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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดร้าน
กาแฟ Molly's café  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน  เครื่องมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษามี 2 กลุ่ม คือ 1) 
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการของร้านกาแฟ Molly's café จ านวน 60 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตามแนวคิดของ W.G.cochran และ 2) ผู้ประกอบการและพนักงานธุรกิจร้าน
กาแฟ Molly's café อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการของร้านมากท่ีสุด คือ ด้าน
บุคลากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส 
 ด้านเทคนิค ท าเลท่ีต้ังของร้านในเขตชุมชน คมนาคมสะดวก ขนาด
ของร้านกาแฟมีความเหมาะสม   
 ด้านการจัดการ แผนพัฒนาด้านการบริหารร้านในปัจจุบัน คือ การ
จัดการคลังสินค้าให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ ส่วนแผนกการบริหารร้านใน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  2,3 นักศกึษาหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
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อนาคตจะมีการจัดหาพนักงานเพิ่มข้ึน เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อลูกค้ากรณีท่ี
เจ้าของร้านหยุด  
 ด้านการเงิน พบว่า มีระยะเวลาคืนทุนคือ 3 ปี 8เดือน 8 วัน เงินทุน
และต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก คือ 2.46% มูลค่าปัจจุบันสุทธิคือ 213,209.85 
อัตราผลตอบแทนภายใน คือ 18.19% และดัชนีการท าก าไร คือ 1.54 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟ Molly’s café อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความ
คุ้มค่าในการลงทุน 
 
