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จังหวัดนครปฐม ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการและพนักงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจ านวน 13 คน บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
จ านวน 5 คน และผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้ให้ข้อมูล
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เท่ากับ 2.08 และมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 4 ปี 7 เดือน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณี
ต้นทุนคงที่รายรับลดลงร้อยละ 5 พบว่ามีค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 31,140,531.54 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 30.75% ดัชนีการท าก าไรเท่ากับ 1.98 และมีระยะเวลาคืนทุน
แบบคิดลด 4 ปี 11 เดือน 

แสดงให้เห็นว่าโครงการสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้นการลงทุนศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีความคุ้มค่าและเป็นไปได้ในการลงทุน  
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This study was conducted to examine the Feasibility study investment in 

health promotion service center for elderly in Nakhon Pathom province.  Research 
based on primary data collected by in-depth interview with 13 entrepreneurs of health 
promotion business, 5 person of elderly people who used the health promotion 
service and 5 person of medical personnel about elderly people. Data interview from 
23 person were assumed cost and benefit, which used to do financial statement. Using 
measure the financial worthiness of the Investment Project was discount payback 
period (DPB) , internal rate of return ( IRR) , net present value (NPV) , profitability index 
method (PI) and sensitivity analysis in 2 situations: i.e. the situation where the benefit 
is stable but cost increase 10% and the cost is stable but benefit decrease 10% 

The results of this study indicated the initial investment cost was 34,345,500 
Bath, the operational cost in first year was 7,903,560 Bath and the benefit cost in first 
year was 19,068,000 Bath.  This project was worthwhile for investment with the net 
present value was 35,790,605.53 Bath, Internal rate of return was 32.91% , Profitability 
Index Method was 2. 13 and discount payback period was 4 years and 6 month.  As a 
result of Sensibility analysis in situation of the benefit is stable but cost increase 5% 
showed NPV was 34,405,779.23 Bath, IRR was 32.29%, PI was 2.08 and DPB was 4 years 
and 7 months. Sensibility analysis in situation of the cost is stable but benefit decrease 
5%  showed NPV was 31,140,531.54 Bath, IRR was 30.75% , PI was 1.98 and DPB was 4 
years and 11 months. This study was worthwhile for investment. 
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สุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน จะเป็นความภาคภูมิใจต่อผู้วิจัยอย่างยิ่งหากงานวิจัยนี้สามารถสร้าง
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้ อมูลรายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557 พบว่ามีผู้สูงอายุทั้งหมดแบ่งเป็นผู้สูงอายุวัยต้น อายุ 60-69 ปี 
จ านวน 4.6 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยกลาง 70-79 ปี จ านวน 2.7 ล้านคนและผู้สูงอายุวัยปลาย คือ 80 ปี
ขึ้นไปจ านวน 1.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) และจากผลส ารวจของ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545-พ.ศ.2564 ได้คาดการณ์ว่าจ านวนผู้สูงอายุจะมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวในอีก 15-20 ปีข้างหน้า เทียบเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยการส ารวจ
นี้ยังชี้ให้เห็นถึงจ านวนผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป จะมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นจากร้อยละ 9.8 ในปีพ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 12.4 ในปีพ.ศ.2568 จากข้อมูลทั้งหมดก าลัง
แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุในอนาคต ท าให้ประเทศไทยนั้นก าลังเข้าสูสังคม
ผู้สูงอายุ (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ , 2552) และด้วยเหตุนี้เองจึงน ามาสู่ความส าคัญของการ
เตรียมพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับต่อความต้องการของกลุ่มคนในวัยสูงอายุที่มีมากข้ึนด้วย 

ในขณะที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นนั้นสิ่งที่ตามมาคือความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้น โดย
มีการศึกษาถึงความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ซึ่งความต้องการเหล่านั้นเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุที่จะต้องเผชิญ เช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
การเสื่อมถอยของโครงสร้าง สมรรถภาพทางกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ การควบคุมอารมณ์ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของบทบาทในสังคม ถูกลดอ านาจจากหน้าที่เดิม ความคล่องตัวทางการเงิน
ลดลง (ศิริวรรณ ชอบธรรมกุล, 2553) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จึงน ามาสู่ความต้องการของผู้สูงอายุ 
เพ่ือหาสิ่งที่น ามาช่วยท าให้ลดหรือชะลอความเสื่อมถอยของร่างกาย จิตใจและสังคม อันเป็นเหตุให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั่นเอง นอกจากนี้ตัวชี้วัดที่ส าคัญของการอยู่ดีมีสุขของ
ประชากรผู้สูงอายุขึ้นภาวะสุขภาพ โดยผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ต้องประกอบด้วยสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี (ชุติเดช เจียนดอน และคณะ, 2554) และยังพบว่าอุปสรรคส าคัญต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดีของผู้สูงอายุมาจากปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง จ าพวกโรคข้อและกระดูก โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคกลุ่มทางเดินหายใจ และประมาณร้อยละ 3.8 ของจ านวนผู้สู งอายุทั้งหมดเกิด
เป็นทุพพลภาพ ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ , 2552) ดังนั้น
การท าให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ก าลังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จ าเป็นต้อง
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ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ส่งเสริมการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ ต่อผู้ที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุหรือผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้วก็ตาม  

จากที่กล่าวมายังพบการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันหรือลดอัตราการเจ็บป่วยของกลุ่ม
ประชากรผู้สูงอายุพบว่า หากผู้สูงอายุร่วมท ากิจกรรมทางกาย จะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดในวัยผู้สูงอายุได้ และยังสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องใช้การรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดเป็นนโยบายจากภาครัฐ
ที่ต้องการเพ่ิมหรือคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ, 2559) 

อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของรัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ประกอบกับความต้องการเพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตตามความเหมาะสม จึง
เกิดเป็นนโยบายถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 
เรื่องการสาธารณสุข มีเป้าหมายการพัฒนาในส่วนของระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ โดย
มุ่งเน้นให้มีการบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ งานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ขยายระบบเครือข่าย
สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและทั่วถึง ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมรักษาสุขภาพ สร้าง
ทางเลือกที่หลากหลายในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เลือกการรับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงความรู้ในการดูแลสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549) ดังนั้น
ประชากรผู้สูงอายุไทยจึงได้รับการผลักดันเริ่มหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของตนเอง
มากขึ้น ตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาวะมากขึ้น สังเกตจากการเพ่ิมขึ้นของกิจการทาง
การแพทย์ทั้งของเอกชนและรัฐบาล ไม่ใช่เพียงแค่การรักษา ยังรวมถึงกิจการส่งเสริมและป้องสุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรงเหมาะสม ให้ความรู้ประชากรเรื่องสุขภาพมากขึ้น เกิดมีความต้องกา ร
หาทางเลือกให้กับสุขภาพของตนเอง (ฐิติพร สีวันนา, 2555) 

ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐที่ เริ่มมุ่งเน้นเรื่องการป้องกัน
โรค ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ใช้กลยุทธ์เชิงรุก โดยถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้านที่มี
บทบาทและมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนเป็นสื่อกลาง เพ่ือน าความรู้ข้อควรปฏิบัติในด้านการดูแลสุขภาพ
ให้เข้าถึงตัวผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการส่งต่อถ่ายทอดความรู้จากคนรู้จักสู่คนรู้จัก ชักชวนกันร่วมท า
กิจกรรม เป็นค าแนะน าจากผู้ที่ใกล้ชิดเชื่อใจไว้ใจกันอยู่เดิม (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, 2550) จาก
ความพยายามและการวางกลยุทธ์ของภาครัฐนี้พัฒนาสู่การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่เขตชุมชนต่าง ๆ เพ่ือท ากิจกรรม อาทิเช่น ออกก าลังกายบริเวณสวนสุขภาพชุมชน กิจกรรม
สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมประกอบอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น (คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ, 2552) 
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นอกเหนือจากความพยายามของภาครัฐที่มุ่งเน้นด้านการเข้าถึงผู้สูงอายุในการรักษาโรค 
การดูแลสุขภาพ ภาครัฐยังเสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เป็นสถานที่ที่ให้ผู้สูงอายุมาร่วมท ากิจกรรม เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  มีการ
บริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐและตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมทางสังคม ฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมให้ค าปรึกษา
ด้านสิทธิของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นศูนย์รวมส าหรับกิจกรรมในเชิง
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากภาวะโรคของผู้สูงอายุ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2557)  

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันในขณะนี้ ยังคงเป็น
หน้าที่หลักของหน่วยงานในก ากับของรัฐบาล อาทิเช่น โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
หน่วยงานการศึกษา เป็นต้น (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และพรนภา ค าพราว , 2557) โดยส่วนใหญ่เป็น
การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ หรือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุที่มี
ความต้องการกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นเอง มีการบริหารจัดการกันภายในชมรม จาก
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภาครัฐยังคงเป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามามีบทบาทนั้น แต่ยังเพียงพอต่อความ
ต้องการ (พรพรม ไขชัยภูมิ และภรณี ศิริโชติ, 2554) จากปัญหาขาดความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร บริการที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงกับความต้องการ ส่งผลต่อ
อุปสรรคเรื่องการเข้าถึงเพ่ือรับบริการ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557) ทั้งนี้หากภาคเอกชนจะเข้ามามี
ส่วนร่วมตอบสนองต่อความต้องการที่จ าเป็นนี้ของผู้สูงอายุ  ควรน าเสนอกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเชิงป้องกันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสมต่อผู้สูงอายุไทย เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ไทยสามารถเลือกรับบริการด้านสุขภาพ เป็นทางเลือกส าหรับช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตในบั่นปลายอย่างมี
ความสุขตามความเหมาะสม ให้ประเทศไทยเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นความส าคัญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจะมีความส าคัญมากหากถูกจัดตั้งในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหามีผู้สูงอายุมีภาวะ
เจ็บป่วย ซึ่งจากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ.2555 ระบุว่าจังหวัดนครปฐมมี
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ มีจ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูง
เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีจ านวนผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ รวมทั้งจังหวัด
นครปฐมยังมีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอันดับ 8 ของประเทศ โดยผู้ป่วยทั้งหมดส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น (อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา และภาคภูมิ จงพิริยะ
อนันต์, 2556) แสดงให้เห็นว่าประชากรในจังหวัดนครปฐมมีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมสุขภาพเชิง
ป้องกัน เพ่ือท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมมากขึ้น  
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและสนใจโอกาสทางการลงทุนกิจการบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมเพ่ือป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเห็นความส าคัญในการ
ส่งเสริมและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้สูงอายุ พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมนี้ แทนการปล่อยให้เกิด
โรคหรือการเจ็บป่วยของสุขภาพแล้วจึงรักษาในภายหลัง จึงได้รวบรวมน ากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคต่าง ๆ ของผู้สูงอายุมารวมไว้ให้บริการภายในศูนย์อย่างครบครัน ทันสมัยตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ แต่เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
นั้น ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงจ าเป็นที่ผู้วิจัยจะต้องต้องศึกษาต้นทุนต่าง ๆ อาทิเช่นต้นทุนเริ่มแรกจัดตั้ง
โครงการ ต้นทุนในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนตั้งสมมติฐานรายรับ เพ่ือน ามาคาดการณ์
ความเป็นไปได้ในการลงทุน เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจลงทุนในกิจการดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันและ
ความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม และน าไปสู่การตัดสินใจลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม 

3. เพ่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน 
 1.2 ศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
 1.3 ศึกษาต้นทุนแรกเริ่มจัดตั้งแต่ละประเภท สมมติฐานรายรับ สมมติฐานรายจ่าย

ต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และน ามาวิเคราะห์ด้วยหลักวิเคราะห์ด้านการเงิน เพ่ือ
ประเมินการตัดสินใจลงทุน ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discount Payback Period : DPB) มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ( Internal Rate of 
Return : IRR) ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method : PI) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ (Sensitivity Analysis) 
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2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 

 2.1 ผู้ประกอบการ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับสถานประกอบการส่งเสริม
สุขภาพ จ านวน 13 คน 

 2.2 บุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ จ านวน 5 คน 
 2.3 ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 5 คน 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บข้อมูล ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 

ถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้ท าสมมติฐาน
รายรับ สมมติฐานรายจ่าย และวิเคราะห์ด้วยหลักทางการเงิน 

4. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษากิจการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิง
ป้องกันในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
 
ค าถามงานวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันและความต้องการ
ของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างไร 

2. ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมมีความ
เป็นไปได้หรือไม ่

3. การลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมมีความ
อ่อนไหวอย่างไร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบต้นทุนการด าเนินการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน พ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม วางแผนการใช้จ่ายต้นทุนอย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือเป็นแนวทางการประกอบกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน พ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม 
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นิยามศัพท์ 
ผู้สูงอายุ (elderly) หมายถึง ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย มีความเสื่อมถอย 

และมีสมรรถภาพร่างกายลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์แปรปรวน ขาด
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ถูกลดบทบาท
ทางสังคม 

สุขภาพของผู้สูงอายุ (Health of the Elderly) หมายถึง ภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Health Promotion Service) หมายถึง การสนับสนุน
ให้บุคคลเพ่ิมสมรรถนะและปรับปรุงสุขภาพในด้านความสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
และด้านสังคม เพ่ือลดโอกาสที่จะท าให้เกิดโรคและภาวะเสื่อมถอย 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เชิงป้องกัน (Elderly Health Promotion Service 
Center) หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ส่งเสริมด้านสังคม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมถอยของร่างผู้สูงอายุ โดยให้บริการด้วย
กิจกรรมออกก าลังกายทั้งแบบออกก าลังกายด้วยเครื่องและออกก าลังกายในน้ า กิจกรรมออกก าลัง
กายแบบกลุ่ม กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ  

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (feasibility study) หมายถึง โอกาสความ
เป็นไปได้เพ่ือตัดสินใจในการก่อตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน พ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในระยะยาว ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
แบบคิดลด (Discount Payback Period : DPB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) ดัชนีการท าก าไร (Profitability 
Index Method : PI) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจากกิจการศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม แล้วท าให้กิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เกิดผลตอบแทนในรูปแบบสินทรัพย์ต่าง ๆ 

ผลตอบแทน (Benefit) หมายถึง รายรับหรือสินทรัพย์ที่ได้จากการด าเนินกิจการบริการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discount Payback Period) หมายถึง เกณฑ์ระยะเวลาที่
กิจการด าเนินกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จนเกิดผลตอบแทน
จนกระทั่งเกิดก าไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคามีค่าเท่ากับเงินลงทุนที่ใช้จ่ายไปในการ
ด าเนินกิจการพอดี โดยค านึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาด้วย 
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) หมายถึง ผลต่างของมูลค่ายอดรวมกระแส
เงินสดรับกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมตลอดอายุการด าเนินกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิง
ป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) หมายถึง การค านวณอัตรา
ส่วนลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินรับสุทธิเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนสุทธิ หรือท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม มีค่า
เท่ากับศูนย์ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมูลค่า
กระแสเงินสดรับสุทธิปัจจุบันต่อมูลค่ากระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดการด าเนินกิจการศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิง
ป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งทบทวนทฤษฎีแนวคิด หลักการ และบทความงานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
2. แนวคิดเก่ียวกับนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
3. ลักษณะทั่วไปศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
4. แนวคิดการประกอบการเพ่ือการลงทุน 
5. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร SWOT 
6. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได ้
7. หลักการวิเคราะห์ต้นทุน 
8. หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน 
9. หลักเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน 
10. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาข้อมูลจากหลากหลายงานวิจัยผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

บริบูรณ์ เมื่อใช้เกณฑ์การก าหนดจากการนับเวลาตามปฏิทิน ซึ่งเกิดจากผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เสื่อมโทรมลงของสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสังคม มีก าลังถดถอยเชื่องช้า ผู้ที่ควรได้รับ
การช่วยเหลือ  (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) โดยในแต่ละประเทศมีเกณฑ์ก าหนดอายุของผู้สูงอายุที่
แตกต่างกันเช่น แอฟริกา เกณฑ์ผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป สวีเดน ก าหนดเกณฑ์ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และ
ในสหรัฐอเมริกาก าหนดเกณฑ์ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป (อารยา ถาวรสวัสดิ์ , 2556) แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างให้การศึกษาผู้สูงอายุในแต่ละบริบทของแต่ละวัฒนธรรมและภูมิภาค ผู้วิจัยรวบรวมน าความรู้
ด้านผู้สูงอายุที่เก่ียวข้อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังที่แสดงในภาพที่ 1 
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องค์ความรู้
เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์การ
พิจารณาการ
เป็นผู้สูงอายุ

การ
เปลี่ยนแปลง
ของผู้สูงอายุ

ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ

เกณฑ์การแบ่ง
ผู้สูงอายุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบขององค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นผู้สูงอายุ สามารถจ าแนกหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
เป็นผู้สูงอายุ โดยพิจารณาความมีอายุเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ตัดสินจากสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และความสามารถของบุคคล จากการเปลี่ยนไปทางสรีรวิทยา เช่น สายตายาวจนต้องใช้
แว่นตา ผมหงอก เจ็บป่วยตามร่างกาย เหนื่อยง่าย บางครั้งถูกน าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกาย
นี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์อายุจากปฏิทิน ท าให้พบว่าแต่ละบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
แตกต่างกัน และในปัจจุบันมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายช้าลงกว่าบุคคลในอดีต (รศ
รินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สูงอายุแบบใช้อายุตามปฏิทินเป็นเกณฑ์การพิจารณา ซึ่ง
สามารถใช้เช่นเดียวกันทั้งชายและหญิง โดยสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มตามช่วงอายุคือ ผู้มีอายุ 60–69 ปี 
คือผู้สูงอายุตอนต้น สภาพร่างกายยังเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ผู้มีอายุ 70–79 ปี คือผู้สูงอายุตอนกลาง 
เริมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย แต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้  ผู้มีอายุ 80 ปีเป็นต้นไป คือ
ผู้สูงอายุตอนปลาย มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายอย่างชัดเจน ในบางรายเริ่มมีความพิการ 
ต้องการความช่วยเหลือ (อารยา ถาวรสวัสดิ์, 2556) 

ทัศนีย์ ญาณะ (2557) ได้กล่าวถึงการแบ่งเกณฑ์ผู้สูอายุ ตามลักษณะการพ่ึงพิงจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและเป้าหมายการดูแลในแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งเป็น 
3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มไม่ต้องพ่ึงพิง ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป้าหมายคือเน้นการป้องกัน
ชะลอความเสื่อมถอยของร่างกาย ชี้ให้เห็นถึงภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและใน
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อนาคตอันใกล้ ท าให้เกิดความพร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิต 
ส่งเสริมคุณค่าในชีวิต เข้ากิจกรรมกลุ่ม สร้างพ้ืนที่ให้แสดงศักยภาพ กลุ่มพึ่งพิงน้อย ผู้สูงอายุที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บ โรคประจ าตัว มุ่งเน้นการป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อน 
เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังพอช่วยเหลือตนเองได้การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เช่น การใช้ยา 
การเลือกรับประทานอาหาร แนะน าการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรค
ประจ าตัว หรือภาวะเจ็บป่วยเดิม ควบคู่กับดูแลสุขภาพจิตใจ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ ผู้สูงอายุ
สามารถชะลอความเสื่อมถอยและยอมรับการเปลี่ยนปลงได้มากขึ้น ร่วมกับการใช้หลักค าสอนและ
ความเชื่อทางศาสนาเป็นกิจกรรมเกิดความม่ันคงทางจิตใจมากขึ้นด้วย กลุ่มพ่ึงพิงมาก เป็นผู้สูงอายุที่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อย เตรียมเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต มุ่งการเตรียมความพร้อมของญาติ
ให้เข้าใจกับสถานการณ์  

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โดยอธิบายตามตามระบบของร่างกาย พบว่า
ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนของเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลงของผนังกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้น 
ประสิทธิภาพการท างานของหัวใจลดลง สูบฉีดเลือดในแต่ละครั้งได้ปริมาตรน้อยลง ส่งผลต่อภาวะความ
ดันเลือดสูงขึ้น รวมทั้งหนังหลอดเลือดมีปรับตัวหนาขึ้น ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลง 
ความสามารถของการแลกเปลี่ยนอาหารและออกซิเจนลดลง การส่งถ่ายของเสียท าได้ยากข้ึน ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเมื่อมีกิจกรรมทาง
กายเมื่อเทียบกับบุคคลในวัยอ่ืน ระบบทางหายใจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับความยืดหยุ่นของ
โครงสร้างที่ใช้ในการหายใจ เมื่อปอดสามารถยืดหยุ่นได้ลดลง ท าให้การเก็บกักอากาศเพ่ือแลกเปลี่ยน
ก๊าซ จึงท าได้ลดลง เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงตามล าดับ การเคลื่อนไหวและขยายตัวของซี่โครงและ
ทรวงอกลดลง ในบางครั้งอาจเกิดจากการผิดรูปของโครงสร้างร่างกายจากท่าทางที่ผิดปกติไป เช่น หลัง
ค่อม หลังคด เกิดการกดเบียดขัดขวางการขยายตัวของปอด ท่าทางท่ีไม่เอ้ือต่อการหายใจ สามารถเก็บ
กักอากาศได้น้อยลง ส่งผลให้การท างานของระบบการหายใจลดลง (สมนึก กุลสถิตพร, 2549) 

รวมทั้งยังพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเกิดการเปลี่ยน
สภาพของกล้ามเนื้อ เส้นใยกล้ามเนื้อลดลง การหดตัวช้าและน้อยลง มีพังพืดแทรก เกิดการพอกของ
แคลเซียม ท าให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพการท างานลดลง เกิดการบาดเจ็บเรื้อรัง จากการใช้งานเกิน
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวสั่นส่าย การทรงท่าและการทรงตัว
ลดลง ร่วมกับการเสื่อมถอยของระบบกระดูก องค์ประกอบของโครงสร้างภายในข้อต่อลดลงหรือ
หายไป การเคลื่อนไหวลดลง เกิดภาวะโครงสร้างผิดรูป เกิดเป็นความผิดปกติท่ีสามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอก เช่น กระดูกสันหลังค่อม กระดูกสันหลังคด หัวเข่าโก่ง เป็นต้น ผู้สูงอายุยังมีความเสื่อมถอย
ของระบบประสาทจากความสามารถที่ลดลงระบบไหลเวียนเลือด การส่งผ่านของสารอาหารหรือสาร
ที่จ าเป็นต่อร่างกายไม่สามารถถูกส่งต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ บริเวณสมองจึง
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เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับผลกระทบนี้ การลดลงของการไหลเวียนของเลือดที่สมองท าให้เกิดการเสื่อม
ของสมองและเส้นประสาท ส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่สมองบกพร่องไป คือ ความจ าแย่ลง การสั่ง
การของแขนขาลดลง การทรงท่าและการทรงตัวลดลงหรือท าได้ยาก ปฏิกิริยาอัตโนมัติต่าง ๆ ลดลง 
ผู้สูงอายุจึงเคลื่อนไหวได้ช้า และเสี่ยงล้มเกิดอุบิติเหตุได้ง่าย (มยุรี ถนอมสุข และคณะ, 2558) 

อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะประสิทธิภาพลดลง จากการเปลี่ยนแปลง
ของขนาดและหน่วยการท างานของไต ท างานการขับถ่ายของเสียลดลง อัตราการกรองของไตลดลง 
ในเพศชายพบว่าจะมีปัญหาของต่อมลูกหมาก เกิดภาวะขับปัสสาวะได้ยาก หรือปัสสาวะได้สุด ส่วนใน
เพศหญิงเกิดการหย่อนคล้อยของอุ้งเชิงกราน กล้ามเนื้อที่ใช้ในการช่วยขับถ่าย ส่งผลต่อการกลั้น
ปัสสาวะ ต่อเนื่องไปยังการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะอีกด้วย การท างานของระบบฮอร์โมนและ
ระบบต่อมไร้ท่อลดลง ความต้องการทางเพศลดลง ความสมบูรณ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายลดลง 
การควบคุมสมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และส่งผลถึงสภาพจิตใจด้วย  
(ถือศลี ดิฐวัฒน์โยธิน, 2549) 

ศรันยา ดีสมบูรณ์ (2551) ได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้สูงอายุ โดย
สามารถแยกประเด็นทางสังคมออกเป็น 2 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมครอบครัว และการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงของสภาพด้านสังคมครอบครัว ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่
เปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การสร้างครอบครัวใหม่แทนการขยายตัวของครอบครัวเดิม ท า
ให้เกิดระยะห่างระหว่างสังคมของผู้สูงอายุกับกลุ่มวัยท างานขึ้น ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล าพัง เกิดการ
ปรับเปลี่ยนเป็นต้องการพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
อุตสาหกรรม มุ่งเน้นความส าคัญไปที่เศรษฐกิจเป็นล าดับต้น ๆ ท าให้ผู้สูงอายุถูกลดบทบาท และถูก
มองว่าขาดความสามารถ และการคุณค่าลดลง ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความต้องการในการด้านที่จะ
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ โดยตอบสนองทั้งทางด้านสรีระร่างกาย คือการ
เปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพของร่างกาย ซึ่งอาจมีผลกระทบท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย ด้านจิตใจคือการ
ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ สังคมใหม่ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากสภาวะทางจิตใจ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ การตอบสนองด้านสังคม เป็นสังคมแบบทั้งเข้ากิจกรรม ปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน ตลอดจนการแยกตัว การอยู่กับตนเอง เป็นต้น เพราะฉะนั้นกิจการที่จะเกิดขึ้นจะต้องเข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุได้  

ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา (2557) อ้างถึง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (2551) กล่าวว่าผู้สูงอายุต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้สูงอายุมักถูกละเลยจากคนใน
ครอบครัว จึงเปลี่ยนความสนใจไปต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลหรือองค์กรภายนอกครอบครัว มี
ส่วนร่วมในชุมชน จึงควรให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนไปของ
สังคม การรวมกลุ่มหรือเข้าสังคมท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ิม
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การเรียนรู้ ผู้สูงอายุต้องการความมั่นคงด้านการเงินด้วยการประกันรายได้ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มี
อาชีพ จึงต้องการมีรายได้เพ่ือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วย ไม่ต้องการเป็นภาระของบุตรหลาน 
ในขณะเดียวกันครอบครัวและสังคมจะต้องส่งเสริมเพ่ิมโอกาสให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมต่าง ๆ ผู้สูงอายุ
จะประสบกับบทบาทหน้าที่ที่ลดลง ผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการทางสังคม และยังต้องการเป็นบุคคล
ส าคัญมีบทบาทตัวตนอยู่ในสังคม หรือได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัวและ
สังคม ได้รับโอกาสได้ท าในสิ่งที่ต้องการ และมีความต้องการในปัจจัย 4 ต้องการความปลอดภัย 
ต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืนทั้งในในวัยเดียวกันและคนต่างวัย ต้องการโอกาสก้าวหน้าในบทบาท 
ต้องการการช่วยเหลือทั้งจากบุตรหลาน และรัฐบาล เพ่ือสะสมใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง  

เอกวรา ธรรมกีรติวงศ์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยแยกความต้องการ
ของผู้สูงอายุออกเป็น ความต้องการของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง มีผู้อ่ืนคอย
ดูแลใกล้ชิด สภาพที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสะอาด อาหารถูกหลักโภชนาการ ตรวจสุขภาพดูแล
รักษาพยาบาลใกล้ชิดและทันท่วงที ต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐ พักผ่อนได้เพียงพอ 
ต้องการออกก าลังกาย เพ่ือดูแลสุขภาพร่างกาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ความ
ต้องการของผู้สูงอายุด้านจิตใจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย ส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจ ทั้ งนี้การปรับตัวให้สภาวะทางจิตใจมั่นคงนั่น จะขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคล 
ประสบการณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล เกิดเป็นความเครียดที่มีผลต่อจิตใจ 
ผู้สูงอายุยึดมั่นในความคิดและประสบการณ์ของตน จนอาจท าให้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ยาก การแสดง
อารมณ์ที่เปลี่ยนแลงไป เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลกระทบทางจิตใจ รู้สึกไม่เป็นที่
ส าคัญในสังคมนั่น ๆ เกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ น้อยใจ โกรธง่าย 
ต้องการแสดงออกถึงความมีคุณค่า ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุจะให้ความสนใจต่อสิ่งที่ตนรู้สึก
พึงพอใจหรือเฉพาะสิ่งที่ตนให้ความส าคัญเท่านั้น การสร้างวิธีการด าเนินชีวิตของตนเอง การเพ่ิมขึ้น
ของอายุ และการลดลงของเวลาที่มีชีวิตอยู่ ส่วนผู้สูงอายุบางคนจึงเลือกการด าเนินชีวิตมุ่งสร้างความดี
ให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมมากข้ึน ผู้สูงอายุอาจเกิดความผิดปกติทางจิต โดยอาจเกิดความผิดปกทาง
จิตจากการเสื่อมของสมอง หรือกลุ่มอาการผิดปกติทางจิตและอารมณ์ ความต้องการของผู้สูงอายุด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ ต้องการท าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ทั้งสังคมครอบครัวและสังคมชุมชน ได้รับการยอมรับ ถูกสนับสนุนด้านรายได้และบริการ
จากครอบครัวและรัฐบาล ต้องการลดการพ่ึงพาจากผู้อื่น ไม่ต้องการความสงสารจากผู้อ่ืน 

การศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุมีผู้เคยศึกษาอย่างแพร่หลาย นักวิจัยแต่ละท่านได้
แยกความต้องการออกมาเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมกับสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุพบว่าความต้องการที่เกิดขึ้น มี
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ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้นความต้องการที่เกิดขึ้นจึง
เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างลงตัวมากขึ้น หรือ
เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ดังนั้น
หากกิจการต้องการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุจึงควรมีกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ตลอดจนการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้จึงได้น าเอาข้อมูลความ
ต้องการที่ผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางเพ่ือท าให้เกิดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในกลุ่ม
ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุได้ตรงเป้าหมายมากที่สุด 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมในเวลาว่างจากอาชีพและกิจกรรมส่วนตัว ซึ่งผู้เข้าร่วม
สมัครใจเข้าร่วมเพ่ือความสนุกสนาน และเพ่ือความสนุกสนาน กิจกรรมจะต้องมีการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย ท ากิจกรรมในเวลาว่าง ท าโดยสมัครใจและไม่ใช่อาชีพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
(คณิต เขียววิชัย, 2557) 

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในยามว่าง ซึ่งมีความส าคัญต่อผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีเวลามากมากกว่าในวัยอ่ืน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการสามารถท าให้ผู้สูงอายุยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ช่วยชะลอความเสื่อมถอยของร่างกาย ผ่อนคลายความวิตกกังวล การเข้า
สังคมพบปะบุคคลในวัยเดียวกันหรือต่างวัย เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เกิดการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ มีคุณค่าต่อผู้อื่นและสังคม (ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557)  

นันทนาการสามารถท าได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือสามารถประเปลี่ยนไปตามข้อจ ากัด
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ได้ และยังสามารถปรับเปลี่ยนไปตามโอกาสและสถานที่จัดอีกด้วย อีกท้ัง
ยังช่วยให้เกิดคุณค่าในตัวบุคคล พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย ท าให้รู้สึกผ่อน
คลาย ท าให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระว่างบุคคล เสริมสร้างและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พัฒนาความคิดและสติปัญญาการแก้ไขปัญหา (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2556) ซึ่งจากลักษณะ
กิจกรรมนันทนาการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการจึงสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 2 แสดงถึงแนวคิดเก่ียวกับนันทนาการ 
 

กิจกรรมนันทนาการถูกน ามาใช้มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเภทยกตัวอย่าง
เช่น กีฬาและออกก าลังกาย (Exercise and Sport) การออกก าลังเป็นสิ่งที่ควรกระท าในทุกช่วงอายุ 
การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง เพ่ิมความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด ลดความเครียด 
ในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การออก
ก าลังกายสามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมหรือชะลอภาวะเสื่อมถอยของร่างกาย ช่วยเพ่ิมก าลังกล้ามเนื้อ 
เพ่ิมความทนทานของกล้ามเนื้อ รักษาองศาการเคลื่อนไหวของของต่อ ป้องกันข้อติด กระตุ้นทักษะ
ด้านการเคลื่อนไหว ตลอดจนลดความเครียด ความกังวล และกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเกิด
การรวมกลุ่มเป็นสังคมขึ้น (พิมผกา ปัญโญใหญ่, 2555) ผู้สูงอายุจะต้องออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
สภาวะร่างกายของวัย ต้องมีความนุ่มนวล ไม่มีแรงกระชากที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ลดแรงกระแทรก
บริเวณข้อต่อเพ่ือชะลอความเสื่อมของข้อต่อรับน้ าหนัก เช่นข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อเท้า และกระดูกสัน
หลัง เป็นต้น เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย เช่น การเดิน ไทเก๊ก ลีลาศ การออกก าลัง
กายในน้ า ออกก าลังกายแบบแอโรบิค (พรชุลีย์ นิลวิเศษ, 2556) 

การออกก าลังกายในปัจจุบันมีให้บริการตามสถานออกก าลังกายหรือที่เรียกว่า ฟิตเนส 
โดยฟิตเนสทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ เป็นส่วนที่ช่วยออกก าลังกายส่วน 

ประเภทของ
นันทนาการ

กีฬาและออกก าลังกาย (Exercise and 
Sport)

เกม (Game) 

กิจกรรมการเล่นดนตร ีเต้นร า การแสดง 
(Music Dance and drama)

การสนทนา และโต้วาที (Conversation 
and Debate)

กิจกรรมทางศาสนา (Religion) 

กิจกรรมตามประเพณี (Custom and Culture) 

การท่องเที่ยว (Trip)
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cardiovascular และส่วนยกน้ าหนัก weight training ซึ่งภายในมักใช้เครื่องลู่วิ่งสายพาน จักรยาน 
เครื่องเดินในอากาศ เครื่องอุปกรณ์ยกน้ าหนักต่าง ๆ ส่วนออกก าลังกายแบบกลุ่มเป็นห้องที่ใช้ออก
ก าลังกายแบบอเนกประสงค์ โดยภายในสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมออกก าลังกายไปตามกระแส
ความนิยมได้ เช่น การออกก าลังกายด้วยการเต้น ออกก าลังกายด้วยลูกบอล ร าไทเก๊ก โยคะ มวยไทย 
เป็นต้น (วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์, 2555) 

นอกเหนือจากการออกก าลังกายในฟิตเนสแล้วยังมีการออกก าลังกายในน้ าถือเป็นการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมอีกหนึ่งกิจกรรมต่อผู้สูงอายุ ด้วยลักษณะทางธรรมชาติและหลักเกณฑ์ของ
น้ า น้ ามีแรงพยุง แรงตึงผิง และแรงลอยตัว แรงต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยท าให้เกิดทั้งแรงต้าน และแรง
พยุง เคลื่อนไหวจะท าให้เกิดการหดตัวของกายเนื้อการทรงท่าตัวร่างกาย เป็นหลักที่มีการน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือส าหรับการออกก าลังกายในน้ ากันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยคุณสมบัติของน้ าที่เป็น
แรงต้านเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แรงลอยตัวที่ช่วยลดแรงกดอัดบริเวณจุดรับน้ าหนักของ
ร่างกาย เช่นข้อเข่า ข้อสะโพก ตลอดจนกระดูกสันหลังแกนกลางของร่างกาย ที่มักจะได้รับบาดเจ็บ 
หรือมีความเสื่อมจากการใช้งานมาเป็นเวลานานผู้สูงอายุ สระว่ายน้ าได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับ
การออกก าลังกายมากขึ้น รวมถึงการออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสระว่ายได้ ป้องกันล้ม 
(สมนึก กุลสถิตพร, 2549) 

เกม (Game) คือเป็นกิจกรรมทางพลศึกษาอีรูปแบบหนึ่ง กิจกรรมการเล่น สามารถสร้าง
กิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ สามารถออกแบบกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว ตลอดจนการ
คิดวิเคราะห์ เกิดการคิดแก้ปัญหา เกิดความสร้างสรรค์สนุกสนาน ได้แสดงความคิดเห็นขณะเล่นเกม 
กิจกรรมประเภทงานศิลปะ และหัตกรรม (Art and Crafts) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานของ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีหน้าที่ท างานแบบละเอียดอ่อน ฝึกฝนการเคลื่อนไหวแบบสหสัมพันธ์ของอวัยวะ
ต่าง ๆ การท างานของตาและมือ อีกทั้งยังส่งเสริมการเข้าสังคมอีกด้วย (ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์, 
2551) 

กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) การท าอาหารถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
แต่การจัดกิจกรรมนั้นจะสอดแทรกเรื่องการส่งเสริมด้านโภชนาการ กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสมถูกหลักโภชนาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพจากการ
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เลือกอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโรค ตลอดจนการป้องกันโรคที่
เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เกิดการสังสรรค์ระหว่างกิจกรรม (ส านักนันทนาการ กรม
พลศึกษา, 2557) 

กิจกรรมการเล่นดนตรี เต้นร า การแสดง (Music Dance and drama) ก็เป็นอีกหนึ่งการ
นันทนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่มักประสบปัญหาความเครียดกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
รอบตัว และตนเอง กังวลเรื่องเจ็บป่วย กังวลเรื่องบทบาทหน้าที่ที่ถูกลดทอน การสูญเสียบุคคลที่รู้จัก 
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เกิดเป็นความวิตกกังวล ซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม ดนตรีจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถจะน ามาเป็น
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ดนตรีเป็นเครื่องมือท าให้ผ่อนคลาย เพ่ือประกอบการออกก าลังกาย หันเห
ความสนใจ ซึ่งดนตรีมีประโยชน์ที่มนุษย์จะสามารถเลือกน ามาใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์นั้น ๆได้ การ
ใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวันนั้นสามารถท าได้หลายหลายวิธี เช่นการฟัง ฟังเพ่ือผ่อนคลาย ลักษณะของ
ดนตรีเป็นแบบบรรเลง เสียงธรรมชาติ จังหวะช้าเนิบ หากขณะที่ฟังมองเห็นท้องฟ้าจะท าให้ผ่อนคลาย
มากขึ้น ลักษณะของดนตรีเร็วกระชับ จะท าให้รู้สึกกระฉับกระเฉง เนื้อร้องมีความหมายสนุกสนาน ฟัง
เพ่ือเข้าใจเนื้อหา การใช้ดนตรีด้วยการร้องเพลงเพ่ือฝึกควบคุมระบบการหายใจ การร้องเพลงท าให้
ปอดเกิดการขยายตัวท างานได้ดีขึ้น ขณะร้องเพลงจะมีอากาศที่มีส่วนประกอบของออกซิเจนเข้าสู่
ปอดมากขึ้น ถุงลมภายในปอดเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้น การร้องเพลงจะเบี่ยงเบนความสนใจ
ของผู้ร้องให้จดจ่อกับจังหวะหรือเนื้อเพลงที่ร้อง ท าให้เกิดสมาธิขึ้นได้ เกิดความมั่นคงของอารมณ์ เป็น
กิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวเกิดความปฏิสัมพันธ์กับคู่เต้นหรือผู้อ่ืน เกิดสมาธิ
จดจ่อกับจังหวะ ท านองเพลง และการเคลื่อนไหวของร่างกาย (ส านักการแพทย์ทางเลือก, 2551)  

กิจกรรมยังสามารถรวมถึงการสนทนา และโต้วาที (Conversation and Debate) 
กิจกรรมนี้เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน การสร้างทัศนคติใน
เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นต่อสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรม (Custom and Culture) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท าประโยชน์ให้กับสังคม เช่นวัน
สงกรานต์ รวมกลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา (Religion) ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลตลอดช่วงชีวิต มีอิทธิพลต่อบุคคล
ในทุกช่วงการด าเนินชีวิต ดังนั้นกิจกรรมทางศาสนาจึงมีความส าคัญต่อวัยผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรม
เหล่านี้อาจต้องค านึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ลดลงของผู้สูงอายุด้วย ควรหลีกเลี่ยงการเรี่ยรายเงิน ควร
เน้นเป็นการร่วมกันลงมือท างานบางอย่างเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมแทน (ส านักนันทนาการ กรมพล
ศึกษา, 2557)  

