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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการการลงทุน
ธุรกิจ แฟรนไชส์ ร้านไปรษณียเ์อกชนใน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาครซ่ึงประกอบไป
ดว้ยการศึกษากิจกรรมหลกั 4 ดา้น คือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการบริหารและจดัการ และดา้น
การเงิน รวมถึงการศึกษาการตดัสินใจลงทุนภายใตส้ภาวะความเส่ียง 

การศึกษาดา้นการตลาดโครงการลงทุนธุรกิจร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน ธุรกิจจะมี
รายไดต่้อเดือนจากงานไปรษณีย ์25,000 บาท, จุดช าระค่าบริการ 15,000 บาท, งานประกนัภยั 12,750 
บาท, โอนเงินด่วน 7,500 บาท, ถ่ายเอกสารและแฟกซ์ 2,000 บาท, ถ่ายรูปด่วน 1,500 บาท, จองตัว๋
เดินทาง 1,500 บาท และเติมเงินออนไลน์อีก 1,500 บาท โดยคาดว่าธุรกิจจะมีรายได้เฉล่ียต่อปี 
801,000 บาท และมีอตัราการเติบโตของรายได้ปีละ 5% และมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอยู่ระหว่าง 
9,411-12,331 บาทต่อปี 

การศึกษาทางด้านเทคนิคโครงการร้านไปรษณียเ์อกชน ด าเนินธุรกิจโดยเช่าอาคาร
พาณิชย ์1 คูหา ขนาด 30 ตารางเมตรบริเวณปากซอยวดัพนัท้ายนรสิงห์ โดยมีอตัราค่าเช่า 10,000 
บาท/เดือน ท าสัญญาเช่า 5 ปี มีค่าซ้ือสิทธ์ิแฟรนไชส์ 250,000 บาท และตกแต่งเพิ่มเติมอีก 50,000 
บาท อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับบริการไดรั้บมาพร้อมกบัการซ้ือสิทธ์ิแฟรนไชส์ แต่ตอ้งจดัหา
กล้องดิจิตอลเพิ่มต่างหากส าหรับงานบริการถ่ายรูปด่วนโดยใช้กล้องดิจิตอลยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 
600D ระบบอินเตอร์เนทส าหรับเช่ือมต่อระบบออนไลน์ ใช้บริการของบริษทั ทรูอินเตอร์เนท ฟรีค่า
ติดตั้ง ความเร็ว 15Mbps อตัราค่าบริการ 599 บาท/เดือน ยานพาหนะส าหรับน าส่งเอกสารและพสัดุใช้
จกัรยานยนตย์ีห่อ้ Honda Wave ขนาดเคร่ืองยนต ์125ซีซี โครงการใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 523,000 บาท 
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การศึกษาดา้นการบริหารจดัการ จะด าเนินงานในรูปแบบเจา้ของกิจการเพียงคนเดียว 
เป็นธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จะใชพ้นกังานทั้งหมด 3 คน แบ่งเป็นผูจ้ดัการร้าน (เจา้ของกิจการ) 1 
คน เงินเดือน 15,000 บาท พนกังานประจ าร้าน 1 คนก าหนดวุฒิการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 ข้ึนไป
เงินเดือน 10,000 บาทและพนกังานส่งของ/ประจ าร้านอีก 1 คน ก าหนดวุฒิการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ข้ึนไป เงินเดือน 9,000 บาท คิดเป็นค่าใชจ่้ายดา้นค่าแรงพนกังานเฉล่ียปีละ 428,400 บาท และเพิ่มข้ึน
โดยเฉล่ียปีละ 2% ตามขอ้มูลสถิติอตัราเงินเฟ้อ 

การศึกษาดา้นการเงินพบวา่ โครงการลงทุนน้ีมีความคุม้ค่าในการลงทุน โดยมีระยะเวลา
คืนทุน 3 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ณ อตัราผลตอบแทน 20% เท่ากบั 61,930 บาท อตัราผลตอบแทนของ
โครงการเท่ากบั 24.7% และการวเิคราะห์ดา้นความไวพบวา่ ถา้รายไดล้ดลง 10% จะท าใหโ้ครงการ
ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน เพราะมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงจะมีค่าติดลบเท่ากบั -191,425 บาท และ
อตัราผลตอบแทนของโครงการเท่ากบั 4.4% ต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของโครงการท่ี 20% 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to examine the feasibility of investment in private postal franchise 
business in Mueang Samut Sakhon district. The study was conducted under the 4 main approaches 
namely marketing, technical, administration and management, and financial approaches. The study 
on decision making under risk was also discussed. 

Based upon the results of the study on marketing approach for the investment of postal  
franchise business, this business would earn monthly incomes from postal service at the amount of 
25,000 Baht, payment service at the amount of 15,000 Baht, insurance service at the amount of 
12,750 Baht, express money transfer service at the amount of 7,500 Baht, photo copy and fax 
service at the amount of 2,000 Baht, photo express service at the amount of 1,500 Baht, ticket 
booking service at the amount of 1,500 Baht, and online top-up service at the amount of 1,500 Baht. 
It was expected that average annual income should be 801,000 Baht with 5% of annual growth rate 
and with annual marketing expenses at 9,411-12,331 Baht. 

Based upon the results of the study on technical approach for the investment of postal 
franchise business, a 30-square-meter commercial building, located at the entrance of Wat Panthai 
Norasigh would be rented for this business. The building rental rate was 10,000 Baht/month and the 
leasing contract was supposed to be done for 5 years. Franchise fee was specified at 250,000 Baht, 
plus 50,000 Baht for budget being spared for additional decoration. Although tools and devices 
using for serving customers were already included in franchise fee, additional investment on the 
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digital camera: Canon EOS 600D for photo express service, the Internet system of True internet 
provider with free installation, 15 Mbps speed, and 599 Baht/month fee for online service, as well as 
the vehicle: Honda Wave in 125 cc. model for sending posts and parcels, must be included. 
Therefore, the total amount of this business investment was 523,000 Baht. 

Based upon the results of the study on administration and management approach for 
the investment of postal franchise business, the results suggested that this business would be 
operated in a single owner type of business and registered as natural person. 3 staff were expected to 
be employed: 1 manager (business owner) with the salary of 15,000 Baht, 1 office staff carrying 
high-school level of education or higher with the salary of 10,000 Baht, and 1 messenger/office staff 
carrying secondary level of education or higher with the salary of  9,000 Baht. As a result, the 
average amount of annual compensation for all staff was 428,400 Baht. In average, this rate shall be 
increased at 2% annually, according to the statistic information of inflation rate.  

Based upon the results of the study financial approach for the investment of postal 
franchise business, the results presented that this investment was worthwhile. They payback period 
was determined to 3 years. The net present value at 20% rate of return was 61,930, while the 
internal rate of return was 24.7%. According to the sensitivity analysis, if the income decreased at 
10%, it  would not be worthwhile to invest in this business because the net present value  would be -
191,425 Bath and the rate of return was 4.4% ,which was lower than  the expected rate of return at 
20%.  

 


