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บทคัดย่อ 

 
 ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ Bakery จากเปลือกกาแฟ จ.กรุงเทพมหานคร   

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ Bakery จากเปลือกกาแฟของกลุ่มคนใน จ.กรุงเทพมหานคร 2) ความตอ้งการดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ Bakery ของกลุ่มคนใน จ.กรุงเทพมหานคร 3) เปรียบเทียบความตอ้งการดา้นปัจจยั

พฤติกรรมจ าแนกตามประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ Bakery จากเปลือกกาแฟของกลุ่มคนใน จ.

กรุงเทพมหานคร และ 4) ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ในการด าเนินงานทางธุรกิจ Bakery จากเปลือก

กาแฟในจ.กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 

400 ชุด 

 ผลการวิจัย 1) ความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนัให้ความส าคญัเร่ืองของคุณประโยชน์ เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพมากข้ึน 2) ผูบ้ริโภคในจ.กรุงเทพมหานครมีการด าเนินชีวิตแบบ

เร่งรีบ เน้นความรวดร็วสะดวกสบาย 3) ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน15,000 - 30,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และ 4) ประมาณการ

ระยะเวลาที่กิจการจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งหมดโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 3 ปี 7 เดือน อตัราผลตอบแทน

ภายใน (IRR) คิดเป็นร้อยละ 83.50 

 

ค าส าคัญ : ความต้องการด าเนินงาน , ธุรกจิเบเกอร่ีจากเปลอืกกาแฟ   



Abstract 

 

 Business Demand and Operation of Bakery Products form Coffee Shells Bangkok 

 The research purpose are to study 1) 7Ps marketing mix demand that affects the decision to buy a 

bakery from the coffee crust of the insiders. Bangkok 2) Consumer behavior demand in purchasing bakery 

among people in Bangkok 3) Comparison of needs for behavioral factors classified by demographics That 

affects the decision to buy Bakery from the coffee shells of the people in the group. Bangkok and 4) Sales and 

sales trends for 5 years in operating the bakery business from coffee shells in Bangkok. The researcher has 

collected the questionnaire data 400 sets 

 Results show that 1) The current market demands prioritize the benefit. Because consumers pay 

more attention to health issues 2) Consumers in Bangkok have a fast paced lifestyle. Emphasis on speed and 

convenience 3) Consumers are female, aged between 21 - 30 years old, graduated with a bachelor's degree. 

Monthly income of 15,000 - 30,000 baht, working as an employee of a private company and 4) Estimated time 

for the business to receive all investment back, based on present value, 3 years 7 months, internal rate of 

return (IRR) is 83.50%. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ปัจจุบนัสังคมไทยเป็นสังคมเมืองท่ีมีแต่ความเร่งรีบและการแข่งขนั โดยเฉพาะกบัคนวยัท างานท่ีตอ้งใช้

ชีวิตอย่างเร่งด่วน เวลาจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการ ส่งผลให้พฤติกรรมในดา้นต่างๆ ของ

คนท างานเปล่ียนไป ไม่เวน้แมแ้ต่พฤติกรรมการบริโภค ท่ีรับเอาวฒันธรรมดา้นอาหารการกินของชาวตะวนัตก

เขา้มา โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นและคนท างานท่ีหันมาบริโภคเบเกอร่ีเป็นอาหารหลกัเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ี

บริโภคเบเกอร่ีเป็นเพียงของวา่งรองทอ้ง หรืออาหารหวานหลงัม้ืออาหารเท่านั้น เน่ืองจากเบเกอร่ีเป็นอาหารท่ี

รับประทานไดส้ะดวกในระหว่างการเดินทางและสามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การด าเนินชีวิตของคนใน

สังคมเมือง โดยเบเกอร่ีเป็นอาหารท่ีชาวตะวนัตกนิยมรับประทานมานานแลว้ และได้เผยแพร่จนได้รับความ

นิยมแพร่หลายกลายมาเป็นอาหารหลกัประจ าวนั ส่วนในประเทศไทยปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวไทยให้ความส าคญั

กบัการท าอาหารรับประทานเองในบา้นนอ้ยลง  อาหารพร้อมรับประทานจึงไดรั้บความนิยมมากข้ึนเป็นล าดบั  

และเบเกอร่ีเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับประทานเป็นอาหารว่าง รวมไปถึงการบริโภคทดแทน

