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บทที ่1  
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 

 
 ธนาคารออมสินเกิดข้ึนดว้ยพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว
รัชกาลท่ี 6 เพื่อใหป้ระชาชนไดรู้้จกัเก็บออม และมีสถานท่ีเก็บรักษาเงินทองของประชาชน โดยทรง
ริเร่ิมจดัตั้งคลงัออมสินทดลองข้ึนก่อน โดยทรงพระราชทานนามวา่ “แบงคลี์ฟอเทีย” ในปี พ.ศ. 2450 
และไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช ้“พระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456” โดย
ไดเ้ร่ิมประกาศใชใ้นวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระราชด าริเห็นควรให้โอนคลงัออมสินให้ไปอยู่ในความดูแลของ
กรมไปรษณียโ์ทรเลข (ธนาคารออมสิน, 2556) 
 
 เม่ือส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลไดเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพยแ์ละ
ความส าคญัของคลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันาประเทศจึงไดย้กฐานะของคลงัออมสินข้ึนเป็นองคก์ร
ของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ด าเนินธุรกิจภายใต ้“พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ.2489”
บริหารงานโดยอิสระภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั เร่ิมด าเนินธุรกิจในรูปของธนาคารออมสิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2490 
จนถึงปัจจุบนั โดยในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีธนาคารออมสินมีอายุครบ 101 ปี 
ธนาคารออมสินไดข้ยายกิจการสาขาให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,121 สาขา  
ทัว่ประเทศ 
 
 ภายใตส้ภาวะกดดนัจากการท่ีสถาบนัการเงินในประเทศไทยมีสภาวการณ์แข่งขนัท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน ส่งผลใหธ้นาคารพาณิชยต่์างๆ ตอ้งมีการพฒันาการบริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินข้ึนใหม่ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้ ณ ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยไ์ม่ไดท้  า
หนา้ท่ีเป็นเพียงสถาบนัท่ีรับฝากเงินจากสาธารณชนทัว่ไป และให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียเงินฝาก 
หรือการปล่อยสินเช่ือและรับผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินกูเ้ท่านั้น ธนาคารพาณิชยย์งัสามารถหา
รายไดจ้ากช่องทางอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นรายไดจ้ากดอกเบ้ีย และรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย เช่น ค่าธรรมเนียม
และบริการ ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน และก าไร 
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ปี พ.ศ. 

รายไดจ้ากปริวรรต รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 

(ขาดทุน) จากการปริวรรต จากภาพท่ี 1.1 แสดงให้เห็นถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล รายไดท่ี้
ไม่ใช่ดอกเบ้ีย และรายไดท่ี้เกิดจากปริวรรตเงินตราของธนาคารพาณิชย ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2547 
ถึง พ.ศ. 2554 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียท่ีสูงถึงร้อยละ 37 ของรายได้
ดอกเบ้ียและเงินปันผล ในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนจากร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2547 โดยท่ีรายไดท่ี้
มิใช่ดอกเบ้ียก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากมูลค่า 96,613 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547 
เพิ่มข้ึนเป็น 171,230 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2554  หรือเพิ่มข้ึนเกือบ 2 เท่า ในช่วงเวลาไม่ถึง 10 ปี และ
เม่ือพิจารณาเฉพาะรายไดจ้ากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ พบวา่มีทิศทางท่ีเพิ่มสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 
สัดส่วนของการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกบัรายได้อ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจาก   
ร้อยละ 14 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 18 ในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงแมว้า่รายไดจ้ากการปริวรรตเงินตรา
ถึงแมไ้ม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากการเปิดประเทศ และการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 

ภาพที่ 1.1  รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล รายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย และรายได้ท่ีเกิดจากปริวรรต
เงินตราของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2554 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 
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 การให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นอีกบริการหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ี
ไม่ใช่ดอกเบ้ียให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะไดรั้บรายไดจ้ากส่วนต่างท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน
ดา้นรับซ้ือกบัอตัราแลกเปล่ียนดา้นขายเงินตราต่างประเทศ ร่วมกบัปริมาณการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยหากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพิ่มสูงข้ึนยอ่มส่งผลต่อรายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศให้เพิ่มข้ึนได ้จากภาพท่ี 1.2 ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปริมาณการซ้ือ - ขาย
เงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชยใ์นปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2556 ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง จากปริมาณการซ้ือเงินตราต่างประเทศ 70,956 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 
360,854 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2556 และปริมาณขายเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนจาก 64,649 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2546 เป็น 351,265 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2556 สามารถแสดง
ให้เห็นไดว้า่ ปริมาณซ้ือ - ขายเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ส่งผล
ใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 
 

 
 
ภาพที ่1.2  ปริมาณการซ้ือ - ขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์ในประเทศไทยปี 
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 
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ปริมาณการซ้ือเงินตราต่างประเทศ ปริมาณการขายเงินตราต่างประเทศ 
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 ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินท่ีได้เปล่ียนแปลง และปรับปรุงพฒันาระบบการ
ด าเนินการ และการให้บริการแก่ลูกคา้ในทุกๆ ด้าน ให้มีการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ รวมทั้ง
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรมากยิ่งข้ึน เพื่อรองรับความ
ตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั ธนาคารออมสินจึงมีหนา้ท่ีในการให้บริการ
ลูกค้าไม่ต่างไปจากธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป และต้องพฒันาการให้บริการใหม่ๆ อยู่เสมอ และ
ธนาคารออมสินก็เป็นธนาคารแห่งหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย เน่ืองจากเป็น
ช่องทางท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบัธนาคาร และนับวนัจะเพิ่มความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ โดย
รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของธนาคารออมสินประกอบดว้ยรายได ้2 ส่วน คือ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม
และบริการ และรายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ซ่ึงรายได้จากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นส่วนหน่ึงของรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน โดยท่ีธนาคารออมสินมีปริมาณธุรกรรม
จากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เพิ่มข้ึนจาก 44,494,925.77 บาท ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 
54,001,317.58 บาท ในปี พ.ศ. 2556 หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 21.37 
 
 ธนาคารออมสินเปิดให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมี
ความตอ้งการใชเ้งินตราต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ หรือเพื่อการท่องเท่ียว
ก็ตาม ธนาคารออมสินได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ขยายขอบเขตการท าธุรกรรมทาง 
การเงิน โดยเปิดให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในปี พ.ศ. 2548 ภายใตก้ารดูแลของฝ่าย
ธุรกิจปริวรรต จากภาพท่ี 1.3 แสดงให้เห็นรายไดจ้ากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ของธนาคารออมสินท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 (รายไดคิ้ดเปรียบเทียบ
จากอัตราแลกเปล่ียนส้ินวนั) โดยเพิ่มจาก 4.91 ล้านบาท เป็น 29.43 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม          
ทุกธนาคารก็ต้องการรายได้จากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเช่นกัน โดยนอกจากการ
ให้บริการท่ีธนาคารสาขาแล้วยงัมีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Booth 
Exchange) ในพื้นท่ีต่างๆ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ย 
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ภาพที ่1.3  รายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศธนาคารออมสิน 
 ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  
ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2557) 
   
 การให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนั้นมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑ์ คือ 
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย เมืองพทัยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว     
ท่ีเป็นท่ีนิยมอนัดบัตน้ๆ ของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่งผลให้มีโรงแรมท่ีพกัเปิดให้บริการ   
เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน จากภาพท่ี 1.4 แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยาท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนจาก 
5,063,408 คน ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 13,366,258 คน ในปี พ.ศ. 2553 แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ
พื้นท่ีในเขตพทัยาท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นอยา่งมาก 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 
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ภาพที ่1.4  จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยาในปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2553 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว (2557) 
  
 ในปี พ.ศ. 2556 ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
รูปแบบของธนาคารสาขาทั้งส้ิน 994 สาขา และในรูปของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 22 แห่ง เม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยท่ี์ให้บริการรายอ่ืนๆ ดงัในตารางท่ี 1.1 
แสดงให้เห็นถึงปริมาณของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ 
ธนาคารออมสินยงันบัวา่มีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนอ้ยกวา่ธนาคารพาณิชย์
อ่ืนๆ มาก รวมทั้งในพื้นท่ีเมืองพทัยาซ่ึงเป็นตลาดเป้าหมายในการหารายไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์สังเกตไดจ้ากจ านวนหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศกวา่ร้อยละ 15 - 20 กระจุกตวัอยูใ่นเขตเมืองพทัยา ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขนั หรือการสร้างรายไดข้องธนาคาร  
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จ านวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติ 

จ านวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ 
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ตารางที ่1.1  จ านวนหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์ 
 

ธนาคาร 
จ านวนสาขาเต็ม

รูปแบบ 

จ านวนหน่วยให้บริการ 
แลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศทัว่ประเทศ 

จ านวนหน่วยให้บริการ 
แลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศในพทัยา 

กสิกรไทย1) 999 100 20 
กรุงศรีอยธุยา2) 611 68 15 
กรุงไทย3) 1,177 89 14 
ทหารไทย4) 458 79 14 
ไทยพาณิชย์5) 1,181 73 13 
กรุงเทพ6) 1,083 50 9 
ออมสิน7) 1,103 22 8 

ทีม่า : 1)https://www.kasikornbank.com,  30 สิงหาคม 2557. 
 2)https://www.krungsri.com,  30 สิงหาคม 2557. 
 3)https://www.ktb.co.th,  30 สิงหาคม 2557. 
 4)https://www.tmbbank.com,  30 สิงหาคม 2557. 
 5)https://www.scb.co.th,  30 สิงหาคม 2557. 
 6)https://www.bangkokbank.com,  30 สิงหาคม 2557. 
 7)https://www.gsb.or.th,  30 สิงหาคม 2557. 
 
