบบสินค้ าที่เป็ นที่ร้ ูจักของผู้บริโภค มีมาตรฐานในการจัดการ
และได้ รับการถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ต่างๆในการดาเนินกิจการ ทาให้ สามารถเปิ ดกิจการได้
ง่ายและรวดเร็วกว่ าการเริ่ มสร้ างธุรกิจด้ วยตัวเอง ผลดีของผู้ขายแฟรนไชส์ คือ สามารถขยาย
กิจการได้ รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ เงินลงทุนจานวนมากและไม่ต้องประสบปัญหาในการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากผู้รับสิทธิจะเป็ นผู้ลงทุนร้ านสาขานั้นๆเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินกิจการให้
ประสบความสาเร็จ อีกทั้งผู้ให้ สทิ ธิจะได้ รับผลตอบแทนจากผู้รับสิทธิตามสัญญาที่ตกลงกันด้ วย
ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็ นธุรกิจที่ให้ ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้ สิทธิและผู้รับสิทธิ
จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ นักลงทุนที่ต้องการมีธุรกิจเป็ นของตนเอง แต่ยังขาดประสบการณ์ จึง
เลือกที่จะลงทุนในลักษณะของการซื้อแฟรนไชส์มากกว่าการเริ่มต้ นธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง จึงทาให้
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็ นธุรกิจที่น่าสนใจที่จะทาการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์
ร้ านกาแฟ เนื่องจากธุรกิจกาแฟมีจุดขายในตัวเอง โดยวิธกี ารชงด้ วยสูตรและเทคนิคที่แตกต่างกัน
ทาให้ กาแฟมีกลิ่นหอมเป็ นเอกลักษณ์ ดังนั้น กาแฟจึงได้ รับความนิยมจากผู้บริโภคเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุ บันและกาลังได้ รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไป โดยการศึกษาครั้งนี้จะเลือกศึกษาแฟรน
ไชส์ “ อินทนิล ” (Inthanin) ซึ่งเป็ นแบรนด์เฉพาะของบางจาก จุ ดน่าสนใจของร้ านกาแฟที่อยู่ใน
ปั๊มนา้ มันในเมืองจะมีลูกค้ ามานั่งดื่มกาแฟในเวลาพักกลางวัน หลังเลิกงานและวันหยุด การพบปะ
สังสรรค์แ ละนั่ง ผ่อ นคลายจากเวลาทางาน เน้ นกาแฟรสชาติดี นุ่ มและหลากหลาย ในขณะที่
ปั๊มนา้ มันต่างจังหวัดจะมีลูกค้ ามาอุดหนุนดื่มกาแฟรสเข้ ม และใช้ เวลาเพียงไม่ก่นี าทีในการบริโภค
ดังนั้น จึงเป็ นเหตุจูงใจให้ ผ้ ูศึ กษาสนใจที่จะลงทุนซื้อแฟรนไชส์ “ อินทนิล ” (Inthanin) มา
ดาเนินกิจการเป็ นของตนเอง โดยจะเลือกลงทุนเปิ ดที่สถานีบริการนา้ มันบางจาก สาขาลาลูกกา
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการเงินของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล
สถานีบริการนา้ มันบางจาก สาขาลาลูกกา โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
คือ
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2.1 เพื่อศึกษาข้ อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในเชิงลึก
2.2 เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการลงทุนของแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล
3. สมมติฐานการศึกษา
3.1 อายุของโครงการเท่ากับ 6 ปี โดยไม่มีการลงทุนเพิ่ม
3.2 เงินลงทุนของโครงการจานวน 2,000,000 บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนดังนี้
3.2.1 ส่วนของเจ้ าของจานวน 1,000,000 บาท
3.2.2 กู้ยืมธนาคารจานวน 1,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี โดยธนาคารคิด
อัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ ารายย่อยชั้นดี MRR + 1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์อยู่ท่ี 7.875% ต่อปี ) ซึ่งเท่ากับ 8.875%
3.3 อัตราคิดลดของโครงการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ อัตราดอกเบี้ย MRR เฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเท่ากับ 7.875% และบวกเพิ่มอีก 0.125% เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่อาจ
เติบโตขึ้นในอนาคต เท่ากับ 8% ตลอดโครงการ
3.4 ค่าเสื่อมราคาคานวณวิธเี ส้ นตรง
3.4.1 อาคารร้ านกาแฟมีอายุการใช้ งาน 10 ปี
3.4.2 อุปกรณ์การขายมีอายุการใช้ งาน 5 ปี
3.5 ค่าเช่ าพื้ นที่ อัตรา 120,000 บาทต่อปี คงที่ ระยะเวลา 6 ปี (เงื่อนไขเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของบริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