อาหารม้ือหลกั กระแสนิยมในการบริโภคเบเกอร่ีเพิ่มมากข้ึนทุกวนั  เน่ืองจากเบเกอร่ีเป็นอาหารท่ีรับประทาน

ไดง่้าย  สะดวก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเดินทางและการท างานท่ีเร่งรีบ  ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีต่างๆจ านวน

มาก  ประกอบกบัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในรายการโทรทศัน์ตามสถานีต่างๆ  อีกทั้งรูปแบบท่ีมีความแปลกใหม่

ของรูปลกัษณ์เบเกอร่ีในปัจจุบนั ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจเม่ือได้พบเห็น  จึงท าให้มีผูป้ระกอบธุรกิจ

ประเภทน้ีจ านวนมาก 

 ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารไดรั้บผลกระทบและรับแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ค าสั่ง

เคอร์ฟิว/มาตรการ Lockdown และนโยบาย WFH ท าให้ผูป้ระกอบการบางส่วนขาดแคลนแรงงานและมีก าลงั

การผลิตลดลง แต่ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดค้าดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมปี 

2564 วา่จากกรณีการระบาดของไวรัส COVID-19 จะสามารถควบคุมไดดี้ยิ่งข้ึน คาดวา่จะเร่ิมฟ้ืนตวัอย่างค่อย

เป็นค่อยไป ซ่ึงไดรั้บแรงหนุนจากแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคู่

คา้หลกั และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศของภาครัฐ ส่งผลให้แนวโนม้การบริโภคและการส่งออก

อาหารและเคร่ืองด่ืมค่อยๆปรับตวัดีข้ึน 



 การรับประทานอาหารของคนไทยถูกสร้างสรรคป์ระสบการณ์อยูใ่นระดบัท่ีสูงแลว้ รสชาติกลายเป็น

เร่ืองรองท่ีคนไทยก้าวขา้มผ่านไป ธุรกิจอาหารตอ้งน าศาสตร์ชั้นสูงสร้างสรรค์เมนูอาหาร (Creative reign 

supreme) มากกว่าแค่ให้ผูกิ้นไดส้ัมผสัแค่รสชาติ แต่เป็นการสัมผสัทางตาและทางใจ โดยกระแสอาหารเพื่อ

สุขภาพ (Healthy Food is a continuous mega trend) เร่ิมมีบทบาทมากข้ึน สะทอ้นให้เห็นวา่คนไทยต่ืนตวัใน

เร่ืองสุขภาพ และอาหารการกินท่ีให้ประโยชน์มากข้ึน Euromoritor ยงัไดก้ล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจกาแฟในปี 

2564 ว่า ธุรกิจคาเฟ่ร้านกาแฟยงัไปต่อไดแ้มว้่าธุรกิจเชนร้านกาแฟในไทยจะมีมูลค่าประมาณกว่า 10,000 ลา้น

บาท และเกิดโอเวอร์ซพัพลายมากมาย แต่กาแฟยงัคงเป็นเคร่ืองด่ืมเสพติดส าหรับใครหลายๆ คนอยา่งนอ้ยตอ้ง

ด่ืม 1 แกว้ต่อวนั 

 เราปฏิเสธไม่ไดว้่าธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจท่ีควบคู่ไปกบัธุรกิจเบเกอร่ี เราจึงเล็งเห็นส่ิงท่ีเรามีอยู่และยงั

ไม่ไดใ้ช้ประโยชน์คือเปลือกกาแฟท่ีเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากในกระบวนการท ากาแฟพบว่าส่วนท่ี

สามารถน ามาใชท้  ากาแฟไดจ้ริงมีเพียง 10% - 20% โดยส่วนท่ีเหลือจะเป็นกะลากาแฟ 30% - 40 % และเปลือก

กาแฟถึง 50% จึงเห็นไดว้่าส่วนท่ีเหลือมากท่ีสุดคือเปลือกกาแฟ และขอ้เสียของเปลือกกาแฟท่ีเห็นไดช้ดัเจน

ท่ีสุดคือเน่าเร็ว การยอ่ยสลายของเปลือกท าให้เกิดกล่ินเหม็น และท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากการท่ีตอ้งการ