 เมืองพทัยาก็เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีธนาคารออมสินให้ความสนใจในการหาพื้นท่ีเพื่อเปิด
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีผ่านมาธนาคารออมสินมีหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเปิดให้บริการในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยาแลว้ทั้งส้ิน 8 แห่ง โดยกระจาย
ไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ทั้งพทัยาเหนือ พทัยากลาง และพทัยาใต ้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีปริมาณธุรกรรมเฉล่ีย
มากกว่าพื้นท่ีอ่ืน โดยคิดเป็นร้อยละ 54.80 ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดท่ีมาจากหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1.2  
 
 นับว่าเมืองพทัยาเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศจ านวนมากให้กับธนาคารออมสิน ซ่ึงในปัจจุบันยงัมีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของเมืองพทัยาและนอ้ยกวา่ความตอ้งการของลูกคา้ท าให้
ธนาคารสูญเสียโอกาสท่ีจะท ารายไดใ้ห้กบัธนาคาร ซ่ึงการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

https://www.kasikornbank.com/
https://www.krungsri.com/
https://www.ktb.co.th/
https://www.bangkokbank.com/
https://www./
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ต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเพิ่มข้ึนจะช่วยท าให้รายได้จากการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินเพิ่มสูงข้ึนดว้ย 
 
ตารางที ่1.2  ปริมาณธุรกรรมของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร    
  ออมสินแยกรายจงัหวดั ในปี 2556 
 

พืน้ที่ 
ปริมาณธุรกรรม ระหว่าง
วนัที ่1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556 

จ านวนหน่วยให้บริการ
แลกเปลีย่นฯ 

เฉลีย่ต่อหน่วยให้บริการ
แลกเปลีย่นฯ 

กรุงเทพฯ 152,618,052.94 6 25,436,342.16 
พทัยา 243,553,513.79 8 30,444,189.22 
เชียงราย 13,869,870.38 1 13,869,870.38 
ภูเก็ต 7,011,525.22 2 3,505,762.61 

กาญจนบุรี 20,317,874.11 1 20,317,847.11 
กระบ่ี 338,461.46 1 338,461.46 

หนองคาย 3,230,625.99 1 3,230,625.99 
พงังา 3,553,435.23 1 3,553,435.23 
รวม 444,493,359.12 21  

ท่ีมา: ฝ่ายธุรกิจปริวรรต ธนาคารออมสิน (2557) 
 
 จากจ านวนหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินท่ียงัมี
จุดใหบ้ริการจ านวนนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ และจากนโยบายการเพิ่มรายไดท่ี้
ไม่ใช่ดอกเบ้ีย ธนาคารออมสินจึงมีเป้าหมายในการขยายจุดให้บริการในรูปแบบของหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นช่องทางการใหบ้ริการท่ีใชเ้งินลงทุนนอ้ยกวา่การเปิดสาขา และตอ้งการใชพ้ื้นท่ีเพื่อ
เปิดให้บริการนอ้ยกวา่สาขา ท าให้เขา้ถึงตวันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ไปยงัพื้นท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยูจ่  านวนมาก เช่น 
โรงแรมท่ีพกั หรือสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆ ในเมืองไทย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของ
ธนาคารในการขยายจุดให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกคา้และเพื่อเป็นการขยายช่อง
ทางการเพิ่มรายได้ให้กบัธนาคารนั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมของพื้นท่ี และความเป็นไปไดท้างการเงินในการเปิดให้บริการ หรือ การเปิดให้บริการใน
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พื้นท่ีใดท่ีมีความเป็นไปได้ทางการเงินมากกว่า เพื่อเป็นการก าหนดนโยบายของธนาคารในการ
ขยายจุดใหบ้ริการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 

 1. เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ในพื้นท่ีเมืองพทัยา 
 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางการเงินในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ของธนาคารออมสินในพื้นท่ีเมืองพทัยา 

 
ขอบเขตในการศึกษา 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
 
 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

- เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศของธนาคารออมสิน 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารของธนาคารออมสินในการน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา และ
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีไปใช้เป็นแนวทางและก าหนดนโยบายในการพิจารณา
ตดัสินใจลงทุนเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัองคก์รอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าต่อไป 
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นิยามศัพท์ 
 

หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Booth Exchange) หมายถึง จุดให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สามารถให้บริการซ้ือเงินตราต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศ 
โอนเงินด่วนระหวา่งประเทศ Online Payment รวมทั้งการให้บริการตูถ้อนเงินสดอตัโนมติั โดยมี
เวลาเปิดใหบ้ริการแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของพื้นท่ี (ธนาคารออมสิน, 2557) 

 
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต หมายถึง หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารตวัแทน และโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ 
(Xpress Money) ของธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน, 2549) 

 
ปริวรรตเงินตรา หมายถึง การแลกเปล่ียน การซ้ือขาย ซ่ึงกระท าได้ทั้ งในลักษณะการ

แลกเปล่ียนส่ิงของต่อส่ิงของโดยตรง หรือใช้เงินตรา เครดิต และปัจจยัช าระเงินอ่ืนๆ แลกเปล่ียนต่อ
ส่ิงของก็ได ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)  
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บทที ่2  
 

ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา โดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีและ
ความเป็นไปไดท้างการเงินในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในเขตพื้นท่ี
เมืองพทัยานั้น ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาและคน้ควา้แนวความคิดทฤษฎีรวมถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
 

2.1 แนวคิดการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้ง 
2.1.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งอุตสาหกรรม 
2.1.2 ปัจจยัในการเลือกท าเลท่ีตั้งทางการตลาดและการบริการ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์โครงการ 
2.3 แนวคิดการก าหนดตน้ทุนโครงการ 

 
2.1 แนวคิดการตัดสินใจเลอืกท าเลทีต่ั้ง 
 
 ณฐัพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) กล่าววา่ ท าเลท่ีตั้ง หมายถึง สถานท่ีส าหรับประกอบกิจกรรม
ทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และนโยบายท่ีตั้งไวข้อง
องค์กร เช่น โรงงาน คลงัสินคา้ ส านกังานใหญ่ หรือสาขา เป็นตน้ ท าเลท่ีตั้งมีความส าคญัต่อการ
ผลิตและการด าเนินงานขององค์กร การเลือกท่ีตั้งจึงเป็นกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อก าหนดสถานท่ีท่ีธุรกิจสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งสะดวก มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ได้
ท  าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงมีความจ าเป็นและความส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้ง ดงัน้ี 

 
ความจ าเป็นในการเลอืกท าเลทีต่ั้ง 

 
นอกจากธุรกิจท่ีเร่ิมประกอบกิจการใหม่ท่ีจะตอ้งเลือกท าเลท่ีตั้งแลว้ องค์กรท่ีประกอบธุรกิจ

และประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจการมีความก้าวหน้าต้องการขยายกิจการ โดยการตั้งสาขาของ
องค์กรเพิ่มข้ึนก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้ง อาทิเช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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เป็นตน้ สาเหตุอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้จ  าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งใหม่อาจมาจากสถานท่ีท่ีประกอบ
กิจการในปัจจุบนัมีเน้ือท่ีน้อยเกินไปไม่สามารถขยายกิจการได้ หรือมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน
การตลาด หรือตน้ทุนในการประกอบกิจการในสถานท่ีปัจจุบนัถึงจุดอ่ิมตวัหรือแพงกว่าเม่ือเทียบ
กบัสถานท่ีอ่ืนท่ีน่าสนใจ การเลือกท าเลท่ีตั้งใหม่อนัเน่ืองมาจากทรัพยากรในสถานท่ีท่ีประกอบ
กิจการในปัจจุบนัไดห้มดลง เช่น เหมืองแร่ แหล่งน ้ามนัดิบ เป็นตน้ 
 

ความส าคัญในการเลอืกท าเลทีต่ั้ง 
 
 การเลือกท าเลท่ีตั้ งมีส่วนส าคัญต่อการออกแบบระบบการผลิตและการให้บริการใน           
2 ลกัษณะ คือ (จุฑามาศ อินทร์แกว้, 2556) 
 

1. การเลือกท าเลท่ีตั้งเป็นเร่ืองการผกูพนัระยะยาว หากมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดจะ
เป็นการยากต่อการแกไ้ข 

 
2. การเลือกท าเลท่ีตั้งยอ่มมีผลกระทบต่อรายไดท่ี้จะไดรั้บ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัการซ่ึง

รวมทั้งค่าใชจ่้ายคงท่ีและค่าใชจ่้ายผนัแปรต่างๆ ซ่ึงถา้เลือกท าเลท่ีตั้งไดไ้ม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิด
ผลในเร่ืองค่าขนส่งท่ีแพง ขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ขาดแคลนวตัถุดิบ หรืออุปสรรคอ่ืนๆ อนั
เป็นผลเสียต่อการผลิตหรือการปฏิบติัการ ลกัษณะท าเลท่ีตั้งโดยทัว่ไปอาจจะไม่มีท าเลใดท าเลหน่ึง
ดีกวา่ท าเลอ่ืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั แต่มีหลายๆ ท าเลท่ีองคก์รสามารถยอมรับได ้ดงันั้น หลายๆ องคก์ร
จึงไม่ได้ก าหนดการเลือกท าเลท่ีหน่ึงท่ีใดโดยเฉพาะ แต่จะท าการหาท าเลท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีจะ
เลือกและหลีกเล่ียงการเลือกท าเลท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในอนาคต 

 

จากความจ าเป็นและความส าคัญในการเลือกท าเลท่ีตั้ งจะเห็นได้ว่าท าเลท่ีตั้ งนั้ นมี
ความส าคญัต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยดัตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ในดา้นต่างๆ เช่น การขนส่ง และยงัช่วยเพิ่มรายไดแ้ละก าไรให้กบัธุรกิจ ธุรกิจจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ต่างๆ ในการก าหนดท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
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2.1.1 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อท าเลทีต่ั้งอุตสาหกรรม 
 
 การเลือกแหล่งท่ีตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมมีความส าคญัอย่างมากต่อต้นทุน หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตสินคา้และบริการ ดังนั้นจึงมีปัจจยัหลายประการท่ีมีความจ าเป็น      
ในการเลือกท าเลท่ีตั้งอุตสาหกรรม 
 
 ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งอุตสาหกรรม (นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 
2532) ประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ีตั้งอุตสาหกรรมหลกั และปัจจยัท่ีตั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดงัน้ี 
 

 1) ปัจจัยทีต่ั้งอุตสาหกรรมหลกั 
 

 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัท่ีตั้ งอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพิจารณาคือ ปัจจยัการผลิต
หลกั ไดแ้ก่ ท่ีดิน ทุน วตัถุดิบและพลงังาน แรงงาน และกิจกรรมตติยภูมิ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ท่ีดิน กิจการอุตสาหกรรมใช้ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
คลงัสินคา้หรือเตรียมพื้นท่ีไวข้ยายกิจการในอนาคต การใชท่ี้ดินของโรงงานอุตสาหกรรมจะข้ึนกบั
ประเภทของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ หรืออุตสาหกรรมกลัน่น ้ ามนั จะใช้
พื้นท่ีมาก ในขณะท่ีอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร และ
อุตสาหกรรมตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป จะใชพ้ื้นท่ีนอ้ยกวา่  

 
ท่ีดินมีความส าคญัต่อโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นท าเลท่ีตั้งของโรงงาน ท่ีดิน

