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( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
กรณีศึกษา เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(FACTORS INFLUENCING ON FORWARD EXCHANGE  RATE : 
A CASE STUDY OF BETWEEN  BAHT  AND  U.S. DOLLAR) 

น ้าเพชร นิ่มนวลดี1  กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
ตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย
กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา มูลค่าการค้าสุทธิ อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  อุปทานต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั งนี 
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั งแต่เดือนมกราคม  2547 ถึง ธันวาคม 2555 เป็นจ้านวน 
108 เดือน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายเดือน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  เพื่อศึกษาความ  
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ ส่วนต่างระหว่าง
อัตราดอกเบี ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา และอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่วนมูลค่าการค้าสุทธิ และ อุปสงค์ต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้า นักลงทุน
สามารถน้าความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาครั งนี  ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ค าส าคัญ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (เงินบาท) 
    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต 
2
  นักวิชาการ 
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ABSTRACT 
 

 This thesis aimed to study  factors influencing on forward exchange rate : A case study of 
between baht and us dollar. The factors in this study the difference between interest rates in Thailand 
and interest rates in U.S. , the difference between inflation in Thailand and inflation in U.S. , 
commercial value, demand for U.S. dollar, supply for U.S. dollar, international reserves, capital flow 
This study is based on secondary data of monthly time series from January 2004 – December 2012, 
108 months. The analysis is conducted using the Multiple Regression Analysis to study the 
relationships between independent and dependent variables. 
             The results of this study factors influencing on forward exchange rate. The factors in this study 
the difference between interest rates in Thailand and interest rates in U.S., Difference between interest 
rates in Thailand and interest rates in U.S. and , supply for U.S. dollar are determined to be correlated 
the forward exchange rates and commercial value, demand for U.S. dollar are determined to be non-
correlated the forward exchange rates. Investors can use the results of this study concerning these 
relationships in planning investment strategies related to the influencing on  forward exchange rate  
KEYWORDS: FORWORD  EXCHANGE  RATE ( BAHT) 
             FORWORD  EXCHANGE  RATE (U.S. DOLLAR) 
บทน า 

การท้าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะในด้านของอัตราแลกเปลี่ยน ในสภาวะปัจจุบันภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  
ค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวขึ นลงอย่างรวดเร็วและผันผวนอยู่ตลอด  จึงต้องศึกษาหาเคร่ืองมือทาง
การเงินที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดปัจจุบันเครื่องมือที่
น้ามาใช้ในการบริหารความเสี ่ยง  มีอยู่หลายเครื่องมือ โดยนักลงทุนจะใช้เครื่องมือต่างๆ ก็เพื ่อ
ต้องการผลตอบแทน หรือก้าไรจากการลงทุนให้ได้มากที่สุด  

ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่
กิจการสามารถใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้ นอกจากตราสารอนุพันธ์จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีความสามารถในการท้าก้าไรให้แก่นักลงทุนได้โดยไม่ต้องรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ น เมื่อสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันมีราคาขายต่างกัน นักลงทุนที่หวังเก็งก้าไร
สามารถซื อสินทรัพย์ที่ขายในราคาถูก และขายสินทรัพย์นั นได้ในราคาที่สูงกว่า และนักลงทุนจะใช้
โอกาสนั นท้าก้าไรไปได้จนกว่าโอกาสในการท้าก้าไรนั นจะหมดไป 

การซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ การท้า Forward คือ เคร่ืองมือส้าคัญที่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยง ให้กับนักลงทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ เป็นสัญญาระหว่าง
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คู่สัญญาสองฝ่ายที่ตกลงจะซื อขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา ในราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบที่ได้
ก้าหนดไว้ในสัญญา โดยทั งผู้ที่จะซื อและผู้ที่จะขายมีภาระผูกพันต้องท้าตามสัญญานั นๆ กล่าวคือฝ่าย
ผู้ขายจะต้องน้าสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา และฝ่ายผู้ซื อจะต้องช้าระราคา
ตามก้าหนด โดยอาจแบ่งจ้าแนกประเภทของสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามลักษณะความเป็นมาตรฐาน
ของตราสาร และการซื อขายได้เป็น 2 ประเภทคือ สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contract) และสัญญา
ฟิวเจอร์ส (Future Contract) 
 

ตารางที่ 1.1 ล้าดับความส้าคัญประเทศคู่ค้าของประเทศไทย 
มูลค่า : ล้านบาท 

 

ที่มา : กรมการค้าไทย 
จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าที่ส้าคัญอันดับแรกๆ ของ

ประเทศไทย ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และเห็นถึงความส้าคัญต่อการศึกษาแนวทางการเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ส้าคัญของโลก จึงเล ือกท้าการศึกษาปัจจัยที ่ก้าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท กับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเลือกศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรที่
ส้าคัญ 7 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเลือกบางตัวแปรที่ได้ท้าการศึกษาค้นคว้า และได้มีการท้าวิจัย  มาแล้วใน
การศึกษาที่ผ่านมาเพื่อน้ามาท้าการเปรียบเทียบ ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย 

ประเทศ 2555/2012 % 
มูลค่าการค้า 14,829,870.0 100.0 

1. ญ่ีปุ่น 2,274,916.8 15.3 
2. จีน 1,986,118.8 13.4 
3. สหรัฐอเมริกา 1,107,505.0 7.5 
4. มาเลเซีย 793,328.0 5.3 
5. อินโดนีเซีย 598,934.0 4.0 
6. สิงคโปร์ 579,520.6 3.9 
7. สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ 577,861.4 3.9 
8. ออสเตรเลีย 472,001.7 3.2 
9. ฮ่องกง 459,039.7 3.1 
10. เกาหลีใต้ 428,387.3 2.9 
11. ประเทศอ่ืนๆ 5,552,256.7 37.4 
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กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อใน
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการค้าสุทธิ อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินทุน
ส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราเคลื่อนย้ายเงินทุนมาท้าการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่าง
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

2. ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

3. มูลค่าการค้าสุทธิ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ระหว่าง
เงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

4. อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

5. อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

6. เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

7. อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

กรอบแนวความคิด 
การศึกษาในครั งนี  ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนี  
 
 
 
 
 



5 

 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท้าให้ทราบถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ที่มีนัยส้าคัญและสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

2. สามารถน้าผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มาใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจในการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน และมีประโยชน์แก่ผู้น้าเข้าให้เข้าใจถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี ่ยน ตลอดจนกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบธ ุรก ิจการค ้าระหว ่างประเทศสามารถเล ็ง เห ็นถ ึง
ผลประโยชน์และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการด้าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน อันจะเป็นประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

3. ท้าให้ได้แบบจ้าลองในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ผู้ที่สนใจ  
แนวคิด 
 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กรณีศึกษา เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในครั งนี ครอบคลุม
เนื อหาส้าคัญต่างๆได้แก่ 
 ทฤษฎีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Volatility Theory) การศึกษาความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนมากจะใช้  ARCH model (autoregressive conditional   
heteroskedasticity) ในการพิจารณาการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนเงื่อนไขใช้พิจารณาความ

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย 
กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา 

ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย 
กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา 

มูลค่าการค้าสุทธ ิ

 อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ 

อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุนมาท้าการวิจัย 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า        

กรณีเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐ 
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ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั่วไปของอนุกรมอัตราแลกเปลี่ยน ARCH model 
จึงเป็นการก้าหนดรายละเอียดที่เกิดจากสถิติ และความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการประมาณ
ค่าความผันผวนที่เกิดจากการเดา หรือการเปลี่ยนแปลงราคา สามารถยึดหลักโครงสร้างเชิงพลวัตของ
ความแปรปรวนอย่างมีเงื่อนไข โดยเฉพาะภาวะชะงักงันจากความแปรปรวน 
 แนวคิดของ Purchasing Power Parity ได้แบ่งอัตราแลกเปลี่ยนออกเป็น 2 ประเภท 
 1.) ทฤษฎีความเสมอภาคอ้านาจซื ออย่างสัมบูรณ์ คือการหาอัตราแลกเปลี่ยนดุลภาพจาก
อัตราส่วนของระดับราคาในประเทศ เทียบกับระดับราคาต่างประเทศ ซึ่งเป็นระดับราคาค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์
ของราคาต่อหน่วย ค้านวณจากระดับราคาสินค้าแต่ละชนิดที่น้ามาพิจารณาในแต่ละประเทศ และต้อง
ค้านึงถึงการถ่วงน ้าหนักของสินค้าในแต่ละประเทศ  
 2.) ทฤษฎีความเสมอภาคอ้านาจซื อโดยเปรียบเทียบ คือการหาอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพจาก
อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาในประเทศ เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาใน
ต่างประเทศ โดยมีตัววัด คือดัชนีราคา แนวคิดในการก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนตาม Asset Market 
Approach ได้แบ่งเป็น 2 แนวคิดตามสมมติเพิ่มเติม คือถ้าสมมติว่าหลักทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกัน
ได้สมบูรณ์ จะได้แนวคิดการก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนตาม The Monetary Approach ที่เชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการปรับอุปสงค์และ อุปทานของเงินให้เข้าสู่ดุลยภาพ แต่ถ้าข้อ
สมมติฐานเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกันไม่สมบูรณ์ แนวคิดการก้าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนจะเป็น The Portfolio Balance Approach ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจาก
การปรับสัดส่วนการถือสินทรัพย์ระหว่างประเทศ 
 Schmitt-Grohe (1998) ศึกษาว่าการค้าระหว่างประเทศในตลาดสินค้า และตลาดเงินสามารถ
อธิบายการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังเศรษฐกิจของ
ประเทศแคนนาดาในระยะสั น โดยใช้วิธี Vector Autoregressive (VAR) ในการศึกษาผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นการส่งผ่านของอัตราดอกเบี ยในตลาดเงิน และการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การส่งออก 
และไม่มีการส่งผ่านของสองตัวแปรร่วมกัน ในการวิเคราะห์แบบจ้าลองวัฎจักรธุรกิจการส่งผ่านของ
อัตราดอกเบี ยในตลาดเงินและการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การส่งออกแต่ละตัวมีน้อย  
จากนั น Dibooglu (2000) หาความสัมพันธ์ระหว่างระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และการ
ส่งผ่านของผลกระทบจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริง, อัตราดอกเบี ยที่แท้จริง, 
อัตราดอกเบี ยในนาม, ปริมาณความต้องการถือเงินที่ใช้ซื อสินค้า (Real Money Balance) และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แท้จริง ซึ่งเป็นแบบจ้าลองเศรษฐกิจมหภาคแบบเปิดของประเทศต่างๆ 
 Mckenzie and Krooks (1997) ศึกษาถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อกระแสการค้า
ระหว่างประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกา โดยวิเคราะห์ทั งการส่งออกและการน้าเข้าของประเทศ
เยอรมันไปสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือน 4 ปี 1973 ถึงเดือน 9 ปี 1992 และแบบจ้าลอง ARCH ถูกใช้เพื่อ
ประมาณค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อดูผลกระทบต่อการส่งออกจากเยอรมัน และน้าเข้า
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จากสหรัฐ โดยจะประมาณสมการการถดถอยด้วยวิธี ordinary least square (OLS) จากนั นจะท้าการ
เปรียบเทียบระหว่างอัตราอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (real exchange rate) และอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ นจริง (nominal exchange rate) ที่ได้มาจากการประมาณความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
แบบจ้าลอง ARCH 
 สุดา ผลเพิ่มศีลสกุล (2551) ได้ศึกษาถึงบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 
อัตราดอกเบี ยประเทศไทย อัตราดอกเบี ยประเทศสหรัฐฯ และมาตราการกันเงินส้ารองร้อยละ 30 ที่มีต่อ
ดุลบัญชีเดินสะพัด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั งแต่เดือน มกราคม พ .ศ.
2548 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2550 ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อดุลการค้า 
ดุลบัญชีการเงินที่มาจากการให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของดุลบัญชีการเงินที่เกิดจาก
สินเชื่อเพื่อการค้า แต่ความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อัตราดอกเบี ยประเทศไทยมีผลต่อดุลบัญชี
การเงินที่มาจากเงินกู้จากต่างประเทศ เงินให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ และตราสารหนี  โดยมีความสัมพันธ์
เป็นไปตามสมมติฐาน แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานส้าหรับดุลบัญชีการเงินที่มาจากธนาคารพาณิชย์  
อัตราดอกเบี ยประเทศสหรัฐฯ มีผลต่อดุลบัญชีการเงินที่เกิดจากสินเชื่อเพื่อการค้า ดุลบัญชีการเงินที่มา
จากการเงินลงทุนโดยสตรงของไทยในต่างประเทศ เงินให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศและตราสารหนี  
มาตราการกันเงินส้ารองร้อยละ 30 มีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมมติฐานในกรณีดุลบัญชีการเงินที่มา
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ภาครัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นไปตาม
สมมติฐานในกรณีดุลบัญชีการเงินที่มาจากวิเทศธนกิจและตราสารหนี  
 ไวย์กูณ พรสิลเกียรติ์ (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาสิทธิใน
การเลือกซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ 
โดยแยกศึกษาเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ซึ่งศึกษาถึงผลกระทบของระยะเวลาที่มีต่อราคาสิทธิซึ่ง
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ตั งแต่ เดือนกรกฎาคม พ .ศ.2540 ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2551 ผลการศึกษาพบว่ามีเพียงตัวแปรอิสระตัวเดียว คืออัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถอธิบายการ
เคลื่อนไหวของราคาสิทธิได้ ในขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของ
ราคาสิทธิได้ดีเท่าที ่ควร ดังผลการทดสอบทางสถิติที ่ได้ คือค่าสัมประสิทธิ ์แห่งการก้าหนดต่้า 
กล่าวคือตัวแปรอิสระภายในสมการคือ อัตราแลกเปลี่ยนมีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม คือ
ราคาสิทธิในการเลือกซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้ต่้า นอกจากนี ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสิทธิข้อมูลรายไตรมาส มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของข้อมูล
รายเดือน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคา
สิทธิ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของข้อมูลรายไตรมาสจะสูงกว่าข้อมูลรายเดือน  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัยในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
1. ด้านเน้ือหา  
การวิจัยในครั งนี มีเป้าหมายส้าคัญเพื่อศึกษาความส้าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ซึ่งได้ศึกษา
ข้อมูลตั งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2555 เป็นจ้านวน 108 เดือน ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ต้ารา รายงานวิจัย เว็บไซต์ และข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

2. ด้านตัวแปร 
ตัวแตรตาม คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับเงิน   ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 ตัวแปรอิสระ   ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆดังนี  
              

ตัวแปรอิสระ หน่วย : ลงทุน แหล่งท่ีมา 
1.) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับ
อัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา 

ร้อยละ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th 

2.) ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับ
อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา  

ร้อยละ www.bot.or.th 
www.statistic.com 

3.) มูลค่าการค้าสุทธิ ร้อยละ กระทรวงพาณิชย์ 
www.moc.go.th 

4.) อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ กรมการค้า 
5.) อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
6.) เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
7.) อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน    ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
                                     

3. ด้านระยะเวลาท่ีใช้ศึกษา 
 การศึกษาในครั งนี  ใช้เวลาระหว่าง เดือนกันยายน 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 รวม 5 เดือน 
 
 

http://www.bot.or.th/
http://www.statistic.com/
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่มีความสัมพันธ์
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ได้แก่ 
 1.) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา 
 2.) ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา 
 3.) ดัชนีมูลค่าการค้า 
 4.) อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 5.) อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 6.) เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ 
 7.) อัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนตั งแต่ เดือนมกราคม 2547 ถึง เดือน
ธันวาคม 2555  เป็นจ้านวนทั งสิ น 108 เดือน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี  ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ย  
ในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา  และอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Sig = 0.000 และ Sig = 0.050 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่า Sig < 0.05 
และ VIF <10)   มูลค่าการค้าสุทธิและ  อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Sig = 0.000 และ Sig = 0.001 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่า Sig < 0.05
และ VIF <10 )  โดยตัวแปรอิสระทั ง 4 ตัวแปร สามารถใช้ในการอธิบายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้ 
77..9 % ( R Square = 0.779 )   ซึ่งมีค่า Sig = 0.000  และค่า  F = 90.571 

 
F   =   89.366 + 5.026 Interest - 0.527 CP – 0.141 DD + 0.363 SD 

 
โดยที่      
 F            หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 Interest  หมายถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยใน  
                                สหรัฐอเมริกา 
 CP         หมายถึง มูลค่าการค้าสุทธิ  
 DD        หมายถึง อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 SD        หมายถึง อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  
 ส่วนตัวแปรอิสระอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตรา
เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา  เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน ผลจากการวิจัย
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( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 

พบว่า ตัวแปรทั ง 3 ตัวแปรนั นไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่มีผลต่อกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั งเอาไว้ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1.) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทยกับ
อัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่อ
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เพิ่มขึ นร้อยละ 5.026 เช่นเดียวกันส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มีอัตรา
ลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลง ร้อยละ 5.026  

2.) ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับ
อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ และไม่ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig > 0.05 ดังนั นจึงได้ทดสอบโดยการตัดตัวแปรที่เป็นส่วนต่างระหว่าง
อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ออกจากสมการการทดสอบการวิเคราะห์ 
โดยได้ปรับตวัแปรอิสระที่เหลือเข้าสู่สมการด้วยวิธี Modified Model 

3.) ดัชนีมูลค่าการค้า มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่าง
เงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าดัชนีมูลค่าการค้า มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกันกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 
กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่อดัชนีมูลค่าการค้า มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.527 เช่นเดียวกันเมื่อดัชนีมูลค่าการค่ามีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะ
ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.527 

4.) อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model  พบว่าอุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีนัยส้าคัญทาง
สถิติเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และ
ค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ เมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ น
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ร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.141 เช่นเดียวกันเมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐมีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.141  

5.) อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีนัยส้าคัญทาง
สถิติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 
กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้า
ให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ นร้อยละ 0.363  เช่นเดียวกัน เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีอัตรา
ลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.363   

6.) เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ  ไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ และไม่ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig > 0.05 ดังนั นจึง
ได้ทดสอบโดยการตัดตัวแปรที่เป็นเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ ออกจากสมการการทดสอบการ
วิเคราะห์ โดยได้ปรับตัวแปรอิสระที่เหลือเข้าสู่สมการด้วยวิธี Modified Model 
 7.) อัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าอัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
และไม่ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig > 0.05 ดังนั นจึงได้
ทดสอบโดยการตัดตัวแปรที่เป็นอัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย ออกจากสมการการทดสอบการวิเคราะห์ โดย
ได้ปรับตัวแปรอิสระที่เหลือเข้าสู่สมการด้วยวิธี Modified Model 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  
 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่านัยส าคัญ 
ค่าคงที่ 89.366 0.000 
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยใน
สหรัฐอเมริกา (Interest) 

5.026 0.000 

มูลค่าการค้าสุทธิ  (CP) -0.527 0.000 
อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(DD) -0.141 0.001 
อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (SD) 0.363 0.050 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    
 

ตัวแปรอิสระ ผลลัพธ ์ ทิศทางความสัมพันธ ์

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับ
อัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา (Interest) 

ยอมรับ ทิศทางเดียวกัน (+) 

มูลค่าการค้าสุทธิ  (CP) ยอมรับ ทิศทางตรงข้าม (-) 
อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(DD) ยอมรับ ทิศทางเดียวกัน (+) 
อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (SD) ยอมรับ ทิศทางเดียวกัน (+) 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กรณีศึกษาเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ” โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data ) แบบอนุกรมเวลา (Times Series) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั งแต่
เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2555 เป็นจ้านวนทั งสิ น 108 เดือน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายเดือน 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis ) 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี  ยในประเทศไทย กับอัตรา
ดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา  และ อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Sig = 0.000 และ Sig = 0.050 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่า Sig < 0.05 และ VIF <10)   มูลค่า
การค้าสุทธิและ  อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยตัวแปรอิสระทั ง 4 ตัวแปรนี  สามารถอธิบายอัตราแลกเปลี่ยนล้วงหน้าได้ 77.9 
% ( R Square = 0.779) ซึ่งมีค่า Sig = 0.000   และค่า F = 90.571 โดยมีสมการดังนี  
 

F   =   89.366 + 5.026 Interest - 0.527 CP – 0.141 DD + 0.363 SD 
โดยที่      
 F            หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 Interest   หมายถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยใน  
                                  สหรัฐอเมริกา 
 CP        หมายถึง  มูลค่าการค้าสุทธิ  
 DD        หมายถึง  อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 SD        หมายถึง  อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  
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ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า 
VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่อส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มี
อัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ นร้อยละ 5.026 เช่นเดียวกันส่วนต่าง
ระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
ลดลง ร้อยละ 5.026  โดยถ้าอัตราดอกเบี ยในประเทศสูงกว่าอัตราดอกเบี ยในต่างประเทศ จะท้า ให้มี
เงินทุนไหลออกนอกประเทศ  มีผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ น หรือค่าเงินอ่อนค่าลง 

ดัชนีมูลค่าการค้า มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปใน ทิศทางตรงกันข้ามกัน กับอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ เมื่อ
ดัชนีมูลค่าการค้า มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.527 
เช่นเดียวกันเมื่อดัชนีมูลค่าการค่ามีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น 
ร้อยละ 0.527  

อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปใน ทิศทางตรงกันข้ามกัน กับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ
คงที่ เมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลง
ร้อยละ 0.141 เช่นเดียวกันเมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.141 อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีอัตราเพิ่มขึ น  เนื่องจากนัก
ลงทุนมีความต้องการถือเงินในปัจจุบันเพิ่มขึ น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าลดลง  

อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีนัยส้าคัญทางสถิติ เป็นไปใน  ทิศทางเดียวกัน กับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ
คงที่ เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี ่ยนล่วงหน้า 
เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.363 เช่นเดียวกัน เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีอัตราเพิ่มขึ น ร้อยละ 1 ก็จะส่งผล
ให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.363  อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีอัตราเพิ่มขึ น  
เน่ืองจากนักลงทุนมีความต้องลงทุนในต่างประเทศมากขึ น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพิ่มขึ น 
 ส่วนตัวแปรอิสระอีก 3 ตัวแปร คือ ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงิน
เฟ้อในสหรัฐอเมริกา  เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
ตัวแปรทั ง 3 ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนล้วงหน้า เนื่องด้วยในช่วงอนุกรมเวลา
ที่น้ามาศึกษาวิจัยนั น ทั งในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็ประสบกับวิกฤตในประเทศ
จึงส่งผลให้ข้อมูลด้านอัตราเงินเฟ้อมีค่าอัตราที่ก้าวกระโดด ท้าให้ข้อมูลที่น้ามาใช้ศึกษาไม่สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไม่มีนัยส้าคัญ ส่วนเงินทุนส้ารองระหว่าง
ประเทศ และอัตราการเคลื่อนย้ายเงินทุน ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจากภายในประเทศเกิดวิกฤต 
รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงรณรงค์ให้นักลงทุน และผู ้ประกอบการหันมาบริ โภค และลงทุน
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ภายในประเทศกันมากขึ น จึงท้าให้เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
เกิดการชะลอตัว 
 ผลการศึกษาในครั งนี มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Purchasing Power Parity ที่พบว่าถ้า
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกันได้สมบูรณ์ การก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการปรับอุปสงค์
และ อุปทานของเงินให้เข้าสู่ดุลยภาพ แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกันไม่สมบูรณ์ การ
ก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการปรับสัดส่วนการถือสินทรัพย์ระหว่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จ้าเป็นต้องรู้จักเครื่องมือที่ช่วย
ในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น Swap  Option  Future ด้วยเพื่อจะได้น้ามาใช้
เปรียบเทียบ และหาเครื่องมือที่จะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน การลงทุนของกองทุนประกันสังคม  
(FACTORS AFFECTING RATE OF RETURN TO INVESTMENT 

 OF SOCIAL SECURITY  FUND) 
สุกัญญา มาลาวัยจันทร์1   กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ2 

----------------------------------------------- 
  บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย  อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลรายวันระหว่างเดือนมีนาคม พ .ศ.2555 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2555 รวมทั้งหมด 164 ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และดัชนีราคาหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ในส่วนของอัตราผลตอบแทนของตลาด
หุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม นักบริหารกองทุนประกันสังคมสามารถน าความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ ไปใช้
ในการพิจารณาวางแผนการลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณาเลือกลงทุนใน
สัดส่วนตามความสัมพันธ์จากปัจจัยที่มี 
ค าส าคัญ: กองทุนประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต     
2 นักวิชาการ 
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ABSTRACT 
This thesis aimed to study factors affecting rate of return to investment of social security fund. The 

factors in this study are rate of return to investing in commercial bank (BYTM), the rate of return to 
investing in corporate debenture (CYTM), the rate of  return to investing in goverment bond (GYTM), the 
rate of return to investing in state enterprises bond (SBOYTM), commercial bank’s deposit 12 months rate  
of interest (INTEREST), the rate of return to government bond market (GY), the stock price index (SET). 
This study is based on secondary data of daily set (164 observations ) from March 2012- December 2012. 
The analysis is conducted using the Multiple Regression Analysis to study the relationships between 
independent and dependent variables. 

The results of this study indicates that are rate of return to investing in commercial bank (BYTM), 
the rate of  return to investing in goverment bond (GYTM), the stock price index (SET) are determined to 
be non-correlated the rate of return to investment of social security fund and the rate of return to 
government bond market (GY) are determined to be correlated the rate of return to investment of social 
security fund . Investors can use the results of this study concerning these relationships in planning 
investment strategies related to the influencing the rate of return to investment of social security fund. 
KEYWORDS : SOCIAL SECURITY FUND 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 โดย
ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นซึ่งมีส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางในการบริหารงานกองทุนประกันสังคมในช่วงแรกเร่ิมด าเนินงาน ได้มีการจัดเก็บ
เงินสมทบเข้ามารวมกันเป็นกองทุนประกันสังคม และจ่ายประโยชน์ทดแทนไปเพื่อให้ความคุ้ มครอง
และ ให้หลักประกันตนแก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน การบริหาร เงินกองประกัน 
สังคมของประเทศไทยในช่วงปี 2534 – 2539 ได้ให้ความคุ้มครองและจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่
ผู้ประกันตนใน 4 กรณี ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร  
กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2541 จึงได้ขยายความคุ้มครองให้ประโยชน์
ทดแทนเพิ่มอีก 2 กรณี คือ กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ส่วนกรณีว่างงานนั้น เร่ิมให้ความ
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ประกอบด้วย ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล โดยจัดเก็บตามอัตราที่ก าหนดในกฎ 
กระทรวงฝ่ายละเท่าๆกัน ซึ่งการจัดเก็บอัตราเงินสมทบในปัจจุบันนั้น  แบ่งออกเป็นร้อยละ 1.5 ของ
ค่าจ้าง ส าหรับการคุ้มครองใน 4 กรณีแรก และอีกร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ส าหรับการคุ้มครอง 2 กรณีหลังที่
เหลือคือ สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ส่วนกรณีว่างงานได้จัดเก็บร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง รวมมีการจัดเก็บ
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ทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 5 ของค่าจ้างซึ่งค านวณจากค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท และค่าจ้าง
ต่ าสุดไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,650 บาท ส านักงานประกันสังคมได้เนินการบริหารกองทุนประกัน  สังคม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 เร่ือยมาพบว่าจ านวนผู้ประกันตนที่อยู่ในความคุ้มครองของ
ระบบประกันสังคมมีจ านวนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาก  กล่าวคือ เพิ่มจาก 6 ล้านคน ในปี 2546  เป็น 9 ล้านคน
ในปี 2554 (ตารางที่2.1) ท าให้จ านวนเงินสมทบมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย คือเพิ่มขึ้นจาก  157,813 ล้าน
บาท ในปี 2546  และเพิ่มเป็น 648,327 ล้านบาท ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 108.19% ในระยะ
เร่ิมแรกผู้ประกันตนยังไม่มีความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ที่ตนเองพึงจะได้รับ  จึงมีการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนที่ค่อนข้างต่ า อีกทั้งยังเป็นช่วงเร่ิมต้นของการด าเนินโครงการและเป็นช่วงของการ
สะสมทุน  การจ่ายประโยชน์ทดแทนหรือการให้ความคุ้มครองจึงอยู่ในกลุ่มจ ากัด 

การประกันสังคม จัดเป็นโครงการการบริหารสังคมระยะยาวที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งขึ้น และด้วย
ภาระผูกพันระหว่างผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมนี้ ท าให้ส านักงานประกันสังคม จ าเป็นต้องน าเงิน
ส่วนเกินของเงินสมทบไปลงทุน  ก็เพื่อให้กองทุนประกันสังคมจะได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และมีเงินส ารอง
เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตน าผลตอบแทนที่ได้ไปจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่
ผู้ประกันตนในระยะยาว โดยเฉพาะในกรณีชราภาพที่จะต้องมีสะสมเงินไว้จ่ายเป็นบ าเน็จบ านาญให้แก่
ผู้ประกันตนหลังจากเกษียณอายุการท างาน  ทั้งนี้ดอกผลที่ได้จากการลงทุนนอกจากจะมีผลต่อรายได้หลัง
เกษียณอายุของผู้ประกันตนให้เพียงพอต่อการครองชีพแล้ว  ยังจะต้องช่วยรักษามูลค่าของเงินกองทุนอีกด้วย 

ดังนั้น  ภาระความรับผิดชอบของกองทุนประกันสังคมจึงไม่เพียงแต่จะผูกพันในระยะยาว  แต่
ยังมีความเสี่ยงต่างๆ ที่ท าให้กองทุนขาดเสถียรภาพ  นับตั้งแต่การเก็บรักษามูลค่าของเงิน  การน าเงินไป
ลงทุน  รวมถึงปัจจัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของส านักงานประกันสังคม  ล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่
แน่นอนและส่งผลต่อความมั่นคงของกองทุน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบทางปัจจัยเศรษฐกิจอะไรบ้าง
ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความ
มั่นคงของกองทุน  ในการช่วยเตือนหรือระวังภัยจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทน
ของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์  

เนื่องด้วยประเทศไทยเกิดวิกฤตอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทางกองทุนประกันสังคมจึงมีความ
ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยการลดอัตราค่าประกันสังคมลงจาก
ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 ของผู้ประกันตน ส่งผลให้ข้อมูลมีการขาดช่วง ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การที่จะ
น าเสนอข้อมูลในช่วงวิกฤตดังกล่าวมาท าการศึกษา น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมได้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์  อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน  อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์ ณ เวลา t  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
 

 กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงภาวะการณ์ของกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากรอบการ

ลงทุนของกองทุนประกันสังคม  ให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม

เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลเตือนภัยในการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
3. ข้อมูลจากงานวิจัย สามารถน าไปใช้เพื่อวางแผน และพัฒนากองทุนประกันสังคมให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์   

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

ของกองทุนประกันสังคม 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ  
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แนวคิด 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญต่างๆได้แก่ 
 สิทธิพัฒน์  พิพิธกุล (อ้างถึงในเจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, 2552)  กล่าวว่า นักลงทุนทุกคนต่าง
มุ่งหวังในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ  ผลตอบแทนจากการลงทุน(Investment  Return)  ในอัตราผลตอบแทนที่
น่าพอใจ และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด รวมทั้งระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต้องแบกรับในการ
ลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่นักลงทุนจะได้น าเงินลงทุน และผลก าไรที่เกิดขึ้นไปใช้ใน
การอุปโภคบริโภคตามเป้าหมายในอนาคต ซึ่งมีความคุ้มค่ากับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ลงทุน,อัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนซึ่งพิจารณาถึงต้นทุนของการอุปโภคและบริโภคตามเป้าหมาย
ในอนาคต ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีการลงทุน อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ปัญหาเศรษฐกิจ,
การเสียโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้เงินทันทีในวันนี้ แต่ต้องรอใช้เงินในอนาคต,ระดับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ที่อาจเกิดการขาดทุนได้ 
 นรเศรษฐ ศรีธานี (2551) ได้กล่าวว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ มักแสดงในรูป
ร้อยละโดยเปรียบเทียบเงินลงทุนต้นงวดและมักคิดต่อระยะเวลาหนึ่งปี โดยเรียกว่า อัตราผลตอบแทน ซึ่ง
เป็นตัวบ่งบอกถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับหรือจะได้รับในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทนั้นๆผู้ลงทุนแต่
ละคนก าหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ 2 
ประการ คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรืออัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (The Risk Free Rate) และ อัตรา
ผลตอบแทนที่ชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk Premium)  เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนเรียกร้องเพิ่มขึ้น  
เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระเพิ่มขึ้น จากอัตราผลตอบแทนภายใต้ภาวะการณ์ที่ไม่มีความเสี่ยง  
 ทฤษฎีของโทบิน คือการถือทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง(Liquidity Preference Theory) กล่าวคือระดับ
ความเสี่ยง ระดับผลตอบแทนจะมีผลต่อการเลือกถือสินทรัพย์  ตามทฤษฎีกล่าวว่าคนมักจะเลือกถือเงิน
สดและพันธบัตรพร้อมไว้ๆกัน เนื่องจากต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการที่จะได้รับผลตอบแทน
ที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น แสดงว่าคนที่มีเงินออมจะท าการแบ่งเงินออมที่มี เพื่อน าไปออมในรูปแบบอ่ืน เช่น 
ทองค า ซึ่งถ้าหากการออในรูปแบบนั้นมีความเสี่ยงต่ า และจะท าให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น 

Stephen Ross & Richard Roll, 1976 (อ้างถึงใน สุภา เสริมสุขสกุลชัย,2548) ได้เสนอแนวคิด
ทฤษฎี APT (Arbitrage Pricing Theory) ที่จะลด (Systematic Risk) ซึ่งความเสี่ยงชนิดนี้ไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ตามทฤษฎี CAPM ซึ่งความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค  เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
แลกเปลี่ยน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่ง Ross & Roll คาดการณ์ว่าบริษัทแต่
ละบริษัทจะได้รับผลจากปัจจัย  มหภาคที่ไม่เท่ากัน จึงได้ท าการสร้างแบบจ าลองแสดงความสัมพันธ์
ปัจจัยมหภาคแต่ละธุรกิจ  และได้น าแบบจ าลองไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ที่มี (Systematic 
Risk) 
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  Harry M. Markowitz (อ้างถึงใน พิไลพร  กรโสภา,2555)  Markowitz ได้สังเกตว่า ผู้ลงทุน
พยายามที่จะลดความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุน แต่ Markowitz พบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ
ประเภทมิได้ช่วยลดความแปรปรวนหรือความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เลย หาก
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แต่ละชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่
ภายใต้มีข้อสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน 
  ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของฟิชเชอร์ (The Theory Of Interest) ของ Irving Fisher ฟิชเชอร์ ได้ให้
ความหมายของดอกเบี้ยคือ ค่าตอบแทนแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าในปัจจุบัน และสินค้าใน
อนาคต ส าหรับแนวคิดของทฤษฎีนี้คือ หากผู้กู้คาดว่าระดับราคาสินค้าในอนาคตจะเพิ่มขึ้น (หรือเกิด
ภาวะเงินเฟ้อแล้ว) อัตราดอกเบี้ยที่เขาจะคิดกับผู้ขอกู้ จะได้มีการบวกเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยค่าของ
เงินในอนาคตที่จะลดลง ในขณะเดียวกันผู้ขอกู้ก็จะยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นดังกล่าว เนื่องจาก
เห็นว่าค่าของเงินที่เขาจะต้องจ่ายคืนในอนาคตจะมีค่าลดลงจากลักษณะการคิดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ท า
ให้แยกได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้คิดขึ้นมานั้นจะถูกก าหนดด้วย 2 ส่วน คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง(Real 
Interest Rate) และอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Inflation Rate) ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงมาจากการน าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินหักด้วยอัตราเงินเฟ้อ 
  John Maynard Keynes :1969 แนวคิดนี้ให้ความหมายของดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัว
ชี้ถึงความต้องการทางการเงินและปริมาณเงินในขณะใดขณะหนึ่ง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพใน
ตลาดเงินจะถูกก าหนดขึ้นโดย อุปสงค์และอุปทานของเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดนี้จะให้ความส าคัญ
ต่ออุปสงค์ของเงินเป็นอย่างมากโดยได้แยกประเภทอุปสงค์ในการถือเงินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
กระบวนการบริหารการลงทุน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ การศึกษาขั้นตอนดังกล่าว จะท าให้เห็นภาพรวมการบริหารการลงทุนทั้งหมด  
 Dattatreya,Fabozzi And Fabozzi (1991:31-38) และ Fabozzi (1996:5-8) ผู้ลงทุนที่ลงทุนในตรา
สารหนี้จะต้องรับภาระความเสี่ยงหลายประเภท ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย ,ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ (Inflation  Risk) ,ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตาม
ก าหนด (Default Risk) ,ความเสี่ยงจากการถูกเรียกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้บาง
ฉบับ ,ความเสี่ยงจากอายุไถ่ถอน ตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุไถ่ถอนยาว ควรให้อัตราผลตอบแทนสูง
กว่าหุ้นกู้ที่มีอายุไถ่ถอนสั้นกวา่ ,ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ,ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ส าหรับผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยและ เงินต้นในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ จะมี
ความเสี่ยงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไป(Exchange Rate Risk) ,ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ
ของรัฐ (Legal Risk) 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน  อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตรา
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ผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน ดัชนีราคาหลักทรัพย์  อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ .ศ. 
2555 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จ านวน 164 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายวัน โดยการหาค่า
ความสัมพันธ์จะใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งใช้การ
พยากรณ์ที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในรูปสมการ
ถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression Analysis) 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้แก่ 
   

ตัวแปรอิสระ หน่วย : ลงทุน 
1) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM)   ร้อยละ 
2) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน (CYTM) ร้อยละ 
3) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) ร้อยละ 
4) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SBOYTM) ร้อยละ 
5) อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ (GY) ร้อยละ 
6) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน (INTEREST) ร้อยละ 
7) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) ร้อยละ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายวันตั้งแต่มีนาคม 2555 ถึง ตุลาคม 
2555 จ านวน 164 วัน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ 
(BYTM) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  และ อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ (GY) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคมได้ 86.20 %  (R Square = 0.862) ซึ่งมีค่า    Sig = 0.000 และ F = 159.63 โดยมีสมา
การดังนี ้

 Current Yield  =  24.01 –  4.19BYTM  – 2.65GYTM + 9.29GY – 0.02SET 
โดยที่ 

BYTM     หมายถึง   อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ 
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GYTM     หมายถึง   อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
GY     หมายถึง   อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย 
SET     หมายถึง   ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 
ส่วนตัวแปรอีก 3 ตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย (CYTM) อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  (SBOYTM) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ
ธนาคารพาณิชย์ (INTEREST) ผลการวิจัยสรุปได้ว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบด้วยวิธี Modified Model พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ในธนาคารพาณิชย์ ของกองทุนประกันสังคม มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ 4.19 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ (BYTM)  เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19 
 สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ของกองทุน
ประกันสังคม (CYTM) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม  

สมมติฐานข้อที่  3 พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ของกองทุน
ประกันสังคม (GYTM) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุน ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) 
เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
ลดลงร้อยละ 2.65 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  (GYTM)  
เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.65 

สมมติฐานข้อที่ 4 พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ของกองทุน
ประกันสังคม (SBOYTM) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม  

สมมติฐานข้อที่  5 พบว่า อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย ของกองทุน
ประกันสังคม (GY) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย (GY) 
เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.29 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย  (GY) เปลี่ยนแปลง
ไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ 9.29 

สมมติฐานข้อที่ 6 พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 
(INTEREST) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม เมื่อพิจารณาจาก Sig > 0.050  

สมมติฐานข้อที่ 7  พบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ (SET) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมลดลงร้อยละ 0.02 ในขณะที่หากดัชนีราคาหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท า
ให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 

 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .928a .862 .856 .68870 
                

 

 
Model ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

Collinearty Statistics 

  
B 

Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 ค่าคงที่ 24.01 4.57   5.26 0.00     
BYTM -4.19 0.75 -0.20 -5.60 0.00 0.80 1.25 
GYTM -2.65 0.41 -0.27 -6.49 0.00 0.58 1.73 
GY 9.29 1.10 0.45 8.43 0.00 0.34 2.94 
SET -0.02 0.002 -0.55 -12.53 0.00 0.51 1.96 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    
 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ ์ ค่านัยส าคัญที่ได้ ผลลัพธ ์

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM)   -4.19 0.00 ยอมรับ 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) -2.65 0.00 ยอมรับ 
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ (GY) 9.29 0.00 ยอมรับ 
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) -0.02 0.00 ยอมรับ 
 

อภิปรายผล 
   การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม” ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary  Data) แบบอนุกรมเวลา (Times Series) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ 
มีนาคม  2555 ถึง ตุลาคม 2555 จ านวน 164 ตัวอย่าง  ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายวัน มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลจากการ วิเคราะห์ 
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้   อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM) อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม และ อัตราผลตอบแทนของ
ตลาดหุ้นกู้ (GY) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมได้  86.20 %  (R Square = 0.862) ซึ่งมีค่า Sig = 0.000 และ F = 159.63   

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ ของกองทุนประกันสังคม (BYTM) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณา
ค่า Sig < 0.05 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ (BYTM) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ4.19 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคาร
พาณิชย์ (BYTM) เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ของกองทุนประกันสังคม (GYTM) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณา
ค่า Sig < 0.05 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล (GYTM) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ 2.65 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตร
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รัฐบาล (GYTM)  เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย ของกองทุนประกันสังคม  (GY) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม เมื่อพิจารณาค่า Sig 
< 0.05 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่  เมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย 
(GY) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย  (GY) 
เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อย
ละ  9.02 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณาค่า Sig < 0.05 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้
ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย์  (SET) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ  0.02 ในขณะที่หากดัชนีราคา
หลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1  จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ส่วนตัวแปรอีก 3 ตัวแปร คืออัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน  (CYTM) อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SBOYTM) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ
ธนาคารพาณิชย์ (INTEREST) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูล
รายวัน และมีช่วงระยะเวลาที่ศึกษาเพียง 8 เดือนเท่านั้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้
ภาคเอกชน (CYTM) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SBOYTM) เป็นการลงทุน
ระยะยาว ดังนั้นอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนและ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจในช่วงเวลาระยะสั้น จึงไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราผลตอบแทน และในส่วนของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ า 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ จะมีการปรับเปลี่ยนบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนทุกวัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดช่วงเวลานั้น ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปรไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง   
 ผลการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของโทบิน คือการถือทรัพย์ที่มี            
สภาพคล่อง กล่าวคือระดับความเสี่ยง ระดับผลตอบแทนจะมีผลต่อการเลือกถือสินทรัพย์  คนมักจะเลือก
ถือเงินสดและพันธบัตรพร้อมไว้ๆกัน เนื่องจากต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อน าไปออมในรูปแบบอ่ืน เช่น ทองค า ซึ่งถ้าหากการออมใน
รูปแบบนั้นมีความเสี่ยงต่ า และจะท าให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี 
 เพื่อบริหารความเสี่ยงการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของกองทุน อัตราผลตอบแทน และเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว แนวทางลดผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกที่มีต่อกองทุน รวมทั้งระบบเคร่ืองมือ และบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง  กองทุนจึงควร
หันมาพิจารณาแนวทางดังนี้ 
 1) กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนขนาดใหญ่ มีกระแสเงินสดไหลเข้าในแต่ละปีสูงมาก 
ในขณะที่ตลาดการเงินในประเทศมีขนาดเล็กเกินไป ในระยะสั้น ควรใช้เคร่ืองมือการบริหารสภาพ
คล่อง เช่น ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ในระยะยาวควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
 2) ควรเพิ่มการลงทุนตราสารหนี้ที่ เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและใช้เคร่ืองมือการบริหารความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น ท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 3) มีการจัดตั้งทีม Private Equity เพื่อท าหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับบริษัทเพื่อวิเคราะห์ความน่า
ลงทุน และจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการติดตามการบริหารงานของบริษัทกองทุน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1)ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะ 7 ตัวแปรอิสระ อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ในธนาคารพาณิชย์  อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน อัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้
เฉลี่ย  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ที่จะศึกษาในคร้ังต่อไป 
ควรจะศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้แก่ 
อายุคงเหลือเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่กองทุนประกันสังคมถืออยู่ การลงทุนในธนาคารรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
กรอบแนวการลงทุนของกองทุนประกันสังคม เป็นต้น 
 2) การศึกษาในคร้ังนี้มีข้อจ ากัดด้านข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายวัน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2555 ถึงตุลาคม 2555 ซึ่งท าให้ข้อมูลบางตัว เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนทุกวัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดช่วงเวลานั้น 
อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเป็นรายเดือน  เพื่อจะได้ค่าเคลื่อนไหวที่เฉลี่ย 
 3) ควรศึกษาระบบเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน ามาใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง
ของกองทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้าซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กองทุนจะสูญเสียก าไรที่
ยังไม่รับรู้ (Unrealized gain) 
 4) การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาช่วงระยะเวลาสั้นเนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้น
ภายในประเทศ ช่วงระยะเวลาปี 2554 ท าให้กองทุนประกันสังคมได้ปรับลดหย่อนเงินสมทบ จากร้อยละ 
5 เป็นร้อยละ 3 หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการ
ลงทุนของกองทุนประกันสังคมในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์และหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 
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ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) 
THE AMOUNT OF DEPOSITS AT SIAM COMMERCIAL  

BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
วันวิสา สีระสา 1  ร.ศ.อติ ไทยานันท์ 2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 
 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่ ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ จ านวนสาขา มูลค่าการขาย
หน่วยลงทุนให้ประชาชน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน โดยใช้ข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2554 และท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ จ านวนสาขา มูลค่าการขาย
หน่วยลงทุนให้ประชาชน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ร้อยละ 99 โดย ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ มูลค่าการขายหน่วย
ลงทุนให้ประชาชน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนดในขณะที่จ านวนสาขา มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ก าหนด 
ค าส าคัญ : ปริมาณเงินฝาก 

Abstract 
 In this thesis, the researcher investigates factors determining the amount of deposits held by 
Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB). These factors are the quantity of assets, 
automatic teller machines, the number of branches, the value of sales of investment units to members 
of the general public, and the three-month deposit interest rate.  
 
