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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%.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัธุรกิจการคา้บนโลกออนไลน์ของไทยเติบโตไปอยา่งมากในปี 2555 ถือวา่เป็นปี
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของการพฒันาระบบพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการคา้ออนไลน์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ การ
ขนส่งสินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ระบบช าระเงินท่ีหลากหลาย พฤติกรรมคนไทยท่ีเร่ิมจบัจ่ายซ้ือ
สินคา้ออนไลน์มากข้ึน และผูใ้ห้บริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีเร่ิมมีมากข้ึนจากปีก่อนๆ อีกทั้งคน
ไทยเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นมือถือกนัมากข้ึน  การซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางน้ีจึงเพิ่ม
มากข้ึนเช่นกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในปี 2554 พิจารณาเฉพาะการซ้ือขายออนไลน์ของภาคเอกชนมีมูลค่า
การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์มากถึง 336,292 ลา้นบาท  

ปัจจุบนัการขยายตวัของธุรกิจออนไลน์ ท าให้ลูกคา้ประกอบธุรกิจออนไลน์มากข้ึน จึง
ท าให้มีความตอ้งการส่งไปรษณียเ์พิ่มข้ึน จะเห็นไดจ้ากผลประกอบการของบริษทัไปรษณียไ์ทยในปี 
2556 มีรายได ้รวมทั้งส้ิน 19,391 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ท่ีมีรายไดท่ี้ 18,256 ลา้นบาท ส่วนก าไร
สุทธิปี 2556 อยู่ท่ี 1,250 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากในปี 2555 ท่ีมีก าไรสุทธิทั้ งส้ิน 1,134 ล้านบาท ซ่ึง
รายได้และก าไรดงักล่าวถือเป็นก าไรสูงสุดของปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัโดยปัจจยัหลักมาจากการ
เติบโตของตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้รายไดใ้นธุรกิจขนส่งมีสัดส่วนรายไดท่ี้ 8,692 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากในปี 2555 ราว 1,500 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายได้จากการ ส่ือสาร รับ-
ส่งเอกสาร ยงัคงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัไปรษณียไ์ทยถึงแมจ้ะไม่มีการเติบโตแต่ก็ยงัมีรายไดอ้ยูท่ี่ 
8,690 ลา้นบาท (หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต,์ 22 กุมภาพนัธ์ 2557: ออนไลน์) 

ถึงแมข้อ้มูลการเติบโตของธุรกิจไปรษณียจ์ะอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพ่อใจ แต่บริษทัไปรษณีย์
ไทยยงัคงมีจุดอ่อนในเร่ืองของช่องทางการใหบ้ริการท่ียงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของใชบ้ริการ
มากนกั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ณ ปัจจุบนั เวลาเปิด-ปิด ของท่ีท าการไปรษณียย์งัคงมีขอ้จ ากดัโดยมีเวลาท า
การ ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และ วนัเสาร์เวลา 8.30-12.00 น.  ซ่ึงเวลาเปิด-ปิดดงักล่าว
เป็นช่วงเวลาท่ีตรงกับช่วงเวลาการท างานของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานบริษทัเอกชน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบาย
เท่าท่ีควร  

ปัจจุบนับริษทัไปรษณียไ์ทยมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การเปิดไปรษณียเ์อกชนมากข้ึนจึงท า
ให้ร้านไปรษณียเ์อกชนท่ีมีช่วงเวลาการให้บริการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ บริการเร่ิมเขา้
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มามีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงไปรษณียเ์อกชนท่ีให้บริการมีทั้งรูปแบบท่ีมีระบบการจดัการขนส่งพสัดุดว้ย
ตนเองเช่น DHL, FedEx เป็นตน้ และไปรษณียเ์อกชนรูปแบบท่ีสองคือ ไปรษณียเ์อกชนท่ีท าหนา้ท่ีรับ
ฝากและส่งพสัดุไปรษณียไ์ปยงัไปรษณียไ์ทยอีกทอดหน่ึงโดยไม่ไดมี้ระบบการจดัส่งเป็นของตนเอง 
ซ่ึงไปรษณียเ์อกชนในรูปแบบท่ีสองนั้นปัจจุบนัมีเอกชนรายยอ่ยให้ความสนใจในการลงทุนเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากงบประมาณการลงทุนท่ีไม่สูงมากนัก อีกทั้ งยงัมีเอกชนเข้ามาด าเนินการจดัตั้ งใน
รูปแบบของแฟรนไชส์ คอยใหบ้ริการดา้นค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจจึงท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนธุรกิจไปรษณียเ์อกชน ประกอบกบัอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ราว 
243,866 คน (ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554: ออนไลน์) ซ่ึงยงัไม่
นบัรวมประชากรแฝงท่ีมีอยูอี่กนบัแสนคน และปัจจุบนัมีท่ีท าการไปรษณียเ์ปิดให้บริการเพียง 2 สาขา
คือ ไปรษณียส์มุทรสาครและไปรษณียท์่าฉลอม (บริษทัไปรษณียไ์ทยจ ากดั, 2557: ออนไลน์) ซ่ึงไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นต่างๆของบริษทัไปรษณียไ์ทยทั้งด้านจ านวนสถานท่ี ท่ี
ให้บริการท่ีไม่เพียงพอและช่วงเวลาเปิดท าการท่ีไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น ผูศึ้กษาจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับการรับฝากขนส่งสินค้า, พสัดุและ
เอกสารต่างๆ ในรูปแบบของร้านไปรษณีย์เอกชนท่ีด าเนินการรับฝาก-ส่งต่อพสัดุไปยงัท่ีท าการ
ไปรษณียไ์ทย ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจประเภทน้ีคือตอ้ง
อาศยัความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการและความน่าเช่ือถือผูใ้ห้บริการ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ศึกษาการลงทุนธุรกิจร้านไปรษณียเ์อกชนจากการซ้ือระบบแฟรนไชส์ ท่ีมีการวางระบบการจดัการ
และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือสิทธ์ิแฟรนไชส์ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร  
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน ใน 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจท าธุรกิจร้านไปรษณียเ์อกชนใน
รูปแบบของร้านแฟรนไชส์ 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้  (Feasibility Study)หมายถึง การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามโครงการลงทุน โดยพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์โครงการ
ใน 4 ด้านคือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจดัการ และด้านการเงิน  เพื่อช่วยประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน 
 ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หมายถึง ช่ือเรียกการท าธุรกิจโดยมีการให้สิทธิและส่วน
การครอบครองการบริหารจดัการและการจดัจ าหน่ายทั้งหมดในมือของผูท่ี้ไดรั้บกรรมสิทธ์ิโดยชอบ
ธรรม โดยการออกขายสิทธ์ิ รวมทั้งขายช่ือของกิจการ รวมทั้งระบบการท างานของตวัเองให้ผูอ่ื้นโดย
ท าใหมี้แบบแผนในการจดัการไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการขยายตลาดและช่องทาง
การจดัจ าหน่ายของธุรกิจผา่นผูป้ระกอบการอิสระโดยบริษทัจะให้สิทธิเคร่ืองหมายการคา้และวิธีการ
ในการท าธุรกิจท่ีจะถ่ายทอดให้ในรูปแบบของการท างานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย 
ระบบการบริหารการตลาด  เพื่อท่ีจะให้รูปแบบวิธีด าเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกนัตามตน้แบบของบริษทั (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556: ออนไลน์) 
 ร้ำนไปรษณีย์เอกชน หมายถึง ธุรกิจไปรษณียท่ี์ด าเนินกิจการและบริหารงานโดยเอกชน 
เพื่อบริการรับ ฝาก-ส่ง พัสดุสินค้า เอกสาร จดหมายต่างๆ โดยมิได้ด าเนินการจัดส่งไปยงัผูรั้บ
ปลายทางแต่จะส่งต่อไปยงัท่ีท าการไปรษณียไ์ทยอีกทอดหน่ึง และให้บริการเสริมดา้นการช าระค่า
สินคา้และบริการออนไลน์ อาทิเช่น เติมเงินมือถือ, ค่าบตัรเครดิต, จองตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทวัร์ รถไฟ
ออนไลน ์ค่าน ้า ค่าไฟ  ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ และบริการ ต่อ พรบ., ต่อภาษีและทะเบียนรถยนต ์ 
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บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

   
 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการการลงทุนแฟรนไชส์ร้านไปรษณียเ์อกชนใน 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชใ้นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฎกีารศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
 การศึกษาความเป็นไปไดเ้ป็นกระบวนการในการศึกษาถึงความจ าเป็นและความเป็นไป
ได้ในการจดัตั้ งโครงการหน่ึงๆ โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
วเิคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค ภาพรวมและรายละเอียดเบ้ืองตน้ของโครงการ รวมถึงการประมาณ
การตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งในทางเลือกต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน
โครงการและแผนธุรกิจใดๆมีมิติท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษาถึงความเป็นไปได ้4 ด้านคือ การวิเคราะห์
ดา้นการตลาด, การวิเคราะห์ดา้นเทคนิค, การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและการวิเคราะห์ดา้นการเงิน 
(กมเลศน์ สันติเวชชกุล, 2553) 

1. การวเิคราะห์ด้านการตลาด (Market Analysis)  
      เป็นการศึกษาสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปของธุรกิจและสภาวะแวดล้อมทางด้าน
อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสทางการตลาด โดยศึกษาถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและส่วนประสมการตลาดบริการ ดงัน้ี 

1.1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550) 
             เป็นการคน้ควา้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อ
ทราบถึงลักษณะความตอ้งการ พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้
นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W’s และ 1H เพื่อคน้หา
ค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
  1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นภูมิศาสตร์ (Geographic) ทางด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ทางดา้นจิตวทิยา (Psychographic)และทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 
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(Behavioral) กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ประกอบไปด้วยกล
ยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้
   2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการ
ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Object) เช่น คุณสมบติั หรือ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ (Product 
Component) และความแตกต่างท่ี เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive Differentiation) กลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Strategy) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์หลกั (2) 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ รูปแบบบริการคุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม 
(3)ผลิตภณัฑ์ควบ (4.) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ความแตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive Differentiation) ประกอบด้วย ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงานและ
ภาพลกัษณ์ 
  3. ท าไมผู ้บ ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือคือปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางวฒันาธรรมและปัจจยัเฉพาะ
บุคคล กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ประกอบไปดว้ยกลยุทธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม 
  4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) 
เป็นค าถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบ
ไปดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิผล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูบ้ริโภค กลยุทธ์ท่ีนิยมใช ้คือ กลยุทธ์การโฆษณา 
และ(หรือ) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ลุ่มมีอิทธิพล 
  5. ผู ้บ ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถาม ท่ี
ตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงเดือนใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลในวนัส าคญัต่างๆ เป็นตน้ กลยทุธ์ท่ีนิยมใชม้ากคือ 
กลยุทธ์ท่ีนิยมใช้ คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 
  6. ผู ้บ ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซ้ือต่างๆ เป็นต้น กลยุทธ์ท่ีใช้กนัมาก คือ กลยุทธ์ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) 
 
 



 

6 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ี 
ตอ้งการทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การตระหนกัถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินเปรียบเทียบแต่ละทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ กลยทุธ์การส่งเสริมทางการตลาด 
 1.2 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) เป็นแนวคิดพื้นฐาน
หลกัของการตลาด เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อยา่งเหมาะสม  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) ไดแ้ก่ 
  1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงซ่ึงตอบสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของมนุษย ์อาจหมายถึงส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ ผลิตภณัฑ์อาจเป็น สินคา้ บริการ 
สถานท่ี บุคคลหรือความคิด และตอ้งมีอรรถประโยชน์และคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค 
  2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย
เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑน์ั้น และผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือเม่ือคุณค่าสูงกวา่ราคา 
  3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถานบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรตลาดไปยงัตลาด 
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถานบนัการตลาด  
  4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสาร
เพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เพื่อให้เกิด
ความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขาย (Personal Selling) ท าการ
ขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย
ประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดแบบประสมประสานกนั (Integration Marketing Communication : IMC)  
  5. บุคลากร (People) หมายถึง การคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึพงพอใจให้แก่ลูกคา้ได้แตกต่างจาก
คู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถและทัศนคติท่ีดี  เพื่อตบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเร่ิม 
ความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์าร 
  6. กระบวนการ (Process) หมายถึง การส่งมอบคุณภาพในการบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  
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  7. หลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง การพยายามสร้าง
คุณ ภ าพ โดยรวม  (Total Quality Management) เพื่ อส ร้ าง คุณ ค่ าให้ กับ ลู กค้ า  ไม่ ว่ าจะ เป็ น
สภาพแวดล้อมท่ีสะดวกสบาย การตกแต่งร้านท่ีสวยงาม มีความโดดเด่น การไดรั้บการรับรองจาก
สถาบนัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. การวเิคราะห์ด้านเทคนิค 
  การวิเคราะห์ด้านเทคนิค เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันขององค์กรทั้ งในแง่ของเทคโนโลยีด้านการผลิตและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีความสามารถเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ หรือโครงการท่ีศึกษาอยูห่รือไม่ 
หรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมรวมถึงการคาดการณ์ของแนวโนม้ทางเทคโนโลยี
ท่ีเอ้ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจระยะยาว (กมเลศน์ สันติเวชชกุล, 2553: หนา้ 69)  
  นอกจากน้ีการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เป็นการศึกษาถึงกระบวนการ
รับส่งพสัดุระหว่างไปรษณียเ์อกชน กบั ไปรษณียไ์ทย เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ ขั้นตอน ในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างไปรษณียเ์อกชน กบั ไปรษณียไ์ทย ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเหล่าน้ี ผู ้
ศึกษาสามารถน ามาช่วยในการตดัสินใจและประเมินความเป็นไปไดท้างเทคนิค  

3. การวเิคราะห์ด้านการจัดการ  
  ภายใตมิ้ติน้ีจะเป็นการเขียนแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและ
โครงสร้างองค์กร แผนองคก์ร หมายถึงแผนท่ีมีรายละเอียดของการจดัสรรทรัพยากรบุคคลให้อยูใ่น
รูปแบบท่ีสามารถบริหารจดัการได ้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและก าหนดรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องกับการวางแผนด้านการจดัการทรัพยากรบุคคลทั้ งน้ีเพื่อเอ้ือต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  การก าหนดหน้าท่ีของงาน (Function) ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ขององค์กร 
หน้าท่ีการงานและภารกิจจึงหมายถึงกลุ่มของกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร 

 การแบ่งงาน (Division of work) หมายถึงการแยกงานหรือรวมหน้าท่ีของงานท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัไวด้ว้ยกนัเกณฑ์ท่ีใช้แบ่งหน่วยงานนั้นอาจแบ่งโดยใช้เกณฑ์ต่างๆดงัน้ี เกณฑ์ตาม
ผลิตภณัฑ ์ตามหนา้ท่ี ตามกระบวนการ ตามพื้นท่ี และตามลูกคา้  

 การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี (Authority) ซ่ึงอ านาจหน้าท่ีหมายถึง สิทธิในการสั่งการ หรือ
อ านาจจากการด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีตามกฎหมายและระเบียบ 

 การวางแผนด้านการจดัการทรัพยากรบุคคล เป็นแผนงานส่วนสุดทา้ยในการวางแผน
โครงสร้างองคก์ร โดยแผนการจดัการทรัพยากรบุคคลมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งก าหนดดงัน้ี 
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  ก าหนด Job Description หมายถึงก าหนดหน้าท่ีงานในต าแหน่งนั้ นว่า
ประกอบดว้นกิจกรรมหลกัอะไรบา้ง 
  วางแผนก าลงัคน เป็นกระบวนการคาดการณ์ความตอ้งการก าลังคนใน
องคก์รล่วงหนา้ เพื่อวางแผนการสรรหาก าลงัคนเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการดา้นก าลงัคน 
  วางแผนด้านการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร เป็นกระบวนการในการ
คน้หาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีองคก์รตอ้งการ 
  วางแผนพฒันาบุคลากร เป็นการสร้างแผนการฝึกอบรม ให้กบับุคลากร
เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ ความสามารถในแต่ละระดับของต าแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ 
  การก าหนดสวสัดิการและค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผลการท างานของ
พนักงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ค่าตอบแทนโดยตรงท่ีเป็นเงินเดือน และค่าตอบแทน
ทางออ้ม เช่นสวสัดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล 
  ก าหนดการประเมินผลการปฏิบติังาน ทา้ยท่ีสุดจะตอ้งก าหนดแนวทางใน
การวดัผลการปฏิบติังานและตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินผล เพื่อกระตุน้คนในองคก์รและเพื่อ
วดัความสามารถในการปฏิบติังานขององคก์ร (กมเลศน์ สันติเวชชกุล, 2553: หนา้ 85) 