ซ่ึงอยู่ในบริเวณเมืองจะมีความพร้อมดา้นระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ดงันั้น ท่ีดินในเมืองจึงมีราคาสูง ราคาท่ีดินจะลดลงตามระยะทางท่ีห่างจากศูนยก์ลางเมืองออกไป 
การก าหนดท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นเร่ืองส าคญั หากตั้งโรงงานในพื้นท่ีซ่ึงท่ีดินมีราคาต ่า   
จะเป็นการลดตน้ทุนการผลิต แต่อาจมีปัญหาตามมาคือ ท่ีดินราคาต ่ามกัมีค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจ
สูงกวา่ปรกติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นท่ี หรือค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบสาธารณูปโภค
ข้ึนใชเ้อง 

 
 ทุน มีความส าคัญต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ทุนจะเก่ียวข้องใน          

ทุกขั้นตอนการผลิต นบัตั้งแต่การเช่าหรือซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างโรงงาน การซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
ในการผลิตสินคา้ การจา้งบุคลากรทุกระดบั และดา้นการตลาด โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการจะสนใจ
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ลงทุนในกิจการท่ีมีความเส่ียงต่อความลม้เหลวนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงมกัเลือกลงทุนใน
บริเวณท่ีมีปัจจยัการผลิตอยู่พร้อม และสามารถขยายก าลงัการผลิตให้มากข้ึนได้ ด้วยการใช้เงิน
ลงทุนน้อยกว่าการสร้างโรงงานในท่ีแห่งใหม่ ดงันั้นย่านอุตสาหกรรมจึงตอ้งมีปัจจยัท่ีเก้ือหนุน
ระหวา่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเดียวกนั หรือชกัจูงใหเ้กิดการลงทุนใหม่ 

 
การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งลงทุนก่อสร้างโรงงานหรือส่ิงอ านวยความ

สะดวกอ่ืนเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ จะมีค่าก่อสร้างท่ีผนัแปร
ไปตามพื้นท่ีอาจมีผลต่อท่ีตั้งอุตสาหกรรมได ้

 
 วตัถุดิบและพลงังาน สินคา้อุตสาหกรรมตอ้งใช้วตัถุดิบหลายชนิด ซ่ึงอาจเป็น
สินคา้เกษตรกรรมหรือสินคา้อุตสาหกรรมก็ได ้วตัถุดิบท่ีใช้มีลกัษณะต่างๆ กนั ท าให้อิทธิพลของ
วตัถุดิบแต่ละชนิดมีผลต่อท่ีตั้งโรงงานแตกต่างกนั กล่าวคือถา้วตัถุดิบมีขนาดใหญ่ หรือมีน ้ าหนกั
มากจะท าให้เสียค่าขนส่งมาก เม่ือตอ้งใช้วตัถุดิบดงักล่าว โรงงานอุตสาหกรรมอาจตอ้งตั้งอยู่ใกล้
แหล่งวตัถุดิบเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีใช้เป็นของเสียหาย ง่ายโรงงาน
จะตอ้งตั้งอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบเช่นกนั ในทางตรงกนัขา้มถา้วตัถุดิบมีปริมาณน้อยและน ้ าหนกัเบา 
โรงงานไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ แต่โรงงานอาจเลือกตั้งใกลปั้จจยัอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกวา่
อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป อุตสาหกรรมรถยนต ์จะใชผ้ลผลิตของ
อุตสาหกรรมอ่ืนมาเป็นวตัถุดิบในการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปจึงมกัตั้งอยู่ใกล้
แหล่งท่ีมีโรงงานทอผา้มากกวา่ตั้งอยูใ่กลแ้หล่งปลูกฝ้าย และโรงงานอุตสาหกรรมรถยนตม์กัตั้งอยู่
ใกลแ้หล่งอุตสาหกรรมโลหะ ส่วนโรงงานท่ีผลิตสินคา้ประเภทเดียวกนัอาจกระจายอยูภ่ายในพื้นท่ี 
เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบหลากหลายท่ีมีการกระจายไม่สม ่าเสมอ บางท าเลมีมาก บางท าเลมีนอ้ยหรือไม่มี
เลย 

 
 ส่วนพลงังานและเช้ือเพลิง เป็นปัจจยัส าคญัของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
ปัจจุบนัโรงงานอุตสาหกรรมพึ่งพาพลงังานไฟฟ้าในการผลิตเป็นอย่างมาก บางโรงงานพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุด ต้นทุนการผลิตสินค้าจะสูงหรือต ่าข้ึนกับปริมาณการใช้พลังงาน
เช้ือเพลิง อุตสาหกรรมบางประเภทใช้พลงังานเช้ือเพลิงในการผลิตในปริมาณไม่เท่ากนั อีกทั้ง
ลกัษณะการใชย้งัแตกต่างกนัอีกดว้ย 

 
 ในระยะแรกอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานและเช้ือเพลิงปริมาณมากตอ้งไปตั้งอยู่
ในแหล่งพลงังานเช้ือเพลิงเพื่อลดค่าขนส่งวตัถุดิบ ต่อมาเม่ือผลิตไฟฟ้าและน ้ ามนัไดส้ าเร็จ   ท าให้
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สามารถเคล่ือนยา้ยพลงังานเช้ือเพลิงจากแหล่งวตัถุดิบไปสู่ตลาดได้ง่าย รวมทั้งค่าขนส่งมีอตัรา
ต ่าลง เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าให้ความส าคญัทางท่ีตั้งของแหล่งพลงังานเช้ือเพลิง
ลดลง ปัจจุบนัไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของอุตสาหกรรมการผลิตแทบทุก
ประเภท 

 
แรงงาน การจดัตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตอ้งพิจารณาจ านวนแรงงานในพื้นท่ีนั้นๆ 

วา่มีมากนอ้ยเพียงใด มีแรงงานระดบัท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด และมีอตัราค่าจา้งแรงงานสูงหรือต ่า 
โดยทัว่ไป แรงงานจะมีอยู่ทุกแห่ง การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใกลแ้หล่งแรงงานจะช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายในดา้นต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างท่ีพกั และบริการสาธารณูปโภคส าหรับแรงงาน 
เป็นต้น ดังนั้ น แหล่งแรงงานจึงสามารถดึงดูดให้กิจกรรมอุตสาหกรรมเข้าไปตั้ งโรงงานได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งแรงงานราคาต ่า 

 
การใช้แรงงานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทไม่เหมือนกนั อุตสาหกรรมบาง

ประเภทตอ้งการแรงงานท่ีมีความช านาญสูง แต่อุตสาหกรรมบางประเภทตอ้งการแรงงานท่ีมีความ
ช านาญต ่า ดงันั้นความตอ้งการแรงงานและประเภทแรงงานจึงเป็นปัจจยัในการก าหนดท่ีตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเช่นกนั ค่าจา้งแรงงานมีส่วนท าให้ตน้ทุนการผลิตเปล่ียนแปลง กล่าวคือ อุตสาหกรรม
ท่ีตอ้งใช้แรงงานจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้ ตน้ทุนค่าจา้ง
แรงงานจึงมีอิทธิพลสูงในการก าหนดท่ีตั้งโรงงาน ดงันั้น อุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมาก
จะเลือกท่ีตั้งในบริเวณท่ีมีแรงงานจ านวนมากและมีอตัราค่าจา้งแรงงานต ่าเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 
กิจกรรมตติยภูมิ นอกจากการผลิตท่ีเป็นบทบาทหลกัของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมแลว้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมยงัตอ้งด าเนินการดา้นการคา้ส่ง การขนส่งและ
การส่ือสาร และงานดา้นธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงรวมเรียกว่ากิจกรรมตติยภูมิ สถานประกอบการส่วนใหญ่   
จะด าเนินการเองเป็นบางส่วน และมอบหมายส่วนท่ีเหลือให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายนอก เม่ือเป็นเช่นน้ีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการเหล่าน้ี ท่ีตั้ งของหน่วยงานท่ีให้บริการทางกิจกรรมตติยภูมิ              
จึงกลายเป็นปัจจยัท่ีตั้งหลกัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึง  

 
ในด้านความสัมพันธ์เชิงพื้นท่ีระหว่างสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับ

หน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการด้านธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่สถานประกอบการอุตสาหกรรมมกัจะใช้
หน่วยงานท่ีให้บริการทางธุรกิจท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงเป็นหลกั ทั้งน้ี ไม่วา่สถานประกอบการ
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อุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือมีธุรกิจระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 
 

2) ปัจจัยทีต่ั้งอุตสาหกรรมอืน่ๆ 
 
 นอกจากปัจจัยท่ีตั้ งอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ท่ีดิน ทุน วตัถุดิบและพลังงาน 
แรงงาน และกิจกรรมตติยภูมิ ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ยงัมีปัจจยัท่ีตั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ พฒันาการด้านเทคโนโลยี สารนิเทศ การขนส่ง ตลาด และบทบาทของรัฐ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หมายถึง สภาพทางธรรมชาติท่ีมิไดส้ร้างข้ึนโดยมนุษย ์ 
มีองคป์ระกอบส าคญัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งน ้ า 
กล่าวคือ อรรถประโยชน์ต่างๆ ท่ีอุตสาหกรรมพึงไดรั้บจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งน ้า 
 

- ภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นปัจจยัท่ีตั้งของอุตสาหกรรมทุกประเภท 
รวมทั้งเป็นปัจจยัท่ีตั้งท่ีส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมบางประเภท อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตอ้งการ   
ภูมิประเทศท่ีราบเรียบ พื้นท่ีดินท่ีไม่ทรุดตวัง่ายและระบายน ้ าได้ดี อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม     
บางประเภทตอ้งการภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนั 
 

- ภูมิอากาศ อาจมีอิทธิพลต่อท่ีตั้ งในระยะแรกของอุตสาหกรรม ต่อมาอาจ
กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามภูมิอากาศจะมี
ความส าคญัต่อท่ีตั้งอุตสาหกรรมมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนกบัลกัษณะและประเภทของอุตสาหกรรม
นั้นๆ ดว้ย ภูมิอากาศได้กลายเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการดึงดูดใจให้ผูป้ระกอบการเขา้มาตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัดึงดูดใจให้ผูใ้ชแ้รงงานยา้ยถ่ินเขา้ไปอยูใ่นเขตนั้นๆ เช่น บริเวณท่ีมี
อากาศอบอุ่น นอกจากน้ียงัมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานในโรงงานได ้เช่น พาย ุสามารถสร้างความ
เสียหายให้โรงงานอุตสาหกรรมได ้อากาศร้อนหรือเยน็เกินไปจะท าให้ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การปรับอากาศ เป็นตน้ 