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 Relevant time series secondary data from the period between 1997 to 2011 were collected and 
subsequently analyzed using the ordinary least squares (OLS) method and multiple regression analysis.  
 Findings showed that the quantity of assets, automatic teller machines, the number of 
branches, the value of sales of investment units to members of the general public, and the three-month 
deposit interest rate influenced the amount of deposits held by SCB at 99 percent.  
 Furthermore, the quantity of assets, automatic teller machines, the value of sales of investment 
units to members of the general public, and the three-month deposit interest rate were found to be 
directly correlated with the amount of deposits held by SCB. This finding was in accordance with the 
set hypotheses postulated for this investigation.  
 However, finally, the number of branches was determined to be inversely correlated with the 
amount of deposits held by SCB. This finding was not in accordance with the set hypotheses posited 
for this inquiry.  
Keywords : The Amount of Deposits 
บทน า 
 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้น  ย่อมก่อก าเนิดขึ้นได้ตลอดเวลาตาม
ลักษณะแห่งปัจจัยในแต่ละด้านส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ นับได้ว่ามีความส าคัญใหญ่
หลวง จะมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชนโดยส่วนรวมในแต่ละช่วงเวลา  ตลอดจนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม
โดยแท้จริง ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีสาเหตุมาจากการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งจะ
รักษาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง  จึงท าให้มีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกประเทศเกิน
สมควร จากการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะคงอยู่ต่อไป 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อาจปรับขึ้นจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการระดมเงินฝาก เศรษฐกิจใน
ประเทศที่ขยายตัวได้ดีในช่วงคร่ึงปีแรกท าให้ความต้องการสินเชื่อเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ธนาคารต้องเร่งระดมเงินฝากเพื่อรักษาระดับสภาพคล่อง และท าให้เกิดการแข่งขันกันระดมเงิน
ฝากโดยเสนออัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น  
 สถาบันการเงินเป็นองค์กรทางการเงินที่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวกลางเพื่ออ านวยความ
สะดวกในเร่ืองการเคลื่อนย้ายเงิน การรับฝากเงินและการให้กู้เงิน ซึ่งเป็นการรวบรวมเงินออมจากผู้ที่
ออมไปยังผู้ที่ลงทุนการซื้อขายสินทรัพย์ และหน้าที่อ่ืนอ่ืนโดยผ่านสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการ
ธนาคาร ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ส าคัญของธนาคารคือเงินฝาก เงินฝากถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุดของ
ธนาคาร อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่เป็นตัวกลางในการระดมเงินออมจากผู้ที่มีเงินเหลือใช้แล้วน ามาจัดสรร
ให้กู้แก่ผู้ที่ขาดเงินออมท าให้สินทรัพย์เหล่านั้นได้รับความเชื่อถือ มีตลาดและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ
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เพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลใต้โครงการ
ฟื้นฟูประเทศหลังน้ าลดโดยเฉพาะการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า ในระบบเศรษฐกิจมีระบบการผลิตที่ท าหน้าที่น าทรัพยากรมาใช้เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการใน
ขณะเดียวกันก็มีระบบการเงินที่ท าหน้าที่ควบคู่ไปกับระบบการผลิตทั้งในแง่ที่ เกี่ยวข้องกับปริมาณที่มี
ส่วนส าคัญในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจให้มีการแลกเปลี่ยนกันได้โดยสะดวกและราบร่ืน ทั้งในแง่ที่มีเงินกู้
แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนในการผลิตหรือการค้าขายทั้งในแง่ที่รับฝากเงินจากประชาชนผู้ออม 
หรือประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินอีกมากมาย แหล่งที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า 
สถาบันการเงิน ดังนั้น สถาบันการเงินท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประกอบธุรกรรมทางการเงิน เช่น 
การให้กู้ยืมเงิน การรับฝากเงินขณะเดียวกันปัญหาด้านเงินเฟ้อ และความผันผวนทางด้านการเมือง
ต่างประเทศที่ปีนี้จะมีการเลือกผู้น าใหม่หลายประเทศ รวมทั้งการขัดแย้งของหลายประเทศ เช่น อิหร่าน 
และสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักลงทุนและผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น การปล่อยสินเชื่อ และการลงทุนของภาครัฐบาลเป็นต้น ธนาคารยังคง
ด าเนินการด้านการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายเครือข่ายสาขา และการวางแผนพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ส าหรับรองรับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 ธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทส าคัญในการระดมเงินออมจากประชาชน และเป็นตัวกลางในการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนจากภาคเศรษฐกิจที่มีเงินเหลือ (surplus sector) ไปยังภาคเศรษฐกิจที่ขาดแคลนเงินทุน 
(deficit sector) จึงนับได้ว่าปริมาณเงินฝากช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ การฝากเงินถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจและรัก 
การออม อันจะท าให้ประชาชนในประเทศเกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังเป็น
เคร่ืองมือในการระดมเงินออมระยะยาวจากประชาชนอย่างได้ผล 
 ส าหรับปีพ.ศ. 2555 และปีต่อไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงเสริมสร้างศักยภาพในการ
มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้ดอกเบี้ย นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านเงินฝากอย่างรุนแรง เป็นผลมาจากความต้องการสินเชื่ออย่าง
ต่อเน่ือง และการแข่งขันจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ส าหรับธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารมีความพร้อมส าหรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 
 จากความส าคัญของปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มี
ขนาดใหญ่และมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ หากธนาคารปราศจากเงินออมของประชาชนแล้ว
ธนาคารจะไม่สามารถปล่อยกู้ให้กับธุรกิจได้อีกต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว 
อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น และน าไปสู่ธุรกิจขาดสภาพคล่อง เนื่องจากการฝากเงินเป็นแหล่งเงินทุน
ส่วนใหญ่ของระบบธนาคารและธนาคารจะน าเงินทุนไปใช้ในการให้สินเชื่อ และการลงทุนและ 
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การด าเนินงานด้านอ่ืน การที่ประชาชนฝากเงินไว้กับธนาคารนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ฝากใน
ด้านความสะดวกและปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแล้วยัง เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย เน่ืองจากธนาคารสามารถรับฝากเงินหลาย ๆ รายรวมกันเป็นจ านวนมากและน าเงินฝาก
ส่วนใหญ่ของลูกค้านั้นไปให้สินเชื่อหรือลงทุนในธุรกิจการค้าโดยธนาคารจะเป็นตัวกลางที่จะน าเงิน
ฝากให้ผู้ที่ต้องการเงินกู้ยืม ซึ่งธนาคารพาณิชย์และผู้ฝากเงินมีความสัมพันธ์กันในฐานะเจ้าหนี้กับลูกหนี้  
ถึงแม้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าว แต่หน้าที่ส าคัญของ
ธนาคารที่ด าเนินมาตลอด คือการพัฒนาธุรกิจการให้บริการและให้ความส าคัญกับการรักษาความผูกพัน
ของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันของลูกค้าของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งยัง
ปรับเปลี่ยนวิธีการขายด้วยผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการขายที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก โดยอาศัยความเข้าใจของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม และเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิด้วยการขยายสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม โดยให้ความ  
ส าคัญที่ผล ตอบแทนและพยายามพัฒนาคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าโดยการท าตลาดเชิงรุกอย่ างต่อเนื่องและ
มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
จากคู่แข่ง รวมทั้งรักษาระดับผลก าไรของธนาคารให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศได้ในอนาคต 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” เพียงแห่งเดียวเน่ืองจากธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ เงินฝาก และสินเชื่อใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,365 
พันล้านบาท มีเงินฝาก 1,656 พันล้านบาทและมีสินเชื่อ 1,595 พันล้านบาท ส่วนหนึ่งยังไม่มีผู้ศึกษาเร่ือง
ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาถึงปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของธนาคารและสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานและกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเป็นธนาคารที่ยังคงเป็นกลไกหลักส าคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
เป็นแนวทางในการเพิ่มปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นของผู้มีเงินออมที่มีต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้าง
เงินออมของประเทศในอนาคต 
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วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลาระหว่างปี พ.ศ. 
2540-2554 โดยรวบรวมจากเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้เก็บรวบรวมไว้ดังนี้ ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่าการขายหน่วยลงทุน
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ประชาชน จ านวนสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ เคร่ืองเบิก -ถอนเงินสด
อัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 3 เดือนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยการสืบค้นจากข้อมูลจากการรายงานกิจการ
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
วิธีการวิเคราะห์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative method) เป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (multiple linear regressions) มาประมาณการหาความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการฝากเงินด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) 
แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนด
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 DEP = a0 + a1ASS + a2ATM + a3BR + a4FIX + a5SFF  
 โดยก าหนดให้ 
 DEP คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ASS คือ ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ATM คือ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เคร่ือง) 
 BR คือ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (สาขา)  
 SFF คือ มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
       ให้ประชาชน (ล้านบาท) 
 FIX คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (ร้อยละ)  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ จ านวนสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (FIX) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ประชาชน มีความ 
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 



37 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลารายปี (time series data) ระหว่างปี 
พ.ศ. 2540-2554 รวม 15 ปี 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แผนการลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง แผนการลงทุนในหุ้นของเงินกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละคน
จะต้องลงทุนอย่างสม่ าเสมอ ผู้ลงทุนแต่ละคนสามารถลงทุนในจ านวนเงินที่แตกต่างกันได้ โดยจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือก าไรส่วนทุน 
 เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ หมายถึง เคร่ืองมืออิเล็คทรอนิคส์ที่ธนาคารมีไว้บริการลูกค้าในการ
ฝากถอนหรือโอนเงิน โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องมาที่ธนาคาร ลูกค้า 
จะต้องใช้บัตรที่ธนาคารออกให้ประกอบกับตัวเลขรหัสของลูกค้า (ส่วนตัวส าหรับลูกค้า) เพื่อสั่งให้
เคร่ืองดังกล่าวท างานตามที่ต้องการ 
 วาณิชธนกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีความช านาญทางด้านการให้ค าแนะน าและจัดหาแหล่ง
เงินทุนให้แก่บริษัทหรือธุรกิจ 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีด้านการออม 
 อนุสรณ์ สรพรหม (2538, หน้า 83) อธิบายเร่ืองทฤษฎีการออมว่า เมื่อครัวเรือนได้รับรายได้ที่
เกิดจากการให้บริการของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการของระบบ
เศรษฐกิจจะมีการจัดสรรรายได้ของตนไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเป็นจ านวนหนึ่ง และส่วนที่เหลือก็จะมี
การเก็บออมไว้ ในการศึกษาที่นี้การออม หมายถึง รายได้ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ซึ่ง
ถือว่าเป็นการออมของครัวเรือนทั้งหมด หรือการออมของระบบเศรษฐกิจ และจะเห็นได้ว่าการออมมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการออมเป็นรายได้ส่วนหนึ่งและเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญเพื่อ
น าไปใช้ในการลงทุน เมื่อการลงทุนขยายตัว การจ้างงานและรายได้ประชาชาติจะสูงขึ้น ในทางอ้อมเมื่อ
มีการออมลดลงขณะที่รายได้คงที่แสดงถึงประชาชนน าเงินที่มีอยู่ไปใช้จ่าย เพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นซึ่งก็มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน 
 รายได้สุทธิส่วนบุคคลที่ครัวเรือนได้รับ ซึ่งเป็นรายได้หลังจากที่ได้หักภาษีให้แก่รัฐบาลแล้ว 
เมื่อน าไปใช้จ่าย เพื่อการบริโภค จะมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับรายได้ที่มีอยู่ก็ตาม รายได้ส่วนที่เหลือ
จากรายจ่ายเพื่อการบริโภคก็คือ การออม ดังนั้น รายได้สุทธิส่วนบุคคลเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการ
บริโภคและการออม 
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แนวคิดและทฤษฎีการออมกับทฤษฎีการบริโภค 
 Keynes (อ้างถึงใน ตีรณ พงศ์มฆพัฒน,์ 2548, หน้า 180-181) ได้เสนอแนวคิดพฤติกรรมของการ
บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงมหภาคเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่าส าหรับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปรราคาในทางมหภาคคือ อัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ตัวแปรรายได้ในทางมหภาคคือมูลค่าสินทรัพย์ 
(wealth หรือ asset) รายได้ตลอดช่วงอายุ (life time income) หรือรายได้ถาวรในอนาคต (permanent 
income) ในระยะเร่ิมแรก Keynes ได้พยายามชี้ถึงบทบาทของค่าตัวทวีรายจ่ายอิสระ ซึ่งการบริโภคนั้น
สามารถเข้ามามีส่วนก าหนดรายได้และผลผลิตผ่านรายจ่ายเพื่อการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บวกด้วยผล
ของค่าตัวทวี ดังนั้นส าหรับทฤษฎีของ Keynes ในระยะต้นจึงนิยมก าหนดฟังก์ชันของการบริโภคขึ้นอยู่
กับ (1) ระดับรายได้ เรียกว่า สมมติฐานรายได้สัมบูรณ์ (Keynes’s Absolute Income Hypothesis) หรือ 
(2) ระดับรายได้ในอดีตด้วยเรียกว่า สมมติฐานรายได้เปรียบเทียบ (Duesenberry’s Relative Income 
Hypothesis) จากที่กล่าวไปแล้วว่าการบริโภคและการออมเป็นของคู่กัน ดังนั้น การออมจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการบริโภค ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีสมมติฐานรายได้สัมบูรณ์ของ Keynes (Keynes’s Absolute Income Hypothesis) 
ทฤษฎีสมมติฐานรายได้สมบูรณ์ของ Keynes (อ้างถึงใน ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2548, หน้า 182-185) ซึ่ง
เป็นท่านแรกที่ได้อธิบายการบริโภคอย่างเป็นระบบ การอธิบายตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า รายจ่ายในการ
บริโภคมวลรวมของผู้บริโภคของปีใดก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้บริโภคในปีนั้นโดยสมบูรณ์ Keynes ระบุ
ว่าเมื่อรายได้ในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นการบริโภคในปีปัจจุบันก็จะเพิ่มขึ้น จึงท าให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ควรจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉลี่ยของคนในสังคมด้วย  กล่าวคือ
ครัวเรือนที่มีระดับรายได้ซึ่งเปรียบเทียบแล้วต่ ากว่าระดับรายได้โดยเฉลี่ยของคนในสังคม  มีแนวโน้มที่
ครัวเรือนเหล่านี้จะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่อรายได้ค่อนข้างสูง นั่นคือค่า APC (Average 
Propensity to Consume: ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค) สูง ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของครัวเรือนจะ
พยายามรักษาระดับของการบริโภคให้ใกล้เคียงกับระดับการบริโภคโดยเฉลี่ยของคนในสังคม  ส่วน
ครัวเรือนที่มีระดับรายได้ซึ่งเปรียบเทียบแล้วสูงกว่าระดับรายได้เฉลี่ยของคนในสังคม  มีแนวโน้มที่
ครัวเรือนเหล่านี้จะมีค่า APC ต่ า ทั้งนี้เพราะครัวเรือนในกลุ่มนี้จะมีระดับของการบริโภคสูงอยู่แล้ว  
ดังนั้นจึงสามารถที่จะท าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคโดยจัดสรรเงินจากรายได้เพี ยงส่วนน้อยก็พอเพียง
ส าหรับการบริโภคสินค้าและบริการให้ใกล้เคียงกับระดับการบริโภคโดยเฉลี่ยของคนในสังคมได้แล้ว  
พฤติกรรมการบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉลี่ยของคนใน
สังคมนี้จะมีลักษณะของเส้นการบริโภคระยะสั้นเช่นเดียวกับเส้นการบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากระดับ
รายได้สัมบูรณ์ตามแนวคิดของ Keynes กล่าวคือ ในระยะสั้น เมื่อระดับรายได้เพิ่มขึ้น ค่า APC จะลดลง 
ในขณะที่ค่า APC จะมากกว่า MPC (Marginal Propensity to Consume: ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายใน
การบริโภค) ด้วย ส่วนในระยะยาวเชื่อว่าลักษณะการกระจายรายได้ของคนในสังคมน่าจะดีขึ้น กล่าวคือ
มีการกระจายรายได้ค่อนข้างคงที่  ระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉลี่ยของสังคมก็จะ
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ค่อนข้างคงที่ด้วย (relative distribution of income is stable) ค่า APC จึงไม่เปลี่ยนแปลงและโน้มเอียงที่
จะเท่ากับ MPC 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยคลาสสิก 
 ทฤษฎีนี้เป็นการรวมแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก ซึ่งชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ  
(2536, หน้า 33-36) อธิบายว่า อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในภาวะดุลยภาพในระยะยาวถูกก าหนดจากความ
มัธยัสถ์ของประชาชนซึ่งเป็นเคร่ืองก าหนดการออมที่แท้จริง และผลิตภาพของทุนซึ่งเป็นเคร่ือง
ก าหนดการลงทุนที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจ 
 การออมแสดงถึงการละเว้นจากการบริโภคในปัจจุบันเพื่อจะได้มีความสามารถในการบริโภค
มากขึ้นในอนาคต ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เป็นบวกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการจูงใจให้ผู้ออมท าการ
ออมจ านวนหนึ่ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงขึ้นก็จะยิ่งจูงใจให้ผู้ออมท าการออมมากขึ้น 
 ดังนั้น เราจึงได้เส้นการออมที่แท้จริงมีลักษณะเป็นเส้นที่ชันขึ้นจากซ้ายไปขวาและมีค่าความชัน
เป็นบวก แสดงการออมที่แท้จริงจะผันแปรไปในทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และเส้นการ
ลงทุนที่แท้จริงมีลักษณะเป็นเส้นที่ลาดลงจากว้ายไปขวาและมีค่าความชันเป็นลบแสดงถึงการลงทุนที่
แท้จริงผันแปรไปในทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการถือเงิน 
 ตามทฤษฎีของ Keynes ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเงินและดอกเบี้ยในหนังสือทฤษฎีว่าด้วยการจ้าง
แรงงาน ดอกเบี้ย และเงินตรา (The General Theory of Employment, Interest and Money) Keynes 
(อ้างถึงใน เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล และคณะ, 2538, หน้า 114-121) อธิบายว่าการที่บุคคลต้องการถือเงินสด
ไว้ (liquidity preference) ก็ด้วยความปรารถนา (motive) ต่าง ๆ กัน โดยพิจารณาจากอุปสงค์ของเงิน 
(demand for money) การที่ประชาชนแต่ละคนมีความต้องการถือเงินไว้เพื่อจ่ายประจ าวัน หรือเพื่อ
ประกอบธุรกิจมากน้อยเพียงใด ย่อมก่อให้เกิดอุปสงค์ที่ต่อเงินในขณะใดขณะหนึ่งมากขึ้นหรือลดลงด้วย 
ปกติประชาชนที่ถือเงินไว้จ านวนหนึ่งจะเลือกตัดสินใจว่า จะถือในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ (earning 
assets) ซึ่งท ารายได้ให้แก่ผู้ถือและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เมื่อต้องการ เพราะการถือทั้ง 2 แบบจะ
ให้ผลต่างกัน กล่าวคือ ถ้าเข้าถือในรูปแบบเงินสดอาจไม่มีการเสี่ยง (risk) เลย แต่ก็จะไม่มีผลตอบแทน
ใด ๆ แต่ถ้าถือในรูปหลักทรัพย์ เช่น ซื้อใบหุ้น พันธบัตร ฯลฯ เหล่านี้อาจต้องเสี่ยงต่อราคาที่ลดลง แต่จะ
มีผลตอบแทนเมื่อขายได้ราคาสูงขึ้น ฉะนั้น Keynes จึงแบ่งวัตถุประสงค์ของประชาชนปรารถนาที่จะถือ
เงินเป็น 3 ประการ คือ 
 1. ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจ าวัน (transaction motive) ตามปกติประชาชนจะ
ถือเงินจ านวนหนึ่ง เตรียมไว้ใช้จ่ายประจ าวันเป็นค่าอาหารค่าพาหนะ ค่าที่พักอาศัย ฯลฯ จนกว่าจะได้รับ
เงินรายได้ใหม่ซึ่งอาจเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อ
ใช้จ่ายประจ าวัน คือ 
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  1.1 ระดับรายได้ ผู้ที่มีรายได้สูงก็ย่อมมีความจ าเป็นต้องถือเงินเตรียมไว้ใช้จ่ายประจ าวัน
จ านวนมาก และเมื่อรายได้สูงขึ้น ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจ าวันก็จะสูงตามไปด้วย  
  1.2 อัตราดอกเบี้ย ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจ าวัน จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางอ้อมกับอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและราคาหลักทรัพย์ตกต่ าลงเขาอาจน าเงินที่
เตรียมไว้ใช้จ่ายประจ าวันนี้ไปซื้อหลักทรัพย์เพื่อเก็งก าไร ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ปริมาณเงินที่
จะถือไว้เพื่อใช้จ่ายประจ าวันจะลดลงเพราะจะถูกน าไปซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น 
  อัตราดอกเบี้ยอาจมีอิทธิพลต่อความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อการใช้จ่ายประจ าวัน เพราะผู้มี
รายได้สูง ๆ จะต้องเก็บเงินสดไว้จ านวนมาก อาจแบ่งเงินสดจ านวนหนึ่งไปซื้อหลักทรัพย์เก็บไว้แต่ถ้า
เป็นบุคคลที่มีรายได้ต่ า อัตราดอกเบี้ยอาจไม่มีอิทธิพลต่อจ านวนเงินที่จะถือไว้เลย นักเศรษฐศาสตร์จึงไม่
ค่อยให้ความสนใจอิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยในแง่นี้มากนัก 
 2. ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเหตุจ าเป็น (precautionary motive) เนื่องจากในอนาคตอาจเกิด
เหตุการณ์จ าเป็นที่มิได้คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น เช่น เกิดจากเจ็บป่วยอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น ปริมาณเงินที่
จะเก็บตามความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเหตุจ าเป็นที่จะสูงขึ้นเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้สูง เพราะบุคคลผู้มี
รายได้สูงย่อมผูกพันฐานะความเป็นอยู่ในสังคมและอยู่ในฐานะที่จะเก็บเงินสดไว้ได้มาก และอิทธิพล
ของอัตราดอกเบี้ยก็ย่อม จะมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินที่เก็บไว้เพื่อการนี้ด้วย เพราะความจ าเป็นที่จะใช้
จ่ายเงิน จ านวนนี้เป็นเพียงการคาดคะเนหรือเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ 
ดังนั้น ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและราคาหลักทรัพย์ลดลง ผู้ถือเงินสดไว้เพื่อเหตุจ าเป็นก็อาจน าไปซื้อ
หลักทรัพย์มาเสี่ยงหาผลก าไรและเมื่อเกิดความจ าเป็น ต้องใช้จ่าย เงินก็อาจขายหลักทรัพย์ออกไปได้ 
ปริมาณของเงินที่เก็บไว้ตามความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเหตุจ าเป็นน้ี จึงอาจเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้ 
 3. ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเสี่ยงก าไร (speculative motive) ความปรารถนาที่จะถือเงิน
ประเภทนี้ ประชาชนจะเตรียมเงินสดไว้เพื่อซื้อหลักทรัพย์หาประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคา
ซื้อกับราคาขายที่เรียกว่า “ก าไรส่วนทุน (capital gain)” ซึ่งนับว่ามีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ปริมาณ
เงินอยู่มาก ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเสี่ยงหาก าไรจะมีความสัมพันธ์ไปในทางตรงข้ามกับอัตรา
ดอกเบี้ย กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยสูง ปริมาณเงินที่ถือเพื่อเก็งก าไรจะมีน้อย แต่ในทางตรงข้ามอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า ปริมาณเงินที่ถือเพื่อเก็งก าไรจะมีมาก ทั้งนี้ก็เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงราคาหลักทรัพย์จะต่ า 
หากผู้เก็งก าไรคาดว่าต่อไปราคาหลักทรัพย์จะสูงขึ้นก็น าเงินสดมาซื้อหลักทรัพย์เก็บไว้ เมื่อมีการเก็ง
ก าไรโดยน าเงินไปซื้อ หลักทรัพย์มากขึ้น ปริมาณเงินที่ถือไว้จะลดจ านวนลง แต่ถ้าดอกเบี้ยมีอัตราต่ าลง
และราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น การซื้อขายหลักทรัพย์จะมีน้อยเพราะมีผลตอบแทนต่ า ปริมาณเงินที่ถือไว้เพื่อ
เก็งก าไรก็จะสูงขึ้น 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุมาลี พุกรอด (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis) ด้วยวิธีก าลังสองน้อย
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ที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2547 โดยก าหนดให้ปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ อัตราเงินเฟ้อและช่วงวิกฤติการณ์ทางการเงิน (dummy) โดยมี
สมมติฐานการศึกษาที่ว่า 
1. ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
2. ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินเฟ้อและช่วง
วิกฤติการณ์ทางการเงิน  
 ผลการทดสอบของตัวแปรทั้งหมดพบว่าแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลการระดมเงินฝากของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสม ค่าสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทิศทางเดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทิศทางเดียวกัน ค่า
สัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทิศทาง
เดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์ของจ านวนสาขา มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ใน
ทิศทางเดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์ของการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน (dummy) ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ อาจเนื่องจากช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นท าให้อ านาจซื้อ 
และรายได้ที่แท้จริงของประชาชนลดลง สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อไม่มีการ
ลงทุนใหม่ประชาชนจึงหันมาออมเงิน 
 ธัญพร บูชิกานนท์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย โดยใช้ข้อมูลทุติภูมิประเภทอนุกรมเวลารายปีระหว่างปี พ.ศ.2534-2548 โดยก าหนดให้ 
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น ปริมาณเงิน
ฝากในระบบของบริษัทเงินทุน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
   จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดพบว่า แบบจ าลองปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม พบว่า แบบจ าลองนี้ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว เมื่อการพิจารณาทิศทาง
และขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยกั บผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศเบื้องต้น ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล พบว่า ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในขณะที่ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัท
เงินทุนและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
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 จากปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกันพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากมากที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากใน
ทิศทางตรงข้ามมากที่สุด คือ อัตรา ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล รองลงมา คือ ปริมาณเงินฝากใน
ระบบบริษัทเงินทุน  
 อระพิน เมฆสวี (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย 
จ ากัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series data) ระหว่างปี พ.ศ. 2531-
2550 รวม 20 ปีบัญชี โดยก าหนดให้ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)
ขึ้นอยู่กับ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน ของธนาคารนครหลวงไทยจ ากัด (มหาชน) กับ
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน
จ านวนสาขาของธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) อัตราเงินเฟ้อ มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของ
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ประชาชน 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด พบว่า แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารนครหลวงไทย อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ต่อตัวแปรตาม พบว่าปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทยที่มีความส าคัญมากที่สุด 
คือ อัตราเงินเฟ้อ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวง
ไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมา คือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 
เดือน ของธนาคารนครหลวงไทย กับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จ านวนสาขาธนาคารนครหลวงไทยมีความสัมพันธ์ในทางทิศทางเดียวกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร
นครหลวงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของธนาคารนครหลวงไทยให้
ประชาชนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบันกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร
นครหลวงไทยไม่มีความสัมพันธ์กัน 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ (secondary data) ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2554 รวม 15 ปีโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานกิจการ งบ
ดุล งบก าไรขาดทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
รวบรวมไว้ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยน า
วิธีการทางเศรษฐมิติมาช่วยในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis) ด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square-OLS) 
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แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 DEP = a0 + a1ASS + a2ATM + a3BR + a4FIX + a5SFF 
 โดยก าหนดให้ 
 DEP คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ASS คือ ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ATM คือ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เคร่ือง) 
 BR คือ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (สาขา)  
 SFF คือ มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
       ให้ประชนชน (ล้านบาท) 
 FIX คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (ร้อยละ)  
 โดยก าหนดให้ตัวแปรตาม คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งเงินออมที่มีความส าคัญ ส าหรับเงินฝากนั้นจัดเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคาร
ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ (savings account deposits) เงินฝากกระแสรายวัน (current account 
deposits) และเงินฝากประจ า (fix account deposits) โดยตัวแปรอิสระประกอบด้วย 
สรุปผลการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1 ปริมาณสินทรัพย์ (ASS) แสดงถึงผลการด าเนินงานของธนาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้น จะสร้างความมั่นคงให้กับธนาคารและสร้าง
ความน่าเชื่อถือในมุมมองของลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจในธนาคาร จึงน าเงินมาออมในรูปของเงิน
ฝากประเภทต่าง ๆ ไว้กับธนาคารมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินฝากของธนาคาร กล่าว
ได้ว่า ปริมาณสินทรัพย์จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากไปในทิศทางเดียวกัน  เคร่ืองเบิก-ถอนเงิน
สดอัตโนมัติ (ATM) ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาล้ าหน้าไปมาก ประชนชนนิยมใช้เคร่ืองมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของจ านวนเคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ไปในสถานที่
ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ตั้งของธนาคารจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมมาก
ขึ้น ท าให้หันมาใช้บริการด้านต่าง ๆ ของธนาคารมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นด้วย 
กล่าวได้ว่า จ านวนเคร่ืองเอทีเอ็มจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากไปในทิศทางเดียวกัน จ านวนสาขา 
(BR) เนื่องจากระบบของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นแบบระบบธนาคารสาขาที่มีการ
กระจายอ านาจโดยมีส านักงานใหญ่คอยควบคุมและก ากับดูแลอีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงพัฒนาการ
บริการที่รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เมื่อมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น เป็นการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเนื่องจาก
ลูกค้าสามารถเดินทางมาใช้บริการที่ธนาคารได้สะดวก ปริมาณธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลท าให้
ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่า จ านวนสาขาจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากไปในทิศทาง
เดียวกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (FIX) ถือเป็นแหล่งจูงใจให้ผู้น าเงินมาฝากกับธนาคารแทนที่จะเก็บไว้ 
หากธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ก็จะสามารถระดมเงินฝากจากประชาชนในรูปเงินฝากประเภท
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ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นด้วยโดยเงินฝากที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ (savings account 
deposits) และเงินฝากประจ า (fix account deposits) ส่วนเงินฝากกระแสรายวัน (current account 
deposits) นั้นไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย กล่าวได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝาก
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี พุกรอด (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple 
regression analysis) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) โดยในการวิเคราะห์นี้จะ
ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีสภาพคล่องที่จะสามารถระดมเงินฝากจาก
ประชาชนได้มากขึ้น 
 สมมติฐานที่ 2 มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ประชาชน 
(SFF) หน่วยลงทุนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการฝากเงิน ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงประชาชนจึง
ให้ความสนใจซื้อหน่วยลงทุนแทนการฝากเงินเพราะมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าและมีความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนซึ่งหากประชาชนหันออมเงินจาก
การขายหน่วยลงทุนจะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารลดลง กล่าวได้ว่ามูลค่าการขายหน่วยลงทุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งมีผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อระพิน เมฆสวี (2552) ได้ศึกษาถึงปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series data) 
ผลการศึกษา 
 แบบจ าลองปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการน าข้อมูลทางสถิติ
ต่าง ๆ มาทดสอบหาค่าทางสถิติ และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ทางสถิติในรูป Multiple 
Regression และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 DEP = 58309.04 + 0.302729ASS + 71.74990ATM    630.1912BR  
      (5.212706)*** (3.982019)*** (-2.757396)** 
   + 16040.54FIX + 33798.94SFF 
    (2.322016)** (2.202521)* 
 R2 = 0.994736 Adj. R2 =  0.991811 
 D.W. = 2.167785 F statistic = 340.1261 
 ค่าที่อยู่ในวงเล็บ คือ ค่า t Statistics 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
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 จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด พบว่า ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ASS) เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จ านวนสาขา (BR) มูลค่าการขาย
หน่วยลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ประชนชน (SFF) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 3 เดือน (FIX) สามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 99.47 (R squared) และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ
ปรับปรุง (Adjusted R-squared) เท่ากับร้อยละ 99.18 โดยมีค่า F statistic เท่ากับ 340.1261 และค่า D.W. 
มีค่าเท่ากับ 2.167785 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ 
 เมื่อพิจารณาทิศทางและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) กับปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ASS) เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสด
อัตโนมัติ (ATM) จ านวนสาขา (BR) มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
(SFF) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (FIX) พบว่า ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) (ASS) เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน 
(FIX) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ในขณะที่จ านวนสาขา (BR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งรายละเอียดของความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ มีดังน้ี 
 ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ASS) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว หากปริมาณสินทรัพย์
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทจะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 0.302729 ล้านบาท 
 เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงที่แล้ว หากจ านวนเคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ
เพิ่มขึ้น 1 เคร่ือง จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 71.74990 ล้าน
บาท 
 จ านวนสาขา (BR) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องจาก
ในปัจจุบันธนาคารได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขยายช่องทางการให้บริการมากขึ้น 
ประชาชนไม่เพียงแต่ท าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ของสาขาเหมือนแต่ก่อน เช่น เคร่ืองเบิก -ถอนเงินสด
อัตโนมัติ (ATM) ถูกพัฒนาให้เป็นมาตรฐานกลางของการสื่อสารทั่วโลก อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงสามารถ
ท างานร่วมกันได้ ถึงแม้จะต่างชนิดกันโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องเป็นยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด กล่าว 
คือ เป็นมาตรฐานกลางที่ร่วมกันก าหนดขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน  เคร่ืองรับฝากเงินอัตโนมัติ 
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Telephone Banking และ Internet Banking เป็นต้น ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการให้ความสะดวกสบายแก่
ลูกค้าเป็นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีบริการเสริมต่าง ๆ มากมาย ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างแน่นอนในอนาคตอาจจะได้เห็นเช็คของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ (gift cheque) หรือ กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ซึ่งเมืองไทยสามารถใช้งานได้จริง อาจจะท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบอ่ืน ๆ ตามมา
อีกมากมาย และจากการส ารวจพบว่า ประชาชนนิยมมาใช้บริการสาขาที่ตั้งอยู่ตามแหล่งศูนย์การค้า และ
ห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่นอกเหนือจากนี้ปริมาณการท าธุรกรรมลดลง ท าให้มี
การปิดสาขาในบางแห่ง ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า จ านวนสาขานั้นอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อ
การเพิ่มปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (FIX) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงที่แล้วหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 16040.54 
ล้านบาทในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงร้อยละ 1.00 จะท าให้ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ลดลง 16040.54 ล้านบาท เนื่องมาจากเพราะอัตราดอกเบี้ยต่ า การ
ซื้อหน่วยลงทุนให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน ประชาชนซื้อหน่วยลงทุนมากขึ้นท าให้ปริมาณ
เงินฝากลดลง 
 มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (SFF) มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ถ้าก าหนด ให้ปัจจัยอ่ืนคงที่แล้วหาก
มูลค่าการขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เพิ่มขึ้น 33798.94 ล้านบาท ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าการขายหน่วยลงทุนลดลง 1 ล้านบาท 
จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ลดลง 33798.94 ล้านบาท อาจเนื่องจาก
ในปัจจุบันประชาชนเกิดความวิตกกังวลใจในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังผันผวนอยู่และไม่
สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้  
สรุปผลการศึกษา 
 ในปัจจุบันการเติบโตของเงินฝากได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลกที่มีปัญหาทางด้าน
การเมืองภายในประเทศ จากภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์อุทกภัย ส าหรับเสถียรภาพ
ภาคสถาบันการเงินปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวจากภาวะอุทกภัยที่บั่นทอนความ 
สามารถในการฝากเงินของประชาชนซึ่งในขณะนี้อัตราดอกเบี้ย  ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าความส าเร็จในการลงทุน ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะคาดการณ์อนาคตในการพิจารณาเลือก
ลงทุนนั้น แน่นอนที่สุดนักลงทุนจะต้องพิจารณาถึงเร่ืองของผลตอบแทน อย่างไรก็ตามเนื่องจากธนาคาร
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พาณิชย์จ าเป็นต้องรักษาฐานลูกค้าเพื่อรองรับความต้องการใช้เงิน ทุนที่จะมีมากขึ้นหากเศรษฐกิจเร่ิมฟื้น
ตัวในระยะต่อไปนอกจากนี้ การที่ประเทศไทยมีการขยายการลงทุนออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นยัง
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 
 ในแง่ของการให้ความส าคัญทางด้านการสนับสนุนเงินออมในระบบเศรษฐกิจ นับเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญในอนาคต ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลักไว้ได้  
เพราะปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นและค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าอีกหลายประเทศ 
นอกจากนี้การกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึ้นยังช่วยรักษาระดับการบริโภคของประชาชน
ในประเทศให้สม่ าเสมอมากขึ้นแม้จะเกิดวิกฤติการณ์กับเศรษฐกิจในประเทศเพราะผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่มีการกระจายอยู่ในต่างประเทศ จะช่วยให้รายได้มีเสถียรภาพและช่วยรักษาระดับการบริโภค
ของประชาชนไม่ให้ผันผวนและท้ายสุดช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพในระยะยาวมากขึ้น เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ธนาคารจึงควรให้ความส าคัญกับแผนงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง พร้อมทั้งมีแผนงานด้านการตลาดและการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ารับรู้ สัมผัสและจดจ าในการเป็นธนาคารแสนสะดวก 
 จากการศึกษาถึงปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่าปริมาณ
สินทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 จ านวนสาขามีความสัมพันธ์กับปริมาณ
เงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อาจเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารได้ขยายช่องทางการให้บริการมาก
ขึ้นอาจเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขยายช่องทางการ
ให้บริการมากขึ้น ประชาชนไม่เพียงแต่ท าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ของสาขาดังเช่นแต่ก่อน เช่น เคร่ือง
เบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ เคร่ืองรับฝากเงินอัตโนมัติ Telephone Banking และ Internet Banking เป็นต้น  
ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ประชาชนจึงหันมาใช้
บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้มากขึ้น และจากการส ารวจพบว่า ประชาชนนิยมมาใช้บริการสาขาที่
ตั้งอยู่ตามแหล่งศูนย์กลางค้า และห้างสรรพสินค้ามากขึ้น สาขาอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกเหนือจากนี้
ปริมาณการท าธุรกรรมลดลง ท าให้มีการปิดสาขาลงในบางแห่ง ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า จ านวน
สาขานั้นไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน และเคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 อาจเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนเกิด
ความวิตกกังวลใจในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังผันผวนอยู่และไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่
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เกิดขึ้นได้กล่าวคือผลตอบแทนจากการลงทุนจะลดต่ าลงตามดอกเบี้ยปัจจุบันลดลงเป็นผลให้
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนลดลงเร่ือย ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันอีกทั้งทางเลือกในการลงทุนหลากหลายประชาชนจึงหันมาลงทุนทางเลือกอ่ืนที่ให้
ผลตอบแทนมากกว่าหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อหรือเพื่อการลงทุนอย่างอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากธนาคารพาณิชย์ต้องการเพิ่มปริมาณเงินฝากให้มากขึ้น ธนาคารพาณิชย์สามารถท า
ได้โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ฝาก และควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการบริการ เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และรองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ควรที่จะมีความปลอดภัย และน า ไปใช้งานได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ควรออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษที่ได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยปกติ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีเงินออมน าเงินมาฝากกับธนาคารมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ของธนาคารพาณิชย์ เพราะว่าธนาคารพาณิชย์หาเงินมาด าเนินงานได้จากเงินฝากประเภทต่างๆ  เช่น เงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า เงินกู้ยืมภายในประเทศและต่างประเทศ เงินกองทุนซึ่งได้แก่ มูลค่า
หุ้น เงินส ารอง ก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ จะพบว่าแหล่งที่มาของ
เงินทุนมาจากเงินฝากประจ ามากที่สุด 
 ธนาคารควรวางเป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ครองใจลูกค้าในทุกกลุ่มและควรมีการดูแลลูกค้า
ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยมีการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการทางการเงินของแต่ละกลุ่มเพื่อ
สามารถคิดค้นและแนะน าผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ทางการเงิน นอกจากนี้ควรมี
การพัฒนาช่องทางสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์อีกระดับในการติดต่อสาขา  โดยมีการ
ส ารวจความเห็นจากลูกค้าทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสาขาในภาคธนาคาร  พบว่าลูกค้ามองว่าการติดต่อ
สาขามีความยุ่งยากอยู่ 3 ประการ ได้แก่ คิวที่ยาวเกินไป ความยุ่งยากในการกรอกฟอร์ม และการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการในขณะนั้น  โดยธนาคารควรน าความเข้าใจเหล่านี้มาปรับปรุง
เพื่อยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
ทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี 