นอกจากนี้การท่องเที่ยว (Trip) ยังถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ 
ผู้สูงอายุบางส่วนอาจใช้เวลาในวัยท างานมุ่งมั่นในบทบาทหน้าที่ ชีวิตหลังจากเกษียณจึงเป็นโอกาส
ท่องเที่ยวเพ่ือหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต ซึ่งในปัจจุบันแล่งท่องเที่ยวบางสถานที่ผู้สูงอายุ
สามารถรับสิทธิค่าเข้าชมหรือค่าโดยสารรถครึ่งราคาอีกด้วย ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้สูงอายุ (สุวรรณา เตชะธีระปรีดา, 2557) 

การนันทนาการท าให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและต่อสังคม เกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเข้าอกเข้าใจ สนุกสนาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ คลายความตึงเครียด ทางความสุขทางใจ เกิดเป็นแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายของ
ชีวิต ประโยชน์ของการนันทนาการต่อผู้สูงอายุสามารถแยกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย กิจกรรม
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นันทนาการเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย เกิดการเปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนท่ าทาง 
เกิดการท างานของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ การท างานของระบบหัวใจและปอด เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกาย ชะลอการเสื่อมถอยของร่างกาย ทั้งนี้จะต้องออกแบบกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับ
ภาวะและข้อจ ากัดของผู้สูงอายุนั้น ๆ ด้วย ด้านจิตใจอารมณ์ หันเหความสนใจจากเรื่องที่ท าให้เครียด
กังวลใจ ผ่อนคลาย ด้านสังคมเรียนรู้กติกา กระตุ้นให้เกิดการแสดงออกท่ีเหมาะสม และด้านสติปัญญา 
เกิดการคิดวางแผนเป็นล าดับขั้นตอน แลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารขึ้น (สุวิมล ตั้งสัจจพจน์, 2553) 

จากความส าคัญของแนวคิดการนันทนาการสามารถน ามาใช้ส าหรับเตรียมตัวรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมนี้ ผู้สูงอายุเริ่มตื่นตัวเรื่องส่งเสริมสุขภาพ มีการ
รวมกลุ่มสมาชิกมากขึ้น จากรายงานโครงการส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปีพ.ศ. 2556 สุรเดช ดวง
ทิพย์สิริกุล และคณะ (2557) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกชมรมคิดเป็นร้อยละ 45 ของ
จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด และในผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสมาชิกชมรม มีจ านวนร้อยละ 47 ที่เข้าร่วมเป็น
ประจ า ร้อยละ 48 เข้าร่วมเป็นบางครั้ง มีเพียงร้อยละ 5 ที่เป็นสมาชิกชมรมและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชมรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 38 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25 ความพึงพอใจระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 31 มีความพึงพอใจระดับน้อยและน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 6 การท ากิจกรรมกลุ่มเป็นสิ่งที่
น่าสนใจต่อกลุ่มผู้สูงอายุอย่างมากและเริ่มมีการรวมกลุ่มกันอย่างแพร่หลาย   

จากงานวิจัยของธีรประภา ทองวิเศษ และคณะ (2558) ศึกษารูปแบบของกิจกรรมที่มีผล
ต่อสุขภาพจิตในแต่ละด้านของผู้สูงอายุ พบว่ากิจกรรมออกก าลังกายและกิจกรรมปรับตัว ส่งผลต่อ
สุขภาพจิตใจมากท่ีสุด กิจกรรมพบปะส่งผลต่อสมรรถนะทางจิตใจ ส่วนกิจกรรมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต
และกิจกรรมสมาธิส่งผลต่อคุณภาพของจิตใจ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมสมาธิ และกิจกรรกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสมรรถนะ ด้านเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตในวัยสูงอายุได ้

จากการศึกษาของ จรียา เขียวผึ้ง และคณะ (2011) พบว่าการนวดสามารถช่วยเพ่ิม
คุณภาพการนอนของผู้สูงอายุได้มากขึ้น โดยทดลองให้ผู้สูงอายุที่มีอาการนอนไม่หลับ ได้รับการนวด
กดจุดฝ่าเท้า จากนั้นวัดคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้ น 
อีกท้ังยังอธิบายถึงการนวดที่ส่งผลต่อร่างกายในระบบต่าง ๆ ผลของการนวดที่เป็นการรักษาทางเลือก 
ซึ่งผู้สูงอายุนั้นต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ
ความสามารถของตน ท าให้เกิดความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การผ่อนคลายความเครียด
จึงเป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมในด้านสุขภาพทางใจให้แกผู้สูงอายุ กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพจึง
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาตอบสนองความต้องการด้านลดความเครียดและส่งเสริมป้องกันด้าน
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สุขภาพด้วย ผลของการนวดสามารถแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อคือ ผลด้านเชิงกล ผลด้านสรีรวิทยา และผล
ต่อจิตใจ  

การนวดนั้นสร้างปฏิกิริยาต่อร่างกายด้านเชิงกล (Mechanical effects) การนวดขึ้นการ
ให้แรงลงบนส่วนของร่างกาย แรงกดที่เกิดขึ้นบนกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนั้น จะท าให้เกิดการเคลื่อนของ
ระบบการไหลเวียนของเลือด น้ าเหลือง ที่แทรกตัวอยู่ในกล้ามเนื้อท่ีได้รับแรงกด เกิดเป็นการไหลเวียน
ที่ดีขึ้น ลดการคั่งค้างของของเสีย ลดอาการบวม ท าให้เนื้อเยื่อของร่างกายอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดีขึ้น 
พร้อมท างาน สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น (พิศิษฐ เบญจมงคงวารี, 2550) 

การนวดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา (Physiological effects) การนวดท า
ให้เกิดการตอบสนองของร่างกายต่อแรงกด ทั้งในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ ตลอดจนอวัยวะ เกิดการกระตุ้น
การท างานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก เกิดความผ่อนคลาย เกิดการหลั่งฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน 
ลดความเครียดกังวล ผลต่อระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งท าหน้าที่น าพาสารอาหาร ออกซิเจน 
ของเหลวไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเซลล์ร่างกาย และยังล าเลียงของเสียของร่างกายไปสูงไตแล้วขับออก 
โดยระบบไหลเวียนเลือดนี้จะได้รับผลของการนวดได้จากแรงกด เกิดการเคลื่อนที่ของของเหลวใน
ระบบไหลเวียนของเลือดและน้ าเหลือง เกิดการกระตุ้นจากระบบประสาทซิมพา เทติกมีการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะหลอดเลือด ลดกระบวนการอักเสบ จากลดการคั่งค้างของของเสีย  และ
น าเอาสารอาหารเข้ามาทดแทน เกิดเป็นกระบวนการซ่อมแซมร่างกาย ลดอาการปวด การกระตุ้นการ
ไหลกลับของหลอดเลือดด า ลดการเกิดเส้นเลือดขอด ผลต่อระบบกระดูก ความผ่อนคลายที่เกิดขึ้น
จากการนวด ส่งผลให้มีการจัดเรียงโครงสร้างของร่างกายอยู่ในจุดสมดุลมากขึ้น กล้ามเนื้อท างาน
น้อยลงในประสิทธิภาพที่เท่ากัน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มหลังค่อม เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้าง การจัดเรียงข้อต่อเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลท าให้เกิดปัญหาปวดเมื่อย มีผลต่อการทรงท่า การ
ขยายตัวของซี่โครงลดลงส่งผลต่อระบบการหายใจ ผลต่อกล้ามเนื้อ เกิดความสมดุลของความยืดหยุ่น
กล้ามเนื้อ หากกล้ามเนื้ออยู่ในสภาพที่มีความยาวที่เหมาะสม ความตึงตัวที่เหมาะสม จะเกิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการยึดรั้ง ที่อาจส่งผลต่อเนื่องจนถึงข้อติดได้ ผลต่อระบบ
ประสาท (วิชัย อึงพินิจพงศ์, 2551) 

อีกนัยหนึ่งการนวดคือการสัมผัสผ่านทางผิวหนัง กล้ามเนื้อ ท าให้ระบบประสาทรับรู้
ตื่นตัวและตอบสนอง ให้เกิดการปรับสมดุล เกิดเป็นความผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล ผลต่อระบบ
หายใจ การหายใจก็จ าเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อในการควบคุม หากกล้ามเนื้อมีความสมดุลจะท าให้มีการ
หายใจการเคลื่อนไหวของซี่โครงท าได้ดีขึ้น ร่างกายสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้เต็มประสิทธิภาพมาก
ขึ้น การนวดท าให้ระบบย่อยอาหารท างานสมบูรณ์ขึ้น สืบเนื่องจากการท างานของระบบย่อยอาหารมี
ความสัมพันธ์ต่อความเครียดด้วย กล่าวคือหากการนวดสามารถลดความเครียดได้ก็จะท าให้ระบบการ
ย่อยอาหารท างานได้ดีตามไปด้วยเช่นกัน และยังส่งผลต่อจิตใจ (Psychological effect of massage) 
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การนวดท าให้ผ่อนคลาย จากกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติจะปรับตัว 
เกิดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจลดลง จากข้อมูลจะพบว่าการนวดมีผลต่อระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายซึ่งในแต่ละระบบนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องพบกับปัญหาจากการเสื่อมถอยของสมรรถภาพ
ร่างกาย ดังนั้นกิจกรรมการนวดเพ่ือสุขภาพจึงมีประโยชน์และสามารถสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุได้ 
(สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย และคณะ, 2551) 

จากการศึกษาแนวคิดนันทนาการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ พบว่า
กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถลดหรือชะลอปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ทั้งการ
เสื่อมถอยของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตใจ และการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยกิจกรรมนันทนาการสามารถพัฒนาความสามารถ ทักษะ เปิดประสบการณ์ใหม่ 
เสริมสร้างสภาพจิตใจให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้สูงอายุกับผู้อ่ืนและ
สังคม ซึ่งกิจการที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุควรจะต้องสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ช่วยลดหรือชะลอปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย สังคมและจิตใจ
ของผู้สูงอายุ  

 
3. ลักษณะทั่วไปศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ลักษณะโดยทั่วไปของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยมักเกิดขึ้นเป็นเชิงการรักษา
หรือดูแลชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งสถานพยาบาลของรัฐที่เริ่มเน้น
เรื่องกันป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีพ้ืนที่
รวมตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จากการลงส ารวจพ้ืนที่ของ
ผู้วิจัยพบว่า ชมรมผู้สูงอายุถูกจัดตั้งขึ้นภายในชุมชน ภายในสถานที่ที่ได้รับงบประมาณสร้างจากทาง
ภาครัฐ โดยใช้สถานที่ร่วมกับชมรมอ่ืน ๆ ในชุมชน ทั้งนี้ขึ้นกับการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุใน
แต่ละชุมชนในการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกของกลุ่ม และมีการท ารายงายส่งให้รัฐในแต่ละเดือนเพ่ือ
แลกกับงบประมาณน ามาจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป กิจกรรมส่วนใหญ่มักคล้ายคลึงกัน อาทิเช่นกิจกรรม
ออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ แบบแอโรบิกส าหรับผู้สูงอายุ ออกก าลังกายไม้พอง ไทเก๊ก ร าไทย 
ในช่วงเวลาตอนเช้าและตอนเย็น กิจกรรมประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน การรวมกลุ่ม
ประชุมรับทราบข้อปฏิบัตินโยบายจากองค์กรภาครัฐ กิจกรรมสวดมนต์ตอนเย็น กิจกรรมท่องเที่ยวใน
จังหวัดใกล้ ๆ  

จากการลงส ารวจพ้ืนที่ชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์  ก่อตั้งขึ้นจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 เขตทวีวัฒนา พบว่ามีสถานที่ส าหรับประชุมร่วมกันแสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงบริเวณสถานที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
 

ทางด้านหน้าของสถานที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์มีเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง ส าหรับทุก ๆ คนหมู่บ้านรวมถึงผู้สูงอายุของชมรมด้วย เครื่องออกก าลังกายมี
หลากหลายรูปแบบให้เลือกดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงบริเวณลานออกก าลังกายของชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
 

ในส่วนของกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์จัดกิจกรรมออกก าลัง
กายแบบแอโรบิกส าหรับผู้สูงอายุจะมีกิจกรรมของทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในเวลา 6.00 น. ใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที เป็นกิจกรรมเต้นเบา ๆ ตามจังหวะเพลง โดยเพลงที่เปิดเป็นเพลงที่มีเสียงผู้น า
ออกก าลังกายและก าหนดท่าที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอยู่เนื้อหาของเพลง และผู้น าออก
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ก าลังกายด้านหน้าจะเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุที่ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาน าเต้นออกก าลังกาย ดังที่
แสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงกจิกรรมแอโรบิกผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
 

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุภายในชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์มีให้เลือกหลายกิจกรรม 
และรองรับในหลายข่วงเวลา ส าหรับกิจกรรมสวดมนต์จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ซึ่ง
กิจกรรมจะจัดบริเวณลานพระพุทธรูปของหมู่บ้านสกุลทิพย์ ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงบริเวณลานกิจกรรมสวดมนต์ของชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
 

การจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้ชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบของสมาชิกภายในชมรมผู้สูงอายุ โดยจะประชุมหารือและแจ้งข่าวสารจากทางภาครัฐ 
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เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านการประชุมในวันเสาร์แรกของทุกเดือน และ
หลังจากประชุมเสร็จสิ้นจะร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยสมาชิกจะเป็นผู้น าอาหารกันมาเอง 
หรืออาจมีสมาชิกเสนอขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น ๆ ตามโอกาสดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงบรรยากาศการประชุมชมรมผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ กิจกรรมออกก าลัง
กายตอนเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าร่วม 13 คนดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 แสดงสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 

จากการส ารวจพบว่าภายในชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์มีหลากหลายชมรม ซึ่งแต่ละ
ชมรมสามารถใช้พ้ืนที่ภายในชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมได้อย่างอิสระตามที่แต่ละชมรมบริหารจัดการ 
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รวมถึงห้องสมุดชุมชน ที่ชมรมผู้สูงอายุสามารถเข้าใช้บริการ เพ่ืออ่านหนังสือหรือศึกษาหาความรู้ได้
ดังภาพที ่9 

 
ภาพที่ 9 แสดงห้องสุมดชุมชนที่ชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ใช้เพื่ออ่านหนังสือ 
 

จากการส ารวจชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ พบว่ากิจกรรมหลาหลายมี
ส่วนท าให้ผู้สูงอายุสนใจ สามารถกระตุ้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจวัตรประวันในแต่ละวันที่แตกต่างไป 
มีการส่งเสริมสุขภาพร่างกายจากกิจกรรมออกก าลังกายในตอนเช้า สุขภาพจิตใจจากการรวมกลุ่มสวด
มนต์ในตอนเย็นของทุกวัน และการเข้าสังคมจากการประชุมปรึกษาหารือ แบ่งปันเรื่องราวซึ่งกันและ
กัน การท างานร่วมกันเป็นต้น ชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์จึงเป็นชมรมที่มีผู้สูงอายุ
ให้ความร่วมมือและความสนใจเข้าร่วมอยู่อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากการส ารวจชมรมผู้สูงอายุของชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์แล้ว ผู้วิจัยจึงได้ติดตาม
จากค าแนะน าของผู้สูงอายุถึงชมรมผู้สูงอายุของชุมชนร่วมเกื้อ ผู้วิจัยพบว่าชมรมผู้สูงอายุมีรูปแบบที่
คล้ายคลึงกันกับชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ ซึ่งชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ถูกจัดขึ้น 
โดยมีชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเก้ือเป็นต้นแบบ มีสถานที่นัดพบเพ่ือรวมกลุ่มดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 แสดงสถานที่ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเก้ือ 
 

ชมรมผู้สูงอายุของชุมชนร่วมเกื้อมีผู้เข้าร่วมสมาชิกที่มาร่วมท ากิจกรรมประมาณ 30 คน 
กิจกรรมออกก าลังกายด้วยไม้พองในทุกวันตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไป มีผู้เข้าร่วมประมาณ 10 คนต่อ
วัน โดยผู้น าออกก าลังกายเป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุผลัดเปลี่ยนกันน าออกก าลังกาย ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 แสดงรูปแบบการออกก าลังกายด้วยไม้พองของชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเก้ือ 
 

จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการออกก าลังกายผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเกื้อในช่วงเวลา
เช้า ผู้สูงอายุในชมรมจะร่วมกันรับประทานอาหาร โดยผู้สูงอายุจะน าอาหารมาเองทั้งอาหารส าเร็จรูป
หรือซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารร่วมกันขึ้นกับแต่ละบุคคล ภายในสถานที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุยัง
ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์เพ่ือท ากิจกรรม ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 แสดงกิจกรรมประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกันของชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเกื้อ 
 

นอกเหนือจากกิจกรรมออกก าลังกายด้วยไม้พอง กิจกรรมประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ถูจัดขึ้นตามโอกาสต่าง ๆ เช่นกิจกรรมประดิษฐ์สี
ด าไว้อาลัย กิจกรรมประดิษฐ์ริบบิ้นดอกไม้ส าหรับโปรยทานในพิธีอุปสมบท ซึ่งในบางกิจกรรมเป็นการ
ประดิษฐ์สิ่งของเพ่ือจัดจ าหน่าย เพื่อน าเงินเข้าสมทบชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเก้ือ ทางชมรมได้มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วยดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเก้ือ 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ส ารวจสถานที่ชุมชนพรรณพฤกษา แสดงสถานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพดังภาพที่ 14 และภาพท่ี 15 

 
ภาพที่ 14 แสดงสถานที่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนพรรณพฤกษา 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งของชุมชนพรรณพฤกษา 
 

นอกจากนี้ยังมีชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดปุรณาวาส ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับชมรม
ผู้สูงอายุอื่น ๆ โดยชมรมผู้สูงอายุจัดตั้งอยู่ภายในวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ ลักษณะ
สถานที่ประกอบกิจกรรมดังแสดงในภาพที่ 16  
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ภาพที่ 16 แสดงบรรยายสถานที่ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดปุรณาวาส 
 

กิจกรรมของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดปุรณาวาสประกอบด้วย กิจกรรมออกก าลังกาย
แอโรบิกในช่วงเย็นของทุกวัน กิจกรรมท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้ ๆ กรุงเทพ เช่นไหว้พระตามวัด หรือ
ชมภาพยนตร์ และกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งในบริเวณสถานที่ตั้ง
ประกอบด้วยลานธรรมส าหรับรวมกลุ่มประกอบพิธีทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนา ดังแสดงในภาพ
ที่ 17 

 
ภาพที่ 17 แสดงบรรยากาศลานธรรม ของชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดปุรณาวาส  
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จากการส ารวจชมรมผู้สูงอายุยังพบการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในรูปแบบอ่ืน โดยหลักเปิด
เป็นกิจการสอนลีลาศ และยังมีกิจกรรมสังสรรค์ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องเสีย
ค่าสมัครสมาชิกเพ่ือเข้าร่วมใช้สถานที่กิจกรรมเต้นลีลาศ และเข้าร่วมงานเลี้ยงเพ่ือพบปะสังสรรค์ ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมจะต้องเสียค่าสมาชิกท่านละ 1,500 บาทต่อเดือน กิจกรรมเน้นเพ่ือให้เกิดการพบปะสังสรรค์
กันของกลุ่มผู้ที่สนใจกีฬาลีลาศ สถานที่ภายในตกแต่งผนังด้วยกระจก ปูพ้ืนลามิเนต พร้อมเครื่องเสียง 
คาราโอเกะ เปียโน ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 แสดงบรรยากาศการสังสรรค์ของสมาชิกโรงเรียนสอนลีลาศ 
 

จากการส ารวจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้นจะเป็นรูปแบบการรวมตัวกันของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับการช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐ ในการจัดสร้าง
สถานที่หรือสนับสนุนด้านอุปกรณ์ออกก าลังกายต่าง ๆ ตลอดจนงบประมาณเป็นรายปีเพ่ือให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุจัดกิจกรรมตามที่กลุ่มของตนสนใจ จากข้อมูลพบว่าแต่ละที่นั้นมีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน ทั้งใน
ด้านสถานที่ ด้านการจัดการจัดหางบประมาณ และกิจกรรมที่เลือกจัด 

จากสถานการณ์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยนั้นได้ถูกจัดขึ้นในหลายพ้ืนที่และใน
หลายกลุ่มบุคคล จากการศึกษางานวิจัยของ ธัญญชล ธันยาสิริ (2554) ได้ศึกษาถึงรูปแบบของศูนย์
ส่งเสริมสวัสดิการสุขภาพที่เกิดข้ึนในประเทศไทย สามารถแบ่งรูปแบบจากหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาท
ในการด าเนินงานคือ ลักษณะสวัสดิการเชิงสถาบัน เป็นการมุ่งเน้นดูแลสวัสดิการแบบรายบุคคล 
เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะสถานการณ์ ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือสวัสดิการในระยะยาวเป็นรูปแบบการแจก
ของอุปโภค บริโภค การจัดให้มีการบริการในหน่วยงานต่าง ๆ เช่าโรงเรียน มาวิทยาลัย โรงพยาบาล 
เป็นต้น จากการให้ความส าคัญเฉพาะส่วนนี้จึงท าให้ไม่สามารถกระจายสวัสดิการไปสู่ระบบใหญ่ และ
ไม่ต่อเนื่อง ส่วนรูปแบบสวัสดิการที่จัดโดยหน่วยงานเอกชนองค์กรสาธารณกุศล อาจเกิดจากการ
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รวมกลุ่มของบุคคล เป็นชมรมหรือสมาคม โดยรวมเอาบุคคลที่มีความสนใจ ด าเนินงานเพ่ือรวบรวม
สมาชิกมาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายตามที่กลุ่มได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ เช่น
การด าเนินกิจกรรมการบริการเพ่ือสุขภาพ การรวมกลุ่มรณรงค์และท ากิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ รูปแบบสวัสดิการจากหน่วยงานเอกชนในเชิงธุรกิจ 
หน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทช่วยส่งเสริมเรื่องสวัสดิการ หรือสุขภาพเช่นโรงพยาบาลเอกชน ที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพร่างกาย การตรวจสุขภาพ ออกแบบโปรแกรมการออกก าลัง
กายแบบเฉพาะแต่ละบุคคล ตลอดจนสถานออกก าลังกายต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายในเชิง
ปองกันภาวะโรคหรือลดปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจ าตัว 

จากการศึกษาวิจัยของจินตนา อาจสันเที๊ยะ และ พรนภา ค าพราว (2557) เรื่องรูปแบบ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้น เกิดจากการท างานในหลายภาคส่วนท าให้
เกิดการส่งเสริมสุขภาพต่อผู้สูงอายุ บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลนอกจากจะรักษาและส่งเสริม
สุขภาพแล้ว ในระดับปฐมภูมิได้มีแนวคิดพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูอายุเชิงรุก โดยใช้นัก
กายภาพบ าบัดออกหน่วยลงพ้ืนที่ให้ความรู้และแนะน าการดูแลสุขภาพให้ถึงที่พักอาศัย แต่ไม่อาจท า
ได้บ่อยครั้งมักเป็นการให้ค าแนะน าและติดตามผลในการออกเยี่ยมครั้งต่อไป หรืออาจสืบทอดความรู้
การดูแลนี้ให้กับอาสาสมัครในชุมชน เพ่ือน าความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพไปกระจายส่งต่อให้ทั่วถึง
ในชุมชน ใช้หลักของความใกล้ชิด ความรู้จักคุ้นเคยที่มีอยู่เดิมเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลความรู้นี้ 
เพ่ือให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงเพ่ิมขึ้น โดยรัฐบาลเข้ามามีบทบาทหน้าที่หลักในการกระจายการ
ด าเนินการของนโยบายออกไปทั้งในด้านสถานที่ในการสร้างลานออกก าลังกายบริเวณสวนสาธารณะ 
ให้ความช่วยเหลือด้านเงินแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมาพบปะและท า
กิจกรรมร่วมกัน โดยท ากิจกรรมที่กลุ่มผู้สูงอายุสนใจ เช่น ออกก าลังกาย เต้นร า ขับร้องเพลง เป็นต้น 
ในภาคเอกชนมีสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เปิดให้บริการทั้งในด้านการดูแลในชีวิตประจ าวัน การน าส่ง
โรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมาย บริการเฝ้าไข้ ทั้งแบบการบริการตลอด 24 ชั่งโมง บริการด้วยสถานที่
ที่เอ้ืออ านวยต่อผู้สูงอายุเป็นต้น (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และพรนภา ค าพราว, 2557) 

สุพรรณี เปี้ยวนาลาว และคณะ (2556) ในศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการให้บริการ
สุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ารูปแบบนั้นถูกแบ่งออกเป็นส่วนการดูแลในสถาบันเป็น
ลักษณะการดูแลในภาวะฉุกเฉิน เป็นเชิงการดูแลรักษาตลอดจนการรักษาชีวิตไว้ รวมถึงคลินิก
ผู้สูงอายุ ที่ให้การดูแลรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานพยาบาล โดยผู้สูงอายุเป็นผู้เดิน
เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมสุขภาพเอง ตลอดจนการเยี่ยมบ้านที่ทางสถานพยาบาลส่งเจ้าหน้าที่ 
บุคลากรทางการแพทย์ออกไปลงพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ส่วนการ
ดูแลระยะยาวพบรูปแบบศูนย์บริบาลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน ในส่วนการดูแลในชุมชนเป็นการจัดตั้ง
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ชมรม จัดออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ การให้บริการแบบช่วยเหลือกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตลอด 24 
ชั่วโมงเป็นต้น 

ศิรพันธุ์ สาสัตย์ และเตือนใจ ภักดีพรหม (2550) ศึกษาวิจัยพบว่ารูปแบบของการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้นอยู่ในรูปแบบของการบริบาลในโรงพยาบาลเป็นรูปแบบในเชิงการให้การ
รักษา อาจมีการเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการเปิดหน่วยรักษาของผู้สูงอายุ ตอดจนสถาน
บริบาลของผู้สูงอายุ ในรูปแบบการดูแลตลอด 24 ชั่งโมง หรือการดูแลในช่วง เวลากลางวันเพ่ือให้
บริการด้านจิตใจ สังคม ด้านโภชนาการ รูปแบบบ้านพักคนชราแสถานพักของผู้สูงอายุระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

นันท์นภัส ทรัพย์โชคธนกุล (2557) ได้ศึกษาวิจัยรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ
สถานดูแลผู้สูงอายุ พบว่ากิจการสถานดูแลผู้สูงอายุที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น
การจัดเตรียมสถานที่และผู้ดูแลโดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ให้การรักษา ฟื้นฟู และบ าบัดสภาพร่างกาย บริการกิจกรรมด ารง
ชีวิตประจ าวัน การรักษาด้วยกายภาพบ าบัด บริการอาหาร สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนรถ
รับส่งโรงพยาบาล หรือรูปแบบจัดส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการดูแลบริบาลผู้สูงอายุไปยังที่พัก
อาศัยของผู้สูงอายุ โดยกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการจะต้องตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนและสถานพยาบาล มีบุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษา พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ
ใส่ใจในการบริการ มีอุปกรณ์ทาการแพทย์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับความปลอดภัยใน
ชีวิตเช่น ไม้ค้ ายัน เตียงลม เป็นต้น และสถานที่ถูกออกแบบมาเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้สูงอายุในการ
ด ารงชีวิตเช่นพื้นที่เหมาะสมไม่ลื่น มีทางลาดรองรับรถเข็นสภาพแวดล้อมไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

จากการศึกษาลักษณะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยพบว่า ยังถูกจ ากัดอยู่กับ
ภาครัฐบาลโดยความสามารถในการส่งเสริมนั้นมีความเข้มแข็งในด้านการรักษาและฟ้ืนฟู ส่วนในด้าน
การส่งเสริมป้องกันนั้นยังสามารถกระจายโอกาสการเข้าถึงได้น้อย มีสถานที่ที่ให้บริการด้านส่งเสริม
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุเชิงป้องกันยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่อยู่ในสถานพยาบาลที่มีระบบการให้บริการ
ที่ซับซ้อน ยากต่อการเข้าถึง ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นของการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ โดย
เน้นเชิงป้องกัน เจาะจงในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมสุขภาพ ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดูแลสนับสนุนด้านจิตใจ และสังคม รวมทั้งผู้ที่ก าลัง
เตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วย นับเป็นโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย ใน
ยุคที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ
ตามความเหมาะสมและมีความสุข 

ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
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นี้จัดให้มีพ้ืนที่ออกก าลังกาย ทั้งในรูปแบบออกก าลังด้วยอุปกรณ์ ตลอดจนการออกก าลังกายแบบกลุ่ม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกายและกระตุ้นการเข้าสังคม และจากข้อจ ากัดทางโครงสร้างผู้สูงอายุที่มี
ความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันนี้จึงให้บริการกิจกรรมออก
ก าลังกายในน้ าภายในสระว่ายน้ าในร่ม ที่ถูกออกแบบส าหรับผู้ที่เคลื่อนไหวล าบากด้วยทางลาดลงสู่
สระน้ าเพ่ือความปลอดภัยความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีบริการนวดเพ่ือสุขภาพ ลดความตึงเครียด 
ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ และห้องส าหรับเรียนศิลปะกิจกรรมที่ท าให้เกิดสมาธิ ฝึกทักษะกล้ามเนื้อ
มือ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้วยห้องเรียนอเนกประสงค์ที่ถูกจัดขึ้น โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนไปตามเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่ก าลังเป็นที่สนใจตามที่ผู้เรียนนั้นต้องการ
ได้ กิจกรรมทั้งหมดนี้จะถูกรวบรวมไว้ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
โดยตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม  
 
4. แนวคิดการประกอบการเพื่อการลงทุน 

การประกอบการเพื่อการลงทุน การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยผู้ประกอบการท า
หน้าที่น าสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป้าหมายหลักคือให้ได้มาซึ่งผลก าไรสูงสุด ร่วมกับการท าให้
ผู้บริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด (พนิดา พานิชกุล , 2554) ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้
ความสามารถในด้าน การตลาด การผลิตและการด าเนินงาน การเงิน การบริหารบุคคล ซึ่งการ
ประกอบการลงทุนนี้อาจจะเกิดจากการด าเนินการเองหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่นการลงทุนโดย
ด าเนินการเองคือการจัดตั้งกิจการ ด าเนินกิจการเพ่ือท าให้เกิดรายรับ ส่วนการลงทุนโดยไม่ต้องด าเนิน
กิจการเอง เช่นการลงทุนในบริษัทอ่ืน ๆ ด้วยการซื้อหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม ซื้อพันธบัตร รายรับ
ที่ได้จะมาจากการรับเงินปันผลจากกิจการที่ผู้ประกอบการลงทุน หรือส่วนต่างของราคาซื้อราคาหุ้น
ของกิจการนั้น ๆ (สมคิด บางโม, 2553) 

การจัดการด้านการตลาด การตลาดมีหน้าที่เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค 
โดยสินค้าและบริการนั้นจะต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายการเก็บ
รักษาสินค้า การขนส่ง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา หาข้อมูลเพ่ือน ามาตัดสินใจ 
วิเคราะห์ความต้องการ แนวโน้มของตลาด วิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนแบ่งทางการตลาดต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (ธนวุฒิ พิมพ์กิ, 2558)  

การผลิตและการด าเนินงาน เป็นส่วนหลักที่ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งถึง
ผู้อ านวยการผลิต หัวหน้าฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างานคุณภาพ ซึ่งทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ
กระบวนการผลิต วิธีด าเนินงานอย่างชัดเจนในด้านการผลิตเพ่ือเป็นผู้ตัดสินใจ แก้ปัญหาหรือวางแผน
กระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน ซึ่งจะแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้
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เกิดเป็นสินค้าข้ึน โดยเกิดจาการออกแบบ การวางแผนกระบวนการผลิต รวมทั้งขนาดโรงงาน จ านวน
คนงานและการค้นหาปัญหาการผลิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556) 

การเงิน การประกอบการท าเพ่ือเป้าหมายหลักคือการมุ่งท าก าไรสูงสุด ซึ่งหมายถึง
ผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนินงาน อาจเกิดจากการพิจารณาจากงบการเงิน หรือพิจารณาตัวเงินที่
ได้รับ ซึ่งในที่นี้อาจไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะท าให้สามารถเปรียบเทียบ
การด าเนินการของกิจการได้อย่างละเอียดมากขึ้น ท าให้มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ หรือคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคตได้ใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากขึ้น และลดความเสี่ยง โดยเป้าหมายของการ
ประกอบการเพ่ือมุ่งผลก าไรก็อาจเกิดผลเสียในระยะยาวขององค์กรได้ จากประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เป้าหมายไม่ได้มุ่งเพ่ือก าไรเพียงอย่างเดียว (นงค์นิตย์ จันทร์จรัส, 2553) 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร ดังนั้นการ
บริหารเกี่ยวกับบุคลากรจ ามีความส าคัญมากต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือท าให้กระบวนการด าเนินงาน
ของกิจการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุด จึงเกิดแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรด้วยเช่นกัน ทรัพยากร
มนุษย์มีคุณสมบัติประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และอุปนิสัย ซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 
ประการนี้มีน้อยและหาได้ยาก ดังนั้นจึงเกิดกรบวนการการจัดการด้านบุคลากร เริ่มจากการวิเคราะห์
งาน การจ าแยกรายละเอียดหน้าที่ของงานเพ่ือก าหนดคุณสมบัติพนักงานที่เหาะสม การสรรหา
คัดเลือกพนักงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน การประเมินผลการ การเลื่อนขั้น การรักษา
พนักงานที่ดีไว้ เป็นต้น (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2554) 

การประกอบการนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบการจัดการด้านการตลาด การจัดการการ
ผลิตและกระบวนการ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้สวนประกอบต่าง 
ๆ จะต้องถูกออกแบบวางแผนให้สอดคล้องกันในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อท าให้กระบวนการด าเนินงาน
สามารถด าเนินไปอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงควรพิจารณาการจัดการในแต่ละด้านเพ่ือในการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
5. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร SWOT 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตรวมถึงการประกอบการ การ
ประกอบกิจการจึงต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งทางธุรกิจ เกิดการแข่งขันที่หลากหลายรูปแบบ ท าให้
ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานกิจการ หรือสามารถค้นหาโอกาสในสถานการณ์เหล่านั้น เพ่ือปรับตัวให้เกิดเป็นข้อ
ได้เปรียบทางธุรกิจ 
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ปัจจัยภายนอกองค์กร 

การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) มีผู้ศึกษาแนวคิดนี้อย่างแพร่หลาย โดยผู้ศึกษา
ต่างก็ให้ความหมายโดยใช้ชื่อภาษาไทยที่แตกต่างกันออกไป แนวคิดนี้ถูกริเริ่มขึ้นจาก อัลเบิร์ต ฮัมฟรี 
(Albert Humphrey)  SWOT คือ วิธีการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยสภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร ท าให้แต่ละองค์กรจึงต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการ สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แสวงหาช่องทาง
โอกาสเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน วางกลยุทธ์ หรือแก้ไขจุดบกพร่องที่ เกิดขึ้นได้ ค าว่า 
สวอต มาจากอักษรย่อของภาษาอังกฤษ 4 อักษร คือ S W O และ T (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553)  
ดังที่แสดงในภาพที่ 19  

 
ภาพที่ 19 แสดงถึงแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร SWOT 
 

ตัวอักษร S มาจาก Strengths คือ จุดแข็งหรือจุดเด่น ความสามารถขององค์กร เป็น
ข้อดีที่มีผลมาจากปัจจัยภายในองค์กร บ่งบอกถึงข้อได้เปรียบคู่แข่ง เช่น การมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า
ทันสมัยกว่า ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง ตัวอักษร W มาจาก Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือจุดด้อย 
ความไม่สามารถ ความขาดแคลนของทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านกระบวนการ เป็นต้น 
อาจเป็นความขาดแคลน หรือความไม่สมบูรณ์ ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดข้อ
เสียเปรียบต่อคู่แข่ง เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงินทุน ตัวอักษร O มาจาก Opportunities คือ 
โอกาส เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โอกาสคือข้อดีจากสภาพปัจจัยจากภายนอกองค์กร ส่วนจุด
แข็งเป็นข้อดีสภาพปัจจัยจากภายในองค์กร เช่น ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ตัวอักษร T 
มาจาก Threats คือ อุปสรรค เป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจ ากัดต่อองค์กร สิ่งที่กีดขวางการ
ด าเนินงานของกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องหาวิธี เพ่ือจัดการ ปรับกลยุทธ์แก้ปัญหาข้อจ ากัด

โอกาส

Opportunities

อุปสรรค

Threats

จุดอ่อน

Weaknesses

จุดแข็ง

Strengths

ปัจจัยภายในองค์กร 



34 
 

 

เหล่านั้น เช่น ตลาดเติบโตลดลง กลุ่มลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้า การปรับเปลี่ยนนโยบาย
จากรัฐบาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กร ท าให้การด าเนินการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น (รณชัย ตันตระกูล , 
2552) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) เป็นปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กร อยู่นอกเหนือขอบเขตขององค์กรที่ไม่สามารถควบคุมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ ท าให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สามารถสร้างได้ทั้งโอกาส ละอุปสรรค ขึ้นกับองค์กรจะสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้กิจการมีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไร โดย
พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจการว่างงาน ความสามารถในการจ่ายของผู้บริโภค เทคโนโลยีที่น ามาสู่
สามารถในการผลิต สังคมและวัฒนธรรมรสนิยมพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค การเมือง
และกฎหมายที่ใช้บังคับคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการแข่งขันระหว่างประเทศ (ตุลา มหาพสุธานนท์ , 
2554) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) คือปัจจัยที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร สามารถควบคุมได้ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมองค์กร
ลักษณะการถ่ายโอนค่านิยม ความเชื่อ โครงสร้างองค์กรที่ท าให้เกิดการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพ่ือให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การผลิตด าเนินการโดยออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต
สูงสุด เกิดของเสียน้อย การจัดการทรัพยากรบุคคลเริ่มต้นจากการสรรหา คัดเลือก อบรมพัฒนา 
ประเมินผล (สุธีรา เดชนครินทร์ และคณะ, 2553) 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยผู้ประกอบการ
สามารถจ าแนกปัจจัยในแต่ละด้าน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเป็นทางเลือกก าหนดกลยุทธ์ของกิจการ โดยใช้
จุดแข็งและจุดอ่อน จากปัจจัยภายในองค์กร โอกาสและอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกองค์กร มา
วางแผนให้กิจการมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ประกอบการจะต้องน าจุดแข็งและโอกาส
มาเป็นสร้างประโยชน์ต่อกิจการ ร่วมกับแก้ไขจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค กิจการจะได้เปรียบทาง
ธุรกิจเมื่อใช้จุดแข็ง โอกาส ลดจุดอ่อน และเอาชนะอุปสรรค เพ่ือน ากิจการไปสู่เป้าหมายในอนาคต 
(สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556) 

จากการศึกษาองค์ความรู้พบว่าวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กร ท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงทรัพยากร จุดเด่น ที่มีผลต่อข้อได้เปรียบ
ต่อคู่แข่ง และทราบถึงข้อบกพร่อง ข้อด้อยขององค์กรที่จะต้อน ามาพัฒนาลดช่องว่าง เพ่ือให้องค์กรมี
การด าเนินงานที่เต็มศักยภาพ การวิเคราะห์ SWOT ยังสามารถเป็นแนวทางเพ่ือก าหนด กลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้ก าหนดกระบวนการด้านต่างๆ ขององค์กรได้ตรงกับเป้าหมาย การ
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วิเคราะห์ SWOT เป็นประโยชน์ทางการตลาด ใช้เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรหรือได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ ใช้เป็นเครื่องมือประกอบไว้ในแผนธุรกิจ เป็นหลัก
แนวคิดเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานด้านคุณภาพ ก าหนดกลยุทธ์เชิงคุณภาพ เกิดกระบวนการที่สามารถ
ท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ส าหรับงานวิจัยนี้สามารถใช้เครื่องมือ SWOT ส าหรับวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจการ ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อการ
ด าเนินการของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