- แหล่งน ้ า น ้ ามีความจ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท แมจ้ะไม่ได้ใช้
โดยตรงส าหรับกระบวนการผลิต แต่อาจใช้ในการด าเนินการผลิตอย่างอ่ืน เช่น การหล่อเยน็เพื่อ  
ลดความร้อนของเคร่ืองจกัร ใชท้  าความสะอาด หรือน ามาตม้เพื่อใชพ้ลงังานไอน ้ าในการท างานของ
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ความตอ้งการใช้น ้ าในอุตสาหกรรม จะตอ้งแยกพิจารณาระหวา่งปริมาณและ
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คุณภาพ ในเชิงปริมาณนั้น อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความตอ้งการใช้น ้ าท่ีแตกต่างกนัมาก ใน
ดา้นคุณภาพ หากอุตสาหกรรมจ าเป็นท่ีตอ้งใช้น ้ าเป็นวตัถุดิบ คุณภาพของน ้ าจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
คุณสมบติัทางเคมีของน ้ าท่ีจะน ามาใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ในกรณีท่ีรัฐก าหนด
มาตรฐานเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมอาจเลือกเขา้ไปตั้ง
ในพื้นท่ีท่ีไม่มีการก าหนดมาตรฐาน หรือมีการก าหนดมาตรฐานต ่าเพื่อลดต้นทุนในการบ าบดั      
น ้าเสีย 
 

 การพฒันาดา้นเทคโนโลยี พฒันาการดา้นเทคโนโลยีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
รูปแบบท่ีตั้งอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มชนิดของสินคา้ การเพิ่มจ านวนขั้นตอนในกระบวนการผลิต 
การเปล่ียนแปลงชนิดและคุณภาพของวตัถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพของพลงังาน นวตักรรมดา้น
การขนส่ง การลดอุปสงค์ด้านแรงงานอันเน่ืองมาจากการใช้เคร่ืองจกัรอัตโนมัติ และหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม รวมทั้งการพฒันาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีใชค้วบคุมกระบวนการผลิต เป็นตน้  

 
 สารสนเทศ สถานประกอบการตอ้งใช้สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ด าเนินการทั้งในระยะสั้น เช่น การซ้ือขายประจ าวนั และระยะยาว เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบาย
การผลิต ทั้งน้ี สารสนเทศมีความแตกต่างกนัในทางพื้นท่ี ในดา้นความพร้อมท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ 
คุณภาพ การเคล่ือนท่ี และการเขา้ถึง 
 

 สถานประกอบการอุตสาหกรรมตอ้งคอยเปิดรับสารสนเทศเก่ียวกบัอุปสงค์ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้อุตสาหกรรมต่างๆ การเคล่ือนท่ีของสารสนเทศระหวา่งสถานประกอบการกบั
องค์ประกอบอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกันนั้นอาจเป็นไปได้ทั้ งการส่ือสารทางไกล เช่น 
โทรศพัท ์โทรสารหรือไปรษณีย ์นอกจากน้ีความแตกต่างทางพื้นท่ีดา้นความพร้อมของสารสนเทศ
ท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์และการเข้าถึงสารสนเทศยงัเป็นปัจจัยท่ีตั้ งท่ีส าคัญของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลายประเภท เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน และส านกังานท่ีปรึกษา  

 
 การขนส่ง เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม และมีบทบาท         
2  ส่วนในกระบวนการอุตสาหกรรมคือ การขนส่งสามารถท าให้เกิดการระดมวตัถุดิบในการผลิตท่ี
กระจายอยูใ่นท่ีต่างๆ ใหม้ารวมกนัเพื่อผลิตสินคา้ รวมทั้งท าใหเ้กิดการกระจายสินคา้จากโรงงานไป
ยงัผูบ้ริโภค ค่าขนส่งวตัถุดิบและสินคา้มกัรวมอยู่ในตน้ทุนการผลิตและมูลค่าสินคา้ ส่ิงท่ีมีผลต่อ
การขนส่งคือระยะทาง ปริมาณ และน ้าหนกัของสินคา้หรือวตัถุดิบ อตัราค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม
ของสินคา้ท่ีแตกต่างกนัอาจท าให้ราคาสินคา้แตกต่างกนัได ้ดงันั้น การขนส่งจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผล



18 
 

อยา่งยิง่ต่อการเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพราะก่อใหเ้กิดความสะดวกในการเขา้ถึงจากโรงงาน
ไปยงัแหล่งวตัถุดิบ ตลาด ลูกคา้ ตลอดจนกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองไดดี้ข้ึน 

 
 ตลาด เป็นหวัใจของการผลิต ความลม้เหลวหรือความกา้วหนา้ของอุตสาหกรรม
จะข้ึนกับการหาตลาดให้กับสินค้าท่ีผลิตได้ จ  านวนประชากรในแต่ละพื้นท่ีมีส่วนส่งเสริม
อุตสาหกรรม กล่าวคือ บริเวณท่ีมีประชากรมากหมายถึง บริเวณท่ีมีผูบ้ริโภคจ านวนมากซ่ึงจะเป็น
ตลาดของสินคา้ ดงันั้น พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งตลาดจึงดึงดูดให้โรงงานอุตสาหกรรมเขา้ไปตั้งอยู่ใกล้
แหล่งตลาดนั้น เช่น โรงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป เป็นต้น 
นอกจากตลาดสินคา้ของอุตสาหกรรมจะเป็นประชากรแลว้ ตลาดของสินคา้อุตสาหกรรมอาจเป็น
อุตสาหกรรมดว้ยกนัเอง เช่น ตลาดของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์คือ โรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต ์
 

 ตลาดมีอิทธิพลต่อท่ีตั้ งอุตสาหกรรม กรณีท่ีกระบวนการผลิตท าให้สินค้ามี
น ้ าหนักมาก สินค้ามีลักษณะใหญ่ สินค้าท่ีแตกเสียหายได้ง่าย และสินค้าท่ีเ ส่ือมสภาพเร็ว 
อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าเหล่านั้นจะต้องหาท่ีตั้ งอยู่ใกล้หรือภายในบริเวณตลาด เพราะท าให้
ประหยดัค่าขนส่งและไม่ท าให้สินคา้เสียหายหรือเสียหายนอ้ยท่ีสุด ในปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นการ
ขนส่งสินคา้ไดพ้ฒันาข้ึนมากท าให้สามารถขนส่งสินคา้ไปสู่ตลาดท่ีอยู่ไกลได ้ท าให้อิทธิพลของ
ตลาดมีผลต่อท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมลดลงส าหรับอุตสาหกรรมบางประเภท 

 
 นโยบายของรัฐ มีผลต่อท่ีตั้งอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ แบบรูปท่ีตั้ง
อุตสาหกรรมข้ึนกบัระบบหรือแนวคิดทางการเมือง เช่น ในระบบสังคมนิยม รัฐคือผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมเอง ในระบบเสรีนิยม รัฐเพียงก าหนดมาตรการหรือกฎหมายเพื่อโนม้นา้วและควบคุม
ให้การกระจายของอุตสาหกรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐ นอกจากน้ีนโยบายของรัฐยงัมีผลต่อ
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการทั้งทางตรงและทางออ้ม ในทางตรงรัฐอาจจะก าหนดนโยบายหรือ
ออกกฎหมาย เช่น มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมในบางภูมิภาคด้วยการให้ความช่วยเหลือ อาทิ 
การลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้การยกเลิกหรือลดภาษีอากร การขยายช่วงเวลาในการผอ่นช าระภาษีอากร 
การก าหนดอตัราค่าบริการดา้นสาธารณูปโภคให้ต ่ากว่าการก าหนดอตัราค่าจา้งแรงงานท่ีแตกต่าง
กนัตามภูมิภาค เป็นตน้ ในทางออ้ม รัฐอาจก าหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อชะลอการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมในบางภูมิภาค อาทิ การออกกฎหมายการใชท่ี้ดินท่ีไม่เหมาะสมต่อการจดัตั้งหรือ
การขยายตวัของอุตสาหกรรม การยกเลิกความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ
การก าหนดมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  
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2.1.2 ปัจจัยในการเลอืกท าเลทีต่ั้งทางการตลาดและการบริการ  

 

ปัจจยัในการเลือกท่ีตั้งทางการตลาดเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูต้ดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้ง    

ท่ีเหมาะสมจะตอ้งค านึงถึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2546) 

 

1) ความใกล้ชิดกับลูกค้า เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดส าหรับการเลือกท าเลท่ีตั้ งธุรกิจ
บริการเพราะการอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ยอ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้ และสามารถ
เพิ่มความถ่ีในการติดต่อระหว่างลูกคา้ยอ่มจะน ามาซ่ึงความพอใจของลูกคา้ ธุรกิจการคา้ปลีกเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี การท่ีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้สะดวกซ้ือทั้งหลายพยายามขยายสาขาใหก้ระจาย อยา่ง
ทัว่ถึงในหมู่ลูกคา้เพื่อหวงัยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน  

 
2) ต้นทุนค่าขนส่งและความใกล้ชิดกับตลาด เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากส าหรับการ

กระจายสินคา้ และธุรกิจคลงัสินคา้ เพราะการขนส่งเป็นกิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนส่วนใหญ่
ของธุรกิจประเภทน้ี นอกจากนั้นความใกล้ชิดกบัตลาดจะท าให้เวลาท่ีใช้ในการขนส่งลดลงและ
สินคา้ถึงมือลูกคา้เร็วข้ึน ซ่ึงมีผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึนไดอี้กดว้ย  

 
3) แหล่งท าเลที่ตั้ งของคู่แข่ง เป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเป็นอย่างมากถ้าเป็นคู่แข่ง       

รายใหญ่ซ่ึงเป็นผูน้ าในธุรกิจประเภทนั้น เพราะจะท าให้เราตอ้งท างานหนกัและใชค้วามพยายามใน
การท างานมากกวา่ปกติ อยา่งไรก็ตามธุรกิจบางประเภทจ าเป็นตอ้งอยูร่วมกนัเป็นแหล่งให้ลูกคา้ได้
เลือกซ้ือจึงจะขายไดดี้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งเลือกซ้ือ เช่น ตลาดขายส่งเส้ือผา้ หรือ
ศูนยร์วมสินคา้ไอทีต่างๆ เป็นตน้  

4) ปัจจัยแวดล้อมอืน่ๆ ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของชุมชน ลกัษณะและความคบัคัง่ของ

การจราจร เส้นทางคมนาคมท่ีผ่าน ย่านท่ีอยู่อาศยั ก็จะเป็นแหล่งท าเลท่ีตั้ งท่ีธุรกิจสามารถเปิด

ใหบ้ริการในวนัเสาร์ อาทิตยไ์ด ้ 

 

ปัจจยัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สามารถน ามาใช้เป็นปัจจยัในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

ท าเลท่ีตั้ งหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารได้ ทั้ งน้ีการเปิดหน่วย

ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะตอ้งท าการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการใน
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ดา้นต่างๆ อีกดว้ย เพื่อเป็นการช่วยให้ผูต้ดัสินใจมีขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนเพียงพอว่าจะ

ด าเนินการลงทุนในโครงการนั้นๆ หรือไม่ 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์โครงการ  
 