3.6 ภาษีเงินนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 583)พ.ศ. 2558 กาหนดให้ ปี
พ.ศ. 2558 มีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้ อยละ 15
4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
4.1 ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้ าใจต่อผู้สนใจและนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่สนใจจะ
ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์อนิ ทนิล สามารถนามาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
4.2 เป็ นข้ อมูลให้ สถาบันการเงิน สามารถนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติขอ
สินเชื่อได้
4.3 เป็ นแนวทางสาหรั บผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสามารถนารูปแบบการวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจแฟรนไชส์ อื่นๆได้
5. ขอบเขตของการศึกษา
5.1 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายทีศ่ ึกษาหาข้อมูล ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อนิ ทนิล
5.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การลงทุนและงบประมาณจ่ายลงทุน
5.3 ขอบเขตช่วงเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกันยายน
ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
5.4 ขอบเขตพื้ นที่
สถานีบริการนา้ มันบางจาก อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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6. ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของจานวนเงินลงทุนและวิธีการประเมิน
โครงการลงทุน เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้ จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม บริษัทบางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) เพื่อสอบถามรายละเอียดและ
เงื่ อ นไขแฟรนไชส์ ก าแฟอิ น ทนิ ล ซึ่ งเป็ นผู้ ขายแฟรนไชส์ ก าแฟอิ น ทนิ ล และสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์กาแฟอินทนิลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 3 ราย ซึ่ง
เป็ นผู้ซ้ ือแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล
6.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลเว็ปไซต์
http://www.bangchak.co.th และทาการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทั้ง
จากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และเอกสารอื่นๆ
7. ผลการศึกษา
การศึกษาพบว่า ในการลงทุนโครงการต้ องใช้ เงินทุนทั้งสิ้น 1,856,100 บาท จากผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับ 2,379,559 บาท ดัชนีกาไรเท่ากับ 2.28 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากับร้ อยละ 40.84 จึงสรุปได้ ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน
ส่วนผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 6 กรณี พบว่า โครงการยังคงมีความ
คุ้มค่าในการลงทุนทุกกรณี ยกเว้ นกรณีท่ี 7 ผลตอบแทนของโครงการลดลงร้ อยละ40และต้ นทุน
ผันแปรเพิ่มขึ้นร้ อยละ 15 โครงการจะไม่ค้ ุมค่าต่อการลงทุน คือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็ นลบ ดัชนี
กาไรน้ อยกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการต่ากว่าค่าเสียโอกาสของเงินทุนที่ใช้
คานวณในการศึ ก ษา ซึ่ ง สถานการณ์ เช่ น นี้ มี โอกาสเกิดขึ้น น้ อยมาก ดังนั้ น เห็น ควรลงทุ น ใน
โครงการนี้ได้
8. อภิปรายผลการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ นาผลการศึกษาที่ได้ มาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ จากโครงการลงทุนแฟรน
ไชส์กาแฟอินทนิล ในสถานี บริการนา้ มันบางจาก สาขาลาลูกกา สรุปได้ ว่าโครงการมีความคุ้มค่า
น่าลงทุน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุณี วิภ าสธวัช (2553) ได้ ศึกษาเรื่องการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ทางการเงินในการลงทุนร้ านบ้ านไร่กาแฟ ในเขตอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี
อายุโครงการ 5 ปี และวิเคราะห์ทางการเงินด้ วยเครื่องมือ ดังนี้ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุ บัน
สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อการลงทุน ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยข้ างต้ น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่ า กาแฟสดเป็ นที่นิยมของคนไทยโดยทั่วไป
โดยเฉพาะคนเดินทาง ซึ่ งต้ องการความสดชื่ น ไม่ ง่วงนอน จึ งนิ ยมดื่ มกาแฟสดที่สถานี บริ การ
นา้ มันมากที่สุด นอกจากนี้ ไพลิน บรรพโต (2552) ได้ ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ท่ผี ้ ูบริโภคเลือกเข้ าใช้ บริการร้ าน
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กาแฟสด คือ ใช้ เป็ นสถานที่นัดพบและคอยเพื่ อน ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญต่อระดับคุณภาพการ
ให้ บริ การของร้ านกาแฟมากที่สุด ในเรื่องของบรรยากาศการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้ าน
กาแฟสด จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ เห็นว่า ธุรกิจกาแฟเป็ นธุรกิจในกลุ่มเอสเอ็มอี (SME)
ที่กาลังได้ รับความนิยมและน่าลงทุน เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ เงินลงทุนมากนัก ตลอดจนไม่
ต้ องใช้ เทคนิคการบริหารที่ซับซ้ อนมาก และมีโอกาสประสบความสาเร็จได้ ในระยะเวลาอันสั้น จึง
เห็นควรสรุปให้ ยอมรับโครงการ
9. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
9.1 การดาเนินธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ นอกจากผู้ให้ บริการต้ องรักษาเอกลักษณ์ของร้ าน
ตามที่เจ้ าของแฟรนไชส์กาหนดแล้ ว ควรจะให้ ความสาคัญในเรื่องของความสะอาด และรวมไป
ถึงเรื่ องของการจั ดแต่งสถานที่ให้ บริ การ ให้ มีท่นี ่ั งภายในร้ านหรื อบริ เวณ เพื่ อเป็ นการพั กผ่อน
หย่อนใจและเรื่องราคาจะต้ องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
9.2 สาหรับด้ านการลงทุนพบว่าต้ นทุนของโครงการค่อนข้ างสูง โดยต้ นทุนส่วนใหญ่
ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น ในการก่ อ สร้ า งและตกแต่ งร้ า น ต้ นทุ น ค่ า ธรรมเนี ยมแฟรนไชส์แ รกเข้ า และค่ า
อุปกรณ์การขาย ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการคืนทุน โดยจากการศึกษาพบว่า มีระยะเวลาคืนทุน
2.4 ปี ซึ่งถือว่าน่าสนใจในการลงทุน
9.3 สิ่งที่ผ้ ูลงทุนควรระวัง เห็นได้ จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ในกรณีท่ี 7 กรณีท่ี
ผลตอบแทนของโครงการลดลงร้ อยละ40 และต้ นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้ อยละ15 จะเห็นว่าโครงการ
ไม่ ค้ ุ มค่ าต่ อการลงทุ นแล้ ว โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ ยนแปลงด้ านรายได้ และต้ นทุ นนั้น สามารถ
เกิดขึ้นได้ หลายกรณี เช่น คู่แข่งเพิ่ม ลูกค้ าสนใจของใหม่เพียงช่วงแรกๆเท่านั้น ผู้ดาเนินธุรกิจ
จะต้ องจะต้ องศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มขึ้น อาจจะจัดแต่งสถานที่ เพื่อเป็ นการดึงดูดลูกค้ า
10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง “ การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟ
อินทนิล สาขาลาลูกกา ” ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี โดยได้ รับความช่วยเหลือและการสนับสนุน
จากหลายๆท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ. ดร. อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้ า ซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา ได้ ให้
คาแนะนาในการคัดเลือกเรื่ องที่จะทาการศึกษาค้ นคว้ า ให้ ความรู้ด้านวิชาการ ด้ านเทคนิค และ
ข้ อคิดต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้ นคว้ าในครั้งนี้ ผู้ทาการศึกษาซาบซึ้งในความกรุณาของ
ท่านเป็ นอย่างยิ่ง
ในท้ ายที่สุดนี้ ต้ องขอระลึ กถึงความกรุ ณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็ นผู้ช้ ี แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้ น รวมทั้งให้ คาแนะนาเป็ นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้ กล่ าว
นามมา ณ ที่น้ ี ที่มีส่วนช่ วยเหลื อและเป็ นกาลั งใจรวมทั้งให้ การสนั บสนุ นเป็ นอย่างดี จนทาให้
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้ วยดี
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