4. การวเิคราะห์ด้านการเงิน  
  เป็นการน าเอาผลการวิเคราะห์ทางดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้นการ
จดัการ มาจดัท างบประมาณเงินลงทุน (Capital Budgeting) เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการจ่ายเงินลงทุนและ
ผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นๆ ในรูปของกระแสเงินสดส่วนเพิ่มสุทธิตลอดระยะเวลาของการลงทุน 
ซ่ึงกระแสเงินสดส่วนเพิ่มสุทธิ หมายถึง ผลต่างระหวา่งกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการลงทุนในโครงการ
นั้น ๆ กบักระแสเงินสดท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจถา้ไม่ลงทุนในโครงการดงักล่าวหลงัหกัภาษี  
  กระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาโครงการลงทุนมีดว้ยกนั 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
  (1) เงินสดจ่ายลงทุนเร่ิมแรก ไดแ้ก่ เงินลงทุนท่ีจ่ายไปก่อนท่ีจะด าเนินงาน 
เช่น ค่าเคร่ืองจักร ค่าอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น  รวมทั้ งความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในโครงการน้ี 
  (2) กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี เป็นเงินสดสุทธิจาก
การขายสินคา้หรือบริการของโครงการในแต่ละปีหลงัหกัภาษี 
  (3) กระแสเงินสดสุดทา้ยของโครงการลงทุน การพิจารณาโครงการลงทุน
ทุกโครงการจะมีอายโุครงการโดยประมาณ และในงวดสุดทา้ยตามอายโุครงการสินทรัพยถ์าวรต่าง ๆ 
ควรถูกประเมินมูลค่าเพื่อจ าหน่ายออกไป ตลอดจนเงินทุนหมุนเวยีนในโครงการก็ควรไดรั้บ 
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กลบัมาเป็นเงินสดทั้งหมด จากนั้นน ากระแสเงินสดท่ีไดไ้ปประเมินโครงการ โดยใชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินไดแ้ก่ การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) การหาอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) และการหา 
ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินจะน ามาอธิบายไดด้งัน้ี 
  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) คือ ผลรวมของค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
สุทธิ (ทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย) ในแต่ละปีตลอดอายโุครงการ หรือคือ ผลต่าง
ระหวา่งค่าปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิทั้งโครงการกบัค่าปัจจุบนัของเงินลงทุน 

NPV =∑
CF𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

  
  โดย   NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
   CFt = กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บต่อ
งวด 
   I0 = เงินลงทุนเร่ิมแรก 
   r = ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 
   t = ปีท่ีด าเนินโครงการ 1, 2, 3,…,n 
   n = อายโุครงการ 
  ถา้ NPV ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเป็นบวก สามารถลงทุนในโครงการนั้นได ้ และ
ควรปฏิเสธ ถา้โครงการลงทุนมีค่า NPV เป็นลบ 
  อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ
จากการ 
ลงทุนในโครงการท่ีพิจารณาเฉล่ียต่อปีตลอดอายกุารลงทุน หรือ อตัราส่วนลดท่ีท าใหผ้ลรวมของค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิทั้งโครงการมีค่าเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรกพอดี หรือ IRR คือ อตัรา
ส่วนลดท่ีท าให ้NPV ของโครงการมีค่าเท่ากบั 0 

𝐼0 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

  โดย I0 = เงินลงทุนเร่ิมแรก 
   CFt = กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บต่อ
งวด 
   IRR = ผลตอบแทนของโครงการ 



 

10 

t = ปีท่ีด าเนินโครงการ 1, 2, 3,…,n 
n = อายโุครงการ 

  ถา้อตัราผลตอบแทนของโครงการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือ
ตน้ทุนของเงินทุน (IRR > WACC) แลว้ ก็ควรลงทุน แต่ถา้นอ้ยกวา่ (IRR < WACC) ก็ควรปฏิเสธ
โครงการลงทุน 
  ระยะเวลาในการคืนทุน(Payback Period) ระยะเวลาเป็นจ านวนปีท่ีผูล้งทุน
จะไดรั้บเงินทุนกลบัคืนมา จากความหมายดงักล่าว การค านวณระยะเวลาคืนทุนตอ้งน ากระแสเงินสด
สุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในแต่ละปีสะสมเร่ือยไปจนไดผ้ลรวมเท่ากบัเงินลงทุนนบัจ านวนปีดงักล่าว
รวมกนัคือ ระยะเวลาคืนทุน การตดัสินใจโดยวธีิน้ีบริษทัตอ้งก าหนดอายขุองโครงการไวถ้า้ระยะเวลา
คืนทุนของโครงการท่ีถูกพิจารณาเร็วกวา่อายขุองโครงการก็ควรลงทุนได ้
 
  การวิเคราะห์ความไว  (Sensitivity Analysis) (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล  และ 
อจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2542.) เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของก าไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรต่างๆ โดยความเส่ียงจะจ าแนกออกเป็น  2 ประเภทคือ ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business 
Risk) หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการด าเนินงานของธุรกิจนั้นโดยตรง และความเส่ียงทาง
การเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
การเงิน จากปัจจยัภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ ดงันั้นการ
วิเคราะห์ความไวจะเป็นการประเมินโครงการอีกคร้ังหน่ึง จากเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือจากการ
คาดการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อโครงการ  
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 อกนิษฐ์  เกตุทมิ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนประกอบ
กิจการร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ ร้านเยน็ตาโฟเคร่ืองทรง โดย อ.มลัลิการ์ ในหา้งคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านเยน็ตาโฟทรงเคร่ือง 
โดย อ.มลัลิการ์และจดัท าแบบสอบถามผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการภายในหา้งคาร์ฟูร์ หา้งบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ หา้งโลตสัซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง และสาขาตลาดค าเท่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 400 
คน พบวา่ ดา้นการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการ ส่วนดา้นบุคลากร
ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ส าหรับดา้นการเงิน พบวา่ มีความคุม้ค่าในการลงทุนเน่ืองจากมี
ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 20 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิหลงัส้ินสุดโครงการ 371,460 และอตัราผลตอบแทน
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ภายในโครงการร้อยละ 10.38 ซ่ึงสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของธนาคารพาณิชย ์ ท่ีปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อย
ละ 8 เท่านั้น 

 อานนทพัฒน์ กัลปพงศ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการการ
ลงทุนสนามแบดมินตันในเขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่ม
ผูป้ระกอบการสนามแบดมินตนัและผูใ้ชบ้ริการท่ีสนใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตวงัทองหลาง 
ซ่ึงอาศยัใน เขตวงัทองหลาง และในเขตใกลเ้คียงไดแ้ก่ เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ   เขตบึงกุ่ม และเขต
ห้วยขวางเพื่อทราบข้อมูลด้านการตลาด พบว่า การลงทุนสนามแบดมินตนัใน เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร มีความเป็นไปได้ในการลงทุน  เพราะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) เป็นมูลค่า 
1,669,069 บาท มีค่าอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนท่ี 10.92% มากกว่าตน้ทุนของเงินทุนท่ี 
8.1% และระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ท่ี  7 ปี  6 เดือน ซ่ึงน้อยกว่าอายุโครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
การศึกษาของ ชุมพล อรรจนานนัท์ ซ่ึงศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดท้างการเงินของการลงทุนในธุรกิจ 
สนามแบดมินตนั ในต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ปี 2549 ซ่ึงเป็นโครงการ
ลงทุนสนามแบดมินตนัจ านวน 10 สนาม โดยเงินลงทุนโครงการเร่ิมแรกอยูท่ี่ 9,819,300 บาท จะให้
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี 192,486 บาท อตัราผลตอบแทนภายใน  9.66% และมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 5 
เดือน โดยพบวา่โครงการน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

 ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการการลงทุนแฟรนไชส์ร้านไปรษณียเ์อกชน คร้ัง
น้ีผูศึ้กษาได้ด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาประชากร 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวมรวมขอ้มูลทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ และระยะเวลาในการ
ด าเนินการศึกษา ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตเนือ้หา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตามกรอบทฤษฎีการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ (Feasibility Study) ซ่ึงจะมีการวเิคราะห์ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การ
วเิคราะห์ดา้นเทคนิค การวเิคราะห์ดา้นการจดัการ และการวเิคราะห์ดา้นการเงิน เพื่อใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนธุรกิจร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน 
 ในการศึกษาน้ีก าหนดแหล่งเงินทุนมาจากส่วนของเจา้ของทั้งหมด ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การตดัสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธโครงการลงทุน คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่ามากกวา่หรือ
เท่ากบัศูนย,์ อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ไม่ต ่ากวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัท่ี 20% 
ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ไม่เกิน 5 ปี และการวเิคราะห์ความไว 

2. ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
 กลุ่มท่ี 1 ผูป้ระกอบการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน  
 กลุ่มท่ี 2 ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 243,866 
ราย (ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554: ออนไลน์)  

3. ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 กลุ่มท่ี 1 ผูป้ระกอบการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนท่ียนิดีใหผู้ศึ้กษาท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกจ านวน 3 ราย โดยใชว้ิธีการคดัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจน้ีเป็น
ระยะเวลามากกวา่ 2 ปีและมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณแหล่งชุมชน 
 กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการไปรษณีย ์บริเวณอ าเภอเมืองสมุทรสาครจ านวน 384 ราย โดยอา้งอิง
จากตารางของ Saunders และคณะ (2000) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใหมี้ความคาดเคล่ือนได ้5% 
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และวธีิการเลือกตวัอยา่ง ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้วามสะดวก (Convenience 
Sampling) เป็นเคร่ืองมือในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

  

3.2 วธีิการศึกษา 
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผูป้ระกอบการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนท่ียนิดีให้ผูศึ้กษาท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 3 ราย 
โดยใชว้ธีิการคดัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง และ ผูใ้ชบ้ริการไปรษณีย ์บริเวณอ าเภอเมืองสมุทรสาคร
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 384 ราย  

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์ 
เอกสารงานวจิยัและเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ กลุ่มท่ี 1 ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มท่ี 
2 ใชแ้บบสอบถาม 
 กลุ่มท่ี 1 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการร้านแฟรนไชส์ไปรษณีย์
เอกชนจ านวน 3 ราย โดยโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทางดา้นการตลาด 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางดา้นเทคนิค 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลทางดา้นการจดัการ 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลทางดา้นการเงิน 
 กลุ่มท่ี 2 การศึกษาโดยการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการ
ไปรษณีย ์บริเวณอ าเภอเมืองสมุทรสาคร โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
 ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการใช้
บริการร้านไปรษณียเ์อกชน ประกอบดว้ย ความถ่ีในการส่งส่ิงของทางไปรษณีย,์ วธีิการช าระค่าสินคา้
และบริการ เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีต่อการเลือกใช้
บริการไปรษณียเ์อกชนทั้ง 7 ปัจจยั 



 

14 

 

 ดา้นท่ี 1 ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) 
 ดา้นท่ี 2 ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
 ดา้นท่ี 3 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 
 ดา้นท่ี 4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ดา้นท่ี 5 ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 
 ดา้นท่ี 6 ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
 ดา้นท่ี 7 ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) 
 สอบถามโดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวดัระดบัความส าคญัโดย
แบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 102-103) คือ  
  คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญัมาก 
  คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญัปานกลาง 
  คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญันอ้ย 
  คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 
  ส าหรับการแปลผลขอ้มูลในภาพรวม และรายขอ้ มีเกณฑก์ารแปลผลจาก 
ค่าเฉล่ียในแต่ละระดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
  ค่าเฉลีย่    ความหมาย 

4.50-5.00    ความส าคญัมากท่ีสุด 
3.50-4.49    ความส าคญัมาก 
2.50-3.49    ความส าคญัปานกลาง 
1.50-2.49    ความส าคญันอ้ย 
1.00-1.49    ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน เป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก จะน ามาวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
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 ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธโครงการลงทุนคือระยะเวลาใน
การคืนทุน (Payback Period) โดยท่ีโครงการตอ้งก าหนดระยะเวลาการคืนทุนท่ีตอ้งการไว ้ถา้
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการท่ีถูกพิจารณาเร็วกวา่ระยะเวลาคืนทุนท่ีก าหนด ก็ควรตดัสินใจลงทุน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) โดยท่ีการประเมินโครงการดว้ยวธีิค่าปัจจุบนัสุทธิ ท่ีอตัราคิดลดเท่ากบั
ตน้ทุนเงินทุน หากค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิไดค้่าเป็นบวก ควรลงทุนในโครงการนั้น และควร
ปฏิเสธโครงการลงทุน ถา้มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นลบ อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) หากอตัรา
ผลตอบแทนของโครงการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือตน้ทุนเงินทุน (IRR > k) ก็ควร
ลงทุน แต่ถา้ไดน้อ้ยกวา่ (IRR< k) ก็ควรปฏิเสธโครงการลงทุน 
 
3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการท่ี แหล่งชุมชน ร้านคา้อาคารพาณิชย ์ใน ซอย พนั

ทา้ยนรสิงห์ ต าบลพนัทา้ยนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลาทั้งส้ิน 3 เดือน ดงัน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้             
สร้างแบบสอบถาม             
เก็บรวบรวมขอ้มูล             
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล             
จดัท าและน าเสนอรายงาน             
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

  
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการการลงทุนธุรกิจร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนใน 

อ าเออเมอองสมุทรสาคร จงงววงดสมุทรสาคร การศึกษาจะแบ่งผลการวเิคราะว์ออกเป็น 4 ดา้น คออ ดา้น
การตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจงดการ และดา้นการเงิน จากนง้นน าผลการวเิคราะว์ท่ีไดไ้ปจงดท างบ
ตน้ทุนโครงการ งบก าไรขาดทุนล่วงวนา้ งบดุลล่วงวนา้ และงบประมาณกระแสเงินสด เพอ่อประเมิน
ความคุม้ค่าของโครงการลงทุนต่อไป 
 
4.1 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
 การวเิคราะว์ดา้นการตลาดน้ีจะเป็นการวิเคราะว์สอาวะแสดลอ้มทางการตลาด โดยใช้
การวเิคราะว์ SWOTเพอ่อวิเคราะว์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโครงการลงทุน และ
วเิคราะว์พฤติกรรมผูบ้ริโอค เพอ่อก าวนดกลยทุธ์ทางการตลาดใวเ้วมาะสมกงบผูบ้ริโอค และสามารถ
คาดการณ์จ านวนยอดผูใ้ชบ้ริการ รายได ้ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ผลจากการคาดคะเนเป็นขอ้มูลในการ
จงดท างบการเงินล่วงวนา้เพอ่อใชป้ระโยชน์ในการประเมินผลและตงดสินใจลงทุนโดยพิจารณาประเด็น
ต่างๆดงงต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะว์ จุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสของธุรกิจ (SWOT) 
 จุดแขง็โครงการลงทุนร้านไปรษณียเ์อกชนมีความยอดวยุน่ในการบริวารจงดการ 
สามารถก าวนดช่วงเวลาเปิด ปิด ท่ีเวมาะสมได ้ และการเลออกท าเลท่ีตง้งท่ีอยูใ่นเขตชุมชน และการ
ใวบ้ริการท่ีมีความวลากวลาย มากกวา่การรงบฝากส่งไปรษณีย ์ อาทิเช่น ถ่ายรูปติดบงตร ถ่ายเอกสาร 
เป็นตน้ 
 จุดอ่อน ไม่มีระบบขนส่งเป็นของตงวเอง ตอ้งอาศงยระบบขนส่งของไปรษณียไ์ทย ซ่ึง
อยู่นอกเวนออการควบคุมดูแลของธุรกิจ กรณีมีปงญวาด้านการขนส่งอาจจะไม่สามารถแก้ปงญวาได้
เตม็ท่ีและมีองตราค่าบริการท่ีสูงกวา่ไปรษณียไ์ทย 
 โอกาส  จากความตอ้งการใชบ้ริการดา้นไปรษณีย์ของผูบ้ริโอคท่ีมีมากข้ึน กอปรกงบ 
ท่ีท าการ ไปรษณียไ์ทยมีไม่เพียงพอ, อยูว่่างไกลจากแวล่งชุมชนและช่วงเวลาเปิด-ปิด ท่ีไม่ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโอค  
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 อุปสรรค การเขา้มาของคู่แข่งรายใวม่เช่น บริษงท ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์ จ ากงด ท่ี
เป็นบริษงทในเครออเจริญโอคองณฑ์ ไดเ้ขา้มาท าธุรกิจใวบ้ริการเก่ียวกงบการรงบส่งพงสดุขนาดเล็กทงว่
ประเทศท่ีชอ่อวา่ At all วรออ มา้ขาว โดยมีร้าน 7-11 เป็นตน้ทางและปลายทางในการรงบส่งพงสดุ และ
ดว้ยจ านวนสาขาท่ีมีมากกวา่ 7,000 สาขาทงว่ประเทศและใวบ้ริการตลอด 24 ชงว่โมง At all จึงมีความ
ไดเ้ปรียบในดา้นช่องทางการใวบ้ริการและมีศงกยอาพท่ีจะเติบโตไดใ้นอนาคต ซ่ึงการเขา้มาของ At 
all คู่แข่งขงนท่ีมีศงกยอาพดา้นช่องทางการใวบ้ริการนง้น อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดการใชบ้ริการ
รงบส่งพงสดุไปรษณีย ์ทง้งในส่วนของ บริษงทไปรษณียไ์ทยและไปรษณียเ์อกชนไดใ้นอนาคต   

