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บทคดัย่อ 

      งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ แบบ Coworking Space ไดแ้ก่ ความ

เป็นไปไดท้างดา้นการตลาด  ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน โดยแจกเป็น google form ไดม้าทั้งหมด 150 คน 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ รวมไปถึงพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความช่ืนชอบในการใชบ้ริการร้านกาแฟ ผลการศึกษาพบวา่ 

ทางดา้นการตลาดมีความเป็นไปได ้เน่ืองจากนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา มีความสนใจในการใชบ้ริการร้าน

กาแฟเป็นจ านวนมาก  จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis , การวิเคราะห์ 4P และการวิเคราะห์ Five Force Model 

ท าใหม้องเห็นปัญหาของธุรกิจขอ้ควรระวงั และปัจจยัเส่ียงต่างๆมากยิง่ข้ึน แต่กท็  าใหม้องเห็นโอกาสความ

เป็นไปไดข้องธุรกิจอีกดว้ย  เพราะเป็นการมองภาพรวมของธุรกิจและเป็นอีกหน่ึงการวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์

การตลาด เพื่อเตรียมการรับมือปัญหาหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ในส่วนของการวิเคราะห์ทางการเงิน ได้

ค  านวณตน้ทุนและก าไร รวมไปถึงระยะเวลาคืนทุนในการลงทุน เป็นการค านวณในส่วนของยอดขายและก าไร

ท่ีจะไดรั้บ 

1.บทน า 

                ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟมีใหเ้ห็นเยอะมากผูค้นเร่ิมหนัมาบริโภคกาแฟคัว่สดบดมากข้ึน และร้านกาแฟ

ตามพื้นท่ีต่างๆกมี็ใหเ้ลือกบริการมากมายตามความชอบของผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการตกแต่งร้าน ส่ิงอ านวย

ความสะดวกภายในร้าน พื้นท่ีในร้าน บรรยากาศภายในร้าน เป็นตน้ ท าใหธุ้รกิจร้านกาแฟถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจ

ท่ีมีการแข่งขนัสูง และมีเปอร์เซ็นตท่ี์จะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากการใหค้วามส าคญัในการใชบ้ริการร้านกาแฟ 

ซ่ึงท าใหใ้นปัจจุบนัถือวา่เป็นธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจอยากจะลงทุนเปิดร้านกาแฟอีกเป็นจ านวน

มาก 

         จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในบางแสนถือวา่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีร้านกาแฟหลากหลายรูปแบบให้

ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากบางแสนมีมหาวิทยาลยับูรพาบริเวณรอบมหาวิทยาลยัมี



ร้านอาหารหรือหอพกัท่ีไม่ไกลจากมหาวิทยาลยั รวมไปถึงร้านกาแฟท่ีสะดวกต่อการเดินทางไปใชบ้ริการ และ

ร้านกาแฟในบางแสนถือเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัศึกษาไม่วา่จะเป็นการนัง่ท างาน การไปร้านกาแฟหลงัเลิกเรียนกบั

กลุ่มเพื่อน การไปด่ืมกาแฟหรือเคร่ืองด่ืมต่างๆรวมไปถึงขนมหวาน เป็นตน้  

         เทศบาลเมืองแสนสุขมีจ านวนประชากร 46,131 คน ( ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองแสนสุข 

ประชากรเดือนธนัวาคม 2563 ) และมหาวิทยาลยับูรพามีจ านวนนิสิต 27,976 คน ( ท่ีมา : กองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา ) ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงมองเห็นโอกาสน้ีในการอยากลงทุนธุรกิจร้านกาแฟแบบ 

Coworking Space บริเวณฝ่ังเดียวกบัมหาวทิยาลยับูรพา วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

การลงทุนในการเปิดร้านกาแฟแบบ Coworking Space ในบางแสนวา่ควรลงทุนหรือไม่ และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม

ท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกิจร้านกาแฟ 

2.แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 การวิเคราะห์โครงการทางดา้นอุปสงคห์รือการตลาด 

   เพื่อวิเคราะห์หาอุปสงคห์รือความตอ้งการสินคา้และบริการของตลาด ท าใหส้ามารถก าหนดลกัษณะ รูปแบบ

และคุณภาพของสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัอุปสงคข์องตลาด และประมาณการปริมาณการผลิตหรือก าหนดขนาดการ

ผลิตใหเ้หมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่เม่ือโครงการลงทุนผลิตไปแลว้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะมีผลต่อความ

เป็นไปไดข้องโครงการ 

   ดงันั้นการวิเคราะห์โครงการทางดา้นอุปสงคห์รือการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะพิจารณาความ

เป็นไปไดข้องโครงการวา่จะสามารถบรรลุไดต้ามวตัถุประสงคห์รือเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่เม่ือผลิตสินคา้หรือบริการ