 
5. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ 

การศึกษาความเป็นไปได้เป็นเครื่องมือ เทคนิคทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือศึกษา
ความสามารถในการท าก าไรโดยวัดจากอัตราผลตอบแทน โดยศึกษาต้นทุน ประเมินค่าใช้จ่าย 
ประมาณการผลตอบแทน ประมาณการงบการเงิน ประเมินเพ่ือตัดสินใจการตัดสินใจลงทุน เป็น
แนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินการลงทุนในอนาคต บ่งบอกถึงระยะเวลา การค านวณความไม่
แน่นอนและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้ต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางการเงิน และยืนยันความอยู่รอด
ของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะเป็นตัวระบุความมั่นคง และบ่อยครั้งพบว่า จะ
บรรยายการพัฒนาองค์กร การดึงดูดการเงินจากภายนอก การเพ่ิมคุณภาพ การปรับปรุง การแข่งขัน
ด้านสมรรถนะ ระบุกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้มีความจ าเป็นในการ
วิเคราะห์ในอนาคต และถูกจ ากัดด้วยระยะเวลา ด้วยสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง
ของกิจกรรม ด้วยผลของการวิจัยและการพัฒนากิจกรรม โดยการศึกษาความเป็นไปได้จะถูก
ด าเนินการก่อนแผนธุรกิจ ซึ่งจะวิเคราะห์โอกาสของธุรกิจ มองไปที่ความอยู่รอด การก่อตั้ง การคุ้มค่า 
จึงควรใช้การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือลงปัจจัยเสี่ยง และระบุโอกาสของธุรกิจ (Viorica Ioan, 2010) 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หมายถึง เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ และ
วิเคราะห์ ด้วยการศึกษาภายในการคาดการณ์เป็นสมมติฐาน ในด้านของการเงิน หรือระบุทางเลือก
ต่าง ๆ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินโครงการ โดยน าละเอียด
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ แต่การศึกษาความเป็นไปได้นั้นเป็นขั้นตอนที่เป็นต้นทุนเช่นกัน ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
ขึ้นความคุ้มค่าของผลตอบแทนจากโครงการนั้น ๆ เพราะการศึกษาความเป็นไปได้ไม่ใช่เครื่องยืนยัน
ว่าการประกอบการโครงการั้น ๆ จะประสบความส าเร็จ เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่จะต้องปรับ
แปลงไปตามสถานการณ์หากเริ่มด าเนินการโครงการจริง (บรรจง อมรชีวิน, 2557) 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาเป็นการคาดการณ์ผลในอนาคต ด้วย
การใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคาดการณ์ผลตอบแทน คาดการณ์ต้นทุนของโครงการ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการนั้น ๆ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มี
หลักการวิเคราะห์มีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 
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ความเป็นไปได้ด้านตลาด การศึกษานี้เรื่องการตลาดของสินค้า เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมและตลาด ขนาดของตลาดปริมาณความต้องการสินค้ามากน้อย
เพียงใด การพยากรณ์แนวโน้มของตลาดสินค้าในอนาคต ธุรกิจควรมีตลาดเป้าหมายอย่างไร เพ่ือหา
ข้อมูลการน าผลิตภัณฑ์หรือบริการยังผู้บริโภคเมื่อใด วิเคราะห์ถึงโอกาสทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ความสามารถครองตลาดได้มากน้อยเพียงใด สภาพการแข่งขันเป็นแบบใด รวมทั้งวิเคราะห์
อุปสรรคทางการตลาดซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญเป็นการก าหนดผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (กมเลศน์ สันติเวชชกุล, 2553) 

ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค เป็นการศึกษาทางเลือกเทคนิคของกระบวนการผลิต มัก
เกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิศวกรรม ซึ่งกระบวนการผลิตมีปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งในด้านขนาดและ
คุณลักษณะของอุปกรณ์ เพ่ือรองรับกับรูปแบบสินค้า ขนาด สี ลักษณะเฉพาะของสินค้า สถานที่ตั้ง
โรงงาน คุณสมบัติของโรงงาน รูปแบบแผนผังโรงงาน วิธีการผลิต เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือก
ให้เหมาะสมกับขนาดก าลังการผลิต วิธีการ วัตถุดิบของสินค้า แหล่งวัตถุดิบ โดยไม่ได้ค านึงถึงความ
ทันสมัยเพียงอย่างเดียว แต่ค านึงถึงความคุ้มค่าของอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโครงการ 
ด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน และยังรวมทั้งวางแผนการขยายโครงการในอนาคตอีก
ด้วย (ธมกร ธาราศรีสุทธิ, 2556) 

ความเป็นไปได้ด้านการบริหาร การศึกษาลักษณะรูปแบบการจัดการโครงการ การ
วางแผนโครงการ การออกแบบระบบการบริหารที่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารจัดหาบุคลากร
เริ่มต้น การก าหนดจ านวนและคุณสมบัติบุคลากร การออกแบบแผนผังโครงสร้างองค์กร การจัดวาง
ต าแหน่งบุคลากร การจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงาน รวมถึงการออกแบบรูปแบบการขายตลอดจนการ
จัดส่งสินค้า และเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ทั้งนี้จะต้องออกแบบให้สัมพันธ์กับผลการศึกษา
ด้านการตลาดและด้านเทคนิคทั้งในระยะก่อนการด าเนินงานจนตลอดการด าเนินการของโครงการ 
โดยค านึงถึงงบประมาณ ระยะเวลาที่ก าหนดและผลผลิตที่ตั้งเป้าหมายไว้ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 
2557) 

ความเป็นไปได้ด้านการเงิน การศึกษาด้านการเงินของโครงการมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับความสามารถใน
การท าก าไรหรืออัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการในรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งผู้ด าเนินโครงการ
ต้องปะเมินและวางแผนด้านการเงินส าหรับความแปรปรวนตามสถานการณ์ที่จะส่งผลท าให้อัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงได้ การศึกษาความเป็นไปได้ช่วยวิเคราะห์หรือตัดสินใจเลือกแนวทางที่ท าให้
เกิดค่าใช้จ่ายต่ าสุดได้ ช่วยประเมินหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เนื่องจากแหล่งเงินทุนมีความส าคัญต่อ
การจัดสรรการเงินเพ่ือจ่ายช าระคืนหนี้สินและดอกเบี้ย ช่วยให้สามารถควบคุมโครงการให้อยู่ภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู่ก าจัดได้ (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550) 
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จากการรวบรวมและศึกษาพบว่าการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยการประเมินความเป็นไปได้นี้จะสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนที่จะได้รับจาการด าเนิน
โครงการว่าสามารถให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับลงทุนหรือไม่ ดังนั้นแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้จึง
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนกิจการต่าง ๆ ซึ่งในการศึกษาศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้วย 
 
6. หลักการวิเคราะห์ต้นทุน 

ต้นทุน (Cost) หมายถึง การใช้ทรัพยากรของโครงการเพ่ือท าให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ
แล้วท าให้โครงการหรือธุรกิจเกิดผลตอบแทนในรูปแบบสินทรัพย์ต่าง ๆ (ไพบูรณ์ ผจงวงศ์, 2554) โดย
ต้นทุนสามารถแบ่งได้หลายประเภทดังตารางที่ 1 

  
ตารางที่ 1 แสดงถึงลักษณะการจ าแนกต้นทุนแบบต่าง ๆ   

วิธีการจ าแนกต้นทุนแบบต่าง ๆ ประเภทต้นทุน 
แบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุน ต้นทุนคงท่ี 

ต้นทุนแปรผัน 
ต้นทุนกึ่งแปรผัน 

แบ่งตามหน้าที่การผลิต ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต 

แบ่งตามงวดเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนส าหรับงวด 

แบ่งตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับการเกิดต้นทุน ต้นทุนทางตรง 
ต้นทุนทางอ้อม 

แบ่งต้นทุนตามความจ าเป็นที่ต้องจ่าย ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ 
ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แบ่งต้นทุนตามการตัดสินใจ ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง 
ต้นทุนเสียโอกาส 
ต้นทุนจม 

การแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุน คือการพิจารณาต้นทุนโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณจ านวนกิจกรรมกับมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้น ต้นทุนบางประเภทจะมีลักษณะคงที่ถึงแม้ว่า
ปริมาณการผลิตจะเปลี่ยนแปลง แต่ต้นทุนบางประเภทอาจมีการอาจเปลี่ยนตามปริมาณปริมาณการ
ผลิต สามารถแยกได้เป็น 3 ลักษณะคือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนกึ่งผันแปร ต้นทุนคงที่ 
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(Fix costs) หมายถึง ลักษณะต้นทุนที่มีค่ายอดเงินรวมไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าการผลิตหรือการบริ
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลง การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตจะไม่ส่งผลต่อยอดเงินรวมของต้นทุนคงที่ 
ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตหรือไม่ผลิตก็ยังเกิดค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอย่างคงที่ เช่น ค่าเช่าที่ดิน เงินเดือนพนักงาน
บัญชี ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าประกันภัย ค่าภาษีป้าย เป็นต้น (จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์, 2552) 
ต้นทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
หรือการปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราคงที่ กล่าวคือหากผลิตสินค้า
ปริมาณมากขึ้น ยอดเงินรวมของต้นทุนผันแปรก็จะเพ่ิมขึ้นโดยเพ่ิมขึ้นเป็นอัตราส่วนที่เท่า ๆ กันตาม
อัตราส่วน และหากปริมาณการผลิตสินค้าลดลง ยอดเงินรวมของต้นทุนผันแปรจะลดลงเป็นอัตราส่วน
ที่เท่า ๆ กันตามอัตราส่วนเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ค่าซักผ้า 
ค่าบ ารุงรักษา เป็นต้น (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2559) 

การแบ่งประเภทต้นทุนตามหน้าที่การผลิต คือการพิจารณาต้นทุนโดยจ าแนกออกตาม
กระบวนการหน้าที่ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยแยกว่าเป็นต้นทุนที่มาจากแผนกใดในองค์กร เช่ น ต้นทุน
การผลิต ต้นทุนการจัดซื้อ ต้นทุนการวิจัย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือต้นทุนการผลิต
และต้นทุนที่ ไม่ เกี่ยวกับการผลิต ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) คือต้นทุนที่อยู่ ใน
กระบวนการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์โดยตรง จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จะน าไปจ าหน่ายเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้ สามารถจ าแนกประเภทย่อยได้ดังนี้ วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง 
ต้นทุนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบที่น ามาเข้ากระบวนการผลิตแล้วได้ออกมา
เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย เช่น ผ้าที่ใช้ผลิตกระเป๋า ซึ่งจะต้องสามารถคิดค านวณได้ว่า
กระเป๋าหนึ่งใบจะต้องใช้ผ้าปริมาณเท่าใดเป็นราคาเท่าใด ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) หมายถึง 
ต้นทุนที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับแรงงานที่ท าหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ 
ค่าแรงงานที่ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา โดยสามารถคิดค านวณได้ว่าต้นทุนที่จ่ายให้กับแรงงานคิดเป็น
ชั่วโมงละเท่าใด สินค้าที่ผลิตใช้ต้นทุนแรงงานเท่าใด เช่น ค่าแรงที่จ่ายให้กับแรงงานที่เย็บกระเป๋าผ้า 
เป็นต้น ค่าแรงทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ไม่ได้มีส่วนในการผลิตสินค้าแต่
จัดเป็นต้องมี เช่นเงินเดือนแม่บ้าน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น (ไตรรงค์ สวัสดิกุล, 2559) 

ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต (Nonmanufacturing Costs) คือต้นทุนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ
การผลิต ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) คือต้นทุนที่ท าให้เกิดกระบวนการตั้งแต่ค า
สั่งซื้อของลูกค้าจนกระทั่งสินค้าส่งถึงมือลูกค้า เป็นกระบวนการด้านการตลาด เช่น ค่าโฆษณา ค่า
นายหน้า เป็นต้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) คือต้นทุนจากการ
บริหารองค์กร เช่น เงินเดือนฝ่ายบัญชี ค่าเสื่อมราคาอุปกณ์ส านักงาน ค่าฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น 
(สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2552) 
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การแบ่งประเภทต้นทุนตามงวดเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการพิจารณาแบ่งต้นทุน
โดยแบ่งจากความสัมพันธ์ของต้นทุนกับผลตอบแทน ใช้เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในงวดบัญชี
นั้น ๆ โดยต้นทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนในอนาคตเรียกว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ส่วนต้นทุนที่สามารถให้
ผลตอบแทนในเวลาปัจจุบันเรียกว่า ต้นทุนส าหรับงวด ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs) คือต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท าให้เกิดผลตอบแทนขึ้นในอนาคตเมื่อมีการขายสินค้า ทั้งสินค้าที่ซื้อมาและ
สินค้าที่ผลิตขึ้นเอง ต้นทุที่รวมทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ต้นทุน
ส าหรับงวด (Period Costs) คือต้นทุนอ่ืนที่นอกเหนือจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นทุนที่ให้
ผลตอบแทนในเวลาขณะปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักระบุเป็นค่าใช้จ่ายเช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น (ล าใย มากเจริญ, 2551) 

การแบ่งประเภทต้นทุนจากความสัมพันธ์ของต้นทุนกับการเกิดต้นทุน แบ่งเป็น 2 
ลักษณะคือ ต้นทุนทางตรง (Direct Costs) หมายถึงต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าเป็นต้นทุนของ
หน่วยงานใดในองค์กร เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และต้นทุนทางอ้อม 
(Indirect Costs) หมายถึงต้นทุนที่เกิดจากการใช้โดยไม่สามารถระบุได้ว่าต้นทุนเป็นของหน่วยใดใน
องค์กร เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากหลายหน่วยงานในองค์กรร่วมกัน เช่น ค่าน้ าค่าไฟในโรงงาน ค่า
เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 

การแบ่งต้นทุนตามการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง 
(Differential Costs) คือต้นทุนที่เกิดจากการตัดสินใจเปรียบเทียบผลตอบแทนของทางเลือก เกิดเป็น
ความแตกต่างของต้นทุนทางเลือก ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Costs) คือต้นทุนที่เกิดจากการ
สูญเสียผลประโยชน์เมื่อตัดสินใจไม่เลือกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจะต้องน ามาเป็นปัจจัยเพ่ือพิจารณา
ตัดสินใจด้วย และต้นทุนจม (Sunk Costs) คือต้นทุนที่เป็นผลจากการตัดสินใจไปแล้ว ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือหลีกเลี่ยงได้ ต้นทุนจมก็ยังมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ (อุษณีย์ เส็งพานิช, 2553)  

การการศึกษาความรู้ด้านต้นทุน พบว่าสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นกับ
การน าไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ประเมินสถานการณ์ภายในกิจการ การแบ่ง
ประเภทในแบบต่าง ๆ จะช่วยท าให้เห็นข้อมูลหรือสถานการณ์ที่กิจการนั้นก าลังเผชิญอยู่ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนประเมินสภาพสถานการณ์ในอนาคต ในการวิจัยนี้ใช้
องค์ความรู้ด้านต้นทุน โดยใช้การแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุน จ าแนกออกเป็นต้นทุนคงที่ ต้นทุน
แปรผัน ต้นทุนเริ่มแรกในการด าเนินกิจการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพ่ือน ามาสร้าง
สมมติฐานรายจ่าย ก่อนจะน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิง
ป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
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7. หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน 
การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นเครื่องมือการพิจารณาถึงผลตอบแทนและรายจ่ายในรูปตัว

เงินของธุรกิจหรือโครงการ โดยผลตอบแทนนั้นเกิดจากรายรับในรูปแบบกระแสเงินสดและรายจ่าย
จากการลงทุนเมื่อเริ่มต้นโครงการและรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานกิจกรรมของโครงการ
หรือธุรกิจ โดยพิจารณาจากรายงานกระแสเงินสด ทั้งกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออก ทั้งนี้
จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่ได้จากโครงการว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เพราะฉะนั้นการ
วิเคราะห์ทางการเงินจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการหรือธุรกิจ
ได้ 

การวิเคราะห์ทางการเงิน คือการศึกษาด้านการเงินของโครงการว่ามีค่าใช้จ่ายหรือ
รายจ่ายใดบ้าง มีผลตอบแทนจากส่วนใด มีความสัมพันธ์อย่างไรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบ ราคาสินค้า เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งหรือจุดอ่อน แนวโน้มของการ
ด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินการ ตลอดจนเพ่ือใช้ตัดสินใจหรือประเมินสถานการณ์ในอนาคต สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ด าเนินกิจการทั้งสิน อีกทั้งยังมีประโยชน์ส าหรับบุคคลหรือองค์
ภายนอกที่ติดต่อกับกิจการ รายงานทางการเงินสามารถแสดงผลการด าเนินงานของโครงการในรอบ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่เป็นรอบ 12 เดือน ซึ่งความส าคัญเพ่ือใช้ตัดสินใจให้กู้ยืมของ
เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตสามารถใช้รายงายทางาการเงินเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของ
กิจการเพ่ือตัดสินใจขายหรือลงทุน วิเคราะห์สถานการณ์โดยคู่ค้า คู่แข่งหรือผู้สนใจร่วมลงทุน ส าหรับ
การติดตามประเมินค่าเสียหายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลรับค าปรึกษาจากผู้ที่ให้ค าปรึกษา
การลงทุน รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย (วิพุธ อ่องสกุล, และธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์, 
2550) 

เครื่องมือหรือข้อมูลส าคัญที่แสดงให้ เห็นถึงค่าใช้จ่าย รายรับหรือผลตอบแทน 
ความสามารถในการท าก าไรของโครงการนั้น จะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของงบการเงิน โดยงบ
การเงินจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่แท้จริงของฐานะทางการเงินและผลของการด าเนินโครงการนั้น
ข้อมูลประกอบด้วยทั้งรายการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยประกอบด้วย งบดุล งบก าไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสดดังรูปภาพที่ 20 (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550)  
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ภาพที่ 20 แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบงบการเงิน 
 

งบดุล (Balance Sheet หรือ Statement of Financial Position) เป็นรายงานทาง
บัญชีแสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ บ่งบอกถึงฐานะการเงินของโครงการ ณ 
วันใดวันหนึ่ง รายงานการเงินของงบดุลสามารถใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพความสามารถในการ
ด าเนินการ โดยวิเคราะห์จากอัตราส่วนของ อัตราก าไรสุทธิ ก าไรต่อหุ้น สามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต (วัฒนา ศิวะเกื้อ, ดุษฎี สงวนชาติ, และนันทพร พิทยะ, 2553) 
งบดุลมีองค์ประกอบข้อข้อมูลที่รายงานดังนี้ 

สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรของกิจการ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ในอดีต และกิจการคาดการณ์ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจใน
อนาคตได้ สินทรัพย์สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพย์ที่คาดว่าสามารถน ามา
เปลี่ยนเป็นเงินสดเพ่ือใช้ในกิจการได้ภายใน 1 ปี เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เงินที่ให้บริษัทร่วม
หรือบริษัทในเครือกู้ยืม เงินรายได้ค้างรับเงินที่ได้จากการด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน เป็นต้น 
สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ทางกิจการคาดการณ์ว่าสามารถได้รับ
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์นั้นในอนาคตเกิน 1 ปีหรือ 12 เดือนขึ้นไป เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือใช้
ด าเนินงานไม่ได้มีไว้เพ่ือหาผลตอบแทนจากการขาย เช่น เงินลงทุนระยะยาว เงินทุนในบริษัทร่วม เงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ดิน อาคารสถานที่ โรงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ค่าความนิยม 
เป็นต้น (นงค์นิตย์ จันทร์จรัส, 2553)  

หนี้สิน (Liabilities) หมายถึงภาระผูกพันที่กิจการจะต้องช าระด้วยเงินในอนาคต 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึงภาระผูกพันที่กิจการจะต้อง
ช าระด้วยเงินภายใน 1 ปี หรือไม่เกิน 12 เดือน เช่นหนี้สินจากการซื้อสินค้ามาเพ่ือด าเนินกิจการ ภาษี
ค้างจ่าย ค่ามัดจ าสินค้า ตั๋วเงินจ่าย เป็นต้น หนี้สิ้นยังสามารถแบ่งเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

งบดุล

งบก าไรขาดทุน

งบกระแสเงินสด

งบ
การเงิน
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(Noncurrent Liabilities) หมายถึงภาระผูกพันที่กิจการจะต้องช าระด้วยเงินนานกว่า 1 ปี หรือ 12 
เดือน เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงินจ่าย สัญญาเช่าระยะยาว พันธบัตร รายได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
เป็นต้น ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของเจ้าของที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการ แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของเจ้าของ หากมีหุ้นส่วนจะถูกเรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น 
และในส่วนของเจ้าของยังแสดงถึงก าไรสะสมอีกด้วย (อัญชลี พิพัฒนเสริญ, 2554) 

งบก าไรขาดทุน (Income Statement) ) เป็นรายงานทางบัญชีแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยงบก าไรขาดทุนแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
เกิดรายรับหรือรายจ่ายรวมทั้งสินเท่าใด และเกิดผลตอบแทนเป็นก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด 
หากโครงการมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแสดงว่าโครงการได้ก าไรในช่วงเวลานั้น ในทางกลับกันหาก
โครงการมีรายจ่ายมากกว่ารายรับโครงการแสดงว่าขาดทุนในช่วงเวลานั้น ข้อมูลนี้สามารถน าไป
คาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต (Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, and Donald E. Kieso, 
2016)  

งบก าไรขาดทุนประกอบด้วย 2 หัวข้อคือ รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนประกอบแรกคือ 
รายได้ (Revenue) หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือการลดลงของหนี้สิใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ส่งผลกระทบให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานของกิจการ เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากค่าเช่า รายได้จากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ รายได้จากเงินปันผล เป็นต้น ส่วนประกอบที่สองคือ ค่าใช้จ่าย (Expenses) 
หมายถึง การลดลงของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือการลดค่าของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ส่งผล
กระทบท าให้ส่วนของเจ้าของลดลง เช่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ เสื่อมราคา 
ค่าแรง ค่าเงินเดือนพนักงาน ดอกเบี้ยจ่ายจากที่กิจการไก้กู้ยืมมา ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐตาม
ประมวลรัษฎากร เป็นต้น (ไตรรงค์ สวัสดิกุล, 2559) 

งบก าไรขาดทุนจึงเป็นข้อมูลรายงานทางบัญชีที่แสดงให้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง
รายรับและรายจ่ายในขณะที่กิจการได้ด าเนินไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทน
ของกิจการมองเห็นถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน รายได้จากกิจการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจวางแผนการด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสมและได้รับผลประโยชน์สูงสุด (Carl S. 
Warren, Jame M. Reeve, and Philip E. Fess., 2005) 

งบกระแสเงินสด (The statement of Cash Flow) เป็นรายงานทางบัญชีแสดงที่
แหล่งที่มาของเงินสด และการใช้จ่ายเงินสดออกไป และการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงผลก าไรของ
การด าเนินโครงการโดยคิดจากผลต่างระหว่างก าไรสุทธิและเงินสดสุทธิ  ประเมินสภาพคล่องของ
โครงการ ความสารถจัดหาเงินในอนาคต ประเมินความสามารถในการช าระหนี้สิน ประเมิน
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ความสามารถในการจ่ายปันผล แสดงให้เห็นถึงสาเหตุความแตกต่างของผลตอบแทนในการด าเนิน
กิจการ (พรสิริ ปุณเกษม, 2549) ในงบกระแสเงินสดจะแสดงรายการผ่านความสัมพันธ์ของ 3 
กิจกรรมคือ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (Operating Activities) หมายถึง กิจรรมหลัก
ที่ก่อให้เกิดรายได้ เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักของกิจการ 
หากกระแสเงินสดรับมีมากกว่ากระแสเงินสดจ่ายก็จะเป็นผลดีต่อกิจการ ในทางกลับกันหากกระแส
เงินสดรับมีน้อยกว่ากระแสเงินสดจ่ายอาจมีผลต่อการอยู่รอดของกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
เงินเดือน เป็นต้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ( Investing Activities) หมายถึงรายงานที่
แสดงข้อมูลรายจ่ายที่ใช้ซื้อหรือจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานสามารถท าให้การ
ด าเนินงานนั้นยังสามารถท าต่อไปได้เช่น เงินสดลงทุนซื้อที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร เงินสดจ่ายหรือรับที่
ได้จากลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุน เป็นต้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) 
หมายถึงรายงานที่แสดงข้อมูลจ านวนเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากการกู้ยืมเงินหรือการลงทุนของเจ้าของ 
เกิดจากหนี้สินระยะยาว มีผลต่อองค์ประกอบโครงสร้างทางการเงินในส่วนของเจ้าของและส่วนกู้ยืม
ของกิจการ เช่นเงินสดที่เกิดจากออกหุ้นทุน เงินสดจ่ายจากไถ่ถอนหุ้นทุน เงินสดจากการออก
พันธบัตร เป็นต้น (ล าใย มากเจริญ, 2551) 

จากการศึกษาหลักวิเคราะห์ทางการเงิน สามารถน ามาประกอบการศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยใช้หลักการวิเคราะห์
ทางการเงินเพ่ือจัดท าข้อมูลรายงานทางการเงิน แสดงข้อมูลต้นทุน รายรับ ทั้งหมดของกิจการเพ่ือ
น ามาใช้ในการตัดสินใจลงทุน ประเมินความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนิน
กิจการดังกล่าว 

 
8. หลักเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน 

การประเมินค่าโครงการ เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดย
วิเคราะห์จากผลตอบแทนของโครงการว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด าเนินการ
หรือไม่ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุน  

ผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง รายรับหรือสินทรัพย์ที่ได้จากการจ าหน่ายผลผลิต
ของโครงการหรือธุรกิจ โดยรูปแบบของผลประโยชน์สามารถมีได้หลากหลายรูปแบบแบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ ผลตอบแทนที่มีตัวตน คือ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นตัว
เงินได้ ซึ่งผลตอบแทนที่มีตัวตนประกอบด้วย ผลตอบแทนทางตรง คือ ผลตอบแทนขั้นต้น (Primary 
benefits) เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ รวมถึงต้นทุนหรือรายจ่ายที่ลดลงของการ
ด าเนินโครงการ เช่น ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่สามารถลดต้นทุนหรือรายจ่ายในการผลิตต่อหน่วย
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ได้มากขึ้น เป็นต้น ผลตอบแทนที่มีตัวตัวยังรวมถึงผลตอบแทนทางอ้อมซึ่งเป็นผลตอบแทนขั้นรอง 
(Secondary benefits) ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากภายนอกโครงการ เช่นโครงการจัดอบรมเริ่มสร้าง
ความรู้แก่พนักงานผลระโยชนางตรงคือ พนักงานมีความรู้ความสามารถมากขึ้น การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หากพนักงานผู้นั้นย้ายไปท างานในต าแหน่งหรือสถานที่อ่ืนจะท าให้สถานที่ใหม่
ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมนั้นจากพนักงานที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญเป็นการรับผลประโยชน์
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือฝึกอบรมพนักงาน ในส่วนของผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน คือ ผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ที่ไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่นการด าเนินโครงการธุรกิจในชุมชน ท า
ให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนนั้น เกิดการจ้างงานมีความมั่นคงและปลอดภัยในชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้น เป็นต้น ซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถวัดหรือตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ แต่ควรมีรายละเอียดของ
ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตนระบุไว้ในโครงการด้วย เพ่ือใช้ตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจการ 
(ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2553) 

จากผลตอบแทนที่โครงการได้รับเป็นข้อมูลที่จะน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
เพ่ือการลงทุน ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจมีทั้งเกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับตามเวลาและเกณฑ์การตัดสินใจ
แบบไม่ปรับตามเวลา  

การประเมินค่าโครงการลงทุนที่ไม่ค านึงถึงค่าเงินของเวลา เป็นวิธีการประเมินค่า
โครงการแบบอย่างง่าย โดยยึดถือว่าค่าของเงินมีมูลค่าเท่ากันในทุกช่วงเวลา การประเมินค่าโครงการ
ลงทุนแบบไม่ค านึงถึงค่าเงินกับเวลาสามารถท าได้ 2 วิธีการคือ วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยและ
ระยะเวลาคืนทุน (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550) 

วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (Average rate of return : ARR) คือการค านวณหา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่จ่ายไป โดยน าก าไรสุทธิเฉลี่ยหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ย สามารถค านวณจาก
สมการดังนี้ (Eugene F. Brinham and Michael C. Ehrhardt, 2005)  

 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย   =  ก าไรสุทธิเฉลี่ย × 100 
     เงินลงทุนเฉลี่ย 

 
หากโครงการมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการสูงจะยิ่ งเป็นผลดี วิธี อัตรา

ผลตอบแทนถัวเฉลี่ยเป็นที่นิยมเพ่ือใช้ตัดสินใจลงทุน เนื่องจากสามารถค านวณได้ง่าย ข้อจ ากัดคือ
ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยด้านเวลาซึ่งมีผลต่อมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สามารถประเมินโครงการที่มี
ความแตกต่างกันของขนาดโครงการ เนื่องจากแสดงผลออกมาเป็นอัตราส่วน และไม่สามารถ
เปรียบเทียบในโครงการที่มีระยะเวลาที่แตกต่างกันได้ (Eugene F. Brinham and Michael C. 
Ehrhardt, 2005) 
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ระยะเวลาคืนทุน (Payback period : PB) เกณฑ์ระยะเวลาที่กิจการด าเนินการจนเกิด
กระแสเงินสดรับเป็นก าไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคามีค่าเท่ากับเงินลงทุนที่ใช้จ่ายไป
ในการด าเนินกิจการพอดี ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะต้องเลือกโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนต่ า เนื่องจาก
สินค้าหรือบริการที่จะลงทุนนั้นอาจพบกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่นสินค้าจากคู่แข่ง การลอกเลียนแบบ 
ความมั่นคงทางการเมือง เพราะฉะนั้นจึงต้องตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 
(เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2555) 

ระยะเวลาคืนทุนจ านวนปี  = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 
      ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยรายปี 
 

 ระยะเวลาคืนทุนจ านวนเดือน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก  × 12 
      ผลตอบแทนสุทธิในปีที่หาเวลา 
 

ระยะเวลาคืนทุนถูกใช้ในการตัดสินใจลงทุนกิจการอย่างแพร่หลาย สามารถบอกถึงความ
สี่ยง โดยเปรียบเทียบจากระยะเวลาคืนทุนน้อยมีความเสี่ยงน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนมาก และ
สามารถคิดค านวณได้ง่าย แต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในเรื่องของความไม่สามารถคาดการณ์หรือประเมิน
ผลตอบแทนหลังจากระยะคืนทุนได้ ไม่สามารถแสดงความสามารถในการท าก าไรของกิจการได้ และที่
ส าคัญคือการค านวณไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยเวลาที่มีผลต่อมูลค่าของเงินในขณะที่ช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
(นงค์นิตย์ จันทร์จรัส, 2553)  

การประเมินค่าโครงการลงทุนที่ค านึงถึงค่าเงินของเวลา การประเมินค่าโครงการโดย
คิดถึงปัจจัยเรื่องของเวลาเข้ามามีส่วนด้วย ดังนั้นจึงท าให้ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะมีผลตอบแทนที่เท่ากัน
แต่มูลค่าของเงินไม่เท่ากัน ซึ่งนิยมปรับมูลค่าเงินให้อยู่ในมูลค่าปัจจุบันโดยใช้การปรับด้วยอัตราคิดลด 

ค่าคิดลด หรือตัวประกอบคิดลด เป็นตัวประกอบที่ใช้ค านวณหามูลค่าเงินในอนาคตว่าจะ
ลดไปเท่าใดเมื่อเทียบกับมูลค่าในปัจจุบัน โดยค านวณจากสมการดังนี้ (ธมกร ธาราศรีสุทธิ, 2556) 

PV  =  
 nr1

1F


  

PV  =  DFF  
จากสมาการให้ PV  =  มูลค่าเงินปัจจุบัน 
   F =  มูลค่าเงินในอนาคต 
   r =  อัตราส่วนลด 
   n =  ปีที่จะค านวณค่าคิดลด 
   DF =  ค่าคิดลด  
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การประเมินค่าโครงการลงทุนที่ค านึงถึงค่าเงินของเวลาสามารถท าได้ 3 วิธีคือ วิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ และอัตราตอบแทนต่อต้นทุน  

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value : NPV) หมายถึง ผลต่างของมูลค่ายอดรวม
กระแสเงินสดรับกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมตลอดอายุโครงการ สามารถค านวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิด้วยสมการดังนี้ (Evan Stubbs, 2011) 

สมการ  NPV = nr)(1
nC...2r)(1

2C
1r)(1

1C
0C








  

 
จากสมาการให้  n = อายุโครงการหน่วยปี 

   Cn = กระแสเงินสดปีที่ n 
   r = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  

เกณฑ์วิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV จากการค านวณพบว่ามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 แสดงว่าโครงการดังกล่าวให้ผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับ
เงินลงทุนที่จ่ายไป สามารถตัดสินใจลงทุนโครงการได้ และหากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าน้อยกว่า 0 หรือ
มีค่าติดลบ แสดงว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ตัดสินใจไม่ลงทุน (พิบูล ทีปะปาล, และ 
ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2552) 

วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of return : IRR) หมายถึงการค านวณ
อัตราส่วนลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินรับสุทธิเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนสุทธิ หรือท า
ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ สามารถค านวณจากสมการดังนี้ (Richard A. Brealey, Stewart C. 
Myers, and Franklin Allen, 2014)  

 

 NPV = 0TIRR)(1
TC

...2IRR)(1
2C

IRR1
1C

0C 








  

 
เกณฑ์ตัดสินใจด้วยวิธีวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ หากค านวณแล้วพบว่าค่า IRR มี

ค่ามากกว่าต้นทุนของเงินลงทุนที่จ่ายไปแสดงว่าโครงการนี้คุ้มค่า ในกรณีค่า IRR น้อยกว่าต้นทุนของ
เงินทุนแสดงว่าโรงการการนี้ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน (Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, and 
Franklin Allen, 2014) 

จากข้อมูลหลายแหล่งพบว่าเกณฑ์การตัดสินใจมีหลากหลายเกณฑ์ให้เลือกใช้ ฉะนั้นการ
เลือกใช้จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับโครงการหรือธุรกิจเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ หรือช่วย
ตัดสินใจได้เหมาะสมมากขึ้น จะพบว่าเกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับตามเวลามีความสมเหตุสมผล
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มากกว่า เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการค านวณหักลดค่าของเงินตามช่วงเวลาตลอดระยะเวลาที่
โครงการด าเนินไป ดังนั้นจึงท าให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า
เกณฑ์การตัดสินใจแบบไม่ปรับตามเวลา  ดังนั้นหากจะใช้เกณฑ์การตัดสินใจโดยค านึงถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการผันแปรของมูลค่าเงินจึงควรใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจแบบการประเมินค่า
โครงการลงทุนที่ค านึงถึงค่าเงินของเวลา (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550) 

การท าโครงการหรือการธุรกิจนั้น เป้าหมายหลักคือต้องการผลก าไรหรือผลตอบแทนที่
คุ้มค่าจากการจัดท าโครงการหรือธุรกิจนั้น ๆ ดังนั้นที่ส าคัญต้องคือพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ใน
การด าเนินการทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ใช้เพ่ือตัดสินใจวางแผนการจัดการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เหมาะสม การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผัน จึงเป็นเทคนิคหนึ่งในการวางแผนก าไรของโครงการหรือธุรกิจที่ส าคัญ 

วิธีดัชนีการท าก าไร (Profitability Index : PI) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างมูลค่ากระแส
เงินสดรับสุทธิปัจจุบันต่อมูลค่ากระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดการด าเนินกิจการ เป็นเกณฑ์ที่สามารถ
ประเมินความสามารถของกิจการในการท าก าไร สามารถค านวณได้จากสมการดังนี้ (Stephen A. 
Ross, Randolph W. Westerfield, and Jeffrey Jaffe, 2005) 

 
Profitability Index = มูลค่ากระแสเงินสดรับปัจจุบันสุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากลงทุนเริ่มแรก 
    มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเริ่มแรก 
 

 Profitability Index = 
 

n

t 1

0C

tr)(1
tCtB

 

 

 Profitability Index = 
0C

NPV
  

หลักเกณฑ์การตัดสินใจจากวิธีดัชนีการท าก าไร จากการค านวณหากพบว่าค่า Profitability Index มี
ค่ามากกว่า 1 สมควรลงทุนโครงการ แต่หากค านวณพบว่าค่า Profitability Index มีค่าน้อยกว่า 1 ไม่
สมควรลงทุนโครงการ (Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, and Jeffrey Jaffe, 2005) 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (discount Payback period : DPB) เกณฑ์ระยะเวลาที่
กิจการด าเนินการจนเกิดมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับเป็นก าไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบี้ยและค่า
เสื่อมราคามีค่าเท่ากับเงินลงทุนที่ใช้จ่ายไปในการด าเนินกิจการพอดี โดยจะต้องเลือกโครงการที่มี
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ระยะเวลาคืนทุนต่ า เพ่ือให้โครงการที่ลงทุนนั้นมีช่วงเวลาที่อาจต้องพบกับความเสี่ยงลดลง (เบญจมาศ 
อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2555) 

ระยะเวลาคืนทุนจ านวนปี  =         ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 
      มูลค่าปัจจุบันสุทธิผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยรายปี 
 

 ระยะเวลาคืนทุนจ านวนเดือน =        ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก  × 12 
      มูลค่าปัจจุบันสุทธิผลตอบแทนสุทธิในปีที่หาเวลา 

 

9. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) หมายถึงการที่

ผู้ประกอบการคาดการณ์ความไม่แน่นอนล่วงหน้า เนื่องจากการด าเนินกิจการอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร ส่งผลกระทบต่อกิจการอาจท าให้มี
รายรับลดลง ราคาต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อส่วนต่างราคาต้นทุนและรายรับลดลง โดยเฉพาะในธุรกิจที่
ต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนนานก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการนี้ ท าโดยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์จากการ
เปลี่ยนแปลรายการต่าง ๆ ที่ว่าโครงการอาจต้องประสบในอนาคตเช่นหากรายรับเปลี่ยนแปลงไปจะ
ส่งกระทบต่อ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนของโครงการ และดัชนีการ
ท าก าไรอย่างไร โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ สามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อโครงการได้คือ ปัจจัยที่ส่งผลท าให้มีต้นทุนเพ่ิมข้ึน หรือปัจจัยที่ส่งผลท าให้มีรายรับลดลง 
(วรรณรพี บานชื่นวิจิตร และคณะ, 2557) 

ซึ่งจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการนี้ท าให้ผู้ประกอบการทราบถึง
ความคล่องตัวของโครงการ ความสามารถในการรับมือต่อความเสี่ยงหากมีปัจจัยท าให้สถานการณ์การ
ด าเนินงานต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
(Sensitivity Analysis) ช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิง
ป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงวิธีวิเคราะห์และเกณฑ์การตัดสินใจที่สมควรเลือกลงทุน 