2. การวเิคราะว์พฤติกรรมผูบ้ริโอค 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์

เอกชน เพอ่อใวท้ราบถึงพฤติกรรมการเลออกใชบ้ริการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนและปงจจงยดา้น
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตงดสินใจเลออกใชบ้ริการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน ใน
การศึกษาครง้ งน้ีจึงไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการวเิคราะว์โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสม
การตลาดส าวรงบธุรกิจบริการและวเิคราะว์พฤติกรรมผูบ้ริโอคโดยใชท้ฤษฎี 6W1H และเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด ผลการส ารวจแบ่งออกเป็นส่ีส่วนคออ 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทงว่ไปเก่ียวกงบผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
 เพศ 
 อาย ุ
 วฒิุการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได ้

ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกงบพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกงบการใชบ้ริการ
ร้านไปรษณียเ์อกชน ประกอบดว้ย 

 ความถ่ีในการใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนในระยะเวลา 1 เดออนท่ีผา่นมา 
 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
 ไปรษณียเ์อกชนท่ีเคยใชบ้ริการ 
 ประเอทการบริการท่ีเคยใชบ้ริการ 
 เวตุผลในการเลออกใชบ้ริการ 
 ผูมี้อิทธิพลต่อการตงดสินใจเลออกใชบ้ริการ 
 ช่องทางสอ่อสารท่ีท าใวผู้บ้ริโอครงบรู้ 
 ความพึงพอใจวลงงจากการใชบ้ริการ 
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 ความตอ้งการในการใชบ้ริการครง้ งต่อไป 
 ผูใ้วบ้ริการไปรษณียท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามนึกถึงเป็นองนดงบแรก 

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกงบปงจจงยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลออกใช้

บริการไปรษณียเ์อกชน 
 ปงจจงยดา้นผลิตองณฑ์ (Product) 
 ปงจจงยดา้นราคา (Price) 
 ปงจจงยดา้นการจงดจ าวน่าย (Place) 
 ปงจจงยดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ปงจจงยดา้นบุคลากร (People) 
 ปงจจงยดา้นกระบวนการ (Process) 
 ปงจจงยดา้นวลงกฐานทางกายอาพ (Physical evidence) 

 
ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 136 35.4 
วญิง 248 64.6 
รวม 384 100 

  
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่เป็นเพศวญิงคิดเป็นร้อย

ละ 64.6 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.4 
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
อายุ จ านวน ร้อยละ 

21-30 ปี 141 36.7 
31-40 ปี 201 52.3 
41-50 ปี 34 8.9 

51 ปีข้ึนไป 8 2.1 
รวม 384 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี คิด

เป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 36.7, อยูใ่นช่วงอาย ุ 41-50 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 8.9 และอยูใ่นช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 2.1 
 
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มงธยมศึกษาปีท่ี 6 10 2.6 
เทียบเท่ามงธยมศึกษาปีท่ี 6 20 5.2 

ปวส วรออเทียบเท่า 6 1.6 
ปริญญาตรี 277 72.1 

ปริญญาโทวรออสูงกวา่ 71 18.5 
รวม 384 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่มีการศึกษาระดงบปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมามีการศึกษาระดงบปริญญาโทวรออสูงกวา่คิดเป็นร้อยละ 18.5, มี
การศึกษาระดงบมงธยมศึกษาปีท่ี 6 วรออเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 5.2, มีการศึกษาระดงบต ่ากวา่มงธยมศึกษา
ปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 2.6 และมีการศึกษาระดงบ ปวส วรออเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 1.6  
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพปงจจุบงน 
อาชีพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

นงกเรียน/นงกศึกษา 5 1.3 
ขา้ราชการ/รงฐวสิาวกิจ 21 5.5 
พนงกงานบริษงทเอกชน 316 82.3 

ธุรกิจส่วนตงว 27 7 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4 1 

ออ่นๆ 11 2.9 
รวม 384 100 

 
 จากข้อมูลในตารางท่ี  4.4 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใวญ่มีอาชีพพนงกงาน

บริษงทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 82.3 รองลงมาคออท าธุรกิจส่วนตงวคิดเป็นร้อยละ 7.0, ข้าราชการ/
รงฐวิสาวกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.5, นงกเรียน/นงกศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.3, พ่อบา้น/แม่บา้นคิดเป็นร้อยละ 
1.0 และอาชีพ ออ่นๆเช่น พี่เล้ียงเด็ก, รงบจา้งทงว่ไป จงกรยานยนตร์งบจา้ง คิดเป็นร้อยละ 2.9 
 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได ้

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 32 8.3 
10,001-20,000 103 26.8 
20,001-30,000 119 31.0 
30,001-40,000 59 15.4 

40,001 บาทข้ึนไป 71 18.5 
รวม 384 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่มีรายได ้ 20,001-30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมามีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8, มีรายได ้40,001 
บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 18.5, มีรายได ้30,001-40,000 คิดเป็นร้อยละ 15.4 และรายไดไ้ม่เกิน 10.000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.3  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เกีย่วกบัการใช้บริการร้าน
ไปรษณย์ีเอกชน 

 
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการไปรษณียเ์อกชนในระยะเวลา 1 เดออนท่ีผา่นมา 

จ านวนการใช้บริการ/เดือน จ านวน ร้อยละ 
1 ครง้ ง 68 17.7 

2-3 ครง้ ง 26 6.8 
4-5 ครง้ ง 4 1.0 

มากกวา่ 5 ครง้ ง 6 1.6 
ไม่ไดใ้ชบ้ริการในรอบ1เดออน 174 45.3 

รวม 278* 100 
หมายเหตุ (*) จากกลุ่มตงวอยา่งจ านวน 384 รายมีผูต้อบแบบสอบถาม ตอบวา่เคยใชบ้ริการร้าน
ไปรษณียเ์อกชนจ านวน 278 และอีก 106 รายท่ีเวลออเป็นผูเ้คยใชบ้ริการไปรษณียไ์ทย แต่ไม่เคยใช้
บริการไปรษณียเ์อกชน 
 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนส่วน
ใวญ่ไม่ไดใ้ชใ้นรอบ 1 เดออนท่ีผา่นมามี คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาใชบ้ริการ 1 ครง้ งคิดเป็นร้อยละ 
17.7, 2-3 ครง้ งคิดเป็นร้อยละ 6.8, มากกวา่ 5 ครง้ ง คิดเป็นร้อยละ 1.6 และ 4-5 ครง้ งคิดเป็นร้อยละ 1.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
จงนทร์-ศุกร์ เวลา 6.00-8.30 น. 4 1.0 
จงนทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. 24 6.1 
จงนทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 

น. 
30 7.6 

จงนทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 
น. 

36 9.2 

จงนทร์-ศุกร์ วลงงเวลา 16.30 น. 105 26.7 
เสาร์-อาทิตย ์ 154 39.2 

วงนวยดุนขงตฤกษ ์ 40 10.2 
รวม 393 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่มาใช้บริการช่วงเวลาว งน

เสาร์และอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาวงนจงนทร์-ศุกร์ วลงงเวลา 16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 26.7, 
วงนวยุดนขงตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 10.2, วงนจงนทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 9.2, วงน
จงนทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ7.6, วงนจงนทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.คิดเป็นร้อยละ 
6.1 และวงนจงนทร์-ศุกร์ เวลา 6.00-8.30 คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามไปรษณียเ์อกชนท่ีเคย
ใชบ้ริการ  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ผู้ให้บริการ จ านวน ร้อยละ 
DHL 48 14.6 

FedEx 24 7.3 
ร้านไปรษณียเ์อกชน 257 78.1 

รวม 329 100 
 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่ใช้บริการร้านไปรษณีย์

เอกชน คิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมา DHL คิดเป็นร้อยละ 14.6 และ FedEx คิดเป็นร้อยละ 7.3  
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ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเอทการบริการท่ี
เคยใชบ้ริการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ประเภทบริการ จ านวน ร้อยละ 
รงบ/ส่งเอกสาร 120 29.4 

รงบ/ส่งพงสดุ ส่ิงของ 226 55.4 
ส่งธนาณงติ 19 4.7 

ช าระค่าสินคา้และบริการ 39 9.6 
ออ่นๆ 4 1.0 
รวม 408 100 

 
 จากข้อมูลในตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่ใช้บริการรงบ/ส่งพงสดุ 

ส่ิงของ คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมา รงบ/ส่งเอกสารคิดเป็นร้อยละ 29.4, ช าระค่าสินคา้และบริการ คิด
เป็นร้อยละ 9.6, ส่งธนาณงติ คิดเป็นร้อยละ 4.7 และออ่นๆ เช่น จองตงว๋รถโดยสาร เติมเงินออนไลน์ คิด
เป็นร้อยละ 1.0% 
 
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเวตุผลในการ
เลออกใชบ้ริการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
เดินทางสะดวก 131 28.4 
มีท่ีจอดรถ 32 6.9 

เวลาเปิดปิดสะดวก 188 40.8 
รวดเร็ว 71 15.4 

มีบริการวลากวลาย 31 6.7 
ออ่นๆ 8 1.7 
รวม 461 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่ใชบ้ริการเพราะช่วงเวลา

เปิดปิดสะดวก  คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาเดินทางสะดวกคิดเป็นร้อยละ 28.4, บริการรวดเร็ว      
คิดเป็นร้อยละ 15.4, มีท่ีจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 6.9, มีการบริการท่ีวลากวลายคิดเป็นร้อยละ 6.7  และ
ดว้ยเวตุผลออ่นๆเช่น ใกลบ้า้น, ใกลท่ี้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 1.7  
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อ
การตงดสินใจเลออกใชบ้ริการ 

กลุ่ม/บุคคล จ านวน ร้อยละ 
พอ่แม่/ผูป้กครอง 10 3.6 

เพอ่อน 12 4.3 
แฟน/สามี/อรรยา 4 1.4 

ตงวท่านเอง 243 87.4 
ออ่นๆ 9 3.2 
รวม 278 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่ตงดสินใจเลออกใชบ้ริการ

ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.4 รองลงมาคออเพอ่อนแนะน าคิดเป็นร้อยละ 4.3, พอ่แม่ผูป้กครอง คิดเป็น
ร้อยละ 3.6, แฟน/สามี/อรรยา คิดเป็นร้อยละ 1.4 และบุคคลออ่นๆเช่น พี่,นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 3.2  
 
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทาง 
สอ่อสารท่ีท าใวผู้บ้ริโอครงบรู้ 

ช่องทางส่ือสาร จ านวน ร้อยละ 
แผน่ป้ายโฆษณา 114 32.6 

เวบ็ไซต ์ 55 15.7 
สอ่อสงงคมออนไลน์ 39 11.1 

ค าแนะน าจากคนรู้จงก 117 33.4 
ออ่นๆ 25 7.1 
รวม 278 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่ทราบจากค าแนะน าของ

คนรู้จงกมี คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาคออรู้จงกจากแผน่ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 32.6, จากเวบ็ไซต ์   
คิดเป็นร้อยละ 15.7, จากสอ่อสงงคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 11.1 และจากช่องทางออ่นๆเช่น เดินผา่น
วนา้ร้าน, ขงบรถผา่น เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ7.1  
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ตารางที่ 4.13 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความพึงพอใจ
วลงงจากการใชบ้ริการ 
ความพงึพอใจหลงัใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

พอใจมากท่ีสุด 9 3.2 
พอใจมาก 115 41.4 
เฉยๆ 149 53.6 

ไม่พอใจ 3 1.1 
ไม่พอใจมากท่ีสุด 2 0.7 

รวม 278 100 
 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่รู้สึกเฉยๆวลงงจากใช้

บริการ คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคออพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 41.4, พอใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
3.2, ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.1 และไม่พอใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.7  
 
ตารางที่ 4.14 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความตอ้งการในการ
ใชบ้ริการครง้ งต่อไป 

การใช้บริการคร้ังต่อไป จ านวน ร้อยละ 
ใชอี้กแน่นอน 123 44.2 
อาจจะใชอี้ก 124 44.6 
ไม่แน่ใจ 23 8.3 

อาจจะไม่ใชอี้ก 4 1.4 
ไม่ใชอี้กแน่นอน 4 1.4 

รวม 278 100 
 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่มีความคิดท่ีอาจจะ

กลงบมาใชบ้ริการอีก คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาคออ กลงบมาใชอี้กแน่นอนคิดเป็นร้อยละ 44.2, ย งงไม่
แน่ใจวา่จะใชอี้กวรออไม่คิดเป็นร้อยละ 8.3, และอาจจะไม่ใชอี้ก, ไม่ใชอี้กแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 1.4  
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ตารางที่ 4.15 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามผูใ้ว้บริการไปรษณีย์
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามนึกถึงเป็นองนดงบแรก 

ผู้ให้บริการไปรษณย์ี จ านวน ร้อยละ 
ไปรษณียไ์ทย 201 52.3 

FedEx 30 7.8 
DHL 34 8.9 

ร้านไปรษณียเ์อกชน 117 30.5 
ออ่นๆ 2 0.5 
รวม 384 100 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใวญ่ถา้มีโอกาสท่ีจะตอ้งใช้

บริการไปรษณีย ์จะนึกถึงไปรษณียไ์ทยเป็นองนดงบแรก คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคออ ร้านไปรษณีย์
เอกชนคิดเป็นร้อยละ 30.5, DHL คิดเป็นร้อยละ 8.9, FedEx คิดเป็นร้อยละ 7.8 และผูใ้วบ้ริการ
ไปรษณียร์ายออ่นๆเช่น Kerry, TNT คิดเป็นร้อยละ 0.5  
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ไปรษณย์ีเอกชน 

1. ปงจจงยดา้นผลิตองณฑ์ (Product) 
 

ตารางที ่ 4.16 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียระดงบความส าคงญของปงจจงยดา้นผลิตองณฑ์ (Product) ท่ีมีต่อ
การเลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ คะแนน แปลผล ล าดับที ่
พงสดุและส่ิงของ อยูใ่นสอาพดี ไม่ช ารุด

เสียวายเมอ่อถึงปลายทาง 
4.76 ส าคงญมากท่ีสุด 1 

ความปลอดองยของพงสดุและส่ิงของ 4.71 ส าคงญมากท่ีสุด 2 
ความวลากวลายของบริการ เช่น รงบส่ง
พงสดุ ช าระค่าสินคา้และบริการเป็นตน้ 

3.75 ส าคงญมาก 3 

ตรายีว่้อร้านเป็นท่ีรู้จงก 3.35 ส าคงญปานกลาง 4 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใวค้วามส าคงญปงจจงยดา้นผลิตองณฑ์
ในระดงบมากท่ีสุดคออ พงสดุและส่ิงของ ตอ้งอยูใ่นสอาพดี ไม่ช ารุดเสียวายเมอ่อถึงปลายทาง และความ
ปลอดองยของพงสดุ ส่ิงของคออจะตอ้งไม่เกิดการสูญวาย ระววา่งทาง, ใวค้วามส าคงญปงจจงยดา้น
ผลิตองณฑใ์นระดงบมากคออ ความวลากวลายของบริการ เช่น รงบส่งพงสดุ ช าระค่าสินคา้และบริการเป็น
ตน้ และ ใวค้วามส าคงญปงจจงยดา้นผลิตองณฑใ์นระดงบปานกลางคออตรายีว่้อร้าน 

 
2. ปงจจงยดา้นราคา 

 
ตารางที ่4.17 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียระดงบความส าคงญของปงจจงยดา้นราคา (Price) ท่ีมีต่อการ
เลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 