Abstract 
This research is a study Assessment of Investment value of Molly’ s 
café in Maesot, Tak in 4 viewpoints:  marketing, technics, 
managements and financials.  Studying from the entire population. 
Questionnaires and interviews were used as tools to collect 
data.The samples used in the study are consumers who come to 
user services at Molly’ s café 60 persons by using random method 
of W.G.  Cochran’ s concept and Molly’ s café owner and the staff 
The result found that the viewpoint of marketing mix affected 
decision making of consumers in using the café’ s services in the 
highest level that was the service of the shop staff.  The in part of 
good services mind.  The viewpoint of technics, the location of the 
shop is easy to access and provides enough parking lots in front of 
the shaft. The size of café in suitable and simple. The viewpoint of 
managements.  The owner play to recruit new staff to provide staff 
to provide sufficient services for all consumer.  And development 
of café to be interested in by the café will develop.  
The viewpoint of financials indicated that Molly’s café has payback 
period in 3 years 8 months and 9 days.  The capital budget and 
average investment cost was 2. 46% , net present value was 
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213,209. 85, internal rate of income was 18. 19% and profitability 
index was 1.54 These results concluded that Molly’ s café is worth 
investing. 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการด่ืมกาแฟเป็นท่ีนิยมมากข้ึนส าหรับประชาชนในประเทศ
ไทย ซึ่งแต่เดิมกาแฟได้รับความนิยมแค่ในหมู่วัยท างานท่ีด่ืมกาแฟเพื่อกระตุ้น
ให้ร่างกายกระฉับกระเฉง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนท่ัวไปเริ่มช่ืนชอบการ
ด่ืมกาแฟสดมากยิ่งข้ึน ร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่งน่ารัก สวยงาม หรือมีมุมให้
ลูกค้าน่ังท างานจะเป็นท่ีนิยมมาก ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟเติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง เห็นได้จากส่วนแบ่งตลาดอาหารในประเทศไทย ธุรกิจร้านกาแฟปี 
พ.ศ.2560 มีมูลค่าตลาด 21,220 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต 10% ถือว่า
มีอัตราการเติบโตของธุรกิจเพิ่มข้ึนจากปี พ .ศ.2559 ดังน้ันธุรกิจร้านกาแฟจึง
เป็นท่ีน่าสนใจของผู้ท่ีต้องการลงทุนเปิดร้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง (ศูนย์
อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 
 อ าเภอแม่สอดเป็นอ าเภอหน่ึงในจังหวัดตาก เป็นเมืองการค้ามีแนว
ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถูกจัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ท าให้มีผู้คนหลากหลายเช้ือชาติเดินทางมายังอ าเภอแม่สอดเพื่อมาท างาน หรือ
มาท่องเท่ียวในอ าเภอแม่สอดแล้วข้ามไปเท่ียวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา มีผู้ลงทุนหลายรายท่ีมาเปิดธุรกิจในแม่สอด และธุรกิจร้านกาแฟก็เป็นธุรกิจ
แรกท่ีผู้คนท่ัวไปคิดอยากลงทุนเช่นกันเห็นได้จากจ านวนร้านกาแฟในอ าเภอแม่
สอดท่ีมีจ านวนมาก ซึ่งมีจ านวน 64 ร้าน (ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด , 
2562) ในแต่ละร้านมีจุดเด่นแตกต่างกันไป เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เข้าร้าน ซึ่ง
บางร้านมีจุดเด่นคือรสชาติ บรรยากาศของร้าน หรือมีมุมให้ลูกค้าสามารถน่ัง
ท างานได้ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการอย่างต่อเน่ือง และสิ่งส าคัญท่ี
เจ้าของร้านกาแฟควรค านึงถึงคือท าเลท่ีต้ังของร้าน ร้านกาแฟท่ีต้ังอยู่สถานท่ี
เป็นท่ีนิยม เช่น สถานท่ีใกล้แหล่งท างาน มหาวิทยาลัย โรงเรียนถือเป็นท าเล
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ท่ีต้ังท่ีดี เพราะว่าเป็นสถานท่ีมีผู้บริโภคจ านวนมาก หากมีการบริหารงานท่ีดี
กิจการก็จะมีก าไร 
 ร้านกาแฟ Molly’s café เป็นร้านกาแฟท่ีต้ังอยู่ท่ี 21/33 ต าบลแม่
สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดกิจการมาแล้ว 2 ปี เป็นร้านกาแฟขนาด
เล็กเน้นการตกแต่งให้มีบรรยากาศอบอุ่นดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน เหตุผลท่ีเลือก
ร้านกาแฟร้านน้ี เน่ืองจากร้านต้ังอยู่ในเขตหมู่บ้าน ไม่อยู่ใกล้สถานท่ีท างาน 
แหล่งท่องเท่ียว ศูนย์หน่วยงานต่างๆ ทางเจ้าของกิจการเปิดด าเนินงานมาแล้ว 
2 ปี ซึ่งมีลูกค้า และทางร้านต้องการทราบถึงความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน
ร้านกาแฟ Molly’s café ในระยะยาวเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ  ดังน้ัน 
คณะผู้วิจัยจึงประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Molly’s café 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในเร่ืองการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และ
ด้านการเงิน ท้ังน้ีร้านกาแฟ Molly’s café สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปปรับ
ใช้พัฒนาร้านเพื่อต่อยอดการจัดการของร้านได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ “Molly's café” 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค 
ด้านการจัดการ และด้านการเงิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยจ าแนกขอบเขตของการวิจัยได้ ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน จ านวน 4 ด้าน คือ 1) การ
วิเคราะห์ด้านการตลาด 2) การวิเคราะห์ด้านเทคนิค 3) การวิเคราะห์ด้านการ
จัดการ และ 4) การวิเคราะห์ด้านการเงิน 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะศึกษาคือ ร้าน Molly’s café 
ต้ังอยู่ท่ี 21/33 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
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 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา โดยเริ่ม
ต้ังแต่ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 และสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 
วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษามี 2 กลุ่มคือ 1) ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการของร้าน
กาแฟ Molly's café อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 2) ผู้ประกอบการและพนักงานธุรกิจร้านกาแฟ Molly's café อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จ านวนท้ังหมด 2 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษามี 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการของร้านกาแฟ Molly's café 
จ านวน 60 คน ใช้วิธีการสุ่มตามแนวคิดของ W.G.cochran และ 2) ผู้ประกอบการ
และพนักงานธุรกิจร้านกาแฟ Molly's café อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 
2 คน คน โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา  อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบ ด้วย สาเหตุท่ีบริโภคกาแฟ ปริมาณกาแฟท่ีบริโภคใน
หน่ึงวัน จ านวนครั้งในการใช้บริการท่ีร้านกาแฟ เมนูกาแฟท่ีมักซื้อจากร้าน
กาแฟ เวลาท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟ เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดหรือ 7P’s ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสัมภาษณ์ศึกษาการด าเนินงานของร้านกาแฟ Molly's café 
ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านเทคนิค ด้าน
การจัดการ และด้านการเงิน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีท้ังหมด 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลของร้านกาแฟ Molly's café ต าบล
แม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลของร้าน ปัจจัยสาเหตุใน
การมาใช้บริการของผู้บริโภค 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเอกสารข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ เพื่อจัดท าแบบสอบถามให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย (IOC) เพื่อ
หาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ จากน้ันลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ประชาชน
ท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟ Molly's café ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก จ านวน 60 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมท้ังหมดได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
การศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแบบสัมภาษณ์และน าไปสัมภาษณ์เจ้าของร้าน
กาแฟ Molly's cafe ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย    

การวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยมีวิธีการค านวณดังน้ี 
เงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หรือต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินท่ีใช้ในการ

ลงทุน เน่ืองจากเงินลงทุนเป็นส่วนของเจ้าของเองท้ังหมด จึงท าการค านวณ
ต้นทุนของเงินทุนในส่วนของเจ้าของ เท่ากับอัตราผลตอบแทนคงท่ี ไม่มีความ
เสี่ยง ซึ่งได้แก่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประเภทพันธบัตรออมทรัพย์
ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1 อายุพันธบัตร 3 ปี 
ดอกเบี้ยแบบคงท่ีร้อยละ 2.46 ต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) รายได้
ส่วนน้ีเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสหากไม่น าเงินลงทุนส่วนน้ีเปิดร้านกาแฟ Molly's 
café อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก แต่น าเงินส่วนน้ีซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะได้รับ
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ประโยชน์ตามท่ีกล่าวมา ดังน้ัน WACC จะเท่ากับ 2.46% (พานิภัค พระชัย 
2560, หน้า 100) 

ระยะเวลาคืนทุน  จากข้อมูลท่ีได้มาจากการตอบแบบสัมภาษณ์ของ
เจ้าของร้าน พบว่าเงินลงทุนสุทธิของร้านคือ 400,000 บาท ผลตอบแทนสุทธิ
คือ 9,050 บาทต่อเดือน หรือ 108,600 บาทต่อปี จากข้อมูลดังกล่าวสามารถ
น ามาคิดระยะเวลาคืนทุนดังน้ี 

                      ระยะเวลาคืนทุน = 
เงินลงทุนสุทธิ

ผลตอบแทนสุทธิ
 

             = 
400,000

108,600
 

             = 3.68 
(เพ็ญพิมล ลีโนทัย 2558, หน้า 114 - 115) 
ดังน้ันร้านกาแฟ Molly’s café จะมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 8 เดือน 9 วัน 
 แสดงให้เห็นว่าร้านกาแฟ Molly’s café อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 8 เดือน 9 วัน ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนในระยะสั้น
แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

            NPV = ∑ CFt

(1+r)
t

n
t=0  

 
ประเมินความคุ้มค่าของร้าน 5 ปี 
เงินลงทุนเริ่มต้นของร้านอยู่ท่ี = 400,000 บาท 
กระแสเงินสดในปีท่ี 1 = 108,600 บาท 
โดยมีการประมาณการกระแสเงินสดเพิ่มข้ึน 10 % ในแต่ละปี 
อัตราคิดลด = 2.46 % (อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล) 
วิธีคิด  

NPV = -400,000 + 
108,600

(1+0.0246)1+ 
119,460

(1+0.0246)2+ 
 131,406

(1+0.0246)3+  
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144,546.60 

(1+0.0246)4 + 
159,001.26 

(1+0.0246)5 

      = -400,000 + 613,209.85 
      = 213,209.85 บาท 

ในระยะเวลา 5 ปี ร้ านกาแฟ จะมีมูล ค่าปัจจุบันสุทธิ เ ท่ากับ 
213,209.85 บาท มีค่ามากกว่าศูนย์ ซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน 
(ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 2560, หน้า 98 - 100) 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
      C0   = R1(1 +  IRR)−1 + R2(1 +  IRR)−2 + R3(1 +  IRR)−3  
                   + R4(1 +  IRR)−4 + R5(1 +  IRR)−5 

