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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุน ศึกษาต้นทุนและความ
อ่อนไหวของโครงการลงทุ นในธุรกิจ ร้า นกาแฟสี เขียวที เป็ นมิ ต รกับสิ่ งแวดล้ อม โดยการเก็บ ข้อมู ลจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 19 คน เพื่อนาข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์นามาจัดทารายงานทางการเงินเกี่ยวกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย และรายรับของกิจการ
รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการใน 2 กรณี คือ เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้
คงที่ และเมื่อรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่
ผลของการวิจัยพบว่าโครงสร้างการลงทุนเริ่มแรกใช้เงินลงทุนจานวน 3,595,000 บาท ต้นทุน
ขายในปีแรก จานวน 1,967,440 บาท รายได้ ของโครงการในปีแรก จานวน 3,618,000 บาท และการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่พบว่าได้ค่าเป็นบวก
จานวน 5,488,409.36 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรลงทุนในโครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจาก
โครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 5 เดือน
และกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่าได้ค่าเป็นบวก จานวน 5,571,035.28 บาท ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าควรลงทุนในโครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 6 เดือน
คาสาคัญ: ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การวิเคราะห์ต้นทุน, ความอ่อนไหว
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Abstract

The objectives of this study were to study general information of the investment
project, to study cost and sensibility analysis of the green eco-friendly coffee business
investment. By collecting data from the coffee shop business entrepreneurs by in-depth
interviews with 19 informants. Bring data from interviews, make financial reports on costs
or expenses and revenue of the business include a sensitivity analysis of the project in 2
various cases: the case costs increase by 5% while income constant and the case income
decrease by 5% while costs constant.
The results showed that the structure of investment initial investment funds
3,595,000 Baht. Cost of sale in first year 1,931,800 Baht, project income in the first year
3,618,000 Baht and a sensitivity analysis of the project in 2 various cases: the case costs
increase by 5% while income constant, it was found that the value is positive 5,488,409.36
Baht. The showed that should invest in a project. Since the net cash flow received from
the project is greater than the initial investment, therefore accepts the project with
Payback Period (PB) is 3 years 5 months. The case income decrease by 5% while costs
constant, it was found that the value is positive 5,571,035.28 Baht. The showed that
should invest in a project. Since the net cash flow received from the project is greater than
the initial investment, therefore accepts the project with Payback Period (PB) is 3 years 6
months.
Keywords: The green eco-friendly coffee business, Cost analysis, Sensitivity
บทนา