ปัจจัยด้านราคา คะแนน แปลผล ล าดับที ่
ราคาถูก 3.97 ส าคงญมาก 2 

ราคาเวมาะสมกงบคุณอาพ 4.35 ส าคงญมาก 1 
 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใวค้วามส าคงญปงจจงยดา้นราคาใน

ระดงบมากคออ ราคาถูกและเวมาะสมกงบคุณอาพการบริการ 
 

3. ปงจจงยดา้นช่องทางจงดจ าวน่ายและบริการ 
 

ตารางที ่4.18 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียระดงบความส าคงญของปงจจงยดา้นช่องทางจงดจ าวน่ายและ
บริการ (Place) ท่ีมีต่อการเลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายและบริการ คะแนน แปลผล ล าดับที ่
ใกลท่ี้พงกอาศงย 4.38 ส าคงญมาก 2 
ใกลท่ี้ท างาน 4.20 ส าคงญมาก 3 

ใกลแ้วล่งชุมชน 3.89 ส าคงญมาก 5 
มีสถานท่ีจอดรถ 3.93 ส าคงญมาก 4 

อยูใ่นวา้งสรรพสินคา้ 3.77 ส าคงญมาก 6 
เวลาเปิดท าการสะดวกต่อการใชบ้ริการ 4.42 ส าคงญมาก 1 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใวค้วามส าคงญในระดงบมากกงบ
ปงจจงยดา้นช่องทางจงดจ าวน่ายและบริการ ซ่ึงสามารถเรียงล าดงบตามค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด
ไดด้งงน้ี ล าดงบท่ี แรก คออ เวลาเปิดท าการสะดวกต่อการใชบ้ริการ ล าดงบถงดไปคออ ใกลท่ี้พงกอาศงย, ใกล้
ท่ีท  างาน, มีสถานท่ีจอดรถ, ใกลแ้วล่งชุมชน และอยูใ่นวา้งสรรพสินคา้เป็นล าดงบสุดทา้ย  

 
4. ปงจจงยดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตารางที ่4.19 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียระดงบความส าคงญของปงจจงยดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ท่ีมีต่อการเลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คะแนน แปลผล ล าดับที ่
มีส่วนลดการใวบ้ริการ 3.63 ส าคงญมาก 1 
มีส่วนลดสมาชิก 3.54 ส าคงญมาก 2 
มีการโฆษณา ประชาสงมพงนธ์ 3.43 ส าคงญปานกลาง 3 

 
 จากข้อมูลในตารางท่ี 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใว้ความส าคงญปงจจงยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ในระดงบมากคออ มีส่วนลดการใว้บริการและมีส่วนลดสมาชิก และใว้ความส าคงญ
ปงจจงยดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดงบปานกลางคออ มีการโฆษณา ประชาสงมพงนธ์ 

 
5. ปงจจงยดา้นบุคลากร 

ตารางที ่ 4.20 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียระดงบความส าคงญของปงจจงยดา้นบุคลากร (People) ท่ีมีต่อการ
เลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 
ปัจจัยด้านบุคลากร คะแนน แปลผล ล าดับที ่

พนงกงานสามารถใวค้ าแนะน าไดช้งดเจน 4.28 ส าคงญมาก 4 
พนงกงานมีบุคลิกอาพและการแต่งกายท่ี
สุอาพ 

3.70 ส าคงญมาก 5 

ความมีมนุษยสงมพงนธ์ของพนงกงาน 4.32 ส าคงญมาก 2 
พนงกงานมีความคล่องแคล่วในการบริการ 4.29 ส าคงญมาก 3 
พนงกงานสามารถแกป้งญวาของลูกคา้ได ้ 4.45 ส าคงญมาก 1 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใว้ความส าคงญในระดงบมากต่อ

ปงจจงยดา้นบุคลากร ซ่ึงสามารถเรียงล าดงบตามค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งงน้ี ล าดงบแรก คออ 
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พนงกงานสามารถแกป้งญวาของลูกคา้ได ้ล าดงบถงดไปคออ ความมีมนุษยสงมพงนธ์ของพนงกงาน, ความ
คล่องแคล่วในการใว้บริการ, สามารถใว้ค  าแนะน าไดช้งดเจน และบุคลิกอาพและการแต่งกายท่ีสุอาพ
เป็นล าดงบสุดทา้ย 

 
6. ปงจจงยดา้นกระบวนการใวบ้ริการ 

ตารางที่  4.21 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียระดงบความส าคงญของปงจจงยด้านกระบวนการใว้บริการ 
(Process) ท่ีมีต่อการเลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ คะแนน แปลผล ล าดับที ่
ความรวดเร็วในการบริการ 4.55 ส าคงญมากท่ีสุด 1 
ขง้นตอนการใชบ้ริการไม่ซงบซอ้น 4.39 ส าคงญมาก 3 
มีค าแนะน าการใวบ้ริการท่ีชงดเจน 4.37 ส าคงญมาก 4 
สามารถตรวจสอบสถานะการจงดส่งพงสดุ 4.55 ส าคงญมากท่ีสุด 1 

 
 จากข้อมูลในตารางท่ี  4.21 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามใว้ความส าคงญปง จจงยด้าน

กระบวนการใว้บริการ ในระดงบมากท่ีสุดคออ ความรวดเร็วในกระบวนการใว้บริการและสามารถ
ตรวจสอบสถานะการจงดส่งพงสดุ และใว้ความส าคงญปงจจงยดา้นกระบวนการใว้บริการ ในระดงบมาก
คออขง้นตอนการใชบ้ริการไม่ซงบซอ้นและมีค าแนะน าการใวบ้ริการท่ีชงดเจนในแต่ละขง้นตอน 

 
7. ปงจจงยดา้นวลงกฐานทางกายอาพ 

ตารางที ่ 4.22 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียระดงบความส าคงญของปงจจงยดา้นวลงกฐานทางกายอาพ 
(Physical evidence) ท่ีมีต่อการเลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 

ปัจจัยด้านหลกัฐานทางกายภาพ  คะแนน แปลผล ล าดับที ่
สถานท่ีใวบ้ริการกวา้งขวาง 3.61 ส าคงญมาก 3 
การตกแต่งอายใน ดูสะอาด เรียบร้อย 3.71 ส าคงญมาก 2 
ไดร้งบการรงบรองคุณอาพการใวบ้ริการ 3.96 ส าคงญมาก 1 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใวค้วามส าคงญในระดงบมากต่อ

ปงจจงยดา้นวลงกฐานทางกายอาพ ซ่ึงสามารถเรียงล าดงบตามค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งงน้ี 
ล าดงบแรกคออไดร้งบการรงบรองคุณอาพการใวบ้ริการ ล าดงบถงดไปคออการตกแต่งอายใน ดูสะอาด 
เรียบร้อยและสถานท่ีใวบ้ริการกวา้งขวางเป็นล าดงบสุดทา้ย 
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4.2 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
 จากผลการส ารวจขอ้มูลดา้นการตลาดของโครงการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์
เอกชน สามารถน ามาก าวนดกลยทุธ์ดา้นการตลาดของธุรกิจไดด้งงน้ี 
 ปงจจงยส่วนประสมการตลาดบริการ 

1. ปงจจงยดา้นผลิตองณฑ ์ 
 ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนจะเน้นเรอ่ องความส าคงญด้านความปลอดองยและสอาพ
ของพงสดุส่ิงของ โดยนอกจากกระบวนการขนส่งท่ีข้ึนอยู่กงบคุณอาพการจงดการของ ไปรษณียไ์ทย
แล้วนง้ น  ทางร้านจะคอยใว้ค  าแนะน าและดูแลเรอ่ องการว่อและบรรจุส่ิงของลงในวงสดุบรรจุท่ี
เวมาะสมเพอ่อป้องกงนความเสียวาย  และเพิ่มความวลากวลายในการใว้บริการอายในร้านไปรษณีย์
เอกชน (จากขอ้มูลในตารางท่ี 16) เช่น บริการไปรษณีย,์ จุดช าระบิลออนไลน์, งานท าพ.ร.บ., ต่ออาษี
รถและประกงนองย, บริการโอนเงินธนาคาร, บริการถ่ายเอกสาร, บริการรงบ-ส่งแฟ็กซ์, เติมเงินมออถออ, 
ศูนยถ่์ายเอกสารครบวงจร และศูนยถ่์ายรูปด่วน ติดบงตร 

2. ปงจจงยดา้นราคา 
 การก าวนดราคาค่าบริการ จะก าวนดเป็นราคามาตรฐานท่ีชงดเจน ใว้ผู ้ใช้บริการ
รงบทราบก่อนตงดสินใจ เลออกใชบ้ริการในองตราค่าบริการท่ีเวมาะสมและยอมรงบได ้

3. ปงจจงยดา้นช่องทางจงดจ าวน่ายและบริการ 
 ร้านไปรษณียเ์อกชนจะตง้งอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้ท่ีพงกอาศงย บริเวณปากซอยวงดพงน
ทา้ยนรสิงว์ ต าบลพงนทา้ยนรสิงว์ อ าเออเมอองสมุทรสาคร และก าวนดช่วงเวลาเปิด-ปิด 8.00-20.00 
ไม่เวน้ว งนวยุด (ขอ้มูลจากตารางท่ี 7) เพอ่อใว้สอดคลอ้งกงบความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมงกจะใช้
บริการช่วงวลงงเลิกงานและวงนวยดุ (ขอ้มูลจากตารางท่ี 18) 

4. ปงจจงยดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ร้านไปรษณียเ์อกชนจะจงดใว้มีส่วนลดด้านบริการโดยใว้ส่วนลด 5% ส าวรงบลูกค้า
สมาชิกวรออลูกคา้ธุรกิจท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการ เพอ่อกระตุน้ใว้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการใชซ้ ้ า และจงดท า
แผน่ป้ายโฆษณาขนาด 0.5x2 เมตรจ านวน 10 ป้ายติดบริเวณรงศมี 1 กิโลเมตรรอบร้านไปรษณียเ์อกชน 

5. ปงจจงยดา้นบุคลากร 
 ก าวนดใว้พนงกงานประจ าร้านไดร้งบการฝึกอบรมงาน ดา้นการบริการต่างๆท่ีมีอายใน
ร้าน และอบรมดา้นจิตส านึกการบริการ (Service mind) จากผลการส ารวจปงจจงยดา้นบุคลากรท่ีมีต่อ
การเลออกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน (ขอ้มูลจากตารางท่ี 20) พบวา่ปงจจงยดา้นบุคลากรถออเป็นวงวใจ
ส าคงญของธุรกิจบริการ  
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6. ปงจจงยดา้นกระบวนการใวบ้ริการ 
 ในกระบวนการใว้บริการของร้านไปรษณีย์เอกชนจะเน้นเรอ่ องความรวดเร็วในการ
ใว้บริการ (ขอ้มูลจากตารางท่ี 22) และเพอ่อไม่ใว้เกิดความล่าช้าวรออแซงคิวในขณะท่ีมีลูกคา้มาใช้
บริการจ านวนมาก จึงจะน าระบบบงตรคิวมาใช้อ านวยความสะดวก และมีขง้นตอนแนะน าการใช้
บริการดา้นต่างๆติดไวใ้ว้ผูใ้ช้บริการสามารถอ่านและปฏิบงติตามได้อย่างชงดเจน และจงดใว้มีระบบ
ตรวจสอบสถานะพงสดุระวว่างด าเนินการจงดส่ง (สามารถตรวจสอบได้จากระบบ ติดตามพงสดุของ
ไปรษณีย)์  

7. ปงจจงยดา้นวลงกฐานทางกายอาพ 
 การตกแต่งอายในร้านเนน้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถจงดเก็บพงสดุ ส่ิงของต่างๆ
ได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นวาได้ง่าย จะช่วยเพิ่มความเชอ่อมงน่ใว้กงบผูใ้ช้บริการในเรอ่ องของ
อาพลงกษณ์ของร้านไปรษณียเ์อกชน 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการ 

รายละเอยีด ผู้ประกอบการรายที ่1 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ผู้ประกอบการรายที่ 3 
เพศ 
สถานอาพ 
รูปแบบธุรกิจ 
ระยะเวลาเปิดกิจการ 

ชาย 
เจา้ของร้านไปรษณีย ์
แฟรนไชส์ไปรษณีย ์
2 ปี 

ชาย 
ผูจ้ งดการร้าน 
แฟรนไชส์ไปรษณีย ์
5 ปี 

ชาย 
เจา้ของร้านไปรษณีย ์
แฟรนไชส์ไปรษณีย ์
3 ปี 

ด้านการตลาด - - - 
บริการอายในร้าน ไปรษณียแ์ละสารพงด

บริการ* 
ไปรษณียแ์ละสารพงด
บริการ* 

ไปรษณียแ์ละสารพงด
บริการ* 

เวลาเปิด-ปิด 10.00-20.00 น. 9.00-20.00 น. 8.00-20.00 น. 
การส่งเสริมการตลาด ป้ายโฆษณา ไม่มี ป้ายโฆษณา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดออน 60,000 บาท 50,000 บาท 80,000 บาท 
ด้านเทคนิค - - - 
ขนาดพอ้นท่ี 25 ตารางเมตร 20 ตารางเมตร 30 ตารางเมตร 
อาคาร เช่า/ซอ้อ เช่าเดออนละ 8,000 บาท เช่าเดออนละ 6,000 บาท เช่าเดออนละ 10,000 บาท 
ด้านการจัดการ - - - 
จ านวนพนงกงาน 2 คน 1 คน 2 คน 
ผูจ้ งดการร้าน 1 คน 1 คน 1 คน 



 

32 

รายละเอยีด ผู้ประกอบการรายที ่1 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ผู้ประกอบการรายที่ 3 
เงินเดออนพนงกงาน 9,000บาท/คน/เดออน 9,000บาท/คน/เดออน 9,500บาท/คน/เดออน 
เงินเดออนผูจ้ งดการร้าน ไม่มี 12,000 บาท ไม่มี 
ด้านการเงิน - - - 
เงินลงทุน 100% ส่วนของเจา้ของ 100% ส่วนของเจา้ของ 100% ส่วนของเจา้ของ 
ค่าใชจ่้ายก่อนเปิด
กิจการ 

250,000 บาท 150,000 บาท  400,000 บาท 

องตราผลตอบแทน 20% ไม่ระบุ 25% 
หมายเหตุ (*) ไปรษณียแ์ละสารพงดบริการ วมายถึงร้านไปรษณียท่ี์มีบริการเสริมดา้นการช าระค่า
สินคา้และบริการออนไลน์ อาทิเช่น เติมเงินมออถออ, ค่าบงตรเครดิต, จองตงว๋เครอ่องบิน ตงว๋รถทงวร์ รถไฟ
ออนไลน์, ค่าน ้า, ค่าไฟ, ค่าโทรศงพท,์ ถ่ายรูปด่วน, ถ่ายเอกสาร ต่อ พรบ., ต่ออาษีและทะเบียนรถยนต ์
เป็นตน้ 

 จากขอ้มูลการวเิคราะว์สอาพแวดลอ้มดา้นการตลาดสามารถน ามาประมาณการรายรงบ
และรายจ่ายของโครงการไดด้งงน้ี 
 

การพยากรณ์รายรับ 
 แนวคิดในการประมาณการรายรงบ มาจากการพยากรณ์การใชบ้ริการ จากขอ้มูลการตอบ

แบบสอบถามและสงมอาษณ์เชิงลึกเจา้ของร้านไปรษณียเ์อกชนและเจา้ของแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน 
โดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเคยใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชนคิดเป็นร้อยละ 72.4 ของจ านวนกลุ่ม
ตงวอยา่ง 384 ตงวอยา่ง และผูต้อบแบบสอบถามมีโอกาสท่ีจะกลงบมาใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนอีกคิด
เป็นร้อยละ 88.8 ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน (จากตารางท่ี 14 ผลรวมของ
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ี อาจจะกลงบมาใชบ้ริการอีก ร้อยละ 44.2 และใชอี้กแน่นอนร้อยละ 
44.6)  
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

ตารางที ่4.23 ประมาณการรายรงบจากค่าบริการต่างๆดงงน้ี 
รายการให้บริการ จ านวนคร้ังทีใ่ช้

บริการ (คร้ัง/
เดือน) 

รายได้ถัวเฉลีย่ 
(บาท/คร้ัง) 

รายได้รวม
ต่อเดือน

โดยประมาณ 
1. งานบริการไปรษณีย ์ 1,000 25 25,000 
2. จุดช าระค่าบริการ 1,000 15 15,000 
3. งานประกงนองย 