 การวเิคราะห์โครงการ (ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 2544) เป็นการประเมินวา่โครงการจะก่อให้เกิดผล
และผลกระทบอะไรบ้างเม่ือน าโครงการนั้นไปปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความ
เหมาะสมและเป็นไปไดข้องโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ 
 

2.2.1 ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (Technical Analysis)  
 
การวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิคเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวิเคราะห์โครงการ โดยมีประเด็น

ทางดา้นเทคนิคท่ีตอ้งท าการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 

1) การออกแบบทางเลอืก (Alternative designs) โดยท าการประเมินระหวา่งรูปแบบ
ทางเทคนิคทางเลือกต่างๆว่าทางใดจะบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 
ขนาด (Size) ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหารองคก์ร ขอ้จ ากดัทางกายภาพ 

การประหยดัหรือไม่ประหยดัต่อขนาด อุปสงคต์ลาด และพิจารณาความสามารถทางดา้นเงินทุน 
 
สถานท่ีตั้ ง (Location) จะมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท่ีตั้ งของโครงการ เช่น 

ลกัษณะตามธรรมชาติของโครงการ แหล่งวตัถุดิบ แหล่งพลงังาน ตลาด หรือความพร้อมของปัจจยั
โครงสร้างพื้นท่ี (Infrastructure) 

 

ช่วงจงัหวะ (Timing) เป็นเร่ืองของความพร้อมของโครงการว่าควรจะปฏิบติั
ช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ เช่น 
เทคโนโลย ีอุตสาหกรรมการผลิต การเช่ือมโยงฤดูกาล เป็นตน้ 
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กรรมวิธีการด าเนินการ (Technology package) การเลือกใช้เทคโนโลยีจะตอ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสม 
 

2) เทคโนโลยีเหมาะสม (Appropriate technology) เป็นแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบ
เก่ียวกบัการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เพื่อให้ไดเ้ทคโนโลยีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ 
การพฒันาของโครงการกบักลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมาย ซ่ึงก็คือกลุ่มของผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จากโครงการ 
และกบัเง่ือนไขสภาวะแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

 

3) วิธีการก่อสร้าง (Construction method) มี 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการก่อสร้างแบบท่ีใช้
แรงงานมาก และวิธีการก่อสร้างแบบท่ีใช้ทุนมาก การวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคน้ี เพื่อช้ีว่าวิธีการ
ก่อสร้างเป็นแบบไหน ในหลายกรณี วิธีการก่อสร้างแบบท่ีใชแ้รงงานมากเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวา่ เพราะวา่แรงงานมีอยูม่ากมายโดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา และตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน  
ก็ยงัต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของเคร่ืองมือ การเลือกวิธีการก่อสร้างไดเ้หมาะสม นอกจาก  
จะช่วยประหยดัตน้ทุนแลว้ยงัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาตามสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงอีกดว้ย 

 

4) ความยดืหยุ่น (Flexibility) จะพิจารณาวา่โครงการควรจะมีรูปแบบทางเทคนิค ท่ี
ยืดหยุ่นมากพอท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงชนิดท่ีไม่ได้คาดหมายมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสภาวะแวดลอ้มโครงการ หรือเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 

 

5) ผลต่อส่ิงแวดล้อม (Environment effects) โครงการท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนสูงในรูป
ของการท าลายส่ิงแวดล้อม เช่น การท าลายสุขภาพอนามยัของประชาชน และท าลายสมดุลของ
ระบบนิเวศ ก็จะถูกช้ีวา่ขาดความเหมาะสมส าหรับการลงทุน 

 

6) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงการ (Interrelation of components) 
ช้ีให้เห็นวา่องคป์ระกอบของโครงการสัมพนัธ์กนัอย่างไร ทั้งภายในและระหวา่งโครงการท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีเดียวกนั 

 

7) ความต้องการในด้านการด าเนินการและบ ารุงรักษา (Operation and maintenance 
requirement) รูปแบบของโครงการท่ีดีจะตอ้งค านึงถึงการใชจ่้ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษา
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ภายหลังจากท่ีโครงการจบส้ินสมบูรณ์แล้ว ทั้ ง น้ีเพราะว่าไม่มีโครงการใดท่ีจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง ถา้ตกอยูใ่นสภาพช ารุดหรือไม่สามารถด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2.2.2  การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านตลาด และการตลาด 

 
ประเด็นท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นเร่ืองของการพยากรณ์อุปสงค์ว่ามี

ยอดขายรายรับ - รายจ่ายเป็นเท่าไร ซ่ึงจะน าไปสู่การคาดการณ์ประมาณการเงินสดการส่งเสริม
การตลาดเป็นกิจกรรมท่ีองค์กรได้จัดท าข้ึนเพื่อการส่งเสริมให้เกิดการขาย ส่วนประสมของ
การตลาดนั้นประกอบไปดว้ย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public relations) ซ่ึง
รวมถึงการตลาดเชิงกิจกรรม (Even marketing) ดว้ยการส่งเสริมการขาย (Sale promotion) ซ่ึงการ
วเิคราะห์การตลาด จะอาศยัหลกัการของการตลาดท่ีมุ่งเนน้กระบวนการจดัการ 4’P ดงัน้ี  

 
1) สินค้า (Product) การจดัการเร่ืองของสินคา้หากมองในหลกัการแลว้จะเป็นสินคา้

ท่ีจบัต้องได้และสินค้าท่ีจบัต้องไม่ได้ อนัได้แก่ บริการต่างๆ เช่น บริการทางด้านการเงิน ฯลฯ      
ตัว สินค้าจะต้องตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า  ตัว สินค้าจะต้องมีความแตกต่าง 
(Differentiation) ถึงแมต้วัสินคา้จะไม่แตกต่างกนัจริงๆ แต่ใหแ้ตกต่างในความรู้สึกของผูบ้ริโภค 

 
2) ราคา (Price) การก าหนดราคาท่ีแทจ้ริงแลว้ข้ึนอยูก่บัวา่จะขายสินคา้ให้ใคร ใคร

คือกลุ่มเป้าหมายและเขาเหล่านั้นซ้ือสินคา้ไปเพราะเหตุใด 
 

3) สถานที ่(Place) ในท่ีน้ีหมายถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ และอาจรวมถึงการ
กระจายสินคา้ 
 

4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงการส่ือสาร (Communication) กับ
ลูกคา้เป้าหมายเป็นส าคญั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัวา่ลูกคา้จะรับรู้อยา่งไร  
 

5) การประชาสัมพนัธ์ (Public relation) หมายถึง การเสริมภาพลกัษณ์ท าให้องคก์ร 
หรือสินคา้เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย การโฆษณา (Advertising) หมายถึงการส่ือความกบั
ลูกคา้และการส่ือความท่ีดีก็มาจากการโฆษณา ลูกคา้จะเขา้ใจองคก์าร ภาพลกัษณ์ และท่ีส าคญัคือ 
ต าแหน่งของสินคา้ การวางต าแหน่ง ก็มาจากการมีโฆษณาท่ีดี ส่ือให้เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดดี้ 
และบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้



23 
 

2.2.3 ความเป็นไปได้ทางด้านส่ิงแวดล้อม 
 
โครงการลงทุนอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีเรียกในทางเศรษฐศาสตร์ว่า

ผลกระทบภายนอกโครงการ (External economics) ซ่ึงจะมีทั้งผลกระทบภายนอกดา้นบวกหรือดี 
เช่น การใหสิ้นเช่ือของธนาคารช่วยส่งเสริมใหเ้กิดธุรกิจใหม่ๆ จากการปล่อยสินเช่ือ การเพิ่มโอกาส
การท างาน การส่งเสริมการกระจายรายได ้และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยใ์ห้ดีข้ึน และผลกระทบ
ภายนอกดา้นลบหรือในทางเสียหาย โดยท าให้คุณค่าหรือทรัพยากรต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางเส่ือมสภาพหรือเสียหาย ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจลงทุนในโครงการประเภทท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งท าการศึกษาวิเคราะห์ดา้นน้ีเสียก่อน เพื่อหาทางป้องกนั หลีกเล่ียง 
ลด หรือขจดัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมควร
ครอบคลุมส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Social aspects) ดว้ย ทั้งน้ี เน่ืองจากโครงการอาจมีผลกระทบต่อ
กลุ่มประชากรบางส่วน 

 
2.2.4 ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ 

 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการก าหนดว่าโครงการจะมีผลต่อการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบหรือไม่เพียงใด และถา้มีผล ผลท่ีเกิดข้ึนมีมากเพียงพอต่อการตดัสินใจให้มี
การใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัหรือไม่ การวดัตน้ทุนและผลตอบแทน และการเปรียบเทียบการลงทุนต่างๆ 
จะช่วยก าหนดได้ว่าการลงทุนใดและด้วยทางเลือกไหนจะช่วยส่งเสริมสวสัดิการทางเศรษฐกิจได้ดี
ท่ีสุดการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางการเงินในแง่ท่ีวา่ ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะประเมินจากมุมมองโดยส่วนรวมของระบบเศรษฐกิจ ไม่ใช่จากมุมมอง
ส่วนบุคคลหรือธุรกิจ 

 
2.2.5 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านสังคม 

 
การวิเคราะห์ทางดา้นสังคม พิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Expected 

changes) จากโครงการ ซ่ึงจะน าไปสู่ส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์(Human environment) ในรูปของ
องคก์รทางสังคม และมาตรฐานการครองชีพ และการเขา้กระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
โดยทั่วไปวตัถุประสงค์หลักของการพฒันา คือ การปรับปรุงความเป็นอยู่ของ

ประชากร (Wellbeing of the population) ให้ดีข้ึน หากโครงการใดสามารถด าเนินการให้บรรลุตาม
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วตัถุประสงค์ของการพฒันาดังกล่าว จะพิจารณาได้ว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมทางสังคม
ส าหรับการลงทุน 

 
2.2.6 การวเิคราะห์ทางด้านสถาบัน (Institutional Analysis) 

 
การพฒันาทางด้านสถาบนั คือ การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบนัในการท่ีจะ

ก าหนดวตัถุประสงค์การพฒันาให้ชดัเจน และท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกบัทรัพยากรมนุษย ์
ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์เหล่านั้น โดยการ
วิเคราะห์โครงการดา้นสถาบนั จะมุ่งเน้นประเด็นไปท่ีการพฒันาสถาบนัให้มีความเขม้แข็ง ทั้งใน
ระยะสั้ น และระยะยาว และความพร้อมหรือความพยายามแก้ไขปัญหาทางด้านสถาบันของ
โครงการซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็นประเด็น ดงัน้ี 

 
1. การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective management) 
2. การมีบุคลากรท่ีเพียงพอ (Adequate staff) 
3. โครงสร้างองคก์ร (Organizational structure) 
4. นโยบายและระเบียบ (Policies and procedures) 
5. การฝึกอบรม (Training) 
6. นโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติ (National economies policies) 