ธุรกิจร้านกาแฟได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจากรถเข็นขายกาแฟที่มีถุงลวกกาแฟ ใส่นมและน้าตาล ที่
นิยมทานกับปาท่องโก๋ ซึ่งเป็นของคู่กัน โดยมีเพียงที่นั่งเพียงไม่กี่ที่ไว้สาหรับรองรับในการให้บริการนั่งดื่ม
กาแฟที่ร้าน โดยร้านกาแฟในลักษณะนี้จะขายอยู่ตามริมทางข้างถนน และตามตลาดสด ซึ่งเป็นสถานที่คน
พลุกพล่าน ในขณะที่ร้านกาแฟในลักษณะนี้จะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ของกาแฟมากกว่าการนาเสนอขาย
ภาพลักษณ์ จนทาให้ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านกาแฟสดเริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่ร้าน
กาแฟที่ใช้ถุงลวก (กุลวรา เลิศสิทธิชัย, 2551) เห็นได้จากการเปิดร้านกาแฟริมทางที่มีบรรยากาศที่ดึงดูดให้ผู้
ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาหามุมส่วนตัวเพื่อพบปะสังสรรค์ และสนทนาเพื่อทาธุรกิจส่วนตัว ทั้งนี้
ธุรกิจ ร้า นกาแฟสดไม่ มี การจ ากัด เวลาของการเข้า มานั่ ง ใช้ บ ริการภายในร้า น และยั ง ได้ รับ การบริการ
เครื่องดื่ม อาหารว่าง ที่รวดเร็วทันใจ จึงส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดที่
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เป็นมาผลมาจากการเข้ามาลงทุน ของร้านกาแฟจากต่างประเทศที่เข้ามาดาเนิ นกิจการในประเทศไทย
(สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559)
ภายหลังจากธุรกิจร้า นกาแฟคั่วบดรายใหญ่ จากต่ างประเทศ เช่ น บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จากัด เข้ามาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยมีการ
ตื่นตัว และคึกคักมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากจานวนของธุรกิจร้านกาแฟสดที่มีการเปิดตัวขึ้นมากมาย ทั้งที่เป็น
การดาเนินธุรกิจของนัก ลงทุนชาวไทย และนักลงทุนชาวต่างชาติที่อยู่ในรูปแบบของร้านคีออสเล็กๆ ร้าน
กาแฟในปั๊มน้ามันบนเส้นทางท่องเที่ยว ร้านกาแฟขนาดกลาง และร้านกาแฟขนาดใหญ่ตามสถานที่ชุมชน
รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551: 9) ส่งผลให้ธุรกิจร้าน
กาแฟมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่เป็นผลมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน
ธุรกิจนี้ ในขณะที่พฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคชาวไทยมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในอดีตคนไทยนิยมดื่ม
กาแฟสาเร็จรูป แต่ปัจจุบันนั้นคนไทยหันมาบริโภคกาแฟคั่วบดกันมากขึ้น และชื่นชอบการเข้าร้านกาแฟสด
ที่มีการตกแต่งของร้านกาแฟให้มีความหรูหรา ทันสมัย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์เหมาะสาหรับการนั่งดื่มกาแฟ
ภายในร้าน (เนรัญชลา จอมศรี, 2556) ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมการเข้าร้านกาแฟของผู้บริโภคที่อาศัยพื้นที่
ของร้านกาแฟเป็นสถานที่พบปะเพื่อคุยงานทางธุรกิจจนนาไปสู่การเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในร้านกาแฟกันมากขึ้น
และผู้บริโภคมีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่เป็นสีเขียวกันมากขึ้น
ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบของการดาเนินธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
การเป็ นมิต รต่ อสิ่ง แวดล้อม ทั้งนี้ การออกแบบร้านให้มี ความผสมผสานกับความเป็น ธรรมชาติ โดยการ
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคารรวมทั้งอุปกรณ์ในการตกแต่งร้านที่ไม่ทาลายต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นวัสดุที่
สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น การตกแต่งอาคารจากวัสดุเหลือใช้ เฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากกากกาแฟ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบการใช้น้าและระบบไฟฟ้าที่ให้ผลของการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ลดการใช้พลังงานเหล่านี้ตลอดจนการใช้แก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนากลับมารีไซเคิลและย่อยสลายได้
ง่ายโดยที่ไม่เป็นภัยทาลายสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ศิริ ไทยสม, 2556 ) ซึ่งการประกอบธุรกิจเชิงสีเขียวสามารถ
ช่วยสร้างชื่อเสียงและเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจนั้นๆอีกด้วย (Miles and
Covin, 2000)
นครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคกลางของประเทศมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดมีระดับของรายได้ที่
ค่อนข้างสูงและเศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่มาจากการทาเกษตรกรรม เช่น ปลูกผลไม้ และค้าขาย หรือ
การลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งการลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัวถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมกัน
อย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ธุรกิจร้านเสริมสวย
ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต และธุรกิจร้านกาแฟสด โดยธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมและเปิดกัน
อย่างแพร่หลาย อันเป็นผลมาจากจังหวัดนครปฐมมีภูมิทัศน์และแม่น้าที่ยังคงสวยงาม จึงเป็น เหตุผลสาคัญที่
ทาให้เกิดการประกอบธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดนครปฐมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเห็นได้จากการประกอบ
ธุรกิจร้านกาแฟริมน้าและการประกอบธุรกิจร้านกาแฟที่ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
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จากเหตุผ ลข้า งต้น แสดงให้เห็นว่ าธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่ เป็นมิ ตรกับสิ่ง แวดล้อมจึงมี ความ
น่าสนใจต่อการลงทุนและมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการดาเนินธุรกิจที่
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการประกอบธุรกิจในทางสีเขียว แต่การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟก็ยังคงมีความเสี่ยง
ต่อการลงทุน เนื่องจากในตลาดธุรกิจร้านกาแฟมีจานวนของผู้ประกอบการอยู่เป็นจานวนมาก มีการแข่งขัน
ในธุรกิจที่สูง อีกทั้งธุรกิจร้านกาแฟมีต้นทุนที่หลากหลาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ต้องการศึกษาตั้งแต่
ต้นทุนในการก่อสร้างและออกแบบร้านกาแฟตลอดจนต้นทุนในด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษาผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับจากการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ โดยการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้าน
กาแฟ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อศึกษาความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและทฤษฏี
ธุรกิจสีเขียว หมายถึง เป็นเครื่องมือของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ โดยการทาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีและ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (สุนีย์ สุ
ทีปธรรม, 2556)
ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียว หมายถึง ลักษณะของร้านกาแฟสีเขีย ว เป็นร้านกาแฟสีเขียวที่มีการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้แนวความคิดการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบและสร้างร้านกาแฟให้มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการตกแต่งร้านกาแฟให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ต้นทุน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและทาให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย์หรือการบริการต้นทุนที่เกิดขึ้นของธุรกิจ โดยต้นทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่มีต้นทุนรวมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามระดับ
กิจกรรมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปภายในช่วงที่มีความหมาย (Relevant Range) โดยระดับกิจกรรม
(Level of Activity) นั้นสามารถพิจารณาได้หลายลักษณะ เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา (คิดตามวิธีเส้นตรง)
ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น 2) ต้นทุนแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ทีมี
ต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรม เช่น วัตถุดิบทางตรง จะเห็น
ได้ว่า ต้นทุนของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตในงวดระยะเวลาหนึ่ง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไป 3) ต้นทุน
ผสม (Mixed Cost) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่มีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมอยู่ด้วยกัน เช่น ค่า
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โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้าและค่าน้า เป็นต้น ในส่วนของต้นทุน คงที่นั้นเป็นต้นทุนขั้นต่าที่เกิดขึ้น แม้จะไม่มีระดับ
กิจกรรมเกิดขึ้นก็ตาม และส่วนของต้นทุนผันแปรจะผันแปรไปก็ตาม ระดับกิจกรรมที่เปลี่ยนไป (ตุสิตา
นิพนธ์ เจริญศร, 2551, อ้างอิงจาก ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2544)
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการยอมรับ ความเสี่ยง เป็นบุคคลที่มีความ
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาปัจจัยการผลิตต่างๆนามาผสมผสานด้วยหลักการจัดการที่ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์
แปลกใหม่ เกิดผู้บริโภคใหม่ มีการแสวงหาตลาด หรือช่องทางการจาหน่ายเพื่อให้เกิดกาไรแก่กิจการ อีกทั้ง
ยังเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใ นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ้น
และติดตามข่าวสารในสถานการณ์ต่างๆตลอดจนวิทยาการใหม่ไปใช้ปรับปรุงให้ดีขึ้น (จรูญ โกสิย์ไกรนิรมล,
2548: 10)
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งทางการตลาดที่แต่ละองค์กรให้ความสาคัญเป็น
อย่างมากทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ทั้งนี้ เป็น ผลมาจากการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดจากการทาลายสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภคหันมาให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์และการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคส่งผลให้แต่ละองค์มีการ
ปรับ ตั ว เพื่ อให้องค์ก รหรือธุ รกิจ นั้ น ด าเนิ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกัน กับ ผู้ บ ริโ ภค โดยการท าการตลาดเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมจึงเข้ามามีบทบาทที่สาคัญทางธุรกิจ เริ่มต้น จากผู้ประกอบการจะต้องมีจิตสานึกในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดการภายในสถานประกอบการ หรือโรงงานให้มี
ทัศนียภาพที่สะอาดตลอดจนการจัดการกาจัดของเสียออกจากสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาต่อการทาลายสิ่งแวดล้อมตลอดจนการคิดค้น วิจัยและพัฒนาไม่ให้เกิดปัญหาเป็นภัยกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม หรือ
การใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ การใช้ภาชนะที่สามารถนากลับมารีไซเคิลเพื่อทดแทนการใช้ถุง หรือขวด
พลาสติก (ณัฐณิชา นิสัยสุข, 2556)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนหรือประมาณการงบประมาณ
นั้น ว่ ามี ความมั่ นคง ไม่อ่อนไหว ได้ ผลการวิเคราะห์ที่น่า เชื่ อถือและมี ความถูกต้อง แต่หากผลลั พธ์ ที่ไ ด้
แตกต่างไปจากเดิมมากจะทาให้เกิดความไม่มั่นใจในความน่าเชื่อถื อและความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่
ได้ ม าก่อนหน้ า นี้ และวิธี ที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมส าหรับ การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว คือ การวิ เคราะห์ความ
อ่อนไหวแบบสองทาง (Two-way Sensitivity Analysis) คือ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสองทางเป็น
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร
หรือองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 2 ปัจจัยไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นส่วนผสมกันของปัจจัยทั้งสองในระดับหนึ่ง
จะทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ตัวเลขผลลัพธ์เท่าเดิม โดยการวิเคราะห์วิธีนี้มักมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมดุล
ของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่สามารถบริหาร หรือควบคุมได้ง่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดิม
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มรุต สังข์รักษา (2559) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนธุรกิจ
ซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการ ซึ่งผลของการสรุปวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2 ปี อัตราผลตอบแทนภายใน IRR เท่ากับ
41.06% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV เท่ากับ 7,006,117.80 บาท และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
ในกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ พบว่า มีค่าเป็นบวกเป็นจานวน 7,006,117.80 บาท
แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดสุทธิที่มีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และในกรณี
รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่ามีค่าเป็นบวกเป็นจานวน 2,715,702.71 บาท แสดงให้เห็น
ถึงกระแสเงินสดสุทธิที่มีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ ในที่นี้หมายถึงการศึกษา
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่สามารถเป็นข้อมูลประโยชน์ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Samaneh Daryabeygi Khotbehsara (2011) ได้ศึกษาโครงการถนนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ:
กรณี ศึกษาความเป็ น ไปได้ ในโครงการถนน Yazd-Abarkouh-Sourmagh ในประเทศอิหร่า น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างถนนเพื่อเชื่อม 3 เมืองเข้าด้วยกัน เนื่องจากถนน
ถือเป็นสิ่งสาคัญในแง่ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยการศึกษาว่าโครงการมีความเป็นไปได้หรือไม่
โดยการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ สถานการณ์แรกสมมติฐานเจ้าของโครงการได้รับเงินลงทุน
จากรัฐบาลทั้งหมด 30 ล้านดอลลาร์ ระยะเวลาโครงการ 30 ปี ซึ่งผลการวิเคราะห์ระบุว่าโครงการนี้มีค่า
NPV ติดลบ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ NPV ทางเศรษฐกิจและผลกระทบภายนอก มีค่าเชิงบวก คือ เท่ากับ
17 และ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามคาดการณ์สาหรับโครงการนี้ ส่วน