ออกมาแลว้จะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือมีตลาดรองรับซ่ึงแสดงวา่โครงการจะมีรายไดห้รือมีผลตอบแทน

คุม้ค่าต่อการลงทุน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจดา้นการเงิน 

   เพื่อประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนของโครงการโดยจะเปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทนหรือรายไดท่ี้เกิด

จากโครงการกบัตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของโครงการในรูปของตวัเงิน เวลาคืนทุนนานแค่ไหนรวมทั้งประมาณการ



แนวโนม้ในอนาคตวา่จะสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งไร ในการด าเนินโครงการจะก่อใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าต่อ

การลงทุนมากนอ้ยแค่ไหนซ่ึงการวิเคราะห์โครงการทางดา้นการเงินจะเนน้ท่ีตวัเงินโดยคิดมูลค่าตามราคาตลาด 

2.3 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

      แนวคิดความพึงพอใจ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม เก่ียวกบัจิตใจ 

อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวงั หรือเกิดข้ึนกต่็อเม่ือส่ิงนั้นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลไดซ่ึ้งความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามค่านิยม 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           ขวญักมล เกรียงอุปถมัภ ์(2561) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษา: 

พื้นท่ีเขตคลองสาน ธนบุรี ศึกษาหลกัการความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด ทางดา้นเทคนิค ทางดา้นการบริหาร 

และทางดา้นการเงินในการธุรกิจประเภทโฮสเทล  ศึกษาและวจิยัดว้ยการรวบรวมขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรม 

รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นท าการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามโดยการลงสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ

และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจโฮสเทลในเขตคลองสาน และรอบเขตคลองสาน อธิบายเป็น

รายละเอียดเชิงพรรณนา สรุปประเดน็ส าคญั และเพื่อใชแ้นวทางในการช่วยตดัสินใจของผูท่ี้ตอ้งการลงทุน

ประกอบธุรกิจโฮสเทล สรุปผลการศึกษาพบวา่  พื้นท่ีเขตคลองสานมีศกัยภาพเพยีงพอในการประกอบธุรกิจ

โฮสเทล โดยอาศยัหลกัการความเป็นไปไดข้องโครงการและจากการสมัภาษณ์พบวา่เจา้ของกิจการและพนกังาน

โฮสเทลเห็นดว้ยกบัหลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจโฮส

เทลดา้นการตลาดท่ีน าเสนอมากท่ีสุด จากการน าเสนอเร่ืองการผสมผสานศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

พื้นท่ีมาสร้างคุณค่าและเป็นจุดแขง็ ซ่ึงท าใหโ้ฮสเทลแตกต่างจากท่ีอ่ืน 

           พาณิภคั พระชยั และดร.ธีระ ฤทธิรอด (2560) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเปิดร้านกาแฟ 

 “บา้นกาแฟสด หลงัมอ 24 ชม.” ฝ่ังยพูลาซ่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด 

ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน โดยแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ นกัเรียน 

นกัศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลยัขอนแก่น และบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณร้ัวมหาวทิยาลยั ฝ่ังยพูลาซ่า จ านวน 

400 ชุด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดั สินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ ผล



การศึกษา พบวา่ ดา้นการตลาด มีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากมีความสนใจในการเขา้มาใชบ้ริการร้อยละ 75.75 และ

ส่วนประสมการตลาด (7Ps)ใหค้วามส าคญัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นเทคนิค มีความเป็นไปได ้เน่ืองจากท า 

เลท่ีตั้งอยูใ่กลม้หาวิทยาลยัขอนแก่น มีพื้นท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ ดา้นการจดัการ มีความเป็นไปไดเ้น่ืองจาก

โครงการมีพนกังานทั้งหมด 7 คน ผา่นการคดัเลือกผลตอบแทนและสวสัดิการมีความเหมาะสม และดา้นการเงิน 

มีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากใชง้บประมาณ เงินทุน 5,003,596 บาท ระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ร้อยละ 34.74 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 5,540,237 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 

3 เดือน 7 วนั จึงสรุปไดว้า่ โครงการน้ีมีความเป็นไปได ้ละเหมาะสมในการลงทุน 

3.วิธีการวิจยั 

   3.1 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด 

    3.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป  

    3.1.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้ท่ีกลุ่มนกัศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา  

และผูค้นอาศยัอยูบ่ริเวณบางแสน โดยแจกเป็น google form ไดม้าทั้งหมด 150 คน 

    3.1.1.2 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสงัเกตการณ์ จากประชากรท่ีด่ืมกาแฟ หรือใชบ้ริการร้าน

กาแฟ และไดส้อบถามร้านกาแฟบริเวณบางแสน ท่ีสะดวกใหข้อ้มูลเป็นจ านวน2 ร้าน 

    3.1.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามท่ีใช ้

เป็นแบบสอบถามส าหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยั  

3.1.1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด 

- SWOT Analysis ร้านกาแฟบริเวณบางแสนเพื่อหาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของโครงการ 