- พ.ร.บ. 
-ต่ออาษี 
-ประกงนชง้น 3 
-ประกงนชง้น 1 

 
15 
15 
10 
2 

 
200 
150 
350 

2,000 

 
3,000 
2,250 
3,500 
4,000 

4. บริการโอนเงินด่วน 300 25 7,500 
5. ถ่ายเอกสาร, รงบส่งแฟกส์ 100 20 2,000 
6. บริการถ่ายรูปด่วน 15 100 1,500 
7. บริการจองตงว๋เดินทาง 15 100 1,500 
8. เติมเงินออนไลน์และออ่นๆ 300 5 1,500 

รวม 2,772 - 66,750 
หมายเหตุ ขอ้มูลรายรงบโดยประมาณไดจ้ากการสงมอาษณ์เจา้ของแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนและ
ผูป้ระกอบการร้านไปรษณียเ์อกชน 
  

 จากการคาดการณ์สอาวะแวดลอ้มดา้นการตลาดและจากการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมดา้น
การตลาดธุรกิจตง้งเป้ามีรายไดเ้ติบโตปีละ 5% จากปริมาณการใชบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่4.24 ประมาณการรายรงบปีท่ี 1-5 โดยรายรงบเติบโตปีละ 5% 
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 รวม

รายรับ 
รายรงบต่อปี, บาท 
(66,750 บาทx12 เดออนแรก) 

801,000 841,050 883,102.5 927,258 973,620 4,426,031 

 
 

การประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
 จากสมมติฐานธุรกิจตง้งเป้ามีลูกคา้ประจ าวรออลูกคา้สมาชิก 20% ของจ านวนลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการ ท่ีจะไดร้งบส่วนลดสมาชิก 5% 
ตารางที ่4.25 ประมาณการรายจ่ายดา้นการตลาด 
รายจ่ายต่อปี, บาท ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
ส่วนลดสมาชิก 8,010 8,411 8,831 9,273 9,736 
ป้ายโฆษณา(10x250) 2,500 - 2,500 - - 
ค่าอาษีป้าย 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
รวมค่าใชจ่้าย 11,510 9,411 12,331 10,273 10,736 
 
4.3 การวเิคราะห์ด้านเทคนิค 

 การวเิคราะว์ทางดา้นเทคนิคเป็นการศึกษาถึงความเวมาะสมของท าเลท่ีตง้งของโครงการ 
เทคโนโลย,ี อุปกรณ์เครอ่องมออต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการใวบ้ริการ ตลอดจนแผนการด าเนินการก่อสร้าง
และตกแต่งร้านไปรษณีย ์โดยมีรายละเอียดดงงน้ี 

1. การเลออกท าเลท่ีตง้งของโครงการท่ีเวมาะสม 
 ท าเลท่ีตง้งของโครงการเป็นปงจจงยท่ีส าคงญอยา่งยิง่ต่อโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ ซ่ึง
ท าเลท่ีเวมาะสมนง้นจะตอ้งไม่ใกลก้งบ ท่ีท าการไปรษณียไ์ทยมากจนเกินไป และอยูใ่นแวล่งชุมชนท่ีมี
ผูอ้ยูอ่าศงยวนาแน่น การเดินทางไปมาสะดวก มีบริเวณท่ีจอดรถ ดว้ยเวตุผลน้ี บริเวณ ปากซอย. พงน
ทา้ยนรสิงว์ ต าบลพงนทา้ยนรสิงว์ อ าเออเมอองสมุทรสาครจึงมีความเวมาะสม ส าวรงบโครงการร้าน
ไปรษณียเ์อกชน  
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รูปที ่4.1 สงญลงกษณ์รูปดาวแสดงต าแวน่งท าเลท่ีตง้งร้านไปรษณียเ์อกชน 
 

2. การวางแผนด าเนินการก่อสร้างอาคารและตกแต่งสถานท่ี 
            โครงการร้านไปรษณียเ์อกชนวางแผนเช่าอาคารพาณิชย ์ 1 คูวา ขนาด 30 ตาราง
เมตรส าวรงบด าเนินธุรกิจโดยมีองตราค่าเช่า 10,000 บาท/เดออน สงญญาเช่า 5 ปี และค่าสิทธิในการใช้
สินทรงพย ์ 30,000 บาทส าวรงบการตกแต่งอายในร้านจะด าเนินการโดยเจา้ของแฟรนไชส์ ซ่ึงงบการ
ตกแต่งรวมอยูใ่นค่าซอ้อสิทธ์ิแฟรนไชส์ 250,000 บาท และวางงบตกแต่งเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท 

3. การจงดวาอุปกรณ์ เครอ่องใชส้ านงกงานและส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีจ  าเป็นต่อ 
การใวบ้ริการ 
      ผูซ้อ้อแฟรนไชส์จะไดร้งบอุปกรณ์, เครอ่องมออ และ เครอ่องใชส้ านงกงานท่ีจ าเป็นต่อการ
ใวบ้ริการโดยค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงงน้ี 

 เครอ่องพิมพรู์ปสี 
 เครอ่องถ่ายเอกสารขนาดใวญ่ 
 เครอ่องเขา้เล่มแบบว่วง 
 เครอ่องเคลออบบงตร 
 คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์การท างาน 
 เครอ่องชงง่ดิจิตอล 
 เครอ่องพิมพใ์บเสร็จ 
 เครอ่องสแกนบาร์โคด๊ 
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 เครอ่องตงดรูป 
 ส าวรงบบริการถ่ายรูปไม่รวมอุปกรณ์กลอ้งดิจิตอลดงงนง้นจะตอ้งจงดเตรียมกลอ้งดิจิตอล
โดยใชง้บประมาณ 20,000 บาท, ระบบอินเตอร์เนท ใช ้Internet Router งบประมาณ 3,000 บาท 
 
ตารางที ่4.26 สินทรงพยถ์าวรในการใวบ้ริการ 
รายการ มูลค่า(บาท) อายุการใช้งาน ค่าเส่ือมราคา/ปี 
1. ท่ีดิน (เช่า) - - - 
2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง - - - 
ค่าตกแต่งเพิ่มเติม 50,000 5 10,000 
รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 50,000 - 10,000 
3. เครอ่องมออ/อุปกรณ์    
กลอ้งดิจิตอล 20,000 5 4,000 
Internet router 3,000 5 600 
รวมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 23,000 - 4,600 

4.ค่าสิทธ์ิแฟรนไชส์* 250,000 5 50,000 
5.ยานพาวนะ - - - 
จงกรยานยนต ์ 50,000 5 10,000 
รวมยานพาหนะ 50,000 - 10,000 

รวมสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด 373,000 - 74,600 

หมายเหตุ (*) ค่าสิทธ์ิแฟรนไชส์จะไดร้งบเครอ่องมออและอุปกรณ์ดงงน้ี เครอ่องพิมพรู์ปสี, เครอ่องถ่าย
เอกสารขนาดใวญ่, เครอ่องเขา้เล่มแบบว่วง, เครอ่องเคลออบบงตร, คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์การท างาน, 
เครอ่องชงง่ดิจิตอล, เครอ่องพิมพใ์บเสร็จ, เครอ่องสแกนบาร์โค๊ด และเครอ่องตงดรูป 
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ตารางที่ 4.27 แสดงการค านวณค่าเสอ่อมราคาสุทธิและค่าเสอ่อมราคาสะสม 
ปีท่ี ค่าตกแต่งเพิ่มเติม ค่าแฟรนไชส์

และอุปกรณ์ 
ยานพาวนะ ค่าเสอ่อมสุทธิ ค่าเสอ่อมสะสม 

1 10,000 54,600 10,000 74,600 74,600 
2 10,000 54,600 10,000 74,600 149,200 
3 10,000 54,600 10,000 74,600 223,800 
4 10,000 54,600 10,000 74,600 298,400 
5 10,000 54,600 10,000 74,600 373,000 

   
 ตน้ทุนในการใวบ้ริการของโครงการร้านไปรษณียเ์อกชนจะมาจากค่าสาธารณูปโอค   
ค่าน ้า ค่าไฟ เดออนละ 4,000 บาท, ค่าเช่าอาคารเดออนละ 10,000 บาท, ค่าอินเตอร์เนท และโทรศงพท ์
เดออนละ 1000 บาท, ค่าน ้ามงนรถจงกรยานยนตเ์ดออนละ 3,000 บาท และค่าใชจ่้ายมีแนวโนม้สูงข้ึนตาม
องตราเงินเฟ้อโดยประมาณปีละ 2% (ขอ้มูลสถิติองตราเงินเฟ้อปี 2556-2557 จาก ธนาคารแว่งประเทศ
ไทย) ดงงน้ี 
 
 ตารางที ่4.28 แสดงตน้ทุนในการใวบ้ริการและบริวารจงดการร้านไปรษณียเ์อกชน 
รายจ่ายต่อปี, บาท ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
ค่าน ้า ค่าไฟ  48,000 48,960 49,939 50,938 51,957 
ค่าน ้ามงนรถจงกรยานยนต ์ 36,000 36,720 37,454 38,203 38,968 
ค่าเช่าอาคาร 120,000 122,400 124,848 127,345 129,892 
ค่าอินเตอร์เนท, ค่าโทรศงพท ์ 12,000 12,240 12,485 12,734 12,989 
รวมตน้ทุน 216,000 220,320 224,726 229,221 233,805 
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4. ก าวนดการด าเนินงานของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
วาท าเลท่ีตง้งของโครงการ         
ตกแต่งสถานท่ี         
ติดตง้งอุปกรณ์         
โฆษณาประชาสงมพงนธ์         
อบรมพนงกงาน         
 
4.3 การวเิคราะห์ด้านการบริหารจัดการ 
 การวิเคราะว์ดา้นการจงดการ เป็นการวางแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกงบการบริวารจงดการและ
โครงสร้างองค์กร แผนองค์กร มีรายละเอียดของการจงดสรรทรงพยากรบุคคลใว้อยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถบริวารจงดการได ้ก าวนดอ านาจวนา้ท่ีความรงบผิดชอบและก าวนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกงบ
การวางแผนดา้นการจงดการทรงพยากรบุคคลทง้งน้ีเพอ่อเออ้อต่อการด าเนินงานใว้บรรลุว งตถุประสงคข์อง
องค์กรอย่างมีประสิทธิอาพ โดยร้านไปรษณีย์เอกชนจะมีรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา มี
โครงสร้างดงงน้ี 

 
จากแผนผงงองคก์รในแต่ละต าแวน่งมีวนา้ท่ีปฏิบงติดงงน้ี 

1. เจา้ของกิจการ/ผูจ้ งดการร้าน  
 มีวนา้ท่ีบริวารจงดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอายในร้านและด าเนินการ
แก้ไขปรงบปรุงขง้นตอนการท างานเมอ่อได้รงบข้อร้องเรียนจากลูกค้า เวลาเข้างานยอดวยุ่นตามความ
เวมาะสม รงบเงินเดออนๆละ 15,000 บาทและสวงสดิการประกงนสงงคมองตราร้อยละ  5 ของเงินเดออน 
 
 

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ งดการร้าน

พนงกงานประจ าร้าน พนงกงานประจ าร้าน/ส่งเอกสาร
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2. พนงกงานประจ าร้าน  
 วฒิุการศึกษาระดงบมงธยมศึกษาปีท่ี 6 มีวนา้ท่ีน าเสนอบริการและใวบ้ริการดา้น
ต่างๆ ใวค้  าแนะน ากงบลูกคา้เมอ่อมีขอ้สงสงย รงบเรอ่องร้องเรียนจากลูกคา้เมอ่อพบขอ้บกพร่องจากการ
ปฏิบงติงาน เร่ิมปฏิบงติงานตง้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. รงบเงินเดออนๆละ 10,000 บาทและสวงสดิการ
ประกงนสงงคมองตราร้อยละ  5 ของเงินเดออน 

3. พนงกงานประจ าร้าน/ส่งเอกสาร  
 มีวนา้ท่ีวลงกในการขนส่งเอกสารไปย งงท่ีท าการไปรษณียไ์ทย และช่วยสนงบสนุน
การบริการอายในร้าน เร่ิมปฏิบงติงานตง้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. รงบเงินเดออนๆละ 9,000 บาท และ
สวงสดิการประกงนสงงคมองตราร้อยละ  5 ของเงินเดออน 
 
ตารางที ่4.29 แสดงค่าใชจ่้ายในการบริวารท่ีมาจากค่าแรงพนงกงานและสวงสดิการพนงกงาน 

พนักงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
เจา้ของกิจการ/ผูจ้ งดการร้าน 180,000 183,600 187,272 191,017 194,838 
พนงกงานประจ าร้าน 120,000 122,400 124,848 127,345 129,892 
พนงกงานประจ าร้าน/ส่งเอกสาร 108,000 110,160 112,363 114,610 116,903 
ประกงนสงงคม 20,400 20,808 21,224 21,649 22,082 
รวม 428,400 436,968 445,707 454,622 463,714 
 
4.4 การวเิคราะห์ด้านการเงิน 
 การวเิคราะว์ดา้นการเงิน เป็นการน าเอาผลการวิเคราะว์ทางดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค 
และดา้นการจงดการ มาจงดท าเป็นงบประมาณเงินลงทุน (Capital Budgeting) เพอ่อแสดงถึงขง้นตอนการ
จ่ายเงินลงทุนและผลประโยชน์จากการลงทุนนง้นๆโดยจงดท าเป็นงบการเงินและประเมินความคุม้ค่า
ของโครงการดงงน้ี 

1. งบตน้ทุนโครงการและแวล่งท่ีมาของเงินทุน 
2. งบก าไร-ขาดทุนโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
3. งบกระแสเงินสดโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
4. งบดุลโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
5. การประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ 
6. การวเิคราะว์ความไว 
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งบต้นทุนโครงการและแหล่งทีม่าของเงินทุน 
 โครงการร้านแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน จะใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 100% 
เนอ่องจากเงินลงทุนไม่สูงมากนงกความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนสามารถยอมรงบได ้กอปรกงบเพอ่อลดอาระดอกเบ้ีย
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการกูย้อม 
 
ตารางที ่4.30 แสดงงบตน้ทุนโครงการและแวล่งท่ีมาของเงินทุน 

รายการ 
รวมจ านวนเงิน

ทั้งส้ิน 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

หนีสิ้น ส่วนของ
เจ้าของ เจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้ 

1. เงินทุนวมุนเวยีน     
 

  
1.1 เงินสดวมุนเวยีน 
1.2 วงสดุส้ินเปลอองส าวรงบใวบ้ริการ เช่น 

ว่อพงสดุเอกสาร กล่อง, ซองจดวมาย, 
แสตมป์, กระดาษA4, A3 

100,000 
20,000 

- 
- 

- 
- 

100,000 
20,000 

รวมเงินทุนวมุนเวยีน 120,000 - - 120,000 
2. สินทรงพยถ์าวร     
2.1 ท่ีดิน 
2.2 อาคาร (ค่าตกแต่งอายในเพิ่มเติม) 
2.3 อุปกรณ์ 
2.4 ค่าแฟรนไชส์ 

- 
50,000 
23,000 

250,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2.5 ยานพาวนะ 50,000 - - - 
รวมสินทรงพยถ์าวร 373,000 - - 373,000 
3. รายจ่ายก่อนการด าเนินงาน     
3.1 ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการ - - - - 
3.2 สิทธิในการใชสิ้นทรงพย ์ 30,000 - - - 
รวมรายจ่ายก่อนการด าเนินงาน 30,000 - - 30,000 
รวมตน้ทุนโครงการ 523,000 - - 523,000 
องตราส่วนวน้ีสิน:ส่วนของเจา้ของ 100.0%  

(ส่วนของเจา้ของ) 
- - - 
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งบก าไร-ขาดทุนโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
ตารางที ่4.31 แสดงงบก าไร-ขาดทุนโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 

 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้จากการบริการ 801,000 841,050 883,103 927,258 973,620 
หัก ตน้ทุนบริการ 

     ค่าน ้า ค่าไฟ  48,000 48,960 49,939 50,938 51,957 
ค่าน ้ามงนรถจงกรยานยนต ์ 36,000 36,720 37,454 38,203 38,968 
ค่าเช่าอาคาร  120,000 122,400 124,848 127,345 129,892 
ค่าอินเตอร์เนท, ค่าโทรศงพท ์ 12,000 12,240 12,485 12,734 12,989 
รวมต้นทุนบริการ 216,000 220,320 224,726 229,221 233,805 
ก าไรเบือ้งต้น  585,000 620,730 658,376 698,037 739,815 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริวาร 