สถานการณ์ที่ภาคเอกชนที่ได้รับการดาเนินโครงการจะร่วมลงทุนกับรัฐบาลร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน และโครงการเมื่อสร้างเสร็จจะมีการเก็บค่าผ่านทางกับผู้ใช้รถ สถานการณ์ที่สองแสดงค่า NPV เท่ากับ
2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ IRR เท่ากับ 16% ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลและบริษัทเอกชน ในที่นี้หมายถึงการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้ม ค่าในการลงทุนที่เป็นข้อมูล
ประโยชน์ต่อธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Peter Zweifel และ Christoph Auckenthaler (2008) ได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของ
นโยบายการลงทุนของบริษัทประกัน บทความนี้ให้ความสนใจกับปัญหาเรื่องนโยบายการลงทุนของบริษัท
ประกันซึ่งดูจะถูกมองข้ามมาจนถึงบัดนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจนว่าบริษัทประกันทั้งหลายนั้นไม่อาจ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้นที่หลากหลายได้ทั้งในแง่ของผลตอบแทนและความไม่แน่นอนใน
ขณะที่มีการใช้ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset pricing Model: CAPM) เป็นเกณฑ์
บทความนี้ได้จาแนกผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนกาหนดข้อจากัดเพิ่มเติมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ “ความมั่นคงทาง
รายได้” (income security) ซึ่งสนใจเรื่อง ผู้รับประโยชน์ปัจจุบันและพนักงานเก่าแก่ และกลุ่มที่สองคือ
“การลงทุนลงแรงที่คาดการณ์ได้ ”(predictability of contributions) ซึ่งสนใจเรื่องพนักงานหนุ่มสาวที่
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ทุ่มเททางานและนายจ้างผู้ให้การสนับสนุน โดยมีการอธิบายถึงเงื่อนไชต่ างๆ ที่เกิดจาการผสมกันของ
ข้อจากัดทั้งหลายซึ่งนาไปสู่สภาวะที่ขาดความเป็นไปได้ในการกาหนดนโยบายลงทุนของบริษัท ดังนั้นค่า
ความเบี่ยงเบนจากเส้นตลาดทุนที่น้อยที่สุดจึงถูกเสนอให้ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับวัดสมรรถนะใน
สถานการณ์เหล่านี้ ในที่นี้หมายถึงเป็นการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เหมือนกับธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนามาเป็นข้อมูลประโยชน์ต่อในการศึกษา
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ กจากผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ ร้า นกาแฟ พนั ก งาน และผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในธุรกิจจานวน 19 คน ตามที่ โทมัส แมคมินแลน (Thomas T. Macmillan) เสนอว่า ถ้าใช้ผู้ให้
ข้อมูลหลักมากกว่า 17 คน ขึ้นไป อัตราความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลง โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีลักษณะตรงกับ
งานวิจัยที่ได้จากการแนะนาจากผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ไปแล้วก่อนหน้า เพื่อที่จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆจนข้อมูล
เพิ่มพูนเป็นลาดับจนเกิดความอิ่มตัวและได้ข้อมูลทางด้านวิจัยครบตามจานวนที่ผู้วิจัยต้องการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ การวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่ง
ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ศึกษาต้นทุนทั้งหมด ในการประกอบการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จาแนกต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 ศึกษารายได้ของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยข้อมูลที่ได้มาจาก
การสอบถามผู้ประกอบการทั้งรายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยและรายได้อื่นๆ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ และการตัดสินใจในการลงทุนของโครงการใน
กรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ และต้นทุนคงที่ ในขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 5
3. การตรวจสอบความเชื่อมั่น
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล จากงานวิจัยนี้ โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) พบว่า 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และ
แหล่งบุคคลที่แตกต่างกันจะได้ข้อมูลที่เหมือนกัน 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้เก็บข้อมูล โดยเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือสังเกตข้อมูลจะเหมือนเดิม และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ
เก็บข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างกัน จากการสังเกตควบคู่ไปกับการซักถามทาให้ได้การตีความ
ข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันมาก
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ผลการวิจัย
ภาพจาลองร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 1 แสดงแบบจาลองโครงการธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากภาพที่ 1 แสดงแบบจาลองโครงการธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร้าน
กาแฟถูกออกแบบให้ผ สมผสานและใกล้ ชิ ด กับ ความเป็ น ธรรมชาติที่ คานึ ง ถึง การใช้ พลั ง งาน โดยการ
ออกแบบอาคารให้เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานที่นาแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคารแต่ไม่นา
ความร้อนเข้ามาภายในอาคาร เพราะความร้อนเป็นสาเหตุที่ทาให้เครื่องปรับอากาศทางานหนักขึ้นและทาให้
เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และการปลูกต้นไม้ปลูกไว้ในทางทิศใต้และทิศตะวันตกเพื่อเป็นการป้องกันความร้อน
ไม่ให้ผ่านเข้ามาภายในอาคาร ในส่วนของพื้นที่หลังร้านออกแบบให้มี water tank หรือถังเก็บน้าฝนเพื่อใช้
ในการรดน้าต้นไม้ทาให้ลดการใช้น้าประปาลง
ส่วนที่ 1 แสดงผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในธุรกิจร้านกาแฟพบว่าธุรกิจร้านกาแฟส่วนใหญ่ดาเนิน
กิจการมาแล้ว 2-7 ปี โดยที่มาของแหล่งเงินลงทุนมาจากหลักทรัพย์ของตนเอง โดยในช่วงเริ่มแรกของการ
ดาเนินงานในโครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างออกแบบ
และตกแต่งสถานที่ประมาณ 70% ค่าอุปกรณ์ในการทากาแฟและอุปกรณ์สาหรับการผลิตประมาณ 10%
ค่าเช่าที่ดินประมาณ 15% ค่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สานักงานประมาณ 3% ค่าวางระบบสาธารณูปโภค
ประมาณ 2%
ส่วนที่ 2 แสดงผลการศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างการลงทุน
ที่
รายการ
1. ค่าก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งสถานที่
2. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. ค่าติดตั้งระบบน้าประปา
4. ค่าใช้จ่ายเครื่องทากาแฟ (2 หัวชง)
5. ค่าใช้จ่ายเครื่องบดกาแฟ
6. ค่าใช้จ่ายเครื่องปั่น
7. ค่าใช้จ่ายตู้แช่เย็น
8. ค่าใช้จ่ายตูโ้ ชว์ขนม
9. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิต
10. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องครัว
11. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ภาชนะ
12. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน
13. ค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ เก้าอี้)
รวม
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย
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จานวนเงิน (บาท)
3,000,000
50,000
20,000
120,000
22,500
17,500
15,000
30,000
100,000
40,000
50,000
30,000
100,000
3,595,000

จากตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างการลงทุน โดยการลงทุนเริ่มแรกใช้เงินลงทุนจานวน 3,595,000
บาท โดยแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งสถานที่จานวน 3,000,000 บาท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า
และระบบน้าประปาจานวน 70,000 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องทากาแฟ จานวน 120,000 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่อง
บดกาแฟจานวน 22,500 บาท ค่าใช้จ่ายเครื่องปั่นจานวน 17,500 บาท ค่าใช้จ่ายตู้แช่เย็นจานวน 15,000
บาท ค่าใช้จ่ายตู้โชว์ขนมจานวน 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิตจานวน 100,000 บาท ค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์เครื่องครัวจานวน 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ภาชนะจานวน 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงานจานวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์จานวน 100,000 บาท
ตารางที่ 2 แสดงสมมติฐานรายจ่าย
ที่
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างพนักงานประจา
126,000
2. ค่าจ้างพนักงานรายวัน
216,000
3. ค่าสวัสดิการพนักงาน
9,000
4. ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สาย
16,800
5. ภาษีปา้ ย
700
6. ภาษีโรงเรือน
45,000
895
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ตารางที่ 2 แสดงสมมติฐานรายจ่าย (ต่อ)
ที่
รายการ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าส่งเสริมการตลาด
9. ค่าเช่าที่ดนิ
10. ค่าวัตถุดิบ
รวม
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย
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จานวนเงิน (บาท)
361,000
108,540
360,000
723,600
1,967,440