The Effect of Marketing Mix and Consumer Behavior on Buying 
Gold Ornament in Kanchanaburi Province 
ชมพูนุท อารัญภาณุ 1    ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง 2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จ านวน 399 คน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานใน
การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้
ค่าสถิติ Nonparametric Chi – Square (Kruskal – Wallis Test) ในการหาค่าความแตกต่างของตัวแปร 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุ  26-35 
ปีอยู่ระดับอนุปริญญาตรี/ ปวส.  มีรายได้ 9,000-15,000 บาท  วัตถุประสงค์ ในการซื้อเก็บเพื่อสะสมไว้
ให้ลูกหลาน และส่วนประสมทางการตลาดทางด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณ 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ทองค ารูปพรรณ   
 
     ABSTRACT 
 
 This independent study aims to access the attitude of Marketing Mix and Behavior that affect 
the population to Buy Gold Ornament in Kanchanaburi Province.The sample group was 399 people. 
Personal data was analyzed by using descriptive statistics: percentages, averages, standard deviation, t-
test and f-test for 2 groups. Data was analyzed over  3 variable groups by testing on the LSD (Least 
Significant Difference) comparison case of finding the level of significance .05 and Person’s product 
moment correlation coefficient. 
            The study results showed that the choice buy gold ornament in Danmakamtia Kanchanaburi. 
The sample group 399 people. The results showed the most people were female group 307 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการและการตลาดมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 
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people.Think average 76.9. A majority of individuals between 26-35 years old amount 112 people 
think average 28.1 and work on employee company amount 122 people think average 30.60 with an 
income between 9,000-15,000 Bath per month amount 182 people think average 45.60 at the bachelor 
degree amount 213 people Think average 53.40 Marketing mix of price different that affect the 
population is behavior to buy Gold ornament in Danmakamtia district Kanchanaburi province. was at 
statistical significance .01. 
KEYWORDS: Marketing Mix of price, population is behavior 
 
บทน า 
 ทองค า จัดได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ ที่ทุกคนนิยมสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวเพราะนอกจากจะมีค่าแทน
เงินแล้วทองรูปพรรณ ยังมีความสวยงาม  มีศิลปะอันทรงคุณค่าอยู่ในตัวจากอดีตจนถึงปัจจุบันทองถูกใช้
เป็นของก านัลอัน มีค่าที่มอบให้แก่กันในโอกาสพิเศษต่าง ๆโดยในยุคแรกทองค าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 
99.99% หรือที่คนสมัยโบราณเรียกว่า ทองโบราณและมีชื่อทางการว่า ทองสุโขทัย ซึ่งเป็นทองรูปพรรณ
รุ่นแรกของประเทศไทย ที่จะผลิตและท าตามค าสั่งของลูกค้า  โดยลูกค้าจะน าทองค ามาให้ช่างก็จะผลิต
ออกมาเป็นรูปพรรณตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก าไร แหวน ต่างหู เป็นต้น   โดยจะ
ไม่มีวางจ าหน่ายเหมือนดังในปัจจุบัน  ต่อมามูลค่าของทองค าสูงขึ้นลูกค้าไม่มีก าลังที่จะซื้อเนื่องจากมี
ราคาที่ค่อนข้างสูงจึงได้ก าเนิดร้านทองตู้แดงที่ปัจจุบันมีการจดทะเบียนทางการค้าใหม่  นามว่า  ห้างทอง
โดยมีสมาคมผู้ค้าทองรูปพรรณแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ก าหนดราคาซื้อขายทองรูปพรรณซึ่งห้าง
ทองรูปพรรณที่จดทะเบียนการค้าจะต้องขายและรับซื้อในราคาควบคุมที่สมาคมก าหนด โดยอ้างอิงจาก
ตลาดโลก ข้อแตกต่างระหว่างทองสุโขทัย และทองตู้แดงคือ จะผลิตทองค ารูปพรรณที่มีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 
96.5% เพราะตัวเนื้อทองค ามีความหลอมเหลวอ่อนตัวและสามารถขึ้นรูปได้สวยงามกว่าทองสุโขทัย ใน
อดีต และมีราคาที่ไม่สูงเหมือนทองสุโขทัยที่มีเนื้อทองค าสูง เปอร์เซ็นต์สูงและผู้บริโภคไม่มีก าลังที่จะ
ซื้อมาสวมใส่เหมือนดังทองตู้แดงในปัจจุบัน ส่วนครองตลาดทองรูปพรรณในประเทศไทยอัตราการ
ขยายตัวที่ลดลงและตลาดภายในประเทศค่อนข้างจ ากัด  อุตสาหกรรมทองรูปพรรณมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมากเพราะจัดเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้ซื้อทองค ารูปพรรณและเพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการธุรกิจได้ 
 เน่ืองจากร้านทองรูปพรรณเปรียบได้กับสถาบันทางการเงินที่ส าคัญแห่งที่สองรองจากธนาคาร 
เพราะเป็นแหล่งธุรกรรมทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกัน อาทิ  การท าเร่ืองเงินกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน โดยที่ทางลูกค้าจะน าสินทรัพย์ที่เป็นทองรูปพรรณมาฝากไว้กับทางร้านทองรูปพรรณ ยึดไว้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยมีวงเงินจ ากัดซึ่งเปรียบได้กับธนาคารก็จะต้องมี ที่ดินมาจ านองเพื่อขอ
หลักทรัพย์ในการกู้ยืมวงเงินเหมือนกัน สองธุรกิจนี้มีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายๆกันในเร่ืองของการกู้ 
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เมื่อครบวาระที่จะต้องมาช าระดอกเบี้ยลูกค้าจะต้องมาช าระดอกเบี้ยให้กับทางร้านทองตามระเบียบการที่
ทางร้านก าหนด 
 ร้านทองรูปพรรณในจังหวัดกาญจนบุรีมีมากมายหลายร้านหลายสาขา  เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีอ าเภอที่แยกออกไปอีกหลายอ าเภอ หลายต าบล จึงยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจึงเลือก
แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณเพียงอ าเภอเดียว ด่านมะขามเตี้ย 
ซึ่งเป็นอ าเภอที่ผู้วิจัยได้อาศัยและมีความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของประชากรในอ าเภอด่านมะขาม
เต้ียเป็นพื้นฐาน  ประกอบกับอ าเภอด่านมะขามเต้ียมีร้านทองรูปพรรณอยู่แค่สองร้านและอ าเภอละแวก 
ใกล้เคียงอีกแค่สองร้าน จึงง่ายต่อการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณโดยการสุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มคนในต าบลทั้งสี่ต าบลที่ขึ้นตรงกับอ าเภอด่านมะขามเตี้ย  อีกทั้ง
ผู้วิจัยมีความสนิทสนมและรู้จักผู้ประกอบการร้านทองรูปพรรณห้างทองทองสุขที่จ าหน่ายทองค า
รูปพรรณในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นอย่างดีจึงได้ข้อมูลที่เป็นความจริงและมีความถูกต้องชัดเจนอย่าง
เป็นที่สุด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ
ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
 2 .เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุร ี
  3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
สมมติฐานการวิจัย 
   1.  ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน 
กรอบแนวความคิด 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาปัจจัยต่ างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี ้
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2.  ส่วนประสมทางการตลาด 
     2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
     2.2 ด้านราคา           

     2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

     2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
ภาพท่ี1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
                        ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 
      
      1.  ข้อมูลทั่วไป                      
           1.1  เพศ 
           1.2  อายุ                     
           1.3  ระดับการศึกษา 
           1.4  อาชีพ  
           1.5  สถานภาพทางการสมรส 
           1.6  รายได้ 
   
       
  
 
   
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 

   2. เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 

   3. เพื่อปรับแผนการตลาดให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
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แนวคิดทางทฤษฎี 
 ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักการและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Kotler. 2002:91-112)  
 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางด้านต่างๆอาทิ อายุ วัฏจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต อายุ (Age)  
และวัฏจักรของชีวิต อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
เลือกซื้อมาขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุของผู้บริโภค เช่น ลักษณะรสนิยมการแต่งกายที่แตกต่าง
กันของแต่ละช่วงวัย วัฏจักรของชีวิตก็มีอิทธิพลเหนือความต้องการของผู้บริโภคด้วย โดยความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมซื้อจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของวัฏจักรชีวิต  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle 
stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลต่อความต้องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคลที่ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ซึ่งน าไปสู่
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) หรือรายได้ (Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลก็คือ รายได้ของบุคคล ซึ่งมีผลต่ออ านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  การศึกษา 
(Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่าผู้ที่ขาดการศึกษา การศึกษาน้อย   
ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่าหมายถึง ความนิยมในสิ่งของ
หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหมายถึงอัตราส่วนของผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึงรูปแบบการด ารงชีวิตในโลกมนุษย์โดยแสดงออกในรูปของ กิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinion)  
 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า โดยปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ 
การจูงใจเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลแต่อาจจะกระทบปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม หรือสิ่ง
กระตุ้นที่นักการตลาดใช้เคร่ืองมือเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 
(Personality and self-Concept) หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาของภายในบุคคลซึ่งช่วยก าหนดและสะท้อนถึงวิธีการ
ซึ่งบุคคลหนึ่งตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของเขา  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการ
เลือกสรรและจัดระเบียบความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมหรือด้านความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือความรู้ที่เกิด
จากการรับรู้สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเองดังนั้นตลาดจึงใช้แนวคิดนี้มาเป็นเคร่ืองมือท าประโยชน์ด้วยการ
โฆษณาซ้ าๆเพื่อให้เกิดแรงจูงใจซื้อ  ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitudes) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ ความเชื่อเป็นความคิดที่บุคคลยึดถือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  แนวคิดของ
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ตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือความคิดที่คิดว่าบุคคลหรือบุคคลอ่ืน 
(สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนเองอย่างไร 
 ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งซึ่ง
เป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่งที่แบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) และ
วัฒนธรรมย่อย (Subculture)  วัฒนธรรมพื้นฐาน  (Culture) หมายถึง พื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่นลักษณะนิสัย
ของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมของพฤติกรรมสังคมไทย ท าให้มีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง กลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ปรากฏชัดเจนในสังคมขนาด
ใหญ่ที่ซับซ้อน  ปัจจัยทางสังคม (Social factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย  กลุ่มอ้างอิง (Reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการก าหนดค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือพฤติกรรมทั่วไป   ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านสายเลือด 
การแต่งงาน หรือการยอบรับให้อยู่อาศัยด้วยกัน  ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งกลุ่มภายในสังคมซึ่ง
ภายในกลุ่มประกอบด้วยบุคคลที่มีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมอย่างเดียวกัน 
   แบบจ าลองของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis) (Kotler,2002:91-112) 
 เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีลักษณะดังนี้ 
 1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who are constitute the market?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  
 2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบสิ่งที่ตลาดซื้อ 
 3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives)  
 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who are participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Organization) 
 5. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
(Operations)  
 6. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the market buy?) เป็นค าถามทราบโอกาสการซื้อ 
 7. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบโครงสร้างช่องทางที่ผู้บริโภค
จะไปซื้อในช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น  ๆ(Outlets) แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค  (Model of consumer behavior) 
(ศิริวรรณ,2538:68)  เป็นการศึกษาเหตุจูงใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยจะเร่ิมต้นจากการ
เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นภายนอกได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ
อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม อ่ืน  ๆสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ล้วนท าให้เกิดความต้องการ ผ่านเข้ามา
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ในความรู้ส านึกคิดของผู้ซื้อหรือที่เรียกว่า กล่องด า (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้
ซื้อซึ่งจะมีผลต่อการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ เนื่องจากมีการจัดสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ให้เกิดความต้องการ เพื่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นแบบจ าลองนี้จึงอาจเรียกว่า Model of 
behavior ดังภาพ 
ภาพท่ี 2 แสดง แบบจ าลองทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

Buyer’s black box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :ศิริวรรณ,2538:64 

  

 สิ่งกระตุ้น  (Stimulus)  หมายถึง สิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจสิ่งกระตุ้นอาจ
เกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และ สิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้อง
สนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ้นที่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการ
ซื้อสินค้า (Buying Motive) ซึ่งใช้เหตุจูงใจซื้อในด้านเหตุผลและด้านจิตวิทยา (อารมณ์) สิ่งกระตุ้นภายนอก
ประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ  

สิ่งกระตุ้นภายนอก 

-เศรษฐกิจ 

-เทคโนโลย ี

-การเมือง 

-วัฒนธรรม 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด 

-ผลิตภัณฑ์ 

-ราคา 

-การจัดจ าหน่าย 

-การส่งเสริมการขาย 

 

 

 

กล่องด าหรือความรู้สึกนึก

คิดของผู้ซื้อ 

การตอบสนองของผู้ซื้อ 

-การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

-การเลือกราคา 

-การเลือกผู้ขาย 

-เวลาในการซื้อ 

-ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผู้ซื้อ 

-ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

-ปัจจัยทางสังคม 

-ปัจจัยส่วนบุคคล 

-ปัจจัยทางจิตวิทยา 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

-การรับรู้ปัญหา 

-การค้นหาข้อมูล 

-การปะเมินผลทางเลือก 

-การตัดสินใจซื้อ 

-พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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 1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่ส าคัญมากที่นักการตลาดจะต้องจัดให้
มีขึ้นเพราะจะสร้างให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวกับการจัดส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 4P’sซึ่งประกอบด้วย 
 1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการ 
 1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 1.3 สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution and Place) เช่น การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้
ทั่วถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
 1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการโฆษณาสม่ าเสมอ ลดแลกแจกแถม เพื่อ
กระตุ้นความต้องการซื้อ 
 2. สิ่งกระตุ้นภายนอก (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่นอกองค์การซึ่ง
บริษัทควบคุมไม่ได้สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ 
 2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น สภาวะเศรษฐกิจรายได้ของผู้บริโภคสิ่งเหล่านี้ล้วนมี
อิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 
 2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านการฝาก การถอนเงินอัตโนมัติจาก
ตู้ เพิ่มความสะดวกสบาย สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้บริการธนาคารมากขึ้น 
 2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินค้าใดสินค้า
หนึ่งจะอิทธิพลต่อการเพิ่มลดความต้องการของผู้ซื้อ 
 2.4  สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  (Culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆจะมีผล
กระตุ้นใหผู้้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าตามเทศกาลนั้น 
    กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer‘s Black Box) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
เปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ทราบได้จึงต้องพยายามค้นหาความรู้ส านึกคิดของผู้ซื้อ
จากปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจมีดังนี้ 
 1. ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อได้อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆได้แก่ 
 1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor) วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองผูกผันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกันบุคคลจะ
เรียนรู้วัฒนธรรมของภายใต้กระบวนทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล 
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น วัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชั้นทางสังคม 
 1.2 ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม การซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ ครอบครัว 
บทบาทสถานะของผู้ซื้อ 
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 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ, ขั้นตอน , วัฏจักรชีวิต , ครอบครัว, อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการ
ด ารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 
 1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อและการใช้สินค้า ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
 2.  กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s decision process) ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 (1)  การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) 
 (2) การค้นหาข้อมูล 
 (3) การประเมินผลทางเลือก 
 (4) การตัดสินใจซื้อ 
 (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
ภาพที่ 3 โมเดลแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Five – Stage of   the consumer  buying  process)  
 

 

 

 

 

   

ที่มา : Kotler,1997:192  

 กลยุทธ์ลูกค้า คือ ต้องรู้ว่าลูกค้าเป็นใคร และแบ่งกลุ่มได้ (Customer Segmentation) กี่วิธีซึ่งส่วนใหญ่ 
การตลาดแบบใหม่มักใช้เกณฑ์ทางพฤติกรรมของลูกค้า (Behavior Base) เป็นตัวแบ่ง หรือจัดกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม
เช่นๆ ซื้อมาก ซื้อน้อย เป็นกลุ่มชอบต่อรองเปลี่ยนยี่ห้อไปเร่ือยๆหรือความภักดีกับยี่ห้อหรือไม่ เป็นต้น การ
แบ่งกลุ่มลูกค้าก็เพื่อปรับสินค้าและบริการสร้างคุณค่า (New Value) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า เพราะแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราต้องหาความต้องการของ
ลูกค้า (Customer Need) ตามกระบวนการของผู้บริโภค (Consumption Process) ขั้นตองการบริโภคของแต่ละ
ขั้นตอนจะเป็นโอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)ในการสร้างจุดขายที่แตกต่างกัน (Differentiation) ของ

การตัดสินใจซ้ือ

(Purchase decision) 

การค้นหาข้อมูล

(Information) 

การรับรู้ของปัญหา

(Problem recognition) 

การประเมินทางเลือก

(Evaluation of alternative) 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ

(Post-purchase behavior) 
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ผลิตภัณฑ์หากสามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของลูกค้าท าให้เหนือคู่แข่ง และ ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
เชื่อกันว่าการสร้างความแตกต่างยุคแรกๆคือ แตกต่างด้วยการลดต้นทุนมาสู่ยุคการสร้างความแตกต่างด้วยการ
สร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ ปัจจุบันก าลังเข้าสู่ยุคการสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างความประทับใจและ
ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างกับลูกค้าเป็นสิ่งที่ดีๆที่ได้มอบให้ในขณะที่ลูกค้าติดต่อใช้ผลิตภัณฑ์และใช้บริการ
หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือที่
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน;์และ คณะ.2546:53-55)  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ 
ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการสถานที่ บุคคลหรือความคิด (Easel 
Walker; and Standton. 2001: 9) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวคนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้อง พยายาม
ค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้
 1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive Differentiation)  
 1.2 องค์ประกอบ ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ การ
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น  
 1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อ
แสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าใน จิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  
 1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) คุณสมบัติ
ที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ 
 1.6  คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดการท างานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์
ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขันถ้าสินค้าคุณภาพต่ าผู้ซื้อจะไม่
ซื้อซ้ า ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอ านาจซื้อของผู้บริโภคสินค้าก็ขายไม่ได้นักการตลาดต้องพิจารณาว่าสินค้าควรมี
คุณภาพระดับใดบ้างและต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็นที่พอใจของผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพสินค้าต้องสม่ าเสมอและมี
มาตรฐานเพื่อที่จะสร้างการยอมรับ  
  1.7 ลักษณะทางกายภายของสินค้า (Physical Characteristics of Goods)  หมายถึง เป็นรูปร่างลักษณะที่
ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ และสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น รูปร่าง 
ลักษณะ รูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น    
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 2. ราคา (Price) หมายถึง เป็นจ านวนเงินซึ่งแสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับผล 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการ การตัดสินในด้านราคาไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาสูงหรือต่ าแต่เป็นราคาที่
ผู้ บริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value)   
  3. ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ ค าสัญลักษณ์ การออกแบบหรือส่วนประสม
ของสิ่งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้าและบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่
แตกต่างจากคู่แข่ง  
   4. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุ หรือสิ่ง
ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับรู้ คือการมองเห็นสินค้าเมื่อผู้บริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุ
ภัณฑ์ก็จะน าไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงต้องมีความโดดเด่น โดยอาจแสดงถึง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านั้นให้ชัดเจน 
 5. การออกแบบ (  Design ) หมายถึง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ผลิตที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจึงต้อง
ศึกษาความต้องการของ ผู้บริโภค เพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค   
 6. การรับประกัน ( Warranty ) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าพวก
รถยนต์ เคร่ืองใช้ในบ้าน และเคร่ืองจักร เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าของลูกค้าและรวมทั้งการ
สร้างความ เชื่อมั่น ฉะนั้น ผู้ผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยค าพูด 
โดยทั่วไปการรับประกันจะระบุเป็นประเด็นส าคัญ 3 ประเด็น คือ 
6.1 การรับประกันต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ว่า ผู้ซื้อจะร้องเรียนที่ไหน กับใคร อย่างไรเมื่อสินค้ามีปัญหา 
6.2 การรับประกันจะต้องให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ  
6. 3 การรับประกันจะต้องระบุเงื่อนไขการรับประกันทางด้านระยะเวลาขอบเขตความรับผิดชอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
 7.  สีของผลิตภัณฑ์ (Color) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการซื้อเพราะสีท าให้เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา
ช่วยให้เกิดการรับรู้ และสนใจในผลิตภัณฑ์    
 8.  การ ให้บริการ (Serving) หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่
ลูกค้าของผู้ขายหรือผู้ผลิต คือ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ให้บริการดีและถูกใจ  เช่น  การบริการหลังการ
ขาย  เป็นต้น   
 9. วัตถุดิบ (Raw Material)  หรือ วัสดุท่ีใช้ในการผลิต (Material) หมายถึง ผู้ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิต ซึ่งจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าพอใจแบบใดตลอดจน
ต้องพิจารณา ถึงต้นทุนในการผลิต  และ ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้วย   
 10. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และ ภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) 
หมายถึง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่ธุรกิจต้องเผชิญและยังเป็นปัญหาทางจริยธรรมทั้งทางธุรกิจ
และผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยท าให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสมรรถภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดการท างานหรือเป็นอันตรายส าหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
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 11.  มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นจะต้องค านึงถึงประโยชน์และ
มาตรฐานของเทคโนโลยีนั้น ซึ่งต้องมีการก าหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคได ้ 
  12. ความเข้ากันได้ (Compatibility) หมายถึง เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของลูกค้า และสามารถน าไปใช้ได้ดีในทางปฏิบัติโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้   
 13. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) หมายถึง เป็นลักษณะผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าต้นทุนหรือราคาที่จ่าย
ไป   
 14. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) หมายถึง ผู้บริโภคส่วนมากจะพอใจที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีให้
เลือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาดการบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องมีสินค้าหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 
 ราคา (Price) หมาย ถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ (Easel  
Walker ; and Standton. 2001 : 7) หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเองราคา เป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก 
Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา ต้อง
ค านึงถึง 
   1 คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคา ผลิตภัณฑ์นั้น 
    2  ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
   3 การแข่งขัน  
    4 ปัจจัยอ่ืน  ๆ
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ระเบียบวิธีการวิจัยในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 1. ด้านเน้ือหา  
 การวิจัยในครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญเพื่อศึกษาความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึง กันยายน 2556 เป็นจ านวน 6 เดือน ซึ่งได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก ต ารา รายงานวิจัย เว็บไซต์ และข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ สมาคมค้าทองค าแห่ง
ประเทศไทย ร้านทองรายย่อยต่างๆ เป็นต้น 
 2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนเมษายน 2555 - เดือน กรกฎาคม 2556โดยขอความร่วมมือ
จากกลุ่มประชาชนที่อยู่ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
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1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ
ความพึงพอใจจากต ารา เอกสาร งานวิจัย รายงานบทความทางวิชาการ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น มาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คือ ประชากรที่อยู่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยท าการสุ่มเพียง 399 คนเท่านั้น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะ
ใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด การตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ียจังหวัดกาญจนบุรี  
 2.  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน า
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและคุณสมบัติของผู้บริโภค 
  2.1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าสถิติ Nonparametric Chi – Square 
(Kruskal – Wallis Test) ในการหาความแตกต่างของตัวแปร 
  2.2 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี และการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของสเปียร์แมน (Spearman Rank 
Correlation Coefficient) ในการหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรและเกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญ 
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40) 

n

X
X




 
เมื่อ  X   แทน ค่าเฉลี่ย 

  X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ศ ดร.นราศรี ไววนิชยกุล  2552:246) 
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เมื่อ  S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกก าลังสอง 
 2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลังสอง 

  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิแ์อลฟ่า ( -Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 :126) 
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เมื่อ    แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 

   2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

     2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
3. สถิติที่ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 

  3.1สูตร Chi-Square ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว โดยมิได้มีการ
ระบุว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม นอกจากนั้นไม่สามารถระบุทิศทาง
และขนาดของความสัมพันธ์ได้ การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย เมื่อใช้ Chi-Square ในการทดสอบ
สมมติฐาน  

ความสัมพันธ์ระหว่าง สมมุติฐานท่ี1 กับ สมมุติฐานท่ี2  
สมมุติฐานท่ี1  ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

ทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน 
 สมมุติฐานท่ี2   ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน  
การใช้สูตร Chi-square ทดสอบข้อมูลแบบนามบัญญัติใน 3 กรณีคือ 
 1. การทดสอบความถูกต้องตามทฤษฎี (The one – variable case หรือ Goodness-of-fit test)  

  2.การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของข้อมูล (Test of Homogeneity of Distribution) การทดสอบ
นี้มักจะใช้ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว เพื่อที่จะศึกษาว่า การแจกแจงข้อมูลของตัวแปรทั้ง 2 ตัว
เหมือนกันหรือแตกต่างกัน  

  3.การทดสอบความเป็นอิสระ  
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(Test of Independence) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
สูตรการค านวณ      

   





k

1i i

2
ii2

E

)EO( เมื่อ 2
  แทนค่าไคร์สแควร ์

     O แทนค่าความถี่ที่ได้จากการสังเกต (Observe frequency) 
     E แทนค่าความถี่ที่คาดหวัง (Expected frequency) 
     K แทนจ านวนประเภทหรือจ านวนกลุ่ม  
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน (Chi-Square) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 
 1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 2.พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 
 3.ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 
 4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากผลการศึกษา พบว่า การเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 399 คน จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพการเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณมากที่สุดเป็นเพศหญิง จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 มี
รายได้ต่อเดือน 9,000-15,000  บาท จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 
  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 

จากผลการศึกษา พบว่า การเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 399 คน จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อทองค ารูปพรรณของผู้บริโภค พบว่า 
สาเหตุของการซื้อทองรูปพรรณเพราะ ซื้อเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลาน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 
ประเภทของทองรูปพรรณคือ สร้อยคอ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รูปแบบของเคร่ืองประดับคือ
รูปแบบลวดลายที่สามารถสื่อความหมายแทนความรู้สึกได้ จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 จะซื้อ
ทองรูปพรรณคือ จ านวน 1ชิ้น จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 จะซื้อทองรูปพรรณจ านวนคร้ังใน
รอบ 1 ปีคือ 2 คร้ัง / ปี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 จะซื้อทองรูปพรรณในราคาเฉลี่ยคือ 10,000-
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20,000 จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 มีการเลือกซื้อทองรูปพรรณในกรณีราคาทองค าลงคือซื้อ
จ านวนเท่าเดิมตามความต้องการ(โดยไม่สนใจราคาที่เปลี่ยนแปลง) จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 
การเลือกซื้อทองรูปพรรณในสถานที่คือห้างทองทองสุข จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 และจะซื้อ
ทองรูปพรรณในโอกาสคือวันปีใหม่ / วันตรุษจีน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1   

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า

รูปพรรณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.49) เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณในด้านผลิตภัณฑ์ ( x =3.86) 
และด้านราคา ( x =3.85) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( x =3.18) และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ( x =3.05) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านย่อย พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =3.86) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทั้งหมด   

  ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณด้าน
ราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านราคาอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด ยกเว้นการตัดสินใจด้านราคาในเร่ืองสินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.42)  

  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง      ( x = 3.18) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมากมีทั้งหมด 3 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต้นๆ ได้แก่ ตั้งอยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทาง   ( x = 3.81) มีสถานที่จอดรถ
สะดวกและเพียงพอ ( x = 4.11) และ ป้ายโฆษณาแสดงชัดเจนและเหมาะสม ( x =3.85) ส่วนการ
ตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับปานกลาง ได้แก่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  ( x =2.50) และการ
ตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาวิทยุกระจายเสียงของชุมชน 
( x =2.37) และโฆษณาผ่านทางเฟชบุคแฟนเพจ ( x =2.43)   

  ด้านการส่งเสริมการขาย   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณด้านการส่งเสริมการขาย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ( x = 3.05) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด  

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  
1) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา พบว่า 1) ประชากรที่มี 
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การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 2) ประชากรที่มี 
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 3) ประชากรที่มี 
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรม
เลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกต่างกัน 4) ประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวน
ทองรูปพรรณที่คุณซื้อต่อคร้ังในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 5) ประชากรที่มี 
รายได้ การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ ต่างกัน มี
พฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุร ีแตกต่างกัน 6) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่
คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  
อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคา ใดใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  แตกต่างกัน 7) ประชากรที่มี รายได้ การศึกษา ต่างกัน มี
พฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ ต่างกัน มีพฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคา
ลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  แตกต่างกัน  8) 
ประชากรที่มี เพศ  อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณจากสถานที่ใด
มากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 9) ประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ 
การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมจะซื้อทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2)  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกด้านราคา พบว่า 1) 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อ
ทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพ
สินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่าง
กัน 2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคาคุ้มครอง
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รับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 3) ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคา
คุ้มครองรับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุด
ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี คุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของ
เคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 4) ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน 
ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็น
กลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนทองรูปพรรณที่คุณซื้อต่อคร้ังในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ีแตกต่างกัน 5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้า
เป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 
1 ปี ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี 
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกัน
สินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 6) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม ราคา
เป็นกลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้
มาตรฐาน ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ 
อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 7) ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมใน
กรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคา
ตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามี
ราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน  8) ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณจากสถานที่ใดมากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพ
สินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมซื้อ
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ทองค ารูปพรรณจากสถานที่ใดมากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 9) ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตราฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมจะซื้อ
ทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุร ีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมจะซื้อ
ทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ
ของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโดยการน าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
อ้างอิงสนับสนุน สรุปได้ดังนี ้

จากผลการศึกษา พบว่า สถานภาพการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณมากที่สุดเป็นเพศหญิง จ านวน 
307 คน อายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 112 คน อาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน 122 คน รายได้ต่อ
เดือน 9,000-15,000 บาท จ านวน 182 คน  การศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. จ านวน 213 คน 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองค ารูปพรรณของผู้บริโภค พบว่า สาเหตุของการซื้อ
ทองรูปพรรณเพราะซื้อเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลาน จ านวน 116 คน ประเภทของทองรูปพรรณคือ สร้อยคอ 
จ านวน 246 คน รูปแบบของเคร่ืองประดับคือ รูปแบบลวดลายที่สามารถสื่อความหมายแทนความรู้สึกได้ 
จ านวน 227 คน จะซื้อทองรูปพรรณคือ จ านวน 1ชิ้น จ านวน 197 คน จะซื้อทองรูปพรรณจ านวนคร้ังใน
รอบ 1 ปีคือ 2 คร้ัง / ปี จ านวน 219 คน จะซื้อทองรูปพรรณในราคาเฉลี่ยคือ 10,000-20,000 จ านวน 196 
คน มีการเลือกซื้อทองรูปพรรณในกรณีราคาทองค าลงคือซื้อจ านวนเท่าเดิมตามความต้องการ (โดยไม่
สนใจราคาที่เปลี่ยนแปลง) จ านวน 269 คน การเลือกซื้อทองรูปพรรณในสถานที่คือ ห้างทองทองสุข 
จ านวน 261 คน และจะซื้อทองรูปพรรณในโอกาสคือวันปีใหม่ / วันตรุษจีน จ านวน 128 คน  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทั้งหมด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดอกซ่อนกลิ่น สมอ (2551)  ที่พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของลูกค้า กรณีจังหวัดภูเก็ต มีระดับการตัดสินใจต่อการซื้อ
ทองรูปพรรณมากที่สุดดังนี้ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ซื้อให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจในเร่ืองการตรวจสอบ
เปอร์เซ็นต์และน้ าหนักของทองรูปพรรณ 

  2. ด้านราคา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านราคาอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด ยกเว้นการตัดสินใจด้านราคาในเร่ืองสินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ
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ปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภา อุ่นหัตถประดิษฐ์ (2550)  ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองประดับมากที่สุด คือ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อทองค ารูปพรรณด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมากมีทั้งหมด 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต้นๆ ได้แก่ ตั้งอยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทาง มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ  และ ป้าย
โฆษณาแสดงชัดเจนและเหมาะสม  ส่วนการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  และการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับน้อย คือ รองลงมา คือ 
มีการโฆษณาวิทยุกระจายเสียงของชุมชน และโฆษณาผ่านทางเฟชบุคแฟนเพจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิทธิพัฒน์ พิพิธกุล (2550) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของลูกค้าหลายด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่ง คือ ด้านสถานที่ 
 4. ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณด้านการส่งเสริมการขาย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าการตัดสินใจด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดอกซ่อนกลิ่น สมอ (2551)  ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของลูกค้า กรณีจังหวัด
ภูเก็ต มีระดับการตัดสินใจต่อการซื้อทองรูปพรรณมากที่สุดดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจในเร่ือง การรับประกันการซื้อคืนทองรูปพรรณในราคาที่ยุติธรรม ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ระดับนัยส าคัญที่ .05 พบว่า 1) ประชากรที่มี 
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 2) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 3) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรม
เลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่
แตกต่างกัน 4) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ อยู่ที่
ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 5) ประชากรที่มี รายได้ การศึกษา 
ต่างกัน มีพฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน  
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา พบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้า
เป็นราคาควบคุมได้มาตราฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคา
ควบคุมได้มาตรฐาน ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใด
มากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 3) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า 
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ต่างกัน มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 4) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินค้า สินค้า เป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติก รรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ ซื้อ
ทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 5) ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม ราคาเป็นกลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณ
ที่คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 6) ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มี
พฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 7) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 
ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณจากสถานที่ใดมากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน 8) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้
มาตราฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมจะซื้อทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ีไม่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ใน
คร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรทั่วไปมากที่สุด  
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของธุรกิจ 
   1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีด้วยกันสองรูปแบบคือ  

1.1 ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ทองรูปพรรณมีรูปแบบและลวดลายที่มีความหลากหลายคล้ายคลึงกัน
ทุกร้านจึงเน้นประเด็นไปที่คุณภาพของทองรูปพรรณที่ผ่านมาตรฐาน สคบ.(สมาคมผู้ค้าทองค าคุ้มครอง
ผู้บรโิภคแห่งประเทศไทย) อีกทั้งรูปแบบ ลวดลาย ชี้เฉพาะตรงกับกลุ่มผู้บริโภคในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 

1.2 ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ นั้นคือการให้บริการของร้านทองรูปพรรณ ต้องให้บริการที่เกิด
ความประทับใจแก่ผู้บริโภคและกลับมาใช้บริการซ้ า 

2. ด้านราคา ทองรูปพรรณจัดเป็นสินค้าที่ควบคุมราคาขายจากสมาคมค้าทองค าแห่งประเทศไทย 
จึงมีความเป็นมาตรฐานสูงในด้านราคา ดังนั้นผู้บริโภคควรอ้างอิงสภาพฐานเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณทุกคร้ัง 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน สถานที่ราชการและสถาบันการเงิน เพื่อให้
เป็นทีส่ะดุดตากลุ่มผู้บริโภค 

4. การส่งเสริมการขาย   การเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มีการจัดรายการ
พิเศษน าสินค้าชิ้นที่ 1 มาใช้เป็นส่วนลดในสินค้าชิ้นถัดไป (สินค้าเฉพาะอย่าง) มีการรับประกันคุณภาพ
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ให้กับเคร่ืองประดับทองค ารูปพรรณที่ลูกค้าซื้อไปทุกชิ้น มีของแจก ของแถม หรือของสะสม และ
โปรโมชั่นลดค่าก าเหน็ด (มีการจับฉลากชิงรางวัล)  
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แผนธุรกิจ บริษัท กาแฟสดดอยฟ้า จ ากัด : แผนการด าเนินงาน 
BUSINESS PLAN OF DOIPHA COFFEE CO.,LTD. : PRODUCTION PLAN 

กมลรัฐ เปล่งศรีสกุล ¹  ผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ² 
------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 
ตามความหมายในพจนานุกรมค าว่า “กาแฟสด” หมายถึง “กาแฟที่ชงจากเมล็ดกาแฟคั่วที่บด

ใหม่ๆในแต่ละคร้ัง” (พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  
กาแฟสด จัดเป็นอาหารประเภทเคร่ืองดื่มที่ได้รับความชื่นชอบจากบุคคลทั่วไป โดยส่วนใหญ่

มักจะเรียกกันจนเป็นที่เข้าใจกันว่าอยู่ในรูปแบบกาแฟเย็น คือมีการผสมน้ าแข็งหลังจากชงเสร็จแล้ว 
เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั้งปี จึงท าให้ผู้คนทั่วไปนิยมเลือกดื่มกาแฟสด
แบบเย็นเพื่อช่วยลดความกระหายได้ดีกว่า อีกทั้งดื่มแล้วจะรู้สึกสดชื่นจากความเย็นผสมกับกลิ่นของ
กาแฟที่ให้ความหอมแตกต่างจากกาแฟประเภทอ่ืนๆเช่น กาแฟโบราณ กาแฟผงส าเร็จรูป  จึงท าให้มีผู้
หลงใหลในรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟสดกันอย่างมากมาย  ในยุคแรกเราจะพบเห็นกาแฟสด
จ าหน่าย เฉพาะในโรงแรมหรูแต่ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นร้านขายเค ร่ืองดื่มกาแฟสดใน
ห้างสรรพสินค้า ในสนามบิน รวมทั้งบนท้องถนนเกือบทุกที่แม้กระทั่งในตลาดสดหรือตลาดนัด 

ธุรกิจกาแฟสดจึงมีความเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงในประเทศ
ไทย ฉะนั้นการท าธุรกิจกาแฟสดจึงจ าเป็นต้องศึกษาและวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบจึงจะ
ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตลาด ระดับบนห้างสรรพสินค้า สนามบิน เพราะต้องมีการ
ลงทุนค่อนข้างสูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
¹ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
² รักษาการณ์ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
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                                                                         ABSTRACT 
 
 ‘Fresh Coffee’ is a food drink which is very well accepted from the majority of Thai, recently, 
and it is recognized in the form of ‘iced coffee’, or ‘coffee drink on ice’. Since our country is in the hot 
climate, the iced coffee is preferred, over the ‘old-fashioned coffee’ and ‘instant coffee’, for refreshing 
and quenching thirst, coupled with it gives better aroma than the old and instant one. More and more 
people accept and enjoy drinking ‘iced coffee’, for it becomes trend for this generation. Fresh coffee 
kiosks spring out from restricted luxury hotels into the department stores, airport terminals, even on the 
street and domestic fresh or flea markets. 
 Therefore, the ‘fresh coffee’ market is growing and highly competitive in Thailand. In order to 
be successful in this business, it has to be well research, properly plan, and well execute. Especially, if 
the upper class people in the department stores and airport terminals are your target customers, as 
higher investment is required. 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันกาแฟได้รับความนิยมจากประชากรส่วนใหญ่  เนื่องจากการดื่มกาแฟท าให้เกิด
ความรู้สึกสดชื่นกระปร้ีกระเปร่า ความหอมของกลิ่นกาแฟและรสชาติที่กลมกล่อม ส่งผลให้ตลาด
ผู้บริโภคกาแฟขยายตัวมากขึ้น โดยสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์กาแฟในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นกาแฟซอง 
กาแฟกระป๋อง กาแฟคั่วสดหลายยี่ห้อและแนวโน้มของผู้บริโภคกาแฟหันมานิยมดื่มกาแฟสดที่มีรสชาติ
เข้มข้นมากขึ้นหลายคนมองเห็นช่องทางการท าธุรกิจร้านกาแฟสดเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ธุรกิจร้าน
กาแฟสดเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ก าลังอยู่ในกระแสนิยมมากที่สุดในขณะนี้   ด้วยสาเหตุความนิยมของ
ผู้บริโภคและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจร้านกาแฟสด   จะเห็นได้ว่าร้านกาแฟสดเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วมีให้บริการในทุกๆ สถานที่ เช่น สถานีบริการน้ ามัน ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า 
โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว รถเข็น ร้านกาแฟริมทาง หรืออาคารส านักงาน ท าให้สามารถหา
ซื้อได้สะดวก  กิจการที่ประสบผลส าเร็จในธุรกิจร้านกาแฟสด  ได้แก่ บ้านไร่กาแฟ, แบล็คแคนยอน, 
สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ กาแฟสดชาวดอย ฯลฯ 
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  ประวัติโดยย่อของกิจการร้านกาแฟสด “ดอยฟ้า” 
 กิจการร้านกาแฟสด “ดอยฟ้า” เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของหุ้นส่วนของกิจการทั้ง 3 คน ด้วย

ความชื่นชอบในรสชาติกลมกล่อม  กลิ่นที่หอมกรุ่น  สดใหม่  เหมือนได้ดื่มกาแฟสดจากไร่ของกาแฟอา
ราบิกา  ซึ่งเป็นพันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่  เชียงราย  และ
แม่ฮ่องสอน มีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่าพันธุ์โรบัสต้าประมาณ 1 เท่า และบรรยากาศร้านนั่งสบายๆ ใช้
เป็นมุมพักผ่อน พบปะสังสรรค์  หรือให้เป็นสถานที่พูดคุยติดต่อท าธุรกิจ 

 ร้านกาแฟสด “ดอยฟ้า”  ขายเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟสดและเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ เช่น โกโก้  ชาต่างๆ   
น้ าผลไม้    และเบเกอร่ีควบคู่ไปด้วย    โดยมีรสชาติที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า   วัตถุดิบที่ใช้ได้
ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี รสชาติเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์  อร่อย  ราคายุติธรรม  ร้านกาแฟสด “ดอยฟ้า” 
เปิดด าเนินกิจการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 เดือน  โดยเร่ิมแรกได้เปิดทดลองกิจการตลาดเพียงร้าน
เดียว   เพื่อส ารวจความนิยมของผู้บริโภคและผลประกอบกิจการของบริษัทฯ  ซึ่งจากผลการประกอบ
กิจการของบริษัทช่วงระยะเวลา  9  เดือน   เป็นที่น่าพึงพอใจ   บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายว่าจะขยายสาขาใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล  เมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ  เช่น  เชียงใหม่  ขอนแก่น นครราชสีมา 
สุราษฎร์ธานี  รวมทั้งเจาะตลาดสนามบิน    และสร้างแบรนด์กาแฟของคนไทยให้ที่นิยม  กลุ่มตลาด
เป้าหมายของกาแฟสด “ดอยฟ้า” ได้แก่   กลุ่มพนักงานออฟฟิศ   นักธุรกิจ   นักเรียนนักศึกษา  
นักท่องเที่ยว  และบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงที่นิยมดื่มกาแฟ  โดยมีระดับการขายและก าไรที่คาดว่าจะ
ได้รับ  40% ของยอดขาย 
 จากความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันส่งผลให้คู่แข่งขันของธุรกิจกาแฟสดมีจ านวนมากทั้ง
คู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม  คู่แข่งขันทางตรง  ได้แก่  กาแฟสดบ้านไร่กาแฟ ,แบล็คแคนยอน, 
สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ กาแฟสดชาวดอย  ส่วนคู่แข่งขันทางอ้อม  ได้แก่  กาแฟชนิดซอง 3 in 1 กาแฟกระป๋อง 
เป็นต้น 
 ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ มักให้ความส าคัญกับรสชาติ ความหอม และบรรยากาศของการดื่มการ
แฟ  ผู้ประการร้านกาแฟ  จึงต้องให้ความส าคัญกับด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)    
ผลิตภัณฑ์ “กาแฟสดดอยฟ้า”  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ผลิตจากเมล็ดกาแฟอาราบิกา 