วิธีวิเคราะห์ เกณฑ์การตัดสินใจ 
วิธีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) ระยะเวลาสั้น 
วิธีมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 
วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าเงินลงทุน 
วิธีดัชนีการท าก าไร (PI) มีค่ามากกว่า 1 
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จากการศึกษาหลักเกณฑ์การตัดสินใจเพ่ือการลงทุน พบว่ามีความแตกต่างของวิธีคิดใน
แต่ละวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป โดยงานวิจัยนี้จะเลือกใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
เพ่ือการลงทุนทั้งแบบการประเมินการลงทุนที่ค านึงถึงค่าเงินของเวลาและการประเมินการลงทุนแบบ
ไม่ค านึงถึงค่าเงินของเวลา ในงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจลงทุนด้วยวิธีมูลค่าเงินปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) วิธีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) วิเคราะห์
วิธีดัชนีการท าก าไร (PI) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 
10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อกณิษฐ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ (2558) ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาต้นทุน รายรับของธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการจ านวน 5 คนและผู้ใช้บริการจ านวน 3 คน ใช้การสุ่ม
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่  และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้กับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสร้างสมมติฐาน
รายรับและรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก และน าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์
การตัดสินใจ ผลการศึกษาพบว่า เงินลงทุนที่ใช้ในการจัดตั้งเริ่มแรกเท่ากับ 3,900,000 บาท เมื่อคิด
วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ในปีที่ 20 มีค่าเท่ากับ 20,222,142.16 บาท น ามาค านวณระยะเวลาคืน
ทุนอยู่ที่ 3 ปี และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ในปีที่ 20 เท่ากับ 50.72% ซึ่งเป็นโครงการที่
น่าสนใจลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ ค่าอัตราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่า
การน าเงินฝากในธนาคารมาก โครงการธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นโครงการที่น่าลงทุน ให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน 

ดอกอ้อ มะลิวงษ์ และ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ (2558) ผู้วิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนอาคารศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย
มุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านการเงิน ศึกษารูปแบบการด าเนินการ
ศูนย์การค้าของชุมชน จากการส ารวจพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่เดิมพบว่ามีจ านวน 3 แหล่ง และยังใช้
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม เพ่ือให้ทราบถึงสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างซื้อหรือใช้บริการบ่อย จากนั้นจึงออกแบบ
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลความต้องการอีกครั้ง โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามระดับชั้น จนสัดส่วนครบ
ทุกคณะ จากนั้นจึงใช้การสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธีแบบสะดวก ขนาดตัวอย่างจ านวน 386 
คน และสัมภาษณ์เชิงลึกถึงต้นทุนของผู้ประกอบการในศูนย์การค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน
ด้านการเงินว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่  
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กัณฑิมา เฮงษฎีกุล (2557) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจสถานบริการ
นวดสปาสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ “Pamper Mom” การศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่ต้องการสปาการนวดที่
มากที่สุดคือกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพ่ือผ่อนคลายความเครียด โดยธุรกิจนี้ถูก
ออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ ด้วยความปลอดภัยจากผู้ที่มีความรู้
ด้านนวด และความรู้ด้านมารดาตั้งครรภ์ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 31,743,443.34 บาท ระยะเวลา
คืนทุน 1.4 ปี ผลอัตราตอบแทนภายในร้อยละ 106.1 หากมีรายรับอย่างน้อย 8,680,056.48 บาทต่อ
ปีจะมีจุดคุ้มทุนในปีที่ 1 

ธรรมาภรณ์ ศรีอุทัย (2557) ศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจเพ่ือเสนอแนวทางต่อการ
ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาด้านการจัดการ การตลาด 
ด้านเทคนิค และด้านการเงิน โดยเริ่มจากรวบรวมข้อมูลความต้องการจากการแจกแบบสอบถาม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเรื่องข้อมูลการตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาด จากนั้น
ประมาณการสมมติฐานรายรับและรายจ่าย น าข้อมูลที่ได้จัดท ารายงานงบการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจลงทุนโครงการว่าคุมค่าหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า 
โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,423,752.45 บาท ในระยะเวลา 5 ปี มีอัตราผลตอบแทน
ภายใน เท่ากับ 28.57% ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยแยกออกเป็น 4 กรณี
ประกอบด้วย โครงการมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น 10% มีรายรับลดลง 10% มีต้นทุนลดลง 20% และมีรายรับ
เพ่ิมขึ้น 20% วิเคราะห์โดยแยกคิด มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน ในแต่ละกรณีเพ่ือ
วิเคราะห์ความสามารถในการรับความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ 

บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2557) ผู้วิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน
ก่อสร้างอาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน 
อัตราตอบแทนต่อการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ การศึกษาต้นทุนรายจ่ายแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ศึกษารายได้แบ่งออกเป็นรายได้จากค่าเช่าที่ รายได้จากผู้โดยสารขาออก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พบว่ามี
ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 79,188,133 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุนเท่ากับ 1.2 
อัตราตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ 154.61 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 17.11 หากเกิด
สถานการณ์การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนไม่เกินร้อยละ 24.14 ผลตอบแทนของโครงการจะไม่ลดลงจนต่ ากว่า
ร้อยละ 16.95 ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ความเป็นไปได้นั้นสามารุครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น 

ธัญญชล ธันยาสิริ (2555) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง
บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเปรียบเทียบกับรายรับ 
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โดยวิเคราะห์จากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ภายในอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องโถง ห้องจัดกิจกรรม ห้องส านักงาน ห้อง
พยาบาล สามารถรองรับผู้สูงอายุจ านวน 600 คน NPV เท่ากับ 37,061,204 บาท BCR เท่ากับ 1.07 
IRR มีค่าร้อยละ 9.43 สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้าน
สวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความคุ้มค่าในการลงทุน 

สุชาดา ใยเทศ (2555) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอ
พาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะสร้าง
ก าไรให้แก่เจ้าของ แต่เนื่องจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม
และข้อกฎหมายต่าง ๆ และคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าธุรกิจจะยังคงขยายตัว จึงต้องการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีว่าคุมค่า
หรือไม่ โดยใช้แนวคิดความเป็นไปได้ โดยเปรียบเทียบต้นทุนกับผลตอบแทนที่ได้รับ พิจารณาความ
เหมาะสมและตัดสินใจเลือกลงทุนหรือไม่ จากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ประมาณความ
เสี่ยงของเงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคต ก าหนดต้นทุน ค านวณจ านวนเงินต้นทุนครั้งแรก วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้วยเทคนิคต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูล จากการสอบถามผู้ประกอบการของอ
พาร์ทเม้นท์ สอบถามจ านวนห้อง ขนาดพ้ืนที่ อัตราค่าเช่า การบริการ และจากการสังเกตสถานที่ตั้ง 
ร่วมกับรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าบทความต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าประมาณการผลการ
ด าเนินงานของโครงการมีรายได้ระหว่างปีประมาณ 9,917,943.93 บาท และมีก าไรประมาณปีละ 
4,164,823.14 บาท ระยะคืนทุน 1 ปี 4 เดือน 25 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 23,732,206.11 บาท 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 23.73 อัตราผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับร้อยละ 
21.83 ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน หากวิเคราะห์ด้านความอ่อนไหวกรณีรายได้ค่าเช่าลดลงร้อย
ละ 5 ค่าเช่ายังมีผลต่อก าไรอยู่มาก มากกว่าการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้โครงการไม่น่าลงทุน 
กรณีวิเคราะห์ด้านความอ่อนไหวกรณีรายได้ค่าเช่าลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนแปรผันเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 ค่าเช่ายังมีผลต่อก าไรอยู่มาก มากกว่าการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจึงส่งผลให้โครงการไม่น่า
ลงทุน 

กัญญ์พิชญา รัตนชัยวรพล (2554) ผู้วิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่สถานีพร้อมพงษ์ถึงสถานีเอกมัย โดยประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด และรายรับทั้งหมด ต้นทุนในด้านการก่อสร้างอาคาร ต้นทุนการด าเนินงาน และ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส จากนั้นวิ เคราะห์ อัตราผลตอบแทนพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 
415,287,617.19 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีค่า 1.39 เท่า อัตราส่วน
ตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 31.97 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 5 เดือน 
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จากนั้นวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยแยกเป็น 2 กรณี คือกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต้นทุนและกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรายรับ 

ศรีวิภา กลางเบิด (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นไปได้ในการลงทุนบ้านพักตากอากาศ
พร้อมสระว่ายน้ าในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ศึกษาถึงรูปแบบของบ้านพักตากอากาศพร้อมสระ
ว่ายน้ าที่มีอยู่ ศึกษาถึงสถานที่ตั้ง รูปแบบบ้านพัก ขนาดบ้านพัก ขนาดสระว่ายน้ า ค่าบริการ 1 ห้อง
ต่อวัน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให้บริการ ผู้วิจัยสร้างแบบจ าลองโครงการ จากนั้ นจึง
ก าหนดรายละเอียดและประเมินต้นทุนของโครงการ โดยแบ่งออกเป็นต้นทุนในการลงทุน คือ ที่ดิน 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแบ่งการประเมินออกเป็นแต่ละแบบอาคาร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส่วนกลาง 
ส่วนต้อนรับ สระว่ายน้ าส่วนกลาง สระว่ายน้ าในบ้านพัก ส่วนร้านอาหาร ส่วนสปา สร้างรั้วรอบ
โครงการ ตกแต่งสวนในโครงการ ตกแต่งสวนในบ้านพัก สร้างถนนภายในโครงการ ติดตั้งระบบน้ า 
ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด โทรศัพท์ รวมทั้งค่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ต้นทุนต่อไปคือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคเท่ากับร้อยละ 10 ของ
รายได้ ค่าจ้างพนักงานแยกเป็นต าแหน่งต่าง ๆ ต้นทุนค่าอาหารเครื่องดื่ม ต้นทุนในส่วนสปา ค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด ค่าซ่อมบ ารุง ค่าประกันภัย และภาษีเงินได้ พบการศึกษาพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เท่ากับ 85,649,365 บาท สามารถรับการเปลี่ยนแปลงต่อต้นทุนในการด าเนินงานที่เพ่ิมมากขึ้นได้ถึง
ร้อยละ 30 และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการลงทุนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 39 ผลตอบแทน
ภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 9.2 โครงการนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มีความเสี่ยงต่ า น่าลงทุน 

เกียรติชัย วีระญาณนนท์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุ ศึกษาพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ รวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์
เชิงลึกในกลุ่ม 4 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบการ โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุจ านวน 39 ราย กลุ่มพนักงานที่ท าหน้าดูแลผู้สูงอายุจ านวน 5 ราย กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุเช่น
บุตรหลานหรือญาติจ านวน 10 ราย และกลุ่มผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจ านวน 8 
ราย พบว่าธุรกิจบริการที่สามารถตอบสนองผู้สูงอายุจะต้องประกอบด้วย อาคารสถานที่ส าหรับ
นันทนาการ สามารถแบ่งออกสัดส่วนอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย พ้ืนที่นวดเพ่ือสุขภาพ ห้องนั่งเล่น 
ห้องประชุม ห้องออกก าลังกาย ห้องเต้นลีลาศ มุมกาแฟเครื่องดื่ม สระว่ายน้ า ห้องร้องเพลงฟังเพลง 
และควรมีพ้ืนที่ภายนอกอาคารเพ่ือท ากิจกรรกลางแจ้งเช่น ปลูกผัก ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ เป็น
ต้น จะต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย ออกก าลังกายเบา ๆ ลีลาศ ศิลปหัตถกรรม โยคะ สมาธิ จัดเทศ
การตามวาระโอกาสต่าง ๆ เรียนรู้ด้านภาษา ด้านสุขภาพ รวมถึงบริการด้านต่าง ๆ บริการนวดเพ่ือ
สุขภาพและผ่อนคลาย บริการรถรับส่ง บริการปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ ตลอดจนศูนย์รวมบริการ จัด
พ้ืนที่ส่วนการให้บริการเช่นสอนภาษา สอนศิลปหัตถกรรม สอนดนตรี ส่งเสริมการเรียนรู้ ร้านขาย
หนังสือ เป็นต้น 
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Moritz Jahn (2011) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจสปาและศูนย์
สุขภาพ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกศึกษาถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
จัดตั้งธุรกิจสปาและศูนย์สุขภาพ อาทิเช่นการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก รูปแบบการให้บริการ 
กิจกรรมต่าง ๆ จ านวนห้องให้บริการภายในธุรกิจ ขั้นต่อไปเป็นการวิจัยด้านการตลาดการวิเคราะห์
คู่แข่ง คุณภาพการบริการ การก าหนดราคา การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ทางด้านการเงินโดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลธุรกิจสปาและศูนย์สุขภาพ ข้อมูลรายรับและรายจ่ายใน
การด าเนินกิจการ และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลรายได้จากแหล่งให้ข้อมูล 
จากนั้นน ารายได้มาเปรียบเทียบเป็นต่อราตารางเมตรของพ้ืนที่ให้บริการ จากนั้นวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วยค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
อัตราตอบแทนทางบัญชี ก าไรจากการด าเนินงาน ระยะเวลาคืนทุน 

Sandra Gramann (2011) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการโรงแรมระดับหรู
ในเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย มุ่งเน้นการจัดตั้งโรงแรมเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง โดย
เริ่มจากศึกษาส่วนประกอบของโรงแรมประกอบด้วย ส่วนห้องพักทั้งแบบมาตรฐาน และห้องสวีท 
ส่วนห้องอาหาร ส่วนกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนในส่วนของสปาและส่วนสุขภาพ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT-Analysis) ของกิจการ แบ่ง
ออกเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่าจุดแข็งคือมีตั้งอยู่ในเมืองส าคัญมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งจับจ่ายใช้สอยระดับหรู การเดินทางคมนาคม
สะดวก อยู่ใจกลางยุโรป สะอาดปลอดภัย จุดอ่อนคือเป็นแหล่งผู้คนหนาแน่นไม่เป็นส่วนตัว เสียงดัง
รบกวน โอกาสคือไม่มีโรงแรมในลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง เป็นโรงแรมระดับหรูแห่งแรกของ
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย อุปสรรคคือ มีโรงแรมระดับ 4 ดาว เป็นคู่แข่ง ราคาอาจสูงเกินไป
ส าหรับคนเวียนนา จากนั้นศึกษาต้นทุนโดยแยกเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต้นทุนคงที่ 
พบว่าจะเกิดรายได้ประมาณ 68 ล้านยูโร และมีก าไรจากการด าเนินการข้ันต้น 34.5%  

Viorica IOAN (2010) ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และแผน
ธุรกิจของการลงทุนโครงการ พบว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะเป็นตัวระบุความมั่นคง 
และบ่อยครั้งพบว่า จะบรรยายการพัฒนาองค์กร การดึงดูดการเงินจากภายนอก การเพ่ิมคุณภาพ 
การปรับปรุง การแข่งขันด้านสมรรถนะ ระบุกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งการศึกษาความ
เป็นไปได้มีความจ าเป็นในการวิเคราะห์ในอนาคต และถูกจ ากัดด้วยระยะเวลา ด้วยสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม ด้วยผลของการวิจัยและการพัฒนากิจกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจการศึกษาความเป็นไปได้จะถูก
ด าเนินการก่อนแผนธุรกิจ ซึ่งจะวิเคราะห์โอกาสของธุรกิจ มองไปที่ความอยู่รอด การก่อตั้ง การคุ้มค่า 
จึงควรใช้การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือลงปัจจัยเสี่ยง และระบุโอกาสของธุรกิจ ซึ่งส่วนประกอบของ
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การศึกษาความเป็นไปได้ที่แตกต่างจากแผนธุรกิจ จุดประสงค์คือความเป็นไปได้ในการลงทุน ลดความ
ยุ่งยาก มุ่งเน้นสนใจในขอบเขตที่แคบ ก าหนดช่วงเวลาเฉพาะรายละเอียดของเทคนิคมีความซับซ้อน
มากกว่า การศึกษาความเป็นไปได้จะมีบทสรุปคือโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากธุรกิจมีความเป็นไปได้ 
ในล าดับต่อไปควรท าแผนธุรกิจ ซึ่งข้อมูลความเป็นไปได้จะถูกรวบรวมไว้ในแผนธุรกิจ โดยแผนธุรกิจ
จะก าหนดหน้าที่รับผิชอบในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นภาพกว้างไม่ใช่วันต่อวัน 

Jame H. Jatko, Alison Pockat และ Ron Collier (2007) ศึกษาความเป็นไปได้ศูนย์
ผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยมุ่งไปที่ความต้องการกิจกรรมภายใน
ศูนย์ การเดินทาง วิธีการเข้าถึง และรูปแบบศูนย์ผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต ผลการศึกษาพบว่า
กิจกรรมที่ผู้สูงอายให้ความสนใจคือ การออกก าลังกายในร่ม เช่น ฟิตเนส ออกก าลังกายเบา ๆ 
ภายนอกอาคาร การเต้นร า ห้องเรียนศิลปหัตถกรรม กิจกรรมท่องเที่ยว จากนั้นจึงน ากิจกรรมที่เป็นที่
ต้องการ ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งก าหนดสถานที่ตั้งและขนาด
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมภายใน สามารถให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้มากที่สุด                                                                                                                           

 
ตารางที่ 3 สรุปแนวความคิดและองค์ความรู้ที่ใช้ในงานวิจัย 

แนวความคิดทฤษฎแีละองค์
ความรู ้

การน าแนวความคิดและองค์ความรู้มาใช้ในแต่ละส่วนงานวิจยั 
สนับสนุน

ความเป็นมา
และ

ความส าคัญ
ของปัญหา 

สร้าง
กรอบ

แนวคิด 

เลือกและ
ออกแบบ
เครื่องมือ
งานวิจัย 

ก าหนด
วิธี

วิเคราะห์
ข้อมูล

เชิงสถิต ิ

วิเคราะห์
ผลการวิจัย 

สนับสนุน
อภิปราย

ผลงานวิจัย 

องค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ       
แนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ       

ลักษณะทั่วไปศูนย์ส่ ง เสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ       

แนวคิดและทฤษฎี SWOT       
แนวคิดทฤษฎีการศึกษาความ
เป็นไปได้       

หลักการวิเคราะห์ต้นทุน       
หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน       
หลักเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อ
การลงทุน 

      

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดทั้งหมดที่น ามาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
โดยองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุน ามาใช้เรื่องการระบุที่มาของปัญหา เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในความ
ต้องการของผู้สูงอายุได้ การศึกษาลักษณะทั่วไปศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ น ามาใช้ในเรื่องส ารวจ 
สถานที่ให้บริการที่รองรับความต้องการของผู้สูงอายุ  ศึกษารูปแบบกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี SWOT เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้านส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาแนวคิด
ความเป็นไปได้ การศึกษาหลักการวิเคราะห์การเงินและการตัดสินใจลงทุน เพ่ือก าหนดวิธีการวิจัย 
ตลอดจนวิเคราะห์การวิจัย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ ใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือน าตัวเลขจาก
ข้อมูล ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและรายรับ ไปวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีล าดับดังนี้ 

1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท าข้อมูล 

การวิจัยนี้จะด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลต้นทุนเริ่มต้นกิจการ ต้นทุนการด าเนินกิจการ รวมทั้งรายรับ

ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยวิเคราะห์จากสมมติฐานรายรับ

และรายจ่าย รวมถึงงบการเงิน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลต้นทุนเริ่มต้นกิจการ ต้นทุนการด าเนินกิจการ รวมทั้งรายรับของศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
  1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 ส่วนคือ ผู้ประกอบการและพนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพจ านวน 13 คน เป็นผู้สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงาน และรายรับ ของกิจการส่งเสริมสุขภาพ ในส่วนที่สองคือ
บุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุจ านวน 5 คน และในส่วนที่สามคือผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพจ านวน 5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งจากการศึกษาของแมคมิลแลน 
พบว่าการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 17 คนขึ้นไป ข้อมูลจะมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยลงจนเริ่ม
คงท่ี (Macmillan, 1971 อ้างถึงใน เอกวรา ธรรมกีรติวงศ์ และคณะ, 2556: 48) โดยเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จะใช้เมื่อประชากรที่จะศึกษาที่ไม่มีกรอบตัวอย่าง ผู้สุ่มจะต้อง
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้เลือกผู้ให้
ข้อมูลหลัก (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 
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 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 2.1 ออกแบบเครื่องมือจากข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก

สอบถามรายละเอียด ลักษณะทั่วไป ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และรายรับในการประกอบการศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
กระบวนการวิจัย 

 2.2 ออกแบบเครื่องมือจากข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา บทความ
งานวิจัย บทความทางวิชาการ ข้อมูลสถิติ รายงาย เอกสารทางราชการ นโยบายภาครัฐ เพ่ือประกอบ
เนื้อหา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 2.3 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกิดจาก
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีความยืดหยุ่นสูง น ามาทดสอบข้อมูลแบบสามเส้า ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 
(methodological triangulation) เป็นวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ การสังเกตรวบรวมให้เป็นเรื่องเดียวกัน เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับเอกสาร บทความต่าง 
ๆ (สุภางค์ จันทวานิช, 2550) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยนี้ใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลักแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ผู้ประกอบการหรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับสถานประกอบการส่งเสริม
สุขภาพ ผู้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงาน และรายรับ ของกิจการส่งเสริม
สุขภาพในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนที่สองคือบุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ ผู้
สามารถให้ข้อมูลส่วนประกอบและกิจกรรมที่เหมาะสม และในส่วนที่สามคือผู้สูงอายุที่เคยรับบริการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งต้นทุนเริ่มแรกของกิจการ ต้นทุนการด าเนินการและรายรับประกอบด้วย 

3.1 ศึกษาต้นทุนทั้งหมดของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งต้นทุนออกเป็น 3 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกในการลงทุน ต้นทุนคงที่ 
และต้นทุนแปรผัน 
   3.1.1 ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกของกิจการในการลงทุนก่อสร้างและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
    3.1.1.1 ค่าใช้จ่ายที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือ
ประกอบการ 

 3.1.1.2 ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ ค่าใช้จ่ายในการปรับพ้ืนที่ 
เช่นค่าถมที่ดิน  
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    3.1.1.3 ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายเพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างอาคาร 

 3.1.1.4 ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ า ค่าใช้จ่ายออกแบบและสร้างสระ
ว่ายน้ าระบบน้ าเกลือ พร้อมทางลงสระน้ าแบบทางลาดชัน รถเข็นผู้ป่วยสามารถลงได้  

 3.1.1.5 ค่าใช้จ่ายตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าใช้จ่ายส าหรับตกแต่ง
สถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 
    3.1.1.6 ค่าติดตั้งระบบน้ า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้าน
ประปา 
    3.1.1.7 ค่าติดตั้งระบบไฟ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้า 

 3.1.1.8 ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเสียง 
อุปกรณ์ขยายเสียง เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี  

 3.1.1.9 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ เครื่องเดิน
สายพานลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่องเดินวงรี เครื่องปั่นจักรยานแบบนั่ง เครื่องออกก าลังกาย 10 สถานี ดัมเบลล์  

 3.1 .1 .10 ค่า ใช้จ่ าย อุปกรณ์ห้ องออกก าลั งกายแบบกลุ่ ม
อเนกประสงค์ เช่น เบาะโยคะ บอลออกก าลังกาย ยางยืด  

 3.1.1.11 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานไวท์บอร์ด 
เครื่องฉาย LCD 
    3.1.1.12 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องเรียนศิลปะ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องฉาย 
LCD  

 3.1.1.13 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องนวดเพ่ือสุขภาพ เก้าอ้ีนวดเท้า 
เตียงนวดตัว เตียงนวดน้ ามัน ชุดผ้าปูนอน อ่างล้างเท้า ชุดเปลี่ยนเพื่อนวด 

 3.1.1.14 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ า โฟมลอยตัว ลูกบอลออก
ก าลังกาย ดัมเบลล์น้ า ห่วงยางช่วยชีวิต  

 3.1.1.15 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมจัดการสมาชิก 

 3.1.1.16 ค่าเครื่องซักผ้า 
 3.1.1.17 ค่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ความปลอดภัย 

    3.1.1.17 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
    3.1.1.18 เงินสดหมุนเวียนในกิจการ 
   3.1.2 ต้นทุนคงที่ในการด าเนินการในปีเริ่มแรก 
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    3.1.2.1 ค่าจ้างผู้จัดการ แสดงเป็นค่าจ้างเฉลี่ยรายปีต่อคน 
 3.1.2.2 ค่าจ้างพนักงานธุรการทั่วไป จ านวน 2 คนแสดงเป็นค่าจ้าง

เฉลี่ยรายปีต่อคน   
 3.1.2.3 ค่าจ้างผู้จัดการ จ านวน 1 คน 
 3.1.2.2 ค่าจ้างนักกายภาพบ าบัด จ านวน 1 คน 
 3.1.2.3 ค่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 2 คน 
 3.1.2.4 ค่าจ้างครูสอนศิลปะ จ านวน 1 คน 
 3.1.2.5 ค่าจ้างครูฝึกสอน จ านวน 1 คน  
 3.1.2.6 ค่าจ้างพนักงานนวด จ านวน 7 คน 
 3.1.2.7 ค่าจ้างพยาบาล จ านวน 1 คน 
 3.1.2.8 ค่าจ้างแม่บ้าน จ านวน 2 คน 
 3.1.2.9 ค่าจ้างพนักงานบัญชี จ านวน 1 คน 
 3.1.2.10 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน 

    3.1.2.11 ค่าประกันภัย ค่าประกันภัยอาคารสถานที่ต่อปี 
 3.1.2.12 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 

และเว็บไซด ์เฉลี่ยรายจ่ายต่อปี 
 3.1.2.13 ค่าภาษีป้าย ค่าใช้จ่ายจากการประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย

ประกาศประมาณรายจ่ายต่อปี 
 3.1.2.14 ค่าสวัสดิการพนักงาน คิดเฉลี่ยเป็นรายปี 
 3.1.2.15 ค่าสาธารณูปโภค  
 3.1.2.16 ค่าบ ารุงรักษา  
 3.1.2.17 ค่าวัตถุดิบสิ้นเปลือง  

3.2 ศึกษารายรับจากกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน พ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม ถึงรายรับโดยเฉลี่ยและรายรับด้านอื่น ๆ  

  3.2.1 รายรับทางตรง 
 3.2.1.1 รายรับจากออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ ค่าบริการส่วนออก

ก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 
 3.2.1.2 รายรับจากส่วนออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 

ค่าบริการโยคะ ไทเก๊ก ลีลาศ แอโรบิก ร าไทย เป็นต้น  
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 3.2.1.3 รายรับจากการให้ความรู้  ค่าบริการจากผู้ เข้ารับการ
บรรยายต่าง ๆ ตามโอกาสเช่น เรียนภาษา อบรมการดูแลสุขภาพ เรียนคอมพิวเตอร์ เรียนดนตรี เรียน
ถ่ายภาพ เป็นต้น 

 3.2.1.4 รายรับจากห้องเรียนศิลปะ ค่าบริการจากผู้ เข้าเรียน
โปรแกรมเรียนศิลปะ งานวาด งานปั้น งานพิมพ์ งานประดิษฐ์ต่าง ๆ  

   3.2.1.5 รายรับจากนวดเพ่ือสุขภาพ ค่าบริการนวดตัว นวดน้ ามัน 
นวดเท้า 

 3.2.1.6 รายรับจากส่วนสระว่ายน้ า  ค่าบริการสระว่ายน้ า  
ค่าบริการโปรแกรมออกก าลังกายในน้ าแบบกลุ่ม ค่าบริการโปรแกรมออกก าลังกายในน้ าแบบ
รายบุคคล 

   3.2.1.7 รายรับจากค่าธรรมเนียมสมาชิกทั้งรายเดือน ราย 3 เดือน 
  3.2.2 รายรับทางอ่ืน ๆ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท าข้อมูล 
การวิจัยนี้ใช้วิธีการจัดท าข้อมูลด้วยการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) โดยการ

รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เคยศึกษามาแล้ว น ามาวิ เคราะห์เรียบเรียงเป็นเนื้อหาเชิง
พรรณนา 

 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน วิเคราะห์จากสมมติฐานรายรับ รายจ่าย รวมถึง
งบการเงิน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยวิเคราะห์จากสมมติฐานรายรับและ
รายจ่าย รวมถึงงบการเงิน 

1. น าข้อมูลต้นทุนหาค่าเฉลี่ย เพ่ือประมาณเป็นสมมติฐานต้นทุน โดยแบ่งเป็น
สมมติฐานต้นทุนเริ่มแรกกิจการ และสมมติฐานต้นทุนการด าเนินงาน 

2. น าข้อมูลรายรับมาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือประมาณการสมมติฐานรายรับ  
3. น าข้อมูลสมมติฐานต้นทุน และรายรับจัดท างบการเงิน 
4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ประกอบด้วย 
 4.1 ผลตอบแทนจากมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิ (NPV)  

  4.2 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)  
  4.3 ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB)  
  4.4 วิเคราะห์วิธีดัชนีการท าก าไร (PI)   
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2.2 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ โดยวิเคราะห์จากสมมติฐานรายรับ และ
สมมติฐานรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสมมติฐานเป็น 2 กรณี คือ 

2.2.1 กรณีสมมติฐานรายรับคงที่แต่สมมติฐานต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
2.2.2 กรณีสมมติฐานต้นทุนคงท่ีแต่สมมติฐานรายรับลดลงร้อยละ 5 

จากวิธีการด าเนินงานวิจัยที่กล่าวมาในขั้นต้นสามารถรวบรวมล าดับการวิจัยเป็นแนวทาง 

แสดงเป็นแผนภาพดังรูปภาพที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 แสดงขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน พ้ืนที่

จังหวัดนครปฐม 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

ต้นทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1. ต้นทุนเริ่มแรกในการลงทุนกิจการ 
2. ต้นทุนคงท่ี 

3. ต้นทุนผันแปร 

 

 รายรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1. รายรับทางตรง 

2. รายรับทางอ้อม 

 

 

รวบรวมข้อมูลจัดท างบการเงิน งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
 

สมมติฐานต้นทุนและรายรับของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เกณฑ์การตัดสินใจเพ่ือการลงทุน 
- มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
- อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)  
- ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) 
- ดัชนีการท าก าไร (PI) 

ตัดสินใจลงทุน วิเคราะห์ความอ่อนไหว 

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่เคยใช้
บริการศูนย์ส่งเสริมสุขสภาพ 
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จากภาพที่ 21 แสดงถึงขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน โดยองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุน ามาใช้เรื่อง
การระบุที่มาของปัญหา เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในความต้องการของผู้สูงอายุได้ การศึกษาลักษณะ
ทั่วไปศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ น ามาใช้ในเรื่องส ารวจสถานที่ให้บริการที่รองรับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ศึกษารูปแบบกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน การศึกษาแนวคิดทฤษฎี SWOT เพ่ือก าหนดกลยุทธ์
ขององค์กรด้านส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาแนวคิดความเป็นไปได้ การศึกษาหลักการวิเคราะห์การเงิน
และการตัดสินใจลงทุน เพ่ือก าหนดวิธีการวิจัย ตลอดจนวิเคราะห์การวิจัยจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูล
ต้นทุน รายรับ และรูปแบบลักษณะทั่วไปของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอยุเชิงป้องกันจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นสมมติฐานต้นทุน และสมมติฐานรายรับ เพ่ือจัดท างบการเงินและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจจาก มูลค่าเงินปัจจุบัน (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB) และดัชนีการท าก าไร (PI) สุดท้าย
คือการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการและพนักงานกิจการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
และบุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ จ านวน 23 คน และน าข้อมูลตัวเลขจากต้นทุน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการและรายรับ มาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แยกออกเป็น 2 ส่วน 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความ
ต้องการของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความต้องการ

ของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปโครงการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รวบรวมจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานสถานส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งสิ้นจ านวน 13 คน พบว่ามีผู้ประกอบการจ านวน 8 คน พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานส่งเสริม

สุขภาพจ านวน 5 คน เพศชายจ านวน 9 คน เพศหญิงจ านวน 4 คน อายุระหว่าง 27-69 ปี เฉลี่ย 

41.23 ปี ระยะเวลาด าเนินกิจการอยู่ระหว่าง 1-13 ปี เฉลี่ยระยะเวลาด าเนินการ 6.77 ปี วุฒิ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 5 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 7 คน ระดับการศึกษา

ปริญญาโทจ านวน 1 คน ทุกคนประกอบการเพียงที่เดี่ยวไม่มีสาขา และพบว่าผู้ประกอบการทุกคนใช้

เงินทุนของตนเอง 

ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งสิ้น 5 คน พบว่าเป็นเพศหญิงทั้งหมด

จ านวน 5 คน ไม่มีเพศชาย อายุระหว่าง 24-56 ปี เฉลี่ยอายุ 38.20 ปี ประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง
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 3-30 ปี เฉลี่ยระยะเวลาประสบการณ์ 15.40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 3 

คน ระดับการศึกษาปริญญาโทจ านวน 1 คน ระดับปริญญาเอกจ านวน 1 คน 

ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสิ้น 5 คน พบว่ามีเพศหญิงจ านวน 4 คน เพศชาย

จ านวน 1 คน อายุอยู่ในช่วง 65-77 ปี เฉลี่ยอายุ 71 ปี ระยะเวลาเข้าร่วมกับชมรมหรือศูนย์สุขภาพ

อยู่ระหว่าง 4-12 ปี ระยะเวลาที่เคยเข้าร่วมเฉลี่ย 8 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 4 

คน ระดับปริญญาโท 1 คน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ประกอบการมีความสนใจและชื่นชอบกิจการส่งเสริม

สุขภาพ ทุกคนล้วนมีความเชี่ยวชาญความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ โดยมีความคิดริเริ่มเปิด

กิจการจากความสนใจและความชื่นชอบ สถานที่ตั้งกิจการมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะ

รูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่ปลูกสร้างอาคารขึ้นโดยเฉพาะ อาคารพาณิชย์ ด้านเงินทุนมีทั้งกู้ยืมจาก

สถาบันการเงินแลใช้เงินลงทุนของผู้ประกอบการเอง สิ่งส าคัญของการประกอบกิจการต้องควร

ค านึงถึงบุคลากรควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ สามารถให้ค าแนะน าการ

ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้รับบริการ   

 
 “นวดเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุมักเข้ามาใช้บริการจ านวนมากทั้งนวดผ่อนคลาย นวดเพื่อลด
อาการปวดเมื่อย ส าหรับร้านนวดลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ด้วยลักษณะร้านตอนนี้ด้านหน้า
มีบันไดประมาณ 5 ชั้น บางครั้งต้องให้พนักงานหลายคนช่วยกันอุ้มผู้สูงอายุเข้ามาในร้าน ซึ่งไม่
สะดวกและไม่ปลอดภัย หากมีทางลาดคงจะอ านวยความสะดวกได้มากกว่านี้ พนักงานนวด
จะต้องผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข ควรมีจิตใจบริการ สุภาพต่อลูกค้า มี
จรรยาบรรณของผู้นวด หากผู้นวดมีความเชี่ยวชาญและการบริการที่ดีจะท าให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริการซ้ า สถานที่ก็ต้องปลอดภัย” (นวลนภา มิชรา, 2560) 
 
“ผมเป็นผู้จัดการฟิตเนสที่นี่อยู่กับเจ้าของมา 20 ปี ที่นี่เปิดมาประมาณ 7 ปี มีการปรับปรุงใหม่
จากเดิมย้ายเป็นสนามแบดมินตัน พอปรับปรุงใหม่จึงย้ายยิมมาแทน ลงทุนเองไม่กู้ พร้อม
ลงทุนสร้างสิ่งก่อสร้าง เจ้าของเขาเล่นยิมอยู่แล้วแล้วเขาก็มาท า ส าหรับอุปกรณ์ในฟิตเนส
ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้หมดนะ อยู่ที่เราจะสอนเทคนิคเขาวิธีการเล่นที่ถูกต้อง ไม่เกิดอันตราย 
ในฟิตเนสมันก็มีความไม่ปลอดภัย ต้องปรับคือทัศนะคติ เพราะว่าส่วนมากแล้วผู้สูงอายุบางคน
เขาจะดื้อ บางคนเขาก็จะไม่ฟัง ต้องอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้อันตรายอย่างนี้ไม่อันตราย อย่างนี้
คือการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มันอยู่ที่เขาด้วยว่าเปิดใจได้มากแค่ไหน ถ้าเจอลูกค้าก็ต้อง
ล าบากหน่อย ต้องค่อย ๆ พูดค่อย ๆ ปรับทัศนคติ ญาติก็ต้องพูดด้วยต้องช่วยกัน ทุกอย่างมันก็
อันตรายหมดถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ขอเพียงเขาเปิดใจ เชื่อเจ้าหน้าที่ เขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาต้องการ 
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จุดแข็งของยิมเราคือการลงทุนยิมที่ไม่ได้กู้ยืม เจ้าของก็ไม่ได้เร่งยอด เทรนเนอร์แต่ละคนก็ไม่
ต้องเครียดหาเงิน และไม่ต้องบีบลูกค้าเพื่อขายคอร์สลูกค้าก็ไม่อึดอัด ยิมนี้อยู่กันแบบพี่แบบ
น้อง” (ธีระชัย ศิริจันทร์พันธุ์” (ธีระชัย ศิริจันทร์พันธุ์, 2560) 
 
“ก่อนหน้าพี่เป็นครูสอนนวด ชอบศึกษาทางด้านนี้ตอนนี้เรียนแพทย์แผนไทยอยู่ที่พิษณุโลก
ด้วย พี่อายุ 35 ปี เร่ิมแรกพี่เป็นพนักงานทั่วไป เห็นคนอ่ืนท าแล้วน่าสนใจ และจากการที่ได้อยู่
กับมันทุกวันพี่รู้สึกดี คนไข้บอกหาย รู้สึกว่ามันใช่ จึงค่อย ๆ ศึกษาเชิงลึกมากขึ้น พี่เองก็เรียน
น้อยจบ ปวส. การศึกษานี้ท าเพื่อบ่งบอกสู่คนรุ่นหลังด้วย พี่เริ่มเซ้งห้องแถว 2 ห้อง 3 ชั้นนี้มา
จากร้านนวดเดิม พี่มาปรับปรุงตกแต่งภายในเพิ่มพวกเคาน์เตอร์ แอร์ ป้ายโฆษณา พื้นที่
ประมาณ 272 ตารางเมตร พี่ลงทุนเองไม่ได้กู้ เราอยากจะท าให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย โดยที่ไม่รู้
ว่าเราก าลังบ าบัดให้ลูกค้า ลูกค้าจะต้องรู้สึกประทับใจที่สุด ตอนนี้ผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ท าไมถึง
ตึกเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ เหมือนถูกมองข้ามในเมื่อโรคต่าง ๆ มันก็คุกคามเข้ามาหาเขา ถ้ามี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมันจะดีมาก สิ่งส าคัญของสถานที่ต้องมีรถเข็น สถานที่ราบเรียบ ไม่สูงชั้น
เดียวหากมี 2-3 ชั้นควรมีลิฟท์ เพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหาข้อเข่าอยู่แล้ว ควรจะมีความ
ปลอดภัยอย่างเช่นกันลื่น เรื่องห้องน้ า ด้านบุคลากร Therapist ที่นวดต้องมีจรรยาบรรณ ใจ
รัก เพราะหากใจไม่รักลูกค้าเองก็จะรับสื่อนั้นได้ และต้องใจเย็นจะต้องเข้าใจก่อนว่าถึงผู้สูงอายุ 
ว่าเขาจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ต้องค านึงว่าผู้สูงอายุมีเองสุขภาพร่วมหรือไม่ ถ้าไม่มีเรื่อง
สุขภาพก็อาจเป็นการนวดผ่อนคลายปกติ แต่หากมีเรื่องสุขภาพต่อให้เรานวดดีแทบตายเขาก็
จะมีภาวะต่อจิตใจซึ่ง Therapist จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุจริง ๆ 
พูดคุยปรับความเข้าใจ บางคนแค่อยากจะมาคุยก็สบายใจแล้ว ลูกหลานไม่มีเวลาที่จะดูแล 
และ Therapist ต้องมีองค์ความรู้เร่ืองความดัน เบาหวาน มะเร็ง โรคใดที่นวดได้หรือนวดไม่ได้ 
หากไม่มีทราบสุดท้ายกลายเป็นจุดเป็นจ้ า แล้วก็มานั่งตัดขาทิ้ง Therapist จะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมเฉพาะ” (อิสายาห์ อธิจร, 2560) 
 