สมมติ i = 18.19% 
400,000 = 108,600(PVIF18.19%,1) + 119,460(PVIF18.19%,2)     
                +131,406(PVIF18.19%, 3) + 144,546.60(PVIF18.19%,4)  
                +159,001.26(PVIF18.19%,5) 
400,000 = 108,600(0.8461) + 119,460(0.7159) + 131,406(0.6057) 
               + 144,546.60(0.5125) + 159,001.26(0.4336) 
            = 400,023.56 (ซึ่งมากกว่า 400,000 บาท อยู่ 23.56 บาท)  

ดังน้ัน IRR = 18.19% โดยประมาณ 
น่ันคือ อัตราผลตอบแทนจากร้านกาแฟ Molly’s café น้ีเท่ากับ 

18.19% โดยประมาณ 
         ถ้าร้านต้องการผลตอบแทนข้ันต่ า 2.46 % 
         ดังน้ัน ร้านกาแฟมีความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะ 18.19% > 2.46% 
(เพ็ญพิมล ลีโนทัย 2558, หน้า 117 - 121) 

ดัชนีการท าก าไร (PI)  
                  PI =    [P1 + P2 + P3 + P3 + P5]  
            C0  
                  = 614,362.51 
                       400,000 
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                  = 1.54 
 ดังน้ัน ร้านกาแฟ Molly’s café มีความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะ  
PI > 1 (เพ็ญพิมล ลีโนทัย, 2558, หน้า 123 - 125) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาด้านการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคเข้ามา
ใช้บริการร้านกาแฟ Molly's café อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 60 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ปี    มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001 - 
20,000 บาท ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟส่วนใหญ่ พบว่า สาเหตุ
ท่ีด่ืมกาแฟเพราะชอบในรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ จ านวนกาแฟท่ีบริโภค
ใน 1 วันมากท่ีสุดคือ 1 แก้ว จ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟเฉลี่ย 3 - 4 
ครั้งต่อสัปดาห์ และช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการคือ   12.01 - 14.00 น. เครื่องด่ืมท่ี
ซื้อเมื่อมาร้านกาแฟมากท่ีสุดคือ คาปูชิโน่ ด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟ Molly's café พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอันดับหน่ึง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89  
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.79 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.79 ด้าน
ราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.37 ตามล าดับ  
 ผลการศึกษาด้านเทคนิค พบว่า การเลือกท าเลท่ีต้ังของร้าน ร้าน
ต้ังอยู่ในเขตชุมชน แต่ไม่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียว สถานศึกษา และสถานท่ีท างาน 
แต่มีเส้นทางท่ีเดินทางไปกลับสะดวก มีบริเวณจอดรถหน้าร้าน ท าให้ลูกค้า
เข้าถึงร้านค้าได้ง่าย ขนาดของร้านกาแฟมีความเหมาะสมตัวอาคารมั่นคง
แข็งแรง มีการจัดตกแต่งร้านให้ดูเรียบง่าย คล้ายห้องรับแขกของแต่ละบ้าน มี
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การจัดบาร์เปิดโล่ง ลูกค้าสามารถพูดคุยกับเจ้าของร้านได้ การจัดซื้อวัตถุดิบจะ
ติดต่อซื้อจากผู้ผลิตท่ีกรุงเทพฯโดยตรง และไม่ผูกขาดการซื้อ 
 ผลการศึกษาด้านการจัดการ พบว่า การบริหารจัดการร้านมีลักษณะ
เจ้าของคนเดียวธุรกิจครอบครัว มีพนักงาน 1 คน แผนพัฒนาด้านการบริหาร
ร้านในปัจจุบัน คือ การจัดการคลังสินค้าให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ ส่วน
แผนการบริหารร้านในอนาคตจะมีการจัดหาพนักงานเพิ่มข้ึน เพื่อให้ไม่มี
ผลกระทบต่อลูกค้ากรณีท่ีเจ้าของร้านหยุดหรือติดธุระ รวมถึงการพัฒนาร้านให้
มีจุดเด่นข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีสนใจของผู้ท่ีสัญจรไปมา 