ที่มีคุณภาพจากโครงการหลวงทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น  และได้ผ่านกรรมวิธีการคั่วและบด
ที่ได้มาตรฐาน  มีหลายรสชาติ    เช่น เอสเพรสโซ, คาปูชิโน,ลาเต้,  มอคค่า  และที่ส าคัญเรามีกาแฟสูตร
เฉพาะของดอยฟ้า คือ กาแฟสดดอยฟ้า  ซึ่งจะมีสูตรและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสูตร คือ ความ
หอม อ่อนนุ่ม  และกลมกล่อม ของกาแฟ เหมาะกับผู้ที่เร่ิมดื่มกาแฟ  และยังมีเคร่ืองอีก เช่น น้ าผลไม้, ชา
ต่าง ๆ เบเกอร่ี 
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-  ด้านราคา (Price)  
กาแฟสดดอยฟ้า  ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมและราคาถูกกว่าคู่แข่งรายอื่น 

โดยราคาจ าหน่ายจะแตกต่างกันตามประเภทของสินค้าในแต่ละชนิด   
 กลยุทธ์ด้านราคา  กิจการใช้กลยุทธ์ราคาในการก าหนดราคาจ าหน่ายที่ถูกกว่าคู่แข่งขัน   

สิ่งผลให้กิจการสามารถปริมาณการขายที่มากกว่าคู่แข่ง 
 -     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ร้านกาแฟสด “ดอยฟ้า”  ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง  ย่านธุรกิจ  บริเวณอาคารลุมพินีทาวเวอร์  ซึ่ง
บริเวณดังกล่าวจะมีทั้งบริษัท สถาบันการเงิน สถาบันฝึกอบรม สถานศึกษา  เป็นแหล่งชุมชน มีผู้คนมา
ติดต่อจ านวนมากทั้งกับส านักงานของบริษัทต่าง ๆ ติดต่อธนาคาร รวมทั้งผู้ปกครองที่มารอรับบุตร
หลานจ านวนมาก  ร้านจะเปิดบริการทุกวันจันทร์ – เสาร์  เวลา 07.00 –  18.00 น.   มีบริการรับ Order –
Delivery คือ ลูกค้าสามารถโทรศัพท์,  Facebook, Line มาสั่งกับทางร้าน โดยทางร้านจะมีบริการส่งถึงที่  
โดยมีเงื่อนไขการส่ง คือ ลูกค้าต้องสั่ง Order  5 แก้วขึ้นไปและระยะทางในการส่งสินค้าไม่เกิน  1  
กิโลเมตร  ซึ่งถือเป็นระยะทางที่กว้างเน่ืองจากบริเวณดังกล่าวเป็นอาคารส านักงานเป็นส่วนใหญ่ 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย  กิจการใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยสร้างความ
แตกต่างในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

-     ด้านการส่งเสริมการขาย  (Promotion) 
 - มีการสะสมคะแนนให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อน ามาใช้ในการแลกเคร่ืองดื่มกาแฟ

ฟรีในคร้ังต่อไป  หรือแลกรับของสมนาคุณฟรี 
 - มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ฟรี Wifi) ส าหรับผู้ค้าร้านกาแฟสดดอยฟ้า 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย  กิจการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เช่น การสะสมคะแนนเพื่อรับกาแฟ
ฟรีหรือแลกรับของสมนาคุณฟรี   สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น 
1.2  แนวคิดและรูปแบบในการท าธุรกิจ 
 หลังจากจัดตั้งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าปีแรกจะขยาย  5สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
และปีที่สองจะขยายไปตามเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ  เช่น  เชียงใหม่  ขอนแก่นนครราชสีมา  สุ
ราษฎร์ธานี  รวมทั้งเจาะตลาดสนามบิน เพื่อสร้างแบรนด์กาแฟของคนไทยให้ที่ยอมรับโดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  กลุ่มพนักงานออฟฟิศ  นักธุรกิจ  นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยว  และบุคคลทั่วไป
ทั้งชายและหญิงที่นิยมดื่มกาแฟ  โดยคาดหวังว่าปีที่4-5  จะเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ได้ 
 จากความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันส่งผลให้คู่แข่งขันของธุรกิจกาแฟสดมีจ านวนมาก  ทั้ง
คู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อมคู่แข่งขันทางตรง  ได้แก่  กาแฟสดบ้านไร่กาแฟ ,แบล็คแคนยอน, สตาร์
บัคส์คอฟฟี่ กาแฟสดชาวดอยส่วนคู่แข่งขันทางอ้อม  ได้แก่  กาแฟชนิดซอง 3 in 1กาแฟกระป๋อง เป็นต้น  
แต่ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอย่างจริงจังมักให้ความส าคัญกับรสชาติ ความหอม และบรรยากาศของการ
ดื่มกาแฟ  ผู้ประกอบการร้านกาแฟ  จึงต้องให้ความส าคัญกับด้านต่าง ๆ ดังนี ้
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ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ผลิตภัณฑ์ “กาแฟสดดอยฟ้า”  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ผลิตจากเมล็ดกาแฟอาราบิกา 

ที่มีคุณภาพจากโครงการหลวงทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น  และได้ผ่านกรรมวิธีการคั่วและบด
ที่ได้มาตรฐานมีหลายรสชาติ    เช่น เอสเพรสโซ, คาปูชิโน,ลาเต้,มอคค่า  และที่ส าคัญเรามีกาแฟสูตร
เฉพาะของดอยฟ้า คือ กาแฟสดดอยฟ้า  ซึ่งจะมีสูตรและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสูตร คือ ความ
หอม อ่อนนุ่ม  และกลมกล่อม ของกาแฟ เหมาะกับผู้ที่เร่ิมดื่มกาแฟ  และยังมีเคร่ืองอีก เช่น น้ าผลไม้, ชา
ต่าง ๆ เบเกอร่ี 

ด้านราคา (Price)  
กาแฟสดดอยฟ้า  ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมและราคาถูกกว่าคู่แข่งรายอื่น 

โดยราคาจ าหน่ายจะแตกต่างกันตามประเภทของสินค้าในแต่ละชนิด   
 กลยุทธ์ด้านราคา  กิจการใช้กลยุทธ์ราคาในการก าหนดราคาจ าหน่ายที่ถูกกว่าคู่แข่งขันสิ่งผลให้
กิจการสามารถปริมาณการขายที่มากกว่าคู่แข่ง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ร้านกาแฟสด “ดอยฟ้า”  ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง  ย่านธุรกิจ  บริเวณอาคารลุมพินีทาวเวอร์  ซึ่ง

บริเวณดังกล่าวจะมีทั้งบริษัท สถาบันการเงิน สถาบันฝึกอบรม สถานศึกษา  เป็นแหล่งชุมชน มีผู้คนมา
ติดต่อจ านวนมากทั้งกับส านักงานของบริษัทต่าง ๆ ติดต่อธนาคาร รวมทั้งผู้ปกครองที่มารอรับบุตร
หลานจ านวนมากร้านจะเปิดบริการทุกวันจันทร์ – เสาร์  เวลา 07.00 –18.00 น.มีบริการรับ Order –
Delivery คือ ลูกค้าสามารถโทรศัพท์,  Facebook, Line มาสั่งกับทางร้าน โดยทางร้านจะมีบริการส่งถึงที่  
โดยมีเงื่อนไขการส่ง คือ ลูกค้าต้องสั่ง Order 5 แก้วขึ้นไปและระยะทางในการส่งสินค้าไม่เกิน  1  
กิโลเมตร  ซึ่งถือเป็นระยะทางที่กว้างเน่ืองจากบริเวณดังกล่าวเป็นอาคารส านักงานเป็นส่วนใหญ่ 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย กิจการใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยสร้างความแตกต่าง
ในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

ด้านการส่งเสริมการขาย  (Promotion) 
 -มีการสะสมคะแนนให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อน ามาใช้ในการแลกเคร่ืองดื่มกาแฟ

ฟรีในคร้ังต่อไปหรือแลกรับของสมนาคุณฟรี 
 - มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ฟรี Wifi) ส าหรับผู้ค้าร้านกาแฟสดดอยฟ้า 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายกิจการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เช่น การสะสมคะแนนเพื่อรับกาแฟฟรี
หรือแลกรับของสมนาคุณฟรี สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น 
1.3  วิสัยทัศน์ 
  “กาแฟสดดอยฟ้า”เป็นผู้น าและจัดจ าหน่ายกาแฟคั่วบด/กาแฟสดที่ดีและมีคุณภาพที่สุด
ในประเทศไทย 
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1.4  พันธกิจ 
  1.  คัดสรรและเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพ สดใหม่ 
  2.  ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
  3.  สร้างตราสินค้ากาแฟของคนไทย 
  4.  ให้บริการด้วยความรวดเร็วและจริงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า 
  5.  ส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟและพัฒนากาแฟสายพันธุ์ไทยแท้ให้ยั่งยืน 
1.5  เป้าหมาย 
 ภายในระยะเวลา 1 ปี   

1. สร้างความรู้จักตราสินค้า “กาแฟสดดอยฟ้า” ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขยายสาขา 5 แห่ง  
ในเขตกรุงเทพปริมณฑล 
2. ต้องการยอดขายของแต่ละสาขาในแต่ละวันอย่างน้อย  200 แก้วต่อวัน 

 ภายในระยะเวลา 2-3 ปี 
1. ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมโดยการเพิ่มสาขาอีกไม่น้อยกว่า 15 สาขา ในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎ์ธานี ชลบุรี ระยอง  
2. ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมในศูนย์การค้า  อาคารส านักงาน สนามบิน มหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายระยะยาว  4-5 ปีขึ้นไป 
ขยายการตลาดด้วยระบบแฟร์นไชส์ปีละ 20 สาขา 

1.6  สัญลักษณ์และค าขวัญ 
 ค าขวัญ:  ที่สุดของกาแฟง…. หนึ่งเดียวในใจลูกค้า 
1.7   ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

สภาพทางการตลาด 
ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจกาแฟในปัจจุบันยังไม่ชัดเจเนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดมี

อยู่หลายกลุ่ม ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงการด าเนินธุรกิจก็มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่าง
กันไปตามคุณภาพราคาสินค้า ธุรกิจกาแฟพอแบ่งได้ดังนี้ 

-  ตลาดเป้าหมายของกาแฟสด “ดอยฟ้า” ได้แก่  กลุ่มพนักงานออฟฟิศ  นักธุรกิจ  นักเรียน
นักศึกษา นักท่องเที่ยว  และบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงที่นิยมดื่มกาแฟ 

-  ลักษณะตลาดและภาวการณ์แข่งขันธุรกิจร้านกาแฟสดมีลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์  
คือ  มีผู้ซื้อผู้ขายจ านวนมาก  และสินค้าที่ซื้อขายในตลาดมีลักษณะไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากปัจจุบันมี
กิจการร้านกาแฟสดจ านวนมาก  ท าให้ขายราคาไม่สูงมากและเป็นไปตามกลไกตลาด  การแข่งขันของ
ธุรกิจร้านกาแฟสดมีการแข่งขันสูงมาก  สาเหตุเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่เร่ิมต้นได้ไม่ยุ่งยาก  เงินลงทุนไม่สูง  
นอกจากนี้ผู้ขายรายใหม่สามารถเปิดกิจการของตนเองได้ง่าย  เพียงแค่ซื้อเฟรนไชส์กับธุรกิจร้านกาแฟ
สดที่เปิดขายอยู่ทั่วไป  หรือจะลงทุนซื้อเคร่ืองท ากาแฟมาเปิดร้านเองก็ได้  เพราะมีบริษัทผู้ขายเคร่ืองท า
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กาแฟสดมีการอบรมการใช้งานให้อีกด้วย  แต่สิ่งที่แตกต่างกัน  คือ  รสชาติความอร่อยของสูตรขั้นตอน
การท าของแต่ละร้านเท่านั้นเอง 

-  ยอดขายที่ต้องการ  กิจการร้านกาแฟสด“ดอยฟ้า”  ต้องการยอดขายต่อเดือนอยู่ที่  200 แก้ว  ซึ่ง
จะได้ก าไรอยู่ที่ 40 % ของยอดขายในแต่ละเดือน 
 

 
บทท่ี 2  

วิเคราะห์สถานการณ์ 
2.1 ภาพรวมธุรกิจร้านกาแฟ 
      ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมานี้ ธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด
สาเหตุหลักๆอาจสืบเนื่องมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ๆจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ เช่น
สตาร์บัคส์ สภาพดังกล่าวสร้างความคึกคักและตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจร้านกาแฟเป็นอย่างมาก 
ขณะเดียวกันกระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทยก็เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคนไทยนิยมดื่ม
กาแฟส าเร็จรูปกันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน คนไทยได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั่วบดที่มีการต่างร้านให้
หรูหราทันสมัยสะดวกสบายมีบรรยากาศที่ร่ืนรมย์ส าหรับการดื่มกาแฟมากขึ้นทั้งนี้จากผลการส ารวจ
พฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทยในปีพ.ศ.2543 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนไทยยังมีอัตราการดื่ม
กาแฟต่อคนต่ ามากเฉลี่ย 200แก้ว/คน/ปี เมื่อเทียบกับคนในแถบเอเชียเช่น ชาวญ่ีปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย 500 
แก้ว/คน/ต่อปี ในขณะที่ชาวอเมริกาดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/คน/แก้ว ดังนั้นการดื่มของคนไทยในอนาคต
จึงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เหตุนี้ท าให้นักลงทุนจ ารวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ สภาพการแข่งขันในตลาดโดยรวมจึงดูเหมือนจะรุนแรงแต่เนื่องจากร้านกาแฟ
ส่วนใหญ่ที่มีในปัจจุบัน มักเน้นการขายสินค้าและบริการเสริมอ่ืนๆเช่นขนมเค้า คุกกี้ แซนด์วิช บางแห่ง
มีบริการอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าด้วย เมื่อแต่ละร้านมีจุดขายที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริการแตกต่างกันไป 
ประกอบกับคอกาแฟในตลาดยังมีหลายกลุ่ม การแข่งขันในตลาดจึงยังไม่รุนแรงหรือชัดเจนเท่าใดนัก 
การแข่งขันในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการ
ที่สามรถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ(Five Forces Model) 
 1.  คู่แข่งขันรายใหม่  ส าหรับธุรกิจร้านกาแฟ  คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ ง่าย  
เนื่องจากมีอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจต่ า  อันเป็นผลมาจากเงินลงทุนเร่ิมแรกไม่มากและเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ไม่ซับซ้อน  ท าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ง่าย  ประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย (SME) โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านผู้เชี่ยวชาญ  มีแหล่งฝึกสอนอาชีพอยู่
มากมายในปัจจุบัน  ท าให้ประชาชนผู้สนใจสามารถศึกษาและเข้าร่วมการอบรมได้ง่าย  รวมถึงแหล่ง
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ฝึกสอนของเอกชนที่ขายเคร่ืองท ากาแฟสดอีกมากมาย  จึงเป็นมูลเหตุจูงใจส าหรับผู้ที่คิดจะประกอบ
ธุรกิจร้านกาแฟสด 
 2.  คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม  การแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟสดมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ 
เนื่องจากมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่เป็นจ านวนมาก  เกิดการแข่งขันขึ้นจ านวนมากซึ่งเดิม
การแข่งขันจะแข่งกันที่ผลิตภัณฑ์  แต่ปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์สามารถลอกเลียนแบบกันได้ง่าย  จึงท าให้
ผู้ประกอบการหันมาแข่งขันกันในด้านรสชาติ  ด้านราคา และด้านท าเลที่ตั้ง  ที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
มากกว่ากัน 
 3.  อ านาจต่อรองของลูกค้า    อ านาจการต่อรองของลูกค้ามีสูง  เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือก
หลายทางในการเลือกบริโภคดื่มกาแฟสด  และสามารถตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าได้ง่ายขึ้น  ดังนั้ นจึง
ควรต้องท าให้รสชาติกาแฟมีความแตกต่างและรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที่ตลอดไป 
 4.  อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบมีน้อย  
เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นสินค้าพื้นฐานที่หาได้ไม่ยากนัก เช่น เมล็ดกาแฟ นม น้ าตาล เป็นต้น  
ซึ่งเป็นสินค้าที่จัดหาได้ง่ายและผู้ผลิตมีจ านวนมากรายในตลาด  ท าให้ผู้ขายมีอ านาจการต่อรองต่ า  
โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ตามปกติราคาจะต่ าเมื่อถึงฤดูกาล  เพราะมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆ กัน
เป็นจ านวนมาก  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ  ควรมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภาพเท่านั้น 
 5.  สินค้าทดแทน  สินค้าทดแทนส าหรับกาแฟสดมีจ านวนมาก  เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือก
รับประทานกาแฟบรรจุกระป๋อง กาแฟส าเร็จรูปแทนได้  ท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจการต่อรองสูง 
2.3  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
 1.  จุดแข็ง (Strength) 

1.1  ร้านกาแฟสด “ดอยฟ้า” มีสูตรกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
1.2  เมล็ดกาแฟซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักได้มีการคัดสรรเป็นพิเศษและผ่านกระบวนการผลิต

ที่ได้มาตรฐาน 
1.3  เป็นร้านกาแฟที่สะดวกซื้อและมีบริการ Delivery 
1.4ขายในปริมาณที่เหมาะสมกับราคาของผู้บริโภค 
1.5  มีระบบการจัดการที่ดีโดยผู้จัดการที่มีความช านาญ 

2.  จุดอ่อน (Weakness) 
2.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองท ากาแฟสดรวมทั้งเคร่ืองอะไหล่ การบ ารุงรักษาต้องใช้

เวลาในการซ่อม 
2.2  ขั้นตอนการผลิตต้องท าทีละแก้ว  ท าให้เกิดความล่าช้า  เสียโอกาสในการขาย   ใช้

เวลาประมาณ 3  นาทีต่อแก้ว 
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3.  โอกาส (Opportunity)   
3.1  พฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคมีทิศทางแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปที่จะดื่ม

กาแฟสด  มากขึ้น 
  3.2  มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในประเทศไทย 

3.3  มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าด้านกาแฟสด  เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักของลูกค้า เช่น 
บริเวณสนามบิน ห้างสรรพสินค้าชั้นน า 

 4.  อุปสรรค (Threat)  
  4.1  กาแฟสดเป็นเคร่ืองดื่มเฉพาะกลุ่ม บริโภคเฉพาะเวลา 
  4.2  คุณสมบัติบางอย่างของกาแฟสามารถทดแทนด้วยเคร่ืองดื่มชนิดอ่ืนได้ 
  4.3  กาแฟบรรจุกระป๋อง กาแฟส าเร็จรูปมีจ าหน่ายทั่วไป 

4.4  คู่แข่งขันมีจ านวนมากทั้งคู่แข่งขันใหม่และคู่แข่งขันเดิม  เน่ืองจากใช้เงินลงทุนไม่
สูงมากนัก  และไม่จ าเป็นต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ก็สามารถท า
ธุรกิจกาแฟสดได้เช่นเดียวกัน 

 
บทท่ี 3 

แผนการผลิต 
 

ในการจัดท าแผนการผลิต ต้องค านึงถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแปลงวัตถุดิบเป็น
สินค้าส าเร็จรูป โดยมีปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานที่ตั้ง การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ การ
ด าเนินงานภายใน ขั้นตอนการผลิต ก าลังการผลิต รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต รวมถึงต้นทุนการผลิต เป็นต้น โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 

3.1สถานท่ีตั้ง 
ตั้งอยู่ที่  ณ  อาคารลุมพินีทาวเวอร์  เลขที่ 1168/109  ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร  กรุงเทพฯ   พื้นที่   200  ตารางเมตร  ซึ่งแบ่งสัดส่วนเป็น 3 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่ส่วนจัดเก็บ
สินค้า  พื้นที่ส่วนหน้าร้าน   และพื้นที่ส าหรับส านักงาน   และเหตุที่เลือกที่นี่เป็นที่ตั้งส านักงานและ
คลังสินค้าก็เนื่องจากมีพื้นที่หน้าร้านสามารถท ายอดขายได้ทั้งในวันธรรมดา และวันสุดสัปดาห์ ท าเลที่
เป็นย่านธุรกิจ   แหล่งรวมธุรกิจต่าง ๆ หลากหลายประเภท   โดยได้ท าการดัดแปลงและปรับปรุงให้เป็น
ส านักงานและคลังสินค้า 
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การแสดงพื้นท่ีใช้สอย ขนาดพื้นท่ี และค่าใช้จ่ายในการซื้อ หรือเช่า 
 

พื้นที่ใช้สอยส าหรับ ขนาดพื้นที่ (ต.ร.ม.) ค่าใช้จ่ายในการซื้อ / เช่า 
1. พื้นที่เคาน์เตอร์ให้บริการ 40 8,000 
2. พื้นที่บริการลูกค้า 60 12,000 
3. พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและอุปกรณ์ 50 10,000 

4. พื้นที่ส านักงาน 50 10,000 
 
3.2 การจัดหาวัตถุดิบ (Inbound logistics) 
 วัตถุดิบถือเป็นหัวใจส าคัญของการท าธุรกิจร้านกาแฟสดทั้งทางด้านคุณภาพและ 
ปริมาณ ดังนั้นบริษัทจึงจะใช้การจัดการร่วมกับผู้ค้าวัตถุดิบ (Co–supplier management) ในการบริหาร 
ด้านการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้ค้าวัตถุดิบไว้หลายแห่ง 
เพื่อมีอ านาจในการต่อรองและเป็นการควบคุมทั้งคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้การสั่งซื้อเมล็ด
กาแฟจะสั่งจากพันธุ์ทางภาคเหนือเป็นอาราบิก้า 100%ในการจัดการเกี่ยวกับด้านโลจิสต์ติกของวัตถุดิบ
นั้นจะมีการตกลงกับผู้ค้าวัตถุดิบแต่ละรายให้มีการจัดส่งวัตถุดิบไปยังร้านกาแฟสดดอยฟ้าจะก าหนดให้
มีการจัดส่งในลักษณะเดือนละ 3 คร้ัง เพื่อให้วัตถุดิบมีคุณภาพและยังคงความใหม่ มีกลิ่นหอมอยู่เสมอ 
ส่วนวัตถุดิบที่เป็นน้ าตาล นมข้นหวาน นมข้นจืด หลอด กระดาษทิชชู แก้ว ฝา ช้อนคนกาแฟร้อน จะซื้อ
ตามร้านค้าขายส่งซึ่งจะมีราคาถูกต้นทุนต่ า 
3.3 การควบคุมวัตถุดิบ 
   ก่อนซื้อควรจะต้องดู วันเดือนปีผลิตและวันหมดอายุ ปกติกาแฟเมื่อเก็บในถุงฟอย ที่วางขายจะ
มีอายุในช่วง สูงสุด 6-12 เดือน ขึ้นกับชนิดของถุงที่บรรจุ เพราะคุณภาพจะลดลงตามการเวลา โดย กาแฟ
จะหอมที่สุดเมื่อคั่วได้ 5 วัน และจะค่อยๆ ลดระดับลงเร่ือย ๆ เวลาเลือกซื้อ ต้องดู ดูถุงที่ใหม่ จะได้กาแฟ
หอมกรุ่นกว่า 
 -  ควรเลือกถุงขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 200-250 กรัม และควรใช้ให้หมดใน 1 สัปดาห์
เมื่อเปิดถุงแล้ว 
 -  ถุงกาแฟที่ระบุว่า Single Origin พร้อมชื่อเมืองต่างๆ แสดงว่าเป็นอาราบิก้าของที่นั้น มีเทคนิค
การคั่วที่ดี และเป็นรสชาติพิเศษของที่นั้น เช่น Omkoi Estate 
 -  หากข้างซองระบุว่า Espresso คือเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วใน ระดับเข้ม หรือ Dark Roast ส่วน
ซองที่ระบุว่า Medium Roast คือ เมล็ดกาแฟที่คั่วระดับกลาง ดื่มได้เร่ือยๆเหมาะส าหรับเสริฟใน
สถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าผู้ดื่มชอบรสแบบไหน 
 -  ควรซื้อกาแฟในซองระบายอากาศ เพราะ ว่าเมล็ดกาแฟ จะคาย อากาศและความชื้นตลอดเวลา 
หากการระบายอากาศไม่ได้จะเสียคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น และมีผลให้กาแฟมีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ 
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 -  เก็บเมล็ดกาแฟให้พ้นแสงแดดการเก็บควรที่จะเก็บในขวดสุญญากาศ อย่าเก็บเม็ดในตู้เย็น
เพราะว่าเมื่อออกจากตู้เจออากาศร้อนเมล็ดกาแฟจะชื้น ท าให้ติดกับเคร่ืองบดและมีกลิ่นจากตู้เย็นมาติด
ด้วย 
3.4 การควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ ภาชนะต่าง ๆ 
 อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองบดกาแฟ เคร่ืองปั่น กระติกน้ าร้อน ต้อง 
ดูแลควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด หากพบว่ามีการช ารุดให้ด าเนินการส่งซ่อมแก้ไข  หรือ
พบว่าเคร่ืองใช้ภาชนะมีการช ารุดแตกหักไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือสูญหายก็ให้มีการน ามาบันทึกเก็บ
ข้อมูล 
3.5 การควบคุม การเตรียม การคัดแยกและการผสมวัตถุดิบ 
 ให้มีการควบคุมการจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ทั้งในเร่ืองของปริมาณและคุณภาพให้อยู่ใน
มาตรฐานการให้บริการของร้านอยู่เสมอ 
3.6 การควบคุมการปรุงและผสมวัตถุดิบ 
 ควบคุมจ านวนของส่วนผสมในแต่ละเมนูให้ถูกต้อง วัตถุดิบต้องมีคุณภาพ เมื่อพบว่าไม่ได้
มาตรฐาน เช่น เมล็ดกาแฟ ชา มีกลิ่นหื่นไม่หอมต้องคัดออกทันที และจะต้องมีการเก็บรวบรวมของเสีย
ในแต่ละขั้นและจัดให้มีการชั่งน้ าหนักและบันทึกไว้เพื่อควบคุมให้มีการลดปริมาณของเสีย 
โดยให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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           การแสดงก าลังการผลิต 
สินค้า ร้อน เย็น ปั่น ผลิต/วัน/

แก้ว 

จ านวน
ผลิต/เดือน 

จ านวน
ผลิต/ป ี

กาแฟดอยฟ้า 3 16 10 29 754 9048 
ลาเต้ 1 17 6 24 624 7488 
มอคค่า  13 8 21 546 6552 
คาปูชิโน 2 24 7 33 858 10,296 
เอสเปรสโซ 2 20 7 29 754 9,048 
พรีเมียมเอสเปรสโซ  11 5 16 416 10,816 
โกโก้  4 3 7 182 2,184 
ชอคโกแล็ต  5 2 7 182 3,120 
ชาเขียว  5 5 10 260 4,368 
ชาเย็น  9 5 14 364 1,872 
ชามะนาว  4 2 6 156 1,512 
น้ าส้ม องุ่น กีวี แอ๊ปเปิ้ล  4  4 104 1,248 

รวม 8 132 60 200 5,200 67,552 

 
 

เบเกอรี่ ผลิต/วัน ผลิต/เดือน ผลิตต่อปี 
เค้ก 35 910 10,920 
คุกกี้ 25 650 7,800 

รวม 60 1560 18,720 
 
ตารางที่ Y.Y แสดงก าลังการผลิตทั้งหมด    

** หมายเหตุ** 
1. คิดจ านวนวันท างาน 26 วันต่อเดือน และ 360 วันต่อปี 
2. ประมาณการจากการผลิตคร้ังละ 1 เคร่ือง 2 หัวกรุ๊ป  และเป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง 
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รายการเคร่ืองจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการผลิต 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน รวม 

เคร่ืองชงกาแฟ 150,000 1 150,000 
เคร่ืองบดกาแฟ 15,000 1 15,000 
เคร่ืองตีฟองนม 3,000 1 3,000 
เคร่ืองปั่นน้ าผลไม้ 7,000 1 7,000 
ถ้วยตวงชงกาแฟ 215 5 1,075 
แก้วขนาด 1 oz 10 5 50 
แก้วกาแฟร้อน 45 10 450 
จานรองแก้ว 25 10 250 
ช้อนตักเมล็ดกาแฟ 100 5 500 
ช้อนคนกาแฟ 20 10 200 
ที่เปิดนมกระป๋อง 25 3 75 
ขวดวิปปิ้งครีม 3,300 2 6,600 
ขวดโหลใส่เมล็ดกาแฟ 65 10 650 
มีดเล็ก 15 3 45 
ซิงค์ล้าง 2,500 1 2,500 
เคาน์เตอร์กาแฟ 3,400 1 3,400 
โต๊ะไม้ 2,500 6 15,000 
เก้าอี้ 1,100 18 19,800 
ป้ายเมน ู 1,500 1 1,500 
เคร่ืองคิดเงิน 20,000 1 20,000 

รวม 209,820  246,595 
วัสดุสิ้นเปลือง ราคาต่อหน่วย จ านวน ต้นทุน 
แก้วกาแฟ 22 oz 2.06 50 103 

แก้วกาแฟร้อน 6 oz 1.62 50 81 
ช้อนพลาสติกคนกาแฟ
ร้อน 

.60 150 90 

หลอด 0.10 250 24 
หลอดช้อน 0.10 125 12.5 
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กระดาษทิชชู 0.32 300 95 
ฝาเรียบน้ าตาล 0.60 50 30 
ฝาโดม .95 100 95 
เสื้อพนักงานพร้อมสกรีน 120 4 480 
ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก 70 4 280 
ผ้าขนหนูเช็ดมือ 21.67 3/แพ็ค 65 
ผ้าเช็ดโต๊ะ 25 3/แพ็ค 75 
ขวดใส 3.10 50 155 
ถุงเด่ียวใส่แก้วกลับ 0.15 200 29 
ถุงคู่ใส่แก้ว 0.79 100 79 
คอฟฟี่เมทซอง .68 1 แพ็ค(200ซอง) 135 
น้ าตาลทรายซอง .75 1แพค(150ซอง) 113 
น้ าตาล  23 1กก. 23 
นมข้นหวาน 100 2 กก/ถุง 100 
นมข้นจืด 18 1 กระป๋อง/385g. 18 
รวมวัสดุสิ้นเปลือง 389.49  2,125.50 
วัตถุดิบ    
เมล็ดกาแฟบลูเมาท์เท่น
(ดอยฟ้า) 

0.48 1 กก. 480 

เมล็ดกาแฟพรีเมียม
เอสเปรสโซ 

0.36 1กก. 360 

เมล็ดกาแฟเอสเปรสโซ 0.36 1กก. 360 
โกโก้(ดัชส์โกโก้) 0.39 1 กก. 390 
ช็อคโกแล็ต 0.13 1.2 กก 150 
ชาเย็น 0.26 1 กก. 260 
ชาเขียว 0.29 1กก. 290 

ชามะนาว 0.15 1กก. 145 
น้ าผลไม้ต่างๆ 0.20 1 ขวด/840มล 165 

รวม 2.49  2,450 
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                                                    3.7โครงสร้างองค์กร (ผังองค์กร) 
 

 
ต าแหน่ง จ านวน อัตราเงินเดือน/คน 

(บาท) 
อัตราเงินเดือน/
เดือน (บาท) 

อัตราเงินเดือน/ต่อ
ปี(บาท) 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 20,000 20,000 240,000 
ผู้จัดการฝ่ายตลาด 1 20,000 20,000 240,000 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 20,000 20,000 240,000 
แคชเชียร์ 1 10,000 10,000 120,000 
พนักงานบาเรสต้า 2          15,000 30,000 360,000 
พนักงานสต๊อค 
และบริการ 

1 12,000 12,000 144,000 

พนักงานท าความ
สะอาด 

1 9,000 9,000 108,000 

รวม 8 106,000 121,000 1,452,000 
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บทท่ี 4 
                                                                      แผนฉุกเฉิน 
 เนื่องจากธุรกิจกาแฟสดมีการแข่งขันและลงทุนสูง อีกทั้งเป็นธุรกิจการให้บริการ จ าเป็นต้อง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพต้องคงที่ เช่น รสชาติ กลิ่นหอมรวมทั้งการสร้างความ
ประทับใจในด้านการให้บริการ เช่น ความเป็นกันเอง  ความเอาใจใส่  ความรวดเร็ว  ฉะนั้นเราต้องเตรียม
ความพร้อมการให้บริการ   ภายใต้ภาวะวิกฤติต่างๆซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งภายใน
และภายนอกจึงจ าเป็นต้องเตรียมแผนรองรับเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (BCP : 
Business Continuity Plan)ดังนี ้
 

1. แผนด้านการเงิน 

 จัดเตรียมบัญชีเงินสดส ารอง 300,000 บาท 
 จัดเตรียมแหล่งเงินกู้หากจ าเป็น 

2. แผนด้านบุคลากร 

 จัดเตรียมพนักงานส ารองหากเกิดการลาออกของพนักงานกะทันหัน อย่างน้อย 
2 คน(ระดับหัวหน้าสาขา 1 คน, ระดับปฏิบัติการ 1คน) 

 จัดเตรียมโปรแกรมการสร้างขวัญและก าลังใจ ได้แก่ การท่องเที่ยวประจ าปี  
รางวัลพนักงานดีเด่น(ขาด-ลา-มาสายไม่มี)  

3. แผนด้านวัตถุดิบ 

 จัดซื้อเมล็ดกาแฟดิบ ให้ครอบคลุม 1ปี (3,000 กิโลกรัม) 
 จัดหาแหล่งผลิตและจ าหน่ายส ารองด้านบรรจุภัณฑ์ หากรายหลักไม่สามารถ

ส่งมอบสินค้าให้ได้ตามก าหนดเวลา 
4. แผนด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ 

 ให้ฝ่ายการตลาดด าเนินการค้นคว้าทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 ติดตามความเคลื่อนไหวแผนการตลาดของคู่แข่ง 

5. แผนด้านการขนส่ง 

 ก าหนดแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ 
 ฝึกอบรมพนักงานขับรถให้มีจิตส านึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
 จัดหาแหล่งบริการให้เช่ารถขนส่งส ารองกรณีรถเกิดอุบัติเหตุหรือช ารุดขัดข้อง

ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
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6. แผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 แผนป้องกันระงับอัคคีภัยได้แก่ จัดให้พนักงานทุกคนเข้าฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้นและก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในร้านทุก
เดือน 

 แผนป้องกันน้ าท่วม ได้แก่ก าหนดและตรวจสอบการจัดวางวัตถุดิบที่อาจ
เสียหายให้อยู่ระดับสูง  แจ้งข่าวสารให้พนักงานทราบตามฤดูการจัดหาที่พัก
ส ารองกรณีพนักงานไม่สามารถไป-กลับที่พักของตนเองได้ 

 แผนป้องกันกรณีเกิดวิกฤติทางการเมือง ได้แก่ ให้ผู้จัดการฝ่ายธุรการเป็นผู้เฝ้า
ระวังและติดตามข่าวสารซึ่งอาจเกิดเหตุใกล้ที่ตั้งสาขาร้าน  ให้สามารถสั่งการ
ตัดสินใจเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าและอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ 

 
บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
5.1 บทสรุป 

ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ บริษัท กาแฟสดดอยฟ้าจ ากัด ว่าจะมุ่งมั่นก้าวสู่ผู้น าอันดับหนึ่ง
กาแฟสดแบรนด์ไทย  อีกทั้งเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้และมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 

แม้ว่าบริษัท  กาแฟสดดอยฟ้า  จ ากัด  จะเป็นบริษัทใหม่ที่เปิดด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟสด  
ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพียง 1 ปีแรกก็สามารถบรรลุเป้าหมายการขยายสาขาได้
ตามเป้าหมาย 5สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ด้วยเพราะมีแผนงานการด าเนินธุรกิจที่รัดกุมและ
สอดคล้องกับภาวะการตลาดอย่างดีเยี่ยม  สามารถสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าประทับใจจนยอดขายทะลุเป้าทุก
สาขาเกิน 200แก้วต่อวัน นับเป็นความส าเร็จที่น่าชื่นชมและปัจจุบันมีความพร้อมที่จะเปิดธุรกิจแฟรน
ไชส์ได้อย่างไม่มีอุปสรรคแล้ว 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

แนวโน้มของคนดื่มกาแฟจะหันมานิยมรสชาติของกาแฟสดหรือคั่วบดที่มีรสชาติเข้มข้นหอม
มันมากขึ้นจะเห็นได้จากมีการขยายตัวแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาท าธุรกิจประเภทนี้ในไทย
มากขึ้นบริษัทฯจึงเห็นช่องทางที่จะสามารถขยายธุรกิจกาแฟสดนี้เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนไทยใน
ปัจจุบันที่มีการเดินทางท าธุรกิจหรือท่องเที่ยวในวันหยุดมากขึ้น  ด้วยการขับรถยนต์ไปเองเป็นหมู่คณะ
หรือครอบครัว ในวันสุดสัปดาห์ หรือเทศกาลวันหยุดต่างๆจะเห็นว่าการจราจรติดขัดในเส้นหลักๆทุก
วันหยุดสุดสัปดาห์ จึงมีข้อเสนอแนะที่จะจัดท าแผนการตลาดในล าดับต่อไปคือ“ดอยฟ้า อราบิก้าหอม
กรุ่นตลอดทาง / Drive in to Arabica Coffee”   ซึ่งจะมีลักษณะหาซื้อได้สะดวกเหมือนเป็นเพื่อนเดินทาง
ด้วยการเปิดเป็นร้านกาแฟลักษณะ Drive-in แบบร้านแม็คโดนัลในปั๊มน้ ามันหรือตามเส้นทางหลักๆ โดย
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สามารถขับรถเข้ามาจอดและสั่งซื้อกาแฟโดยไม่ต้องลงจากรถเพื่ออ านวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าที่
ชอบดื่มกาแฟสดได้มีโอกาสดื่มได้สะดวกและรวดเร็ว แม้ขณะเดินทางไปท าธุรกิจหรือท่องเที่ยวแทน
การดื่มกาแฟชงส าเร็จหรือกระป๋องตามร้านมินิมาร์ทต่างๆโดยใช้ตัวอาคารเล็กกะทัดรัดเน้นรูปลักษณ์
ด้านสถาปัตยกรรมไทยมาพัฒนาออกแบบให้กลมกลืนกับตัวสินค้าของบริษัทของความเป็นกาแฟสด
ไทยคุณภาพสดจากไร่ 
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แผนธุรกิจ บริษัท JJ&M CAR CARE จ ำกัด แผนกำรตลำด 
BUSINESS PLAN OF JJ&M CAR CARE CO., LTD . : MARKETING PLAN 

รัทสิตา  พรหมบุตร ¹  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง ² 
 

บทคัดย่อ 
สถานการณ์ – ตลาด CAR CARE มีขนาด 4-8 พันล้านบาท ตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

รถยนต์ โดยในปี 2555 มีการจดทะเบียนรถใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500,000 คัน โดยเพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว 47 %มีคู่แข่งระดับใหญ่ 1-2 รายนอกนั้นเป็น SMEซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ 
            เป้าหมายการตลาด  – เป้าหมายถูกก าหนดด้วยก าลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 750 คัน ในปีแรกและมี
ลูกค้ากลับมาใช้บริการ50 % ในเดือนถัดไป สร้างแบรนด์ JJ&M CAR CARE ให้ติดตลาดในกลุ่มเป้าหมาย 
C- ขึ้นไป เป็นเจ้าของรถใหม่ไม่เกิน 5 ปี ในระยะ 10 กิโลเมตร จากบริษัทด้วยสโลแกนที่ว่า  “  บริการเป็น
เลิศครบวงจรเสมือนหน่ึงรถเราเอง” โดยใช้กลยุทธ์ 4 P ‘S  ผลิตภัณฑ์ใช้   Blit Hamber จากสหราช
อาณาจักรเพราะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศใช้ปริมาณน้อยล้างออกง่ายราคาจับราคาปานกลางถึงสูงเพื่อ
สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์มีการกระจายWebsiteเพื่อสร้าง   Social Network  ที่กว้างขวางและแจก
คูปองส่วนลด 50 บาทแนะน ามาทดลองใช้บริการกับทางร้าน 
 ค ำส ำคัญ : รถยนต์ 
 
 
 ......................................................................... 
  ¹ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่มหาวิทยาลัย     

รามค าแหง             
  ² อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 
            -Car care market has the size approximately 4-8 Billion baht and grows along side of   
automotive   industry, which registered new car in Bangkok of over five hundred thousand car in 2012 
alone Market players are mostly SME with only one or two big name such as CAR-LAC. Marketing 
Objective 
            -The target is set through the capacity of workers or machine for at least 750 per month in the 
first operating year. Build JJ&M Car Care Brand within 6 months, by directing the strategies direct to 
the target market, which are persons aged 18-45 years old, within C-Socio Economic Status (SES), 
who own new cars not older than 5 years old, and live or work within 10 Kilometers radius of JJ&M 
with the slogan “ fully intergrated services as if Our Own” Product Strategy:- Being exclusive agent in 
Thailand for the ‘BILT-HAMBER’ car care products of the United Kingdom, as it is the winner of car 
care product award of Auto Express Magazine in UK. The product is easy to rinse and yet -Pricing 
Strategy:- JJ&M will price at medium to high as compare to the market to represent quality and 
superior services Distribution:- JJ&M will disseminate information through Website and all Social 
Network available Promotion:- To induce trial, 50 Baht coupon will be distributed generously 
KEYWORD :  CAR 
1.1 บทน ำ 
ประวัติและภาพรวมของโครงการ 

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเติบโตของ
รถยนต์ใหม่ในกทม.เนื่องจากมีนโยบายลดหย่อนภาษีรถยนต์คันแรก ท าให้เจ้าของธุรกิจทั้ง 3 คน ได้มี
ความคิดที่จะท าธุรกิจขึ้นมา เป็นธุรกิจ SME ในแบบของตนเอง เพื่อเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตใน
อนาคตส าหรับคนยุค GEN-Y โดยที่ทางหุ้นส่วนมีที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงมีความคิดเห็น
ว่าจะน าที่ดินส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างธุรกิจขึ้นมา และมีความคิดเห็นกันว่าธุรกิจนี้จะสามารถ
พัฒนาให้เป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตและท ารายได้ให้กับกิจการอย่างคุ้มค่า เป็นที่รู้จักในทั่วทุกภูมิภาคมีส่วน
แบ่งการตลาดในระดับTOP 5 ของประเทศได้ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ป ี
เหตุผลและแรงจูงใจ 

 หลังจากประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤต “ ต้มย ากุ้ง ”, “ ซับไพรม์ ” และวิกฤต “ น้ าท่วมเอาอยู่ ” 
ได้มาอย่างดีและรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ด้วนนโยบาย รถยนต์
คันแรก อีกทั้งประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญ อันดับ 10 ของโลก จึงส่งผลให้มียานยนต์
ใหม่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ถึง 47.7 % ในปี 2555 , 11.3 % ในปี 2554 
และ42.5 % ในปี 2553 จึงท าให้ในกรุงเทพมหานคร มีรถยนต์ เก๋ง กระบะ รถตู้ จดทะเบียนทั้งสิ้นถึง 4.27 
ล้านคันเฉพาะรถยนต์ใหม่ในปี 2555 มีถึง 579,158 คัน จะเห็นได้ว่าเจ้าของยานพาหนะจะต้องใช้จ่ายเงิน
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ในการดูแลรถยนต์เป็นเงินกว่า 8.98 พันล้านบาทต่อตลาดทั้งหมด หากนับเฉพาะรถที่จดทะเบียนใหม่ใน 
5 ปีหลัง (2551-2555)  
1.2 แนวคิดและรูปแบบในกำรท ำธุกิจ 

ธุรกิจ JJ&M เป็นธุรกิจที่เปิดใหม่ แนวคิดน้ีเกิดขึ้นจากปริมาณรถยนต์ที่มีอยู่มากในประเทศไทย 
จ านวน 4,270,101 ของปี 2555 หากพิจารณาเฉพาะ กทม. จะมีรถยนต์ทั้งสิ้น 579,158 คัน ในปี 2555 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่ไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในเขต กทม.  
 กลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ 

 การที่ตั้งพันธกิจในการสร้าง Brand JJ&M CAR CARE ด้วยจิตวิญญาณ ที่รักรถของตนเอง จะ
ถูกถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับในการใส่ใจในรายละเอียด ทุกระเบียบนิ้ว ด้วยคุณภาพ  และการ
ต้อนรับที่เป็นเลิศ ประทับใจเพื่อให้ลูกค้าได้กลับมาใช้บริการกับ JJ&M CAR CARE ตลอดช่วงระยะเวล
ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ดังกล่าว 

 กลยุทธ์ความส าเร็จจะประสบความส าเร็จได้ด้วยการรักษาหรือลดต้นทุนในการบริการเพื่อให้มี
ผลก าไรกลับคืนสู่การลงทุนให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลา 2 ปี และเร่ิมพิจารณาขยายสาขาออกไปหรือใช้
ระบบเฟรนไชส์ หรือลดต้นทุนในการลงทุน แต่ได้ผลตอบแทนในแบบ Synergy (1+1=3) 
1.3 วิสัยทัศน์ (vision)   
 การเป็นหนึ่งในผู้น าธุรกิจ CAR CARE แบบครบวงจรด้วยการให้บริการด้วยใจ เสมือนหนึ่งเป็น                  
“ รถของเราเอง “ To be one of the top  “ Intergrated Car care” with the supreme services , as if we own  
1.4 พันธกิจ (Mission)  
 สร้างแบรนด์  “ JJ&M CAR CARE ” ให้เป็นที่รู้จักในนาม ” บริการเป็นกันเองละเอียดเป็นเลิศและ
ครบวงจรเสมือนรถของเราเองที่ JJ&M CAR CARE ” “ Keep Brand Loyalty with quality services to the 
details ” 
1.5 เป้ำหมำย (Goals)  

1. ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE ไม่น้อยกว่า 25 % ภายใน 3 ปี 
2. ผลตอบแทนทรัพย์สิน ROA ไม่น้อยกว่า 15 % ต่อปี 

1.6 สัญลักษณ์และค ำขวัญ : “ บริการเป็นเลิศครบวงจรเสมือนหนึ่งรถเราเอง”  
1.7 ตลำดกลุ่มเป้ำหมำย 

 ตลาดเป้าหมายที่สนใจ  ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีที่ท างานอยู่ตามอาคารส านักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอาคารจอดรถ หรือมีที่อาศัยทาวน์เฮาส์หรือบ้านเด่ียว เน่ืองจากการบริการดูแลรักษา
รถยนต์ถึงบ้านหรือที่ท า งานจ าเป็นต้องมีพื้นที่ในการบริการ ถ้าเป็นตึกแถว อพาร์ทเมนท์และ
คอนโดมิเนียมจะไม่มีพื้นที่เพียงพอในการให้บริการส าหรับคฤหาสน์หรือบ้านเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมัก
เป็นที่อยู่อาศัยของคนมีฐานะ และมักจะมีพนักงานล้างรถหรือพนักงานดูแลรถยนต์อยู่แล้ว  จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้บริการของ JJ&M CAR CARE  
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บท 2 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
2.1 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมท่ัวไป 
  - ปัจจุบันธุรกิจคาร์แคร์มีการแข่งขันกันเยอะขึ้นท าให้ทางร้านต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถมีทักษะในการบริการ มีจุดเด่นในการบ ารุงรักษารถยนต์ที่แตกต่าง
จากคู่แข่ง ซึ่งอนาคตปริมาณรถยนต์อาจมีเพิ่มมากขึ้นอีกจากนโยบาย รถคันแรกของรัฐบาลแต่ด้ วย
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ข้าวของมีราคาแพงอาจส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์มาใช้บริการน้อยลง 
ท าให้ทางร้านต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านคุณภาพ เพื่อให้ทางร้านมี
จุดแข็งที่สามารถท าให้ลูกค้ามาใช้บริการของเรา 
2.2 วิเครำะห์สภำพตลำดระดับมหภำค 
            - ด้านประชากรศาสตร์ ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ 18-45 มีรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ในกลุ่ม  
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ขับขี่หรือเจ้าของพาหนะใหม่ ๆ ที่มีอายุของพาหนะ ตั้งแต่ 0-5 ปี ใช้ 
Smart Phone และอยู่ใน Social Network ตลอดเวลามีทัศนคติสมัยใหม่เป็น   Gen Y     -5- 
 - ด้านเศรษฐกิจ ด้วยปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น ข้าวของมีราคาแพงท าให้ทางร้านต้องปรับราคา
การบริการที่เป็นกลางไม่แพงจนเกินไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้ และมีการหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช้เพื่อให้ทางร้านมีจุดเด่นจากคู่แข่ง 
  - ด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอยู่เส้นเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งเป็นย่านชุมชนอยู่ในแหล่งธุรกิจใกล้กับ
ศูนย์การค้า หมู่บ้าน สปา ซึ่งท าให้ผู้คนสัญจรไปมาเยอะท าให้ทางร้านมีโอกาสที่ผู้คนจะเข้ามาใช้บริการ
มากเน่ืองจากร้านจะอยู่ติดกับถนนใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
2.3  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมระดับจุลภำค (Five force Model) 
   - การแข่งขันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจ านวนมากท าให้ทาง
ร้านต้องคอยพัฒนาและน าความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้และอบรมให้กับพนักงานเพื่อสร้างจุดแข็ง
ให้ทางร้านท าอย่างไรให้ลูกค้าหันมาใช้บริการร้านของเรามากที่สุด 
   -อ านาจต่อรองของSupplier เนื่องจากทางร้านได้น าเข้าน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
จากต่างประเทศซึ่งผูกขาดเป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยท าให้บางทีผู้ค้าก็จะส่งในราคาที่สูงขึ้นถึงแม้จะ
ซื้อในปริมาณมากเน่ืองจากมีบริษัทอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่อยากจะใช้สินค้าตัวนี้เหมือนกันท าให้
อ านาจต่อรองของ Supplier สูง  
  - อ านาจต่อรองของลูกค้า ปัจจุบันปริมาณร้านคาร์แคร์ในกทม.มีเป็นจ านวนมากท าให้ลูกค้ามี
ทางเลือกที่หลากหลายทางร้านจึงต้องจัดให้มีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจที่จะมาใช้บริการ มีการ
จัดท าคูปองเพื่อสะสมแต้มให้ลูกค้าได้แลกของ เช่น น้ ายาล้างรถขวดทดลอง ไปใช้เองที่บ้าน 
 -ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน เนื่องด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้มาใช้บริการล้างรถยนต์อาจ
ลดลงการล้างรถบางทีอาจจะใช้แชมพูล้าง ซึ่งสามารถล้างได้เหมือนกันและสามารถล้างเองที่บ้านได้โดย
ไม่ต้องมาใช้บริการกับทางร้านท าให้ลูกค้าลดลง 
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 -ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ ในปัจจุบันที่มีปริมาณรถยนต์มากขึ้นท าให้ธุรกิจคาร์แคร์เกิดขึ้นมา
ธุรกิจที่สร้างขึ้นใหม่มีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เพื่อให้ร้ านเป็นที่รู้จัก ติดตลาดและผู้คน
สนใจหันมาใช้บริการ ทางร้านจึงต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งเพื่อมาจัดโปรโมชั่นให้กับทาง
ร้านไม่ให้เสียฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ให้กับทางร้าน 
วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
    จุดแข็ง ทางร้านมีพนักงานที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถ
ในการล้างรถอย่างละเอียด รวมทั้งมีอุปกรณ์การล้างรถ น้ ายาที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสามารถ
ล้างท าความสะอาดรถได้อย่างหมดจด ท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการร้านของเรา 
     จุดอ่อน ทางร้านอยู่ติดถนนใหญ่ แต่ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มีปริมาณไม่มากเนื่องจากทางร้านได้
แบ่งเป็นสัดส่วนในจ านวนที่พอดีหมดแล้วท าให้บางทีในการน ารถเข้ามาใช้บริการลูกค้าอาจมีพื้นที่แคบ
หรือไม่เพียงพอท าให้ลูกค้าตัดสินใจไปใช้บริการที่อ่ืนได้ 
วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
      โอกำส ที่ตั้งของทางร้านอยู่เส้นเกษตร-นวมินทร์ ติดถนนใหญ่ใกล้ห้างสรรพสินค้า มีผู้คน
สัญจรไปมาเยอะท าให้ลูกค้าสามารถมองเห็นร้านได้ชัดเจน สามารถน ารถเข้ามารับบริการและไปเดิน
เล่นก่อนได ้
     อุปสรรค เส้นเกษตร-นวมินทร์ มีร้านคาร์แคร์อยู่เป็นจ านวนมากหากลูกค้าเดินทางมาแต่ไม่ได้
เจาะจงจะมาใช้บริการร้านของเราลูกค้าอาจไปใช้บริการร้านอ่ืนซึ่งตั้งอยู่ก่อนได้ 
    คู่แข่งทำงตรง 
       ร้านคาร์แคร์ทั่วไป เช่น ร้าน Mequiars Show Car Detail ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชายหรือหญิงที่มี
รายได้เป็นของตนเอง เป็นผู้ขับขี่หรือเจ้าของพาหนะที่สนใจและใส่ใจที่จะดูแลรถของตนเอง  มีการตั้ง
ราคาที่เป็นกลางไม่แพงจนเกินไปและมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ท าให้ลูกค้ามี
ทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น 
     คู่แข่งทำงอ้อม  
         จะเป็นน้ ายาที่ลูกค้าสามารถไปซื้อท าความสะอาดเองได้โดยไม่ต้องใช้น้ าและไม่ต้องมารับ
บริการที่ร้าน เช่น NOWET น้ ายาท าความสะอาดที่ไม่ต้องใช้น้ าไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็น
อันตราย สามารถล้างขัดเงาและป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้กับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี หรือน้ ายาล้าง
อเนกประสงค์ LOC ใช้ล้างและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องล้างด้วยน้ าเปล่าอีก 
 แนวคิดและรูปแบบในกำรท ำธุกิจ 
         ธุรกิจ JJ&M เป็นธุรกิจที่เปิดใหม่ แนวคิดน้ีเกิดขึ้นจากปริมาณรถยนต์ที่มีอยู่มากในประเทศไทย 
จ านวน 4,270,101 ของปี 2555 หากพิจารณาเฉพาะ กทม. จะมีรถยนต์ทั้งสิ้น 579,158 คัน ในปี 2555 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่ไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในเขต กทม.  
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บทท่ี3 แผนกำรตลำด (Marketing Plan) 
3.1 วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด 
 -  วัตถุประสงค์ด้ำนกำรเงิน 
 1. เพื่อบรรลุยอดขายในปีแรก 5.220 ล้านบาท  จากการลงทุน 6,000,000 บาท  ในปีแรก 
 2. เพื่อที่ได้ผลตอบแทนการลงทุน (ROE) ไม่น้อยกว่า 25% ภายใน 3 ป ี

3. เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทรัพย์สิน (ROA) ไม่น้อยกว่า 15% ต่อปี 
 -  วัตถุประสงค์ด้ำนกำรตลำด 
            1. เพื่อบรรลุยอดการบริการล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์อย่างน้อย 15 คันต่อวัน  และบริการเคลือบสี+
แว๊กซ์เงา 10 คันต่อวัน  
            2. สร้างแบรนด์ JJ&M CAR CARE ให้ติดตลาดภายใน 6 เดือน และมีผู้กลับมาใช้บริการซ้ า 50 % 
ในทุกๆเดือน 
            3. ให้ JJ&M CAR CARE เป็น 1 ใน 5 ของตลาดคาร์แคร์ ในประเทศไทยเร่ืองการบริการและ
คุณภาพดีเยี่ยมที่มีผู้มาใช้บริการมากสุด 
3.2 กำรแบ่งส่วนตลำด (Market Segmentation)  
            - ด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของ JJ&M CAR CARE ตั้งอยู่เส้นเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งเป็นย่านชุมชนอยู่ใน
แหล่งธุรกิจใกล้กับศูนย์การค้า หมู่บ้าน สปา ซึ่งท าให้ผู้คนสัญจรไปมาเยอะท าให้ทางร้านมีโอกาสที่ผู้คน
จะเข้ามาใช้บริการมากเนื่องจากร้านจะอยู่ติดกับถนนใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
            - ด้านประชากรศาสตร์ของ JJ&M CAR CARE คือ ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ 18-45 มีรายได้ของ
ตนเองหรือครอบครัว ในกลุ่ม C- จนถึง A+ (ดูตาราง 2) อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในขอบเขต 10 
กิโลเมตร จากศูนย์กลางของที่ตั้งของ JJ&M CAR CARE เป็นผู้ขับขี่หรือเจ้าของพาหนะใหม่ ๆ ที่มีอายุ
ของพาหนะ ตั้งแต่ 0-5 ปี ใช้ Smart Phone และใช้ Social Network ตลอดเวลามีทัศนคติสมัยใหม่เป็น   
Gen Y   
            - ด้านจิตวิทยา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่รักรถ ใส่ใจดูแลรถให้มีความสะอาด ใหม่อยู่เสมอ ทาง
ร้านจึงมีการจัดโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ โดยมาใช้บริการ 10 คร้ัง จะแถมฟรีเคลือบ
แวกซ์เงา 1 คร้ัง หรือถ้าล้าง 15 คร้ัง สามารถน ามาล้างเคลือบเงา ดูดฝุ่นได้ 1 คร้ัง เพื่อให้ลูกค้ามาใช้
บริการกับทางร้านมากขึ้น 
           - ด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสังเกตได้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุด หรือเป็นช่วง
เย็นหลังเลิกงาน  หรือเสาร์-อาทิตย์ จะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก หรือจะเป็นช่วงหน้าฝนที่
รถยนต์มักจะสกปรกง่ายลูกค้าจะมาล้างบ่อย 
 
 
 



97 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

3.3 กลยุทธ์ส่วนผสมทำงกำรตลำด (Product Strategy) 
-   กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์  / บริกำร (Product) 
            กลยุทธ์ คือ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ได้รับการยอมรับในด่างประเทศ ว่ามีการช าระล้างดี
เยี่ยม และไม่มีคราบติดหลังขัดท าความสะอาดแล้ว อีกทั้งใช้ในปริมาณน้อย แต่ให้ผลดีเลิศ นอกจากนี้ 
สามารถล้างออกได้ง่าย โดยใช้ปริมาณน้ าไม่มากและไม่ท าร้ายสีรถยนต์ 
-    กลยุทธ์ด้ำนรำคำ (Pricing Strategy) 
    JJ&M CAR CARE จะจับตลาดกลาง ถึง Premium เพื่อสะท้อนและสร้างภาพจน์ ทางด้าน
คุณภาพ ความอบอุ่นเป็นกันเอง และบรรยากาศ Relax แบบมืออาชีพ แต่ก็ต้องค านึงถึงราคาในท้องตลาด
มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจด้วย เพื่อการแข่งขัน 

 การล้างรถยนต์       300.- บาท ต่อ ครั้ง 
 การเคลือบแว๊กซ์เงา  1,000.- บาท ต่อ ครั้ง 

- กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
  JJ&M CAR CARE จะวางแผนการเสนอบริการให้กลุ่มเป้าหมายในหลายรูปแบบ ทั้งแบบ
ทันสมัย Internet Smart Phone และแบบลูกทุ่ง แจกตามสี่แยกไฟแดงเมื่อรถติด 

1. Motor Show  JJ&M CAR CARE ต้องลงทุนแนะน าตัวเอง ใน Motor Show โดยการแจ
กโบรชัวร์ และคูปอง 

2. Smart Phone น า Smart Phone ถ่าย QR Code ของ Website บริษัทฯ น ามาที่ร้านพร้อมกับใช้
บริการ ก็ได้ส่วนลด 50 บาท เท่านั้น 

3. สี่แยกไฟแดง แจกคูปอง 50 บาท ตามสี่แยกไฟแดง ในบริเวณ 10 กม.จากบริษัท 
4. ศูนย์บริการในย่านเกษตร-นวมินทร์ ติดต่อศูนย์บริการ รถยนต์เช่น Honda,Toyota เพือแจก

คูปอง และติดต่อการบริการระยะยาวจากผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือจากสหราชอาณาจักร โดย
เสนอ Package เคลือบสี ทุก 6 เดือน ให้กับลูกค้าของศูนย์บริการ 

5. Commuity Mall ในย่าน 10 กิโลเมตรจาก JJ&M CAR CARE โดยแจกคูปอง แนะน ามูลค่า 
50 บาทกับผู้ที่มาจอดรถใน Mall ทุกคัน 

  -   กลยุทธ์กำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 
 เนื่องจากจะต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักใน 6 เดือน และกลุ่มเป้าหมายได้ก าหนดไว้ชัดเจน
แล้ว  ในช่วงแนะน า 

 จัดท าคูปองส่วนลด ล้างรถ ดูดฝุ่น 50 บาท จาก ราคาปกติ 300.- บาท 
 จัดท าคูปองให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแล้วเก็บสะสมได้ 10 ใบ ให้รับบริการฟรี 1 คร้ัง 
 จัดท า Package เคลือบสี 2 คร้ัง ใน 1 ปี ในราคา 800.- บาท จากราคาปกติ 1,000.- บาท 
 คูปองที่ลูกค้าได้รับหลังใช้บริการแล้วสามารถน ามาเป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อน า

กลับไปใช้เองที่บ้านได้ในราคา  10% จากราคาขาย 
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 3.4 กำรประมำณกำรยอดขำย  
           เนื่องจากตลาดคาร์แคร์ในกรุงเทพมหานครมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ปี 2555 มีรถยนต์ใหม่จด
ทะเบียนใน กทม.ถึง 579,158 คันและรวมทั้งรถที่จดทะเบียนใหม่ใน 4 ปีที่ผ่านมา จึงเห็นได้ว่ามีรถที่จะ
ใช้บริการถึงกว่า 1.856 ล้านคัน หากประมาณสถานการณ์ว่ามีผู้ใช้คาร์แคร์ 50 % โดยที่เหลือท าการล้าง
ท าความสะอาดเองจ าท าให้มีตลาดถึง 928,000 คัน เป็นอย่างน้อย แต่เนื่องจากการบริการประเภทนี้ถูก
จ ากัดด้วยก าลังคนและสถานที่ การประมาณการขายจึงต้องใช้การปริมาณจากก าลังการผลิตโดยการ
ส ารวจจากการน ารถเข้าไปใช้บริการคาร์แคร์เพื่อล้างรถและเคลือบสีพบว่า 
 การล้างรถและดูดฝุ่นใช้พนักงาน 2 คน ต่อ 1 คัน และปฏิบัติงานเสร็จใช้เวลา 30 นาที ต่อ 1 คัน 
 การล้าง+เคลือบแว๊กซ์เงาใช้พนักงาน 2 คน ต่อ 1 คัน และปฏิบัติงานเสร็จใช้เวลา 60 นาที ต่อ 1 

คัน 
 หากค านวณว่าร้านให้บริการ 7 วัน เวลา 7.30 -20.30 เป็นเวลา 13 ชั่วโมง โดยมีพนักงาน
ให้บริการ 4 คน สลับสับเปลี่ยนวันหยุดคนละ 1 วัน จะสามารถค านวณปริมาณรถเข้ารับบริการเต็มก าลัง
การผลิต 25 คันต่อวัน ไตรมาสละ 6,750 คัน แต่ในความเป็นจริงแล้วจะรับได้สูงสุดอย่างมาก 90% ของ
ก าลังการผลิตทั้งหมด 
 
ดังนั้น JJ&M CAR CARE จึงประมาณการยอดขายเป็นรายไตรมาส (ปีแรก) และอีก 4 ปี ต่อไปดังนี้ 
จ านวนรถที่ใช้บริการ 

(คัน) 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวมปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

    ล้างรถ+ดูดฝุ่น 1.350 1.350 1.350 1.350 5,400 5,940 6,534 7,187.4 7.906.1 
    เคลือบสี 900 900 900 900 3,600 3,960 4,356 4,791.6 5,270.7 

 
รายได้จากการบริการ 

รายได้
จากการ
บริการ 
(บาท) 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ล้างรถ+
ดูดฝุ่น 

405,000 405,000 405,000 405,000 1,620,000 1,782,000 1,960,000 2,156,000 2,371,842 

เคลือบสี 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,960,000 4,356,600 4,791,000 5,270,760 
รวม 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 5,220,000 5,742,000 6,316,500 6,947,820 7,642,602 

 

             แผนฉุกเฉิน 
การประเมินความเสี่ยง 
 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกลงท าให้เจ้าของรถต้องท าความสะอาดรถเองโดยไม่ได้มาใช้
บริการล้างรถกับทางร้านและยังส่งผลให้ปริมาณรถยนต์มีน้อยลง จึงต้องมีการวางแผนฉุกเฉิน 
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              กำรกระตุ้นยอดขำย 
- เพิ่มทางเลือกโดยติดต่อศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า  ฮอนด้า มิตซูบิชิ อ่ืนๆ ในย่าน 10 

กิโลเมตรใกล้  JJ&M CAR CARE ให้มาใช้บริการโดยแจกคูปองลดพิเศษ 10% ส าหรับลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการ 

- ขายผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าโดยตรงส าหรับผู้ที่จะน าไปใช้เองผ่านทาง WEBSITE คือใช้ในปริมาณ
น้อยก็สะอาดได้ แถมยังประหยัดน้ าในการล้างออก ไม่ทิ้งคราบบนผิวรถ ท าให้รถมีความ
สะอาดเงางาม   ไม่ท าลายสีรถ  

- ติดต่อน าเข้าผลิตภัณฑ์ ล้าง  แวกซ์ ขัด กับผู้ค้าหลายๆราย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับทางร้าน ใน 
     ปริมาณที่มากแต่ได้ราคาต้นทุนที่ถูกลงและยังได้สินค้าที่มีคุณภาพอีกด้วย 
- ดึงผู้ที่เคยมาใช้บริการแล้วให้กลับมาใช้ใหม่โดยการติดต่อโดยตรงเป็นรายบุคคล โดยเพิ่ม

ส่วนลด ให้กับลูกค้าแทนที่จะเป็นโปรโมชั่น ใช้บริการ 10 คร้ัง ฟรี 1 คร้ัง เป็นใช้บริการครบ 5 
คร้ัง ดูดฝุ่น  ฟรี 1 คร้ัง เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับทางร้านอีก 

- ทาง JJ&M CAR CARE สามารถส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้า ผ่าน
ทาง ข้อความโทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารอีกช่องทางหนึ่งให้ลูกค้า
ได้รับรู ้ กิจกรรมของทางร้านและสามารถส่งข้อความมาร่วมเล่นเกมส์กับทางร้านได้ 

- มีการสะสมแต้มการมาใช้บริการกับทางร้านเมื่อมาใช้บริการครบ 15 คร้ัง สามารถน าแต้มที่
สะสม  มาแลกน้ ายาล้างรถได้ฟรี 1 ขวด เพื่อไปทดลองใช้ 

- ออกงานแสดงสินค้าแจกโบชัวร์ในงานต่างๆ เช่น งานมอเตอร์โชว์ และท ากิจกรรมให้ลุ้นรับ
ของ รางวัลกับทางร้าน 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ตลาด Car Care เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีขนาดใหญ่มีผู้เล่นที่มีมาตรฐานน้อย การเจริญเติบโต

ของตลาดขึ้นอยู่กับตลาดรถยนต์ ซึ่งในช่วง 3 ปีหลัง มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ท าให้มีรถที่ต้อง
ใช้บริการนับเป็นล้านคัน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ดังนั้นหากบริษัท J J & M CAR CARE มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูง อีกทั้งประหยัดในการใช้
งาน โดยที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากประเทศสหราชอาณาจักรด้วยแล้ว จึงเป็นจุดเด่นของการขาย 
UNIQUE SELLING POINT ของบริษัท ประกอบกับบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ ก็จะสามารถ
สร้าง BRAND LOYALTY ให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการใหม่ได้ในระยะยาว 
 การเจริญเติบโตของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับการขยายศูนย์บริการออกไปตามจุดต่างๆ ในจังหวัดกทม.
และเขตปริมณฑลจะเป็นการลงทุนเองหรือขายเฟรนไชส์ ก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียในอนาคต 
ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน การน าเคร่ืองล้างรถยนต์อัตโนมัติก็ควรจะน ามาพิจารณาด้วย เพราะต้นทุน
หลักของบริษัท คือ พนักงานกว่า 50% ของต้นทุนและในอนาคตบุคคลากรก็จะหายากขึ้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ PRODUCTIVITY ด้วยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย   ก็จะสามารถสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า
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ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดี เพราะเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ  ในขณะที่ยังรักษา
คุณภาพและการบริการได้อย่างมั่นคง  
บรรณำนุกรม  
 ปริมาณจ านวนรถในปี 2555  

ที่มา : ตัวเลขดังกล่าวได้มาจากการศึกษาของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริมาณรถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร (เฉพาะรถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ) ของปี 2550-2555 

             ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
 อ้างถึง CASE STUDY : CAR CARE ธุรกิจหมื่นล้านน่าท า..... 

            http//2g.pantip.com/café/book-stand/smestudy/55408.html 
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แผนธุรกิจ  รถพยาบาล 
Financial Plan for “Products Ambulance”  

เกม   วงศ์เวคิน ¹  ผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร ² 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ  
 

 แผนธุรกิจ รถพยาบาล มีที่มาจากการรวมกันของพนักงานขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 คน ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในทางเดียวกันคือการผลิตรถพยาบาลที่มีคุณภาพ  ท าการประกอบดัดแปลงรถตู้เพื่อผลิตเป็น
รถพยาบาล และเป็นธุรกิจเฉพาะทางเน้นความรวดเร็ว ตรงความต้องการของลูกค้า มีมาตรฐานในการ
ติดตั้ง การดูแลหลังการขาย รวมถึงการบริการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆให้กับลูกค้า  มีงบลงทุนจาก
ผู้ถือหุ้นรวมกัน 3 คน จ านวน 15,000,000 บาท และกู้ยืมธนาคาร 9,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วย
เหตุน้ีจึงจัดท าแผนธุรกิจขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจรถพยาบาลให้ประสบความส าเร็จ 
             ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการการลงทุน และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ วิธีการศึกษา ใช้รูปแบบของ
การจัดท าแผนธุรกิจ โดยสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ของกิจการและคู่แข่ง ซึ่งจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดกลยุทธ์ ของกิจการ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
             ปัจจัยการด าเนินการไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างใน
ส่วนของการผลิตที่รวดเร็ว และตรงความต้องการ ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
น ามาใช้ในการผลิต ดังนั้นจึงคาดว่าปีแรกจะมียอดขายประมาณ 99,750,000 บาท และเติบโตคงที่ปีละ 
8% ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ 1ปี 1 เดือนโดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) 157,945,483 บาท 
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 116% ซึ่งมากกว่าต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(WACC) 17.56% 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
¹ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
² อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 

A business plan for ambulance production, initiated by unification of 3 medical equipment 
sales representatives, is intended to produce quality ambulances whose production will mainly be 
based on van modification and through van assembly. Specialized in speed delivery, this business type 
will serve customers with tailor-made products with standardized installation, after-sale services and 
convenient facilities offered to the customers. Three shareholders will capitalize the investment of 
THB 15,000,000 and the other THB 9,000,000 will be from 5-year bank loan. Backed on above 
explained reasons, this plan is then devised to model success of running the ambulance production 
business.  

 Purposes of this plan are to study opportunities of, to assess feasibility of and to pave the way 
for conducting the business. Research and analysis of factors internally and externally affecting the 
business are to be focused to build a better understanding of current market trends and rivals’ situation. 
Apart from these, we can utilize derived information to define corporate strategies and to create 
comparative advantage over competitors as well. 
  Differentiation especially in quick, quality production that meets customer’s requirements will 
direct the business to success. Also, state-of-the-art technology will be employed, expected to 
potentially drive the total sales revenue to THB 99,750,000. Moreover, this business is forecast to 
constantly grow at 8% per annum with payback period of 1 year and 1 month. The plan’s NPV and 
IRR are at THB 157,945,483 and 116% that outweighs 17.56% WACC respectively. 

 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 จากการศึกษาสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรืออันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต  เช่น สถิติคดี
อุบัติเหตุ การจราจรทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร (บช.น.) พ.ศ. 2543-2552 พบว่าในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ปี 2011 มีอุบัติเหตุ 45,117 ราย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2012 มีอุบัติเหตุ 46,570 ราย 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2013 สิ้นสุดเดือนกันยายน มีอุบัติเหตุ 31,412 ราย  ซึ่ง มีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปีเนื่องจากสภาพแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันที่มีสภาวะการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและ
แข่งขันสูง รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ  หรือเกิดอุบัติเหตุ  อาจถึงขั้นเจ็บป่วย หรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต  ดังนั้น การช่วยเหลือพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 



103 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

โดยเฉพาะ “รถพยาบาล” ที่ต้องมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ส าหรับการช่วยเหลือชีวิตอย่างครบถ้วน 
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต หรือทุเลาห์อาการให้เบาลงและมีจ านวนรถมากเพียงพอต่อความต้องการใน
ปัจจุบัน  
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัท รถพยาบาล จ ากัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นด้วยเล็งเห็นความส าคัญของ
รถพยาบาล เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลชีวิตของ
ประชาชน และเห็นว่าธุรกิจนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสในทางธุรกิจและสามารถเติบโตได้
อย่างก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต 
แนวคิดและรูปแบบการท าธุรกิจ 
 บริษัท รถพยาบาล จ ากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตรถพยาบาลที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน  ใส่ใจการให้บริการ และการก้าวเข้าสู่มาตรฐานโลก 
โดยการผลิตหรือดัดแปลงรถตู้ที่มีความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานสากล (ISO)  ติดตั้ง
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพทางด้านเคร่ืองมือแพทย์โดยตรง ส าหรับใช้เป็น
รถพยาบาลเพื่อจ าหน่ายให้กับโรงพยาบาล ส่วนราชการ และองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งช่องทางการ
จ าหน่ายจะประกอบด้วย การประมูลงานส่วนราชการและองค์กรสาธรณกุศล การขายตรงโดยพนักงาน
ขาย และการจ าหน่ายผ่าน Website   
วิสัยทัศน์ 

“ผู้น าด้านเทคโนโลยีการผลิตรถพยาบาลที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน  ใส่ใจบริการ และ
เข้าสู่มาตรฐานโลก” 

พันธกิจ 

1. สร้างสรรค์ และพัฒนาการผลิตรถพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาและใส่ใจการบริการให้เป็นหนึ่งเดียว 
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล  

เป้าหมาย 

ระยะสั้น    :  สร้างยอดขาย 60 % ของก าลังการผลิต 
ระยะกลาง :  ขยายฐานการผลิตและจุดกระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค เพื่อความรวดเร็วในการ

จัดส่งสินค้าและการบริการลูกค้า 
ระยะยาว   :  พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับลูกค้า และความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการยกระดับรถพยาบาลเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์
ให้กับโรงพยาบาล 
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สัญลักษณ์ และค าขวัญ 
 
 

 

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

ตลาดกลุ่มเป้าหมายเร่ิมแรกของบริษัท รถพยาบาล จ ากัด มุ่งเน้นไปยังลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ภาครัฐบาล และภาคเอกชน เป็นหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
จากนั้นจึงขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยเน้นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทาง หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อจลาจลหลายคร้ัง ซึ่งมีความต้องการรถพยาบาลสูงส าหรับ
การบริการประชาชน 

สถานท่ีตั้ง 
เลขที่ 111/3 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยหลัก
แห่งความส าเร็จ 

1. บริษัทมีเงินลงทุนสูง และผู้ร่วมลงทุนมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
แพทย์ จึงท าให้ธุรกิจเข้าใจถึงความต้องการเคร่ืองมือในรถพยาบาลของลูกค้าอย่างแท้จริง 

2. บริษัทได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท โตโยต้า จ ากัด ในการจัดซื้อรถตู้เพื่อผลิต
รถพยาบาลโดยช าระราคารถตู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับช าระราคาค่ารถพยาบาล 

3. การจัดซื้ออุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย์ จัดซื้อจาก  Supplier ซึ่งได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
และซื้อขายเป็นประจ า จึงท าให้สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย์ในราคาต่ า 

รักษ์ชีวิตทั่วไทย มั่นใจใช้รถพยาบาล 

Safety every life to be sure Rod-payaban 
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4. การศึกษาและพัฒนาการผลิตอยู่เสมอ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ และการน ามาใช้ในการผลิต
ปรับปรุง 

5. สร้างความแตกต่างด้านการผลิตที่รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เงินทุน 

1. เงินลงทุนจากผู้ร่วมลงทุน 3 คน คนละ 5 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน  15 ล้านบาท 
2. การกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ+ค่าธรรมเนียมค้ าประกัน บสย  จ านวน  9,000,000 บาท อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว 12.50%   ต่อปี  
 
               บทท่ี 2 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

2.1  สภาพแวดล้อมทั่วไป 
ธุรกิจรถพยาบาล ถือว่ามีคู่แข่งในตลาดน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะทาง และมีกฎหมาย

กฎระเบียบของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องติดต่อประสานงาน เร่ืองการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ซึ่ง
เป็นลักษณะธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนขยายตลาดเชิงรุกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ให้คลอบคลุมทั้งประเทศ และขยายตลาดในส่วนภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานที่ซื้อไปโดยการ
เลือกใช้รถตู้ที่ดูดีกว่ารถตู้ทั่วไป  

เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นโยบายภาครัฐได้ให้น้ าหนักในเร่ืองการ
บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System EMS) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นให้
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องให้บริการช่วยเหลือคนป่วย และผู้บาดเจ็บฉุกเฉินต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสีย และพิการ (พรบ. การแพทย์ฉุกเฉิน พศ.2551) 

 
2.2  การวิเคราะห์สภาพตลาด (Market Situation) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับมหาภาค (Macro environment) 

ตลาดเป้าหมายของบริษัทฯ ในช่วงแรกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย 
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม จังหวัดปทุมธานี และสมุทรสาคร จะพบว่ามีเนื้อที่ 7,761,662 
ตรารางกิโลเมตร  จ านวนประชากรปี 2555 หนาแน่น 10,455,800 คน   สภาพเศรษฐกิจ สังคมเป็น
ลักษณะสังคมเมือง มีการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อย วิถีชีวิตต่างคนต่างอยู่ เวลาเกิดเหตุ หรืออุบัติภัย
ต่าง ๆ ความคาดหวังความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศลต่าง 
ๆ มากกว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งสภาพเมืองหลวงหรือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางของความเจริญ
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง จึงมีความอ่อนไหวที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
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เช่น ชุมนุมประท้วงทางการเมือง ซึ่งน าไปสู่การจลาจล หรือแม้แต่ปัญหาจราจรที่คับคั่งบนท้องถนนที่มา
จากนโยบายรถคันแรก เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอุบัติเหตุ ดังสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 
2011 มีอุบัติเหตุ 45,117 ราย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2012 มีอุบัติเหตุ 46,570 ราย ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ปี 2013 สิ้นสุดเดือนกันยายน มีอุบัติเหตุ 31,412 ราย   ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการ
ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนที่ภาครัฐมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้
กระทรวงสาธารสุขในแผนงานโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล เป็นวงเงิน 6, 563 
ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้คลอบคลุมเข้าถึงประชาชนให้มาก
ที่สุด และมีแผนขยายตลาดไปสู่ภูมิภาค เพื่อเจาะตลาดลูกค้าเป้าหมายเพิ่มคือกลุ่มส่วนราชการท้องถิ่น 
องค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงโรงพยาลบาลชุมชน
ต่างๆ เป็นต้น 
2.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับจุลภาค (Micro environment)  

จากการวิเคราะห์ Five Forced Model ในธุรกิจรถพยาบาลเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และแรงกดดัน 5 ประการ ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์การแข่งขันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current 
Competitors) เน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตรถพยาบาล เป็นรูปแบบธุรกิจที่ต้องอาศัยความ
ช านาญความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่แข่งรายเก่ามีความได้เปรียบในเร่ืองประสบการณ์ และความแข็งแกร่งของแบ
รนด์ที่มากกว่า แต่การจะเข้ามาในธุรกิจนี้ท าได้ยากเน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งต้อง
มีความช านาญในการใช้และติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างดี ดังนั้น การ
แข่งขั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไม่รุนแรง 

2. อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power) เน่ืองจากลูกค้าของบริษัทฯ โรงพยาบาล
เอกชน และ ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐ และองค์การสาธารณกุศล ซึ่งการซื้อรถพยาบาล
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณ มีการตัดสินใจซื้อที่ชัดเจน การตัดสินใจหรือการที่จะ
ได้ลูกค้าในส่วนราชการต้องประมูล แข่งขั้นทั้งด้านราคา คุณภาพ และบริการ จึงมีอ านาจ
ต่อรองค่อนข้างสูง เพราะลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาล ผู้มีอ านาจการตัดสินใจซื้อ ย่อมเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับองค์กร ดังนั้น การแข่งขันของเราจึงต้องเน้นเร่ืองความแตกต่างของ
สินค้าและการบริการที่ดี ก่อนและหลังการขาย 

3. อ านาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier) อ านาจการต่อรองของผู้ขายใน
อุตสาหกรรมรถพยาบาลค่อนข้างต่ า เนื่องจากผู้ผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ ส าหรับ
ฉุกเฉินมีจ านวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตเหล่านี้มักจะเป็น
ผู้น าเสนอสินค้าต่อแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ   ประกอบกับการรวม
กิจการระหว่างผู้ค้าวัตถุดิบอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองให้กับบริษัท 
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4. ภัยคุกคามจากสินค้าแทนแทน (Threat of Substitute Products or Services) การประกอบ
ธุรกิจรถพยาบาล ถึงแม้จะดูเหมือนมีสินค้าทดแทนจากตลาดทางอ้อม คือ รถกู้ภัยต่าง ๆ  แต่
ด้วยลักษณะและคุณสมบัติของรถกู้ภัย เป็นรถกระบะดัดแปลง หรือเป็นรถยนต์ประเภทอ่ืน
ที่น ามาดัดแปลงซึ่งไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นภาษีฯอีกทั้งอุปกรณ์การแพทย์ไม่ได้มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงการคลังก าหนด ฉะนั้นจึงไม่ใช่สินค้าที่จะใช้ทดแทนได้อย่างสมบูรณ์
แบบ 100 % สุดท้ายแล้ว มูลนิธิต่างๆ รวมถึงส่วนราชการ โรงพยาบาล ที่เข้าข่ายได้รับ
ยกเว้นภาษี ก็หันกลับมาสั่งซื้อรถพยาบาลที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี และได้มาตรฐาน 

5. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrance) ด้วยรูปแบบของธุรกิจที่
ค่อนข้างเฉพาะทางแต่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่มาก การท างานการผลิตสามารถเรียนรู้ได้ไม่
ยาก ท าให้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่มีไม่มาก 

2.4  การวิเคราะห์ SWOT  

จุดแข็ง 

 ผู้บริหารมีประสบการการท างานสูง 

 เงินทุนของบริษัทสูง 

 ผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อได้รวดเร็ว มีเทคโนโลยีการผลิตที่รวดเร็ว 

 มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ มีความแตกต่างในตัวสินค้า 

 มีบุคลากรที่มีความช านาญในด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ 

จุดอ่อน 

 พนักงานขายมีน้อย  ต้นทุนในการด าเนินงานสูง 

 Brand สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าตามโรงพยาบาลทั่วไป 

 ยังไม่มีระบบคุณภาพรับรอง 

อุปสรรค 

 อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการซื้อนาน 

 สินค้ารถพยาบาลยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด 

 การแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง 

 อ านาจการต่อรองของลูกค้าในการกลุ่มโรงพยาบาลมีสูง เพื่อสามารถเลือกซื้อกับคู่แข่งรายอ่ืน
ได้ถ้ามีข้อเสนอที่ดีกว่า 



108 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

 ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลง จะส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการ
สั่งซื้อรถพยาบาล 

โอกาส 

 คู่แข่งในอุตสาหกรรมรถพยาบาลมีน้อยเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

 ภาครัฐส่งเสริมด้านการงดเว้นภาษี ให้ธุรกิจมีรายได้มากขึ้นจากการประกอบธุรกิจ 

 การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนมีสูง ท าให้แต่ละโรงพยาบาลต้องเลือกการให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกค้าของโรงพยาบาล รถพยาบาลก็จะเป็นบริการหนึ่งที่โรงพยาบาลซื้อเพื่อน าไปบริการแก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 