จากตารางที่ 2 แสดงสมมติฐานรายจ่ายในปีที่ 1 ใช้เงินลงทุนจานวน 1,967,440 บาท โดย
แบ่งเป็น ค่าจ้างพนักงานประจาและพนักงานรายวันจานวน 342,000 บาท ค่าสวัสดิการพนักงานจานวน
9,000 บาท ค่าอินเตอร์เน็ตไร้สายจานวน 16,800 บาท ภาษีป้ายจานวน 700 บาท ภาษีโรงเรือนจานวน
45,000 บาท ค่าสาธารณูปโภคจานวน 361,000 บาท ค่าส่งเสริมการตลาดจานวน 108,540 บาท ค่าเช่า
ที่ดินจานวน 360,000 บาท และค่าวัตถุดิบจานวน 723,600 บาท
ตารางที่ 3 แสดงสมมติฐานรายได้
ที่
รายการ
1. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ
2. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวและชาเย็น
3. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทน้าผลไม้
4. รายได้จากการขายเบเกอรี่
5. รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ
รวม
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย

จานวนเงิน (บาท)
1,170,000
972,000
756,000
396,000
324,000
3,618,000

จากตารางที่ 3 แสดงสมมติฐานรายได้ในปีที่ 1 มีรายได้รวมจานวน 3,618,000 บาท โดย
แบ่งเป็นรายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟจานวน 1,170,000 บาท รายได้จากการขายเครื่องดื่ม
ประเภทชาเขียวและชาเย็น จานวน 972,000 บาท รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทน้าผลไม้ จานวน
756,000 บาท รายได้จากการขายเบเกอรี่จานวน 396,000 บาท และรายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภท
อื่นๆจานวน 324,000 บาท
ตารางที่ 4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal
Rate of Return : IRR)
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ปีที่

กระแสเงินสด

0
1
2
3
4
5
6
7
…
20

-3,595,000.00
1,374,248.00
1,440,270.40
1,499,412.87
1,550,415.11
1,592,051.57
1,599,356.01
1,618,845.83
…
1,007,484.55

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

กระแสเงินสด
สะสม

อัตราคิดลด
(15%)

1,374,248.00
1.15
2,814,518.40
1.32
4,313,931.27
1.52
5,864,346.38
1.75
7,456,397.95
2.01
9,055,753.96
2.31
10,674,599.79
2.66
…
…
28,494,609.28 16.37
รวมมูลค่าปัจจุบัน

IRR

PV

-61.77%
-14.77%
9.55%
22.36%
29.55%
33.75%
36.34%
…
41.05%

1,194,998.26
1,089,051.34
985,888.30
886,454.87
791,531.00
691,445.74
608,584.11
…
61,557.59
9,327,333.80

NPV = (-3,595,000.00) + 9,327,333.80
NPV = 5,732,333.80
จากการคานวณในโครงการนี้แสดงค่าเป็นบวก เท่ากับ 5,732,333.80 บาท หมายถึง กระแสเงิน
สดสุทธิทไี่ ด้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนัน้ จึงยอมรับโครงการ
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี
(
เท่ากับ 3 ปี
(0.37 x 12) = 4.40
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 4 เดือน

) × 12

ส่วนที่ 3 แสดงผลการศึกษาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ทั้งนี้ในการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีมีโอกาสที่จะ
เผชิญกับความเสี่ยงและความผันแปรของสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
ลงทุน ดังนั้น จึงต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่
ปีที่ กระแสเงินสด
กระแสเงินสด อัตราคิดลด
IRR
PV
สะสม
(15%)
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0
1
2
3
4
5
6
7
…
20

-3,595,000.00
1,345,136.00 1,345,136.00
1.15
1,409,702.80 2,754,838.80
1.32
1,467,316.89 4,222,155.69
1.52
1,516,714.33 5,738,870.02
1.75
1,556,665.75 7,295,535.77
2.01
1,562,200.90 8,857,736.67
2.31
1,579,832.97 10,437,569.64
2.66
…
…
…
933,919.98 27,531,993.23
16.37
รวมมูลค่าปัจจุบัน
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-62.58%
-15.94%
8.36%
21.22%
28.47%
32.71%
35.33%