ผลการศึกษาด้านการเงิน พบว่า ร้านกาแฟ Molly's café อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก มีระยะเวลาคืนทุนคือ 3 ปี 8 เดือน 9 วัน เงินทุนและต้นทุน
ถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนัก (WACC) คือ 2.46% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) คือ 
213,209.85 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) คือ 18.19% และดัชนีการท าก าไร 
(PI) เท่ากับ 1.54 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟ Molly's café อ าเภอแม่-สอด 
จังหวัดตาก มีความคุ้มค่าในการลงทุน  
 
การอภิปรายผล  

จากการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนร้านกาแฟ Molly's café 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท้ังในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ 
และด้านการเงิน พบประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังน้ี  

1. การศึกษาความคุ้มค่าด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟ Molly’s café ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.89 โดยเฉพาะเรื่อง พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พาณิภัค พระชัย (2560, หน้า 99) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ “บ้านกาแฟสดหลังมอ 24ชม” ฝั่งยู
พลาซ่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน
กาแฟ Molly’s café ด้านบุคลากร อยู่ ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 
โดยเฉพาะเร่ือง เป็นกันเอง สุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า 
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 2. การศึกษาความคุ้มค่าด้านเทคนิค พบว่า ท่ีต้ังของร้านอยู่ในท าเลท่ี
มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและปลอดภัย มีพื้นท่ีจอดรถหน้าร้าน ท าให้ลูกค้า
เข้าถึงร้านได้ง่าย บริเวณร้านท้ังภายในภายนอกแบ่งเป็นสัดส่วนไม่แออัด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพาณิภัค พระชัย (2560, หน้า 99 - 100) ท่ีได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ “บ้าน
กาแฟสดหลังมอ 24 ชม.” ฝั่งยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ท าเลที่ต้ัง
ของร้านอยู่ในเส้นทางท่ีการคมนาคมสะดวก และปลอดภัย ลูกค้าสามารถ
เดินทางมาใช้บริการได้สะดวก บริเวณร้านท้ังภายในและภายนอกร่มรื่น ไม่
แออัด รองรับลูกค้าได้ทุกไลฟ์สไตล์ ท าให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ง่าย 

3. การศึกษาความคุ้มค่าด้านการจัดการ พบว่า ร้านกาแฟ Molly's 
café เป็นร้านขนาดเล็กและเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว ดังน้ันผู้ประกอบ
กิจการจะท าหน้าท่ีในการดูแลและบริหารเองท้ังหมดด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้
ร้านสามารถท่ีจะวางแผน และบริหารจัดการได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
พนักงานจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และวางแผนการเงิน การจัดการ
ร้านท่ีมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต จากการการศึกษาวิจัยพบว่า ความรู้ความ
ช านาญของตนเอง และบุคลากร มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการลงทุน ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2560, หน้า 4 -6) ท่ีได้กล่าวว่า 
ความรู้ความช านาญของตนเองและบุคลากรในแขนงท่ีจะด าเนินงาน ไม่ว่า
ความช านาญทางเทคนิคการผลิตจ าหน่ายการบริหารแรงงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
อย่างยิ่งเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีจะบริหารและด าเนินงานในการใช้ทรัพยากรทุกชนิด
เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการลงทุน ดังน้ันผู้ริเริ่มต้นลงทุนจึงต้องเลือกธุรกิจ
ท่ีตนมีความช านาญจึงจะท าให้สามารถแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้  