 
2.5  วิเคราะห์คูแข่ง (Competitor Analysis) 
 1. คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) คือ คู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันในตลาด (Segment) หรือใน
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน มีสินค้าและบริการที่เหมือนกัน ในธุรกิจรถพยาบาล มีบริษัทคู่แข่งทางตรงอยู่ 
น้อยราย ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือ โรงพยาบาล และ
ราชการ โรงพยาบาล และองค์การสาธารณกุศล บริษัทฯ ได้วิเคราะห์เห็นว่า ถึงแม้บริษัทคู่แข่งทั้ง 2 ราย
จะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ต่างก็มีจุดอ่อนที่เหมือนกันคือการบริการหลังการขายที่ ยังไม่ได้
มาตรฐาน มีความล่าช้า ฉะนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคัญการวางกลยุทธ์เน้นการบริการหลังการขาย
เป็นอันดับต้นๆ เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งอื่นๆ 
 2. คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) คือคู่แข่งที่เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันบางส่วน 
แต่ตัวสินค้าและบริการมีความแตกต่างกัน เจาะ Segment อ่ืน เช่น ธุรกิจรับจ้างดัดแปลงรถยนต์ทั่วไป ที่มี
การรับจ้างดัดแปลงรถกระบะเป็นรถกู้ชีพเพื่อขายให้กับหน่วยกู้ภัยต่างๆ รวมถึงมูลนิธิและองค์การสา
ธารณกุศลด้วย และแม้บางคร้ังคู่แข่งทางตรงก็กลับกลายเป็นคู่แข่งทางอ้อมได้เหมือนกัน หากเกิดการ
ขยายไลท์ธุรกิจ รับจ้างผลิตรถยนต์ดัดแปลงประเภทอ่ืนควบคู่กับการดัดแปลงรถตู้เป็นรถพยาบาล แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็แยกกันชัดเจนตามตัวสินค้าและบริการ ซึ่งคู่แข่งทางอ้อมผลิตสินค้าโดย
ไม่ได้ยึดติดกับกฎหมายกฎระเบียบที่ต้องได้รับยกเว้นภาษี และไม่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการบริการหลัง
การขายก็อาจมีวิธีที่แตกต่างกัน เพราะตลาดเป้าหมายก็จะถูกแบ่งแยกชัดเจนโดยตัวสินค้าและบริการ ซึ่ง
มีกฎหมายควบคุมที่แตกต่างกัน จึงถือได้ว่าคู่แข่งทางอ้อมไม่มีอิทธิพลต่อบริษัทมากนัก 
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บทท่ี 3 
แผนการเงิน (Financial Plan) 

 
แผนการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการจัดท าแผนธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจต้องมี

แผนการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในด้านการค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือการประมาณความต้องการใช้เงินทุน 
ดังนั้นจึงต้องมีการจัดท างบประมาณทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆของธุรกิจ 
3.1 ประมาณการเงินลงทุนของโครงการ 

บริษัทเปิด ด าเนินธุรกิจภายชื่อ บริษัท รถพยาบาล จ ากัด เพื่อท าธุรกิจประกอบอุปกรณ์
รถพยาบาล จ าหน่ายตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ จะเป็นการเลือกตลาดลูกค้าในธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น 
ในการประมาณการเงินลงทุนโดยหลักแล้วจะเป็นการลงทุนในการซื้อรถตู้มาถอดประกอบเป็น
รถพยาบาล  อุปกรณ์-เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแต่งภายในรถตู้ เพื่อประกอบเป็นรถพยาบาล และ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร ในการผลิตรถตู้ โดยซื้อที่ดินแถวบางใหญ่ เพื่อสร้างเป็น
โรงงานและส านักงานออฟฟิต นอกจากนี้ยังลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งประมาณการเงินลงทุน ของ
โครงการสามารถสรุปได้ ดังนี ้
 

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 
 

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

รายการ บาท รายการ บาท 
ที่ดิน อาคารโรงงานและ
ส านักงานออฟฟิต(ส านักงาน
ตั้งอยู่ภายในโรงงาน) 

6,000,000 ทุนจากผู้ถือหุ้น (ร่วมทุน 3คน 
คนละ500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
10 บาท ) 
 ke = 22% 

15,000,000 

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ  +   ค่าธรรมเนียม 
บสย 

อุ ป ก รณ์ เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้
โรงงาน 

1,500,000 เงินกู้ระยะยาว   12.50% 9,000,000 

อุปกรณ์ส านักงานออฟฟิต 500,000   
เงินลงทุนหมุนเวียน 16,000,000   
รวมแหล่งใช้ไปของเงินทุน 24,000,000 รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน 24,000,000 

โครงสร้างทางการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 63%              หนี้สิน 37% 
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หลักทรัพย์ท่ีใช้ในการกู้ยืม 
การกู้ยืมจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารโดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี  การกู้ยืม เป็นเงิน

บาทโดยใช้ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นเกณฑ์ในการขออนุมัติสินเชื่อ    โดยการจ่ายช าระคืนเงินกู้
ทุกสิ้นปี  ซึ่งบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ย  โดยธนาคารกรุงเทพ จะ
คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR+2% ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ8.00 ดังนั้นบริษัทจะสามารถกู้ได้โดยการ
เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 บวกค่าธรรมเนียมการค้ าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมอีกร้อยละ2.5 ต่อปี ดังนั้นต้นทุนเงินกู้ยืมระยะยาวของร้านจะเท่ากับร้อยละ  12.50  ต่อปี   
นอกจากนี้หากธุรกิจเกิดขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทยังได้เปิดวงเงิน O/D กับธนาคารกรุงเทพ ซึ่ง
ปัจจุบันจะเสียดอกเบี้ยในอัตรา MRR+3% ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 8.00 ดังนั้นบริษัทจะสามารถ
กู้ได้โดยการเสียดอกเบี้ยในอัตรา 11% ดังนั้นต้นทุนเงินกู้ยืมหมุนเวียนของร้านจะเท่ากับ 11 % ต่อปี 
อย่างไรก็ตามเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน จะขอเปิดเป็นวงเงินเพื่อใช้ในกรณีที่ธุรกิจขาดสภาพคล่อง
เท่านั้น 
ประมาณการดอกเบี้ยจ่าย 
 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ระดับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.50 % ต่อปี โดยกู้ยืม
ระยะยาวจ านวน 9 ล้านบาท กู้ในปีที่ แรกที่เปิดธุรกิจ ก าหนดช าระ 5ปี เร่ิมจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในปี
แรกที่เปิดด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปี เงินต้นคงเหลือ จ่ายช าระดอกเบี้ย จ่ายเงินต้น รวมเงินต้นและดอกเบี้ย 
1 9,000,000 982,765 1,406,013 2,388,779 
2 7,593,987 808,366 1,580,413 4,777,557 
3 6,013,574 614,419 1,774,359 7,166,336 
4 4,239,215 392,245 1,996,534 9,555,115 
5 2,242,681 144,598 2,242,681 11,942,393 
 รวม 2,942,393 9,000,000 11,942,393 
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ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 
 กิจการใช้การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร โดยวิธีเส้น ตรงตามอายุการใช้งานของ

ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ราคาทุน
(บาท) 

อายุใช้
งาน 

ค่าเสื่อม
ราคา ต่อปี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ที่ดินอาคาร
โรงงานและ
ส านักงาน 

6,000,000 10 ปี 600,000  600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

อุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้
โรงงาน 

1,500,000 5 ป ี 300,000  300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 

อุปกรณ์
ส านักงาน 

500,000 5 ป ี 100,000  100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

รวม 8,000,000 ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 
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3.2 สมมติฐานทางการเงิน 
 บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยได้ตั้งสมมติฐานทางการเงิน คือ อัตราการเติบโต
ของรายได้จากการขายรถพยาบาล 8 % และเติบโตคงที่หลังจากปีที่ 5 ที่เปิดด าเนินธุรกิจ 5% มีอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี ้

สมมติฐานทางการเงิน 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อัตราการเติบโต 
 

- 8% 8% 8% 8% 
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการข ายและ
บริหาร 

      ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของยอดขาย 2% 2% 2% 2% 2% 

ค่าส่งเสริมการขาย ของยอดขาย 3% 3% 3% 3% 3% 
เ งิ น เ ดื อ น ( ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ล ะ
ส านักงาน เดือนละ/(เพิ่มขึ้น) 3,996,000 10% 10% 10% 10% 

 ค่าคอมมิชช่ันพนักงานขาย ของยอดขาย  3% 3% 3% 3% 3% 

ค่าขนส่งสินค้า ของยอดขาย 120,000 2% 2% 2% 2% 

ค่าพาหนะเดินทาง ของยอดขาย 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 

ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ปีละ 100,000 2% 2% 2% 2% 

ค่าจัดอบรมพนักงาน 50,000 บาทต่อป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าไฟฟ้า น้ าประปา เดือนละ 120,000 1,200,000 5% 5% 5% 5% 

ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 10,000 120,000 2% 2% 2% 2% 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 150,000 ต่อป ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เดือนละ/เพิ่มขึ้น 50,000 3% 3% 3% 3% 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น ของยอดขาย 2% 2% 2% 2% 2% 

เจ้าหนี้การค้า ของยอดขาย 15% 15% 15% 15% 15% 

สินค้าคงเหลือ ของยอดขาย 10% 10% 10% 10% 10% 

ต้นทุนสินค้าขาย ของยอดขาย 60% 60% 60% 60% 60% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของยอดขาย 8% 8% 8% 8% 8% 

ลูกหนี้การค้า ของยอดขาย 9% 9% 9% 9% 9% 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว      12.50 %      ,   (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะส้ัน   11%  ) 

นโยบายจ่ายเงินปันผล 50%  ของก าไรสุทธิ      ระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณใน 1 ปี  360 วัน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน ke  =  22%   อัตราภาษี  = 20% 
อ้างอิง :  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 4ปี (30  ก.ย. 2552– 30 ก.ย. 2556) 
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3.3ประมาณการในการขายรายเดือน    
(คิดเป็น 60% ของก าลังการผลิตเต็มก าลัง และประมาณการขายของฝ่ายการตลาด) 

 

เดือน จ านวนขาย ราคาขาย รายได้ รายได้สะสม 

1 4 1,995,000 7,980,000 7,980,000 
2 4 

 

7,980,000 15,960,000 
3 4 7,980,000 23,940,000 
4 4 7,980,000 31,920,000 
5 4 7,980,000 39,900,000 
6 4 7,980,000 47,880,000 
7 4 7,980,000 55,860,000 
8 4 7,980,000 63,840,000 
9 4 7,980,000 71,820,000 

10 4 7,980,000 79,800,000 
11 5 9,975,000 89,775,000 
12 5 9,975,000 99,750,000 

เงินสดรับ(ปีแรก) 48 คัน 1,995,000 99,750,000 99,750,000  

 
3.4  ประมาณการรายได้จากการขาย  

 
 
 
 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

จ านวนการขายรถพยาบาล 
(เพิ่มขึ้นปีละ 8 %) 50 54 58 63 68 

ราคาขาย      1,995,000 
บาทต่อคัน 

1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 

รายได้จากการขาย(บาท) 
99,750,000 

107,730,00
0 

116,348,40
0 

125,656,27
2 

135,708,77
4 
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3.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
(บาท) 

     

       เงินเดือน (ฝ่ายผลิตและส านกังาน) 3,996,000 4,395,600 4,835,160 5,318,676 5,850,544 
       ค่าคอมมิชช่ันพนักงาน 2,992,500 3,231,900 3,490,452 3,769,688 4,071,263 
       ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 1995000 2154600 2,326,968 2,513,125 2,714,175 
       ค่าส่งเสริมการขาย 2,992,500 3,231,900 3,490,452 3,769,688 4,071,263 
       ค่าขนส่งสินค้า 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 
        ค่าพาหนะ 89,775 96,957 104,714 113,091 122,138 
        ค่าประกันภัย 100,000 102,000 104,040 106,121 108,243 
        ค่าอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
        ค่าซ่อมแซม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
       ค่าโทรศัพท ์ 120,000 122,400 124,848 127,345 129,892 
       ค่าไฟฟ้า น้ าประปา 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 
       ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 50,000 51,500 53,045 54,636 56,275 
 รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
(1) 

13,855,77
5 14,972,857 16,184,979 17,500,436 18,928,262 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการ
ขาย  

     

       ค่าเส่ือมราคาโรงงานและส านักงาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

       ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เครื่องมอื
เครื่องใช ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

       ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมค่าเสื่อมราคา (2) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมค่าใช้จ่าย 1+2 (บาท) 14,855,77
5 15,972,857 17,184,979 18,500,436 19,928,262 
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3.6ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
 

ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) ปีที1่ ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ขาย 99,750,000 107,730,000 116,348,400 125,656,272 135,708,774 

ต้นทุนขาย 59,850,000 64,638,000 69,809,040 75,393,763 81,425,264 

        ก าไรขั้นต้น 39,900,000 43,092,000 46,539,360 50,262,509 54,283,510 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 13,855,775 14,972,857 16,184,979 17,500,436 18,928,262 

ค่าเส่ือมราคา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

      ก าไรจากการด าเนนิงาน 25,044,225 27,1191,43 29,354,381 31,762,073 34,355,247 

ดอกเบี้ยจ่าย 982,765 808,366 614,419 392,245 144,598 

     ก าไรก่อนหกัภาษ ี 24,061,460 26,310,777 28,739,962 31,369,829 34,210,650 

ภาษีเงินได(้20%) 4,812,292 5,262,155 5,747,992 6,273,966 6,842,130 

     ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 19,249,168 21,048,622 22,991,970 25,095,863 27,368,520 

เงินปนัผล 9,624,584 10,524,311 11,495,985 12,547,931 13,684,260 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิหลังเงินปนั
ผล 9,624,584 10,524,311 11,495,985 12,547,931 13,684,260 

ก าไรสะสมต้นปี 0 9,624,584 20,148,895 31,644,880 44,192,811 

ก าไรสะสมปลายปี 9,624,584 20,148,895 31,644,880 44,192,811 57,877,071 

  ก าไรสุทธิต่อหุ้น 12.83 14.03 15.33 16.73 18.25 

 
ต้นทุนขายคิดเป็น 60 % ของยอดขาย (จากประมาณการของฝ่ายผลิต) 
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3.7    ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน    
 

 
ปีที1่ ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรัพย:์           
สินทรัพย์หมุนเวียน           
   เงินสด และ เงินฝากธนาคาร 9,989,750 15,341,929 20,894,168 26,679,839 32,729,324 
หลักทรัพย์ในความต้องการตลาด 6,659,834 10,227,953 13,929,445 17,786,559 21,819,550 
   สินค้าคงเหลือ  9,975,000 10,773,000 11,634,840 12,565,627 13,570,877 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 7,980,000 8,618,400 9,307,872 10,052,502 10,856,702 
    ลูกหนี้การค้า 8,977,500 9,695,700 10,471,356 11,309,064 12,213,790 
      รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 43,582,084 54,656,982 66,237,681 78,393,592 91,190,243 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

     ที่ดิน อาคาร โรงงาน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
อุปกรณ์เครื่องมือ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
อุปกรณ์ส านักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
        ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 
      รวมสินทรพัย์ถาวร 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 
       รวมสินทรพัย ์ 50,582,084 60,656,982 71,237,681 82,393,592 94,190,243 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น:           
หนี้สินหมุนเวียน           
   เจ้าหนี้การค้า 14,962,500 16,159,500 17,452,260 18,848,441 20,356,316 
   หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 1,995,000 2,154,600 2,326,968 2,513,125 2,714,175 
       รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,957,500 18,314,100 19,779,228 21,361,566 23,0704,92 
หนี้สินไม่หมนุเวียน 

        เงินกู้ยืมระยะยาว 9,000,000 7,593,987 6,013,574 4,239,215 2,242,681 
       รวมหนี้สิน 25,957,500 25,908,087 25,792,802 25,600,781 25,313,172 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

        หุ้นสามัญ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 
   ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 9,624,584 19,748,895 30,444,880 41,792,811 53,877,071 
       รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,624,584 34,748,895 45,444,880 56,792,811 68,877,071 
  รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุน้ 50,582,084 60,656,982 71,237,681 82,393,592 94,190,243 
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3.8   ประมาณการกระแสเงินสดตลอดอายุ 5ปี  
 

กระแสเงินสด ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษ ี(EBIT) 25,044,225 27,119,143 29,354,381 31,762,073 34,355,247 
หัก  ภาษีจ่าย 20%  5,008,845 5,423,829 5,870,876 6,352,415 6,871,049 
NOPAT  20,035,380 21,695,314 23,483,505 25,409,659 27,484,198 
บวก ค่าเส่ือม (Dep.) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิ 
(OCF)  21,035,380 22,695,314 24,483,505 26,409,659 28,484,198 

 
3.9   ประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV) และ IRR)   
ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = WACC    = [Wd x Kd (1-T)] + [We x Ke]  
 

Wd    =    อัตราร้อยละของหนี้สินต่อโครงสร้างเงินทุนรวม, สัดส่วนเงินทุนรวม = 0.37 
We    =     อัตราร้อยละของส่วนของเจ้าของต่อโครงสร้างเงินทุนรวม = 0.63 
Kd     =    ต้นทุนเงินทุนของหน้ีสินก่อนภาษี, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ = 12.50 %  
Ke     =    ต้นทุนของเงินทุนของส่วนของเจ้าของ, อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ = 22 % 
T       =    อัตราภาษี = 20%  
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5 

-24,000,000 28,484,198 

238,124,266 

266,608,464 

26,409,659 24,483,505 22,695,314 21,035,380 

WACC    =     [Wd x Kd (1-T)] + [We x Ke]  
  =      [(0.37) (12.50%) (1-0.2)] + [(0.63) (22%)]  
  =      [(0.37) (10. %)] + [(0.63) (22%)]  
  =       3.7% + 13.86%  
  =       17.56 % 
 

WACC = 17.56% NCF 1            NCF 2                    NCF 3                 NCF 4                  NCF 5 
 

 
 
 
 
 
ค านวณกระแสเงินสดในปีที่ 5 จากสูตร   Terminal CF 5     =    NCF5 x (1+g)       

                                                  (WACC - g)                   
           =   (0.1756 - 0.05) 
               28,484,198 x (1+0.05)      
           =   238,124,266 

 
 
ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) 

PB        =    1 + 2,964,620  
                                        22,695,314 
                             =     1.13   ปี 
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน 
 
 
 
 

สรุป  จากการศึกษาแผนการตลาดพบว่ากิจการมีการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจ านวน   
15, 000,000 บาท และจากการกู้ยืม จ านวน 9,000,000 บาท ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน  

ปี 
กระแสเงินสด 

(NCF) 
0 -24,000,000 
1 21,035,380 
2 22,695,314 
3 24,483,505 
4 26,409,659 
5 266,608,464 

NPV 157,945,483 

IRR 116% 
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63%: 37 %   และ   คิดเป็นต้นทุนถั่งเฉลี่ยถั่งน้ าหนัก WACC = 17.56 % และจากการประเมินการกระแส
เงินสด 5 ปี และประเมิน ด้วยวิธี NPV พบว่า NPV มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV เท่ากับ 157,945,483 
บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 และอัตราผลตอบแทน IRR = 116 % ซึ่งมากกว่า ต้นทุน WACCโครงการลงทุน
ของกิจการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน ดังนั้น ธุรกิจนี้จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน  
3.10    การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)                       ปีที1่            ปีที2่           ปีที3่           ปีที4่         ปีที5่ 

1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2.57 3.01 3.41 3.78 4.13 

1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.92 1.36 1.76 2.14 2.48 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการบริหารสนิทรัพย์ (Activity Ratios) 

2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 1.97 1.76 1.61 1.48 1.38 

2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 14.25 17.96 23.27 31.41 45.24 

2.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้ 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 

2.4 ระยะเวลาในการเรียกเกบ็หนี ้(วัน) 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 

2.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 6 6 6 6 6 

2.6 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินคา้ (วัน) 60 60 60 60 60 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนี้สินระยะยาว (Leverage Ratios) 

3.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 0.34 0.30 0.27 0.25 0.23 

3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  1.05 0.74 0.55 0.43 0.35 

3.3 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  25.48 33.55 47.78 80.98 237.59 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 

4.1 อัตราก าไรสุทธิต่อค่าขาย 19.30% 19.54% 19.76% 19.97% 20.17% 

4.2 อัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อค่าขาย 25.11% 25.17% 25.23% 25.28% 25.32% 

4.3 อัตราก าไรขั้นต้นต่อค่าขาย 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 

4.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 38.06% 34.47% 31.74% 29.60% 27.87% 

4.5 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 78.17% 59.88% 49.29% 42.40% 37.55% 

4.6 อัตราการจ่ายเงินปันผล 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

อัตราส่วนแสดงมูลค่าตามราคาตลาด 

5.1 ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.83 14.03 15.33 16.73 18.25 

5.3 เงินปนัผลต่อหุ้น (บาท/หุน้) 6.42 7.02 7.66 8.37 9.12 
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3.11  สรุปผลการวิเคราะห์ 
 
 จากการศึกษาแผนการตลาดพบว่ากิจการมีการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจ านวน   
15,000,000 บาท และจากการกู้ยืม จ านวน 9,000,000 บาท ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน 63 : 37 
และคิดเป็นต้นทุนถั่งเฉลี่ยถั่งน้ าหนัก WACC = 17.56%  และจากการประเมินการกระแสเงินสด 5 ปี 
และประเมิน ด้วยวิธี NPV พบว่า NPV มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV เท่ากับ 157,945,483 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 และอัตราผลตอบแทน IRR = 116 %  ซึ่งมากกว่า ต้นทุน WACCโครงการลงทุนของกิจการมี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี  1  เดือน ดังนั้น ธุรกิจนี้จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน และจากการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินตลอด 5 ปี พบว่า 
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)                      
 อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง จากการวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจ 5 ปี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมี
สภาพคล่องดี มีสินทรัพย์เป็น 2.57 3.01 3.41 3.78 4.13  เท่าของหนี้สิน ในปีที่ 1 2  3 4 5 ตามล าดับ 
แสดงว่ากิจการมีความคล่องตัวสูงมาก  ในมุมมองของเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินมองว่า สินทรัพย์เป็น 2 
เท่าของหนี้สิน ก็ถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงิน  เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  คือ 0.92 , 1.36 
, 1.76,  2.14,  2.48 , เท่า ของหน้ีสิน ในปีที่ 1-5 ก็จะเห็นว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ระยะ
สั้น ลดลง แต่ยังอยู่ในอัตราส่วนที่มีสภาพคล่องทางการเงิน เช่นเดียวกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน   
วเิคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Activity Ratios)  
 จากอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นว่า กิจการได้ใช้สินทรัพย์ในการด าเนินงาน
สร้างยอดขายได้ดี  ถ้าอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่ากิจการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ลงทุน
น้อยแต่สร้างยอดขายได้มาก ดังจะเห็นจากอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมข้างต้นที่มีค่า 1.97   1.76 1.61 
1.48 1.38 เท่า ในปีที่ 1-5 ตามล าดับ แสดงว่ากิจการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร เป็นสินทรัพย์ที่มีความส าคัญต่อยอดขายของกิจการ  คือ
จะแสดงให้เห็นว่า ได้ใช้สินทรัพย์ถาวรสร้างยอดขายได้เป็นกี่เท่าของสินทรัพย์ถาวร จากตารางข้างต้น 
อัตราการหมุน เท่ากับ 14.25 17.96 23.27 31.41 45.24 ซึ่งยิ่งสูงก็ยิ่งแสดงว่าบริหารสินทรัพย์มี
ประสิทธิภาพมาก  
 จากอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้  กิจการมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 32.40 แสดงให้เห็น
ถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้การค้า จากอัตราหมุนของลูกหนี้ 11.11 เท่า ในทุกๆปี แสดง
ว่ากิจการมีการจัดการลูกหนี้ในการติดตามทวงหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้น้อย 
 จากอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ เป็นตัววัดจ านวนคร้ังของสินค้าคงเหลือที่ขายออกไปใน
ระหว่างงวด ซึ่งเป็นการวัดสภาพคล่องของสินค้าคงเหลือ  จากตารางข้างต้น อัตราการหมุน เท่ากับ 6 
คร้ัง แสดงให้เห็นถึงการหมุนของสินค้าคงเหลือยิ่งเร็ว ท าให้เงินสดจมอยู่ในสินค้าคงเหลือน้อย สามารถ
ขายสินค้าได้เร็ว  
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วิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratios) 
 จากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม  จากตารางข้างต้น กิจการมีหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมต่ า
ตลอด 5 ปี และมีความเสี่ยงในการช าระหนี้ต่ า เพราะโครงสร้างทางการเงินมาจากหนี้สินน้อยกว่าส่วน
ของผู้ถือหุ้น 
 จากอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมเปรียบเทียบผู้ถือหุ้น แสดงให้
เห็นว่าแหล่งเงินทุนของกิจการได้จากหนี้สินเป็น  1.05 เท่า ของเงินทุนที่ได้จากส่วนของหุ้นส่วน   ในปี
ที่ 1 และอีก 4 ปี 0.74 0.55 0.43 0.35 เท่า ตามล าดับ มีอัตราส่วนลดลง แสดงให้เห็นว่ากิจการใช้เงินทุน
จากหนี้สินน้อยกว่าส่วนผู้ถือหุ้น และมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายช าระหนี้ท าให้อัตราส่วนนี้ต่ าลง
ในทุกๆปี 
 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการจ่าย
ภาระดอกเบี้ยได้ดี จากอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น จะเห็นว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยในระดับสูง ซึ่งสูงขึ้นในทุกๆปี  คือ 25.48 33.55 47.78 80.98 237.59   
ถือว่ามีความสามารถสูงในการช าระภาระหนี้ 
การวิเคราะหอ์ัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
 เป็นการวัดความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของธุรกิจจะส่งผลในด้าน
การสนับสนุนจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการเติบโต
ในอนาคต  จากตารางข้างต้น ธุรกิจมีอัตราก าไรขั้นต้น 40% ในทุกๆปี อัตราก าไรจากการด าเนินงาน
สูงขึ้นทุกๆปี ตลอดจนอัตราก าไรสุทธิสูงขึ้นทุกๆปี โดยในปีแรก 19.30 % และอัตราผลตอบแทนของ 
ROA,ROE อยู่ในระดับสูงในทุกๆปี ได้รับผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้เจ้าหนี้ และมีการ
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสม่ าเสมอ ที่อัตรา 50% ต่อปี โอกาสเจริญเติบโตของบริษัทมีสูง 
วิเคราะห์อัตราส่วนแสดงมูลค่าตามราคาตลาด   

ธุรกิจมีก าไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีตามตางรางข้างต้น โดยในปีแรกที่ 12.83 บาท ต่อ
หุ้นและอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีเช่นเดียวกัน โดยในปีแรกที่ 6.42 บาท ต่อ หุ้น แสดง
ถึงความน่าสนใจในการลงทุน 
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บทท่ี 4 
แผนประเมินความเสี่ยง 

(แผนฉุกเฉินของแผนการเงิน) 
 

เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวรับสถานการณ์ ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ตามแผนหลักได้ทันเวลา 
และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 

ในกรณีท่ีขายได้น้อยกว่าประมาณการ เมื่อยอดขายต่ ากว่าประมาณการ 15% ติดต่อกัน 2 เดือน 
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการขาดสภาพคล่อง จึงต้องเตรียมแผนกู้เงิน O/D เพิ่ม ควบคุม Stock สินค้าไม่ให้มี
จ านวนมาก ควบคุมการท างาน Overtime เพื่อลดต้นทุน 

ในกรณีท่ีขายได้ตามประมาณการให้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เตรียมทบทวนกลยุทธ์
ใหม่เพื่อปรับชุดเด่น จุดด้อย และปรับแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน 

ในกรณีท่ีขายได้มากกว่าประมาณการ เตรียมวางแผนการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการที่ต้องเพิ่มในส่วนของก าลังการผลิต และการตลาด  โดยการติดต่อกับธนาคารเพื่อหาเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มในกรณีที่เงินสดในกิจการมีน้อย แต่ปริมาณความต้องการสินค้ามีมาก นอกจากนี้ เตรียม
หาแหล่งเงินทุนใหม่ โดยให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจ ร่วมเป็นนายทุน 

ในกรณีท่ีธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน  จะส่งผลให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก บริษัทต้อง
ท าการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเตรียมของกู้เงินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อมาใช้ในกิจการในกรณีที่
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเลือกแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ าที่สุดเพื่อลด ภาระหนี้สินในอนาคตของ
ธุรกิจ 

ในกรณีท่ีสินค้าขายไม่ได้เลย  ส่งผลให้เงินทุนไปจมอยู่กับสินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้ว แนวทางแก้ไข 
ต้องหยุดกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อรอดูสถานการณ์ และพยายามติดต่อกับลูกค้า เพื่อเสนอสิทธิพิเศษ
ต่างๆเพื่อระบายสินค้า 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 

 ศึกษาความต้องการของตลาด ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการมาก
ขึ้น 

 ศึกษาตลาดในระดับใหม่เช่นโรงพยาบาลที่ต้องการยกระดับการให้บริการอาจจะเลือกใช้รถตู้ที่
ช่วงส่งเสริมภาพลักษณ์ และศึกษาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
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 ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกๆปี เพราะปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ใช้จรรยาบรรณที่ดีในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO  OHSAS 
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แผนธุรกิจ  น ้ำปั่นผลไม้ “เย็นชื่นใจ ในแบบ สมูทตี ” 
Financial Plan for “Fresh and enjoy style Smoothie” 
เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ ¹   ผศ.ดร. วรรณรพี  บานชื่นวิจิตร ² 

---------------------------------------------------  
บทคัดย่อ 

 แผนธุรกิจร้านน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ จัดท้าเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการด้าเนิน
ธุรกิจการเปิดร้านน้้าปั่นผลไม้ ภายใต้ชื่อร้าน  Mango S-teen ในด้านแนวโน้มตลาดน้้าผลไม้ปั่นเร่ิม
ขยายตัวมากขึ้น กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพหันมาบริโภคน้้าผลไม้มากขึ้น และธุรกิจนี้มีอัตราการ
เจริญเติบโตต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงจัดท้าแผนธุรกิจนี้
ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินธุรกิจร้านน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ให้ประสบความส้าเร็จ 
 ธุรกิจร้านน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ มีจุดเด่นที่แตกต่างกับร้านน้้าปั่นทั่วไป คือเป็นน้้าปั่นสมูทตี้ที่ใช้
ส่วนผสมของผลไม้แท้ๆตามความชอบของผู้บริโภค นอกจากนี้  สร้างจุดเด่นในรสชาติ และความแปลก
ใหม่ของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “เย็นชื่นใจ ในแบบ สมูทตี้”    
“Fresh and enjoy style Smoothie” จ้าหน่ายในราคาแก้วละ 79 บาท เปิดร้านบริเวณทางเชื่อมสถานี BTS 
อโศก เน่ืองจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจ้านวนมาก ใกล้ส้านักงานออฟฟิตและศูนย์การค้าเทอมินอล  
 กลยุทธ์ในระดับองค์กร   คือ เน้นสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์  (Differentiation Strategy)  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Strategy)  และ ขยายช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้มากขึ้น โดยทาง
ร้าน Mango S-teen คาดว่าจะมียอดขายในปีแรกที่ด้าเนินธุรกิจประมาณ 2,829,780 บาท เติบโตปีละ 10% 
มีก้าไรในปีแรกที่ด้าเนินธุรกิจ โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด 1ล้านบาท มาจากส่วนของหุ้นส่วน 60% และกู้
เงินระยะยาว 5 ปี จากธนาคารอีก 40%  จะมีระยะเวลาคืนทุน 1ปี 9 เดือน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ(NPV) 4,650,132 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ(IRR) เท่ากับ 88%  ซึ่งมากกว่าต้นทุน
ของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก (WACC) 17.40%  
 
 
 
 
 
 
 
¹ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส้าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
² อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส้าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
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Abstract 
 A project of operating a fruit smoothie store is created to study and assess feasibility of 
conducting a fruit smoothie business under the brand name of “Mango S-Teen”. Backed on the facts 
that the fruit smoothie market is expanding at a fast pace coupled with trend of customers who recently 
have turned to drink this type of beverage more, the fruit smoothie business continues to grow 
substantially. With these given appealing reasons, we are then interested to conduct this business plan, 
paving the way for success of running the fruit smoothie business. 
   Fruit smoothie products possess features that differentiate themselves from other counterpart 
beverage products. First of all, they are made of selected fresh fruit ingredient based on each individual 
customer’s preferences. Apart from the ingredient, their flavors are unique, resulted from fruit mixed 
in the process of production. The smoothie is, eventually, regarded as a type of beverage good to 
customer’s health, promoted under the slogan of “Fresh and Enjoy Style Smoothie”. Each glass of 
smoothie will be priced at THB 79 and sold in a store to be opened on the Asok BTS junction, the 
place where a number of target customers pass by and located near offices and Terminal 21 department 
store. 
  The corporate strategies employed in this plan are differentiation strategy, product 
development strategy and distribution channel expansion. Mango S-Teen is forecast to grow at 10% 
annually, achieving a total sales revenue of THB 2,829,780.00. The store will be started from the 
capital of THB 1 million, 60% of which will come from equity, and 40%  from  5-year bank loan. Pay-
back period is about a year and 9 months. Net Present Value (NPV) is at THB 4,650,132 and Internal 
Rate of Return (IRR) at 88%, exceeding WACC by 17.40% .      
 

บทท่ี 1 
บทน้ำ 

การท้าธุรกิจเคร่ืองดื่มน้้าผลไม้เป็นธุรกิจที่ก้าลังได้รับความนิยมตามกระแสนิยม ด้านสุขภาพที่
ก้าลังมาแรงในขณะนี้ ด้วยปัจจัยต่างๆท้าให้กลุ่มวัยทีนและวัยรุ่นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจสุขภาพ และดื่ม
น้้าผลไม้เพิ่มความสดชื่นกันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับดื่มน้้าผลไม้สด นอกจากจะได้ความอร่อยในรสชาติ 
ความสดชื่นแล้ว ยังได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ประกอบกับเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม ดังนั้น
ผลไม้จึงมีออกมาหลายหลายฤดูการ ให้กินได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการช่วยชาวสวนผลไม้ ให้สามารถ
ขายผลไม้ได้ตลอด เพราะความต้องการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผลไม้ไทยยังเป็นที่
นิยมของชาวต่างชาติ ด้วยเหตุน้ีจึงเล็งเห็นว่าการท้าธุรกิจ เกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม หรือน้้าปั่นผลไม้น่าจะเป็น
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โอกาสที่ดีจากกระแสนิยมที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ และเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต จึงเห็นว่าการท้า
ร้านน้้าผลไม้ปั่นน่าจะเป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีในการท้าธุรกิจ 
1.1 แนวคิดและรูปแบบกำรท้ำธุรกิจ 

ร้าน Mango S- teen. ก่อตั้งขึ้นโดย การร่วมทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 3 คน โดย ผู้ร่วมทุนมีแนวคิด
ว่า น้้าปั่นด้วยผลไม้เป็นเคร่ืองดื่มที่ก้าลังนิยมของผู้บริโภค ต่างมีความสนใจและใส่ใจในสุขภาพของ
ตัวเองมากขึ้น อีกทั้ง สภาพอากาศของเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ดังนั้นการขายน้้าปั่นเย็นๆก็จะเรียกความ
สนใจได้มาก จึงเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด  ทั้งนี้ทางธุรกิจเห็นว่าการท้าน้้าปั่นธรรมดาจะไม่มีความ
แตกต่างในท้องตลาดทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงคิดท้าน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ โดยมีการผสมเนื้อ
มะม่วงเป็นหลักในเคร่ืองดื่มนั้น ลูกค้าได้บริโภคเนื้อมะม่วงแท้ๆที่ได้คุณค่าและคุณประโยชน์ครบถ้วน 
อีกทั้งยังมีสูตรอ่ืนๆในการท้าน้้าสมูทตี้ โดยการใส่ สตอเบอร่ี เมลอน แมงโก้  พายแอ๊ปเปิ้ล  และใส่ชิ้น
มะม่วงน้้าดอกไม้หั่นสี่เหลี่ยม บนสมูทตี้ เพิ่มท๊อปปิ้งต่างๆ  สร้างความแตกต่างในตัวสินค้ าได้ ทางร้าน
เน้นสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เน้นคุณค่าที่ได้รับและรสชาติที่เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคโดยเมนูที่
ดึงดูดใจและเป็นจุดขายหลัก คือ Mango smoothies เนื่องจากเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ
ในแถบเอเชีย และคนไทยที่ชอบทานมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง ที่ เราคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ขาย
เองจากสวน นอกจากนี้เมนูอ่ืนๆก็มีความส้าคัญ และเป็นที่นิยม ดังนั้นเราจึงมีทางเลือกที่หลากหลายที่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)     “เป็นผู้น้าในตลาดน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้   ที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร”  
1.3 พันธกิจ (Mission)   

1. มุ่งพัฒนาและจ้าหน่ายน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ ที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของ 
ผู้บริโภค และเชื่อมั่นในสินค้าของธุรกิจ 

2. มุ่งพัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่าย โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ไป
ยังเขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพ ฯ 

1.4 เป้ำหมำย (Goal)  
1. เพิ่มยอดขายต่อปี ร้อยละ 10 และก้าไรสุทธิร้อยละ 15  
2. สร้างชื่อร้านแบรนด์ Mango S- teen ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยการท้าการตลาด 
3. เพิ่มสาขาในย่านชุมชนเมืองอีก 5 สาขาใน 5 ปี 
4. ขายธุรกิจเฟรนไชน์ให้กับผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ทั้งกรุงเทพ ต่างจังหวัดและใน

ต่างประเทศ 
5. ขยายธุรกิจไปต่างประเทศเมื่อแบรนด์สินค้าเข้มแข็งและผู้บริโภครู้จักสินค้าและชื่นชอบในตัว

สินค้า 
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 1.5 สัญลักษณ์และค้ำขวัญ 
 

น ้ำปั่นผลไม้ “เย็นชื่นใจ ในแบบ สมูทตี ” 
 “Fresh and enjoy style Smoothie” 

 
สัญลักษณ์ :  ใช้ชื่อร้านเป็นสัญลักษณ์ของน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ และเนื่องจากว่าสินค้าที่โดดเด่นเป็น
มะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง ดังนั้นจึงใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของชื่อร้าน เพื่อให้ลูกค้าจดจ้าได้ง่าย และถ้า
จะนึกถึงร้านน้้าผลไม้ปั่นสมูทตี้ ต้องนึกถึงร้าน Mango S-teen และเราเป็นร้านของคนรุ่นใหม่ ที่รัก
สุขภาพ จึงต้ังชื่อร้านว่า Mango S-teen   
ค้ำขวัญ :  น้้าปั่นผลไม้ “เย็นชื่นใจ ในแบบ สมูทตี้”   เพื่อให้ลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ได้รับทั้งความอร่อย 
คุณภาพ และคลายร้อน คลายกังวลจากการท้างาน หรือความเครียดจากสิ่งต่างๆได้  
1.6 ตลำดกลุ่มเป้ำหมำย 
 การเลือกตลาดเป้าหมาย ร้านขายน้้าปั่นสมูทตี้มะม่วง เพื่อสุขภาพ เน้นขายลูกค้าในกลุ่มคนที่เพศ
ทุกวัย ทั้งหญิงและชาย ช่วงอายุระหว่าง 18-45 ปี พนักงานออฟฟิต ในบริษัทย่านอโศก ชาวต่างชาติที่มา
ท้างานในย่านสุขุมวิท และนักท่องเที่ยว รวมทั้งจ้านวนคนที่โดยสารโดยใช้ BTS และ MRT อโศก มี
จ้านวนต่อวันมากกว่า 1แสนคน ดังนั้นการเลือกตลาดเป้าหมาย จึงเป็นการเลือก ลูกค้าที่โดยสารรถไฟฟ้า 
BTS อโศก และMRT สุขุมวิท รวมไปถึงพนักงานออฟฟิตย่านอโศกที่อยู่ใกล้ถึงทางเชื่อมรถไฟฟ้า
ดังกล่าว รวมทั้ง กลุ่มลูกค้าที่มาช๊อปปิ้งที่ศูนย์การค้าเทอมินอล       
1.7 ท้ำเลที่ตั ง               

การเลือกที่ตั้งร้าน Mango S-teen  
 ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า  BTS  สถานีอโศก 
(ถนนสุขุมวิท) ซึ่งมีทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน  

 MRT สุขุมวิท  การเลือกที่ตั้งร้านได้ค้านึงถึง 
ท้าเลที่เป็นย่านใจกลางเมือง  เป็นแหล่งธุรกิจ 
คนท้างาน  และเป็นสถานนี้ที่มีผู้โดยสาร 
ใช้บริการสูงที่สุด  เป็นท้าเลที่มีการคมนาคม 
สะดวก  มีผู้คนพลุกพล่าน และอยู่บริเวณทางเดินเ 
ข้าห้างเทอมินอล ศูนย์การค้าที่เป็นแหล่ง ช๊อปปิ้ง 
 สามารถท้ายอดขายได้ทั้งวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์  
โดยร้านแบ่งเป็นส่วนเก็บอุปกรณ์   

พื้นที่จัดเตรียมสินค้าพื้นที่รับออเดอร์และช้าระสินค้า  โดยหน้าร้านมีพื้นที่ความกว้าง  4  เมตร  
ความลึก  2  เมตร  เบอร์ติดต่อ 081-145-6781เว็ปไซร์ : Mango.s-teen@facebook.com 

mailto:Mango.s-teen@facebook.com
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1.8 ปัจจัยแห่งควำมส้ำเร็จ               
น ้ำปั่นผลไม้สมูทตี  เพื่อสุขภำพคือ รสชาติของน้้าปั่นสมูทตี้ อร่อยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า มีการ

ผสมส่วนผสมที่มีการวัดปริมาณที่แน่นอน เป็นอย่างดี เลือกสรรวัตถุดิบที่น้ามาใช้ในการท้าน้้าปั่นสมูทตี้  
ที่มีคุณภาพดี สะอาดและถูกหลักอนามัย หัวใจส้าคัญของร้าน  Mango S-teen คือ คุณภาพ ความสดใหม่
ของ ผลไม้ที่น้ามาเป็นวัตถุดิบ  

ท้ำเลท่ีตั ง  สถานที่ขายของร้านต้องตั้งอยู่ในท้าเลที่ดี สะดวกในการเข้าถึงและติดต่อ เช่น 
เน่ืองจากอยู่บริเวณจุดทางเชื่อมของ BTS และ MRT อีกทั้งยังอยู่ระหว่างทางเดินเข้าศูนย์การค้าเทอมินอล 
และเป็นจุดศูนย์กลางของย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด มีออฟฟิตกว่าพันบริษัทตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง 
ท้าให้เห็นถึงก้าลังซื้อของลูกค้าในย่านสังคมเมืองเป็นอย่างดี ลูกค้าเข้ามาซื้อได้ง่ายและสะดวก  

ภำพลักษณ์ดี เป็นที่รู้จักและจดจ้าของลูกค้า โดยจะต้องท้าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ว่าเมื่อพูดถึงชื่อ
ของร้านน้้าปั่นสมูทตี้  จะต้องนึกถึง “ร้าน Mango S- teen” โดยมีความคาดหวังในระดับ คุณภาพ และ
มาตรฐานที่น้าเสนอ 
ควำมคุ้มค่ำ ราคาเคร่ืองดื่มเหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาและเวลาของลูกค้า ซึ่งจะท้าให้ธุรกิจอยู่ในภาวะที่
เจริญเติบโตที่ยาวนานถึงแม้จะมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นมากทั้งคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม  หรือสินค้า
ทดแทน 
1.9 เงินลงทุน 

ในปีแรกที่ก่อตั้งร้าน Mango S- teen.  มีทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 600,000 
บาท โดยเงินลงทุนคนละ  20, 000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้ยังกู้ยืมเงินระยะยาวอีกจ้านวน 400,000 
บาท   กับ ธนาคารพาณิชย์      รวมเงินลงทุนคร้ังแรก 1 ล้านบาท 