“ผมท าโรงเรียนลีลาศเพื่อความสนุก ผมเกษียณแล้วจะให้นั่งเฉย ๆ อยู่ที่บ้านเป็นอาแป๊ะ การ
ออกมาข้างนอกได้สนุกเฮฮาสังสรรค์ ผมเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 2004 ประมาณ 12 ปี ลุงท าที่นี่ที่เดียว 
เรามีพื้นที่ประมาณครึ่งไร่ เจ้าของเขาให้เช่าทั้งหมด 2 ไร่ มีกิจการตั้งในพื้นที่ 4 กิจการ มี
ร้านอาหาร มีโยคะ แต่ก่อนอาคารนี้เป็นสปาเรามาปรับปรุงเป็นโรงเรียนลีลาศ รวมโรงเรียน
พื้นที่โดยประมาณกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตรได้ ลงทุนเองไม่ได้กู้ เลย กิจกรรมลีลาศเป็น
กิจกรรมที่ช่วยออกก าลังกาย รักษาท่าทางโครงสร้างของร่างกาย โยคะก็ดี ร้องเพลงคาราโอ
เกะเขาก็ชอบกัน โรงเรียนสอนลีลาศของผมอยู่ในซอยไม่ใช่ถนนหลัก ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมาที่นี่
เพราะมันไกล ธุรกิจแบบนี้ควรอยู่ในชุมชน เดินทางไปมาได้สะดวกจะดีมาก” (ชาตรี เมฆหร
รณพ,์ 2560) 
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“ตอนนี้ท าอาชีพนี้อาชีพเดียว มีที่นี่สาขาเดียวท ามา 10 ปีแต่ก่อนท า 2 สาขา ไม่มีเวลาดูเลย
เซ้งให้หมอที่ร้านไป มาดูแลที่นี่ที่เดียว พื้นที่ทั้งหมดกว้าง 4x8 เมตร พี่เช่าเดือนละ 10,000 
บาท เราเช่าร้านมาตกแต่งด้านในเอง ทาสีเอง ติดแอร์ด้วย ท าเองหมดไม่ได้กู้ใช้ทุนตัวเอง เรา
เน้นการบริการ เน้นการซื้อใจลูกค้า พูดจาสุภาพ เรียกประชุมหมอนวดอยู่เป็นประจ าเดือนละ 
2-3 ครั้ง พอมีปัญหาต้องค่อย ๆ คุยกับหมอนวด หมดนวดต้องมีใจรักบริการ ต้องมีความเชื่อ 
ต้องมีความศรัทธาในงาน ผู้สูอายุมักจะชอบการนวดประคบ ความร้อนของลูกประคบ หรือ
กลิ่นของสมุนไพรจะช่วยระบบการหายใจและสมองจะโปร่ง บางครั้งผู้สูงอายุเขาไม่อยากนวด
หรอแค่ขยับ ๆ เขาก็พอใจแล้ว ไม่จ าเป็นต้องไม่นวดแรง บางครั้งคนพิการมานวดต้องเข็นรถ 
ควรมีทางลาดชัน ลูกค้าที่มีอาการปวดมาจริงบางครั้งขึ้นบันไดไม่ได้ ถ้ามีทางลาดและราวบันได
ช่วยจะดีมากแล้วเข้าร้าน” (อดิสรณ์ จิตต์นุ่นช่วย, 2560) 
 
“ผมท ามาตั้งแต่ พ.ศ.2547 ประมาณ 13 ปี ก่อนหน้านี้ก็มีคนเข้ามาดูแลแต่อยู่ไม่ได้ ตอนนี้ท า
ที่นี่ที่เดียวแต่ก่อนท าอยู่ 3 สระ ก็จะมีครูสอนวายน้ าที่เป็นเครือข่ายของเราเข้าไปสอน แต่
ตอนนี้ท าที่เดียวเพราะเราดูแลไม่ไหว พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300 ตารางวา เป็นที่ของหมู่บ้าน
สร้างขึ้นมา เราก็ประมูลเช่าทั้งหมดประมาณ 15,000 บาท โดยใช้เงินทุนตัวเอง สระน้ าเขามี
อยู่แล้ว เราแค่มาตกแต่ง และเปลี่ยนระบบเป็นสระน้ าเกลือ การกิจกรรมของผู้สูงอายุควรเป็น
แอโรบิกในน้ า ออกก าลังกายในน้ า ถ้าจะไปเน้นการออกก าลังกายที่หนักเกินไปท ายาก เราต้อง
ท าเบา ๆ ให้กับผู้สูงอายุการเคลื่อนไหวในน้ า การเดิน การยกขา ตอนนี้ที่เคยท าก็มีแอโรบิกใน
น้ า และกายภาพบ าบัดในน้ าอีกนิดหน่อย มีลูกค้ามักจะมาปรึกษาเร่ืองเขาเจ็บ ขาโก่ง ผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาเจ็บปวด หรือพวกที่นั่งแต่โต๊ะเวลาท างานจะมาปรึกษาบ้าง และยังมีนักเรียนที่จะไป
สอบนักเรียนนายสิบ นักเรียนเตรียมทหาร แอร์โฮสเตสที่เราสอนอยู่ก็มี พวกที่ต้องใช้ว่ายน้ า
พวกเราสอนหมด คนที่จะมาสอนว่ายน้ าหรือออกก าลังกายกายจะต้องมีความรู้อย่าง
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือไม่ก็นักกายภาพบ าบัด ผู้สูงอายุสามารถบาดเจ็บได้ การออกก าลัง
ที่หนักเกินไปต้องควบคุม ส าหรับสระว่ายน้ าจะต้องเน้นเรื่องความสะอาด ป้องกันการลื่นล้มใน
ห้องน้ า จุดขายของสระว่ายน้ าเราคือสอนทักษะที่ถูกต้องที่สุด ครูผู้สอนต้องมีฝีมือที่สุด 
ครูผู้สอนที่ดีต้องรู้จริง” (ทวิช พึ่งสลุด, 2560) 
 
“พี่เป็น Co-manager ดูแลร้านอาหาร Black canyon สระว่ายน้ า และฟิตเนสคือทั้งตึกเลย 
ส่วนพี่อีกคนเขาเป็นหัวหน้าการ์ดสระว่ายน้ า ธุรกิจคอมเพล็กซ์นี้เปิดมา 10 ปีแล้ว ด้านหมู่บ้าน
อิมเมจมอลล์เจ้าของเปิดขายบ้านจัดสรร แล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดนัด และมีฟิตเนสไว้บริ
การลูกค้าของหมู่บ้านด้วย ในส่วน สระว่ายน าประมาณ 200 ตารางเมตร ในส่วนฟิตเนสป
ระมาณ 100 ตารางเมตร ใช้ปริมาณน้ าประมาณ 900 คิว  สระเด็กความลึกประมาณ 20 
เซนติเมตรและค่อยลึกเป็นทางลาดลงไปถึง 150 เซนติเมตร ส่วนสระผู้ใหญ่จะเร่ิมต้นความลึก
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ที่ 180 เซนติเมตร จนถึงลึกสุด 245 เซนติเมตร เราออกแบบตั้งแต่ตอนแรกเราชื่ออิมเมจมอลล์ 
เราออกแบบสไตล์สถาปัตยกรรมสมัยกรีกโบราณ เสาแบบกอธิค เจ้าของซื้อที่ดินทั้งหมดเอง 
และมีหุ้นส่วนประมาณ 3-4 หุ้น แต่เจ้าของที่บริหารตอนนี้เขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ เจ้าของชอบ
ออกก าลังกาย เป็นคนจีนรักครอบครัว เขาอยากจะมีสถานที่ให้ลูกหลานมาเล่น กลุ่มลูกค้าที่นี่ก็
เป็นกลุ่มครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ช่วงปิดเทอมก็จะมีเด็กมาว่ายน้ าเยอะ มีผู้สูงอายุด้วย บางคน
เป็นอัมพฤต อัมพาตมาก็มี จะมีลูกค้าที่มาบ าบัดตัวเอง ความดันเบาหวาน น าอุปกรณ์มา ลด
น้ าหนัก เขาจะมาท าเองเพราะมีหมอแนะน ามาแล้ว ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะเหมาะเลย เพราะมัน
เป็นส่วนตัว และสระว่ายน้ าเราเป็นสระน้ าเกลือ ซึ่งเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี 2557 เปลี่ยนมา 3 ปีแล้ว 
เราเป็นสระน้ าและฟิตเนสที่แรกในแถวสาย 4 และความสะอาด” (ยุทธศักดิ์ ศรีนาค และเปรี
ยม สามสี, 2560) 
 
“ผมเป็นผู้จัดการที่นี่ ที่นี่เปิดมา 1 ปี กลุ่มลูกค้าเป็นผู้หญิงที่ชอบออกก าลังกาย ที่นี่มีเตะเป้า 
ต่อยมวย พื้นที่ประมาณ 8×20 เมตร เป็นตึกแถว 2 คูหา 1 ชั้น แบ่งกันเช่าโรงเรียนโยคะ ผม
ตกแต่งเอง ช่วยกันท าช่วยกันออกแบบ คนจะมามากวันธรรมดาหลังเลิกงาน ผมท าผู้จัดการยิม
มาหลายที่ ธุรกิจพวกนี้ต้องมีประสบการณ์ ตอนนี้เจ้าของท าที่นี่ที่เดียวถ้ามันดีเขาจะขยายแฟ
รนไซด์ เจ้าของท ารับเหมาก่อสร้างด้วย ธุรกิจนี้เขาท าเล่น ๆ ส่วนคนที่จะมาสอนต้องเป็น
นักมวยมาก่อน มวยที่นี่ต่างจากที่ฟิตเนส ที่ฟิตเนสเขาเน้นยืดแข้งยืดขาได้ ไม่ต้องเป็นมวย เอา
วิทยาศาสตร์การกีฬามาสอน แต่ที่เราเอาแชมป์ลุมพินีกับแชมป์ราชด าเนินมาสอน ต้องเป็น
นักมวยจึงจะมาสอนที่นี่ได้ ถ้าจะลงทุนขึ้นกับเป้าหมายอยากได้กลุ่มไฮโซหน่อยก็ต้องไปในห้าง
ท ายิมให้สะอาดสะอ้าน ถ้าท าเล่น ๆ ไม่คิดอะไรมากก็ราคาถูกหน่อย ยิมก็ไม่ต้องดูดีดูหรูมาก
เน้นถูก แต่ถ้าคนไทยยิมต้องสะอาดสะอ้าน ซ้อมเสร็จต้องมีที่อาบน้ าให้ประมาณนี้ เคยมีคน
อายุ 60 กว่า 70 ปีก็มาเรียน ตอนแรกลูกมาแล้วเขาก็พาพ่อพาแม่มาด้วย ทุกวันนี้เขาก็ยังเล่น
อยู่เลย” (ศรายุทธ์ อุณวงค์, 2560)  
  
“ผมเปิดมาประมาณ 8 เดือน ปกติเป็นครูสอนออกก าลังกายอยู่แล้ว ผมเป็นแนวโยคะ พิลาทิส 
เลยมาเปิดเอง ผมชอบด้านนี้และพวกออกก าลังกายตอนนี้มันเป็นเทรนด์อยู่ และผมก็ได้ออก
ก าลังกายเองด้วยเลยลงทุนท าเลย มีพื้นที่ทั้งหมด 126 ตารางเมตร เช่า 10,000 บาทต่อเดือน 
ไม่ต้องเซ้ง ทั้งหมดใช้เงินตัวเองไม่ได้กู้ ถ้าผู้สูงอายุต้องดูช่วงอายุด้วยว่าเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ ถ้า
ประมาณ 50 ขึ้นไป แนวโยคะสามารถเล่นได้ไม่จ ากัดอายุ มันจะเล่นเพื่อผ่อนคลาย มันไม่ได้
กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เคยมีอายุประมาณ 70 ปีก็เล่นได้ บางคนถ้าอายุมากเขาจะมีปัญหา
ที่ข้อต่อ นั่งขัดสมาธิไม่ได้ เจ็บเข่า เราต้องใช้ท่าที่เหมาะสมกับเขา ถ้าเป็นคลาสรวมอาจล าบาก
แต่หากเป็นคลาสส่วนตัว 2-3 ตัวตายายอย่างนี้เล่นได้ เราจะมีท่าเฉพาะให้ เล่นแล้วไม่เกิดการ
บาดเจ็บ ใช้กล้ามเนื้อเฉพาะเจาะจงที่ต้องยืดและกล้ามเนื้อที่จ าเป็นจะต้องใช้ ซึ่งต้องค านึงถึง



68 

 

กระดูกข้อต่อ ต้องให้ค าแนะน าเขาก่อนว่า ถ้าอันไหนมันหนักเกินไป ยากเกินไปไม่จ าเป็นต้อง
ท าเพื่อความปลอดภัย เราจะมีท่าที่ง่ายให้” (ณธพง เชาวลาห์, 2560) 
 
“ผมเปิดติวเตอร์มาประมาณ 6 ปี แต่ก่อนรับสอนตามสถานที่ต่าง ๆ สอนตามบ้านชั่วโมงละ 
500-700 บาท เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง เพราะว่ามันใกล้มหิดล แต่มีความรู้สึกว่าเราควรจะให้
ประโยชน์แก่คนอ่ืนได้มากกว่านี้ เราอยากให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้ สอนเดี่ยว ๆ มันไม่ได้อะไร 
พื้นที่ประมาณ 4x4 เมตร เป็นพื้นที่เช่า เดือนละ 8,000 บาท ใช้ทุนส่วนตัวไม่ได้กู้ ตกแต่งเอง” 
(สุรเชษฐ์ เนินฉาย, 2560) 
 
“ที่นี่เปิดด าเนินงานมาปีที่ 8 พี่ไม่มีอาชีพอ่ืน ท าที่นี่ที่เดียว พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 304 ตาราง
เมตร ซื้อมาประมาณ 2,350,000 บาท เป็นตึกแถว 1 คูหา 3 ชั้น พี่กู้ธนาคารทั้งหมดที่ธนาคาร
ออมสิน ดอกเบี้ยประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 20 ปี เป็นตึกเปล่า ต้องมาตกแต่งเอง 
500,000 บาท เราก็ตกแต่งเร่ือย ๆ อุปกรณ์มีให้ทุกอย่างน้องไม่ต้องเอาอะไรมาเลย มาแต่ตัว 
พี่ชอบสอนตอนแรกว่าจะท าวิชาการแต่ วิชาการแข่งขันสูงและในนครปฐมศิลปะไม่ค่อยมี เลย
มาเน้นศิลปะดีกว่าเวลาเขามีสมาธิเขาก็ไปเรียนวิชาการได้ดี โรงเรียนของเร้าองดูแลเด็กเหมือน
เป็นลูกของเราเลย เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองตลอดไม่ใช่ว่าสอนเสร็จกลับ ถ้าผู้เรียน
เป็นผู้สูงอายุก็อาจต้องเริ่มคล้าย ๆ เด็ก ต้องคอยดูแลเขาเหมือนกัน พี่แนะน าสีน้ าส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพราะเขาได้ทั้งผสมสี วาดภาพดอกไม้ เป็นชิ้นเล็ก ๆ อาจจะไม่ใช่ทั้งภาพ เพราะ
ผู้ใหญ่จินตนาการเขาลดลงไม่เหมือนเด็ก ครูผู้สอนไม่ใช่จะวาดภาพได้แล้วจะมาสอน ครูจะต้อง
มีจิตวิทยาในการสอน ที่โรงเรียนนี้ไม่ได้เน้นวาดรูปสวย วาดเหมือนไม่บังคับ เน้นให้ผู้เรียน
แสดงตัวตนออกมาให้เป็นตัวของเขา ในชิ้นงานนั้นเราสามารถรู้ว่าเขามีอารมณ์ไหน แต่มันก็ถือ
ว่าเป็นการปลดปล่อย หากผู้สูงอายุอาจจะไม่เหมาะในสถานที่ที่เป็นตึกแบบนี้  น่าจะต้องเป็น
ธรรมชาติกว่านี้ ไปสู่ธรรมชาติ และก็เรื่องบันได ห้องน้ า ทางหนีไฟด้วย ครูควรมีจิตวิทยาการ
สอนเป็นเร่ืองส าคัญ หากเขาอารมณ์ไม่ดีมามันต้องมีวิธีพูดโน้มน้าว” (มนนลิน วจนการ, 2560) 
 
“ผมเป็นกรรมการดูแล เป็นเลขาชมรมว่ายน้ า พี่ท างานที่นี่มา 19 ปี สระสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.
2551 ผมเข้ามาดูแลตั้งแต่ พ.ศ.2555 พี่เป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ าอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นของ
ชมรมว่ายน้ าจังหวัดสอนนักกีฬา ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานแยกกัน พื้นที่รอบสระประมาณ 3 
ไร่ แต่ตัวสระกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ที่ดินและตัวสระเป็นของหลวงทั้งหมด มีโรงเรียนวัด
นางนองมาขอแบบจากผมแล้วไปสร้างเลยพอรู้ค่าก่อสร้างอยู่บ้าง กิจกรรมที่ควรมีเพิ่มเติมคือ
กิจกรรมธาราบ าบัดส าหรับผู้สูอายุน่าจะดี เพราะบ้างคนก็ว่ายน้ าไม่เป็น ยิ่งสระลึกยิ่งแย่กับ
ผู้สูงอายุ และควรมีหลังคา สระว่ายน้ าต้องไม่ลึกเกิน 150 เซนติเมตรก็พอเราไม่ได้ให้เขามาว่าย 
อยากให้เขามาบ าบัดในระบบของเส้นเอ็น ระบบข้อต่อน่าจะพอแล้ว และมีอุปกรณ์ให้เช่น โฟ
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มเส้น โฟมลอยตัว เขามาไม่มาว่ายไม่ไหวหรอก คนแก่ประเทศไทยว่ายน้ าไม่เป็นมีเยอะ อย่างที่
รู้ว่าคนไทยไม่ชอบใส่ชุดว่ายน้ าเขาอาย สิ่งอ านวยความสะดวกในสระว่ายน้ ากระเบื้องที่ใช้ต้อง
ไม่ลื่น ควรเป็นกระเบื้องหยาบ ด้านความปลอดภัยต้องมีราวเหล็กเพื่อจับยึด ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะโทรเรียก 1669 ทันที สระผมไม่มีปัญหาความปลอดภัยเพราะลึกแค่ 150 เซนติเมตร ยกเว้น
เด็กเล็กต้องดูแล เพราะถ้าจมไป 3-4 นาที มันก็ CPR ไม่ขึ้น ถ้าขึ้นหรือรอดก็เป็นเจ้าชายหรือ
เจ้าหญิงนิทรา ที่นี่ยังไม่เคยมีเหตุ ผมสามารถ CPR ได้ผมเรียนมา คนที่จะเป็นครูสอนว่ายน้ า
จะต้องเรียน CPR ทุกคนและมีประกาศนียบัตรของ Lifeguard โดยเฉพาะ (พันจ่าเอกวีรวุฒ 
บัณฑิตจีน, 2560) 
 
“ที่นี่เปิดมา 2 ปี มีสาขาเดียวที่นครปฐมในอ าเภอเมือง เจ้าของเป็นคนอ้วนมาก่อนรู้สึกไม่ดี คิด
จะจริงจังกับตัวเองจึงออกก าลังกาย ควบคุมอาหารแล้วมันเห็นผล ถ้าคนสนใจเรื่องสุขภาพการ
ออกก าลังกายก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการศัลยกรรม หรือท าอย่างอื่น แถวในตัวเมืองก็
ไม่มีฟิตเนส พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ 4 ห้อง มีกิจกรรมฟิตเนส ห้อง
โยคะ ห้องซุมบ้า ห้องต่อยมวย แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน ใช้เงินทุนตัวเอง เราเช่าสถานที่  
กิจกรรมทั้งหมดผู้สูงอายุก็เล่นได้ ถ้าผู้สูงอายุได้ราคาพิเศษ” (น้ าฝน แย้มร่วมญาติ, 2560) 
 

การลงทุนในแต่ละผู้ให้ข้อมูลหลักมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และความแตกต่างกันของอาคารสถานที่ประกอบกิจการ มีทั้งใช้ต้นทุนของตนเองและกู้ยืม
จากแหล่งสถาบันการเงิน หากแต่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการลงทุนออกแบบและตกแต่งสถานที่ที่
ร่วมสมัย สะอาดสะอ้าน และความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และ
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ ประกอบกับลงทุนจ้างพนักงานที่มีใจรักงานบริการ สามารถให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้สู งอายุโดยเฉพาะ การส่งเสริม
ความสามารถพนักงานด้วยการอบรมทั้งเรื่องความปลอดภัยและความเชี่ ยวชาญในหน้าที่ ซึ่งปัจจัย
ของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และกลับมารับบริการซ้ า 

 
“ทั้งกิจการมีพื้นที่ 2 ไร่ เฉพาะยิมประมาณ 400 ตารางเมตร ที่เหลือเป็นส่วนสระว่ายน้ าระบบ
น้ าเกลือ ที่ดินทั้งหมดเจ้าของลงทุนเองที่ดินประมาณ 20 ล้าน รวมก่อสร้างทั้งหมดในส่วนของ
ทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ าระบบน้ าเกลือประมาณ 50 ล้านรวมค่าออกแบบและก่อสร้างแล้ว ค่า
ช้าจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าดูแลรักษา เป็นค่าเกลือที่เติมประมาณปีละประมาณไม่เกิน 100,000 
บาท ซึ่งหากฝนตกมากจะต้องเติมเกลือและคลอรีนมากขึ้นจากเดิม ที่นี่ซักผ้าเองไม่จ้างซักมี
เครื่องซักผ้าเครื่องเดียว พวกเทรนเนอร์เป็นฟรีเลนซ์ไม่ได้ค่าจ้าง แบ่งกันประมาณ 70/30 มี
ลูกค้าซื้อเทรนเนอร์ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบ้านพนักงานจะได้รับเป็นเงินเดือน” (ธีระ
ชัย ศิริจันทร์พันธุ์, 2560) 
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“พื้นที่ประมาณ 68 ตารางวาเป็นตึกแถว 2 คูหา ตึกราคา 8,000,000 บาท ค่าเซ้ง 600,000 
บาท เช่าเดือนละ 30,000 บาท สัญญาเช่า 3 ปี ติดตั้งระบบน้ าประมาณ 30,000 บาท ติดตั้ง
ระบบไฟประมาณ 10,000 บาท อุปกรณ์นวดไม่เกิน 60,000 บาท อุปกรณ์ส านักงานประมาณ 
20,000 บาท ค่าเว็บไซด์ 30,000 บาทจ่ายรายปี โฆษณา google click รายสัปดาห์ละ 1,605 
บาท มีพนักงานนวด 4 คน ให้เป็นคอมมิชชั่นเฉลี่ยบวกลบประมาณเดือนละ 9,000 บาท 
ประกันมือ 300 บาทต่อวัน อัตราคอมมิชชั่นอยู่ที่รอบละ 200 บาท ค่าประกันภัยปีละ 10,000 
บาท มีสวัสดิการให้พนักงานมีประกันสังคม ท าตามกฎหมายทุกอย่าง มีบ้านพักฟรี ข้าวฟรี 
มาม่าฟรีประมาณปีละ 130,000 บาท ภาษีป้ายประเภท 3 ราคา 50,000 บาทเพราะเรา
เริ่มแรกเราจ าเป็น ค่าน้ าประมาณ 1,200 บาท ค่าไฟประมาณ 10,000 บาท ค่าอินเตอร์เน็ต 
699 บาท ใช้เครื่องซักผ้า 2 เครื่องราคา 50,000 บาท หากส่งจ้างซักจะตกชุดละ 21 บาท” (อิ
สายาห์ อธิจร, 2560) 
  
“พื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ไร่ ผมเช่าพื้นที่เดือนละ 15,000 บาท มูลค่าที่ดินปัจจุบันประมาณ 2 
ไร่ 30,000,000 บาท ส่วนอาคารใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ใช้เงินทุนตัวเองทั้งหมด
ไม่ได้กู้ ค่าตกแต่งประมาณ 350,000 บาท ค่าเครื่องเสียงประมาณ 50,000 บาท  ใช้
ประชาสัมพันธ์ทาง facebook และ เว็บไซด์” (ชาตรี เมฆหรรณพ์, 2560)  
 
“ค่าตกแต่งประมาณ 200,000 บาท ค่าอุปกรณ์ประมาณ 50,000 – 60,000 บาท อุปกรณ์
ส านักงานประมาณเดือนละ 1,500 บาท มีนวดตัว 5 เตียง นวดเท้า 4 เตียง นวดน้ ามัน 1 เตียง 
จ่ายพนักงานประกันมือ 300 บาท ค่าคอมมิชชั่นรายละ 50% เราซักรีดผ้าเองไม่ได้จ้าง เครื่อง
ซักผ้า 2 เครื่องราคาเครื่องละ 9,000 บาท ค่าบ ารุงรักษาประมาณ 4,500 บาทต่อปี ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดเดือนละ 500-600 บาท” (อดิสรณ์ จิตต์นุ่นช่วย, 2560) 
 
“พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300 ตารางเมตร เช่าราคา 15,000 บาทต่อเดือน ใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด 
ขนาดสระว่ายน้ าระบบน้ าเกลือยาว 25 เมตร กว้าง 12.5 เมตร ราคาก่อสร้าง ประมาณ 
2,000,000 บาท ซื้อน าใส่สระว่ายน้ าเร่ิมแรก 10,000 บาท ซื้ออุปกรณ์สระว่ายน้ าราคา 2,500 
บาท มีเงินหมุนเวียนในกิจการ 300,000 บาท ครูฝึกสอนท างานวันธรรมดา 3-4 ชั่วโมง วัน
เสาร์อาทิตย์ 8-9 ชั่วโมง เฉลี่ยค่าจ้างครูฝึกสอนประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
มีประมาณ 10 คนผลัดเปลี่ยนกันมา จ้างแม่บ้านท าความสะอาด 2 คน 9,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน ค่าสวัสดิการพนักงานปีละ 10,000 บาท ค่าประกันภัย 4,500 บาทต่อปี ค่าน้ า 3,500 
บาทต่อเดือน ค่าไฟ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าเกลือค่าคลอรีน 6,000-7,000 บาทต่อเดือน” 
(ทวิช พึ่งสลุด, 2560) 
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“พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร 200 ตารางเมตรเป็นสระว่ายน้ า 100 ตารางเมตรเป็นฟิตเนส 
ค่าบ ารุงรักษาสระว่ายน้ าราคารเกลือ 2,500 บาทใช้ได้ประมาณ 4-5 เดือน ค่าซักผ้าประมาณ
เดือนละ 23,000 บาท จ านวนพนักงานทั้งหมด 10 คน เทรนเนอร์ 4 คน เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ า 
3 คน พนักงาน 3 คน ทุกคนรับเป็นเงินเดือน ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ไม่มีการขายคอร์ส ประมาณ
ขั้นต่ าปริญญาตรี เพราะพนักงานจะได้ไม่กดดัน ค่าจ้างครูผู้สอนคลาสประมาณชั่วโมงละ 600-
800 บาท ค่าจ้างแม่บ้าน 3 คนจ่ายให้กับบริษัทเดือนละ 40,000 บาท” (ยุทธศักดิ์ ศรีนาค 
และเปรียม สามสี, 2560) 
 
“พื้นที่ทั้งหมดประมาณกว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร ค่าเซ้งตึกประมาณ 400,000 
บาท ค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาท เป็นตึกแถว 1 คูหาเช่าเพียง 1 ชั้น ค่าตกแต่งประมาณ 
200,000 บาท ค่าจ้างครูประมาณเดือนละ 15,000 บาท ครูประจ า 3-4 คน ครูเสริมอีก
ประมาณ 3 คน รวมถึงผู้จัดการด้วย ค่าอุปกรณ์ราคา 25,000 บาท” (ศรายุทธ์ อุณวงค์, 2560) 
 
“พื้นที่ 126 ตารางเมตร เช่าราคา 10,000 บาท ไม่ต้องเซ้ง ใช้ทุนตัวเองทั้งหมด มีครูประมาณ 
4 คนเป็นฟรีแลนซ์ ค่าใช้จ่ายจ้างครูทั้งหมดเดือนละ 20,000 บาท เพราะผมสอนเอง 80% 
ให้บริการเดือน 160 คลาส หากจ้างครูจ้างชั่วโมงละ 800 บาท ค่าตกแต่งประมาณ 200,000 
บาท ค่าไฟไม่เกิน 2,000 บาท อุปกรณ์ออกก าลังกายประมาณ 100,000 บาท เสียเงินค่า
โฆษณาประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน เงินหมุนเวียนในกิจการประมาณ 30,000 บาท” (ณธพง 
เชาวลาห์, 2560) 
 
“พื้นที่ 24 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สอน ภายในตึกแถว 2 คูหาเช่าเดือนละ 8,000 บาท ตกแต่ง
เองทาสีเองประมาณ 10,000 บาท ค่าไฟประมาณ 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์ไวท์บอร์ด 200 
บาทใช้ได้คร่ึงปี โต๊ะ 4 ตัวราคาตัวละ 2,500 บาท ไวท์บอร์ดราคาประมาณ 1,000 กว่าบาท มี
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ราคาทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นค่าถ่ายเอกสาร คิดค่าสอนประมาณชั่วโมงละ 
700 บาท สอนคร้ังละ 3 ชั่วโมง” (สุรเชษฐ์ เนินฉาย, 2560) 
 
“พื้นที่ 304 ตารางเมตร ค่าที่ประมาณ 2,300,000 ตึกแถว 1 ห้อง 3 ชั้นครึ่งกู้เงินทั้งหมดเลย 
ค่าตกแต่งประมาณ 500,000 บาท ค่าอุปกรณ์ต่อเนื่องประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน ค่า
อุปกรณ์ส านักงาน 12,000 บาท ค่าน้ าประปา 1,200 บาท ค่าไฟฟ้า 36,000 บาท มีครูทั้งหมด 
4 คน จ้างเป็นวันวันละ 500-600 บาท มาตามจ านวนเด็กค่าจ้างครูประมาณ 4,000 บาทต่อ
เดือน” (มนนลิน วจนการ, 2560) 
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“ขนาดสระว่ายน้ าพื้นที่ยาว 15 เมตร กว้าง 8 เมตร ค่าก่อสร้างประมาณไม่เกิน 2,000,000 
บาทเป็นราคางบหลวงนะ ไม่ใช่เอกชน ราคาโฟมลอยตัวประมาณ 250 บาทต่ออัน ใช้โฟมลอย
ตัวอันเล็กส าหรับฝึกว่ายน้ าประมาณ 300 บาทต่ออัน ค่าเติมน้ าเร่ิมแรกประมาณ 50,000 บาท 
ค่าน้ าประมาณไม่เกิน 3,000 บาท ค่าคลอรีนประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ค่าซ่อมบ ารุง
เปลี่ยนทรายกรองเปลี่ยนประมาณ 3 ปีต่อครั้งครั้งละ 6,000 บาท” (พันจ่าเอกวีรวุฒ บัณฑิต
จีน, 2560) 
  
“พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ค่าตกแต่งอาคารประมาณ 700,000 บาท อุปกรณ์เครื่อง
ออกก าลังกายประมาณ 2,000,000 บาท อุปกรณ์คลาสประมาณไม่เกิน 50,000 บาท อุปกรณ์
ส านักงานประมาณ 100,000 บาท เงินสดหมุนเวียนในกิจการประมาณ 300,000 บาท ค่าจ้าง
ผู้จัดการ 20,000 บาท บัญชีส่งท าเป็นรายเดือนเดือนละ 5,000 บาท พนักงานเคาน์เตอร์ 2 
คนจ้างเดือนละ 8,000 บาท เทรนเนอร์ทั้งหมด 8 คนประจ า 3 คนเงินเดือน 13,000 บาท มี
ค่าคอมมิชชั่น 35% เฉลี่ยค่าจ้างเทรนเนอร์ได้รับเงินเดือนละประมาณ 20,000-30,000 บาท 
แม่บ้านเดือนละ 5,000 บาท วันละ 3 ชั่วโมง ค่าน้ าค่าไฟประมาณ 10,000 บาท ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดเดือนละประมาณ 4,000 บาท” (น้ าฝน แย้มร่วมญาติ, 2560) 
 

รายได้หลักของกิจการส่งเสริมสุขภาพคือค่าบริการจากลูกค้าทั้งแบบรายวัน แบบราย 10 
ครั้ง และแบบสมัครสมาชิกซึ่งระยะเวลามีหลากหลายรูปแบบทั้งสมาชิกรายเดือน สมาชิกรายราย 6 
เดือน และสมาชิกรายรายปี ทั้งนี้ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับลักษณะสถานที่ รวมทั้งจ านวนกิจกรรมที่ผู้ท า
สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ รายรับจากการขายโปรแกรมฝึกสอนรายบุคคลในกิจกรรมนั้น ๆ และ
รายรับจากการจ าหน่ายเครื่องดื่มบรรจุขวด ตลอดจนจ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลังกายเพ่ือใช้เป็นของ
ส่วนตัวอีกด้วย  

 
“คนมาประมาณ 50-60 คนเราไม่เน้นโฆษณา จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 1,600 บาท  ราย 3 
เดือนราคา 4,300 บาท ราย 6 เดือนราคา 8,000 บาท 1 ปียกเลิกแล้วเพราะมันนานไป รายวัน
ราคา 200 บาทต่อคร้ัง ประมาณเดือนละจ านวน 20-30 คน” (ธีระชัย ศิริจันทร์พันธุ์, 2560) 
 
“รายได้ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน นี่เป็นเดือนแรกของเรา เรายังไม่โฆษณาเราเพิ่งเปิด
ใหม่ ปีหน้าน่าจะดีกว่านี้ เมื่อออกโฆษณาออกไป พี่ว่าน่าจะได้วันละ 20 รอบคือพนักงานนวด
รับลูกค้า 20 คนต่อวัน” (อิสายาห์ อธิจร, 2560) 
“ค่าสมาชิกคนละ 1,500 บาทต่อเดือน ประมาณ 20-30 คน ขายคอร์สสอนเต้นร า 10 ชั่วโมง
ราคา 10,000 บาท ตอนนี้ครูคนหนึ่งรับได้ประมาณ 3-4 คนต่อคอร์ส มีครูสอน 7 คน ซึ่งเป็น
สามาชิกของเราด้วย หากคุณไม่เป็นสมาชิกก็ต้องจ่ายให้สถานที่ชั่วโมงละ 200 บาท คิดราคา
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ประมาณ 700-800 บาทต่อชั่วโมง เราเป็นโรงเรียนสอนลีลาศเราไม่เสียภาษีได้รับยกเว้น เราไม่
มีค่าจ้างครู ใช้ขายคอร์สแบ่งกัน” (ชาตรี เมฆหรรณพ์, 2560) 
 
“มีลูกค้าเข้าประมาณเดือนละ 500 ชั่วโมง สัดส่วนลูกค้านวดตัวนวดไทยราคา 200 บาทต่อ
ชั่วโมง 70% นวดจับเส้นชั่วโมงละ 300 บาท 10% นวดน้ ามันชั่วโมงละ 400 บาทมีลูกค้าไม่ถึง 
5 % นวดเท้าราคา 200 บาทลูกค้าประมาณ 20% รายได้ประมาณ 120,000 บาทต่อเดือน มี
โปรโมชั่น 10 ครั้งราคา 1,700 บาท มีลูกค้าประมาณเดือนละ 10 คนที่ซื้อโปรโมชั่น” (อดิสรณ์ 
จิตต์นุ่นช่วย, 2560) 
 
“รายได้ราคารายวันผู้ใหญ่ 80 บาทประมาณ 10 คนต่อวัน เด็กราคา 60 บาทประมาณ 15-20 
คนต่อวัน รายได้เฉลี่ยจากค่าบริการรายครั้งประมาณ 150,000-200,000 บาทต่อเดือน มีค่า
สมาชิกรายเดือน 3 เดือนราคา 1,300 บาท ราย 6 เดือนราคา 2,200 บาท มีรายรับจากค่า
สมาชิกประมาณ 30,000-40,000 บาทต่อเดือน” (ทวิช พึ่งสลุด, 2560) 
 
“ราคารายวัน 150 บาท ราคาสมาชิกรายเดือน 3,200 บาท สมาชิกราย 6 เดือนราคา 15,000 
บาท สมาชิกรายปีราคา 25,000 บาท เล่นได้ทุกอย่าง รายเดือนลูกค้าประมาณ 50% ราย 
ลูกค้ารายปีและราย 6 ปีประมาณ 50% ท าสมาชิกประมาณ 250 คนต่อเดือน ส่วนว่ายน้ าวัน
ธรรมดาประมาณ 30-40 คนต่อวัน ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ประมาณ 50-60 คนต่อวัน ลูกค้ารวม
ทั้งหมดประมาณเดือนละ 800 คน” (ยุทธศักดิ์ ศรีนาค และเปรียม สามสี, 2560) 
 
“ราคารายเดือน 3,200 บาท ราคาคอร์ส 10 คร้ังราคา 2,800 บาท จ านวนลูกค้าสมัครคอร์ส 
10 ครั้งประมาณ 50% และสมัครรายเดือนประมาณ 50% จ านวนครูฝึกประมาณ 6-7 คน มี
ลูกค้าประมาณวันละ 14-15 คน สามารถรับลูกค้าได้ประมาณ 4 เท่าของจ านวนครู รายได้ต่อ
ประมาณมากกว่า 10,000 บาทวันเว้นวัน” (ศรายุทธ์ อุณวงค์, 2560) 
 
“ขายสมาชิกรายเดือนราคา 2,900 บาท ซื้อประมาณ 10 คนต่อเดือน และสมาชิกแบบ 10 
คร้ังราคา 3,000 บาทประมาณ 5 คนต่อเดือน ส่วนรายวันมาเดือนละไม่เกิน 10 คน ในหนึ่งวัน
สามารถเปิดได้ถึง 4 รอบ ในแต่ละวันโปรแกรมไม่ซ้ ากัน” (ณธพง เชาวลาห์, 2560) 
 
“ตอนนี้มีเด็กประมาณ 200 คนต่อปีแบบหมุนเวียน หมดคอร์ส คอร์สละ 2 เดือนหมดแล้ว
มักจะต่อคอร์สใหม่วนไปเรื่อย คอร์ส 10 วันเรียนครึ่งวันราคา 3,000 บาท คอร์ส 10 วันเรียน
เต็มวันราคา 5,500 บาท” (มนนลิน วจนการ, 2560) 
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“รายได้เดือนละ ประมาณ 10,000 กว่าบาท ช่วงปิดเทอมประมาณ 20,000-30,000 บาท 
ผู้ใหญ่คิดราคา 50 บาทต่อครั้ง เด็กนักเรียนนักศึกษาราคา 40 บาท เด็กเล็กราคา 20 บาท 
ประมาณลูกค้าเดือนหนึ่งมีผู้ใหญ่และเด็กประมาณ 1,100 คนต่อเดือน มีผู้ใหญ่ประมาณ 30% 
นักเรียนนักศึกษา 40% เด็กเล็กประมาณ 30% มีราคาสมาชิกผู้ใหญ่รายปีปีละ 1,000 บาท ลง
คร้ังละ 20 บาท ราคาสมาชิกนักเรียนนักศึกษารายปีปีละ 500 บาท ลงครั้งละ 20 บาท ส่วน
เด็กไม่มีค่าสมาชิก ทั้งหมดเป็นลูกค้าผู้ใหญ่ที่สมัครสมาชิกจ านวนสมาชิกทั้งหมดไม่เกิน 20 คน
ต่อปี” (พันจ่าเอกวีรวุฒ บัณฑิตจีน, 2560) 
 