4. การศึกษาความคุ้มค่าด้านการเงิน พบว่า ร้านกาแฟ Molly's café 
ใช้เงินลงทุนท้ังสิ้น 400,000 บาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 213,209.85 
บาท มีค่าเป็นบวก แสดงว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เท่ากับ 18.19% โดยมีอัตรามากกว่าอัตราผลตอบแทนข้ันต่ าท่ีต้องการท่ี 
2.46% และมีระยะเวลาคืนทุนท่ี 3 ปี 8 เดือน 9 วัน โดยโครงการน้ีมีความ
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คุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพาณิภัค พระชัย (2560, หน้า 
100 - 101) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้าน
กาแฟ “บ้านกาแฟสดหลังมอ 24 ชม.” ฝั่งยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า 
เงินลงทุนท้ังสิ้น 5,003,596 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 5,540,237 
บาท โดยมีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 34.74 % โดยมี
อัตรามากกว่าอัตราผลตอบแทนข้ันต่ าท่ีต้องการท่ี 2.35% และมีระยะเวลาคืน
ทุนท่ี 2 ปี 3 เดือน 7 วัน จากการศึกษามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็น
บวกเหมือนกัน แสดงว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุน แต่จ านวนมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิมีค่าไม่เท่ากันเน่ืองจากเงินลงทุนร้านไม่เท่ากัน การลงทุนใช้จ านวนเงินไม่
เท่ากันอาจแตกต่างกันท่ีขนาดและ*พื้นท่ีการลงทุน  รวมถึงจ านวนเงินยอดขาย
และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมีจ านวนท่ีไม่เท่ากันจึงท าให้มีก าไร กระแสเงินสด
สุทธิต่างกัน และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในแต่ละปีจะมีค่าต่างกันข้ึนอยู่
กับรัฐบาลก าหนดเมื่อน ามาค านวณจึงท าให้ท่ีได้ค่าไม่เท่ากัน ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีอัตรามากกว่าอัตราผลตอบแทนข้ันต่ าท่ีต้องการ
เหมือนกัน ระยะเวลาคืนทุนของการเปิดร้านกาแฟก็มีความใกล้เคียงกัน 
สามารถสรุปได้การลงทุนการเปิดร้านกาแฟมีความคุ้มค่ากับการลงทุน และใน
คืนในเวลาประมาณ 2-3 ปี ถือว่าคืนทุนในระยะเวลาท่ีสั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
เปิดร้านกาแฟ Molly's cafe อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท้ังน้ีเพื่อข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ร้านกาแฟ จากผลการศึกษาครั้งน้ีท าให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีสนใจจะ
ประกอบธุรกิจร้านกาแฟในอนาคตต่อไปดังน้ี  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

การประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนของร้าน Molly's café ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย เน่ืองจากเงินลงทุนเป็นส่วนของเจ้าของท้ังหมด 
จึงท าการค านวณต้นทุนของเงินทุนในส่วนของเจ้าของ เท่ากับอัตรา
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ผลตอบแทนท่ีไม่มีความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เพื่อ
เทียบว่าหากไม่น าเงินมาลงทุนเปิดร้านกาแฟ แต่น ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ซึ่งเป็นการลงทุนท่ีไม่มีความเสี่ยง จะมีความคุ้มค่ากว่าหรือไม่  และประเมิน
ความคุ้มค่า 5 ปี เน่ืองจากหลังจากครบปีท่ี 5 จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อม
บ ารุงเครื่องใช้ เช่น เครื่องชงกาแฟ และอุปกรณ์ภายในร้าน จึงท าการประเมิน
ความคุ้มค่าของร้านกาแฟเพียง 5 ปี ซึ่งจากการประเมินและวิจัยด้านเทคนิค 
เรื่องท าเลท่ีต้ัง พบว่า ร้านค้าอยู่ไกลสถานท่ีท างาน แหล่งชุมชน และแหล่ง
ท่องเท่ียว แต่ว่าร้านมีระยะเวลาคืนทุนท่ีไม่นานและมีความคุ้มค่ากับการลงทุน 
แสดงให้เห็นถึงการบริการจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 การคิดเงินเดือนพนักงานในการวิจัยครั้งน้ีไม่ได้คิดตามค่าแรงงานข้ัน
ต่ าเน่ืองจาก พนักงานในร้านคือคุณแม่ของเจ้าของร้าน ซึ่งไม่ได้ท างานทุกวันจึง
มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามความเหมาะสมของทางเจ้าของร้าน ใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปหากเป็นร้านกาแฟร้านอื่นควรคิดเงินเดือนตาม
ค่าแรงงานข้ันต่ า  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป  

ควรศึกษาธุรกิจร้านกาแฟหลายๆร้าน เพราะแต่ละร้านอาจมีความ
แตกต่างกันไปตามการลงทุน ท าเลท่ีต้ัง และการบริหารจัดการร้าน และ
ประเมินเปรียบเทียบข้อแตกต่างท่ีเกิดข้ึนตามขนาดของธุรกิจ 
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