 
            บทท่ี 2 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
 
2.1  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในระดับมหำภำค  (Macro environment) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาภาคโดยค้านึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปเพื่อทราบถึงผลกระทบที่
จะเข้ามาสู่ธุรกิจและองค์กรทุกๆองค์กรที่อยู่ในตลาด  จึงใช้  PEST เพื่อน้ามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพถึง
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด้าเนินธุรกิจซึ่งอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์หรือเป็นข้อจ้ากัดซึ่ งจะส่งผลต่อ
กิจการดังต่อไปนี้ 
1. ด้ำนกำรเมืองและนโยบำยของรัฐ (Politic)   

สถานะความมั่นคงของรัฐบาล  ยังมีสถานการณ์ที่หน้าเป็นห่วงในเร่ืองของความขัดแย้งทางด้าน
การเมืองซึ่งมีการนัดชุมนุมทางการเมืองอยู่บ่อยคร้ัง  อาจเกิดผลกระทบเมื่อเกิดเหตุความวุ่นวายทาง
การเมืองถ้ารัฐบาลประกาศปิดถนนหรือสถานีชั่วคราวแต่ รัฐบาลก็ได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้
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ผู้บริโภคเลือกบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพของประชาชน  โดยมีการสอน  การ
แนะน้า  การออกอธิบายรวมถึงการรณรงค์ ให้ทุกคนทานผักและผลไม้  ซึ่งเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ
เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก  รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจ SME ท้าให้ได้ผู้ประกอบการได้รับ
ประโยชน์ นโยบายด้านภาษี โดยธุรกิจจดทะเบียนการค้าแบบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จ้ากัด ซึ่งท้าให้
สามารถลดค่าภาษีจากการเสียภาษีนิติบุคคลธรรมดา 30% เป็น 15%- 20% ซึ่งท้าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านภาษีได้ 
2.  ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic)  

กลุ่มของธุรกิจประเภทอาหาร ประเภทเคร่ืองดื่ม  ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มจะมาแรง
เหมือนกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจค่อนข้างกว้าง จึงท้าให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากว่า ในอีกไม่กี่ปีประเทศเราก้าลัง
จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะท้าให้มีความต้องการด้านการบริโภคอาหาร
และเคร่ืองดื่มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ถ้าเร่ิมประกอบธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตก็จะท้าให้
ประสบความส้าเร็จได้ 
3. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social) 

กระแสนิยมปัจจุบันเน้นอาหารเพื่อสุขภาพกัน   เช่น   อาหารที่มีสารอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคและรักษาโรคได้  ซึ่งประโยชน์ต่อ
สุขภาพของสารอาหารเหล่านี้   ได้แก่  ลดปริมาณ     คอเลสเตอรอลในเส้นเลือด   เพิ่ มระบบภูมิคุ้มกัน 
ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน ซึ่งก็ครอบคลุมอาหารหลายกลุ่ม เช่น ผัก ผลไม้ 
สมุนไพร  รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม  ในปัจจุบันมีการดัดแปลสูตรอาหารและเคร่ืองดื่มต่างๆ  ให้
รสชาติตรงความต้องการของผู้บริโภค  และความสะดวกสบายให้ตรงกับวิธีชีวิตในปัจจุบันซึ่งมีเวลา
น้อย ท้างานเยอะและต้องการการดูแลสุขภาพไปควบคู่กัน  

4. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology)    
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท้าให้มีอุปกรณ์ต่างให้ได้เลือกใช้เพิ่มมากขึ้น  การหาอุปกรณ์

และวัสดุที่ต้องใช้ก็สามารถท้าได้ง่ายเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าท้าให้การประกอบธุรกิจต่างๆนั้น
สามารถท้าได้ง่ายดายและรวดเร็ว    ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสาย
และแบบไร้สาย  และผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี  ในปัจจุบันมีการพั ฒนาและการ
น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการ
โฆษณาและสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว    
2.2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมจุลภำค  (Micro environment) และ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยนอกในด้ำนแรงกดดัน 5 ประกำร (Five Forces Model) 

1.   Rivalry Among Current Competitors: กำรแข่งขันกันระหว่ำงคู่แข่งภำยในอุตสำหกรรม
เดียวกัน  ตลาดน้้าผลไม้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีผู้ขายจ้านวนมาก  สินค้าแต่
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ละชนิดจะมี ความแตกต่างกันน้อยมากการแข่งขันจึงต้องพยายามสร้างความแตกต่างในด้านอ่ืนๆ เช่น 
ผลไม้สดจากไร่ที่ได้มาตรฐานรับรองจากGAP จากภาครัฐ บรรจุภัณฑ์ หรือความหลากหลายของชนิด
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ Switching Cost ในการเปลี่ยนตราสินค้าต่้า ท้าให้ผู้บริโภคสามารถทดลอง
เปลี่ยนสินค้าได้ง่าย อุตสาหกรรมนี้จึงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง 

2.   Bargaining Power of Suppliers: อ้ำนำจต่อรองของ Supplier   เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ในปัจจุบันมีราคาในระดับกลางและหาได้ง่ายในท้องตลาด  ถ้าสินค้ามีไม่
เพียงพอในการผลิตแต่เรามี ผลไม้หลักที่ได้รับจากสวนมีการกระจายไปในสวนต่างๆในจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อให้เรามีอ้านาจการต่อรองจากเจ้าของสวนผลไม้  ผลไม้ชนิดอ่ืนๆ  ซื้อจากตลาดใหญ่ในกรุงเทพฯ  ซึ่ง
มีร้านค้าผลไม้ชนิดเดียวกันอยู่อย่างหลากหลายท้าให้ทางเลือกมีอ้านาจในการต่อรองกับ   Supplier   เน้น
สร้างความสัมพันธ์กับ  Supplier  ทั้งเจ้าของสวนผลไม้  และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผลไม้เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์แบบเอ้ือเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่ง  เห็นอกเห็นใจซึ่งกันละกัน  ไม่คดโกงและซื่อสัตย์ต่อกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับ   Supplier  

3.   Bargaining Power of Customers: อ้ำนำจต่อรองของลูกค้ำ   เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้้าปั่น
ผลไม้สมูทตี้ที่ใช้ผลไม้สดมีจ้านวนมาก แต่มีเพียงไม่กี่เจ้าที่สร้างความแตกต่างโดยใช้เนื้อผลไม้ที่มีราคา
แพงและคุณภาพดี เป็นส่วนประกอบหลัก ประกอบกับกระแสความนิยมเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน 
ท้าให้ผู้ที่สนใจจะทดลองดื่มมีอ้านาจในการต่อรอง ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในแง่สินค้าทดแทน
มากมายที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่คุณภาพของสินค้าและการให้บริการท้าให้ลูกค้าสามารถเลือก
เปลี่ยนแปลงยี่ห้อได้โดยง่าย จึงมีอ้านาจการต่อรองสูง 

4.   Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน    น้้าปั่น
ผลไม้สมูทตี้มีสินค้าทดแทนหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นน้้าอัดลม เคร่ืองดื่มบ้ารุงก้าลัง น้้าแร่  น้้าชาเขียว  
กาแฟ  น้้าเปล่าบรรจุขวด นมสดและเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ ซึ่งหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งสินค้าทดแทนเหล่านี้
ยังมีราคาต้่ากว่า ท้าให้น้้าปั่นผลไม้สมูทตี้มีกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างแคบ โดยเป็นสินค้าส้าหรับผู้บริโภคที่
มีรายได้ในระดับปานกลางขึ้นไป ท้าให้ความต้องการบริโภคน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้ยังมีไม่มากเท่าที่ควร 
เพราะส่วนหนึ่งถูกแย่งชิงจากเคร่ืองดื่มภายใต้ยี่ห้อดังมากมาย  ทางร้านจึงมีการคิดค้นผลิตน้้าปั่น
ผลไม้สมูทตี้รสชาติ ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า 

5.   Threat of New Entrance: ภัยคุกคำมจำกผู้แข่งขันหน้ำใหม่ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การผลิตไม่ยุ่งยากท้าให้ผู้เข้ามาใหม่เข้ามาแข่งขันได้ง่ายเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการผลิตมีราคาไม่
แพง  อุปกรณ์ไม่มาก  ไม่มีความซับซ้อนในการติดตั้ง  ท้าให้ผู้ที่อยากท้าธุรกิจเคร่ืองดื่มเข้ามาได้ง่าย
เพราะเงินลงทุนค่อนข้างต่้าประกอบกับกระแสความนิยมเคร่ืองดื่มบ้ารุงสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นใน
ปัจจุบัน นับเป็นแรงจูงใจอย่างยิ่ง ส้าหรับคู่แข่งรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาด้าเนินธุรกิจน้้าปั่นผลไม้สมูทตี้
ได้ง่าย อาจกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาประกอบธุรกิจน้้าปั่น
ผลไม้สมูทตี้ในอนาคตอันใกล้ 
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2.3 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. สินค้ามีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน 
2. สินค้าไม่มีสิ่งเจือปนสารเคมี 
3. สินค้าผลิตจากผลไม้สด ไม่ใช่การน้าผลไม้แช่แข็งท้าให้รักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่า
ผลไม้แช่แข็ง 
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพออกมารสชาติเหมือนกันทุก
แก้ว 
5.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เก่งและมีความรู้ความสามารถ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1.เป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 
2. เป็นธุรกิจที่เพิ่งเร่ิมต้นต้องใช้เงินลงทุนในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 
3. เงินทุนน้อย กว่าผู้ประกอบการายใหญ่ในตลาด 
4.บุคลากรพนักงานมีจ้ากัด 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส (Opportunity) 

1. กระแสสังคม ที่นิยมทานผลไม้หรือน้้าปั่นผลไม้   
2.แนวโน้มตลาดน้้าผลไม้ปั่นสมูทตี้ เร่ิมขยายตัวมากขึ้น  
3. ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้หมุนเวียนตลอด ทุก
ฤดูกาล 
4. ตลาดเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
5.การเข้าสู่อาเซียน จะท้าให้มีชาวต่างชาติมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ 

อุปสรรค (Threat) 
1. วัตถุดิบผลไม้สดส่วนใหญ่เป็นผลผลิตตามฤดูกาล ปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบจึงไม่
สม่้าเสมอและเป็นการยากที่จะควบคุมต้นทุนการผลิต 
2. สินค้าทดแทนมีราคาต่้ากว่า เช่น น้้าอัดลม เคร่ืองดื่มบ้ารุงก้าลัง นมสด และนมเปร้ียวและมี
จ้านวนมากในท้องตลาด 
3. สภาวะการแข่งขันอันรุนแรงของตลาดเคร่ืองดื่ม และบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทุ่มทุนด้าน
โฆษณาประชาสัมพันธ์  
4. อ้านาจการต่อรองของลูกค้ามีมาก ทางเลือกเยอะ  
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2.5 กำรวิเครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
 เป็นที่ทราบกันดีว่ากระแสความนิยมเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพในปัจจุบันก้าลังมาแรงอย่างมาก ท้า

ให้ผลิตภัณฑ์น้้าผลไม้ปั่นสมูทตี้ Mango S’teen ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น
อย่างมากมาย โดยสามารถจ้าแนกคู่แข่งได้เป็น 2 ประเภท คือ คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) และ
คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1. คู่แข่งทำงตรง (Direct Competitor)   หมายถึง เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากผักผลไม้หรือ
สมุนไพร โดยาสามารถจ้าแนกคู่แข่งทางตรงได้ดังต่อไปนี้ 
- กลุ่มน้้าผักผลไม้พร้อมดื่มที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายใหญ่ วางจ้าหน่ายทั่วไปในร้านสะดวกซื้อ (7-
eleven) และ (Tesco Lotus, Big C.) ต่างๆโดยมักมีตรายี่ห้อเป็นที่รู้จัก อาทิเช่น TIPCO, UFC, 
PANCHY, UNIF, ดอยค้า เป็นต้น 
-  กลุ่มน้้าผักผลไม้ที่จ้าหน่ายโดยซุ้มจ้า หน่ายเคร่ืองดื่มที่ตั้งตามแหล่งชุมชนต่างๆมีการจ้าหน่าย
ทั้งเคร่ืองดื่ม ไอศกรีม และอาหารว่าง อาทิเช่น QQ House, Cool Fresh Zone ของค่าย Nestle, 
Cool Drinks, ICE King, Coco Drinks, MR. Shake เป็นต้น 
- กลุ่มเคร่ืองดื่มประเภทนี้จะมีการผลิตที่ถูกสุขอนามัย ได้รับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
(องค์การอาหารและยา) โดยราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น MALEE, TIPCO 

2. คู่แข่งทำงอ้อม (Indirect Competitor)  คือ   พวกเคร่ืองดื่มต่างที่ไม่ได้ท้ามาจากผลไม้ อาทิเช่น  
นมสด นมกล่องยี่ห่อต่างๆ น้้าชาเขียว อิชิตัน โออิชิ กรีนที  เป๊ปซี่  เอส  โคล่า  หรือน้้าประเภท
ต่างๆ รวมถึงน้้าแร่ น้้าเปล่าแบรนด์อ่ืนๆ เคร่ืองดื่ม ที่สกัดจากสิ่งต่างๆ เช่น แบรนด์ซุปไก่สกัด 
เป๊ปทีน บิวติดิ้ง บีอ้ิง  และอ่ืนๆอีกมากมาย ที่ผลิตออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค
มากมาย ล้วนแต่บอกถึงคุณประโยชน์และสารอาหารที่จะได้รับ ล้วนเป็นคู่แข่งทางอ้อมที่อยู่ใน
หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มเหมือนกัน ที่พร้อมจะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด และก้าลังซื้อของ
ผู้บริโภคไป 

               
                                                                              บทท่ี 3 

แผนกำรเงิน   (Financial Plan) 
แผนการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของการจัดท้าแผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงินนี้จะช่วย

ผู้บริหารทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า เพื่อที่จะตัดสินใจวางกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Policy Decisions) 
ในด้าน การหาเงินทุน ระดมเงินทุน (Financing Decisions) การลงทุน การหารายได้ต่างๆ (Investment 
Decisions) การบริหารความเสี่ยง (Risk management)   การบริหารสภาพคล่อง   การด้าเนินงาน 
(Operating Decisions) โดยมีเป้าหมายในการบริหารที่มุ่งให้เจ้าของกิจการมีความมั่งคั่งมากที่สุด 
นอกจากนี้แผนการเงินจะแสดงผลกระทบทางด้านต่างๆ ที่เกิดจากความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบต่างๆ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงของ
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ยอดขาย การจัดท้าแผนทางการเงินจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นย้า และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจได้  
3.1 ประมำณกำรเงินลงทุนของโครงกำร 

ในการประมาณการเงินลงทุนโดยหลักแล้วจะเป็น การลงทุนในอุปกรณ์-เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
เคร่ืองตกแต่งภายในร้าน ค่าเช่าพื้นที่ขายบน BTS อโศก โดยไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภท
ที่ดินหรืออาคาร แต่จะมีรถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ นอกจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในร้าน ยังมี
ส่วนของสินทรัพย์ที่ใช้ในการด้าเนินงาน ทั้งวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการท้าน้้าปั่น
ผลไม้สมูทตี้ เพื่อสุขภาพ และเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งประมาณการลงทุนสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
แหล่งท่ีมำและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 

 
หลักทรัพย์ที่ใช้ในกำรกู้ยืม 

การขอความสนับสนุนทางด้านการเงิน จะเป็นการขอผ่านธนาคารกรุงไทย KTB SME Start-Up   
วงเงินกู้แบบมีก้าหนดระยะเวลา (Term Loan – T/L) เป็นหลัก โดยแบ่งวงเงินกู้ยืมออกเป็นสองส่วน คือ 
1. เงินกู้ยืมเพื่อการซื้ออุปกรณ์และตกแต่งร้าน    2. เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น   ส้าหรับหลักทรัพย์ที่ใช้ใน
การค้้าประกันนั้นจะใช้หลักประกันของธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้ตอนจัดตั้งธุรกิจ    และ  ใช้หนังสือค้้า
ประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมวางเป็นหลักทรัพย์ค้้าประกัน  โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมการค้้าประกันที่ ร้อยละ 2.5 ของวงเงินสินเชื่อที่ค้้าประกันต่อปี ธนาคารคิดอัตรา 

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

รำยกำร บำท รำยกำร บำท 
ค่าตกแต่ง 60,000 ทุนจากผู้ถือหุ้น (ร่วมทุน 3คน คนละ

20,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท ) Ke 
= 22% 

600,000 

อุปกรณ์ภายในร้าน 100,000 เงินกู้ KTB (MRR+2.5%) + (ค่าธรรมเนียม บสย 
2.5%) 

รถกระบะ (มือสองรวมค่า
ประกันภัย) 

400,000 เงินกู้ระยะยาว  400,000 

ค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้า 3เดือน 60,000 MRR=8.1%  
เงินลงทุนหมุนเวียน 380,000 ต้นทุนหนี้สิน Kd = 13.10%  

รวมแหล่งใช้ไปของเงินทุน 1,000,000 รวมแหล่งท่ีมำของเงินทุน 1,000,000 

โครงสร้ำงทำงกำรเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 60%              หนี สิน 40% 
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MRR+2.5% ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ8.10  ดังนั้นร้านจะสามารถกู้ได้โดยการเสียดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 10.6%  บวกค่าธรรมเนียมการค้้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมอีก
ร้อยละ2.5 ต่อปี ดังนั้นต้นทุนเงินกู้ยืมระยะยาวของร้านจะเท่ากับร้อยละ 13.10  ต่อปี 
ประมำณกำรดอกเบี ยจ่ำย 
 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ระดับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.10% ต่อปี โดยกู้ยืม
ระยะยาวจ้านวน 400,000 บาท กู้ในปีที่ แรกที่เปิดธุรกิจ ก้าหนดช้าระ 5 ปี เร่ิมจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน
ปีแรกที่เปิดด้าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี เงินต้นคงเหลือ จ่ำยช้ำระดอกเบี ย จ่ำยเงินต้น รวมเงินต้นและดอกเบี ย 
1 400,000 (48,813) (60,648) 109,461 
2 339,352 (40,373) (69,087) 109,461 
3 270,265 (30,865) (78,596) 109,461 
4 191,669 (19,822) (89,639) 109,461 
5 102,031 (7,348) (102,031) 109,379 

  
147,221 400,000 547,221 
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3.2 สมมติฐำนทำงกำรเงิน 
ในการประมาณการยอดขาย 5 ปีแรกของการด้าเนินการ   อัตราการเติบโตของยอดขาย 10% ใน 

5 ปีแรก และคงที่ 5% หลังจากปีที่ 5 เป็นต้นไป  รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
 

สมมติฐำนทำงกำรเงิน (Assumptions) ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย 
 

- 10% 10% 10% 10% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินงำน 
      ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของยอดขาย 5% 3% 3% 3% 3% 

ค่าส่งเสริมการขาย ของยอดขาย 3% 3% 3% 3% 3% 

เงินเดือน เดือนละ 65,000 780,000 10% 10% 10% 10% 

ค่าเช่าสถานที่ เดือนละ 20,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

ค่าขนส่งสินค้า ของยอดขาย 1% 1% 1% 1% 1% 

ค่าไฟฟ้า น้้าประปา เดือนละ 6,000 72,000 5% 5% 5% 5% 

ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 1,500 18,000 2% 2% 2% 2% 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีละ 5,000 3% 3% 3% 3% 

นโยบำยทำงกำรเงิน ค่าเส่ือมราคา   (คิดวิธีเส้นตรง 5 ป)ี 

เจ้าหนี้การค้า ของยอดขาย 5% 5% 5% 5% 5% 

สินค้าคงเหลือ ของยอดขาย 2% 2% 2% 2% 2% 

ต้นทุนสินค้าขาย ของยอดขาย 30% 30% 30% 30% 30% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของยอดขาย 3% 3% 3% 3% 3% 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว      13.10%      ,   (อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ะยะส้ัน   15.6%  กรณีที่ร้านขาดสภาพคล่อง) 

นโยบายทางการเงนิอื่นๆ     (ขายสินค้าเปน็เงนิสดทุกกรณี)       ระยะเวลาที่ใช้ในการค้านวณใน 1 ปี  365 วัน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน ke  =  22% 
อ้ำงอิง :  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 4ปี (30  ก.ย. 2552– 30 
ก.ย. 2556) 

อัตราภาษี  T = 20%,  นโยบายจ่ายปันผล 30% ของก้าไรสุทธิ , อัตราเงินเฟ้อ2.7% อ้างอิงกระทรวงพาณิชย์ 
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ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี      กิจการใช้การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร โดยวิธีเส้น ตรง
ตามอายุการใช้งานของทรัพย์สินดังต่อไปนี้     โดยบันทึกราคาทุนและหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์ 

 
3.3 ประมำณกำรในกำรขำยรำยเดือน   (คิดเป็น 50% ของก้าลังการผลิตเต็มก้าลัง และประมาณการขาย

ของฝ่ายการตลาด) 

เดือน จ้ำนวนขำย รำคำขำย รำยได้ รำยได้สะสม 

1 2,670 79 210,930 210,930 
2 2,280 79 180,120 391,050 
3 2,010 79 158,790 549,840 
4 2,970 79 234,630 784,470 
5 3,600 79 284,400 1,068,870 
6 2,250 79 177,750 1,246,620 
7 2,880 79 227,520 1,474,140 
8 3,300 79 260,700 1,734,840 
9 3,330 79 263,070 1,997,910 

10 2,970 79 234,630 2,232,540 
11 3,510 79 277,290 2,509,830 
12 4,050 79 319,950 2,829,780 

เงินสดรับ(ปีแรก) 35,820 79 2,829,780   

 
 
 
 

รำยกำร รำคำทุน อำยุใช้
งำน 

ค่ำเสื่อมรำคำ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ตกแต่งร้าน 60,000 5 ป ี 12,000 ต่อป ี 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 
อุปกรณ์ใน
ร้าน 

100,000 5 ป ี 20,000 ต่อป ี 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 

รถยนต ์ 400,000 5 ป ี 80,000 ต่อป ี 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000 
รวม 560,000 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 112,000 224,000 336,000 448,000 560,000 
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3.4 ประมำณกำรรำยได้จำกกำรขำย  
รำยกำร ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 

จ้านวนแก้วที่ขายสินค้า (เพิ่มปีละ10%) 35,820 39,402 43,342 47,676 52,444 
ราคาขาย      (79 บาท/แก้ว) 79 79 79 79 79 
รำยได้จำกกำรขำย(บำท) 2,829,780 3,112,758 3,424,034 3,766,437 4,143,081 

 
3.5 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและกำรขำย 

รำยกำร ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)      
       เงินเดือนพนักงาน 780,000 858,000 943,800 1,038,180 1,141,998 
       ค่าเช่าพ้ืนที่ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 
       ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 141,489 93,383 102,721 112,993 124,292 
       ค่าส่งเสริมการขาย 84,893 93,383 102,721 112,993 124,292 
       ค่าขนส่งสินค้า 28,298 31,128 34,240 37,664 41,431 
       ค่าโทรศัพท์ 18,000 18,360 18,727 19,102 19,484 
       ค่าไฟฟ้า น้้าประปา 72,000 75,600 79,380 83,349 87,516 
       ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,000 5,150 5,305 5,464 5,628 
 รวม คชจ. กำรบริหำรและกำรขำย (1) 1,369,680 1,415,003 1,526,894 1,649,745 1,784,641 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย       
       ค่าเส่ือมราคาตกแต่งร้าน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
       ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ภายในร้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
       ค่าเส่ือมราคารถยนต์ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
        รวมค่ำเสื่อมรำคำ (2) 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1+2      (บำท) 1,481,680 1,527,003 1,638,894 1,761,745 1,896,641 
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3.6 ประมำณกำรงบก้ำไรขำดทุน 
 

รำยกำร ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 

ขาย 2,829,780 3,112,758 3,424,034 3,766,437 4,143,081 
        ต้นทุนขาย 848,934 933,827 1,027,210 1,129,931 1,242,924 
ก้าไรขั้นต้น       1,980,846 2,178,931 2,396,824 2,636,506 2,900,157 
        ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 1,369,680 1,415,003 1,526,894 1,649,745 1,784,641 
         ค่าเส่ือมราคา 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 
ก้าไรจากการด้าเนินงาน 499,166 651,928 757,930 874,761 1,003,515 
         ดอกเบี้ยจ่าย 48,813 40,373 30,865 19,822 7,348 
ก้าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 450,353 611,554 727,065 854,939 996167 
        ภาษีเงินได้นิติบุคคล 67,553 91,733 109,060 128,241 149,425 
ก้ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 382,800 519,821 618,005 726,698 846,742 
         เงินปันผลจ่าย  114,840 155,946 185,401 218,009 254,023 
 ก้าไร(ขาดทุน)สุทธิ หลังเงินปันผล 267,960 363,875 432,603 508,689 592,719 
ก้าไรสะสมต้นปี 0 267,960 631,835 1,064,438 1,573,127 
ก้าไรสะสมปลายปี 267,960 631,835 1,064,438 1,573,127 2,165,846 
ก้ำไรสุทธิต่อหุ้น 19.14 25.99 30.90 36.33 42.34 
อัตราก้าไรสุทธ ิ 13.53% 16.70% 18.05% 19.29% 20.44% 

 
 
หมำยเหตุ  กำรเสียภำษีธุรกิจ SME’s เฉพำะรำยท่ีมีทุนจดทะเบียนช้ำระแล้วไม่เกิน 5 ล้ำนบำท และมี
รำยได้ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท มีเงื่อนไขดังนี   
1. ก้ำไรสุทธ ิตั งแต่ 1 บำทแรก ถึง 300,000 บำท ยกเว้นภำษี 
2. ก้ำไรสุทธิตั งแต่ 300,001 บำท ถึง 1 ล้ำนบำท เสียภำษีอัตรำ 15 % 
3. ก้ำไรสุทธิตั งแต่ 1 ล้ำนขึ นไป เสียภำษีอัตรำ 20 % 

อ้ำงอิง : http://www.rd.go.th (กรมสรรพำกร) 
 
 
 
 
 



139 
 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

3.7    ประมำณกำรงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
    

รำยกำร ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

สินทรัพย ์      
สินทรัพย์หมุนเวียน      
     เงินสด และ เงินฝากธนาคาร 650,823 995,367 1,341,302 1,735,148 2,181,523 
     หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 278,924 426,586 574,844 743,635 934,939 
     สินค้าคงเหลือ 56,596 62,255 68,481 75,329 82,862 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 84,893 93,383 102,721 112,993 124,292 
     ค่าเช่าพ้ืนที่จ่ายล่วงหน้า 60,000 0 0 0 0 
     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,131,236 1,577,590 2,087,347 2,667,104 3,323,616 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
      ตกแต่งร้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
      อุปกรณ์ภายในร้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
     รถยนต์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
                ค่าเส่ือมราคาสะสม 112,000 224,000 336,000 448,000 560,000 
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 448,000 336,000 224,000 112,000 0 

รวมสินทรัพย ์ 1,579,236 1,913,590 2,311,347 2,779,104 3,323,616 

หนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น      
หนี สินหมุนเวียน      
     เจ้าหนี้การค้า 282,978 311,276 342,403 376,644 414,308 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28,298 31,128 34,240 37,664 41,431 
     รวมหนี สินหมุนเวียน 311,276 342,403 376,644 414,308 455,739 

หนี สินไม่หมุนเวียน      
     เงินกู้ระยะยาว 400,000 339,352 270,265 191,669 102,031 
     รวมหนี สิน 711,276 681,756 646,909 605,977 557,769 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
      ทุนจดทะเบียนช้าระแล้ว 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
       ก้าไร (ขาดทุน) สะสม 267,960 631,835 1,064,438 1,573,127 2,165,846 
       รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 867,960 1,231,835 1,664,438 2,173,127 2,765,846 

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,579,236 1,913,590 2,311,347 2,779,104 3,323,616 
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3.8     ประมำณกำรงบกระแสเงินสด  
ประมำณกำรงบกระแสเงินสด ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด้ำเนนิงำน 
ก้าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 382,800 519,821 618,005 726,698 846,742 
   ค่าเส่ือมราคา 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 
   สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึน้) (56,596) (5,660) (6,226) (6,848) (7,533) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น) (84,893) (8,489) (9,338) (10,272) (11,299) 
   ค่าเช่าพ้ืนทีจ่่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น) (60,000) 60,000 0 0 0 
   เจ้าหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น) 282,978 28,298 31,128 34,240 37,664 
    หนี้สินหมนุเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) 28,298 2,830 3,113 3,424 3,766 
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรม
ด้ำเนินงำน 604,587 708,800 748,681 859,242 981,341 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 
      ค่าตกแต่ง อุปกรณ์และรถยนต์ลดลง   
(เพิ่มขึน้) (560,000) 0 0 0 0 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (560,000) 0 0 0 0 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(ลดลง) 400,000 (60,648) (69,087) (78,596) (98,639) 
   หุ้นสามัญเพิ่มขึน้ (ลดลง) 600,000 0 0 0 0 
   จ่ายเงนิปันผล (114,840) (155,946) (185,401) (218,009) (254,023) 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 885,160 (216,594) (254,488) (296,605) (343,662) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิเพิ่มขึ น 929,747 492,206 494,193 562,637 637,680 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นป ี 0 929,747 1,421,953 1,916,145 2,478,782 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ้นปี 929,747 1,421,953 1,916,145 2,478,782 3,116,462 

 
3.9   ประมำณกำรกระแสเงินสดตลอดอำยุ 5ปี  

 

กระแสเงินสด ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 
ก้าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 499,166 651,928 757,930 8747,61 1,003,515 
หัก ภาษีจ่าย 20% 99,833 130,386 151,586 174,952 200,703 

NOPAT  399,333 521,542 606,344 699,809 802,812 
บวก ค่าเส่ือมราคา (Dep.) 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 
กระแสเงินสดจำกกำรด้ำเนินงำนสุทธิ (OCF) 511,333 633,542 718,344 811,809 914,812 
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5 

-1,000,000 914,812 

7,746,393 

8,661,205 

811,809 718,344 633,542 511,333 

3.10   ประเมินมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกำรลงทุน (NPV) และ IRR)   
ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก = WACC            
 สูตร   WACC = [Wd x Kd (1-T)] + [We x Ke]  

 
Wd    =    อัตราร้อยละของหนี้สินต่อโครงสร้างเงินทุนรวม, สัดส่วนเงินทุนรวม = 0.4 
We    =     อัตราร้อยละของส่วนของเจ้าของต่อโครงสร้างเงินทุนรวม = 0.6 
Kd     =    ต้นทุนเงินทุนของหน้ีสินก่อนภาษี, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ = 13.10 %  
Ke     =    ต้นทุนของเงินทุนของส่วนของเจ้าของ, อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ = 22 % 
T       =    อัตราภาษี = 20%  

WACC    =     [Wd x Kd (1-T)] + [We x Ke]  
      =      [(0.4)(13.10%)(1-0.2)] + [(0.6)(22%)]  
      =      [(0.4)(10.48%)] + [(0.6)(22%)]  
       =       4.192% + 13.20%  
      =       17.40 % 
 
WACC = 17.40%     NCF 1                   NCF 2                 NCF 3                  NCF 4            NCF 5 
 
 
 
 
 
 
 
Initial Investment                               Operating cash flow                                    Terminal cash flow 
 
 
ค้านวณกระแสเงินสดในปีที่ 5 จากสูตร   Terminal CF 5     =  NCF5 x (1+g)   

                (WACC - g)                    
          =   914,812 x    (1+0.05)      
                   (0.1740 - 0.05) 
          =   7,746,393 
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 NPV = PV (กระแสเงินสดรับ) – PV (กระแสเงินสดจ่ำย) 
 
 
 
ระยะเวลำคืนทุน (Pay-back Period) 
PB        =     1 + 488,667  
                              633,542 
                             =     1.77   ปี 
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน 
 
 
 

 
สรุป  จากการศึกษาแผนการตลาดพบว่ากิจการมีการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจ้านวน   

600,000 บาท  และจากการกู้ยืม จ้านวน 400,000 บาท  ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน 60%: 40 %   
และ   คิดเป็นต้นทุนถั่งเฉลี่ยถั่งน้้าหนัก WACC = 17.40% และจากการประเมินการกระแสเงินสด 5 ปี 
และประเมิน ด้วยวิธี NPV พบว่า NPV มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV เท่ากับ 4,650,132 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 และอัตราผลตอบแทน IRR = 88 % ซึ่งมากกว่า ต้นทุน WACCโครงการลงทุนของกิจการมี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน ดังน้ัน ธุรกิจนี้จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 
กระแสเงินสด 

(NCF) 
0 -1,000,000 
1 511,333 
2 633,542 
3 718,344 
4 811,809 
5 8,661,205 

NPV 4,650,132 

IRR 88% 
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3.11    กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

1.อัตรำส่วนแสดงสภำพคล่อง (Liquidity Ratios)            ปีที่ 1         ปีที่ 2           ปีที่ 3           ปีที่ 4           ปีที่ 5 
1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.63 4.61 5.54 6.44 7.29 
1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน(เท่า) 2.81 3.97 4.91 5.80 6.66 
2.อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินทรัพย์ (Activity Ratios)  
2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม(เท่า) 1.79 1.63 1.48 1.36 1.25 
2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร(เท่า) 6.32 9.26 15.29 33.63 - 
2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ(ครั้ง) 15 15 15 15 15 
2.4 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้า (วัน) 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 
3.อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรช้ำระหนี สินระยะยำว (Leverage Ratios) 
3.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์(เท่า) 0.45 0.36 0.28 0.22 0.17 
3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 0.55 0.39 0.28 0.20 
3.3 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  10.23 16.15 24.56 44.13 136.57 
4.อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท้ำก้ำไร (Profitability Ratios) 
4.1 อัตราก้าไรสุทธิต่อค่าขาย 13.53% 16.70% 18.05% 19.29% 20.44% 
4.2 อัตราก้าไรจากการด้าเนินงานต่อค่าขาย 17.64% 20.94% 22.14% 23.23% 24.22% 
4.3 อัตราก้าไรขั้นต้นต่อค่าขาย 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 
4.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA) 24.24% 27.16% 26.74% 26.15% 25.48% 
4.5 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(ROE) 44.10% 42.20% 37.13% 33.44% 30.61% 
4.6 อัตราการจ่ายเงินปันผล 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 
5.อัตรำส่วนแสดงมูลค่ำตำมรำคำตลำด   
5.1 ก้าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 19.14 25.99 30.90 36.33 42.34 
5.2 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.74 7.80 9.27 10.90 12.70 

 
3.12  สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 จากการศึกษาแผนการตลาดพบว่ากิจการมีการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจ้านวน   
600,000 บาท  และจากการกู้ยืม จ้านวน 400,000 บาท  ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน 60%: 40 %   
และคิดเป็นต้นทุนถั่งเฉลี่ยถั่งน้้าหนัก WACC = 17.40 % และจากการประเมินการกระแสเงินสด 5 ปี 
และประเมิน ด้วยวิธี NPV พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 4,650,132 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 
และอัตราผลตอบแทน IRR = 88 % ซึ่งมากกว่า ต้นทุน WACCโครงการลงทุนของกิจการมีระยะเวลาคืน
ทุนเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน ดังนั้น ธุรกิจนี้จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน และจากการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินตลอด 5 ปี พบว่า 
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กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนแสดงสภำพคล่อง (Liquidity Ratios)                      
 อัตรำส่วนแสดงสภำพคล่อง จะใช้วัดความสามารถของบริษัทในการช้าระหนี้สินระยะสั้นและ
การจัดหาเงินทุนฉุกเฉินได้ตามความต้องการ ผู้ให้สินเชื่อระยะสั้น เช่นสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้การค้า 
จะสนใจหากธุรกิจมีสภาพคล่องที่ดี จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นการวัดสภาพคล่องทางการเงินระยะ
สั้นของกิจการเป็นอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ถ้า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีค่าสูง แสดงว่าสภาพคล่องของกิจการมีมาก จากการวิเคราะห์สภาพคล่องของ
ธุรกิจ 5 ปี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีสภาพคล่องดี มีสินทรัพย์เป็น 3.63 เท่าของหนี้สิน ในปีที่ 1 และ 4.61  
5.54   6.44  7.29 ในปีที่ 2  3 4 5 ตามล้าดับ แสดงว่ากิจการมีความคล่องตัวสูงมาก  เมื่อพิจารณา
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  คือ 2.81 , 3.97 , 4.91,  5.80,  6.66, เท่า ของหนี้สิน ในปีที่ 1-5 ก็จะเห็นว่า
ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายช้าระหนี้ระยะสั้นสูงเช่นเดียวกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน  ในมุมมองของ
เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินมองว่า สินทรัพย์เป็น 2เท่าของหนี้สิน ก็ถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงิน 
วิเครำะห์อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินทรัพย์ (Activity Ratios)  
 จำกอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นว่า กิจการได้ใช้สินทรัพย์ในการด้าเนินงาน
สร้างยอดขายได้เป็นกี่เท่าของสินทรัพย์รวม ถ้าอัตราส่วนน้ีสูง แสดงว่ากิจการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ลงทุนน้อยแต่สร้างยอดขายได้มาก ดังจะเห็นจากอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม
ข้างต้นที่มีค่า 1.79   1.63 1.48 1.36 1.25 เท่า ในปีที่ 1-5 ตามล้าดับ แสดงว่ากิจการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จำกอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ถำวร เป็นสินทรัพย์ที่มีความส้าคัญต่อยอดขายของกิจการ  คือ
จะแสดงให้เห็นว่า ได้ใช้สินทรัพย์ถาวรสร้างยอดขายได้เป็นกี่เท่าของสินทรัพย์ถาวร จากตารางข้างต้น 
อัตราส่วนน้ีสูง แสดงให้เห็นว่ากิจการบริหารสินทรัพย์ถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จำกอัตรำกำรหมุนของสินค้ำคงเหลือ เป็นตัววัดจ้านวนคร้ังของสินค้าคงเหลือที่ขายออกไปใน
ระหว่างงวด ซึ่งเป็นการวัดสภาพคล่องของสินค้าคงเหลือ  จากตารางข้างต้น อัตราการหมุน เท่า กับ 15 
คร้ัง แสดงให้เห็นถึงการหมุนของสินค้าคงเหลือยิ่งเร็ว ท้าให้เงินสดจมอยู่ในสินค้าคงเหลือน้อย สามารถ
ขายสินค้าได้เร็ว 
วิเครำะห์อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรช้ำระหนี  (Leverage Ratios) 
 จำกอัตรำส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์รวม ถ้ามีค่าต่้า แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่มีความ
เสี่ยงน้อย  เป็นการวัด แหล่งเงินทุนของกิจการว่าส่วนใหญ่ได้จากเจ้าหนี้หรือผู้เป็นหุ้นส่วน  ถ้าสูงแสดง
ว่าธุรกิจจัดหาเงินจากการกู้ยืมเจ้าหนี้จ้านวนมาก ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการช้าระหนี้ตามภาระเมื่อครบ
ก้าหนด  ในมุมมองของเจ้าหนี้ ต้องการธุรกิจที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมที่มีค่าต่้าๆ จากตาราง
ข้างต้น กิจการมีหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมต่้าตลอด 5 ปี และมีความเสี่ยงในการช้าระหนี้ต่้า 
  



145 
 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

 จำกอัตรำหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมเปรียบเทียบผู้ถือหุ้น แสดงให้
เห็นว่าแหล่งเงินทุนของกิจการได้จากหนี้สินเป็น  0.82 เท่า ของเงินทุนที่ได้จากส่วนของหุ้นส่วน   
หมายความว่า ทุก 1บาท ที่กิจการใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้น จะใช้เงินทุนจากหนี้สิน 0.82 บาท ในปีที่ 1 และ
อีก 4 ปี 0.55 0.39 0.28 0.20 เท่า ตามล้าดับ มีอัตราส่วนลดลง แสดงให้เห็นว่ากิจการใช้เงินทุนจากหนี้สิน
น้อยกว่าส่วนผู้ถือหุ้น 
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบี ย  ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการจ่าย
ภาระดอกเบี้ยได้ดี เพียงได้ จากอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น จะเห็นว่า
กิจการมีความสามารถในการช้าระดอกเบี้ยในระดับสูง ซึ่งสูงขึ้นในทุกๆปี 
กำรวิเครำะหอ์ัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท้ำก้ำไร (Profitability Ratios) 
 เป็นเคร่ืองมือในการวัดความส้าเร็จในการด้าเนินงานของธุรกิจ ผลการด้าเนินงานของธุรกิจจะ
ส่งผลในด้านการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและหุ้นส่วน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ
ในการเติบโตในอนาคต  จากตารางข้างต้น ธุรกิจมีอัตราก้าไรขั้นต้น 70% ในทุกๆปี อัตราก้าไรจากการ
ด้าเนินงานสูงขึ้นทุกๆปี ตลอดจนอัตราก้าไรสุทธิสูงขึ้นทุกๆปี โดยในปีแรก 13.53 % และอัตรา
ผลตอบแทนของ ROA, ROE อยู่ในระดับสูงในทุกๆปี ได้รับผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้
เจ้าหนี้ และมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสม่้าเสมอ ที่อัตรา 30% ต่อปี โอกาสเจริญเติบโตของบริษัทมี
สูง 
วิเครำะห์อัตรำส่วนแสดงมูลค่ำตำมรำคำตลำด   
 ธุรกิจมีก้าไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีตามตางรางข้างต้น โดยในปีแรกที่ 19.14 บาท ต่อ
หุ้นและอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีเช่นเดียวกัน โดยในปีแรกที่ 5.74 บาท ต่อ หุ้น แสดง
ถึงความน่าสนใจในการลงทุน 
  



146 
 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

บทท่ี 4 
แผนประเมินควำมเสี่ยง 

(แผนฉุกเฉินของแผนการเงิน) 
 

เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวรับสถานการณ์ ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ตามแผนหลักได้ทันเวลา และเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 
 

ล้ำดับ ลักษณะปัญหำหรือควำม
เสี่ยง 

ผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ น 

แนวทำงในกำรแก้ไข 

1 กรณีการขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน 

ไม่มีเงินทุน
หมุนเวียนใน
กิจการ 

1. เตรียมของใช้วงเงิน O/D กับธนาคาร
พาณิชย์ไว้ล่วงหน้า 
2. ยืมเงินในรูปของตั๋วสัญญาใช้ระยะ
สั้นเงินกับธนาคาร KTB BANK 
3.กู้เงินระยะสั้นกับผู้ถือหุ้น 

2 กรณีที่ธุรกิจต้องการลงทุน
เพิ่มเน่ืองจากแนวโน้มการ
เติบโตในอนาคตดี โดยการ
ขยายร้าน 

ไม่มีเงินทุนจ้านวน
ที่มากพอในการ
ขยายธุรกิจมีเพียง
ก้าไรสะสมเท่านั้น 

1.กู้เงินระยะยาวเพิ่มกับสถาบันการเงิน
ที่ได้ท้าการติดต่อไว้หรือกับสถาบัน
การเงิน เลือกแหล่งเงินทุนที่ต่้าที่สุด 
2.ออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อระดมเงินทุนจาก
ผู้ถือหุ้น 
3. ขอการสนับสนุนทางการเงินกับผู้ที่
สนใจในธุรกิจ  

3 กรณีที่แผนกอ่ืนๆบริหาร
ต้นทุนไม่มีประสิทธิภาพท้า
ให้ต้นทุนสินค้าสูง เงินไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  

ส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องทาง
การเงิน ธุรกิจขาด
เงินทุนที่จะใช้
ด้าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่อง กิจการอ
ยุดชะงัก 

1. ท้าประมาณการต้นทุนเพื่อตัดต้นทุน
ที่ไม่จ้าเป็นออกเหลือไว้แต่ต้นทุนที่
จ้าเป็นต่อการผลิตเท่านั้น 
2.ควบคุมการจ่ายเงินให้รัดกุม 
3 จัดท้างบกระแสเงินสดไว้ล่วงหน้า 
เพื่อดูความต้องการใช้เงินในช่วงเวลา
ต่างๆ 
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4 กรณีที่สินค้าไม่สามารถขาย
ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 

รายได้ลดลง 
รายจ่ายคงที่ 

1.หยุดการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุ
อุปกรณ์ในงวดถัดไป 
2.กรณีที่ยอดขายต่้ามาก กิจการจะรอดู
ผลต่ออีก 3เดือน โดยชะลอการใช้จ่าย
ตามแผนไว้ ปรับลดค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ชะลอได้ไว้ก่อน 

5 กรณีที่มีคู่แข่งขายสินค้าใน
ลักษณะเดียวกันหลังจากเปิด
ธุรกิจไปได้ 6 เดือน – 1 ปี 

รายได้จากการขาย
ลดลง 

1.ปรับแผนด้านการเงินให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่อาจคลาดเคลื่อนได้ 

6 กรณีที่ยอดขายสูงกว่า
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้
มากกว่าร้อยละ 20% ภายใน1
ปี 

ต้องท้าการผลิต
เพิ่มขึ้น สั่งซื้อ
วัตถุดิบมากขึ้น 

1.วางแผนทางการเงินให้สัมพันธ์กับ
การเพิ่มก้าลังการผลิตและยอดขายที่
เพิ่มขึ้น 

 
 
      บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะในกำรด้ำเนินงำน 

 ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงและดีขึ้น เพื่อจะได้วางแผนใน
งบประมาณการจ่ายเงินลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ เช่น การขยายสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดในอนาคต 
เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตและแข็งแกร่งขึ้น และขยายไปประเทศเพื่อนบ้าน 

 ธุรกิจควรเลือกแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่้าที่สุด เพื่อจะได้เสียภาระต้นทุนในการจ่ายดอกเบี้ย
น้อยลง ก้าไรสุทธิจะได้เพิ่มสูงขึ้น 

 ควรบริหารงานด้านงบประมาณการเงินด้วยความระมัดระวัง ปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอยู่สม่้าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ และแผนงบประมาณทางการเงินได้ทันเวลา 
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 หากภายในระยะเวลา 3ปี ธุรกิจไม่สมารถบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ ให้พิจารณาทางเลือกหาผู้
ร่วมทุนที่มีประสบการณ์การบริหารงานที่มีความเกี่ยวเน่ืองมาช่วยในการปรับโครงสร้างบริหาร
และด้าเนินการต่อไป 

 หากภายในระยะเวลา 2ปี  ธุรกิจไม่สมารถคืนทุนได้ ควรพิจารณาการเพิ่มทุนและจัดท้าแผน
ธุรกิจต่อหุ้นส่วน และก้าหนดระยะเวลาของแผนใหม่ไม่เกิน 2ป ี

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในอนาคตถ้าต้องท้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย จากต่างประเทศ ควรจะซื้ออนุพันธ์ทางการเงิน (Fx Spost, Fx 
Forward, Fx Swop, Fx Option) ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง จะมีต้นทุนแค่ค่าพรีเมียมที่ต้อง
จ่าย และสามารถป้องกันการขาดทุนที่ไม่จ้ากัดได้ หากเกิดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน (ในกรณีที่ต้องท้าการซื้อขายต่างประเทศ หรือขยายสาขาในอนาคต (เปิดAEC 
ปี 2558) 
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แผนธุรกิจ บริษัท BREAKFAST DELIVERY จ ำกัด: แผนกำรเงิน 
BUSINESS PLAN OF BREAKFAST DELIVERY CO., LTD. : FINANCIAL PLAN 

ฐิตารีย์ โสธรกุลโรจน์ 1   กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2 

--------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 แผนธุรกิจ BREAKFAST DELIVERY มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน
ธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ โดยรายการอาหารที่ทางร้านน าเสนอนั้น จะเป็นรายการอาหารที่เน้น
เพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยในการศึกษาจะมุ่งเน้นที่ความ
เป็นไปได้ทางการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และผลตอบแทนจากการด าเนินงาน เป้าหมายหลัก
ของการจัดท าแผนธุรกิจคือ เพื่อใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในเบื้องต้นได้วางแผนที่จะเปิดให้บริการจัดส่ง
อาหารเช้าเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯชั้นใน 5 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี 
และเขตห้วยขวาง ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่หนาแน่น   
 ในการศึกษาคร้ังนี้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของกลุ่มผู้บริโภค โดยการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ แผนธุรกิจร้านอาห าร เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจ BREAKFAST DELIVERY มีความเป็นไปได้ทั้งทางการตลาด เพราะ
ตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลยุทธ์การตลาดที่ทางธุรกิจใช้ คือ เมนูอาหาร เช้าที่
เน้นเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก และความโดดเด่นด้านบริการที่มีการจัดส่งอาหารให้ถึงที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิต เพราะมีการวางแผนที่ดีด้านการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและวัตถุดิบ อีกทั้งมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนโดยมีระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 8 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 นักวิชาการ 
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Abstract 
The business plan of Breakfast Delivery has an objective in studying the possibility in 

managing breakfast delivery business for healthy. As the healthy concept, restaurant will provide all 
the healthy foods in the menu which will be suitable for healthy people. Studying will emphasize on 
the possibility in marketing, production, management, financing and the return of management. In 
studying these possibilities, we believe that these can lead to starting new business, which we plan to 
provide delivery service in Bangkok five districts that are Wattana , Jatuchak, Payathai, Rajthevi, and 
Huaykwang which these five districts will be main target group. 