 
2.2.7 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

 
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินเป็นการประเมินการเปล่ียนแปลงในฐานะการเงิน 

(Financial position) ของผูท่ี้มีส่วนร่วมในโครงการแต่ละราย ไดแ้ก่ เกษตรกร พ่อคา้ ฝ่ายพสัดุ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน วิสาหกิจการแปรรูป สถาบนัเงินกู ้หน่วยราชการ เจา้หน้าท่ีโครงการ เป็นตน้ 
หรือกล่าวโดยสรุปวา่การวิเคราะห์ทางการเงิน มีทรรศนะเพื่อปัจเจกบุคคลผูท่ี้มีส่วนร่วมโครงการ 
(Individual participants) 

 
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะค านึงถึงการกระจายรายได้ และสภาพความเป็น

เจา้ของเงินทุน การวิเคราะห์จดัท าไปบนพื้นฐานของกระบวนการไหลเขา้และไหลออกทางการเงิน 
โดยเฉพาะรูปของผลตอบแทนต่อตน้ทุนส่วนตวัของรัฐวิสาหกิจ ผลงานท่ีผ่านมา ตน้ทุนของส่ิง
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อ านวยความสะดวกใหม่ ท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการหารายไดใ้หม่ การประมาณการรายได้
ในอนาคต กระแสเงินสด งบดุล และอ่ืนๆ 

 
การวเิคราะห์ทางการเงินเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเป็นการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานโดยน าเอาเคร่ืองมือท่ีส าคญัไปใชใ้นการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการ โดยใช้
ดชันีท่ีวดัความคุม้ค่าของโครงการ ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการตดัสินใจท่ีจะยอมรับหรือ
ปฏิเสธโครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ หรือน ามาใชส้ าหรับเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจในการลงทุน 
(Investment decision criteria) เพราะตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการสามารถบอกไดว้า่โครงการ  
แต่ละโครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และยงัสามารถบอกให้ทราบถึงล าดบัความส าคญั
ของโครงการไดอี้กดว้ย (ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 2544) จากขอ้มูลตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการจะ
ถูกน ามาใชใ้นการค านวณหาค่าตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการตามการวิเคราะห์แบบปรับค่าเวลา 
(Discounted measures of project worth) ไดด้งัน้ี 

 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 

 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิบ่งช้ีถึงจ านวนผลประโยชน์สุทธิท่ีได้รับตลอดระยะเวลาของ

โครงการซ่ึงอาจจะมีค่าเป็นลบ เป็นศูนย ์ หรือเป็นบวกก็ได ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาด (Magnitude) ของ
มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวม (Present value of benefits: PVB) หกัออกดว้ย มูลค่าปัจจุบนั
ของตน้ทุนรวม (Present value of cost: PVC) ของโครงการนั้น 
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ในท่ีน้ี  Bt  หมายถึง ผลประโยชน์ของโครงการในปีท่ี t 
Ct  หมายถึง ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t 
r  หมายถึง อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
t  หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (1,2,…,n) 
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หลกัการตดัสินใจท่ีวา่โครงการจะมีความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจและการเงินหรือไม่
นั้นให้ดูท่ี NPV เม่ือ NPV มากกวา่ 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงวา่โครงการมีความเหมาะสมในการ
ลงทุนได ้(ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 2544) 

 
 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit - cost Ratio : BCR) 

 
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมหารดว้ย

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม ผลประโยชน์จะเกิดข้ึนตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการถึงแมว้า่
เม่ือการลงทุนโครงการผา่นพน้ไปแลว้ ในขณะท่ีตน้ทุนในการก่อสร้างจะเกิดข้ึนเฉพาะในช่วงการ
ลงทุนเท่านั้น ส่วนตน้ทุนท่ีอยูใ่นรูปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และลงทุน
ทดแทนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพจะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ จากนั้นจึงน าเอา
กระแสผลประโยชน์ และกระแสตน้ทุนของทั้งโครงการท่ีไดป้รับค่าไปตามเวลาหรือคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัแลว้ มาเปรียบเทียบกนัเพื่อหาอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) ดงัน้ี (ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 
2544) 
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ขนาด (Magnitude) ของ BCR อาจจะเท่ากบั 1 มากกวา่ 1 หรือนอ้ยกวา่ 1 ก็ได ้        

แต่หลกัการตดัสินใจท่ีแสดงวา่โครงการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าในทางเศรษฐกิจคือ เม่ือ BCR 
เท่ากบั 1 หรือ มากกวา่ 1 

 
 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 

 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการคือผลตอบแทนเป็นร้อยละต่อโครงการ หรือ

หมายถึงอตัราดอกเบ้ียในกระบวนการคิดลดท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์
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ในท่ีน้ี  r หมายถึง IRR 
Bt  หมายถึง ผลประโยชน์ของโครงการในปีท่ี t 
Ct หมายถึง ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t 
t  หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (1,2,…,n) 

 
หลกัการตดัสินใจวา่โครงการมีความคุม้ค่ากบัการลงทุนก็คือ เม่ือ IRR มีค่าสูงและ

ตอ้งสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเฉพาะ หรือค่าเสียโอกาสของทุน (ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 2544) 
 
 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

 
ระยะเวลาคืนทุนไดแ้ก่ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานมีค่าเท่ากบัค่า

ลงทุนของโครงการหลักเกณฑ์น้ีพิจารณาจ านวนปีท่ีจะได้รับผลตอบแทนคุ้มกับเงินลงทุน 
(ประสิทธ์ิ : 2545) 

 

ระยะเวลาคืนทุน    
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน
ผลตอบแทนสุทธิต่อปี

 

 
ตามหลกัเกณฑ์น้ี โครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนนานยอ่มมีความเส่ียง และความไม่

แน่นอนสูงกวา่โครงการท่ีมีระยะเวลาการคืนทุนสั้นกวา่ ดงันั้น โครงการใดมีระยะคืนทุนยิ่งสั้นจะ
ยิง่ดี 
 

การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นการเงินเป็นการวิเคราะห์ท่ีส าคญัอยา่ง

หน่ึง เน่ืองจากเป็นการวิเคราะห์ท่ีมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ

นั้นๆ ซ่ึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินนั้น ผูว้ิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงตน้ทุนและ

ผลตอบแทนของโครงการ เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินดงักล่าว 
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2.3 การก าหนดต้นทุนโครงการ 
  

ในการวเิคราะห์ทางการเงินของโครงการนั้นตอ้งมีการก าหนดตน้ทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ โดยการก าหนดต้นทุนและ
ผลตอบแทนโครงการมีรายละเอียด ดงัน้ี (ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ, 2542) 

 
ตน้ทุนโครงการ หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไปโดยโครงการ สามารถแบ่งไดเ้ป็น     

2 ลกัษณะคือ 
 
2.3.1 ต้นทุนทีม่ีตัวตน (Tangible costs) เป็นตน้ทุนท่ีสามารถคิดเป็นมูลค่าได ้ประกอบดว้ย 

 
1) ต้นทุนตามหน้าที ่(Function) มี 2 ประเภท คือ  

 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment costs) หมายถึง มูลค่าการใช้ปัจจยัการผลิต
เพื่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกหรือเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการ ประกอบดว้ย 

 
ก)  ทรัพยสิ์นคงท่ี รวมถึงท่ีดิน อาคาร ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ  
ข)  การวางแผนและออกแบบ 
ค)  ค่าพฒันาท่ีดิน เช่น ค่าถมดิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าน ้าประปา และโทรศพัท ์
ง)  ค่าจัด ซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เ ช่น โต๊ะ  เก้า อ้ี  ตู้เก็บเอกสาร 

เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 
จ)  ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อตั้งกิจการถึง

วนัท่ีเร่ิมด าเนินการ เช่น ค่าท่ีปรึกษา ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการ (Operation cost) หมายถึง 
มูลค่าของการใชท้รัพยากรไปเพื่อการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินงานได ้ประกอบดว้ย 

 
ก) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผลิต เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ข) ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขาย เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าเช่า

ส านกังาน ค่าภาษี 
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2) ต้นทุนตามลกัษณะมี 2 ประเภท คือ 
 

ค่าใชจ่้ายขั้นตน้ (Primary costs) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการมีโครงการ 
ซ่ึงเป็นมูลค่าของการใช้ปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรเพื่อการลงทุน ด าเนินงาน และบ ารุงรักษา
โครงการ ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่เป็นค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct costs) 

 
ค่าใชจ่้ายขั้นรอง (Secondary costs) คือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ

หรือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกโครงการ 
 

3) ต้นทุนตามพฤติกรรม มี 2 ประเภท คือ  
 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed costs) คือ ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการ
ผลิต เช่น ค่าเช่าส านกังานและค่าโฆษณา เป็นตน้ 

 
ค่าใช้จ่ายแปรผนั (Variable costs) ค่าใช้จ่ายท่ีแปรเปล่ียนตามปริมาณการผลิต 

เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นตน้ 
 

2.3.2 ต้นทุนที่ไม่มีตัวตน (Intangible costs) เป็นตน้ทุนท่ีไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าได ้เช่น 
โครงการอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือความรู้สึกของประชาชน 
 
2.4 ผลตอบแทนของโครงการ 
 
 ผลตอบแทนของโครงการหมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการ  
แล้วมีส่วนไปเพิ่มหรือเสริมวตัถุประสงค์ของโครงการให้เพิ่มข้ึน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
ผลตอบแทนท่ีมีตวัตน (Tangible benefit) และผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน (Intangible benefits) ดงัน้ี 
(ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 2544) 
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 2.4.1 ผลตอบแทนทีม่ีตัวตน  
 

ผลตอบแทนท่ีสามารถคิดมูลค่าเป็นตวัเงินได ้โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 
  

1) ผลตอบแทนทางตรง หรือผลตอบแทนขั้นต้น หมายถึง รายไดจ้ากการขายสินคา้
และบริการท่ีผลิตไดโ้ดยตรงจากโครงการ หรืออาจหมายถึงการลดลงในตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายอนั
เน่ืองมาจากการท าโครงการนั้น เช่น โครงการเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่แทนเคร่ืองเก่า 

 
2) ผลตอบแทนทางอ้อม หรือผลตอบแทนขั้นรอง  หมายถึง มูลค่าท่ีไดเ้พิ่มข้ึนจาก

กิจกรรมส่วนควบ หรือผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนภายนอกโครงการ เช่น โครงการฝึกอบรมพนกังาน 
 
 2.4.2 ผลตอบแทนทีไ่ม่มีตัวตน  
 

ผลตอบแทนท่ีไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าหรือตวัเงินได ้เช่น โครงการสร้างสนามบิน
แห่งใหม่ ช่วยท าให้มีการกระจายรายได ้ลดการว่างงาน แต่ผลตอบแทนเหล่าน้ีไม่สามารถคิดเป็น
มูลค่าได ้