     ค่าส่วนลดสมาชิก 8,010 8,411 8,831 9,273 9,736 
ค่าแรงพนงกงาน 3 คน  408,000 416,160 424,483 432,973 441,632 
ประกงนสงงคม 20,400 20,808 21,224 21,649 22,082 
ค่าเสอ่อมราคา 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600 
ค่าอาษีป้าย 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 512,010 520,979 530,138 539,494 549,050 
ก าไรจากการด าเนินงาน 72,990 99,752 128,238 158,543 190,765 
รายไดอ้อ่น ๆ - - - - - 
ค่าใชจ่้ายออ่น ๆ - - - - - 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - - - 
ก าไรก่อนหักภาษี 72,990 99,752 128,238 158,543 190,765 
อาษีเงินได ้(5 %) - - - 7,927 9,538 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิยกไปก าไร
สะสม 72,990 99,752 128,238 150,616 181,226 

ก าไรสะสม - 172,742 300,979 451,595 632,821 
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งบกระแสเงินสดโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
ตารางที ่4.32 แสดงงบกระแสเงินสดโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
  ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
     กระแสเงินสดรงบ 
     รายไดจ้ากการขาย 801,000 841,050 883,103 927,258 973,620 

รายไดอ้อ่น ๆ - - - - 30,000* 
รวมกระแสเงินสดรงบ 801,000 841,050 883,103 927,258 1,003,620 
กระแสเงินสดจ่าย 

     ค่าตน้ทุนบริการ  (216,000) (220,320) (224,726) (229,221) (233,805) 
ค่าใชจ่้ายในการบริวาร  
(ไม่รวมค่าเสอ่อมราคา) (437,410) (446,379) (455,538) (464,894) (474,450) 
ค่าใชจ่้ายออ่น ๆ  - - - - - 
อาษีเงินได ้ - - - (7,927) (9,538) 
รวมกระแสเงินสดจ่าย (653,410) (666,699) (680,265) (702,042) (717,794) 
รวมกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน 147,590 174,352 202,838 225,216 285,826 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมทาง
การเงิน 

     เงินกู ้ - - - - - 
คอนเงินกู ้ - - - - - 
ดอกเบ้ีย - - - - - 
เงินสดรงบ (จ่าย) สุทธิ จาก
กิจกรรมทางการเงิน - - - - - 
กระแสเงินสดรงบ (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน และการเงิน 147,590 174,352 202,838 225,216 285,826 
เงินสดสุทธิ 

     บวก เงินสดยกมา 100,000 247,590 421,942 624,779 849,995 
รวมเงินสดสุทธิ 247,590 421,942 624,779 849,995 1,135,821 
หมายเหตุ (*) วมายถึง กระแสเงินสดรงบจากเงินประกงนเช่าอาคารไดร้งบเมอ่อส้ินสุดโครงการ 
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งบดุลโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
ตารางที ่4.33 แสดงงบดุลโดยประมาณเปรียบเทียบ 5 ปี 
รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
สินทรัพย์      
สินทรงพยว์มุนเวยีน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 247,590 421,942 624,779 849,995 1,135,821 
วงสดุส้ินเปลออง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
รวมสินทรงพยว์มุนเวยีน 267,590 441,942 644,779 869,995 1,155,821 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์      
ท่ีดิน - - - - - 
อาคาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
อุปกรณ์ 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 
สิทธ์ิแฟรนไชส์ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
ยานพาวนะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
เครอ่องใชส้ านงกงาน - - - - - 
วงก ค่าเสอ่อมราคาสะสม 74,600 149,200 223,800 298,400 373,000 
รวมสินทรงพยถ์าวร 298,400 223,800 149,200 74,600 - 
สินทรงพยอ์อ่น - - - - - 
สิทธิการใชสิ้นทรงพย ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 - 
รวมสินทรงพยท์ง้งส้ิน 595,990 695,742 823,979 974,595 1,155,821 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ      
วน้ีสินวมุนเวยีน - - - - - 
วน้ีสินระยะยาว - - - - - 
รวมวน้ีสิน - - - - - 
ส่วนของเจ้าของ      
ทุน-เจา้ของ 523,000 523,000 523,000 523,000 523,000 
ก าไรสะสม 72,990 172,742 300,979 451,595 632,821 
รวมส่วนของเจา้ของ 595,990 695,742 823,979 974,595 1,155,821 
รวมวน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ 

595,990 695,742 823,979 974,595 1,155,821 
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การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ในการประเมินความเป็นไปไดใ้นของโครงการในครง้ งน้ี ไดต้ง้งสมมติฐานในการ
วเิคราะว์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดงงน้ี 

1. อายโุครงการลงทุน 5 ปี โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มตลอดอายุโครงการ 
2. องตราคิดลด (Discount rate) เท่ากงบร้อยละ 20 อา้งอิงจากองตราผลตอบแทนท่ี

คาดววงงของโครงการ ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการสงมอาษณ์ผูป้ระกอบการร้านแฟรน
ไชส์ไปรษณียเ์อกชน 

 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
 เป็นการค านวณระยะเวลาคอนทุนของโครงการโดยน ากระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากการ
ลงทุนในแต่ละปีสะสมเรอ่อยไปจนไดผ้ลรวมเท่ากงบเงินลงทุนนงบจ านวนปีดงงกล่าวรวมกงน ส าวรงบ
โครงการลงทุนร้านไปรษณียเ์อกชนมีระยะเวลาคอนทุนเท่ากงบ 3 ปี ซ่ึงเร็วกวา่อายุโครงการท่ีตง้งไว ้5 ปี 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงวธีิค านวณวาระยะเวลาคอนทุน (Payback Period) โดยการวาระยะเวลาท่ีกระแส
เงินสดรงบสะสมท่ีไดร้งบจากโครงการวา่ใชร้ะยะเวลาเท่าใด จึงจะคุม้กงบรายจ่ายในโครงการเร่ิมแรก 

ปีที่ กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 
กระแสเงินสด

สะสม เงินลงทุนเร่ิมต้น 
0 0 (523,000) 523,000 
1 147,590 (375,410) 

 2 174,352 (201,058) 
 3 202,838 1,780 
 

ระยะเวลาคอนทุน 
2 ปี + (201,058/202,838) เดออน 

เท่ากงบ 3 ปี โดยประมาณ 
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  
 การก าวนดองตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีเวมาะสม คออ ค่าเสียโอกาสของทุนท่ีน ามาใช้
ในโครงการน้ี ก าวนดในสมมติฐานทางการเงินเท่ากงบร้อยละ 20 

NPV =∑
CF𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

  
  โดย   NPV = มูลค่าปงจจุบงนสุทธิ 
   CFt = กระแสเงินสดรงบสุทธิท่ีคาดวา่จะไดร้งบต่อ
งวด 
   I0 = เงินลงทุนเร่ิมแรก 
   r = ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 
   t = ปีท่ีด าเนินโครงการ 1, 2, 3,…,n 
   n = อายโุครงการ 
 
ตารางที ่4.35 แสดงการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 

ปีที่ จ านวนเงิน PVIF,20% NPV 
0 -523,000 1 -523,000 
1 147,590 0.8333 122991.67 
2 174,352 0.6944 121077.43 
3 202,838 0.5787 117382.94 
4 225,216 0.4823 108611.03 
5 285,826 0.4019 114867.18 

รวม   584930.24 
 
จากตารางท่ี 4.35 มูลค่าปงจจุบงนสุทธิมีค่าเป็นบวกเท่ากงบ 584930-523,000= 61,930 บาท 
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อตัราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of return, IRR) 
  คออองตราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดร้งบจากการลงทุนในโครงการท่ี
พิจารณาเฉล่ียต่อปีตลอดอายุการลงทุน 

𝐼0 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

  โดย I0 = เงินลงทุนเร่ิมแรก 
   CFt = กระแสเงินสดรงบสุทธิท่ีคาดวา่จะไดร้งบต่อ
งวด 
   IRR = ผลตอบแทนของโครงการ 

t = ปีท่ีด าเนินโครงการ 1, 2, 3,…,n 
n = อายโุครงการ 

 

523,000 =147,590
(1+𝐼𝑅𝑅)

+
174,352

(1+𝐼𝑅𝑅)2
+

202,838

(1+𝐼𝑅𝑅)3
+

225,216

(1+𝐼𝑅𝑅)4
+

285,826

(1+𝐼𝑅𝑅)5
 

IRR= 24.7% 
 จากการค านวณองตราผลตอบแทนของโครงการได้ 24.7% ซ่ึงมากกวา่องตราคิดลดของ

สมมติฐานท่ีก าวนดไว ้ (20 %) จึงกล่าวไดว้า่เมอ่อประเมินผลโครงการดว้ยวธีิองตราผลตอบแทนของ
โครงการแลว้ โครงการน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 
ตารางที ่4.36 แสดงสรุปผลการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขการรับ

โครงการ 
ผลการค านวณ การประเมินโครงการ 

ระยะเวลาคอนทุน PBP<5 ปี PBP= 3 ปี รงบโครงการ 
มูลค่าปงจจุบงนสุทธิ NPV>0 NPV=61,930 รงบโครงการ 

องตราผลตอบแทนของโครงการ IRR>20% IRR= 24.7% รงบโครงการ 

 
การวเิคราะห์ความไว 
 ส าวรงบโครงการลงทุนร้านไปรษณียเ์อกชนจะวเิคราะว์ความไวดว้ยตงวแบบการจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation Model) โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงของตงวแปรรายไดจ้ากการใชบ้ริการ
และการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนรายจ่าย วา่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าปงจจุบงนสุทธิ (NPV) 
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และองตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยา่งไรบา้ง เมอ่อเทียบกงบมูลค่าปงจจุบงนสุทธิและองตรา
ผลตอบแทนของโครงการของกรณีดงงท่ีปรากฏในตารางท่ี 36 เป็นกรณีฐาน ในการศึกษาจะสมมติใว้
เกิดการเปล่ียนแปลงของตงวแปรทีละตงวในองตราเพิ่มข้ึนครง้ งละ 5 และ 10 เปอร์เซ็นตแ์ละลดลงครง้ งละ 
5 และ 10 เปอร์เซ็นต ์แลว้น ามูลค่าปงจจุบงนสุทธิและองตราผลตอบแทนของโครงการท่ีค านวณไดใ้นแต่
ละกรณีมาแสดงผลในรูปกราฟ 
 
ตารางที่ 4.37 ตารางแสดงผลการวเิคราะว์ความไวของมูลค่าปงจจุบงนสุทธิเมอ่อรายไดจ้ากการใชบ้ริการ 
มีการเปล่ียนแปลง 
อตัราการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการ

ให้บริการ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(บาท) 
10% 321,285 
5% 188,607 
0% 61,930 
-5% -64,747 

-10% -191,425 
   
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า องตราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าปง จจุบงนสุทธิมีองตราการ
เปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่องตราการเปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากการใวบ้ริการ 
 

 
รูปที ่4.2 อาพแสดงผลการวิเคราะว์ความไวของมูลค่าปงจจุบงนสุทธิเมอ่อมีการเปล่ียนแปลงของรายได ้
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ตารางที่ 4.38 ตารางแสดงผลการวเิคราะว์ความไวของมูลค่าปงจจุบงนสุทธิเมอ่อตน้ทุนค่าใชจ่้ายจากการ
ใชบ้ริการมีการเปล่ียนแปลง 
อตัราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่าย

จากการให้บริการ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(บาท) 
10% -3802 
5% 32,350 
0% 61,930 
-5% 100,796 

-10% 133,663 
   
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ องตราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าปงจจุบงนสุทธิมีองตราการ
เปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่องตราการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนค่าใชจ่้ายจากการใวบ้ริการ 
 

 
รูปที ่4.3 อาพแสดงผลการวิเคราะว์ความไวของมูลค่าปงจจุบงนสุทธิเมอ่อมีการเปล่ียนแปลงของรายจ่าย 
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ตารางที่ 4.39 ตารางแสดงผลการวเิคราะว์ความไวขององตราผลตอบแทนโครงการเมอ่อรายไดจ้ากการ
ใชบ้ริการมีการเปล่ียนแปลง 
อตัราการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการ

ให้บริการ 
อตัราผลตอบแทนโครงการ 

10% 43.0% 
5% 34.0% 
0% 24.7% 
-5% 14.9% 

-10% 4.4% 
 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ องตราการเปล่ียนแปลงขององตราผลตอบแทนของโครงการมี
องตราการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่องตราการเปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากการใวบ้ริการ 
 

 
รูปที ่ 4.4 อาพแสดงผลการวเิคราะว์ความไวขององตราผลตอบแทนโครงการเมอ่อมีการเปล่ียนแปลง
ของรายได ้
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ตารางที่ 4.40 ตารางแสดงผลการวเิคราะว์ความไว ขององตราผลตอบแทนโครงการเมอ่อตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายจากการใวบ้ริการมีการเปล่ียนแปลง 
อตัราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่าย

จากการให้บริการ 
อตัราผลตอบแทนโครงการ 

10% 19.8% 
5% 22.5% 
0% 24.7% 
-5% 27.2% 

-10% 29.7% 
 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ องตราการเปล่ียนแปลงขององตราผลตอบแทนของโครงการมี
องตราการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่องตราการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนค่าใชจ่้ายจากการใว้บริการ 
 

 
รูปที ่ 4.5 อาพแสดงผลการวเิคราะว์ความไวขององตราผลตอบแทนเมอ่อมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน
ค่าใชจ่้าย 
 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 37-40 เมอ่อก าวนดใว้รายไดจ้ากการใวบ้ริการและตน้ทุนค่าใชจ่้าย
มีการเปล่ียนแปลง พบวา่การเปล่ียนแปลงของมูลค่าปงจจุบงนสุทธิและองตราผลตอบแทนของโครงการ
มีการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่า และเมอ่อเปรียบเทียบความไวต่อการเปล่ียนแปลงระวว่างรายได้กงบ
ตน้ทุนค่าใช้จ่าย พบว่าการเปล่ียนแปลงของรายไดมี้ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าปงจจุบงน
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สุทธิและองตราผลตอบแทนของโครงท่ีมากกว่าการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนค่าใช้จ่าย ดงงนง้นในการ
ด าเนินโครงการร้านไปรษณียเ์อกชนจะตอ้งตระวนงกถึงความส าคงญของการเปล่ียนแปลงของรายได้
จากการใว้บริการ เพราะวากการคาดการณ์รายได้ไม่ได้อยู่บนสมมติฐานความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจ
อาจจะตอ้งประสบปงญวาอาวะการขาดทุนและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นอกจากตงวแปรเรอ่องรายไดแ้ลว้
ตงวแปรด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกตงวแปรวน่ึงท่ีจะต้องมีการวางแผนและควบคุมใว้ต้นทุน
ค่าใชจ่้ายเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
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บทที ่5  

สรุปผล อภปิรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
   
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 4 ดา้นคือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้น
การจดัการ และดา้นการเงิน พบวา่มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน สามารถสรุปสาระส าคญัของ 
การศึกษาไดด้งัน้ี 
 

1. การศึกษาด้านการตลาด 
 โครงการลงทุนธุรกิจร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน เลือกท าเลท่ีตั้งโครงการบริเวณ 
ปากทางเขา้ ซอยพนัทา้ยนรสิงห์ ต าบลพนัทา้ยนรสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงใกล้กบั
แหล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั หมู่บา้นจดัสรร และตลาดสด มีประชาการอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก กอปรกบั 
ถา้จะตอ้งใชบ้ริการท่ีท าการไปรษณียไ์ทยท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดนั้น จะตอ้งเดินทางไปกลบัอีกหลายกิโลเมตร 
และช่วงเวลาเปิด-ปิดท าการท่ีไม่สะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งท างานในช่วงเวลากลางวนั จึงเป็นโอกาส
ส าหรับโครงการลงทุนร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนท่ีจะเขา้มาด าเนินธุรกิจน้ี 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 การส ารวจข้อมูลทางการตลาดโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 ราย บริเวณอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ผลการส ารวจขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากอายุระหว่าง 31-40 ปี รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่โดยมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากผลส ารวจขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนและ
แนวโนม้การเลือกใชบ้ริการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใชบ้ริการ
ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน ส่วนใหญ่จะใช้บริการช่วงเวลานอกเวลาท างานเช่น วนัจนัทร์-ศุกร์ 
หลงัเวลา 16.30 น. วนัหยุดเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนขตัฤกษ์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชบ้ริการดา้นไปรษณีย์
คือรับส่งพสัดุเอกสารต่างๆ รองลงมาคือช าระค่าสินคา้และบริการ และเหตุผลหลกัท่ีมาใชบ้ริการก็คือ
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เวลาเปิด-ปิดนั้นสะดวกต่อการใช้บริการ โดยส่วนใหญ่ได้รับค าแนะน ามาจากคนรู้จกั และจากผล
ส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมากกว่า 270 ราย หรือคิดเป็นร้อยละมากกว่า 80 มีโอกาสท่ีจะ
กลบัมาใชบ้ริการอีก  