This studying include the management of restaurant business, the factor of consumer 
satisfaction which we collect all the information from books, articles, business plan and use all of these 
for analytical process. 

As a result, we found that breakfast delivery business has a possibility in marketing as we can 
see constantly growth rate in marketing trends and also marketing strategy which is healthy foods and 
the outstanding in delivery service. Possibility in production is good as the product quality and raw 
material are being control well, and restaurant also has possibility in finance and return on investment 
which the payback period is 2 years 8 months. 
 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 อาหารถือเป็น 1 ใน ปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร 
ธุรกิจร้านอาหารมักจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีผลท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
เวลากลายเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ท าให้ชีวิตมีความเร่งรีบมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  
แนวคิดและรูปแบบในกำรท ำธุรกิจ 

 เนื่องด้วยแนวโน้มในปัจจุบันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เร่ิมหันไปให้ความสนใจกับการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปกันมากขึ้น รวมถึงการใช้บริการจัดส่งอาหารมากขึ้น และด้วยเวลาที่จ ากัดและเร่ง
รีบ ท าให้ผู้คนละเลยการบริโภคอาหารเช้า หรือละเลยการค านึงถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการและถูก
สุขลักษณะของอาหารในมื้อเช้า รวมถึงธุรกิจบริการจัดส่งอาหารในปัจจุบัน ยังมีมูลค่าของตลาดอยู่ใน
เกณฑ์สูง โดยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัด และคาดว่ายังมีโอกาสในการขยายตลาดไปได้อีกมาก ดังนั้น
เราจึงเล็งเห็นช่องทางการท าธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ และพยายามสร้างความแตกต่างจาก
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คู่แข่ง โดยจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพในช่วงเวลา 05.30 – 09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคู่แข่งน้อยราย 
ตรงจุดน้ีเองเราสามารถดึงส่วนแบ่งทางการตลาดมาเป็นของตัวเอง 
วิสัยทัศน์ 
 เราจะเป็นผู้น าในด้านการบริการอาหารเช้าเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคน 
พันธกิจ 
 1.เราจะเป็นผู้จัดส่งอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุขลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการส าหรับสุขภาพที่ดีของทุกคน 
 2. เราจะให้บริการที่เป็นเลิศและตรงต่อเวลา 
 3. เราจะพัฒนาและปรับปรุงไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้า 
เป้ำหมำย 
 เป้าหมายระยะสั้น คือ ก าหนดรายได้เป้าหมายในปีที่ 1 ประมาณ 5,000,000 บาท และมีอัตราการ
เติบโตของรายได้ 5% ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป 
 เป้าหมายระยะกลาง คือ มีการออกเมนูใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกอาหารมากขึ้น และขยายฐาน
ลูกค้าให้ครอบคลุม ทุกเขตในกรุงเทพฯชั้นใน 21 เขต 
 เป้าหมายระยะยาว คือ ต้องการให้ Breakfast Delivery อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภท
จัดส่งอาหารเช้าและ สามารถขยายตลาดสินค้า และขยายบริการไปครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ 
ค ำขวัญ  

“เสิร์ฟเมนูเช้า เข้าถึงความต้องการ เพื่อสุขภาพส าหรับคุณ” 
สัญลักษณ์ 
 
 
ตลำดกลุ่มเป้ำหมำย 

ธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพส าหรับบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ชั้นใน 5 เขต ได้แก่ 
เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตห้วยขวาง และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะมุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้คนในวัยท างานโดยตรง และ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว 
ท ำเลที่ตั้ง 
 เลขที่ 566/3 ซอยรัชดาภิเษก 3 ถนน อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
ปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จ 

ในอดีต อาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ในปัจจุบัน ลูกค้าเร่ิมหันมาให้ความ
สนใจในเร่ืองของสุขภาพกันมากขึ้น ดังน้ัน ธุรกิจไม่ควรมองข้ามเร่ืองนี้เป็นอันขาด เพราะอาจจะน าจุดนี้
มาเป็นจุดแข็งของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้  
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ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ คือ วัตถุดิบ เพราะ ตัววัตถุดิบ เป็นส่วนหนึ่งที่
จะท าให้อาหารดีหรือไม่ดี ถึงแม้ว่าพ่อครัว หรือแม่ครัว จะท าอาหารได้เก่ง แต่ถ้าวัตถุดิบปราศจากความ
สดใหม่ ขาดความสะอาด หรือ ไม่มีคุณภาพ โอกาสที่อาหารออกมาได้ดีจนเป็นที่น่าพอใจก็ค่อนข้างยาก
พอสมควร รวมถึงยังต้องค านึงถึง ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร และสิ่งแวดล้อมภายในร้านต้องสะอาดด้วย 
ไม่ใช่ว่าอาหารดูสะอาดตาแต่ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารไม่สะอาด  รถบริการส่งอาหารสกปรก พนักงานส่ง
อาหารแต่งตัวไม่สะอาด อาจจะส่งผลให้อาหารดูมีคุณภาพด้อยลงได้ เพราะสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม 
บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคัญเช่นกัน ควรมีความตั้งใจ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการท างาน ไม่ว่าอยู่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ใด จะต้องท าให้เต็มที่ เต็มก าลัง ต้องอุทิศตนในการท างานให้ได้เต็ม100% หรือเกิน 100% 
ต้องบริการด้วยความเต็มใจใส่ใจในการบริการ โดยธุรกิจของเราจะเน้นเร่ืองการบริการส่งอาหารให้
ทันเวลาที่นัดหมาย และที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงอยู่เสมอก็คือ “ความประทับใจของลูกค้า คือหน้าที่ของ
เรา” 
   
เงินลงทุน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. ออกหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
2. เงินลงทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 500,000 บาท 
       รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 

 
 

บทท่ี 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

2.1 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมท่ัวไป 
 ด้วยสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนในชุมชนเมือง ประกอบกับความเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจ าวัน และใช้
ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานเป็นเวลานาน ส่งผลท าให้สินค้าอาหารประเภทส่งตรงถึงผู้บริโภค
ได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งผู้คนให้ความสนใจเร่ืองสุขภาพกันมากขึ้น จึงมีความต้องการที่จะคัดสรร
สิ่งที่ดีและมีคุณภาพให้กับตัวเอง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เอง ท าให้เรามองเห็นช่องทางในการท าธุรกิจจัดส่ง
อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ 
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 2.2 วิเครำะห์สภำพตลำด 
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในระดับมหภำค 

 ประชำกร  
กลุ่มบุคคลทั่วไปที่อาศัยหรือท างานอยู่ ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ เขตวัฒนา, เขตจตุจักร, 

เขตพญาไท, เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง  
 สภำวะเศรษฐกิจ  
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะสามารถ
ขยายตัวได้ร้อยละ 5.3 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2556) และการขยายตัวนี้ท าให้การบริโภคภาคเอกชนได้รับ
ผลดีจากรายได้ภาคครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการบริโภคสูงขึ้นด้วย เนื่องจาก
ประชากรที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ท าให้ร้านอาหารยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เพราะเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
  สังคมและวัฒนธรรม 
 เน่ืองจากสังคมปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบแข่งกับเวลา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรน 
ผู้หญิงต้องออกไปท างานนอกบ้านท าให้ไม่มีเวลาประกอบอาหารเองที่บ้าน ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่ผู้หญิง
มักจะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านประกอบอาหารรับประทานเอง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมสั่งอาหารมารับประทานไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ท างาน ท าให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง 
 สภำพภูมิศำสตร์  
 ในปัจจุบันกรุงเทพฯ มีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีสภาพการจราจรที่
หนาแน่นและติดขัด รวมไปถึง เกิดความยากล าบากในการหาที่จอดรถ  ท าให้ผู้คนเกิดความเบื่อหน่ายที่
จะเดินทางไปรับประทานอาหารหรือไปหาซื้อวัตถุดิบนอกบ้าน จึงหันมาให้ความสนใจในบริการจัดส่ง
อาหารถึงบ้านหรือที่ท างานกันมากขึ้น 
2.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกในระดับจุลภำค ด้วย Five Force Model 
 1. กำรแข่งขันระหว่ำงคู่แข่งภำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน  

ธุรกิจเดลิเวอร่ีสินค้าอาหารในปัจจุบันยังมีมูลค่าของตลาดอยู่ในเกณฑ์สูง จึงเป็นเร่ืองปกติที่จะ
พบว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะรุนแรง แต่ธุรกิจเดลิเวอร่ีสินค้าอาหารเช้า ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก  
เน่ืองจากมีผู้ประกอบการน้อยราย ตัวอย่างเช่น ร้านครัวมือถือ เดลิเวอร่ี ที่จัดส่งอาหาร 24 ชั่วโมง ซึ่งตรง
กับธุรกิจของเราที่ท าการจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ในช่วงเวลา 05.30 – 08.30 น. ทุกวัน 
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2. อ ำนำจต่อรองของ supplier  
 เน่ืองจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบมีจ านวนมาก ดังนั้นอ านาจการต่อรองต่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบจึงมีสูง 

3. อ ำนำจต่อรองของลูกค้ำ 
 อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อมีสูงมาก เน่ืองจากผู้บริโภคมีทางเลือกหลายทางในการบริโภคอาหาร 
เช่น ร้านอาหารทั่วๆไป ร้านอาหารข้างทาง หรืออาหารกึ่งส าเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อ  
 4. ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน 
 สินค้าทดแทนส าหรับอาหารเช้าเพื่อสุขภาพนั้นมีเป็นจ านวนมาก  เพราะผู้บริโภคสามารถเลือก
รับประทานอาหารอ่ืนแทน เพื่อตอบสนองความหิวได้  
 5. ภัยคุกคำมจำกผู้แข่งขันหน้ำใหม่ 
 ธุรกิจนี้สามารถเข้ามาได้ง่าย เพราะมีมูลค่าของตลาดในเกณฑ์สูง ท าให้มีคู่แข่งอยากเข้ามาแย่ง
ส่วนแบ่งการตลาดหลายราย เนื่องจากมีอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจต่ า อันเป็นผลมาจาก การได้เปรียบ
สูงสุดด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ท า
ให้ผู้ประกอบแต่ละรายไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ไม่สามารถที่จะบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งได้
อย่างโดดเด่น และ ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า เนื่องจากลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปลี่ยนไป
บริโภคสินค้าร้านอ่ืน อีกทั้งอุปนิสัยคนไทย ชอบทดลองของใหม่จึงท าให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อ
ร้านอาหารที่บริโภคประจ าค่อนข้างต่ า และเปลี่ยนไปบริโภคสินค้าร้านอ่ืนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก
สินค้าไม่แตกต่างกันมากนัก  
2.4 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
1.จุดแข็ง 

1. “You are What You eat” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ
ทางร้านจึงพัฒนาและปรับปรุงรายการอาหาร โดยยึดลูกค้าเป็นจุดยืน น าเสนอในสิ่งที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเชื่อว่าหากลูกค้ามีความพึงพอใจแล้ว ก็จะก่อให้เกิด
ความสามารถในการท า ก าไรในระยะยาวต่อไป 

2. การเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยให้ความส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ  
ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ตลอดจนการบริการจัดส่งอาหาร หากสามารถท าให้ลูกค้ารับรู้
ถึงความแตกต่างนี้แล้ว ก็จะน ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าและน า ไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ า 

3. ร้านตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ซึ่งมีสภาพการจราจรที่ติดขัด และมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น และมีอาคารส านักงานเป็นจ านวนมาก จึงเป็นช่องทางในการเลือกท าธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าถึง
ที่ 

4. มีการฝึกอบรมพนักงานจัดส่งอาหารอยู่เสมอ ให้มีใจรักในการให้บริการอยู่เสมอ 
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2.จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารยังมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพไม่มากนัก 
2. เนื่องจากเป็นธุรกิจเปิดใหม่ อาจจะยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ต้องอาศัยเวลาและ

การประชาสัมพันธ์ที่ดี 
3. ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่าย อาจจะยังไม่ได้ราคาพิเศษ เนื่องจากเปิดธุรกิจใหม่จึงอาจ

ท าให้ต้นทุนสูง 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

1.โอกำส 
1. รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมที่เร่งรีบ ท าให้ไม่มีเวลา ประกอบอาหาร

รับประทานในช่วงเช้า จึงเป็นโอกาสที่ดีของร้านเราที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
2. กระแสอาหารเพื่อสุขภาพ ก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ดังนั้น ผู้บริโภค จึงพยายามสรรหา 

อาหารที่มีโภชนาการที่ดี และสุขภาพที่ดี ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษ 
3. อาหารนับเป็น 1 ในปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการด ารงชีพในแต่ละวันดังนั้นธุรกิจ 

อาหารจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ เพื่อสนองต่อความต้องการพื้นฐานของ
ผู้บริโภค 
2.อุปสรรค 

1. สินค้าทดแทนมีจ านวนมาก จึงต้องสร้างความแตกต่างให้เด่นชัด  
2. แม้ว่าคู่แข่งทางตรงจะมีจ านวนน้อย แต่คู่แข่งทางอ้อม มีจ านวนมาก อีกทั้งคู่แข่งใหม่ยังสามารถ

เข้ามาแข่งขันได้ง่าย 
3. ผู้บริโภคบางส่วนรู้สึกว่าอาหารเพื่อสุขภาพ มีรสชาติไม่อร่อย 
4. อัตราการหมุนเวียนของลูกค้า ส าหรับธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพค่อนข้างต่ า เพราะมี

ข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา ที่ให้บริการเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 
2.5วิเครำะห์คู่แข่ง 

1.คู่แข่งทำงตรง 
 คือ ร้านอาหารเดลิเวอร่ีที่น าเสนอรูปแบบอาหารและการบริการที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับ 

Breakfast Delivery ได้แก่ ร้านครัวมือถือ เดลิเวอร่ี ซึ่งมีช่วงเวลาการจัดส่งที่ตรงกับ Breakfast Delivery  
2.คู่แข่งทำงอ้อม 
 คือ ร้านอาหารทั่วไป รวมถึงร้านอาหารข้างทาง และร้านสะดวกซื้อ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลา

เช้า ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง  
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บทท่ี 3 
แผนกำรเงิน 

เมื่อธุรกิจได้มีการก าหนดแผนการตลาด การผลิต การจัดการได้แล้ว ธุรกิจจ าเป็นต้องมี แผนการ
เงินมารองรับ และถือเป็นส่วนส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการวางแผนท าธุรกิจ เนื่องจากในทุกธุรกิจ
จ าเป็นต้องใช้เงินทั้งนั้น  แผนการเงินที่ดีจะต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน และการด าเนินการใช้ไปของ
เงินทุน ดังนั้นผู้ประกอบการที่เร่ิมท าธุรกิจใหม่ จะต้องทบทวนรายละเอียดต่างๆของ การลงทุนและ
ความเป็นไปได้ของธุรกิจ  แผนธุรกิจที่ดีจะต้องแสดงรายการต่างๆ เหล่านี้ให้ชัดเจน ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ว่า เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการที่เขียนแผนมีข้อมูลหรือมีความรู้เกี่ยวกับตัวธุรกิจที่จะเร่ิมท าเป็น
อย่างดี สิ่งที่จะต้องแสดงในแผนการเงินคือ ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่จะแสดงสถานะ
ของกิจการ ภาระผูกพันในการช าระหนี้ และจ านวนทุนของบริษัท ประมาณการงบก าไรขาดทุน ที่จะ
แสดงผลการด าเนินการของบริษัท ประมาณการงบกระแสเงินสด ที่จะแสดงถึงความสามารถในการ
บริหารเงินสดของบริษัท  และสภาพคล่องทางการเงิน ระยะเวลาคืนทุน รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน  เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยงของกิจการ 
ขนำดของเงินทุนและแหล่งเงินทุน 

Breakfast Delivery ใช้เงินลงทุนจ านวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท  
ทุนที่เรียกช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญ จ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

1. น.ส.ฐิตารีย์ โสธรกุลโรจน์  40% 200,000 บาท 
2. น.ส.ภัทรวรรณ เจริญข า 30% 150,000 บาท 
3. นายพีรวิชญ์ สุขสบาย 30% 150,000 บาท 
ทุนจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 500,000 บาท 

เงินลงทุน 
 ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  553,432 บาท 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน      8,750 บาท 
   ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน    437,818 บาท 
ยอดขำย 
 ประมาณการขาย 44,928 กล่อง ราคากล่องละ 125 บาท และคาดว่าอัตราการเติบโต 5% ของปี
ก่อนหน้า 
  

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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Breakfast Delivery 
ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 -2561 

 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

สินทรัพย ์
      

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 437,818.00 623,259.94 773,901.79 898,255.39 987,844.06 1,057,701.64 

สินค้าคงเหลือ -       373.03      391.68        411.27        431.83           453.42 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 437,818.00 623,632.98 774,293.47 898,666.66 988,275.89 1,058,155.06 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

ยานพาหนะและอุปกรณ์สุทธิ 553,432.00 436,570.87 319,709.73 206,629.60 128,314.80 50,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 553,432.00 436,570.87 319,709.73 206,629.60 128,314.80 50,000.00 

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 991,250.00 1,060,203.84 1,094,003.20 1,105,296.26 1,116,590.69 1,108,155.06 

       
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

      
หน้ีสินหมุนเวียน 

      
เจ้าหน้ีการค้า - - - - - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน - - - - - - 

หน้ีสินไมห่มุนเวียน 
      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 500,000.00 405,900.99 308,939.88 209,029.59 108,945.52 - 

รวมหนี้สินไมห่มุนเวียน 500,000.00 405,900.99 308,939.88 209,029.59 108,945.52 - 

รวมหนี้สิน 500,000.00 405,900.99 308,939.88 209,029.59 108,945.52 - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      ส่วนของทุนเรือนหุ้น-หุน้

สามัญ 
      

จดทะเบียนและช าระแล้ว 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

ก าไรสะสม (8,750.00) 154,302.85 285,063.33 396,266.66 507,645.17 608,155.06 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 491,250.00 654,302.85 785,063.33 896,266.66 1,007,645.17 1,108,155.06 

รวมหนี้สินและส่วนขอผู้ถือหุ้น 991,250.00 1,060,203.84 1,094,003.20 1,105,296.26 1,116,590.69 1,108,155.06 
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Breakfast Delivery 
ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 -2561 

        

  
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

        
รายได้จากการขาย - 5,616,000.00 5,896,800.00 6,191,640.00 6,501,222.00 6,826,283.10 

ต้นทุนขาย - 2,327,719.68 2,444,105.66 2,566,310.95 2,694,626.49 2,829,357.82 

ก าไรขั้นต้น - 3,288,280.32 3,452,694.34 3,625,329.05 3,806,595.51 3,996,925.28 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
      

 
เงินเดือน - 2,112,000.00 2,217,600.00 2,328,480.00 2,444,904.00 2,567,149.20 

 
ค่าเช่า - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค - 157,800.00 165,300.00 173,175.00 181,443.75 190,125.94 

 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 270,000.00 283,500.00 297,675.00 312,558.75 328,186.69 

 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 8,750.00 134,750.00 141,487.50 148,561.88 155,989.97 163,789.47 

 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 120,000.00 126,000.00 132,300.00 138,915.00 145,860.75 

 
ค่าเส่ือราคา - 116,861.13 116,861.13 113,080.13 78,314.80 78,314.80 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,750.00 3,031,411.13 3,170,748.63 3,313,272.01 3,432,126.27 3,593,426.84 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ (8,750.00) 256,869.19 281,945.70 312,057.04 374,469.24 403,498.44 

หัก ดอกเบ้ียเงินกู้ - 13,713.14 10,851.03   7,901.86  13,950.74    5,089.29 

ก าไรก่อนภาษี (8,750.00) 243,156.05 271,094.68 304,155.18 360,518.50  398,409.15 

หัก ภาษีเงินได ้ -  13,973.41  18,164.20  23,123.28  31,577.77   37,261.37 

ก าไรสุทธิ (8,750.00) 229,182.64 252,930.47 281,031.91 328,940.72 361,147.78 

บวก ก าไรสะสม-ต้นงวด -   (8,750.00) 154,302.85 285,063.33 396,266.66 507,645.17 

หัก เงินปันผล - 66,129.79 122,170.00 169,828.57 217,562.22 260,637.88 

ก าไรสะสม-ปลายงวด (8,750.00) 154,302.85 285,063.33 396,266.66 507,645.17 608,155.06 

        
ก าหนดจ่ายเงินปันผลปีละ 30 % (ปีท่ีได้ก าไร) 
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                             Breakfast Delivery 
 

                             ประมำณกำรงบกระแสเงินสด 
 

                                   ส ำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 -2561 
 

  
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (553,432.00) 
     

เงินทุนหมุนเวียน (437,818.00) 
     

รายได้จากการขาย - 5,616,000.00 5,896,800.00 6,191,640.00 6,501,222.00 6,826,283.10 

ต้นทุนขาย - 2,327,719.68 2,444,105.66 2,566,310.95 2,694,626.49 2,829,357.82 

ก าไรขั้นต้น (991,250.00) 3,288,280.32 3,452,694.34 3,625,329.05 3,806,595.51 3,996,925.28 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
      

    เงินเดือน - 2,112,000.00 2,217,600.00 2,328,480.00 2,444,904.00 2,567,149.20 

    ค่าเช่า - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค - 157,800.00 165,300.00 173,175.00 181,443.75 190,125.94 

    ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 270,000.00 283,500.00 297,675.00 312,558.75 328,186.69 

    ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย (8,750.00) 134,750.00 141,487.50 148,561.88 155,989.97 163,789.47 

    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 120,000.00 126,000.00 132,300.00 138,915.00 145,860.75 

    ค่าเส่ือมราคา  - 116,861.13 116,861.13 113,080.13  78,314.80  78,314.80 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (8,750.00) 3,031,411.13 3,170,748.63 3,313,272.01 3,432,126.27 3,593,426.84 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (1,000,000.00) 256,869.19 281,945.70 312,057.04 374,469.24 403,498.44 

หัก ภาษีเงินได ้ -   16,030.38   19,791.86   24,308.56   33,670.39   38,024.77 

ก าไรจากการด าเนินงานหลังหักภาษี (1,000,000.00) 240,838.81 262,153.85 287,748.49 340,798.85 365,473.67 

บวก ค่าเส่ือมราคา - 116,861.13 116,861.13 113,080.13  78,314.80  78,314.80 

กระแสเงินสด (1,000,000.00) 357,699.94 379,014.98 400,828.62 419,113.65 443,788.47 

 
 
 

NPV  =   625,084.09 บาท      IRR   =  27.37%    ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 8 เดือน 

ดังนั้นหากเป็นไปตามสมมติฐานนี้ การลงทุนในโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซ่ึงถือเป็นโครงการ

ที่น่าลงทุน 
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Breakfast Delivery 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  (Financial  Ratio) 

          

   
หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 

1 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
       

  
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.57 4.78 5.04 5.76 5.91 

  
(Operating Income Margin) 

      
         

  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม % 21.62 23.12 25.43 29.46 32.59 

  
(Return On Assets) 

               

  
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น % 35.03 32.22 31.36 32.64 32.59 

  
(Return On Equity) 

               

  
อัตราก าไรขั้นต้น % 58.55 58.55 58.55 58.55 58.55 

  
(Gross Profit Margin) 

               
2 อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีระยะสั้น 

 
ช าระเป็นเงินสด 

             
3 อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีระยะยำว 

       

  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.38 0.28 0.19 0.10 0.00 

  
(Debt Ratio) 

               

  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.62 0.39 0.23 0.11 0.00 

  
(Debt Equity Ratio) 

               

  
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย เท่ำ 18.73 25.98 39.49 26.84 79.28 

  
(Interest Coverage Ratio) 

               
4 อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรบรหิำรสินทรัพย์ 

       

  
อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี รอบ รับช าระเป็นเงินสด ดังนั้นไม่มีส่วนน้ี 

 

  
(A/C receivable turnover) 

               

  
ระยะเวลาการเก็บเงินลูกหน้ีโดยเฉล่ีย วัน รับช าระเป็นเงินสด ดังนั้นไม่มีส่วนน้ี 

 

  
(Average collection period) 

               

  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รอบ 5.30 5.39 5.60 5.82 6.16 

  
(Total assets turnover) 
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บทท่ี 4 
แผนฉุกเฉิน 

 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหาร มีคู่แข่งจ านวนมาก ทั้งยังเข้าและออกจากอุตสาหกรรมได้ง่าย ท าให้
สภาพการแข่งขันในตลาด เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งร้านอาหารยังเป็นเร่ืองของรสนิยมและ
ความชอบส่วนบุคคล ซึ่งยากต่อการคาดการณ์ การเตรียมแนวทางการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า กรณี ที่
สถานการณ์หรือการด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อกิจการ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นอยู่เสมอ  

แผนฉุกเฉินด้ำนกำรเงิน 
 - ในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในเบื้องต้นทางบริษัทจะขอเจรจากับผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ เพื่อท าการขอสินเชื่อการค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท 

- กรณีต้นทุนของสินค้าที่น ามาผลิตและจ าหน่ายมีราคาสูงขึ้น ทางผู้บริหารจะท าการแจ้งให้
ลูกค้าทราบถึงการปรับเปลี่ยนราคาขายที่อาจจะเพิ่มขึ้น ล่วงหน้า 1 เดือน  

- กรณีที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่ม เน่ืองจากธุรกิจก าลังเติบโต จะระดมทุนจากผู้ร่วมทุนเป็นขั้นแรก 
หากยังไม่เพียงพอ จะท าเร่ืองขอวงเงิน OD (Over Demand) จากธนาคารเตรียมไว้ 

 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

 Breakfast Delivery เป็นร้านจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และให้ความส าคัญกับอาหารมื้อเช้าพร้อมทั้งใส่ใจต่อสุขภาพ โดยทางร้านเน้นอาหารที่ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ วัตถุดิบผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ กระบวนการผลิตสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
สามารถตรวจสอบได้ และการบริการที่ดีเยี่ยม ตรงต่อเวลา โดยพนักงานส่งอาหารได้รับการอบรม ให้มี
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นมิตร ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงพนักงานอ่ืนๆภายในร้านก็ได้ผ่านการอบรมให้มี
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเช่นกัน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น Breakfast Delivery ถือว่ามีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและมีความเป็นไป
ได้ในธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย อีกทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของสังคมเมืองมีการ
ขยายตัวมากขึ้น สื่อต่างๆสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เป็นผลให้ประชาชน ใส่ใจในคุณภาพชีวิต
ของตนมากขึ้น ดังน้ัน แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ จึงยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
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 แนวทางที่ Breakfast Delivery จะประสบความส าเร็จในธุรกิจนี้ได้ จะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เป็น
เงื่อนไขแห่งความส าเร็จของธุรกิจและการด าเนินกลยุทธ์ในด้านการผลิต การตลาด และการเงินอย่าง
ต่อเน่ืองและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
1.คุณภาพของอาหาร  
 คุณภาพของอาหารถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าได้รับรู้ นั่น
คือ อาหารต้องมีความสะอาด สดใหม่ และรสชาติที่ดี ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่ต้องถูกสุขลักษณะ 
2.ท าเลที่เหมาะสม 
 ส าหรับธุรกิจอาหาร ท าเลที่ดีควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้สถานที่ท างาน ใกล้ที่พักอาศัย อาคาร
ส านักงาน ใจกลางเมือง และใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
3.การจัดการต้นทุน 
 การจัดการต้นทุนที่ดี คือ การบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งในขณะที่คุณภาพของสินค้าเท่าเทียม
กัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งได้ สินค้าของเราจะต้องมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
เพื่อดึงดูดลูกค้าไว้เป็นลูกค้าประจ า 
4.เทคนิคการบริหารคน 

การบริหารคนที่ดี คือการให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีใจรักในงานบริการ สามารถ
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า รักษามาตรฐานในการให้บริการ เปรียบลูกค้าเสมือนหนึ่งสมาชิกใน
ครอบครัว สิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องผ่านการฝึกอบรมอยู่เสมอ 

 
บรรณำนุกรม 

 
ชาญณรงค์ วงศ์ตะวัน อิศเรศ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และทิพย์วารี พาณิชย์กุล. แผนธุรกิจ BFT Delivery บริกำร 

จัดส่งอำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุ. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์. 
เบญจพร บุนนาค และคณะ. แผนธุรกิจร้ำนอำหำรไทย “ครัวคุณหญิงจีบ” ณ ถนนรำชพฤกษ์. การศึกษา
 ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ปกรณ์ มีรอด และรัตน์พร ปิ่นทอง. 2552.  แผนธุรกิจ เสื้อยืดคู่รัก เลิฟ  อะล็อต. การศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต. 

“เมนูควำมอร่อยของปำป๊ำ.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.papamenu.com. 2556. 
“เมนูอร่อย.COM.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.เมนูอร่อย.com. 2553. 

 

http://www.papamenu.com/
http://www.เมนูอร่อย.com/
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ยุวดา เที่ยงธรรมทัฬห. 2553. แผนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลำ “ชำมโต”.การศึกษาตามหลักสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
“รวมสูตรวิธีกำรท ำอำหำรไทย.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.okthaifood.com. 2555. 
 “รำคำสินค้ำ.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.talaadthai.com. 2556. 
รัชกฤช คล่องพยาบาล. 2553. คู่มือกำรเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจกำรผลิต. กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). 
“สูตรอำหำรไทย.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.ezythaicooking.com. 2556. 
 “อตัรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนำคำรพำณิชย์”[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา :http://www.bot.or.th  

สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2556. 

 “อัตรำผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.thaibma.or.th. สืบค้น 
 เมื่อ 10 ตุลาคม 2556. 
“PHOL and FRIEND.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.pholfoodmafia.com. 2555. 
 

  
 
 

http://www.okthaifood.com/
http://www.talaadthai.com/
http://www.ezythaicooking.com/
http://www.pholfoodmafia.com/


เอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ     (Application Form for Author) 

กรุณากรอก รายละเอียดเอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ ด้านล่างให้ครบทุกช่อง: 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ส่งบทความ  

วันท่ีสมัคร 

DD/MM/YYYY 

 ( Registration Dates) 

 วันท่ียื่นบทความ 

DD/MM/YYYY 

 (Submission 

Dates) 

 

 

 

ค าน าหน้าชื่อ (Title)  

ชื่อผู้ส่งบทความ 

(Author) 

 เพศ (Gender)  

หมายเลขบัตร

ประชาชน (Card Id) 

 ต าแหน่ง (Position)   

สถาบันการศึกษา

บริษัท,หรือหน่วยงาน

ท่ีสังกัด

(Organization) 

 

ท่ีอยู่ (Contact 

Address)    

  

 

โทรศัพท์ (Telephone)   มือถือ (Mobile)  

โทรสาร (Fax)   

E-mail อย่างน้อย 1 ชื่อ        



ส่วนที่ 2 : เงื่อนไข และ ข้อตกลง 
เงื่อนไข: Condition  

1. บทความท่ีน าส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยเผยแพร่หรือท าการตีพิมพ์ท่ีใดมา
ก่อน   
2. บทความท่ีน าส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความ หรือ ผู้ประพันธ์ จะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไข 
และ ข้อตกลง ตามที่วารสารได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน  ถ้าผู้ส่งบทความกระท าการใดๆท่ีไม่สอดคล้องกับ 
เงื่อนไข และ ข้อตกลง ท่ีวารสารได้ประกาศไว้ หรือ ยกเลิกการลงตีพิมพ์บทความในวารสารเนื่องจาก
เหตุผลส่วนตัว หรือ เหตุผลอื่นใดที่สาเหตุมาจากผู้ส่งบทความเอง  ทางหน่วยงานจะไม่รับผิดชอบต่อ
การเรียกร้องสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดใด  
 
ข้อตกลง : Agreement   ข้อตกลงในการลงทะเบียนการตีพิมพ์วารสารกับทางหน่วยงาน ผู้ส่งบทความ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
1. การช าระเงิน: ผู้ส่งบทความต้องเสียค่า บริการ และ การจัดด าเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร ตามที่
หน่วยงานก าหนด จ านวนรวม.....2,500............ บาท ซึ่งประกอบด้วย  

o ค่าตรวจงานประพันธ์ 2,000 บาท จ่ายให้ ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (Reviewer)  
2 ท่าน 

o ค่าด าเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร 500 บาท  
2. ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสาร จากทางหน่วยงาน คือ เอกสาร ตัวอย่างรูปแบบการท าบทความ ใน
วารสาร 

3. ผู้ส่งบทความจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปแบบ ย่อหน้า ที่ใช้ในวารสาร
ฉบับนี้เท่านั้น โดยหน่วยงานจะไม่มีหน้าที่ในการ แก้ไขค าผิด หรือ ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ส่ง
บทความ ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น ทางหน่วยงานจะท าการส่งเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงเป็นที่
เรียบร้อย ส่งกลับไปยังผู้ส่งบทความอีกคร้ัง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารส าเนา และท าการ
แจ้งให้ทราบว่าจะท าการส่งไปให้ผู้ช านาญการตรวจสอบต่อไป ซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 วันท าการ 

4. จากนั้น หน่วยงานจะท าการส่งเอกสารที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว จัดส่งไปยัง Reviewer ด้านสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับงานวิชาการของผู้ส่งบทความ. ระยะเวลาท าการ ไม่เกิน 10 วันท าการ 

5. เมื่อผู้ช านาญท าการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสารข้อเสนอแนะ  ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ส่งบทความท าการแก้ไขให้ได้ตามคุณภาพ ตามความเห็น
ของ Reviewer แต่ละท่าน ผู้ส่งบทความอาจจะได้รับการผ่านงาน ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข หรือ ผ่าน
แบบมีการแก้ไข หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ก็เป็นได้ 



6. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ  ไม่มีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และด าเนินงานตาม
หัวข้อที่ 9 

7.  เมือ่ได้รับการประเมินในหัวข้อ  มีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ ก่อนวันสิ้นสุดการรับเอกสารซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวันที่ได้ท าการ
ลงทะเบียน  ผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว กลับคืนหน่วยงานผ่านทาง E-mail 
หรือ ไปรษณีย์ หน่วยงานจะท าการส่งผลงานที่ได้แก้ไขแล้ว กลับไปยัง  Reviewer  เพื่อตรวจสอบอีก
คร้ังหนึ่ง ถ้าผลลัพธ์การประเมินที่ได้รับในคร้ังที่ 2 คือ ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข ทางหน่วยงานจะ
ด าเนินการตามหัวข้อที่ 9 ต่อไป หรือ ได้รับผลการประเมินในคร้ังที่ 2 คือ ผ่านแบบมีการแก้ไข 
ผู้ประพันธ์จะต้องท าการแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ในคร้ังที่ 2 มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ประพันธ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

8. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งผ่านทาง E-mail 
พร้อมเอกสาร ข้อเสนอแนะ จาก Reviewers. การพิจารณาเพื่อตีพิมพ์บทความถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่ง
บทความไม่สามารถเรียกเงินคืน และ หน่วยงานจะไม่มีการพิจารณารับบทความหั วข้อเดิมของผู้ส่ง
บทความอีกครั้ง 

9. หน่วยงานจะท าการตีพิมพ์บทความเฉพาะ บทความที่ได้ผ่านตามเกณฑ์ของ Reviewers และความเห็น
จากกองบรรณาธิการเท่านั้น ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ ฉบับที่ ของ
วารสารที่จะท าการตีพิมพ์ รวมถึงก าหนดการ การรับใบรับรองเกี่ยวกับการตีพิมพ์ ผ่านทาง  E-mail 
หรือ ทางไปรษณีย์  

10.  กรณีที่ผู้ส่งบทความไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ Reviewer ก าหนด (Rejection) หรือ ไม่สามารถ
แก้ไขบทความได้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ หรือ ส่งเอกสารที่ได้แก้ไขแล้วกลับมาหน่วยงานไม่
ทันเวลา หรือ ผู้ส่งบทความไม่มีความประสงค์จะตีพิมพ์กับทางหน่วยงานในภายหลัง  ทางหน่วยงาน
จะไม่มีการคืนเงิน ให้กับผู้ประพันธ์ 

11. วารสารจากศูนย์สาธร ก าลังด าเนินการ  เพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี TCI ก าหนด ซึ่งคาดว่าจะ
ท าการประเมินประมานปี 2558 ดังนั้นผู้ส่งบทความต้องตรวจสอบว่าได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักของตัวท่านเองหรือไม่ ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตีพิมพ์เพื่อจุดประสงค์
อื่นๆ 
ข้าพเจ้า รับทราบเงื่อนไข ข้อตกลง และ ยินยอมปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ 

   
…………………………………                                  ………………………………… 
(                                                 )                                                              (                                                 ) 
           ลายมือชื่อพยาน                                                                                    ลายมือชื่อ ผู้ส่งบทความ 



ขั้นตอนการส่งบทความ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งบทความเพื่อพิจารณา 

ส่งบทความ 

เขียนใบสมัคร 
ช าระเงิน 

รับรูปแบบการท าบทความ 

 

ตรวจสอบรูปแบบ 

ส่งตรวจบรรณานุกรม 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน  2  ท่าน 

แก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มีการแก้ไข  

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
มีการแก้ไข  

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน เพื่อประเมินคร้ังที่ 2 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มีการแก้ไข   

 
รับใบรับรอง 

 