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis) 
 
การวิเคราะห์ท่ีมีการพิจารณาผลกระทบของความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ใน

อนาคตหรือการท่ีค่าของตวัแปรท่ีสมมติไวมี้ค่าเปล่ียนไปจากค่าประมาณการ ซ่ึงจะท าให้ผลการ
วเิคราะห์เปล่ียนแปลงไป และอาจส่งผลใหก้ารตดัสินใจมีการเปล่ียนแปลงไปไดเ้ช่นเดียวกนั ในการ
วิเคราะห์โครงการโดยทัว่ไปจะค านึงถึงความเส่ียงภยัทางการเงิน (Financial risk) อนัเน่ืองมาจาก
ความแปรปรวนในกระแสต้นทุนหรือผลประโยชน์  ดังนั้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการจะช่วยให้การตดัสินใจท าไดถู้กตอ้งมากยิ่งข้ึน เพราะไดมี้การพิจารณาถึงผลกระทบของ
ความไม่แน่นอนไวด้ว้ยวธีิการพื้นฐานมี 2 ประการท่ีจะใชก้บัการวิเคราะห์ความอ่อนไหว       (ชูชีพ 
พิพฒัน์ศิถี, 2544) 

 
1. วิธีการของตัวแปร (Variable by variable approach) ซ่ึงจะปฏิบติัการแยกตวัแปร  

แต่ละตวัออกจากกนั ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
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1) การจดัท ารายช่ือตวัแปรทั้งหมดท่ีส าคญัส าหรับการวิเคราะห์ 
 

2) ในแต่ละตวัแปร ก าหนดช่วงมูลค่าท่ีเป็นไปไดใ้นกรณีฐาน หรือกรณีปกติ 
(Base case) เน่ืองจากเท่าท่ีผา่นมาไดส้มมติให้แต่ละตวัแปรมีค่าเป็นไปไดเ้พียงค่าเดียว แต่เม่ือเป็น
กรณีความอ่อนไหวจะพิจารณาค่าต่างๆ ของแต่ละตวัแปรตามความเหมาะสม โดยทัว่ไปนิยม
ก าหนดมูลค่าของตวัแปรเป็น 3 ค่า ไดแ้ก่ ค่าในแง่ดี (Optimistic) ค่าท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด (Most 
likely) และค่าในแง่ร้าย (Pessimistic) โดยท่ีค่าท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดสามารถก าหนดจากค่าเฉล่ีย 
(Mean value) ส่วนค่าในแง่ดีและค่าในแง่ร้ายนั้น อาจจะสูงกวา่หรือต ่ากวา่ค่าเฉล่ียก็ได ้กล่าวคือ ค่า
ในแง่ดีจะสูงกวา่ค่าเฉล่ียส าหรับผลประโยชน์ แต่จะต ่ากวา่ค่าเฉล่ียส าหรับตน้ทุน และเป็นจริงไป
ในทางตรงกนัขา้มส าหรับค่าในแง่ร้าย ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ในระหวา่งค่าเฉล่ีย ค่าในแง่ดี และค่าใน
แง่ร้าย ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งเป็นสัดส่วนคงท่ี 
 

3) ค านวณผลท่ีเก่ียวขอ้งใหม ่โดยใชค้่าต่างๆ ท่ีเป็นไปไดข้องตวัแปรนั้นๆ ในขณะ
ท่ีก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนๆ ทั้งหมดคงท่ี 

 
2. วิธีการของเร่ืองราว (Scenario approach) ซ่ึงจะปฏิบติักบัตวัแปรเป็นกลุ่ม ตาม

วธีิการของตวัแปรไดส้มมติใหต้วัแปรแต่ละตวัท าหนา้ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและกนั การผสมผสานของ
ตวัแปรท่ีสอดคลอ้งเป็นไปไดใ้นรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนเป็นเร่ืองราวทางเลือกต่างๆ ซ่ึงจะถูกน ามา 
ใชใ้นการวเิคราะห์ความอ่อนไหว วธีิการของเร่ืองราวน้ีจะมีขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
 

1) ก าหนดการผสมผสานของตวัแปร ท่ีสอดคลอ้งเป็นไปไดใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

2) ค านวณผลท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ ส าหรับแต่ละเร่ืองราวจะพบว่า มีทั้งเร่ืองราวท่ี
ก่อใหเ้กิดผลการวเิคราะห์ท่ีน่าช่ืนชอบ และไม่น่าช่ืนชอบซ่ึงจะสามารถท าการตดัสินใจในโครงการ
ไดต่้อไป 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษาทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผา่นมา

ในอดีตท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยแบ่งการศึกษางานวิจยัออกเป็น 2 ดา้นตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาของผูศึ้กษา 
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คือ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ งและสภาพแวดล้อมบริเวณรอบหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในพื้นท่ีเมืองพทัยา และเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางการเงิน   
ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Booth Exchange) ของธนาคารออมสิน 
พบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
1. ด้านการวเิคราะห์ความเหมาะสมของสถานทีต่ั้งและสภาพแวดล้อม 
 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งและสภาพแวดล้อม จะใช้วิธีการพิจารณา
ปัจจยัท่ีตั้งอุตสาหกรรมหลัก เช่น พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้ งของธุรกิจ ประชากร  เป็นต้น และปัจจยัท่ีตั้ ง
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ และพิจารณาถึงปัจจยัในการ
เลือกท าเลท่ีตั้งทางการตลาดและการบริการโดยจะพิจารณาถึง ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ กล่าวคือสถาน
ท่ีตั้งอยู่ในแหล่งท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือไม่ ท่ีตั้งของธุรกิจคู่แข่งขนั ซ่ึงจะส่งผลต่อรายไดข้อง
ธุรกิจ เป็นตน้ จากการคน้ควา้งานวจิยัท่ีผา่นมาในอดีต พบวา่ สุนนัท ์อมัหิรัญ (2549) ไดศึ้กษาความ
เหมาะสมของสถานท่ีตั้งของธนาคารธนชาตในจงัหวดัจนัทบุรี ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัพื้นท่ี ขนาดของ
ประชากร รวมถึงปัจจยัท่ีตั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดว้ย เช่น  ลกัษณะภูมิประเทศ (ขนาด ท่ีตั้ง และอาณา
เขต) โครงสร้างประชากรและการจา้งงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมือง การเงิน การ
คลงั ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั
จนัทบุรี ซ่ึงก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ ศุภิสรา ทองจันทร์ (2553) ซ่ึงได้ท าการศึกษา เพื่อ
วเิคราะห์ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มบริเวณรอบสาขาของธนาคารพาณิชยใ์น
ห้างสรรพสินคา้ กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาเทสโกโ้ลตสั ลาดพร้าว ซ่ึงไดมี้
การพิจารณาปัจจยัดา้นระยะห่างจากสาขาท่ีตั้งใหม่ไปยงัสาขาท่ีมีอยู่เดิมเพิ่มเติมข้ึนมาดว้ย และใน
คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการคน้ควา้งานวิจยัในอดีตของ จุฑามาศ อินทร์แกว้ (2556) ท่ีเป็นการวิเคราะห์
ปัจจยัการเลือกท าเลท่ีตั้งสาขา กรณีศึกษา หจก.เอสเอส คา้ไม ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงผูศึ้กษาใช้
แนวคิดการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งในการวิเคราะห์ โดยมีการค านึงถึงความจ าเป็นและความส าคญั
ในการเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงาน ล าดบัขั้นตอนทัว่ไปในการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้ง และศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงาน ได้แก่ แหล่งวตัถุดิบ แหล่งแรงงาน ท่ีตั้งของตลาด ท่ีดิน การ
ขนส่ง พลงังาน สาธารณูปโภค นโยบายของรัฐบาล และปัจจยัอ่ืนๆ โดยแยกพิจารณาตามลกัษณะ
ของปัจจยันั้นๆ (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ การเลือกท าเลท่ีตั้งในกระแสโลกาภิวตัน์ การเลือกท าเล
ท่ีตั้งระกบัสากล)  
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จากการทบทวนวานวิจยัดงักล่าว พบว่า ในการวิเคราะห์สภาพท่ีตั้งมกัจะพิจารณาถึง 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สภาวะเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรม การท่องเท่ียว สถานท่ีตั้งท่ีอยูใ่กลแ้หล่ง
วตัถุดิบ เป็นตน้ โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งในการ
เปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยจะศึกษาปัจจยัในภาพรวมของเมืองพทัยา 
และพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั ท่ีส่งผลต่อความเหมะสมของท าเล
ท่ีตั้ง ทั้งในส่วนของท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองพทัยา และท าเลท่ีตั้งอยู่
ใกลเ้คียงโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว เช่น การปกครองและประชากรของเมืองพทัยา ลกัษณะทาง
สังคมและวฒันธรรม ลักษณะทางเศรษฐกิจ เส้นทางคมนาคม ส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั เป็นตน้ รวมทั้งสถานการณ์การท่องเท่ียวของเมืองพทัยา แนวโนม้นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในเมืองพทัยา ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะพิจารณาถึงปัจจยัท่ีบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีเมืองพทัยา 
รวมถึงความแตกต่างของพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีท่ีอยู่บริเวณโรงแรมท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียว รวมทั้งพิจารณาถึงการเลือกท าเลท่ีตั้งทางการตลาดและการบริการ เช่น ความใกลชิ้ด
กบัลูกคา้ (แหล่งชุมชน สถานท่ีพกั โรงแรมท่ีอยูใ่กลเ้คียง ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว) 
แหล่งท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนั รวมถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเปิดให้บริการ เพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของพื้นท่ีท่ีจะเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