- การวิเคราะห์ 4P หรือ Marketing Mix การวิเคราะห์และท าความเขา้ใจส่วนผสมทาง การตลาด เพื่อใหส้ามารถ

วางแผนทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม  



- Five force model หรือวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนั(Competitiveness) โดยวเิคราะห์วา่น่าสนใจหรือไม่ในแง่

การเขา้สู่ธุรกิจ เพื่อเอาขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไปใชใ้นการปรับปรุงธุรกิจ 

3.1.1.5 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงิน เพื่อค านวณตน้ทุน,ก าไรและระยะเวลาคืนทุน ในการลงทุนธุรกิจ  

ร้านกาแฟ 

4.ผลการศึกษา  

ส่วนท่ี 1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลหรือส ารวจตลาดดว้ยแบบสอบถาม 

      เพศหญิง อาย ุ19 - 23 ปี ราคาโดยเฉล่ียท่ีลูกคา้สามารถจ่ายไดห้รือจ่ายราคาโดยปรกติจากร้านกาแฟในบาง
แสน โดยเปอร์เซ็นตส่์วนใหญ่จะอยูท่ี่ 70 – 100 บาท/แกว้ ปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้ช่ืนชอบในการใชบ้ริการกาแฟร้าน
หน่ึงท าใหเ้ห็นวา่โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะใหค้วามส าคญัในส่วนของรสชาติกาแฟ , ท่ีนัง่ภายในร้าน และ
บรรยากาศภายในร้านเป็นอยา่งมาก ปัจจยัความคาดหวงัของลูกคา้เม่ือไปใชบ้ริการร้านกาแฟจะใหค้วามคาดหวงั
ดา้นท่ีนัง่ในการใหบ้ริการเป็นเปอร์เซ็นตม์ากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อหาแนวทางพฒันาและปรับปรุง  

       การวิเคราะห์SWOT Analysis , 4P และ Five force model ท าใหม้องภาพรวมของธุรกิจ รวมไปถึงคู่แข่งทาง
การคา้มองเห็นโอกาสและปัญหาเพื่อลดความเส่ียง พฒันาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์การเงินในส่วนของตน้ทุน , ก าไร และระยะเวลาคืนทุน 

    - ตน้ทุนในการเปิดร้าน  (1,000,000 + 50,000 + 15,000 + 8,000 + 48,000 + 60,000 + 51,0000) = 1,691,000 
บาท 

   - ก าไร/เดือน (234,000 – 116,000 + 1,000)  = 119,000 บาท 

   - ระยะเวลาคืนทุน (1,181,000 – 118,000) = 9.92 เดือน- เงินลงทุน (ไม่รวมเงินหมุนเวียน)    1,181,000 บาท 

 



   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตารางการค านวณตน้ทุน,ก าไร และระยะคืนทุน 

         สรุปไดว้า่หากขายเคร่ืองด่ืมแกว้ละ 70 บาท และในหน่ึงวนัมียอดขาย 150 บาท/แกว้ เม่ือน าตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายต่างๆรวมไปถึงรายไดท่ี้ธุรกิจจะได ้มาหกัลบออกมาเป็นก าไรแลว้ จะสามารถคืนทุนไดภ้ายใน 9 เดือน 

5.สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

        จากการวเิคราะห์ในส่วนของขอ้มูลท าใหเ้ห็นภาพรวมของธุรกิจมากยิง่ข้ึน และยงัมองเห็นถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการเปิดร้านกาแฟชดัข้ึนอีกดว้ย นอกจากมองเห็นภาพรวมเก่ียวกบัธุรกิจยงัท าใหเ้ห็นถึงคู่แข่งขนั

ทางการตลาดท่ีชดัข้ึน หลงัจากการวิเคราะห์การดูแบบสอบถามของลูกคา้บางกลุ่มท าใหเ้ห็นปัจจยัความช่ืนชอบ

ของลูกคา้มากยิง่ข้ึน เห็นมุมมองของลูกคา้มากยิง่ข้ึน สามารถน าส่วนหน่ึงมาเพื่อเปรียบเทียบดูวา่ตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ เป็นอีกส่วนหน่ึงเพื่อเป็นการรอบคอบแกไ้ขในการจะท าธุรกิจก่อนลงมือท าจริง และ

ส าคญัมากอยา่งหน่ึงในการศึกษาจะท าธุรกิจร้านกาแฟกย็งัเป็นในส่วนของตน้ทุนกบัการส ารวจตลาดความนิยม 

ณ ช่วงเวลานั้นๆอยูส่ม ่าเสมอ ในส่วนของการวิเคราะห์ทางดา้นการเงินท าใหเ้ห็นงบประมาณโดยคร่าวๆในการ

ลงทุน และก าไรท่ีอาจจะไดรั้บ รวมไปถึงระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟดว้ย 

 