น าของเสียมาใช้ให้เกิดมูลค่าและเป็นผลประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด จึงคิดคน้วิธีการน ามาท าเป็นเบเกอร่ีจาก

เปลือกกาแฟ  เพื่อกา้วเขา้สู่อุตสาหกรรมเบเกอร่ีซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง ส าหรับการปรับตวั

ของผูป้ระกอบการต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ถือเป็นความทา้ทายท่ีจะตอ้งปรับตวัให้ทนัและสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและทนัเวลา ด้วยเหตุเทคโนโลยี

ความสะดวกสบาย รวมถึงสังคม ส่งผลใหโ้ซเชียลมีเดียอิทธิพลต่อการเลือกของผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคบางส่วน

ตดัสินใจเลือกไปทานร้านอาหารตามเพื่อนในโซเชียลมีเดีย ดงันั้นในธุรกิจเบเกอร่ี อุตสาหกรรมเบเกอร่ีของไทย

จึงตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ด ้ทั้งความสะดวกสบาย พร้อมรับประทาน ทนัสมยัและกระแส 

การบริโภคเพื่อโชวใ์นโซเชียลเน็ตเวิร์คเพิ่มมากยิ่งข้ึน  ผูค้นมองหาประสบการณ์ใหม่ๆในการบริโภคเบเกอร่ี  

ไม่ใช่แค่เพื่ออ่ิมทอ้ง  แต่เพื่อประกาศให้รู้ว่าได้เป็นคนแรกท่ีลองของใหม่ก่อนใคร  การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้

น่าสนใจจึงเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญั ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อความเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการท าวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์,ราคา,สถานท่ี

,การส่งเสริมทางการตลาด,บุคลากร,กายภาพและกระบวนการ) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ Bakery จากเปลือก

กาแฟของกลุ่มคนใน จ.กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาความต้องการด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ Bakery ของกลุ่มคนใน จ.

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการดา้นปัจจยัพฤติกรรมจ าแนกตามประชากรศาสตร์ (เพศ,อายุ,สถานภาพ,

อาชีพ,รายได)้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ Bakery จากเปลือกกาแฟของกลุ่มคนใน จ.กรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี ในการด าเนินงานทางธุรกิจ Bakery จากเปลือกกาแฟใน

จ.กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา  

 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้เป็นตน้ 

 2. ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือ  Bakery  จากเปลือกกาแฟ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) การสร้างและน าเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) และ ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

 ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมาย 

 ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ Bakery  จากเปลือกกาแฟ ของประชากรในจ.กรุงเทพมหา

นคร จ านวน 400 คน โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 



 ขอบเขตด้านพืน้ทีศึ่กษา 

 ท าการวจิยัในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในงานวจิยัความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจ Bakery จากเปลือกกาแฟ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาขอ้มูลจาก
บทความทางวชิาการ งานวจิยั เอกสารและส่ือต่างๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการศึกษาหายอดขาย การด าเนินงาน
ของธุรกิจและเพื่อใช้วางแผนการตลาดของธุรกิจ โดยน าเสนอการทบทวนงานวรรณกรรมในรายละเอียด
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมเบเกอร่ี และรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเบเกอร่ี (การ
จดัการและพฤติกรรมองคก์าร,การจดัการการด าเนินงาน,การจดัการการเงิน,การจดัการการตลาด และการจดัการ
เชิงกลยทุธ์) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 ผูว้ิจ ัยท าการศึกษา คือ “ความต้องหารและการด าเนินงานธุรกิจ Bakery จากเปลือกกาแฟ จ.

กรุงเทพมหานคร”  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งถึงประเด็นของความคิดเห็น ความรู้สึก ความสนใจใน

ผลิตภณัฑ์ผา่นแง่มุมต่างๆ ความคิดเห็นเก่ียวกบัรสชาติของผลิตภณัฑ์และปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีจากเปลือกกาแฟ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาและสร้าง

ความเป็นไปไดท้างธุรกิจ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนและวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ใน จ.กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี

แน่นอนผูว้ิจยัใชก้ารเลือกตวัอยา่งจากการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) เน่ืองจากจ านวนประชากรมี

ขนาดใหญ่ ท าใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้ากทุกหน่วยประชากร จึงตอ้งท าการเก็บจากกลุ่มตวัอยา่ง เพื่ออา้งอิง