1.3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดบริการ 
 จากผลการส ารวจข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใช้บริการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านต่างๆในระดบัมาก โดยสามารถสรุปส่วนประสมการตลาดบริการของ
โครงการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
  ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนควรจะให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยั
และสภาพของพสัดุส่ิงของเป็นอนัดบัแรก นอกเหนือจากกระบวนการขนส่งท่ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพการ
จดัการของ ไปรษณียไ์ทยซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมดูแลแลว้นั้น ทางร้านจะคอยให้ค  าแนะน าและ
ดูแลเร่ืองวิธีการห่อและบรรจุส่ิงของลงในวสัดุบรรจุท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเสียหายและลด
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น พสัดุส่ิงของ เม่ือเกิดการกระแทกขณะขนส่ง  และเพิ่มความหลากหลายใน
การให้บริการภายในร้านไปรษณีย์เอกชน ถึงแม้บริการหลักของร้านคืองานไปรษณีย์ แต่ความ
หลากหลายของงานบริการก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 
เพราะสามารถจดัการธุระต่างๆไดท้ั้งหมดเม่ือเขา้มาท่ีร้านไปรษณียเ์อกชน เช่น บริการไปรษณีย ,์ จุด
ช าระบิลออนไลน์, งานท าพ.ร.บ., ต่อภาษีรถและประกนัภยั, บริการโอนเงินธนาคาร, บริการถ่าย
เอกสาร, บริการรับ-ส่งแฟ็กซ์, เติมเงินมือถือ, ศูนยถ่์ายเอกสารคร และศูนยถ่์ายรูปด่วน ติดบตัร เป็นตน้ 

2. ดา้นราคา 
  จากผลส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคาในระดบัมากท่ีสุด อาจจะเน่ืองด้วยผูใ้ช้บริการยินดีท่ีจะจ่ายค่าบริการท่ีบวกเพิ่มจากค่าบริการ
ปกติของไปรษณียไ์ทย เพราะความสะดวกสบายท่ีไดรั้บ ดงันั้นการก าหนดราคาค่าบริการ จึงไม่เน้น
การน าเสนอค่าบริการในราคาถูก แต่จะก าหนดเป็นราคามาตรฐานท่ีชดัเจน ให้ผูใ้ช้บริการรับทราบ
ก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ในอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้

3. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและบริการ 
  ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนเลือกท าเลท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณใกลชุ้มชนท่ีพกั
อาศยัขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณปากซอยวดัพนัท้ายนรสิงห์ ต าบลพนั
ทา้ยนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และก าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด 8.00-20.00 ไม่เวน้วนัหยุด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมกัจะเขา้มาใชบ้ริการช่วงเวลาหลงัเลิกงานและวนัหยดุ 
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4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนจะจดัใหมี้ส่วนลดดา้นบริการโดยจะให้
ส่วนลดค่าบริการ 5% ส าหรับลูกคา้สมาชิกหรือลูกคา้ธุรกิจท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการ เพื่อกระตุน้ให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดการใชซ้ ้ าและสร้างฐานลูกคา้ประจ าซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีจะท าใหธุ้รกิจ
อยูร่อดและเติบโตได ้ และจดัท าแผน่ป้ายโฆษณาติดบริเวณรอบรัศมี 1 กิโลเมตร เพื่อส่ือสารไปยงั
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการรับรู้ 

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร 
  ปัจจยัดา้นบุคลากรถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดอีกปัจจยัหน่ึงของธุรกิจ
บริการ เพราะธุรกิจไม่ไดมี้การน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์สามรถจบัตอ้งได ้แต่เป็นการน าเสนอการบริการท่ี
ตอ้งอาศยัใจรักดา้นงานบริการของบุคลากรท่ีมีอยู ่ ใส่ใจรายละเอียดของงาน และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิด
ความความพึงพอใจมากท่ีสุด อีกทั้งยงัตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาใหผู้ใ้ชบ้ริการเม่ือเกิดปัญหาได ้ดงันั้น
ร้านไปรษณียเ์อกชนจึงก าหนดใหพ้นกังานประจ าร้านจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมงานดา้นการบริการ
ต่างๆท่ีมีภายในร้านก่อนท่ีจะมาเป็นพนกังานประจ าร้าน เพื่อใหเ้กิดความคล่องแคล่วในการใหบ้ริการ 
และอบรมดา้นจิตส านึกการบริการ (Service mind) เพื่อบุคลากรภายในร้านใส่ใจและใหค้วามส าคญั
ต่อระดบัคุณภาพของการให้บริการต่อผูใ้ชบ้ริการ  

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
  ในกระบวนการให้บริการของร้านไปรษณีย์เอกชนจะเน้นเ ร่ืองความ
รวดเร็วในการให้บริการ และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือแซงคิวในขณะท่ีมีลูกค้ามาใช้บริการ
จ านวนมาก จึงจะน าระบบบตัรคิวมาใช้อ านวยความสะดวกและจดัท าขั้นตอนแนะน าการใช้บริการ
ดา้นต่างๆติดไวใ้ห้ผูใ้ช้บริการสามารถอ่านและปฏิบติัตามได ้และจดัให้มีระบบตรวจสอบสถานะ
พสัดุระหว่างด าเนินการจดัส่ง ไปยงัท่ีหมายปลายทางให้ผูใ้ช้บริการไดรั้บทราบถึงสถานะการจดัส่ง
ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่สถานท่ีจดัส่ง จนถึงปลายทาง 

7. ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
  จากผลการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
หลกัฐานทางกายภาพในระดบัมากและให้ความส าคญัในเร่ืองของการไดรั้บการรับรองคุณภาพการ
ให้บริการเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนจะพิจารณาเลือกซ้ือสิทธ์ิแฟรนไชส์
กบัเจา้ของแฟรนไชส์ท่ีไดรั้บการรับรองหรือไดรั้บรางวลัดา้นการบริหารงานคุณภาพจากหน่วยงาน
ต่างๆเป็นอนัดบัแรก ส าหรับการตกแต่งภายใน ทางจะร้านเน้นความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
บริเวณจดัเก็บพสัดุ ส่ิงของถูกจดัเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถคน้หาไดง่้าย ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการในเร่ืองของภาพลกัษณ์ของร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน 
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2. การศึกษาด้านเทคนิค 
 โครงการร้านไปรษณียเ์อกชนวางแผนเช่าอาคารพาณิชย ์1 คูหา ขนาด 5x6 เมตร
บริเวณปากซอยวดัพนัทา้ยนรสิงห์ หนา้ร้านติดถนนกวา้ง 4 เมตรอยูภ่ายในซอยส าหรับด าเนินธุรกิจซ่ึง
ผูใ้ช้บริการสามารถจอดรถได้ โดยมีอตัราค่าเช่า 10,000 บาท/เดือน ท าสัญญาเช่า 5 ปี ส าหรับการ
ตกแต่งภายในร้านจะด าเนินการโดยเจา้ของแฟรนไชส์ ซ่ึงงบการตกแต่งรวมอยู่ในค่าซ้ือสิทธ์ิแฟรน
ไชส์ 250,000 บาท และวางงบตกแต่งเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับ
บริการไดรั้บมาพร้อมกบัการซ้ือสิทธ์ิแฟรนไชส์ แต่ตอ้งจดัหากลอ้งดิจิตอลเพิ่มต่างหากส าหรับงาน
บริการถ่ายรูปด่วนโดยใชก้ลอ้งดิจิตอลยีห่้อ Canon รุ่น EOS 600D ระบบอินเตอร์เนทส าหรับเช่ือมต่อ
ระบบออนไลน์ ใช้บริการของบริษทั ทรูอินเตอร์เนท ฟรีค่าติดตั้ง ความเร็ว 15Mbps อตัราค่าบริการ 
599 บาท/เดือน ยานพาหนะส าหรับน าส่งเอกสารและพสัดุใช้จกัรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave ขนาด
เคร่ืองยนต ์125 ซีซี 

3. การศึกษาด้านการจัดการ 
           โครงการการลงทุนร้านแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน  จะด าเนินงานในรูปแบบ
เจ้าของกิจการเพียงคนเดียว เป็นธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จะใช้พนักงานทั้งหมด 3 คน แบ่งเป็น
ผูจ้ ัดการร้าน (เจ้าของกิจการ) 1 คน เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานประจ าร้าน 1 คนก าหนดวุติ
การศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 ข้ึนไปเงินเดือน 10,000 บาทและพนักงานส่งของ/ประจ าร้านอีก 1 คน 
ก าหนดวุติการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป เงินเดือน 9,000 บาท โครงการเปิดบริการทุกวนัตั้งแต่
เวลา 08.00 – 20.00 น. 

4. การศึกษาด้านการเงิน 
 โครงการการลงทุน ร้านแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน  ใช้เงินลงทุนเร่ิมต้น
โครงการทั้งส้ิน 523,000 บาท โดยมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นจ านวน 120,000 บาท และแหล่งท่ีมาของ
เงินทุนมาจากส่วนของเจา้ของเพียงอย่างเดียว การประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ ไดผ้ลสรุป
จากการศึกษาวา่โครงการลงทุนร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน มีความเป็นไปได้ในการลงทุน โดย
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขการรับ

โครงการ 
ผลการค านวณ การประเมินโครงการ 

ระยะเวลาคืนทุน PBP<5 ปี PBP= 3 ปี  รับโครงการ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV>0 NPV=61,930 รับโครงการ 

อตัราผลตอบแทนของโครงการ IRR>20% IRR= 24.7% รับโครงการ 
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 ส าหรับการศึกษาดา้นความไว (Sensitivity analysis) พบวา่เม่ือก าหนดให้รายไดจ้ากการ
ให้บริการและตน้ทุนค่าใช้จ่ายมีการเปล่ียนแปลงนั้น การเปล่ียนแปลงของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิและ
อตัราผลตอบแทนของโครงการจะมีอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่ดงัน้ี เม่ือรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ลดลง 5% จะท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิลดลงจาก 61,930 บาทเป็น -64,747 บาทและอตัราผลตอบแทน
ลดลงจาก 24.7% เป็น 14.9%และเม่ือตน้ทุนค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 5% จะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิลดลงจาก 
61,930 บาท  เป็น  32,350 บาท  และอัตราผลตอบแทนลดลงจาก 24.7% เป็น  22.5% และเม่ือ
เปรียบเทียบความไวต่อการเปล่ียนแปลงระหวา่งรายไดก้บัตน้ทุนค่าใชจ่้าย พบวา่การเปล่ียนแปลงของ
รายได้มีผลท าให้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนของโครงการ
เปล่ียนแปลงมากกว่าการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากตน้ทุนค่าใช้จ่าย ดงันั้นในการด าเนินนโยบาย
ของโครงการร้านไปรษณียเ์อกชนจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของรายไดจ้าก
การให้บริการ เพราะหากการคาดการณ์รายได้ไม่ใกล้เคียงกับสมมติฐานความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจ
อาจจะตอ้งประสบปัญหาภาวะขาดทุนและผลการประเมินโครงการอาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน อยา่งไร
ก็ตามการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายก็ควรจะด าเนินไปควบคู่กนั 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 ปัจจุบนัธุรกิจไปรษณียข์องไทยมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่กบัการเติบโตของ
ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส่วนใหญ่ ตอ้งพึ่ งพาธุรกิจไปรษณียใ์นการจดัการขนส่งสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภค และยงัเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของ บริษทัไปรษณียไ์ทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจขอ้มูล
ผูใ้ชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน ท่ีส่วนใหญ่จะใชบ้ริการดา้นงานไปรษณีย ์ณ ร้านไปรษณียเ์อกชน อีกทั้ง
ช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมกัใช้บริการคือช่วงเวลาหลงัเลิกงานหรือวนัหยุด ซ่ึงสอดคล้องกบั
โอกาสทางธุรกิจของร้านไปรษณียเ์อกชนท่ีมีช่วงเวลาเปิด-ปิดท าการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการมากกวา่ช่วงเวลาเปิด-ปิดของบริษทัไปรษณียไ์ทย  
 จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพบว่า โครงการลงทุนร้านแฟรนไชส์
ไปรษณียเ์อกชน มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เป็นบวกมูลค่า 61,930 บาท มี
ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี นอ้ยกวา่สมมติฐานอายโุครงการ 5 ปี และอตัราผลตอบแทนของโครงการเท่ากบั 
ร้อยละ 24.7 มากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัร้อยละ 20 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อกนิษฐ ์
เกตุทิม ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารประเภท 
แฟรนไชส์ ร้านเยน็ตาโฟเคร่ืองทรง โดย อ.มลัลิการ์ ในห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
โครงการลงทุนมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวกเท่ากบั 371,460 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 20 วนั และ
อตัราผลตอบแทนของโครงการร้อยละ 10.38 ซ่ึงสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารพาณิชย ์ท่ี
ปัจจุบนัอยู่ท่ีร้อยละ 8 และยงัสอดคล้องกบัการศึกษาของ อานนทพฒัน์ กลัปพงศ์ ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 



 

57 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทุนสนามแบดมินตนัในเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
โดยโครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวกเท่ากบั 1,669,069 บาท มีอตัราผลตอบแทนของโครงการ
เท่ากบัร้อยละ 10.92 ซ่ึงมากกวา่ตน้ทุนของเงินทุนท่ีร้อยละ 8.1 และระยะเวลาในการคืนทุนอยูท่ี่ 7 ปี 6 
เดือนซ่ึงน้อยกว่าสมมติฐานอายุโครงการ จากข้อมูลข้างต้นพบอีกว่าถึงแม้ผลการศึกษาอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัทั้งสามโครงการลงทุนนั้น แต่อตัราผลตอบแทน
ของโครงการทั้งสามโครงการยงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนของโครงการท่ีคาดหวงั อนัเน่ืองมาจาก 
สมมติฐานในการก าหนดอตัราผลตอบแทนของโครงการท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ โครงการลงทุน
ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนนั้น ก าหนดอตัราผลตอบแทนของโครงการร้อยละ 20 จากขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน ซ่ึงโครงการลงทุนสนามแบดมินตนัในเขตวงั
ทองหลางและโครงการลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารประเภท แฟรนไชส์ ร้านเยน็ตาโฟเคร่ืองทรง 
โดย อ.มลัลิการ์นั้น ก าหนดอตัราผลตอบแทนของโครงการจากตน้ทุนของเงินทุนซ่ึงมาจากดอกเบ้ีย
กูย้มืของธนาคารพาณิชยโ์ดยประมาณร้อยละ 8  
 จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาด
และดา้นบุคลากร เป็น 2 ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในระดบัมากกบัธุรกิจบริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ อานนทพฒัน์ กลัปพงศ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ใน
โครงการการลงทุนสนามแบดมินตนัในเขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการน าเสนอกลยุทธ์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีการให้ส่วนลดสมาชิกและจัดท าป้ายโฆษณาเพื่อส่ือสารไปยงั
ผูบ้ริโภค และมีการจดัอบรมความรู้ให้แก่พนกังานเพื่อให้เกิดการบริการท่ีเป็นมาตรฐาน สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผูใ้ช้บริการ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อกนิษฐ์  เกตุทิม (2550) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ ร้าน
เยน็ตาโฟเคร่ืองทรง โดย อ.มลัลิการ์ ในห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัในระดบัมากกบัปัจจยัด้านบุคลากรแต่ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางกบัปัจจยัด้าน
บุคลากร และให้ความส าคญัระดบัมากเฉล่ียสูงท่ีสุดกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มากกว่าปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 
 จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) ของโครงการการลงทุน
ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อานนทพฒัน์ กลัปพงศ ์
(2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการการลงทุนสนามแบดมินตนัในเขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี เม่ือรายไดล้ดลง 10% พบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการร้านแฟ
รนไชส์ไปรษณียเ์อกชนมีค่าติดลบเท่ากบั 191,425 บาทและของโครงการสนามแบดมินตนัในเขตวงั
ทองหลางมีค่าติดลบเท่ากบั 692,251 บาท นั่นหมายถึงทั้งสองโครงการไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนหาก
รายไดล้ดลงจากท่ีคาดการณ์ไว ้10% และเม่ือรายไดล้ดลง 10% พบวา่อตัราผลตอบแทนของโครงการ
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ร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนมีค่าเท่ากบั 4.4% ซ่ึงต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ 20% และ
โครงการสนามแบดมินตันในเขตวงัทองหลางมีค่าเท่ากับ 6.85% ซ่ึงต ่ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ 8%  นัน่หมายถึงทั้งสองโครงการไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนหากรายไดล้ดลงจากท่ีคาดการณ์ไว ้
10% 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชนไดข้อ้
คน้พบดงัน้ี 

1. จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบแบบสอบถามถึงร้อยละ  76.1 ท่ีใชบ้ริการ
ไปรษณียช่์วงเวลาหลงัเลิกงานและช่วงวนัหยุด สอดคลอ้งกบัเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการเพราะช่วงเวลา
เปิด-ปิดสะดวกต่อการใชบ้ริการโดยมีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในขอ้น้ีถึงร้อยละ 40.8 และ
มีผูต้อบแบบสอบถามถึงร้อยละ 88.8 ท่ีคาดวา่จะกลบัมาใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชน 

2. ผูใ้หบ้ริการไปรษณียท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่คร่ึงหน่ึงนึกถึงเป็นอนัดบัแรก
คือ บริษทัไปรษณียไ์ทย  

3. ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของสภาพความปลอดภยัของพสัดุส่ิงของเป็นอนัดบัแรก ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย
และบริการนั้น ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองของท่ีตั้งร้านและช่วงเวลาเปิดท าการเป็น
อยา่งมากโดยร้านไปรษณียค์วรจะตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่ีพกัอาศยัหรือแหล่งชุมชนและมีช่วงเวลาเปิด-ปิด
สะดวกต่อการใชบ้ริการ ดา้นบุคลากรพบวา่พนกังานผูใ้ห้บริการเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัในเร่ืองของความสามารถในการให้บริการและการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการ 
ส าหรับปัจจยัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักระบวนการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ จะตอ้งสามารถตรวจสอบสถานะการจดัส่งพสัดุได ้

4. รายไดห้ลกัของร้านไปรษณียเ์อกชนจะไดรั้บจากบริการดา้นไปรษณีย ์แต่รายได้
จากบริการดา้นไปรษณียเ์พียงอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการอยูร่อดของกิจการ ดงันั้นร้านไปรษณีย์
เอกชนจึงตอ้งน าเสนอบริการเสริมอ่ืนๆอีกเพื่อใหมี้รายไดห้ลายทาง 

5. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการและอตัราผลตอบแทนของโครงการมี ความไว 
ต่อการเปล่ียนแปลงของรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมาก นั่นคือการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการและอตัราผลตอบแทนของโครงการมีอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่อตัรา
การเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละตน้ทุนค่าใชจ่้าย 

6. อตัราการเปล่ียนแปลงของรายไดมี้ผลกระทบต่อมากกว่าอตัราการเปล่ียนแปลง
ของต้นทุนค่าใช้จ่าย และพบว่าหากเลือกท าเลท่ีตั้ งของร้านไม่เหมาะสมหรือท าเลท่ีตั้ งของร้าน
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ห่างไกลจากแหล่งชุมชนหรืออยูใ่กลก้บัท่ีท าการไปรษณียไ์ทยมากเกินไปจะท าให้รายไดไ้ม่เป็นไป
อยา่งท่ีคาดการณ์ไว ้และอาจจะส่งผลให้การประเมินความเป็นไปไดข้องของโครงการมีผลลพัทต์รง
ขา้มกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการลงทุนร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน เป็นธุรกิจท่ีรายไดไ้ม่สูงมากนกัและมี
สมมติฐานอายุโครงการเพียง 5 ปี ดงันั้นจึงไม่ควรลงทุนด้านสินทรัพยถ์าวรมากจนเกินไป การเช่า
อาคารจึงมีความเหมาะสมต่อรูปแบบการลงทุนน้ีมากกวา่ 

2. โครงการลงทุนควรศึกษาและส ารวจคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ลงทุนจะไม่เส่ียงต่อการแข่งขนัท่ีรุนแรง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการอยูร่อดของธุรกิจเช่นกนั 

3. โครงการลงทุนร้านแฟรนไชส์ไปรษณียเ์อกชน เป็นธุรกิจท่ีเงินลงทุนไม่สูงมากนัก 
และตน้ทุนในการให้บริการต ่า ซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่มาจากค่าจา้งพนกังาน แต่สามารถสร้างรายไดแ้ละ
ผลก าไรจากการให้บริการไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของรายไดจ้ะมี
ผลกระทบต่อผลก าไรของธุรกิจมากกวา่การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
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ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 
เลขท่ีแบบสอบถาม …………. 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านไปรษณียเ์อกชนใน อ าเออเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร (A 
Feasibility Study on Investment of a Private Postal Franchise Business in Mueang Samut Sakhon 
District) เพื่อท าการส ารวจพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้เคยใชบ้ริการไปรษณีย ์

อน่ึง การศึกษาในคร้ังน้ีมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง และขอ้มูลท่ีท่าน
ไดต้อบลงในแบบสอบถามฉบบัน้ีจะถูกปิดเป็นความลบั เน่ืองจากผูศึ้กษาจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อ
ประกอบการศึกษาเท่านั้น ผูศึ้กษาจึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุดหรือเติมขอ้ความใน
ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ 
 1) ชาย    2) หญิง 

2. อาย ุ
 1) 11-20 ปี  2) 21-30 ปี 
 3) 31-40 ปี  4) 41-50 ปี 
 5) 51 ปีข้ึนไป 

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 1) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6  2) มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
 3) ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า  4) ปริญญาตรี 
 5) ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

4. อาชีพปัจจุบนั 
 1) นกัเรียน/นกัศึกษา  2) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 3) พนกังานบริษทัเอกชน  4) ธุรกิจส่วนตวั 
 5) แม่บา้น/พ่อบา้น  6) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................... 



 
 

64 

 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1) ไม่เกิน 10,000 บาท  2) 10,001-20,000 บาท 
 3) 20,001-30,000 บาท  4) 30,001-40,000 บาท 
 5) 40,001 บาทข้ึนไป  

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้บริการร้านไปรษณีย์เอกชน 
1. ท่านเคยใชบ้ริการร้านไปรษณียเ์อกชนหรือไม่?  
 1) เคย  2) ไม่เคย (ขา้มไปท าแบบสอบถามขอ้ 11) 

2. ความถ่ีในการใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผา่นมา  
 1) 1 คร้ัง  2) 2-3 คร้ัง 
 3) 4-5 คร้ัง  4) มากกวา่ 5 คร้ัง 
 5) ไม่ไดใ้ชบ้ริการในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา   

3. ท่านใชบ้ริการไปรษณียใ์นช่วงเวลาใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 1) จนัทร์-ศุกร์ เวลา 6.00-8.30 น.  2) จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. 
 3) จนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.  4) จนัทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น. 
 5) จนัทร์-ศุกร์ หลงัเวลา 16.30 น.  6) เสาร์-อาทิตย ์ 
 7) วนัหยดุนขตัฤกษ ์  8) อ่ืนๆโปรดระบุ................................  

4. สถานท่ีใหบ้ริการไปรษณียเ์อกชน ท่ีท่านเคยใชบ้ริการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) DHL  2) FedEx 
 3) ไปรษณียเ์อกชนใกลบ้า้น  4) อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 

5. ท่านเคยใชบ้ริการอะไรบา้ง ณ ท่ีท าการ/ร้านไปรษณียเ์อกชน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 1) รับ/ส่งเอกสาร  2) รับ/ส่งพสัดุ ส่ิงของ 
 3) ส่งธนาณติั  4) ช าระค่าสินคา้และบริการ 
 5) เติมเงินออนไลน์  6) อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 

6. เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนคืออะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) การเดินทางสะดวก   2) มีท่ีจอดรถ 
 3) เวลาเปิดท าการ สะดวกต่อการใชบ้ริการ  4) การบริการท่ีรวดเร็ว 
 5) มีการบริการท่ีหลากหลาย  6) อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 
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7. ในการเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน กลุ่มหรือบุคคลใดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของท่านมาก
ท่ีสุด  
 1) พอ่/แม่/ผูป้กครอง   2) เพื่อน 
 3) แฟน/สามี/อรรยา  4) ตวัท่านเอง 
 5) อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 

8. ท่านรู้จกัสถานท่ีใหบ้ริการไปรษณียเ์อกชนจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) แผน่ป้ายโฆษณา   2) เวบ็ไซต ์
 3) ส่ือสังคมออนไลน์  4) ค าแนะน าจากคนรู้จกั 
 5) อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 

9. หลงัการใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน ท่านมีความรู้สึกอยา่งไร  
 1) พอใจมากท่ีสุด  2) พอใจมาก 
 3) เฉยๆ  4) ไม่พอใจ 
 5) ไม่พอใจมากท่ีสุด 

10. ในอนาคตท่านจะยงัคงเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนอยูห่รือไม่  
 1) เลือกใชอี้กแน่นอน  2) อาจจะเลือกใชอี้ก 
 3) ไม่แน่ใจ  4) อาจจะไม่เลือกใชอี้ก 
 5) ไม่เลือกใชอี้กแน่นอน 

11. ในอนาคตหากท่านมีความจ าเป็น ตอ้งการส่งพสัดุหรือเอกสาร ผูใ้หบ้ริการไปรษณียท่ี์ท่านนึกถึง
เป็นอนัดบัแรกคืออะไร 

 1) ท่ีท าการ ไปรษณียไ์ทย  2) FedEx 
 3) DHL  4) ร้านไปรษณียเ์อกชนใกลบ้า้น 
 5) อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 
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ส่วนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ทีม่ต่ีอการเลอืกใช้บริการไปรษณย์ีเอกชน 

ส าคญั 
มากทีสุ่ด 

ส าคญั 
มาก 

ส าคญั 
ปานกลาง 

ส าคญั 
น้อย 

ส าคญั 
น้อยทีสุ่ด 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์/บริการ      
1.1 พสัดุและส่ิงของ อยูใ่นสอาพดี 
ไม่ช ารุดเสียหายเม่ือถึงปลายทาง 

     

1.2 ความปลอดอยัของพสัดุและ
ส่ิงของ 

     

1.3 ความหลากหลายของบริการ 
เช่น รับส่งพสัดุ ช าระค่าสินคา้และ
บริการเป็นตน้ 

     

1.4 ตรายีห่้อร้านเป็นท่ีรู้จกั      
2. ปัจจัยด้านราคา      

2.1 ราคาถูก      
2.2 ราคาเหมาะสมกบัคุณอาพ      

3. ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายและ
บริการ 

     

3.1 ใกลท่ี้พกัอาศยั      
3.2 ใกลท่ี้ท างาน      
3.3 ใกลแ้หล่งชุมชน      
3.4 มีสถานท่ีจอดรถ      
3.5 อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้      
3.6 เวลาเปิดท าการสะดวกต่อการ
ใชบ้ริการ 

     

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      
4.1 มีส่วนลดการใหบ้ริการ      
4.2 มีส่วนลดสมาชิก      
4.3 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 

ทีม่ีต่อการเลอืกใช้บริการไปรษณย์ีเอกชน 
ส าคญั 
มากทีสุ่ด 

ส าคญั 
มาก 

ส าคญั 
ปานกลาง 

ส าคญั 
น้อย 

ส าคญั 
น้อยทีสุ่ด 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร      
5.1 พนกังานสามารถใหค้ าแนะน าได้
ชดัเจน 

     

5.2 พนกังานมีบุคลิกอาพและการแต่ง
กายท่ีสุอาพ 

     

5.3 ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของ
พนกังาน 

     

5.4 พนกังานมีความคล่องแคล่วใน
การบริการ 

     

5.5 พนกังานสามารถแกปั้ญหาของ
ลูกคา้ได ้

     

6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ      
6.1 ความรวดเร็วในการบริการ      
6.2 ขั้นตอนการใชบ้ริการไม่ซบัซอ้น      
6.3 มีค าแนะน าการใหบ้ริการท่ี
ชดัเจน 

     

6.4 สามารถตรวจสอบสถานะการ
จดัส่งพสัดุ 

     

7. ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ      
7.1 สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง      
7.2 การตกแต่งอายใน ดูสะอาด 
เรียบร้อย 

     

7.3 ไดรั้บการรับรองคุณอาพการ
ใหบ้ริการ 

     

 
ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร้านไปรษณียเ์อกชน 
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ภาคผนวก ข  แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
 

แบบสัมอาษณ์ผูป้ระกอบการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง การศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านไปรษณียเ์อกชนใน อ าเออเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร (A Feasibility Study on Investment of a Private Postal Franchise Business in Mueang 
Samut Sakhon District) 

อน่ึง การศึกษาในคร้ังน้ีมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง และขอ้มูลท่ีท่าน
ไดต้อบลงในแบบสอบถามฉบบัน้ีจะถูกปิดเป็นความลบั เน่ืองจากผูศึ้กษาจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อ
ประกอบการศึกษาเท่านั้น ผูศึ้กษาจึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามคร้ังน้ี และขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  
 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ 
6. เพศ 
 1) ชาย    2) หญิง 

7. สถานอาพ 
 1) เจา้ของร้านไปรษณีย ์   2) ผูจ้ดัการ/พนกังานร้านไปรษณีย ์
 3) อ่ืนๆโปรดระบุ................................. 

8. ด าเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ร้านไปษณีย ์
 1) ใช่   2) ไม่ใช่ 

9. ระยะเวลาในการเปิดกิจการโปรดระบุ........................................................................................... 
 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลทางดา้นการตลาด 
1. ประเอทการบริการท่ีใหบ้ริการอายในร้าน

..........................................................................................................................................................

........ ............ ................ ................ ........... .......... .......................................................................... 
2. อตัราค่าบริการต่างๆ

........................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
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ระยะเวลาในการเปิด-ปิด ในแต่ละวนั
..................................................................................................... ........................................ 
................................................. ............ .................................... ................... ...................... 
 

3. มีกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดอะไรบา้ง เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่วนลดต่างๆ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4. ค่าใชจ่้ายดา้นการส่งเสริมการตลาด
............................................................................................................ 

5. บุคลากรท่ีใหบ้ริการคือใคร มีขั้นตอนการอบรมการใหบ้ริการอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  

6. ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมบุคลากร
.............................................................................................................. 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
.................................................................................................................................... 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลทางดา้นเทคนิค 
1. ขนาดพื้นท่ี ท่ีใหบ้ริการ.....................................................ค่าเช่า

................................................................ 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังานท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการ 

........................................... .............................................................. .............................................. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  
3. อายกุารใชง้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์หลกัในการด าเนินการ 

ก. เคร่ืองถ่ายเอกสาร
.......................................................................................................................... 
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ข. เคร่ืองชัง่
........................................................................................................................................ 

ค. เคร่ืองคอมพิวเตอร์
........................................................................................................................ 

ง. อ่ืนๆ
............................................................................................................................................ 

4. มีขั้นตอนการจดัการน าส่งพสัดุและส่ิงของอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  

5. ส่ิงท่ีไดรั้บจากการซ้ือแฟรนไชส์ (กรณีซ้ือแฟรนไชส์) 
...................................... ................................ ........................ ....................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6. ต้นทุนในการให้บริการ
............................................................................................................................... ......... ......... ...... 
.......................................................................................................................................................... 

ส่วนที ่4 ขอ้มูลทางดา้นการจดัการ 
1. จ านวนบุคลากรประจ าร้าน 

......................... ......................................................................... ..................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
โครงสร้างฝ่ายต่างๆอายในร้าน
........................................................................................................... ............................................. 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2. สวสัดิการ เงินเดือนท่ีใหก้บับุคลากร 
..........................................................................................................................................................
......................................................................................... ................................................................ 
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3. ค่าน ้า ค่าไฟ
................................................................................................................................................ 

 
ส่วนที ่5 ขอ้มูลทางดา้นการเงิน 
1. แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนท่ีใชใ้นการลงทุนเร่ิมแรก 

ก. ส่วนของเจา้ของ..................................................คิดเป็น................................% 
ข. เงินกู…้………………………………………… คิดเป็น................................% 
ค. อตัราดอกเบ้ียกูย้มื... 

..................................................................................................................% 
2. เงินทุนหมุนเวยีน

........................................................................................................................................ 
3. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการก่อนเปิดกิจการ 

ก. ค่าตกแต่งอาคารสถานท่ี
................................................................................................................ 

ข. ค่าแฟรนไชส์
................................................................................................................................ 

ค. ค่าอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน
................................................................................................ 

ง. ค่ายานพาหนะ
............................................................................................................................... 

จ. ค่าสิทธิในการใชอ้าคารสถานท่ี
.................................................................................................... 

4. อตัราผลตอบแทน
...................................................................................................................................... 
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