“ค่าบริการฟิตเนสรายวัน 99 บาท ฟิตเนสรายเดือน 1,500 บาท ฟิตเนสราย 6 เดือน 7,500 
บาท ฟิตเนสรายปี 10,000 บาท คลาสต่อยมวย 4,500 บาท/10 ครั้ง เวทเทรนนิ่ง 4,800 
บาท/10ครั้ง คอร์สลดน้ าหนักเดือนละ 7,500 บาท คลาสซุมบ้า 10 ครั้งราคา 3,500 บาท 
จ านวนลูกค้าแต่ละคอร์สประมาณ 10-15 คนต่อเดือน รายรับฟิตเนสรายวันประมาณ 40,000-
50,000 บาท รายรับฟิตเนสรายเดือนประมาณ 60,000-70,000 บาทต่อเดือน รายปีมี
ประมาณ 20 คน รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 2,000,000 กว่าบาท” (น้ าฝน แย้มร่วมญาติ, 
2560) 
 

ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจนี้จะแตกต่างออกไปตามกิจกรรมหรือลักษณะการให้บริการ
ส่วนใหญ่กิจกรรมสระว่ายน้ ามักประสบปัญหาของสภาพอากาศ ทั้งอากาศร้อนในเวลากลางวันและ
อากาศหนาวในฤดูหนาว ในส่วนของกิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพประสบปัญหาด้านบุคลากรที่มักย้ายงาน
บ่อย ท าให้ขาดแคลนบุคลากรท าให้ไม่สามารถรับลูกค้าได้ 

 
“อุปสรรคของกิจการสระว่ายน้ า สระว่ายน้ าเราเป็นสระแบบเปิดโล่ง ตอนกลางวันก็แดดร้อน
จะมาก ช่วงเช้าถึงเที่ยงไม่มีคนมาเงียบมาก แต่พอเร่ิมมืดเลย 18.30 น.ไปแล้ว รอบ ๆ สระของ
เราเป็นป่าหญ้า ยุงจะเยอะมาก ท าให้ช่วงเวลาที่สามารถเข้าใช้มีน้อยลง และยังมีหน้าหนาว
คนมาสระว่ายน้ าลดลงอีกด้วย” (พันจ่าเอกวีรวุฒ บัณฑิตจีน, 2560) 
 
“หมอนวดไม่อยู่ประจ าย้ายงานบ่อย ลูกค้ามาแล้วไม่มีหมอ ลูกค้าก็ไม่พอใจ โดยเฉพาะ
ขายคอร์สไปแล้ว ลูกค้าซื้อแล้วไม่มีหมอได้อย่างไร สิ่งส าคัญคือหมอนวด พบติดป้านรับ
สมัครหมอนวดไว้ทุกวัน ติดป้ายตลอด เพราะหากรายได้ไม่พอเขาก็ไปไม่อยู่ แต่จริง ๆ 
มันต้องรอเพราะลูกค้าต้องลองนวด บางคนฝีมือยังไม่ได้ลูกค้าก็ยังไม่ติด รายได้ไม่พอก็
ย้าย คุณต้องนวดให้ดีก่อน ลูกค้าก็มา เงินก็จะได้ หมอนวดบางคนก็ไม่เข้าใจเขาก็ย้ายไป
เรื่อย ๆ” (อดิสรณ์ จิตต์นุ่นช่วย, 2560) 
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2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุที่มีต่อศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน 

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุแสดงความคิดเห็นสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุเชิงป้องกัน เพ่ือท าให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 

ตลอดจนสามารถดูแลตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตกับโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้สูงอายุเข้าสังคม 

ลดความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้า ได้พักผ่อน ลดความเครียด โดยกิกจรรมควรเป็นการนันทนาการที่

เหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวดังนั้นการออกก าลังกายควรออกแบบโปรแกรมที่

เหมาะสม ไม่หนักจนเกินไป ประกอบกับความเสื่อมของสภาพร่างกาย ปัญหาของโครงสร้างข้อเข่า ข้อ

ต่อต่าง ๆ การออกก าลังกายไม่ควรมีแรงกระแทบต่อข้อต่อมากจนเกินไป กิจกรรมที่เหมาะสมเช่น 

การออกก าลังกายในน้ า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ร าไทย โยคะ ออกก าลังกายเบา ๆ กิจกรรมด้านจิตใจ

เช่น เรียนศิลปะ ฝึกสมาธิ งานประดิษฐ์ มีสถานที่หรือบุคลากรที่สามารถให้ค าปรึกษาหรือให้ความรู้

เรื่องการดูแลตนเอง ตลอดจนรับฟังเพ่ือลดความเครียด ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย

หากเกิดอุบัติเหตุขณะท ากิจกรรม หรือมีระบบส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 

 
“อายุ 24 ปี วิชาชีพทันตแพทย์ ท างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุประมาณ 3 ปี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ด้วยตนเอง ควรมีกิจกรรมให้ความรู้

เร่ืองการดูแลตนเอง เช่น กินอาหารป้องกันโรค ออกก าลังกายอย่างไรให้พอดีกับร่างกาย ดูแล

สุขภาพภายในช่องปากอย่างไรไม่ให้เป็นโรคฟันผุ หรือเหงือกอักเสบ ปัญหาที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุคือ การสูญเสียฟันจากสาเหตุต่าง ๆ ไม่สามารถเคี้ยวข้าว ไม่มีฟันไว้ยิ้มเพื่อเข้าสังคม 

เราอาจจัดกิจกรรมปูพื้นการดูแลสุขภาพฟันให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมการใส่ฟันปลอม ทันตแพทย์

แนะน าตรวจสุขภาพฟันปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพควรท าหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อมาตรวจช่องปากเป็นพิเศษด้วย ท าเลที่ตั้งรถ

ควรไปได้สะดวก ไม่จ าเป็นต้องรถประจ าทางก็ได้ เพราะบางคนนั่งรถเข็น  แต่น่าจะต้องการ

ความสงบเงียบ ต้นไม้เยอะ ๆ มีสัตว์เลี้ยงที่ไม่วุ่นวายมาก เช่นนก ปลา มีสิ่งมีชีวิตอื่นที่นอกจาก

คนด้วย ท าเลไม่ควรห่างจากแหล่งชุมชนมาก ภายในควรมีห้องสันทนาการ ส าหรับเต้นลีลาศ ดู

หนัง ให้เขาได้มาสังสรรค์กัน พูดคุยกันในห้องนั้น ห้องออกก าลังกาย ห้องให้ค าปรึกษาในเรื่อง

ต่าง ๆ เป็นการพูดคุยแนะน าแต่ไม่ได้รักษา เรื่องความปลอดภัยควรมีพยาบาลดูแลและ

เจ้าหน้าที่ มีเครื่อง AED และระบบส่งต่อโดยโทร 1669 เพื่อรองรับอุบัติเหตุขณะท ากิจกรรม 

บุคลากร Basic life support ต้องได้ ต้องฝึกอบรมทุกปีหรืออย่างน้อยต้องใช้เคร่ือง AED เป็น 

บุคลากรต้องเข้าใจคนแก่เยอะ ๆ เขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งต้องเข้าใจเยอะ อดทนเยอะ ๆ มี
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ความยืดหยุ่น และในการบริการควรมีการจัดการที่ดี เขาไม่ชอบรอนานจะต้องประสานงานกับ

หน่วยงานส่งต่อให้ดี มีระบบการติดตามที่ดีด้วย” (ภิญญดา อินทรแสน, 2560) 

 

“พี่จะดูในส่วนของสุขภาพจิต เป็นนักจิตวิทยาท างานเกี่ยวผู้สูงอายุมา 6 ปี ประจ าที่

โรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูอายุควรดูแลให้ครบองค์รวมทั้งเร่ืองกายและเร่ืองใจ

ไปพร้อมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ทั่วไปจะโฟกัสไปที่ทางกาย ถ้าศูนย์สามารถดูแลในส่วนของสุขภาพจิต

ด้วยก็จะดีมาก เช่นกิจกรรมที่ส่งเสริม มีมุมพูดคุยให้ผู้สูงอายุปรึกษาหารือ มีผู้ให้ค าปรึกษา บาง

คนมีเร่ืองอึดอัดไม่สบายใจ ส่วนท าเลควรเป็นจุดที่สะดวกเขาสามารถที่จะเดินทางมาง่ายเข้าถึง

ง่าย สถานที่โปร่งสบาย รู้สึกได้ผ่อนคลาย ควรมีลักษณะเปิดโล่งเพื่อจัดกิจกรรมได้ง่าย พวกทีวี

ไว้เปิดสื่อ พวกโต๊ะอาจเป็นโต๊ะที่สามารถพับเก็บที่ไม่ได้ เป็นแบบยึดติด สามารถจัดแปลงท า

กิจกรรมได้หลากหลายขึ้น สถานที่ต้องเอ้ือกับผู้สูงอายุ พวกการเดินทาง อันตรายจากพื้นต่าง

ระดับ เพราะเขาเคลื่อนย้ายตัวไม่ได้คล่องตัว การทรงตัวก็ไม่ค่อยดี และควรท าให้รถเข็น

สามารถเข้าได้ ระบบรองรับความปลอดภัยถึงแม้เป็นแค่การขยับหรือโยกตัว อาจต้องมีเบาะ

รองรับกันกระแทรก มีเจ้าหน้าที่ดูแล ควรวางแผนหากเกิดอุบัติเหตุต้องมีเบอร์ติดต่อ อาจติด

ป้ายหากเกิดอุบัติเหตุให้ติดต่อใคร บุคลากรควรจะต้องมีความรู้เรื่องพัฒนาการวัยสูงอายุ 

ลักษณะเป็นมิตร น่าจะต้องเอาใจ ฉอเลาะ ช่างพูดช่างคุย มีเมตตา เป็นกันเอง ต้องไหลลื่นกับ

เขา พี่ว่าเราควรเปิดนะเพรายังไม่มีในเมืองไทย เพราะบุคลากรที่จะมาดูแลผู้สูงอายุก็มีน้อยลง 

เราอาจจะต้องให้เขาดูแลกันเอง พอถึงอีกระดับที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ถึงจะมาถึงมือเรา 

และถ้ามันดีก็ควรจะขนาดไปในพื้นที่ชุมชนอ่ืน ๆ ด้วย” (พัทธ์ธีรา แจ้งจันทร์, 2560) 

 

“ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา จินเดหวา อายุ 56 ปี สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

ปริญญาตรีกายภาพบ าบัด ปริญญาโทสรีรวิทยา ปริญญาเอกกายวิภาคศาสตร์ ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด 30 ปี ใช้วิชาชีพกายภาพบ าบัดดูแลผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ช่วงหลัง

มากกว่า 5 ปีจะอยู่ในชุมชนผู้สูงอายุ เป็นทีมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดนครปฐมด้วย 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน่าจะเป็นที่ที่อยู่อย่างมีความสุข เหมือนเป็นบ้านที่สามารถดูแล

ตัวเองได้ ควรมีลักษณะเหมือนบ้านที่มีอุปกรณ์หรือห้องหรือเครื่องมือที่ส่งเสริมการดูแล

สุขภาพตนเอง เช่นการกายภาพบ าบัดอย่างง่าย การออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์ช่วยบ้าง มี

สถานที่ที่ผ่อนคลายจิตใจ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพควรมีตั้งแต่อาหารการกิน การเคลื่อนไหว 

และการใช้ชีวิตอยู่ การออกก าลังกาย การพักผ่อน การได้สูดอากาศดีดี กิจกรรมประกอบ

อาหารเองเมนูง่าย ๆ มีปลูกผักเองเพื่อสุขภาพ เพื่อสภาพจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

และมีการเคลื่อนไหวด้วย กิจกรรมดูแลการเคลื่อนไหวควรมีสถานที่ให้เดินเล่น ยืดเส้นยืดสาย 
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ท าเป็นซุ้ม หรือรูปภาพการออกก าลังกาย เป็นมุมเพื่อออกก าลังกาย ทั้งการออกก าลังกายที่อยู่

กับที่และการออกก าลังกายที่เคลื่อนย้ายที่ได้ การบริหารหัวใจและปอดอาจมีจักรยานอยู่กับที่ 

ส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึก ท าเลที่ตั้งน่าจะเดินทางได้สะดวก ที่ที่สามารถจะส่งเสริมด้านสภาพ

อากาศสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่ในชุมชนจนสิ่งแวดล้อมไม่อ านวยความสะดวก สิ่งอ านวยความสะดวก

จะต้องมีสื่อที่จะบอกว่าต้องท าอะไรบ้าง ความปลอดภัยเคลื่อนย้ายตนเองได้สะดวก และ

จะต้องสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้สะดวก ราวจับในห้องน้ า พื้นราบ ขั้นบันไดต้องไม่สูงมาก 

ราวจับมีขนาดพอดี ระบบความปลอดภัยต้องค านึงถึงการจัดเก็บไม่เสี่ยงต่อการได้รับความ

บาดเจ็บ พื้นต่าง ๆ ไม่เสี่ยงต่อการล้ม ไม่เสนอให้มีทางต่างระดับภายในเลย แต่ถ้าจะมีจริงต้อง

มีสัญลักษณ์บอกอย่างเข้มงวด บุคลากรควรมีความเป็นวิชาชีพของสายงานส่งเสริมสุขภาพ 

และมีจิตใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ มีอารมณ์ที่ถูกฝึกมาอย่างดี ผู้สูงอายุต้องการมีครอบครัว ศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจะต้องมีความเป็นครอบครัว” (รัตติยา จินเดหวา, 2560) 

 

“พี่อายุ 51 ปี เป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการระดับ 7 จบปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

มหิดล ประสบการพยาบาลผู้สูงอายุ 28 ปี หน้าที่หลักขณะนี้รับผิดชอบคลินิก NCD เป็นคลินิก

ดูแลกลุ่มโรคเบาหวาน ความดัน พี่คิดว่ารูปแบบของศูนย์ควรเป็นรูปแบบส่งเสริม และเน้นเร่ือง

ให้ค าปรึกษาเรื่องโภชนาการ การทานอาหารให้เหมะกับโรค การออกก าลังกายกิจกรรมกลุ่ม 

การบริหารเท้า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การแกว่งแขน ให้เขาได้สันทนาการผ่อนคลาย และ

ส่งเสริมด้านอารมณ์ความเครียด เพราะผู้มีโรคเรื้อรังจะมีผลทางด้านจิตใจด้วย อาจมีภาวะ

ซึมเศร้าวิตกกังวล นอกจากนี้ยังมีการให้ค าปรึกษารายเดี่ยวบุคคลด้วย และท างานเป็นสหสาขา

วิชาชีพ กายภาพบ าบัดเร่ืองการออกก าลังกาย นักจิตวิทยา ทางพยาบาลมีแบบประเมินเพื่อคัด

กรองภาวะซึมเศร้าด้วย หากเราพบว่ามีอาการก็จะส่งต่อให้รับการรักษาต่อไป ศูนย์ควรจะ

ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกเข้ารับบริการได้ง่าย ศูนย์ควรรองรับรถเข็น มีระบบรองรับทั้งการ

ประสานงานภายในและภายนอกหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที  บุคลากรควรเป็นผู้เชี่ยวชาญมี

ประสบการณ์ เพราะในกลุ่มผู้สูงอายุจะมีปัญหาสุขภาพหลายระบบ ยุ่งยากซับซ้อน มีโรค

ประจ าตัว อาจจะต้องใช้การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน และหลากหลายสาขาวิชาชีพ” (ตวง

รัตน์ อินทรแสน, 2560) 

“นักกายภาพบ าบัด อายุ 31 ปี ท างานกับผู้สูงอายุประมาณ 10 ปีแล้ว การป้องกันสุขภาพเป็น

เรื่องน่าสนใจมาก การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเชิงป้องกันยังใหม่ คิดว่าตอนนี้ ยังไม่เคยเห็น

เลย คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดขึ้น กิจกรรมควรมีการออกก าลังกายหลายรูปแบบ กลุ่มที่ช่วยเหลือ

ตัวเองได้ อาจจะเป็นแนวฟิตเนส หรือสระว่ายน้ า ในกลุ่มที่เดินล าบากแล้วอาจเป็นกิจกรรมนั่ง

โต๊ะแต่ว่าให้เขาได้ออกก าลังกายที่ได้คิดด้วยได้ท าด้วย สถานที่ตั้งควรจะอยู่นอกเมือง 
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บรรยากาศธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธิ์ การออกแบบภายในตามหลัก Universal design มีทาง

ลาดส าหรับรถเข็น หากเป็นอาคารชั้นเดียวก็จะสะดวก ด้านบุคลากรนอกจากจะมีความรู้ด้าน

ส่งเสริมสุขภาพแล้ว ต้องมีนักกายภพบ าบัด พยาบาลที่คอยดูแลเรื่องโรคประจ าตัว ผู้ฝึกสอน

ต้องเข้าใจผู้สูงอายุ มีจิตใจบริการ ใจเย็น ในเชิงธุรกิจควรมองในด้านของการประชาสัมพันธ์ให้

ญาติ หรือลูกหลานได้รู้ว่ามีกิจการนี้ และรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างไรเพื่อให้เขาพา

ผู้สูงอายุมาใช้บริการ” (พัทธนันท์ มาลัย, 2560) 

 

3. ผลการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้สูงอายุเข้าใช้บริการจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องจาก

ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งชะลอการเสื่อมของร่างกาย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 

ต้องการใช้เวลาที่ว่างให้เกิดประโยชน์จากที่ลูกหลานออกไปท างาน มีลักษณะการให้บริการแบบ

กิจกรรมไม่ค้างคืน ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสามารถให้บริการโดยค านึงปัจจัยส าคัญที่ท าให้ศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพได้รับความสนใจคือกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมออกก าลังกายแอโรบิก ออก

ก าลังกายในน้ า การออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ฟิตเนส กิจกรรมร าไทย กิจกรรมลีลาศ กิจกรรมให้

ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น เรียนศิลปะ เรียนรู้การดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนการเรียนภาษา หรือ

งานหัตถกรรมอาชีพ กิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยว กิจกรรมขับร้องเพลงคาราโอเกะ ซึ่งกิจกรรมต้อง

เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ในหลากหลายช่วงเวลา 

สถานที่ท ากิจกรรมจะต้องเหมาะสม และสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมได้ ท าเลที่ตั้งอยู่ในชุมชน ใกล้แหล่งสถานพยาบาล สามารถเดินทางได้สะดวก เรื่อง

ค่าบริการก็เป็นเรื่องส าคัญจะต้องก าหนดราคาที่เหมาะสม ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

มีใจบริการ สุภาพอ่อนโยน  

 
“พี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เคยอยู่บ้านบางแคมา 2 ปี กิจกรรมของศูนย์มีผลมาก ๆ ว่าจะดึงเขา

มาได้หรือไม่ จูงใจไหม กิจกรรมไปเที่ยวรับรองอยากมากัน กิจกรรมร ากระบอง กิจกรรมฟิต

เนส ชอบมากเลย อยากได้มาตั้ง ชอบมากมีความรู้สึกว่าเราได้ออกก าลังกายจริง ๆ ชอบมาก ๆ 

อยากได้ กิจกรรมสวดมนต์ หากวันไหนมีพระมาเทศน์จะมากันเต็มเลย ประมาณเดือนละครั้ง

ก าลังดีเลย กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานเอาไปขาย ปัญหาคือสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุเดินทางล าบาก ไม่อยากรบกวนลูกหลาน ควรมีรถรับส่ง ถ้าไปส่งเขา

ได้จะดีมาก พวกปวดขาปวดเข่าพอถึงเวลาเรียกขึ้นรถมาจะดีมาก ความปลอดภัยคือระวังเรื่อง

ล้ม ผู้สูงอายุพวกความดัน ร ากระบองอยู่หน้ามืดเขาจะคว้าเสาหรือราวควรมีสิ่งจับยึดจับให้เขา 
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และบุคลากรควร Active กระตุ้นเขาได้ ส่วนใหญ่ที่มาลูกหลานเป็นผู้คอยกระตุ้นให้มา บางคน

อาย ไม่อยากแต่งตัว ต้องให้ลูกหลานไล่ออกมา ลูกหลานก็มีส่วนส าคัญที่คอยกระตุ้นผู้สูงอายุ” 

(พิศมัย สุวรรณรังสี, 2560) 

 

 “จุดประสงค์หลักของชมรมคือต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ ทราบวิธีการปฏิบัติ

ตนเองในเชิงป้องกันเช่น การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม ซึ่งชมรมสุขภาพนี้ได้รับเงิน

ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมจากทางภาครัฐ และจากตั้งตู้รับบริจาคภายในโรงพยาบาล

นครปฐม โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครปฐมประมาณ 4 -5 คนเป็นผู้

ประสานงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้เป็นโรคจ าพวก เบาหวาน ความ

ดัน ผู้ให้ข้อมูลไม่เคยพบเห็นผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นในการเคลื่อนที่หรือเดินไม่ได้มาเข้าในชมรมเลย 

กิจกรรมมีขึ้นทุกวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือนในช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยง ผู้สูงอายุจะมาพบปะกันเพื่อ

ท ากิจกรรมร่วมกันที่ห้องชมรมสุขภาพผู้สูงอายุตั้งอยู่บริเวณชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม สภาพ

โดยรวมของสถานที่กว้างขวาง ติดเครื่องปรับอากาศ จัดเป็นห้องอย่างเป็นสัดส่วน ผู้ให้ข้อมูล

แสดงความพึงพอใจสถานที่จัดกิจกรรมอย่างมาก โดยกิจกรรมจะเริ่มจากตรวจน้ าตาลในเลือด 

วัดความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับการประเมินแจ้งผลการ

ตรวจของตนด้วย หลังจากนั้นผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย แอโรบิกส าหรับผู้สูงอายุ 

กิจกรรมวันเกิด ร้องเพลง แจกของขวัญ หรือเป็นกิจกรรมตามโอกาส เช่น เย็บปักถักร้อยตุ๊กตา

ส าหรับวันปีใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้ด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ ใน

บางคร้ังวิทยากรนั้นมาจากผู้สูงอายุที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ 

จึงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านวิทยากร กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่าย และ

สุดท้ายรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน” (ศิประภา แก้วใส, 2560) 

 

“ตอนนี้อายุ 74 ปีอยู่คลองโยงมาตั้งแต่เกิดเคยท างานอยู่ที่กรมต ารวจ พอแต่งงานมีบุตรเลย

ออกจากงานมาดูแลลูกไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่บ้านเฉย ๆ นานแล้ว เข้าร่วมชมรมมาตั้งแต่เริ่ม

ก่อตั้งชมรม เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาวด้วย มาเข้าร่วมชมรมเพราะเราอายุมาก

แล้วลูกก็เรียนจบหมดแล้ว ก็อยากมาท าหน้าที่และพบปะผู้คนมันจะได้คลายเครียด มีการ

พูดคุยท ากิจกรรมร่วมกันอยู่บ้านคนเดียวมันเหงา เราก็ชักชวนเพื่อนมาด้วยเราจะได้ไม่เป็นโรค

ซึมเศร้า ป้าคิดว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมออกก าลังกายที่เหมาะสมกับอายุ

และร่างกาย และจะเลือกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในเขตบ้านใกล้บ้าน ที่นี่จะมีกิจกรรมเดือนละ 1 

คร้ัง โดยกิจกรรมออกก าลังกาย เช่นออกก าลังกายไม้พองหรือมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ 

พลัดเปลี่ยนกันมาน ากิจกรรม กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีการดูแล
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ของอาสาสมัคร มีอีกหลายอย่าง มีบริการรับส่งจากบ้านมายังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้วย ภายใน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพควรมีเครื่องออกก าลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัยที่ไม่ต้องใช้ก าลังมาก ส่วน

เรื่องความปลอดภัยอาจต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงในการใช้เครื่องออกก าลังกายและ

แนะน าการเล่น ซึ่งบุคลากรควรมีความรู้ด้านผู้สูงอายุ” (ล าจวน วชิรานันท์, 2560) 

 

“ผมอายุ 77 ปีผมเคยรับราชการทหาร เข้าชมรมผู้สูงอายุมา 12 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งชมรม ผมได้รับ

ประโยชน์จากการเข้าชมรมคือผมเกษียณแล้วอยากท าตัวให้เกิดประโยชน์ มาร่วมก็ท าให้มี

ความคิดที่มาต่อมาเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ผมมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ผมมาที่ศูนย์นี้เพราะอยู่ในเขต

บ้านคนที่อยู่ในเขตนี้ต้องมาที่นี่ไปเขตอ่ืนไม่ได้เพราะเขาแบ่งเขตกัน ที่นี่เขามีกิจกรรมหนักไป

เร่ืองของสุขภาพ เช่นให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ได้รู้ทันโรคท าตัวอย่างไรไม่ให้

เกิดโรค ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการป้องกัน ส่วนคนที่เป็นโรคก็แนะน าวิธีท าตัวไม่ให้เป็นโรคมากข้ึน 

ถ้าจะเปิดศูนย์ผมมีที่ให้นะ ผมก็ยินดี เรื่องคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผมไม่ค่อยเน้นคนที่มีแนวทาง

หรือมีความรู้ด้านนี้มีประสบการณ์ ผมไม่เน้นว่าจะต้องมีคุณวุฒิตามความรู้ตามเอกสารที่เรียน

มา ใครก็ได้ที่ให้ความรู้ได้มีประสบการณ์ดีกว่าคนที่มีหลักการวิชาการแล้วมาพูดให้ฟังแต่

ชาวบ้านไม่เข้าใจ พูดเป็นหลักการมากเกินไป ผมขออย่างว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมควรมาด้วย

ความสมัครใจ ผมไม่อยากให้มีสิ่งล่อใจมาล่อเช่นมีรางวัล มีค่าเดินทางผมไม่ชอบ” (ประเสริฐ 

อ่อนสัมพันธ์, 2560) 

 

“ป้าอายุ 69 ปีร่วมชมรมมาประมาณ 7 ปี มาที่นี่ได้ความรู้มีอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้รู้ได้เห็น ได้ออก

ก าลังกายฝึกสมอง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพควรมีแบบที่มีอยู่ตอนนี้แหละดีสอน มีกิจกรรม มี

บรรยายความรู้ มีร ากระบี่กระบอง มีเต้น ขยับแขนขา ร้องเพลง และมาที่นี่เพราะมันใกล้บ้าน 

แต่ถ้าที่ไหนมีกิจกรรมที่เราสนใจเราก็ไปใกล้ไกลไม่เป็นไร ถ้าไปได้ก็ไป ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ควรให้รถเข็นเข้าได้ด้วย เจ้าหน้าที่สามารถเอาความรู้มาพูดให้เราฟังได้มีความรู้” (บุญยาพร 

แจ่มเที่ยงตรง, 2560) 

 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการ พนักงานด้านส่งเสริมสุขภาพ

และผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สร้างเป็นศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันได้ดังนี้ 

สถานที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน สามารถเดินทางสะดวก สงบเงียบ ร่มรื่น ท าให้ผู้รับบริการ

รู้สึกได้พักผ่อนหย่อนใจ และอยู่ใกล้สถานพยาบาล 
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บรรยากาศภายในรู้สึกผ่อนคลาย มองเห็นความร่มรื่นของต้นไม้ภายนอก มีเสียงดนตรี

เบา ๆ แนวดนตรีขึ้นกับจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ แนวเพลงที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลายในส่วนนวดเพ่ือ

สุขภาพ ท าให้รู้สึกตื่นตัวในส่วนที่เป็นการออกก าลังกาย  

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้สูงอายุที่ต้องอาศัย

การพ่ึงพา มีทางลาด ไม่มีขั้นบันไดรถเข็นผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ในทุกบริการ มีลิฟท์ให้บริการระหว่าง

ชั้น รวมถึงสระว่ายน้ าที่ออกแบบมาพิเศษรถเข็นสามารถเข็นลงสระน้ าได้อย่างสะดวกปลอดภัยได้

มาตรฐาน  

ความปลอดภัยป้องกันการลื่น มีราวเหล็กเพ่ือยึดเกาะ ไม่มีทางต่างระดับ และมีทางลาด

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการที่เคลื่อนย้ายตัวด้วยรถเข็นสามารถเข้าถึงได้ในทุกกิจกรรม แสงสว่างเพียงพอ อากาศ

ถ่ายเท มีป้ายบอกต าแหน่งทิศทางภายในของสถานที่อย่างชัดเจน และระบบส่งต่อผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ภายในบริเวณสถานประกอบการ 

น าเสนอในรูปแบบศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งรวบรวมกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุ และหลากหลายรูปแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่มีความสนใจในกิจกรรม

ที่แตกต่างกัน ภายในประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ กิจกรรม

ออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ กิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ 

และกิจกรรมในสระว่ายน้ า 

พ้ืนที่กิจกรรมบางส่วนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมได้ โต๊ะ 

เก้าอ้ี เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ สามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนต าแหน่งเพ่ือให้สะดวกต่อการท ากิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกจัดเก้าอ้ี หรือชุดโซฟาเป็นรูปแบบกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าสังคม 

กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่มาเข้ารับบริการ เปิดโอกาสท าให้เกิดการรวมกลุ่มชมรมขึ้น

ภายในกิจการ 

มีระบบรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ หรือภาวะผิดปกติขณะเข้า

ร่วมกิจกรรม มีอุปกณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้การ

ช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและสามารถสงต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงได้ทันเวลา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและพนักงานสถานส่งเสริมสุขภาพสามารถออกแบบ

สถานที่และสัดส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมออกก าลังกาย

ด้วยอุปกรณ์พ้ืนที่ใช้สอย กิจกรรมออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์พ้ืนที่ 113.00 ตารางเมตร 

กิจกรรมการให้ความรู้พ้ืนที่ 51.10 ตารางเมตร กิจกรรมศิลปะพ้ืนที่ 56.21 ตารางเมตร กิจกรรมนวด

เพ่ือสุขภาพ 137.24 ตารางเมตร และกิจกรรมในสระว่ายน้ าพ้ืนที่ 158.41 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น
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พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมทั้งสิ้นเท่ากับ 515.96 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ใช้สอยภายใน

อาคารทั้งหมด 1019.62 ตารางเมตร ภายในจัดสัดส่วนให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะกิจกรรม 

บริเวณชั้นล่างประกอบด้วยสระว่ายน้ า มีลิฟท์ส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกขึ้นลงบันได ชั้นบนประกอบส่วน

กิจกรรมออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ กิจกรรมออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ กิจกรรมการให้

ความรู้ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ ด้วยดังแสดงในภาพจ าลองภาคผนวก ง  

 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์สงเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพสามารถน ามาจัดท าเป็นสมมติฐานค่าใช้จ่ายและรายรับ ราคาที่ดิน

เขตจังหวัดนครปฐมไร่ละประมาณ 12,000,000-15,000,000 บาท ประมาณการค่าปรับพ้ืนที่และ

ทัศนียภาพพ้ืนที่ 1 ไร่ประมาณ 900,000 บาท ค่าก่อสร้างตารางเมตรละ 12,900 บาท รวมพ้ืนที่ใช้

สอยทั้งสิ้น 1019.62 ตารางเมตร ประมาณการค่าตกแต่งอาคารพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,000,000 

บาท  ประมาณการอุปกรณ์กิจกรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบกับเอกสารทางการเงินและช่วงราคาที่ได้จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าจ่ายจากการประมาณการ 

ดังตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลสมมติฐานค่าใช้จ่ายเริ่มแรกของกิจการในการลงทุนก่อสร้าง 
สมมติฐานค่าใช้จ่ายเริ่มแรก บาท 

ค่าท่ีดินขนาดพ้ืนที่ 1,600 ตารางเมตร พื้นที่นครปฐม  12,000,000.00 
ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ 900,000.00 
ค่าก่อสร้างอาคาร 13,000,000.00 
ค่าสร้างสระว่ายน้ า 1,400,000.00 
ค่าตกแต่งอาคารสถานที่ 4,000,000.00 
ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 950,000.00 
ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 97,200.00 
ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนให้ความรู้ 64,800.00 
ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนศิลปะ 61,000.00 
ค่าอุปกรณ์นวดเพ่ือสุขภาพ 100,500.00 
ค่าอุปกรณ์สระว่ายน้ า 10,000.00 
ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 300,000.00 
ค่าเครื่องซักผ้า 30,000.00 
ค่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ความปลอดภัย 66,500.00 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 300,000 
เงินหมุนเวียนภายในกิจการ 1,000,000 

รวม 34,345,500 
ข้อมูลสมมติฐานค่าใช้จ่ายเริ่มแรกของกิจการในการลงทุนก่อสร้างประกอบด้วย ค่าที่ดิน

ขนาดพ้ืนที่ 1,600 ตารางเมตร พ้ืนที่นครปฐม 12,000,000 บาท ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ 
900,000 บาท ค่าก่อสร้างอาคาร 13,000,000 บาท ค่าออกแบบและสร้างสระว่ายน้ า 1,400,000 
บาท ค่าตกแต่งอาคารสถานที่ 4,000,000 บาท ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 950,000 บาท 
ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 97,200 บาท ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนให้ความรู้ 64,800 
บาท ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนศิลปะ 61,000 บาท ค่าอุปกรณภ์ายในส่วนบริการนวดเพ่ือสุขภาพ 100,500 
บาท ค่าอุปกรณ์สระว่ายน้ า 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 300,000 บาท ค่าเครื่องซักผ้า 
30,000 บาท ค่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ความปลอดภัย 66,500 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ใน
การเริ่มกิจการ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 300,000 และเงินสดหมุนเวียนในกิจการ 1,000,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 34,345,500 บาท  

ส่วนสมมติฐานค่าใช้จ่ายระหว่างการด าเนินงานในช่วงปีแรก จากข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่ามีรายละเอียดต้นทุน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลสมมติฐานค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินกิจการในปีเริ่มแรก 
สมมติฐานต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการ เงินเดือน(บาท)/ปี 

ค่าจ้างผู้จัดการ จ านวน 1 คน 336,000 
ค่าจ้างพนักงานธุรการทั่วไป จ านวน 2 คน 360,000 
ค่าจ้างนักกายภาพบ าบัด จ านวน 1 คน 216,000 
ค่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 2 คน 432,000 
ค่าจ้างครูสอนศิลปะ จ านวน 1 คน 216,000 
ค่าจ้างครูฝึกสอน จ านวน 1 คน  216,000 
ค่าจ้างพนักงานนวด จ านวน 7 คน 1,512,000 
ค่าจ้างพยาบาล จ านวน 1 คน 240,000 
ค่าจ้างแม่บ้าน จ านวน 2 คน 216,000 
ค่าจ้างพนักงานบัญชี จ านวน 1 คน 180,000 
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน 216,000 
ค่าประกันภัย 200,000 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 60,000 
ค่าภาษีป้าย 30,000 
ค่าสวัสดิการพนักงาน 100,000 
ค่าสาธารณูปโภค คิดจากร้อยละ 7 ของรายได ้ 1,334,760 
ค่าบ ารุงรักษา คิดจากร้อยละ 5 ของรายได้ 953,400 
ค่าวัตถุดิบสิ้นเปลือง คิดจากร้อยละ 5 ของรายได ้ 953,400 

รวม 7,903,560 
ข้อมูลสมมติฐานค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินกิจการในปีเริ่มแรก ประกอบด้วยค่าจ้าง

ผู้จัดการ จ านวน 1 คน 336,000 บาท ค่าจ้างพนักงานธุรการทั่วไป จ านวน 2 คน 360,000 บาท 
ค่าจ้างนักกายภาพบ าบัด จ านวน 1 คน 216,000 บาท ค่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 2 คน 
432,000 บาท ค่าจ้างครูสอนศิลปะ จ านวน 1 คน 216,000 บาท ค่าจ้างครูฝึกสอน จ านวน 1 คน 
216,000 บาท ค่าจ้างพนักงานนวด จ านวน 7 คน 1,512,000 บาท ค่าจ้างพยาบาล จ านวน 1 คน 
240,000 บาท ค่าจ้างแม่บ้าน จ านวน 2 คน 216,000 บาท ค่าจ้างพนักงานบัญชี  จ านวน 1 คน 
180,000 บาท ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน 216,000 บาท ค่าประกันภัย 
200,000 บาท ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  60,000 บาท ค่าภาษีป้าย 30,000 บาท ค่าสวัสดิการ
พนักงาน 100,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค คิดจากร้อยละ 7 ของรายได้ 1,334,760 บาท ค่า
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บ ารุงรักษา คิดจากร้อยละ 5 ของรายได้ 953,400 บาท ค่าวัตถุดิบสิ้นเปลือง คิดจากร้อยละ 5 ของ
รายได ้953,400 บาท รวมทั้งสิ้น 7,903,560 บาท 

ข้อมูลสมมติฐานรายรับของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามี รายรับจากส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลสมมติฐานรายรับของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันในช่วงปี

แรก 
รายการรายรับ รายรับบาท/ปี 

รายรับจากออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 2,016,000 
รายรับจากส่วนออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 2,484,000 
รายรับจากการให้ความรู้ 1,848,000 
รายรับจากห้องเรียนศิลปะ 2,208,000 
รายรับจากนวดเพ่ือสุขภาพ 5,292,000 
รายรับจากส่วนสระว่ายน้ า 1,380,000 
รายรับจากค่าธรรมเนียมสมาชิก 3,840,000 

รวม 19,068,000 
จากตารางที่ 6 แสดงถึงข้อมูลสมมติฐานรายรับของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เชิงป้องกัน พบว่ารายรับจากออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 2,016,000 บาท รายรับจากส่วนออกก าลัง

กายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 2,484,000 บาท รายรับจากการให้ความรู้ 1,848,000 บาท รายรับจาก

ห้องเรียนศิลปะ 2,208,000 บาท รายรับจากนวดเพ่ือสุขภาพ 5,292,000 บาท รายรับจากส่วนสระ

ว่ายน้ า 1,380,000 บาท รายรับจากค่าธรรมเนียมสมาชิก 3,840,000 บาท รวมทั้งสิน 19,068,000 

บาทในปีแรก 
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รายงานทางการเงิน 

งบก าไรขาดทุน 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx 
หน่วย : บาท 

ยอดขาย                 19,068,000.00  
หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย                7,903,560.00  
หัก ค่าเสื่อมราคา                 1,914,100.00  
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน                9,250,340.00  
หัก ดอกเบี้ยจ่าย                1,215,884.25 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี               8,034,455.75  
หัก ภาษีเงินได้ 20%                1,606,891.15  
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ               6,427,564.60 
 

จากการสมมติฐานต้นทุนและรายรับสามารถจัดท างบก าไรขาดทุนในปีแรกโดยมียอดขาย 

19,068,000 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 7,903,560 บาท หักค่าเสื่อมราคา 1,914,100 บาท มี

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,250,340 บาท หักดอกเบี้ยจ่าย 1,215,884.25บาท ก าไรสุทธิก่อนหักภาษี 

8,034,455.75 บาท หักภาษีเงินได้ 20% 1,606,891.15 บาท ก าไรสุทธิ 6,427,564.60 บาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx 
         หน่วย : บาท 

สินทรัพย ์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสด                5,318,520.60  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์            31,131,400.00  

รวมสินทรัพย์ทั้งหมด                        36,449,920.60  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ   

หนี้สินหมุนเวียน   

 เงินกู้ระยะสั้นที่ก าหนดที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      -    

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินกู้ระยะยาว               17,292,576.00  

ส่วนของเจ้าของ  

 ทุน                           11,429,780.00 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ                 7,727,564.60 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                        36,449,920.60 

  

จากการสมมติฐานต้นทุนและรายรับสามารถจัดท างบแสดงฐานะการเงินในปีแรกโดย

สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสด 5,318,520.60 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,131,400 บาท รวม

สินทรัพย์ทั้งหมด 36,449,920.60 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นเงินกู้ระยะยาว 17,292,576 บาท ส่วน

ของเจ้าของเป็นทุน 11,429,780 บาท ก าไรสุทธิ 7,727,564.60 บาท รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

36,449,920.60 บาท 
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งบกระแสเงินสด 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx 

         หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

 ก าไรจากการด าเนินงาน              9,250,340.00 

 ค่าเสื่อมราคา                1,914,100.00  

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา            11,164,440.00 

 หักภาษีธุรกิจ              (1,606,891.15) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานสุทธิ            9,557,548.85 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  

 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน                 - 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนสุทธิ          - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน        