1,169,683.48
1,065,937.84
964,784.67
867,186.34
773,937.99
675,382.56
593,917.73
…
57,062.77
9,083,409.36

40.15%

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = (-3,595,000) + 9,083,409.36
= 5,488,409.36
จากการประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้
คงที่ พบว่าได้ค่าเป็นบวก จานวน 5,488,409.36 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรลงทุนในโครงการ เนื่องจาก
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ
ตารางที่ 6 แสดงระยะเวลาคืนทุนกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่
ปีที่ กระแสเงินสด กระแสเงินสดสะสม เงินลงทุน ณ เริ่มโครงการ
การคืนทุน
1
1,169,683.48
1,169,683.48
3,595,000.00
ไม่คืนทุน
2
1,065,937.84
2,235,621.32
3,595,000.00
ไม่คืนทุน
3
964,784.67
3,200,406.00
3,595,000.00
ไม่คืนทุน
4
867,186.34
4,067,592.34
3,595,000.00
คืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี (
เท่ากับ 3 ปี
(0.46 x 12) = 5.46
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน

) × 12

ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่
ปีที่ กระแสเงินสด กระแสเงินสด อัตราคิดลด
IRR
PV
สะสม
(15%)
0 -3,595,000.00
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1
2
3
4
5
6
7
…
20

1,277,285.60
1,338,459.88
1,499,412.87
1,550,415.11
1,592,051.57
1,599,356.01
1,618,845.83
…
1,007,484.55
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1,277,285.60
1.15
2,615,745.48
1.32
4,115,158.35
1.52
5,665,573.46
1.75
7,257,625.03
2.01
8,856,981.04
2.31
10,475,826.87
2.66
…
…
28,295,836.36
16.37
รวมมูลค่าปัจจุบัน

-64.47%
-18.68%
6.88%
20.20%
27.67%
32.04%
34.74%
…
39.74%

1,110,683.13
1,012,067.96
985,888.30
886,454.87
791,531.00
691,445.74
608,584.11
…
61,557.59
9,166,035.28

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = (-3,595,000.00) + 9,166,035.28
= 5,571,035.28
จากการประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าปัจจุบั นสุทธิ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุน
คงที่ พบว่าได้ค่าเป็นบวก จานวน 5,571,035.28 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรลงทุนในโครงการ เนื่องจาก
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ
ตารางที่ 8 แสดงระยะเวลาคืนทุนกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่
ปีที่ กระแสเงินสด กระแสเงินสดสะสม เงินลงทุน ณ เริ่มโครงการ
1
1,110,683.13
1,110,683.13
3,595,000.00
2
1,012,067.96
2,122,751.09
3,595,000.00
3
985,888.30
3,108,639.39
3,595,000.00
4
886,454.87
3,995,094.27
3,595,000.00

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี
(
เท่ากับ 3 ปี
(0.55 x 12) = 6.58
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 6 เดือน