ไปยงัประชากรเป้าหมาย ประกอบกบัทางผูว้ิจยัไม่สามารถทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอนจากแหล่งขอ้มูลท่ี

น่าเช่ือถือได ้ดงันั้นจึงใชสู้ตรของCochran (1963) ในการค านวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

 2. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบขอ้ปฐมภูมิเน่ืองดว้ยสถานการณ์โรคระบาคไวรัส

โควดิ-19 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใช ้Google Form จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบลิงก ์

(Link) และคิวอาร์โคด้ (QR Code) ส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่น จ.กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดมี้การกระจาย

ผา่นทาง Social Network ไดแ้ก่ Line และ Facebook เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บ

ทนัทีโดยไม่สูญหาย 

 3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถามน้ีอา้งอิงมาจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความครบถว้นในดา้นเน้ือหา เป็นการเก็บขอ้มูลเชิง

ปริมาณ 

 4.การวเิคราะห์ความเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจยั 

 ในการวเิคราะห์ความเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจยัจะใชก้ารพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบคัอลัฟา 

(Cronbach's Alpha) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิครอนบคัอลัฟาจะมีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 (Cronbach, 1951) และควรมีค่า

มากกว่า 0.7 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจยั (Nunnally & 

Bernstein, 1994) ซ่ึงในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือในการวิจยัของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ัง

น้ีจะท าการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งจริงทั้งหมด 400 คน 

 5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการและการด าเนินงาน

ธุรกิจ Bakery จากเปลือกกาแฟ จ. กรุงเทพมหานคร” ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) 

 



ผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี  จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 - 30,000 บาท มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีต่อการบริโภคเบเกอร่ี มีความถี่ในการรับประทานเบเกอร่ี 1-2 คร้ังต่อ

สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเบเกอร่ีต่อคร้ัง 51-100 บาท เลือกบริโภคเบเกอร่ีช่วงเวลา 10.01น.-14.00 

น. มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเบเกอร่ีเพื่อบริโภคเองเป็นส่วนใหญ่ รับประทานเบเกอร่ีแบบซ้ือกลบับา้น 

ร้านเบเกอร่ีท่ีซ้ือเป็นประจ าเป็น Bake a wish รู้จกัร้านเบเกอร่ีดงักล่าวจากเพื่อน / คนรู้จกัแนะน า ซ้ือเบเกอ

ร่ีจากร้านใกล้ท่ีท างาน / สถานศึกษา รับประทานเบเกอร่ีประเภทเดนนิสครัวซอง บริโภคเบเกอร่ีคู่กบักาแฟ 

ตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีจากความชอบ  

 ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อแนวคิดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีจากเปลือกกาแฟพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไม่

รู้จกัผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีจากเปลือกกาแฟ และมีความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีจากเปลือกกาแฟ ซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีจากเปลือกกาแฟ1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดว่าราคาที่เหมาะสมต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี

จากเปลือกกาแฟอยู่ท่ี 51-100 บาท อยากให้ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีจากเปลือกกาแฟไปวางจ าหน่ายท่ี Foodland  

 จากการวิจยัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจเบเกอร่ีจากเปลือกกาแฟ พบว่าในส่วนของ

การเงินและการลงทุน จะมีเงินลงทุนจากส่วนของเจา้ของอยู่ที่ 500,000 บาท มีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 

(Weight Average Cost of Capital : WACC) ค่าเฉล่ียของตน้ทุนหลงัหักภาษีของแหล่งเงินทุนต่าง ๆของ

องค์กรอยู่ท่ีร้อยละ 4.91 มีมูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value : NPV) ผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน

สดรับ (จ่าย) สุทธิตลอดอายุโครงการอยู่ท่ี 1,153,756.74 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

Return : IRR) ผลตอบแทนระหว่างกระแสเงินสดรับแต่ละปีตลอดอายุโครงการและจ านวนสินเช่ืออยู่ท่ี

ร้อยละ 83.50 มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณการระยะเวลาที่กิจการจะได้รับเงินลงทุนคืน

ทั้งหมดท่ี 3 ปี 3 เดือน มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discount Payback Period) ประมาณการระยะเวลาท่ี

กิจการจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งหมดโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัอยู่ท่ี 3 ปี 7 เดือน 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิจยัและจดัท าแผนธุรกิจในหัวขอ้เร่ือง “ความตอ้งการและการด าเนินงาน ของธุรกิจ 

Bakery จากเปลือกกาแฟ จ. กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ต่อการก่อตั้งองค์กร ดงัน้ี 

 1.ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้น าผลการวิจยัไปใช้ 

 เน่ืองจากในการเก็บขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบขอ้ปฐม

ภูมิเน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาคไวรัสโควิด-19 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ Google Form 

จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบลิงก์ (Link) และคิวอาร์โคด้ (QR Code) ส่งไปยงักลุ่มตวัอย่างท่ี

อาศยัอยู่ใน จ.กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้มีการกระจายผ่านทาง Social Network ได้แก่ Line และ Facebook 

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว หากมีผูที้่สนใจจะน าผลการวิจยัฉบบัน้ีไปใช้ อาจตอ้งพิจารณาใน

ส่วนของขอ้มูลทางลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามกลุ่มตวัอย่างที่น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ 

และระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล  ผู ว้ ิจยัได ้เก ็บแบบสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคม ปี  พ.ศ.  2564 - 

พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่มาก รวมทั้งในช่วงเวลาดงักล่าวได้เกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคระบาคไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลให้ขอ้มูลท่ีได้รับมีความคลาดเคล่ือน ดงันั้นผูท่ี้สนใจจะน า

ผลการวิจยัฉบบัน้ีไปใช้ จะตอ้ง ค านึงถึงเร่ืองดงักล่าวด้วย ขอ้มูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

กาลเวลา และสถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั 

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไป 

 จากการเก็บขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี มีขอ้จ ากดัอยู่ที ่ขอบเขตการศึกษาในด้านพฤติกรรมการ

บริโภคเบเกอร่ีและสถานที่ คือ ผู ว้ ิจ ยัได ้ท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามผูบ้ ริโภคที่อาศยัอยู ่ใน จ .

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไปอาจน าขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางเพื่อศึกษาในการ

ประกอบธุรกิจประเภทเบเกอร่ีในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และได้ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลาย

เพิ่มมากข้ึน รวมถึงรูปแบบการเก็บแบบสอบถามท าได้เพียงใช้การตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form 

เน่ืองจากเวลาท่ีมีจeกดัและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั จึงไม่สามารถเก็บขอ้มูลได้หลากหลายรูปแบบ 



ดงันั้นผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างในรูปแบบท่ีต่างกนั และขยายพื้นท่ีส าหรับการเก็บ

แบบสอบถามเพิ่มข้ึน 

 การเก็บขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี มีขอ้จ ากดัอยู่ท่ีขอบเขตการศึกษาในด้านช่วงเวลา เพราะผูว้ิจยัได้

เก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564 - พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่มาก 

หากผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไป อาจใช้เวลาในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามด้วยระยะเวลาที่เพิ่มมากข้ึน จะ

ท าให้ได้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 

 ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลให้มีการปิดคาเฟ่ ร้านอาหาร จึงอาจส่งผลให้ขอ้มูลที่ได้รับอาจมี

ความคลาดเคล่ือน ดงันั้นผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาสถานการณ์ปกติ จะท าให้ได้รับ

ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 

 3. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเบเกอร่ี สามารถน าขอ้มูล

จากการวิจ ยั น้ีไปใช้ในการพฒันาการการผลิตและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ ่ง ข้ึน โดย

ผูป้ระกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการให้บริการ ให้มีความสอดคล้องกบัความ

คาดหวงัของผูบ้ริโภค 

 เน่ืองจากความคาดหวงัส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีประเภทต่างๆ 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจยัในเร่ืองดงักล่าว จะสามารถ ช่วยให้

ผูที้่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเบเกอร่ี หรือธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารต่างๆ ที่มีลกัษณะ

ธุรกิจในรูปแบบท่ีใกล้เคียงกนั จะได้รับขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ ทั้งทางด้านการคดัสรรบุคลากรที่ตรงกบั

วิสัยทศัน์ขององค์กร จ านวนผูใ้ช้บริการ ความนิยมในการบริโภคเบเกอร่ี ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น การเงิน

และการลงทุนในธุรกิจ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็นต่อผูบ้ริโภค และสามารถนา

ขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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