 การเพ่ิมทุน              11,429,780.00 

 ดอกเบี้ยจ่าย              (1,215,884.25) 

 ช าระคืนเงินกู้ระยะยาว             (4,323,144.00) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิ          (5,539,028.25) 

เงินสดสุทธิจากการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง           4,018.520.60 

 

จากการสมมติฐานต้นทุนและรายรับสามารถจัดท างบกระแสเงินสดในปีแรกโดยมีเงินสด

รับ ก าไรจากการด าเนินงาน 9,250,340 บาท ค่าเสื่อมราคา 1,914,100 บาท ก าไรจากการด าเนินงาน

ก่อนค่าเสื่อมราคา 11,164,440 บาท หักภาษีธุรกิจ 1,606,891.15 บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรม

การด าเนินงานสุทธิ 9,557,548.85 บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน การเพ่ิมทุน 

11,429,780 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 1,215,884.25 บาท ช าระคืนเงินกู้ระยะยาว 4,323,144 บาท กระแส

เงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิ 5,539,028.25 บาท เงินสดสุทธิจากการเพ่ิมขึ้นในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง 4,018.520.60 บาท 
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วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน 

จากข้อมูลสมมติฐานต้นทุน สมมติฐานรายรับ น ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการ

ลงทุนโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value :NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(Internal Rate of Return :IRR) ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method :PI) ดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนโครงการ และดัชนีการท าก าไรของการลงทุน 

ปี
ที ่

เงินสด รับ/-จ่าย สุทธิ IRR PI NPV 

0 
ณ วันที่เริ่มท างาน 
-31,745,500.00       

1 9,557,548.85 -69.89% -0.64  -23,434,587.96 

2 10,023,719.15 -26.77% 0.50  -15,855,216.20 

3 10,451,637.84 -2.68% 0.72  -8,983,094.66 

4 10,833,476.22 10.68% 0.91  -2,789,019.47 

5 11,161,654.25 18.51% 1.09  2,760,295.35 

6 11,226,202.16 23.27% 1.24  7,613,692.34 

7 11,480,160.75 26.34% 1.38  11,929,509.99 

8 11,660,814.00 28.37% 1.50  15,741,450.77 

9 11,763,148.73 29.76% 1.60  19,085,271.80 

10 11,783,138.69 30.71% 1.69  21,997,883.48 

11 11,643,560.04 31.36% 1.77  24,500,587.80 

12 11,499,476.07 31.83% 1.84  26,649,922.10 

13 11,350,747.78 32.15% 1.90  28,494,735.94 

14 11,197,231.80 32.39% 1.95  30,077,225.68 

15 11,038,780.28 32.56% 1.99  31,433,830.90 

16 10,875,240.72 32.68% 2.03  32,596,011.00 

17 10,706,455.82 32.77% 2.06  33,590,917.90 

18 10,532,263.37 32.83% 2.08  34,441,978.69 

19 10,352,496.01 32.88% 2.11  35,169,400.15 

20 10,166,981.14 32.91% 2.13  35,790,605.53 
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จากตารางที่ 7 พบว่าในการลงทุนปีที่ 20 โครงการพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

present value : NPV) เท่ากับ 35,790,605.53 บาท ซึ่งมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก จึงยอมรับ

โครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับ 32.91% 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราท่ีคาดหวังคือ มากกว่า 15% จึงยอมรับโครงการ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method : PI) เท่ากับ 2.13 ค่าดัชนีการท าก าไร

มากกว่า 1 ถือว่ายอมรับโครงการ การลงทุนมีความคุ้มค่า 

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด โดยวิเคราะห์จากระยะเวลาการด าเนินงานที่

กิจการมีกระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายดังแสดงในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงระยะเวลาการคืนทุนแบบคิดลดของการลงทุน 

ปีที ่
กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน 

เงินสดรับ (สะสม) 
เงินลงทุน ณ เริ่ม 

โครงการ 
การคืนทุน 

1 8,310,912  8,310,912  31,745,500 ไม่คืนทุน 
2 7,579,372  15,890,284  31,745,500 ไม่คืนทุน 
3 6,872,122  22,762,405  31,745,500 ไมค่ืนทุน 
4 6,194,075  28,956,481  31,745,500 ไม่คืนทุน 
5 5,549,315  34,505,795  31,745,500 คืนทุน 

จากตารางที่ 8 พบว่าการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐมมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดอยู่ในในปีที่ 5 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 4 ปี จ านวนเดือนค านวณจาก (31,745,500-28,956,481) x 12  

                                   (34,505,795-28,956,481) 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 4 ปี จ านวน 6 เดือน 

ดังนั้นการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมจะมี

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้น จึงยอมรับโครงการ 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุน 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนใช้การปรับเปลี่ยนปัจจัยที่ผู้ประกอบการ

อาจจะต้องเผชิญจากสถานการณ์ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขอ ง
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ต้นทุนและรายรับ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้คาดการณ์สถานการณ์ทั้งหมด 2 กรณีคือกิจการมีรายรับคงที่

แต่มีต้นทุนเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 5 และกรณีต้นทุนของการลงทุนคงที่แต่มีรายรับลดลงร้อยละ 5  

1. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีรายรับคงที่ ในขณะที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ดัง

แสดงในตารางที่ 9 และตารางที่ 10 

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีรายรับคงท่ี ในขณะที่ต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

ปี
ที ่

เงินสด รับ/-จ่าย สุทธิ IRR PI NPV 

0 
ณ วันที่เริ่มท างาน 
-31,745,500.00       

1 9,371,068.85 -70.48% -0.65 -23,596,744.48 

2 9,831,596.75 -27.67% 0.49 -16,162,644.86 

3 10,253,701.37 -3.60% 0.70 -9,420,669.76 

4 10,629,548.73 9.80% 0.89 -3,343,190.78 

5 10,951,553.38 17.69% 1.07 2,101,666.78 

6 11,009,739.91 22.48% 1.22 6,861,481.16 

7 11,257,143.38 25.58% 1.35 11,093,458.32 

8 11,431,041.78 27.65% 1.47 14,830,286.16 

9 11,526,415.80 29.05% 1.57 18,106,812.92 

10 11,539,232.85 30.02% 1.66 20,959,134.80 

11 11,392,262.56 30.69% 1.74 23,407,824.43 

12 11,240,561.48 31.17% 1.80 25,508,765.74 

13 11,083,983.66 31.50% 1.86 27,310,222.96 

14 10,922,378.55 31.74% 1.91 28,853,868.06 

15 10,755,590.92 31.92% 1.95 30,175,670.87 

16 10,583,460.65 32.04% 1.99 31,306,669.95 

17 10,405,822.56 32.14% 2.02 32,273,640.24 

18 10,222,506.33 32.20% 2.04 33,099,671.08 

19 10,033,336.25 32.25% 2.06 33,804,666.67 

20 9,838,131.07 32.29% 2.08 34,405,779.23 
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จากตารางที่ 9 พบว่าในการลงทุนปีที่ 20 โครงการพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

present value : NPV) เท่ากับ 34,405,779.23 บาท ซึ่งมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก จึงยอมรับ

โครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับ 32.29% 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราท่ีคาดหวังคือ มากกว่า 15% จึงยอมรับโครงการ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method : PI) เท่ากับ 2.08 ค่าดัชนีการท าก าไร

มากกว่า 1 ถือว่ายอมรับโครงการ การลงทุนมีความคุ้มค่า 

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด โดยวิเคราะห์จากระยะเวลาการด าเนินงานที่

กิจการมีกระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายดังแสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 แสดงระยะเวลาการคืนทุนแบบคิดลด กรณีรายรับคงท่ีในขณะที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

ปีที ่
กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน 

เงินสดรับ (สะสม) 
เงินลงทุน ณ เริ่ม 

โครงการ 
การคืนทุน 

1 8,148,756 8,148,756 31,745,500 ไม่คืนทุน 
2 7,434,100 15,582,855 31,745,500 ไม่คืนทุน 
3 6,741,975 22,324,830 31,745,500 ไม่คืนทุน 
4 6,077,479 28,402,309 31,745,500 ไม่คืนทุน 
5 5,444,858 33,847,167 31,745,500 คืนทุน 

 

จากตารางที่ 10 พบว่าการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐมมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดอยู่ในในปีที่ 5 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 4 ปี จ านวนเดือนค านวณจาก (31,745,500-28,402,309) x 12  

                                   (33,847,167-28,402,309) 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 4 ปี จ านวน 7.4 เดือน 

ดังนั้นการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมจะมี

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี 7 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้น จึงยอมรับโครงการ 

 

 



93 

 

2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีต้นทุนคงที่ ในขณะที่รายรับลดลงร้อยละ 5 ดังแสดง

ในตารางที่ 11 และตารางท่ี 12 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีต้นทุนคงที่ ในขณะที่รายรับลดลงร้อยละ 5 

ปี
ที ่

เงินสด รับ/-จ่าย สุทธิ IRR PI NPV 

0 
ณ วันที่เริ่มท างาน 
-31,745,500.00       

1 8,924,491.25 -71.89% -0.66 -23,985,072.83 

2 9,359,008.67 -29.86% 0.47 -16,908,317.69 

3 9,757,015.39 -5.87% 0.67 -10,492,921.69 

4 10,111,068.87 7.61% 0.85 -4,711,885.25 

5 10,413,962.65 15.60% 1.01 465,694.70 

6 10,456,079.80 20.49% 1.16 4,986,146.55 

7 10,690,785.34 23.68% 1.28 9,005,208.74 

8 10,855,651.08 25.82% 1.40 12,553,940.34 

9 10,945,908.36 27.29% 1.49 15,665,450.65 

10 10,957,725.92 28.30% 1.58 18,374,032.91 

11 10,817,734.56 29.01% 1.65 20,699,231.64 

12 10,673,237.68 29.52% 1.71 22,694,136.08 

13 10,524,096.27 29.88% 1.77 24,404,595.94 

14 10,370,166.96 30.14% 1.81 25,870,197.72 

15 10,211,301.91 30.33% 1.85 27,125,110.41 

16 10,047,348.61 30.47% 1.89 28,198,818.01 

17 9,878,149.77 30.58% 1.92 29,116,753.83 

18 9,703,543.16 30.65% 1.94 29,900,849.79 

19 9,523,361.45 30.71% 1.96 30,570,011.84 

20 9,337,432.01 30.75% 1.98 31,140,531.54 
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จากตารางที่ 11 พบว่าในการลงทุนปีที่ 20 โครงการพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

present value : NPV) เท่ากับ 31,140,531.54 บาท ซึ่งมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก จึงยอมรับ

โครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับ 30.75% 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราท่ีคาดหวังคือ มากกว่า 15% จึงยอมรับโครงการ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method : PI) เท่ากับ 1.98 ค่าดัชนีการท าก าไร

มากกว่า 1 ถือว่ายอมรับโครงการ การลงทุนมีความคุ้มค่า 

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด โดยวิเคราะห์จากระยะเวลาการด าเนินงานที่

กิจการมีกระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายดังแสดงในตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 แสดงระยะเวลาการคืนทุนแบบคิดลด กรณตี้นทุนคงท่ีในขณะทีร่ายรับลดลงร้อยละ 5 

ปีที ่
กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน 

เงินสดรับ (สะสม) 
เงินลงทุน ณ เริ่ม 

โครงการ 
การคืนทุน 

1 7,760,427 7,760,427 31,745,500 ไม่คืนทุน 
2 7,076,755 14,837,182 31,745,500 ไม่คืนทุน 
3 6,415,396 21,252,578 31,745,500 ไม่คืนทุน 
4 5,781,036 27,033,615 31,745,500 ไมค่ืนทุน 
5 5,177,580 32,211,195 31,745,500 คืนทุน 

 

จากตารางที่ 12 พบว่าการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐมมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดอยู่ในในปีที่ 5 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 4 ปี จ านวนเดือนค านวณจาก (31,745,500-27,033,615) x 12  

                                   (32,211,195-27,033,615) 

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 4 ปี จ านวน 10.9 เดือน 

ดังนั้นการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมจะมี

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี 11 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้น จึงยอมรับโครงการ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในด้านต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลต้นทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ความ
เป็นไปได้ของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันของผู้สูงอายุจากข้อมูลทุติภูมิ  คือ
งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี บทความ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ จัดท าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 23 คนเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ จากนั้นจึงได้น าข้อมูลที่ได้จากบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เป็นสมมติฐาน
รายจ่าย สมมติฐานรายรับที่เกิดขึ้นจากโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน จัดแสดง
ข้อมูลในรูปแบบงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้จากการ
ลงทุน ด้วย มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนของโครงการ ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด และ
วิเคราะห์วิธีดัชนีการท าก าไร จากนั้นใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยสามารถสรุป 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ประกอบกิจการมีความสนใจและชื่นชอบกิจการส่งเสริม
สุขภาพ ทุกคนล้วนมีความเชี่ยวชาญความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ โดยมีความคิดริเริ่มเปิด
กิจการจากความสนใจและความชื่นชอบ สถานที่ตั้งกิจการมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะ
รูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่ปลูกสร้างอาคารขึ้นโดยเฉพาะ อาคารพาณิชย์ ด้านเงินทุนมีทั้งกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินแลใช้เงินลงทุนของผู้ประกอบการเอง สิ่งส าคัญของการประกอบกิจการต้องควร
ค านึงถึงบุคลากรควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ สามารถให้ค าแนะน าการ
ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้รับบริการ   

สถานที่ตั้งควรอยู่ในเขตชุมชน สามารถเดินทางสะดวก สงบเงียบ ร่มรื่น ท าให้ผู้รับบริการ
รู้สึกได้พักผ่อนหย่อนใจ และอยู่ใกล้สถานพยาบาล 
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บรรยากาศภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุควรให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มองเห็นความ
ร่มรื่นของต้นไม้ภายนอก มีเสียงดนตรีเบา ๆ แนวดนตรีขึ้นกับจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ แนวเพลง
ที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลายในส่วนนวดเพ่ือสุขภาพ ท าให้รู้สึกตื่นตัวในส่วนที่เป็นการออกก าลังกาย  

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้สูงอายุที่ต้องอาศัย
การพ่ึงพา มีทางลาด ไม่มีขั้นบันไดรถเข็นผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ในทุกบริการ มีลิฟท์ให้บริการระหว่าง
ชั้น รวมถึงสระว่ายน้ าที่ออกแบบมาพิเศษรถเข็นสามารถเข็นลงสระน้ าได้อย่างสะดวกปลอดภัยได้
มาตรฐาน  

ด้านความปลอดภัยป้องกันการลื่น มีราวเหล็กเพ่ือยึดเกาะ ไม่มีทางต่างระดับ และมีทาง
ลาดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการที่เคลื่อนย้ายตัวด้วยรถเข็นสามารถเข้าถึงได้ในทุกกิจกรรม แสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเท มีป้ายบอกต าแหน่งทิศทางภายในของสถานที่อย่างชัดเจน และระบบส่งต่อผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ภายในบริเวณสถานประกอบการ 

น าเสนอในรูปแบบศูนย์รวมบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งรวบรวมกิจกรรมที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ และหลากหลายรูปแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่มีความสนใจใน
กิจกรรมที่แตกต่างกัน ภายในประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 
กิจกรรมออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ กิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมนวด
เพ่ือสุขภาพ และกิจกรรมในสระว่ายน้ า 

พ้ืนที่กิจกรรมบางส่วนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมได้ โต๊ะ 
เก้าอ้ี เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ สามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนต าแหน่งเพ่ือให้สะดวกต่อการท ากิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกจัดเก้าอ้ี หรือชุดโซฟาเป็นรูปแบบกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าสังคม 
กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่มาเข้ารับบริการ เปิดโอกาสท าให้เกิดการรวมกลุ่มชมรมขึ้น
ภายในกิจการ 

 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวในการ

ลงทุนศูนย์สงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม   
ข้อมูลโครงสร้างการลงทุน 
ข้อมูลโครงสร้างการลงทุนมีต้นทุนเริ่มแรกของกิจการในการลงทุนก่อสร้างประกอบด้วย 

ค่าที่ดินขนาดพ้ืนที่ 1,600 ตารางเมตร พ้ืนที่นครปฐม 12,000,000 บาท ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ 
900,000 บาท ค่าก่อสร้างอาคาร 13,000,000 บาท ค่าออกแบบและสร้างสระว่ายน้ า 1,400,000 
บาท ค่าตกแต่งอาคารสถานที่ 4,000,000 บาท ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 950,000 บาท 
ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 97,200 บาท ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนให้ความรู้ 64,800 
บาท ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนศิลปะ 61,000 บาท ค่าอุปกรณ์ภายในส่วนบริการนวดเพ่ือสุขภาพ 100,500 
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บาท ค่าอุปกรณ์สระว่ายน้ า 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 300,000 บาท ค่าเครื่องซักผ้า 
30,000 บาท ค่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ความปลอดภัย 66,500 บาท ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
300,000 และเงินสดหมุนเวียนในกิจการ 1,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 34,345,500 บาท 

ข้อมูลต้นทุนระหว่างด าเนินกิจการในปีเริ่มแรก ประกอบด้วยค่าจ้างผู้จัดการ จ านวน 1 

คน 336,000 บาท ค่าจ้างพนักงานธุรการทั่วไป จ านวน 2 คน 360,000 บาท ค่าจ้างนักกายภาพบ าบัด 

จ านวน 1 คน 216,000 บาท ค่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 2 คน 432,000 บาท ค่าจ้างครู

สอนศิลปะ จ านวน 1 คน 216,000 บาท ค่าจ้างครูฝึกสอน จ านวน 1 คน 216,000 บาท ค่าจ้าง

พนักงานนวด จ านวน 7 คน 1,512,000 บาท ค่าจ้างพยาบาล จ านวน 1 คน 240,000 บาท ค่าจ้าง

แม่บ้าน จ านวน 2 คน 216,000 บาท ค่าจ้างพนักงานบัญชี จ านวน 1 คน 180,000 บาท ค่าจ้าง

พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน 216,000 บาท ค่าประกันภัย 200,000 บาท ค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ 60,000 บาท ค่าภาษีป้าย 30,000 บาท ค่าสวัสดิการพนักงาน 100,000 บาท ค่า

สาธารณูปโภค คิดจากร้อยละ 7 ของรายได้ 1,334,760 บาท ค่าบ ารุงรักษา คิดจากร้อยละ 5 ของ

รายได้ 953,400 บาท ค่าวัตถุดิบสิ้นเปลือง คิดจากร้อยละ 5 ของรายได้ 953,400 บาท รวมทั้งสิ้น 

7,903,560 บาท 

รายรับของกิจการในช่วงปีแรก ประกอบรายรับจากออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 

2,016,000 บาท รายรับจากส่วนออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 2,484,000 บาท รายรับจาก

การให้ความรู้ 1,848,000 บาท รายรับจากห้องเรียนศิลปะ 2,208,000 บาท รายรับจากนวดเพ่ือ

สุขภาพ 5,292,000 บาท รายรับจากส่วนสระว่ายน้ า 1,380,000 บาท รายรับจากค่าธรรมเนียม

สมาชิก 3,840,000 บาท รวมทั้งสิน 19,068,000 บาทในปีแรก 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนในปีแรกโดยมียอดขาย 19,068,000 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

7,903,560 บาท หักค่าเสื่อมราคา 1,914,100 บาท มีก าไรจากการด าเนินงาน 9,250,340 บาท หัก

ดอกเบี้ยจ่าย 1,215,884.25บาท ก าไรสุทธิก่อนหักภาษี 8 ,034,455.75 บาท หักภาษีเงินได้ 20% 

1,606,891.15 บาท ก าไรสุทธิ 6,427,564.60 บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินในปีแรกโดยสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสด 5,318,520.60 บาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,131,400 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 36,449,920.60 บาท หนี้สินไม่

หมุนเวียนเป็นเงินกู้ระยะยาว 17,292,576 บาท ส่วนของเจ้าของเป็นทุน 11,429,780 บาท ก าไรสุทธิ 

7,727,564.60 บาท รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 36,449,920.60 บาท 
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งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดในปีแรกโดยมีเงินสดรับ ก าไรจากการด าเนินงาน 9 ,250,340 บาท ค่า

เสื่อมราคา 1,914,100 บาท ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 11 ,164,440 บาท หักภาษี

ธุรกิจ 1,606,891.15 บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานสุทธิ 9,557,548.85 บาท กระแส

เงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน การเพ่ิมทุน 11 ,429,780 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 1,215,884.25 บาท 

ช าระคืนเงินกู้ระยะยาว 4,323,144 บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิ 5,539,028.25 

บาท เงินสดสุทธิจากการเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 4,018.520.60 บาท 

การวิเคราะห์ทางการเงิน 

พบว่าในการลงทุนปีที่ 20 โครงการพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value : 

NPV) เท่ากับ 33,790,605.53 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return : 

IRR) เท่ากับ 32.91% ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method : PI) เท่ากับ 2.13 ผลการ

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน วิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินใจทุก

วิธีการวิเคราะห์ จึงยอมรับโครงการ การลงทุนมีความคุ้มค่า 

วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่

จังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนใช้การปรับเปลี่ยนปัจจัยที่ผู้ประกอบการ

อาจจะต้องเผชิญจากสถานการณ์ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ต้นทุนและรายรับ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้คาดการณ์สถานการณ์ท้ังหมด 2 กรณีคือ 

1. กรณีรายรับของกิจการคงที่แต่มีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5 

 พบว่าในการลงทุนปีที่ 20 โครงการพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value : 

NPV) เท่ากับ 34,405,779.23 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : 

IRR) เท่ากับ 32.29% ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method : PI) เท่ากับ 2.08 และ

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี 7 เดือน วิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินใจทุก

วิธีการวิเคราะห์จึงยอมรับโครงการ การลงทุนมีความคุ้มค่า 

2. กรณีต้นทุนของการลงทุนคงท่ีแต่มีรายรับลดลงร้อยละ 5 

พบว่าในการลงทุนปีที่ 20 โครงการพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value : 

NPV) เท่ากับ 31,140,531.54 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return : 

IRR) เท่ากับ 30.75% ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index Method : PI) เท่ากับ 1.98 และมี
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ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี 11 เดือน วิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินใจทุก

วิธีการวิเคราะห์จึงยอมรับโครงการ การลงทุนมีความคุ้มค่า 

 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการ

แพทย์ด้านผู้สูงอายุมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า สิ่งส าคัญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน

คือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ และมีความรู้ในเรื่องภาวะโรคของผู้สูงอายุ 

ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ปริวงศ์กุลธร (2556) เรื่องปัจจัยการ

เลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าผู้สูงอายุจะเลือกใช้บริการ

ศูนย์ออกก าลังกายที่มีบุคลากรที่คอยให้ความรู้ ให้ค าแนะน าในการออกก าลังกาย เนื่องจากผู้สูงอายุไม่

มีความรู้ในเรื่องการออกก าลังกาย และสถานที่ต้องออกแบบตกแต่งให้สวยงาม ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุที่

เข้าใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์ (2555) เรื่อง แนวทางการปรับปรุง

สถาปัตยกรรมภายในห้องฟิตเนสของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เอ้ือเฟ้ือต่อคนพิการและผู้สูงอายุ 

พบว่าผู้สูงอายุมีความชื่นชอบในการออกก าลังกายในฟิตเนส ซึ่งสามารถออกก าลังกายได้ เพียงแต่ใช้

น้ าหนักท่ีเบาลง การออกแบบสถานออกก าลังกายที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันอันตรายที่จะสามารถเกิด

ขึ้นกับผู้สูงอายุได้ 

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการดูแลสุขภาพตนเอง ต้องการศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพ เพ่ือดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของตนเองเบื้องต้นสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ โดยผ่านการท ากิจกรรมทางกาย โดยรูปแบบมีหลากหลายตามความสนใจ เช่น การออกก าลัง

กาย การศึกษาเรียนรู้ การพบปะสังสรรค์ สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฏฐ์ชยธร เดชสิทธิ์บุลพร 

(2557) เรื่อง คุณภาพชีวิตและความต้องการสนับสนุนสวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนสาม

ต าบล จังหวัดนครปฐม พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการออกก าลังกาย ลดความเครียด พักผ่อนหย่อนใจ 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จาก

การศึกษาของ ศิริวรรณ ชอบธรรมกุล (2553) กล่าวว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาส่งผล

ให้เกิดการเปลี่ยนไปของร่างกาย จิตใจและทางสังคม จึงท าให้มีความต้องการชะลอความเสื่อมถอย

ของร่างกาย จิตใจ และสังคมเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม โดยศูนย์บริการสารณสุขของ

ภาครัฐยังไม่สามารถบริการได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นข้อสนับสนุนถึงความต้องการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
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รูปแบบของกิจกรรมให้บริการภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมออก

ก าลังกายด้วยอุปกรณ์ กิจกรรมออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ กิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรม

ศิลปะ กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ และกิจกรรมในสระว่ายน้ า สอดคล้องกับแนวคิดนันทนาการซึ่งส านัก

การแพทย์ทางเลือก (2551) กล่าวว่า กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรเป็นกิจกรรมนันทนาการที่

เหมาะสม เพ่ือผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีหลากหลายรูปแบบทั้งการออกก าลังกาย

เบา ๆ การฝึกสมาธิ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมงานอดิเรก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 

มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล (2558) เรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัด

ก าแพงเพชร พบว่าผู้สูงอายุต้องการกิจกรรมออกก าลังกายเบา ๆ รวมกับคนวัยเดียวกัน ต้องการ

กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพเพ่ือความผ่อนคลาย กิจกรรมศิลปะ ต้องการกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

สนุกสนาน จัดในสถานที่ท่ีกว้างขวางมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุและกิจกรรม 

จากผลการศึกษาความเป็นได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่

จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยน าข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโดยใช้เกณฑ์การ

ตัดสินใจด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 

และดัชนีการท าก าไร พบว่าโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมมี

ความคุ้มค่าในการลงทุน สามารถให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของอกณิษฐ์ ชัย

เฉลิมศักดิ์ (2559) เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแล

ผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 2 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 

20,222,142.16 บาท ซึ่งสอดคล้องไปในทางเดียวกันจึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งสอดคล้องตาม

หลักการตัดสินใจลงทุนของ เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ (2555) กล่าวว่าเกณฑ์การตัดสินใจควรมีค่า

มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดสั้น มีค่าดัชนีการท าก าไรมากกว่า 1 อัตรา

ผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดโดยใช้สถานการณ์

ที่มีรายรับลดลงหรือมีต้นทุนเพ่ิมมากขึ้น พบว่าการลงทุนนี้มีความอ่อนไหวต่ าสอดคล้องกับการศึกษา

ของ วาสนา รู้หาเงิน (2556) เรื่องความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในโครงสร้างตลาดผู้ขายน้อยราย

ของธุรกิจร้านขายยา กล่าวว่าการลงทุนที่มีความอ่อนไหวต่ า คือการลงทุนที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่

คุ้มค่ามีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์การตัดสินใจในขณะที่ได้รับผลกระทบจากรายรับลดลงหรือต้นทุนที่

เพ่ิมมากข้ึน   

จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงแสดงให้เห็นว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่

จังหวัดนครปฐมเป็นที่ความต้องการและมีความจ าเป็นต่อผู้สูงอายุ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีบริการภายใน
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ศูนย์จะช่วยป้องกันหรือชะลอโรคภัยไข้เจ็บทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความ

มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และอีกทั้งการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมมี

ความเป็นไปได้การลงทุนกิจการสามารถให้ผลตอบแทนมีคุ้มค่า มีแนวโน้มของผลตอบแทนสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และการลงทุนความสามารถในทนต่อความอ่อนไหวของสถานการณ์ที่เกิดจากการลดลงของ

รายได้และการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน 

 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย  
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่

จังหวัดนครปฐม พบว่าเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนสูง ดังนั้นผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจดังกล่าวควร
ศึกษาอย่างรอบครอบ วางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การออกแบบอาคารควรเป็นอาคารที่
ประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ จากการศึกษาพบว่าการ
ลงทุนในที่ดินมีราคาสูงหากเลือกที่ดินที่มีด้านหน้าที่ดินติดถนนแคบลง เลือกที่ดินด้านหน้าแคบแต่มี
พ้ืนที่ยาวลึกเข้าไปด้านในจะช่วยลดต้นทุนที่ดินให้น้อยลงได้ เพ่ือให้มีอัตราผลตอบแทนที่มาก คืนทุน
ในเวลาอันสั้น และมีผลก าไรเพิ่มขึ้นด้วย  

อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมรายรับด้วยการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่สามารถส่งต่อ
ผู้สูงอายุที่มีความต้องการหรือความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ เช่นชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชน 
โรงพยาบาลที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการป้องกัน สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 
กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือดึงความสนใจผู้สูงอายุโดยใช้
ด้วยกันเป็นผู้บอกต่อแนะน าชักชวนผู้ใช้บริการเข้าเพ่ิม ซึ่งการบอกต่อนี้จะต้องมาจากความประทับใจ
ในบริการก่อนเป็นอันดับแรก 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่าเมื่อมีปัจจัยต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนหรือรายรับที่ลดลง ล้วน
ส่งผลท าให้มีผลตอบแทนของโครงการลดลง มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดที่เพ่ิมมากข้ึนทั้งสิ้น แต่หาก
เจาะลึกข้อมูลพบว่ากรณีรายรับลดลงจะส่งผลกระทบมากกว่ากรณีต้นทุนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนการด าเนินงานและกลยุทธ์เพ่ือคงไว้ซึ่งรายรับใน
ระดับที่คาดการณ์ได้ จึงจะส่งผลให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดี และระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด
สั้น 

ความประทับใจที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากบุคลากรเป็นหลัก บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญ 
สามารถให้ค าแนะน า มีจิตใจบริการ มีความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึงความเชี่ยวชาญเรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต ซึ่งจะ
ท าให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันนี้แตกต่างจากสถานส่งเสริมสุขภาพทั่วไปที่มีอยู่ใน
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ปัจจุบันที่ไม่มีระบบรองรับหากผู้มาใช้บริการเกิดอุบัติเหตุขณะท ากิจกรรมหรืออาจมีภาวะทางร่างกาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันนี้เปิดขึ้นเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุจะได้รับการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับภาวะจากค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญไม่
เสี่ยงต่อการออกก าลังกายจนก่อให้เกิดอันตราย และหากมีเหตุฉุกเฉินบุคลากรสามารถปฐมพยาบาล
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถช่วยชีวิตได้ ถือเป็นจุดเด่นของธุรกิจนี้ 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมนี้ ได้มุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจการลงทุน ควรเพ่ิมเติมศึกษาในด้านการตลาดเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ศึกษา
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการตั้งราคาความเต็มใจจ่ายเพ่ือทราบถึงความเหมาะสมของการตั้งราคา
ค่าบริการ ศึกษาการใช้กลยุทธ์เพ่ือท าให้การลงทุนมีผลตอบแทนมาก มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดสั้น 
ตลอดจนศึกษาปัจจัยมีส่งผลต่อการเลือกใช้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเข้ารับ
บริการจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
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แนวสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน 

พื้นที่จังหวัดนครปฐม” 
 

 ค าชี้แจง ทางผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในครั้ง
นี้จะถูกน ามาใช้ในเชิงวิขาการเท่านั้น จึงขอความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์นี้ทุกข้อ 
 
ข้อมูลทั่วไปของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

1. รูปแบบสถานประกอบการ.................................................................................................. ..... 
2. ชื่อสถานประกอบการ…………........………………………………………………….…………………………….  
3. ที่อยู่สถานประกอบการ......................................................................................................... ... 
4. ชื่อผู้ให้ข้อมูล............................................................................................................................. 
5. เบอร์โทรติดต่อ............................................................................................................... .......... 
6. ต าแหน่งของผู้ให้ข้อมูล   
 ผู้ประกอบการ  บุคลากรของกิจการ ระบุต าแหน่ง............................................  

7. เพศ  ชาย    หญิง 
8. อายุ …………………………ปี 
9. ระดับการศึกษา 

  ต่ าว่าปริญญาตรี    
  ปริญญาตรี  สาขา................................  
  ปริญญาโท  สาขา................................ 
  ปริญญาเอก  สาขา................................ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................. 

10. ระยะเวลาด าเนินกิจการ…………………..ปี 



115 
 

 

11. กรณีท่ีมีมากกว่า 1 สาขา โปรดระบุ........................................................................ .................. 
12. นอกจากประกอบอาชีพด้านศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแล้วของท่านประกอบอาชีพอ่ืนด้วยหรือไม่ 
 ไม ่    ประกอบอาชีพอ่ืนด้วยระบุ....................................................... 

13. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของท่านมีพ้ืนที่..................................ตารางเมตร 
14. กรรมสิทธิ์อาณาเขตที่ดินสถานประกอบการ 
  ที่ดินของตนเอง  จ านวน.........................................ไร่  
 มูลค่าที่ดินปัจจุบัน........................................บาทต่อไร่ 
 ภาษีท่ีดินปีละ...................................................... .บาท 
  ที่ดินเช่า  จ านวน.........................................ไร ่

 ราคาเช่า...........................................................บาท/ป ี
15. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการ 

   เงินทุนส่วนตัว 
  กู้ยืมบางส่วน จ านวนเงินกูค้ิดเป็นร้อยละ........................................ของเงินลงทุน 
   เงินกู้ยืมทั้งหมด  โปรดระบุแหล่งเงินทุน……………………………….……………….…………. 

                     อัตราดอกเบี้ยต่อป…ี……………………....………………….…..…..……..% 
   ระยะเวลากู้................................. .................................................ป ี
 หากมีแหล่งเงินทุนมากกว่า 1 แห่งโปรดระบุ..............................................................  

16. การลงทุนสิ่งปลูกสร้างอาคาร 
  เป็นกรรมสิทธิ์เดิมไม่ได้ลงทุน 
  เช่า ไม่ได้ลงทุน 
  ลงทุนปลูกสิ่งก่อสร้างอาคาร 

17. กิจการของท่านได้รับความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐหรือไม่ 
  มี  โปรดระบุ………………………………………………………………………………………….. 
  ไม่มี 
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ข้อมูลด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
18. ข้อมูลด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

18.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเริ่มแรกของกิจการในการลงทุนก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายการ บาท 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสถานที่  
ค่าท่ีดิน ขนาด...........................  
ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ  
ค่าก่อสร้างอาคาร  
ค่าส่วนควบอาคาร  
ค่าสร้างสระว่ายน้ า  
ค่าตกแต่งอาคารสถานที่  
ค่าติดตั้งระบบน้ า  
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียง  
ค่าใช้จ่ายในเครื่องมืออุปกรณ์ 
อุปกรณ์ห้องออกก าลังกายด้วยอุปกรณ ์  
อุปกรณ์ห้องออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์  
อุปกรณ์ห้องเรียน  
อุปกรณ์ห้องเรียนศิลปะ  
อุปกรณ์ห้องนวดเพ่ือสุขภาพ  
อุปกรณ์สระว่ายน้ า  
อุปกรณ์ส านักงาน  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด  
เงินสดหมุนเวียนในกิจการ  
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18.2 ข้อมูลต้นทุนคงที่ระหว่างด าเนินกิจการในปีเริ่มแรก 
รายการค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการ 

ค่าแรงงาน จ านวนคน บาท/เดือน บาท/ปี 
ค่าจ้างผู้จัดการ    
ค่าจ้างพนักงานธุรการทัว่ไป    
ค่าจ้างผู้ฝึกสอน    
ค่าจ้างพนักงานนวด    
ค่าจ้างพยาบาล    
ค่าจ้างแม่บ้าน    
ค่าจ้างพนักงานบัญชี    
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย    
ค่าใช้จ่าย 
ค่าประกันภัย  
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  
ค่าสวัสดิการพนักงาน  
ค่าอินเตอร์เน็ต    
ค่าภาษ ี
ค่าภาษปี้าย  

 
18.3 ข้อมูลต้นทุนแปรผันระหว่างด าเนินกิจการในปีเริ่มแรก 

รายการค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการ บาท/ปี 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าน้ า  
ค่าไฟ  
ค่าซักผ้า  
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ ์  
ค่าบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง  
ค่าวัตถุดิบสิ้นเปลือง  
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
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ข้อมูลรายรับของกิจการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
19. ข้อมูลรายรับของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

รายการรายรับ 
จ านวน

ผู้รับบริการ/เดือน 
รายรับบาท/ปี 

รายรับ 
รายรับจากออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์   
รายรับจากส่วนออกก าลังกายแบบกลุ่มอเนกประสงค์   
รายรับจากการให้ความรู้   
รายรับจากห้องเรียนศิลปะ   
รายรับจากนวดเพ่ือสุขภาพ   
รายรับจากส่วนสระว่ายน้ า   
รายรับจากค่าธรรมเนียมสมาชิก   
รายรับอื่น 
1.   
2.   
3.   
4.   

 

20. รูปแบบการด าเนินการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

20.1 ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการประกอบกิจการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร 

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

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

20.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการด าเนินกิจการเป็นอย่างไร 

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

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

20.3 ได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนจากองค์กรทั้งในและต่างประเทหรือไม่ หากได้รับมี

ด้านใดบ้าง 

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

............................................................................................................................................................... 
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21. ลักษณะการบริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

21.1 กิจกรรมที่เปิดให้บริการภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมใดบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

21.2 อัตราการให้บริการเป็นเท่าใด 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

21.3 กลุ่มเป้าหมายของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพคือใคร มีลักษณะอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

21.4 อัตราความสามารถในการให้บริการต่อวันเป็นเท่าใด 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

21.5 กิจกรรมใดบ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

21.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันคืออะไร 
............................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................................................... 

21.7 กิจกรรมใดบ้างที่กิจการของท่านได้ท าร่วมกับชุมชนโดยรอบ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

22. มาตรฐานการให้บริการ 
22.1 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกควรมีอะไรบ้าง 

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

............................................................................................................................................................... 
22.2 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 

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

............................................................................................................................................................... 
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22.3 ด้านความปลอดภัยควรค านึงถึงสิ่งใดบ้างและมีระบบการรองรับอย่างไร 
.................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................................... 

22.4 บุคลากรประจ าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

22.5 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควรมีอะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................................................... 
 

23. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
23.1 จุดแข็ง ของธุรกิจส่งเสริมสุขภาพคืออะไร 

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

............................................................................................................................................................... 
23.2 จุดอ่อน ของธุรกิจส่งเสริมสุขภาพคืออะไร 

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

............................................................................................................................................................... 
23.3 โอกาส ของธุรกิจส่งเสริมสุขภาพคืออะไร 

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

................................................................................................................................... ............................ 
23.4 อุปสรรค ของธุรกิจส่งเสริมสุขภาพคืออะไร 

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

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

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ......................................................................................................... ................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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แนวสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ) 

เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน 
พื้นที่จังหวัดนครปฐม” 

 
 ค าชี้แจง ทางผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นี้จะ
ถูกน ามาใช้ในเชิงวิชาการเท่านั้น ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้ 
 
1. ชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก...............................................................................................................................  
2. อายุ...............................................................ปี  
3. สาขาวิชาชีพ.......................................................................................................................................  
4. ระดับการศึกษา.............................................สาขา............................................................ ................. 
5. ระยะเวลาที่ท่านประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ..............................................................ปี  
6. ท่านคิดว่าอะไรคือลักษณะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
7. มีกิจกรรมใดบ้างท่ีเปิดให้บริการภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
 
8. สถานที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันควรมีลักษณะอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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9. ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
 
10. ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมควรมี
ลักษณะอย่างไร 
.......................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................................................... 
 
11. ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยควรค านึงถึงสิ่งใดบ้างและควรมี
ระบบรองรับอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
12. บุคลากรที่ให้บริการภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ......................................................................................................... ................ 
................................................................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................................................... 
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แนวสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) 

เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน 
พื้นที่จังหวัดนครปฐม” 

 
 ค าชี้แจง ทางผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นี้จะ
ถูกน ามาใช้ในเชิงวิชาการเท่านั้น ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้ 
 
1. ชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก...................................................................................................... ......................... 
2. อายุ...............................................................ป ี
3. ระดับการศึกษา.............................................สาขา............................................................ ................. 
4. อาชีพ..................................................................................................................................................  
5. ระยะเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ........................................................ปี  
6. เหตุผลใดที่ท่านต้องใช้บริการศูนย์ส่งเริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
 
7. ท่านคิดว่าอะไรคือลักษณะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
8. ปัจจัยอะไรที่ท าให้ท่านเลือกใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพคืออะไร 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
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9. มีกิจกรรมใดบ้างที่เปิดให้บริการภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
10. อัตราค่าบริการการที่ท่านเคยจ่ายเป็นเท่าใด 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
11. สถานที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุควรมีลักษณะอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
12. ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
13. ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
14. ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านความปลอดภัยควรค านึงถึงสิ่งใดบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
 
15. บุคลากรที่ให้บริการภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ......................................................................................................... ................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือแบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร เผือกคง  

ต าแหน่งอาจารย์ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 
นายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ 
 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุ 
 
อาจารย์ศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ 
 ต าแหน่งหัวหน้าวิเคราะห์และวางแผนการเงิน บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี 
 ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือและภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 13 รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มบุคคล วันสัมภาษณ์ 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานกิจการส่งเสริมสุขภาพ 

1 นวลนภา มิชรา พนักงาน 28 มกราคม 2560 
2 ธีระชัย ศิริจันทร์พันธุ์ พนักงาน 1 กุมภาพันธ์ 2560 
3 อิสายาห์ อธิจร ผู้ประกอบการ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
4 ชาตรี เมฆหรรณพ์ ผู้ประกอบการ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
5 อดิสรณ์ จิตต์นุ่นช่วย ผู้ประกอบการ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
6 ทวิช พึ่งสลุด ผู้ประกอบการ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
7 ยุทธศักดิ์ ศรีนาค  

เปรียม สามสี 
พนักงาน 18 กุมภาพันธ์ 2560 

8 ศรายุทธ์ อุณวงค์ พนักงาน 18 กุมภาพันธ์ 2560 
9 ณธพง เชาวลาห์ ผู้ประกอบการ 18 กุมภาพันธ์ 2560 
10 สุรเชษฐ์ เนินฉาย ผู้ประกอบการ 18 กุมภาพันธ์ 2560 
11 มนนลิน วจนการ ผู้ประกอบการ 18 กุมภาพันธ์ 2560 
12 พันจ่าเอกวีรวุฒ บัณฑิตจีน พนักงาน 18 มีนาคม 2560 
13 น้ าฝน แย้มร่วมญาติ ผู้ประกอบการ 17 เมษายน 2560 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ 
1 ภิญญดา อินทรแสน ทันตแพทย์ 24 มีนาคม 2560 
2 พัทธ์ธีรา แจ้งจันทร์ นักจิตวิทยา 19 มีนาคม 2560 
3 ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา อาจารย์กายภาพบ าบัด 26 มีนาคม 2560 
4 ตวงรัตน์ อินทรแสน พยาบาลวิชาชีพ 25 มีนาคม 2560 
5 พัทธนันท์ มาลัย นักกายภาพบ าบัด 23 เมษายน 2560 

ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1 พิศมัย สุวรรณรังสี ผู้สูงอายุ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
2 ศิประภา แก้วใส ผู้สูงอายุ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
3 ล าจวน วชิรานันท์ ผู้สูงอายุ 19 มีนาคม 2560 
4 ประเสริฐ อ่อนสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ 19 มีนาคม 2560 
5 บุญยาพร แจ่มเที่ยงตรง ผู้สูงอายุ 19 มีนาคม 2560 
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ภาพที่ A1 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณนวลนภา มิชรา พนักงานร้านนวดเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 

 
ภาพที่ A2 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณธีระชัย ศิริจันทร์พันธุ์ พนักงานบริหารกิจการฟิตเนสและสระ

ว่ายน้ า 
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ภาพที่ A3 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณอิสายาห์ อธิจร ผู้ประกอบการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 

 
ภาพที่ A4 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณชาตรี เมฆหรรณพ์ ผู้ประกอบการโรงเรียนสอนลีลาศ 
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ภาพที่ A5 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณอดิสรณ์ จิตต์นุ่นช่วย ผู้ประกอบการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 

 
ภาพที่ A6 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณทวิช พ่ึงสลุด ผู้ประกอบการสระว่ายน้ า 
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ภาพที่ A7 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณยุทธศักดิ์ ศรีนาค และคุณเปรียม สามสี พนักงานบริหาร

กิจการฟิตเนส สระว่ายน้ า และคลาสออกก าลังกาย  
 
 
 

 
ภาพที่ A8 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณศรายุทธ์ อุณวงค์ พนักงานบริหารกิจการคลาสออกก าลังกาย 
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ภาพที่ A9 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณณธพง เชาวลาห์ ผู้ประกอบการคลาสออกก าลังกาย 
 
 
 

 
ภาพที่ A10 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณสุรเชษฐ์ เนินฉาย ผู้ประกอบการโรงเรียนสอนกวดวิชา 
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ภาพที่ A11 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณมนนลิน วจนการ ผู้ประกอบการโรงเรียนสอนศิลปะ 
 
 
 

 
ภาพที่ A12 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักพันจ่าเอกวีรวุฒ บัณฑิตจีน เจ้าหน้าที่บริหารจัดการสระว่ายน้ า 
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ภาพที่ A13 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณน้ าฝน แย้มร่วมญาติ ผู้ประกอบการฟิตเนส 
 
 
 
 

 
ภาพที่ A14 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักทันตแพทย์หญิงภิญญดา อินทรแสน 
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ภาพที่ A15 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณพัทธ์ธีรา แจ้งจันทร์ นักจิตวิทยา 
 
 
 

 
ภาพที่ A16 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา อาจารย์ประจ าภาควิชากายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ร่วมด าเนินการจัดตั้งโรงรียนผู้สูงอายุจังหวัด
นครปฐม ด้านกิจกรรมออกก าลังกาย  
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ภาพที่ A17 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณตวงรัตน์ อินทรแสน พยาบาลวิชาชีพหัวหน้างานผู้ป่วยโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 
 

 
ภาพที่ A18 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลัก กภ. พัทธนันท์ มาลัย นักกายภาพบ าบัด 
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ภาพที่ A19 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณพิศมัย สุวรรณรังสี รองประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมเกื้อ
และสมาชิกชมรม 
 
 
 

 
ภาพที่ A20 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณศิประภา แก้วใส ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์สุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ A21 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณล าจวน วชิรานันท์ ผู้สูงอายุประธานชมรมผู้สูงอายุลีลาวดี 

ต าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 
 
 
 

 
ภาพที่ A23 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณประเสริฐ อ่อนสัมพันธ์ ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์สุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ A23 แสดงภาพผู้ให้ข้อมูลหลักคุณบุญยาพร แจ่มเที่ยงตรง ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์สุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ภาพล าจองโครงการ 
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ภาพที่ A24 แสดงภาพจ าลองโครงการ ภาพด้านนอกด้านหน้าโครงการ 

 

 

 

 

ภาพที่ A25 แสดงภาพจ าลองโครงการ ภาพด้านนอกทางเข้าโครงการ 
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ภาพที่ A26 แสดงภาพจ าลองโครงการภายในบริเวณชั้น 1 

 

 

ภาพที่ A27 แสดงภาพจ าลองโครงการภายในบริเวณชั้น 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
งบการเงิน 
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แสดงโครงสร้างการลงทุน 

 

 

โครงสร้างเงินกู้ระยะยาว 

จ านวนเงินกู้  21,615,720.00 บาท 

อัตราดอกเบี้ย 6.25% 

ระยะเวลาเงินกู้ 5 ปี 

ช าระรายเดือน 420,409.79 บาท 

รวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น 3,608,867.69 บาท 

 

รายการลงทุน มูลค่าการลงทุน แยกตามแหล่งที่มาของเงินทุน (บาท) 

น ามาจากทุนของตัวเอง น ามาจากสถาบันการเงิน 

ค่าที่ดิน 5,000,000.00 7,000,000.00 

ค่าปรับพื้นที่และทัศนียภาพ 300,000.00 600,000.00 

ค่าก่อสร้างอาคาร 3,000,000.00 10,000,000.00 

ค่าสร้างสระว่ายน้ า 400,000.00 1,000,000.00 

ค่าตกแต่งอาคารสถานที ่ 2,000,000.00 2,000,000.00 

ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ 448,000.00 502,000.00 

ค่าอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบกลุ่ม
อเนกประสงค์ 

38,880.00 58,320.00 

ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนให้ความรู ้ 24,800.00 40,000.00 

ค่าอุปกรณ์ห้องเรียนศิลปะ 23,000.00 38,000.00 

ค่าอุปกรณ์นวดเพื่อสุขภาพ 30,500.00 70,000.00 

ค่าอุปกรณ์สระว่ายน้ า 7,500.00 14,000.00 

ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 100,000.00 200,000.00 

ค่าเครื่องผ้า 33,600.00 50,400.00 

ค่าอุปกรณ์ช่วยชวีิตและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย 

23,500.00 43,000.00 

รวม 11,429,780.00  21,615,720.00  

ร้อยละ 35 65 

รวมทั้งสินเป็นเงิน 33,045,500.00 บาท 
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แสดงประมาณการรายรับของการลงทุน 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได้จากส่วนออกก าลังกาย
ด้วยอุปกรณ์ 2,016,000.00  2,116,800.00  2,212,056.00  2,300,538.24  2,381,057.08  
รายได้จากส่วนออกก าลังกาย
แบบกลุ่มอเนกประสงค์ 2,484,000.00  2,608,200.00  2,725,569.00  2,834,591.76  2,933,802.47  
รายได้จากการเรียนให้ความรู้ 1,848,000.00  1,940,400.00  2,027,718.00  2,108,826.72  2,182,635.66  
รายได้จากห้องเรียนศิลปะ 2,208,000.00  2,318,400.00  2,422,728.00  2,519,637.12  2,607,824.42  
รายได้จากนวดเพื่อสุขภาพ 5,292,000.00  5,556,600.00  5,806,647.00  6,038,912.88  6,250,274.83  
รายได้จากส่วนสระว่ายน้ า 1,380,000.00  1,449,000.00  1,514,205.00  1,574,773.20  1,629,890.26  
รายได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิก 3,840,000.00  4,032,000.00  4,213,440.00  4,381,977.60  4,535,346.82  

รวม 19,068,000.00  20,021,400.00  20,922,363.00  21,759,257.52  22,520,831.53  
อัตราการเติบโต  5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 

 

 

รายการ ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
รายได้จากส่วนออกก าลังกาย
ด้วยอุปกรณ์ 2,452,488.79  2,513,801.01  2,564,077.03  2,602,538.19  2,628,563.57  
รายได้จากส่วนออกก าลังกาย
แบบกลุ่มอเนกประสงค์ 3,021,816.55  3,097,361.96  3,159,309.20  3,206,698.84  3,238,765.82  
รายได้จากการเรียนให้ความรู้ 2,248,114.72  2,304,317.59  2,350,403.94  2,385,660.00  2,409,516.60  
รายได้จากห้องเรียนศิลปะ 2,686,059.15  2,753,210.63  2,808,274.84  2,850,398.97  2,878,902.96  
รายได้จากนวดเพื่อสุขภาพ 6,437,783.08  6,598,727.65  6,730,702.21  6,831,662.74  6,899,979.37  
รายได้จากส่วนสระว่ายน้ า 1,678,786.97  1,720,756.64  1,755,171.78  1,781,499.35  1,799,314.35  
รายได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิก 4,671,407.22  4,788,192.40  4,883,956.25  4,957,215.59  5,006,787.75  

รวม 23,196,456.48  23,776,367.89  24,251,895.25  24,615,673.68  24,861,830.41  
อัตราการเติบโต 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 
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แสดงประมาณการรายรับของการลงทุน (ต่อ) 
รายการ ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

รายได้จากส่วนออกก าลัง
กายด้วยอุปกรณ์ 2,629,877.85  2,631,192.79  2,632,508.39  2,633,824.64  2,635,141.55  
รายได้จากส่วนออกก าลัง
กายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 3,240,385.21  3,242,005.40  3,243,626.40  3,245,248.22  3,246,870.84  
ราย ได้ จ า กกา ร เ รี ย น ให้
ความรู้ 2,410,721.36  2,411,926.72  2,413,132.69  2,414,339.25  2,415,546.42  
รายได้จากห้องเรียนศิลปะ 2,880,342.41  2,881,782.58  2,883,223.47  2,884,665.08  2,886,107.41  
รายได้จากนวดเพื่อสุขภาพ 6,903,429.36  6,906,881.07  6,910,334.51  6,913,789.68  6,917,246.57  
รายได้จากส่วนสระว่ายน้ า 1,800,214.00  1,801,114.11  1,802,014.67  1,802,915.68  1,803,817.13  
รายได้จากค่าธรรมเนียม
สมาชิก 5,009,291.14  5,011,795.79  5,014,301.69  5,016,808.84  5,019,317.24  

รวม 24,874,261.33  24,886,698.46  24,899,141.81  24,911,591.38  24,924,047.18  
อัตราการเติบโต 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

 

 

รายการ ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
รายได้จากส่วนออกก าลัง
กายด้วยอุปกรณ์ 2,636,459.12  2,637,777.35  2,639,096.24  2,640,415.79  2,641,736.00  
รายได้จากสว่นออกก าลัง
กายแบบกลุ่มอเนกประสงค์ 3,248,494.28  3,250,118.52  3,251,743.58  3,253,369.45  3,254,996.14  
ราย ได้ จ า กกา ร เ รี ย น ให้
ความรู้ 2,416,754.20  2,417,962.57  2,419,171.55  2,420,381.14  2,421,591.33  
รายได้จากห้องเรียนศิลปะ 2,887,550.47  2,888,994.24  2,890,438.74  2,891,883.96  2,893,329.90  
รายได้จากนวดเพื่อสุขภาพ 6,920,705.20  6,924,165.55  6,927,627.63  6,931,091.45  6,934,556.99  
รายได้จากส่วนสระว่ายน้ า 1,804,719.04  1,805,621.40  1,806,524.21  1,807,427.47  1,808,331.19  
รายได้จากค่าธรรมเนียม
สมาชิก 5,021,826.90  5,024,337.81  5,026,849.98  5,029,363.41  5,031,878.09  

รวม 24,936,509.20  24,948,977.45  24,961,451.94  24,973,932.67  24,986,419.64  
อัตราการเติบโต 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

 

 

 

 

 



147 
 

 

แสดงประมาณการรายจ่ายของการลงทุน 

รายการ 
ประเภท
ต้นทุน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค่าจ้างผู้จัดการ คงที่ 360,000.00 370,800.00 381,924.00 393,381.72 405,183.17 
ค่าจ้างพนักงาน
ธุรการทั่วไป 

 
คงที่ 360,000.00 370,800.00 381,924.00 393,381.72 405,183.17 

ค่าจ้างผู้ฝึกสอน คงที่ 1,080,000.00 1,112,400.00 1,145,772.00 1,180,145.16 1,215,549.51 
ค่าจ้ างพนักงาน
นวด คงที่ 1,512,000.00 1,557,360.00 1,604,080.80 1,652,203.22 1,701,769.32 
ค่างจ้างแม่บ้าน คงที่ 324,000.00 333,720.00 343,731.60 354,043.55 364,664.85 
ค่าจ้างพนักงาน 
รปภ. คงที่ 216,000.00 222,480.00 229,154.40 236,029.03 243,109.90 
ค่าจ้างนักบัญชี คงที่ 180,000.00 185,400.00 190,962.00 196,690.86 202,591.59 
ค่าจ้างพยาบาล คงที่ 240,000.00 247,200.00 254,616.00 262,254.48 270,122.11 
ค่าประกันภัย คงที่ 200,000.00 206,000.00 212,180.00 218,545.40 225,101.76 
ประชาสัมพันธ ์ คงที่ 60,000.00 63,000.00 66,150.00 69,457.50 72,930.38 
ค่าภาษีป้าย คงที่ 30,000.00 30,900.00 31,827.00 32,781.81 33,765.26 
ค่าสวัสดิการ
พนักงาน 

 
คงที่ 100,000.00 103,000.00 106,090.00 109,272.70 112,550.88 

ค่าน้ าค่าไฟ แปรผัน 1,334,760.00 1,401,498.00 1,464,565.41 1,523,148.03 1,576,458.21 
ค่าบ ารุงรักษา แปรผัน 953,400.00 1,001,070.00 1,046,118.15 1,087,962.88 1,126,041.58 
ค่าวัตถุดิบ
สิ้นเปลือง 

 
แปรผัน 953,400.00 1,001,070.00 1,046,118.15 1,087,962.88 1,126,041.58 

ผ่อนช าระเงินกู้
ระยะยาว 

 
4,323,144 4,323,144 4,323,144 4,323,144 4,323,144 

ค่าเส่ือมราคา  1,914,100 1,914,100 1,914,100 1,914,100 1,914,100 
รวมต้นทุนคงที่  4,662,000.00  4,803,060.00  4,948,411.80  5,098,187.15  5,252,521.92  

%เพิ่มขึ้น/-ลดลง    3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 
รวมต้นทุนแปรผัน   3,241,560 3,403,638 3,556,802 3,699,074 3,828,541 
%เพิ่มขึ้น/-ลดลง    5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 
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แสดงประมาณการรายจ่ายของการลงทุน (ต่อ) 

รายการ 
ประเภท
ต้นทุน 

ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ค่าจ้างผู้จัดการ คงที่ 417,338.67 429,858.83 442,754.59 456,037.23 469,718.35 
ค่าจ้างพนักงาน
ธุรการทั่วไป 

 
คงที่ 417,338.67 429,858.83 442,754.59 456,037.23 469,718.35 

ค่าจ้างผู้ฝึกสอน คงที่ 1,252,016.00 1,289,576.48 1,328,263.77 1,368,111.69 1,409,155.04 
ค่าจ้ า งพนักงาน
นวด คงที่ 1,752,822.40 1,805,407.07 1,859,569.28 1,915,356.36 1,972,817.05 
ค่างจ้างแม่บ้าน คงที่ 375,604.80 386,872.94 398,479.13 410,433.51 422,746.51 
ค่าจ้างพนักงาน 
รปภ. คงที่ 250,403.20 257,915.30 265,652.75 273,622.34 281,831.01 
ค่าจ้างนักบัญชี คงที่ 208,669.33 214,929.41 221,377.30 228,018.61 234,859.17 
ค่าจ้างพยาบาล คงที่ 278,225.78 286,572.55 295,169.73 304,024.82 313,145.56 
ค่าประกันภัย คงที่ 231,854.81 238,810.46 245,974.77 253,354.02 260,954.64 
ประชาสัมพันธ ์ คงที่ 76,576.89 80,405.74 84,426.03 88,647.33 93,079.69 
ค่าภาษีป้าย คงที่ 34,778.22 35,821.57 36,896.22 38,003.10 39,143.20 
ค่าสวัสดิการ
พนักงาน 

 
คงที่ 115,927.41 119,405.23 122,987.39 126,677.01 130,477.32 

ค่าน้ าค่าไฟ แปรผัน 1,623,751.95 1,664,345.75 1,697,632.67 1,723,097.16 1,740,328.13 
ค่าบ ารุงรักษา แปรผัน 1,159,822.82 1,188,818.39 1,212,594.76 1,230,783.68 1,243,091.52 
ค่าวัตถุดิบ
สิ้นเปลือง 

 
แปรผัน 1,159,822.82 1,188,818.39 1,212,594.76 1,230,783.68 1,243,091.52 

ผ่อนช าระเงินกู้
ระยะยาว 

 
- - - - - 

ค่าเส่ือมราคา  765,000 765,000 765,000 765,000 765,000 
รวมต้นทุนคงที่  5,411,556.18 5,575,434.41 5,744,305.55 5,918,323.24 6,097,645.88 

%เพิ่มขึ้น/-ลดลง   3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 
รวมต้นทุนแปรผัน   3,943,397.60 4,041,982.54 4,122,822.19 4,184,664.53 4,226,511.17 
%เพิ่มขึ้น/-ลดลง   3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 
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แสดงประมาณการรายจ่ายของการลงทุน (ต่อ) 

รายการ 
ประเภท
ต้นทุน 

ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

ค่าจ้างผู้จัดการ คงที่ 483,809.90 498,324.19 513,273.92 528,672.14 544,532.30 
ค่าจ้างพนักงาน
ธุรการทั่วไป 

 
คงที่ 483,809.90 498,324.19 513,273.92 528,672.14 544,532.30 

ค่าจ้างผู้ฝึกสอน คงที่ 1,451,429.69 1,494,972.58 1,539,821.76 1,586,016.41 1,633,596.90 
ค่าจ้ า งพนักงาน
นวด คงที่ 2,032,001.57 2,092,961.61 2,155,750.46 2,220,422.97 2,287,035.66 
ค่างจ้างแม่บ้าน คงที่ 435,428.91 448,491.77 461,946.53 475,804.92 490,079.07 
ค่าจ้างพนักงาน 
รปภ. คงที่ 290,285.94 298,994.52 307,964.35 317,203.28 326,719.38 
ค่าจ้างนักบัญชี คงที่ 241,904.95 249,162.10 256,636.96 264,336.07 272,266.15 
ค่าจ้างพยาบาล คงที่ 322,539.93 332,216.13 342,182.61 352,448.09 363,021.53 
ค่าประกันภัย คงที่ 268,783.28 276,846.77 285,152.18 293,706.74 302,517.94 
ประชาสัมพันธ ์ คงที่ 97,733.68 102,620.36 107,751.38 113,138.95 118,795.90 
ค่าภาษีป้าย คงที่ 40,317.49 41,527.02 42,772.83 44,056.01 45,377.69 
ค่าสวัสดิการ
พนักงาน 

 
คงที่ 134,391.64 138,423.39 142,576.09 146,853.37 151,258.97 

ค่าน้ าค่าไฟ แปรผัน 1,741,198.29 1,742,068.89 1,742,939.93 1,743,811.40 1,744,683.30 
ค่าบ ารุงรักษา แปรผัน 1,243,713.07 1,244,334.92 1,244,957.09 1,245,579.57 1,246,202.36 
ค่าวัตถุดิบ
สิ้นเปลือง 

 
แปรผัน 1,243,713.07 1,244,334.92 1,244,957.09 1,245,579.57 1,246,202.36 

ผ่อนช าระเงินกู้
ระยะยาว 

 
- - - - - 

ค่าเส่ือมราคา  765,000  765,000  765,000  765,000  765,000  
รวมต้นทุนคงที่  6,282,436.86 6,472,864.63 6,669,102.98 6,871,331.10 7,079,733.81 

%เพิ่มขึ้น/-ลดลง   3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 
รวมต้นทุนแปรผัน   4,228,624.43 4,230,738.74 4,232,854.11 4,234,970.53 4,237,088.02 
%เพิ่มขึ้น/-ลดลง   0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 
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แสดงประมาณการรายจ่ายของการลงทุน (ต่อ) 

รายการ 
ประเภท
ต้นทุน 

ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 

ค่าจ้างผู้จัดการ คงที่ 560,868.27 577,694.32 595,025.15 612,875.90 631,262.18 
ค่าจ้างพนักงาน
ธุรการทั่วไป 

 
คงที่ 560,868.27 577,694.32 595,025.15 612,875.90 631,262.18 

ค่าจ้างผู้ฝึกสอน คงที่ 1,682,604.81 1,733,082.95 1,785,075.44 1,838,627.71 1,893,786.54 
ค่าจ้ างพนักงาน
นวด คงที่ 2,355,646.73 2,426,316.14 2,499,105.62 2,574,078.79 2,651,301.15 
ค่างจ้างแม่บ้าน คงที่ 504,781.44 519,924.89 535,522.63 551,588.31 568,135.96 
ค่าจ้างพนักงาน 
รปภ. คงที่ 336,520.96 346,616.59 357,015.09 367,725.54 378,757.31 
ค่าจ้างนักบัญชี คงที่ 280,434.13 288,847.16 297,512.57 306,437.95 315,631.09 
ค่าจ้างพยาบาล คงที่ 373,912.18 385,129.55 396,683.43 408,583.93 420,841.45 
ค่าประกันภัย คงที่ 311,593.48 320,941.29 330,569.53 340,486.61 350,701.21 
ประชาสัมพันธ ์ คงที่ 124,735.69 130,972.48 137,521.10 144,397.15 151,617.01 
ค่าภาษีป้าย คงที่ 46,739.02 48,141.19 49,585.43 51,072.99 52,605.18 
ค่าสวัสดิการ
พนักงาน 

 
คงที่ 155,796.74 160,470.64 165,284.76 170,243.31 175,350.61 

ค่าน้ าค่าไฟ แปรผัน 1,745,555.64 1,746,428.42 1,747,301.64 1,748,175.29 1,749,049.37 
ค่าบ ารุงรักษา แปรผัน 1,246,825.46 1,247,448.87 1,248,072.60 1,248,696.63 1,249,320.98 
ค่าวัตถุดิบ
สิ้นเปลือง 

 
แปรผัน 1,246,825.46 1,247,448.87 1,248,072.60 1,248,696.63 1,249,320.98 

ผ่อนช าระเงินกู้
ระยะยาว 

 
- - - - - 

ค่าเส่ือมราคา  765,000 765,000 765,000 765,000 765,000 
รวมต้นทุนคงที่  7,294,501.74 7,515,831.51 7,743,925.90 7,978,994.10 8,221,251.87 

%เพิ่มขึ้น/-ลดลง   3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 
รวมต้นทุนแปรผัน   4,239,206.56 4,241,326.17 4,243,446.83 4,245,568.55 4,247,691.34 
%เพิ่มขึ้น/-ลดลง   0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 
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แสดงงบก าไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ยอดขาย 19,068,000.00 20,021,400.00 20,922,363.00 21,759,257.52 22,520,831.53 
หัก ต้นทุนแปรผัน 3,241,560.00 3,403,638.00 3,556,801.71 3,699,073.78 3,828,541.36 
หัก ต้นทุนคงที่ 4,662,000.00 4,803,060.00 4,948,411.80 5,098,187.15 5,252,521.92 
หัก ค่าเส่ือมราคา 1,914,100.00 1,914,100.00 1,914,100.00 1,914,100.00 1,914,100.00 
ก า ไ ร / ( ข า ด ทุ น )
ขั้นต้น  9,250,340.00 9,900,602.00 10,503,049.49 11,047,896.59 11,525,668.25 
หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,215,884.25 945,687.75 675,491.25 405,294.75 135,098.25 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ 
ก่อนหักภาษี  8,034,455.75 8,954,914.25 9,827,558.24 10,642,601.84 11,390,570.00 
หัก ภาษีเงินได้ 20% 1,606,891.15 1,790,982.85 1,965,511.65 2,128,520.37 2,278,114.00 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ  6,427,564.60 7,163,931.40 7,862,046.59 8,514,081.47 9,112,456.00 

รายการ ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
ยอดขาย 23,196,456.48 23,776,367.89 24,251,895.25 24,615,673.68 24,861,830.41 
หัก ต้นทุนแปรผัน 3,943,397.60 4,041,982.54 4,122,822.19 4,184,664.53 4,226,511.17 
หัก ต้นทุนคงที่ 5,411,556.18 5,575,434.41 5,744,305.55 5,918,323.24 6,097,645.88 
หัก ค่าเส่ือมราคา 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 
ก า ไ ร / ( ข า ด ทุ น )
ขั้นต้น  13,076,502.69 13,393,950.94 13,619,767.50 13,747,685.91 13,772,673.36 
หัก ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ 
ก่อนหักภาษี  13,076,502.69 13,393,950.94 13,619,767.50 13,747,685.91 13,772,673.36 
หั ก  ภ า ษี เ งิ น ไ ด้   
20% 2,615,300.54 2,678,790.19 2,723,953.50 2,749,537.18 2,754,534.67 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ  10,461,202.16 10,715,160.75 10,895,814.00 10,998,148.73 11,018,138.69 
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แสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 
ยอดขาย 24,874,261.33 24,886,698.46 24,899,141.81 24,911,591.38 24,924,047.18 
หัก ต้นทุนแปรผัน 4,228,624.43 4,230,738.74 4,232,854.11 4,234,970.53 4,237,088.02 
หัก ต้นทุนคงที่ 6,282,436.86 6,472,864.63 6,669,102.98 6,871,331.10 7,079,733.81 
หัก ค่าเส่ือมราคา 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 
ก า ไ ร / ( ข า ด ทุ น )
ขั้นต้น  13,598,200.05 13,418,095.09 13,232,184.72 13,040,289.75 12,842,225.35 
หัก ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ 
ก่อนหักภาษี  13,598,200.05 13,418,095.09 13,232,184.72 13,040,289.75 12,842,225.35 
หั ก  ภ า ษี เ งิ น ไ ด้   
20% 2,719,640.01 2,683,619.02 2,646,436.94 2,608,057.95 2,568,445.07 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ  10,878,560.04 10,734,476.07 10,585,747.78 10,432,231.80 10,273,780.28 

รายการ ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
ยอดขาย 24,936,509.20 24,948,977.45 24,961,451.94 24,973,932.67 24,986,419.64 
หัก ต้นทุนแปรผัน 4,239,206.56 4,241,326.17 4,243,446.83 4,245,568.55 4,247,691.34 
หัก ต้นทุนคงที่ 7,294,501.74 7,515,831.51 7,743,925.90 7,978,994.10 8,221,251.87 
หัก ค่าเส่ือมราคา 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 
ก า ไร / (ขาดทุน )
ขั้นต้น  12,637,800.89 12,426,819.78 12,209,079.21 11,984,370.01 11,752,476.43 
หัก ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 
ก า ไร / (ขาดทุน ) 
สุทธิ ก่อนหักภาษี  12,637,800.89 12,426,819.78 12,209,079.21 11,984,370.01 11,752,476.43 
หั ก  ภาษี เ งิน ได้   
20% 2,527,560.18 2,485,363.96 2,441,815.84 2,396,874.00 2,350,495.29 
ก า ไร / (ขาดทุน ) 
สุทธิ  10,110,240.72 9,941,455.82 9,767,263.37 9,587,496.01 9,401,981.14 
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แสดงงบกระแสเงินสด 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,250,340.00 9,900,602.00 10,503,049.49 11,047,896.59 11,525,668.25 
ค่าเส่ือมราคา 1,914,100.00 1,914,100.00 1,914,100.00 1,914,100.00 1,914,100.00 
ก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม
ราคา 11,164,440.00 11,814,702.00 12,417,149.49 12,961,996.59 13,439,768.25 
หัก ภาษธีุรกิจ (1,606,891.15) (1,790,982.85) (1,965,511.65) (2,128,520.37) (2,278,114.00) 
กระแสเงินสดกิจกรรม
ด าเนินงาน 9,557,548.85 10,023,719.15 10,451,637.84 10,833,476.22 11,161,654.25 
ดอกเบี้ยจา่ย (1,215,884.25) (945,687.75) (675,491.25) (405,294.75) (135,098.25) 
ช าระเงินกู้ระยะยาว (4,323,144.00) (4,323,144.00) (4,323,144.00) (4,323,144.00) (4,323,144.00) 
กระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงิน (5,539,028.25) (5,268,831.75) (4,998,635.25) (4,728,438.75) (4,458,242.25) 
เงินสดเพิ่มสุทธ ิ 4,018,520.60 4,754,887.40 5,453,002.59 6,105,037.47 6,703,412.00 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,300,000.00 5,318,520.60 10,073,408.00 15,526,410.59 21,631,448.06 
บวก ยอดคงเหลือต้น
งวด 5,318,520.60 10,073,408.00 15,526,410.59 21,631,448.06 28,334,860.07 

 

รายการ ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
รายได้จากการ
ด าเนินงาน 13,076,502.69 13,393,950.94 13,619,767.50 13,747,685.91 13,772,673.36 
ค่าเส่ือมราคา 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 
ก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม
ราคา 13,841,502.69 14,158,950.94 14,384,767.50 14,512,685.91 14,537,673.36 
หัก ภาษธีุรกิจ (2,615,300.54) (2,678,790.19) (2,723,953.50) (2,749,537.18) (2,754,534.67) 
กระแสเงินสดกิจกรรม
ด าเนินงาน 11,226,202.16 11,480,160.75 11,660,814.00 11,763,148.73 11,783,138.69 
ดอกเบี้ยจา่ย - - - - - 
ช าระเงินกู้ระยะยาว - - - - - 
กระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงิน - - - - - 
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ 11,226,202.16 11,480,160.75 11,660,814.00 11,763,148.73 11,783,138.69 
ยอดคงเหลือปลายงวด 28,334,860.07 39,561,062.22 51,041,222.97 62,702,036.98 74,465,185.71 
บวก ยอดคงเหลือต้น
งวด 39,561,062.22 51,041,222.97 62,702,036.98 74,465,185.71 86,248,324.39 
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แสดงงบกระแสเงินสด (ต่อ) 
รายการ ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 

รายได้จากการ
ด าเนินงาน 13,598,200.05 13,418,095.09 13,232,184.72 13,040,289.75 12,842,225.35 
ค่าเส่ือมราคา 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 
ก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม
ราคา 14,363,200.05 14,183,095.09 13,997,184.72 13,805,289.75 13,607,225.35 
หัก ภาษธีุรกิจ (2,719,640.01) (2,683,619.02) (2,646,436.94) (2,608,057.95) (2,568,445.07) 
กระแสเงินสด
กิจกรรมด าเนินงาน 11,643,560.04 11,499,476.07 11,350,747.78 11,197,231.80 11,038,780.28 
ดอกเบี้ยจา่ย - - - - - 
ช าระเงินกู้ระยะยาว - - - - - 
กระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงิน - - - - - 
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ 11,643,560.04 11,499,476.07 11,350,747.78 11,197,231.80 11,038,780.28 
ยอดคงเหลือปลาย
งวด 86,248,324.39 97,891,884.43 109,391,360.50 120,742,108.28 131,939,340.08 
บวก ยอดคงเหลือต้น
งวด 97,891,884.43 109,391,360.50 120,742,108.28 131,939,340.08 142,978,120.35 

 

รายการ ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
รายได้จากการ
ด าเนินงาน 12,637,800.89 12,426,819.78 12,209,079.21 11,984,370.01 11,752,476.43 
ค่าเส่ือมราคา 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 
ก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม
ราคา 13,402,800.89 13,191,819.78 12,974,079.21 12,749,370.01 12,517,476.43 
หัก ภาษธีุรกิจ (2,527,560.18) (2,485,363.96) (2,441,815.84) (2,396,874.00) (2,350,495.29) 
กระแสเงินสด
กิจกรรมด าเนินงาน 10,875,240.72 10,706,455.82 10,532,263.37 10,352,496.01 10,166,981.14 
ดอกเบี้ยจา่ย - - - - - 
ช าระเงินกู้ระยะยาว - - - - - 
กระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงิน - - - - - 
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ 10,875,240.72 10,706,455.82 10,532,263.37 10,352,496.01 10,166,981.14 
ยอดคงเหลือปลาย
งวด 142,978,120.35 153,853,361.07 164,559,816.89 175,092,080.26 185,444,576.27 
บวก ยอดคงเหลือต้น
งวด 153,853,361.07 164,559,816.89 175,092,080.26 185,444,576.27 195,611,557.41 
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แสดงงบฐานะการเงิน 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 5,318,520.60 10,073,408.00 15,526,410.59 21,631,448.06 28,334,860.07 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,318,520.60 10,073,408.00 15,526,410.59 21,631,448.06 28,334,860.07 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  31,131,400.00 29,217,300.00 27,303,200.00 25,389,100.00 23,475,000.00 
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด  36,449,920.60 39,290,708.00 42,829,610.59 47,020,548.06 51,809,860.07 

หนี้สิน       
หนี้สินหมุนเวียน  - - - - - 
เงินกู้ระยะยาว  17,292,576.00 12,969,432.00 8,646,288.00 4,323,144.00 - 
รวมหนี้สินทั้งหมด 17,292,576.00 12,969,432.00 8,646,288.00 4,323,144.00 - 

ทุน/ส่วนของเจ้าของ       
ทุน 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิสะสม 
ยกไป 7,727,564.60 14,891,496.00 22,753,542.59 31,267,624.06 40,380,080.07 
รวมส่วนของเจ้าของ 19,157,344.60 26,321,276.00 34,183,322.59 42,697,404.06 51,809,860.07 
รวมหนี้สิน และสว่นของ
เจ้าของ  36,449,920.60 39,290,708.00 42,829,610.59 47,020,548.06 51,809,860.07 

 
รายการ ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 39,561,062.22 51,041,222.97 62,702,036.98 74,465,185.71 86,248,324.39 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  39,561,062.22 51,041,222.97 62,702,036.98 74,465,185.71 86,248,324.39 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,710,000.00 21,945,000.00 21,180,000.00 20,415,000.00 19,650,000.00 
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด  62,271,062.22 72,986,222.97 83,882,036.98 94,880,185.71 105,898,324.39 

หนี้สิน       
หนี้สินหมุนเวียน  - - - - - 
เงินกู้ระยะยาว  - - - - - 
รวมหนี้สินทั้งหมด - - - - - 

ทุน/ส่วนของเจ้าของ       
ทุน 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิสะสม 
ยกไป 50,841,282.22 61,556,442.97 72,452,256.98 83,450,405.71 94,468,544.39 
รวมส่วนของเจ้าของ 62,271,062.22 72,986,222.97 83,882,036.98 94,880,185.71 105,898,324.39 
รวมหนี้สิน และสว่นของ
เจ้าของ  62,271,062.22 72,986,222.97 83,882,036.98 94,880,185.71 105,898,324.39 
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แสดงงบฐานะการเงิน (ต่อ) 
รายการ ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 97,891,884.43 109,391,360.50 120,742,108.28 131,939,340.08 142,978,120.35 
ร ว ม สิ น ท รั พ ย์
หมุนเวียน  97,891,884.43 109,391,360.50 120,742,108.28 131,939,340.08 142,978,120.35 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,885,000.00 18,120,000.00 17,355,000.00 16,590,000.00 15,825,000.00 
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด  116,776,884.43 127,511,360.50 138,097,108.28 148,529,340.08 158,803,120.35 

หนี้สิน       
หนี้สินหมุนเวียน - - - - - 
เงินกู้ระยะยาว  - - - - - 
รวมหนี้สินทั้งหมด - - - - - 
ทุน/ส่วนของเจ้าของ       

ทุน 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ
สะสม ยกไป 105,347,104.43 116,081,580.50 126,667,328.28 137,099,560.08 147,373,340.35 
รวมส่วนของเจ้าของ 116,776,884.43 127,511,360.50 138,097,108.28 148,529,340.08 158,803,120.35 
รวมหนี้สิน และสว่น
ของเจ้าของ  116,776,884.43 127,511,360.50 138,097,108.28 148,529,340.08 158,803,120.35 

 

รายการ ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสด 153,853,361.07 164,559,816.89 175,092,080.26 185,444,576.27 195,611,557.41 
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน  153,853,361.07 164,559,816.89 175,092,080.26 185,444,576.27 195,611,557.41 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,060,000.00 14,295,000.00 13,530,000.00 12,765,000.00 12,000,000.00 
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด  168,913,361.07 178,854,816.89 188,622,080.26 198,209,576.27 207,611,557.41 

หนี้สิน       
หนี้สินหมุนเวียน - - - - - 
เงินกู้ระยะยาว  - - - - - 
รวมหนี้สินทั้งหมด - - - - - 
ทุน/ส่วนของเจ้าของ       

ทุน 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 11,429,780.00 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ
สะสม ยกไป 157,483,581.07 167,425,036.89 177,192,300.26 186,779,796.27 196,181,777.41 
รวมส่วนของเจ้าของ 168,913,361.07 178,854,816.89 188,622,080.26 198,209,576.27 207,611,557.41 
รวมหนี้สิน และสว่น
ของเจ้าของ 168,913,361.07 178,854,816.89 188,622,080.26 198,209,576.27 207,611,557.41 
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