การคืนทุน
ไม่คืนทุน
ไม่คืนทุน
ไม่คืนทุน
คืนทุน

) × 12

สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในธุรกิจร้านกาแฟพบว่าธุรกิจร้านกาแฟส่วนใหญ่ดาเนิน
กิจการมาแล้ว 2-7 ปี โดยที่มาของแหล่งเงินลงทุนมาจากหลักทรัพย์ของตนเอง โดยในช่วงเริ่มแรกของการ
ดาเนินงานในโครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างออกแบบ
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และตกแต่งสถานที่ประมาณ 70% ค่าอุปกรณ์ในการทากาแฟและอุปกรณ์สาหรับการผลิตประมาณ 10%
ค่าเช่าที่ดินประมาณ 15% ค่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ สานักงานประมาณ 3% ค่าวางระบบสาธารณูปโภค
ประมาณ 2%
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ มีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน และจากการประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ในขณะที่รายได้คงที่ พบว่าได้ค่าเป็นบวก จานวน 5,488,409.36 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรลงทุนใน
โครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับ
โครงการ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ มีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 3 ปี 6 เดือน และจากการประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าปัจจุบันสุทธิ กรณี รายได้ลดลงร้อยละ 5
ในขณะที่ ต้ นทุ น คงที่ พบว่ า ได้ค่า เป็ น บวก จ านวน 5,571,035.28 บาท ซึ่ งแสดงให้เห็น ว่ า ควรลงทุ น ใน
โครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับ
โครงการ
อภิปรายผลการวิจัย
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ โครงการลงทุ น ของธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟสี เ ขี ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ผลิตภัณฑ์และการบริการจะต้องมีความ
หลากหลาย การจัดกิจกรรมภายในร้านกาแฟ มีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป และจะต้องมีการบริการที่ ดีอย่าง
สม่าเสมอ เพราะการบริการเป็นหัวใจสาคัญของการประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ หากมีการบริการที่
ดีจะส่งผลให้เกิดการซื้อ หรือใช้บริการซ้า อีกทั้งจะต้องให้ความสาคัญกับการจัดการสถานที่ให้มีความพร้อม
สะอาด และมีบรรยากาศภายในร้านที่ดี โดยการสร้างบรรยากาศของร้านให้มีความร่มรื่นและการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการขาย โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของบริการของธุรกิจร้านกาแฟ
(Service Quality of Coffee Shops) ของ Wang, Lo and Yang (2004) ได้กล่าวว่าคุณภาพการบริการที่
เริ่มต้นจากความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าและบริการก่อนการซื้ อ และจะรับรู้ผลการดาเนินงานต่าง ๆ
หลังจากซื้อสินค้าและได้รับการบริการ โดยผ่านการใช้ดุลยพินิจของตนเองในการประเมินกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มาใช้ในการตัดสินความพึงพอใจ
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีความเป็นไปได้ในการลงทุนและเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันของธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหันมาเข้าใช้บริการร้านกาแฟที่มีการตกแต่งและการ
สร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่นและใกล้ชิดธรรมชาติกันมากขึ้น อีกทั้งกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม
กันอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ที่เหมาะสมต่อการลงทุน โดยสอดคล้องกับผลวิจัยของ อัจจิมา เครือคา
ขาว (2555) เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟสดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่า มีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนและมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนที่ไม่สูงมากและเป็นธุรกิจ
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ขนาดย่อมส่งผลให้ง่ายต่อการบริหาร และการประกอบธุรกิจร้านกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการผู้บริโภค ทาให้
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมีความเหมาะสม
ที่จะลงทุน โดยสอดคล้องกับผลวิจัยของ วัฒนา รสชา (2554) ได้ศึกษาถึงการศึกษาศักยภาพการจัดการ
ธุรกิจที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีความสอดคล้องในส่วน
ของการจะทาร้านกาแฟให้ประสบความสาเร็จต้องมีการบริการจัดการที่ดีรวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ธุรกิจ โดยธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวได้ง่าย
ดังนั้น การบริหารการจัดการที่เหมาะสมกับธุรกิจและการสร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง
โดยการด าเนิ น ธุ รกิจ ที่ เป็น มิ ต รกับ สิ่ งแวดล้ อมจะช่ว ยตอบสนองความต้ องการของผู้ บ ริโภคที่ หัน มาให้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Marketing) Jeong, et al. (2014) ได้กล่าวว่าปัจจุบันลูกค้าเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มากขึ้ น และมี ค วามต้ อ งการบริ โ ภคสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในระยะยาวและยังสมารถช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย
อีกทั้งยังช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของลูกค้า
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตร
กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า มี มู ล ค่า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ จ ากการลงทุ น ตลอดอายุ โ ครงการ มี ค่ า มากกว่ า 0 อั ต รา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฉะนั้น ธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จึงจัดเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจแก่การลงทุน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวตัวในกรณีที่ 2 คือ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุน คงที่
จะเห็นได้ว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าแต่มี อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่าต่ากว่าการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวในกรณีที่ 1 อีกทั้งยังมีระยะเวลาคืนทุนที่มากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีความสนใจและมีความต้องการที่
จะลงทุน ควรให้ความสาคัญกับการเพิ่มรายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดจนการควบคุม
ต้น ทุน ให้ลดลง เนื่ องจากธุ รกิจร้า นกาแฟมี ต้น ทุน จากการด าเนิน งานที่ม ากเพราะถ้า ต้น ทุน สูง ขึ้น เพี ย ง
เล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อกาไรของธุรกิจและอัตราผลตอบแทนทางการเงิน ทั้งทางด้านมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการและทาให้มี ระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าการลงทุนใน
ธุรกิจอื่น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การทาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการใน
ร้านกาแฟ เนื่องจากพฤติกรรมและค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในอนาคต ดังนั้น
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การประเมินในสถานการณ์ต่อ การคาดเดาในพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่ทาวิจัย หรือผู้ที่สนใจใน
จะต้องศึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. การทาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการตกแต่งร้าน ทัศนียภาพและทาเล
ที่ตั้งของสถานประกอบการที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและความเป็นไปได้ในการ
ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
3. การทาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติและการรับรู้ที่ส่งผลต่อความต้องการในการเลือกใช้
บริการรูปแบบธุรกิจร้านกาแฟสมัยใหม่ที่เลือกใช้การทาการตลาดสีเขียวในการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจกิจร้าน
กาแฟ
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