2. ด้านการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางการเงินในการด าเนินธุรกิจในงานวิจยัท่ีผา่นมาในอดีต
นั้น ผูว้ิจยัจะท าการก าหนดรายได ้และตน้ทุนหรือค่าใช้จ่าย ซ่ึงขอ้สมมติทางการเงินต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน  ศุภิสรา ทองจนัทร์ (2553) ได้ท าการศึกษาความ
เป็นไปไดก้ารเปิดสาขาธนาคารพาณิชยใ์นห้างสรรพสินคา้  กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) สาขาเทสโก้โลตสั ลาดพร้าว ได้ก าหนดรายได้ของธนาคารสาขาไว ้3 รายการ คือ 
ผลตอบแทนของเงินฝากในอัตราร้อยละ 0.55 ของปริมาณเงินฝาก ค่าธรรมเนียมรับจากการ
ให้บริการทางการเงินดา้นต่างๆ เช่น การโอนเงิน การออกหนงัสือค ้าประกนั การรับช าระค่าสินคา้
และบริการ เป็นตน้ และแหล่งท่ีมาของรายไดแ้หล่งสุดทา้ยคือ รายไดจ้ากค่าเบ้ียประกนั ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายผูศึ้กษาได้แบ่งเอาไวเ้ป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบ้ืองต้น และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน นอกจากน้ี ชูศกัด์ิ ชินโสตร (2549) ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของการตั้ งสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ได้ประมาณการด้านผลตอบแทนโดยหาจากรายได้ท่ีมาจากดอกเบ้ีย ประกอบไปด้วย 
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เงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี และเงินกูป้ระจ า รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจากดอกเบ้ีย ประกอบไปดว้ย ค่าธรรมเนียม
ในการบริการดา้นเงินฝาก การโอนเงินภายในประเทศและต่างประเทศ การขายตราสารหน้ี บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และค่าธรรมเนียมจากรายไดอ่ื้นๆ ในส่วนของตน้ทุนแยกตามประเภทของ
รายจ่ายโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตน้ทุนในการลงทุนเร่ิมแรก และตน้ทุนในการด าเนินงาน ในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผูศึ้กษาจึง
ก าหนดท่ีมาของรายได้ และต้นทุนในการด าเนินงานของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
เม่ือก าหนดรายละเอียดท่ีมาของการประมาณการดา้นรายไดแ้ละตน้ทุนแลว้ ผูศึ้กษาจะ

ใช้ดัชนีช้ีวดัทางการเงินในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอรภาณ์ ลีรเศรษฐากร (2547) ผูท้  าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดสาขา
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัภูเก็ต วริศรา ตนัตยกุล (2548) ผูท้  าการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของการจดัตั้งสาขาธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น และ Gaye KOCABAS, Baris Serkan KOPURLU (2553) ผูศึ้กษาเร่ือง 
An Ex-Post Cost – Benefit Analysis of Bolu Mountain Tunnel Project ไดก้  าหนดอายุของโครงการ
ในการวิเคราะห์จ านวน 15 ปี 20 ปี และ 50 ปี ตามล าดบั โดยอรภาณ์ ลีรเศรษฐากร (2547) และ  
วริศรา ตนัตยกุล (2548) ใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ส าหรับลูกค้าชั้นดีในการก าหนดอตัราคิดลด ซ่ึง
เท่ากบัร้อยละ 5.75 และ Gaye KOCABAS, Baris Serkan KOPURLU (2553) ไดก้  าหนดอายุ
โครงการไวท่ี้ 50 ปี ซ่ึงเป็นอายุการใชง้านของ Bolu Mountain Tunnel ผูท้  าการศึกษาทั้ง 3 ใชด้ชันีช้ี
วดัในการวิเคราะห์ทางการเงิน คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV)  อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit – cost Ratio : BCR) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(Internal Rate of Return : IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัท่ีผูศึ้กษาจะน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเช่นกนั 

 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการเปิด

ธนาคารสาขา โดยจะใช้ดชันีช้ีวดัทางการเงินจ านวน 4 ตวั คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มูลค่า
ผลตอบแทนภายใน (IRR) อตัราส่วนตน้ทุนผลตอบแทน (BCR) และระยะเวลาคืนทุน ซ่ึงจะก าหนด
อายุโครงการเป็นระยะเวลา 10 ปี ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ก าหนดระยะเวลาศึกษาเป็น 6 ปี 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีครบรอบระยะเวลาตามสัญญาการเช่าพื้นท่ีของธนาคารและผูใ้ห้เช่า 
นอกจากน้ีในการทบทวนงานวจิยั ผูศึ้กษาจะก าหนดอตัราคิดลดจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลูกคา้
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ชั้นดีของธนาคาร ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดอตัราคิดลดจากตน้ทุนถวัเฉล่ียของธนาคาร
ออมสิน  

 
โดยสรุปจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินท่ีผูศึ้กษาได้ทบทวนงานวิจัยมา

ปรากฏวา่ ในการคิดกระแสผลประโยชน์ใชต้วัช้ีวดั ดงัน้ี 
 
1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : NPV)  
2. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return : IRR) 
3. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio)  
4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูศึ้กษาจะมีการศึกษาด้านอ่ืนๆเพิ่มเติมเพื่อให้การ

วเิคราะห์สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เช่น การศึกษาสภาพแวดลอ้มในบริเวณใกลเ้คียง หรือจงัหวดัท่ีสาขาจะ
ท าการเปิดให้บริการ รวมถึงการศึกษาความอ่อนไหวของโครงการ ซ่ึงจะมีการก าหนดให้ด้าน
ตน้ทุนหรือด้านรายได้ไม่เป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาก าหนดไว ้เพื่อดูผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัดชันีช้ีวดัความ
คุม้ค่าของโครงการ ซ่ึงในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศผูศึ้กษาจะท าการศึกษาความเหมาะสมของพื้นท่ีในเขตเมืองพทัยาในการเปิดหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และศึกษาความอ่อนไหวของโครงการเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการศึกษามากข้ึน 
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บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการศึกษา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์น
การศึกษาโดยไดแ้บ่งวธีิการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ  
 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัการสอบถามสัมภาษณ์
พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวนทั้งส้ิน 6 คน 
นอกจากน้ียงัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจพื้นท่ีบริเวณรอบๆ เมืองพทัยา เพื่อดูความเหมาะสม
ของท่ีตั้งหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอีกดว้ย 
 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเก็บรวบรวมจากการคน้ควา้ในห้องสมุดของธนาคาร
ออมสิน รายงานประจ าปีของธนาคารออมสิน และเก็บรวมรวบขอ้มูลจากรายงานผลการด าเนินงาน
ดา้นธุรกิจปริวรรตของธนาคารออมสิน อาทิเช่น ขอ้มูลทางดา้นตน้ทุน และผลตอบแทนของหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จ านวนและแหล่งท่ีตั้งของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการศึกษาโดยการวิเคราะห์จะแบ่งตาม
วตัถุประสงค ์ประกอบดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 

1.  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ 1 ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์พนกังานท่ี
ปฏิบติังานท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน รวมทั้งการส ารวจ
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พื้นท่ี ในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา และการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิรวบรวมขอ้มูลและสถิติต่างๆ เช่น 
เวบ็ไซตก์ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ เพื่อศึกษาถึงสภาพท าเล
ท่ีตั้งของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ โดยใชปั้จจยั
ทางเลือกท่ีน ามาวเิคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

 
 1.1 ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพ 
 
 - สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 
 
 - ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ เช่น สถานท่ีพกั โรงแรมท่ีอยู่ใกลเ้คียง จ านวนห้องพกัท่ี
รองรับนักท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
(นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ) รวมตวัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 
 - แหล่งท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนั จ  านวน/ระยะห่าง ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตเอกชนรายอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
 
 - ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 

1.2 ปัจจยัพิจารณาในเชิงปริมาณ 
 

 - ทุน ท่ีใชใ้นการด าเนินการก่อสร้างและสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
 - ความหนาแน่นของประชากร 
 - อตัราการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียว รายจ่ายเฉล่ียต่อคนของนกัท่องเท่ียว 
 - จ านวนโรงแรมท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 
 โดยในการวิเคราะห์ความเหมาะสมจะใช้เทคนิคสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉล่ีย ร้อยละ   

เป็นตน้ เพื่อสรุปความเหมาะสมของพื้นท่ีเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
 2. เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี 2 ผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูลทางดา้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ใน
การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยผูศึ้กษาจะแบ่งการวิเคราะห์ โดยใช้
แนวคิดการจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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 2.1 การประมาณการดา้นตน้ทุน แยกตามประเภทของรายจ่ายหรือตน้ทุนของโครงการ
เป็น 2 ประเภทคือ  

 
 2.1.1 ค่าใชจ่้ายในการลงทุน เก็บขอ้มูลจากรายงานการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อ
เปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากการประเมินราคากลางในการก่อสร้างของ
ธนาคารออมสินอนัประกอบดว้ย 

 
- ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร/สถานท่ี 
- ค่าครุภณัฑส์ านกังาน 
- ค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าติดตั้งโทรศพัท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการเปิด

ส านกังาน เป็นตน้ 
 
 2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจากรายงานการขออนุมติัเปิดหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของฝ่ายธุรกิจปริวรรต ธนาคารออมสิน โดยจะเป็นขอ้มูลท่ีระบุ
รายละเอียดเง่ือนไขการเช่าพื้นท่ี ซ่ึงจะมีความแตกต่างของค่าเช่า เป็นตน้ ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานประกอบไปดว้ย 

 
- ค่าเช่า 
- ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 
- ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น และประกนัภยัเงินสด ค่าของ

สมนาคุณลูกคา้ลูกคา้ เป็นตน้ 
- ค่าภาษีโรงเรือน 

 
 2.2 การประมาณการดา้นรายได ้ประมาณการจากค่าเฉล่ียรายไดก้ารให้บริการปริวรรต
เงินตราต่างประเทศของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการอยูใ่นบริเวณ
โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ก่อนแลว้ โดยเก็บขอ้มูลจากรายงาน
ปริมาณธุรกรรมของฝ่ายธุรกิจปริวรรต ดงัน้ี 
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- รายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด่านระหวา่งประเทศ (Xpress Money) 
- ค่าธรรมเนียมระบบการช าระเงิน Payment Online 
- ค่าธรรมเนียมจากการใหบ้ริการเคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั (ATM) 

 
 จากนั้น ตั้ งสมมติฐานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
การเงิน เช่น อตัราคิดลด อายุโครงการ และความอ่อนไหวของโครงการ จากนั้นท าการวิเคราะห์
ความเป็นไปไดท้างการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินในการลงทุน
เปิดใหบ้ริการหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศผา่นตวัช้ีวดัความคุม้ค่าต่างๆ ดงัน้ี 
 

1) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV) คือ ตวัช้ีวดัท่ีบอกถึงจ านวนผลประโยชน์
สุทธิท่ีทางธนาคารจะไดรั้บตลอดระยะเวลาของการเปิดให้บริการ (6 ปี) โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจคือ NPV ตอ้งมีค่ามากกวา่ ศูนย ์แสดงวา่ มูลค่าผลประโยชน์สุทธิท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือ
หกัลดเป็นค่าปัจจุบนัแลว้หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนั้นคุม้ค่าแก่การลงทุน โดย
ใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบั 2.58 ซ่ึงเป็นตน้ทุนถวัเฉล่ีย (WACC) ของธนาคารออมสิน (ขอ้มูล ณ 30 สิงหาคม 
2557)  

 
2) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR) คือ อตัราผลตอบแทน

ท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของรายได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายของการเปิดหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือก็คืออตัราผลตอบแทนท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัเท่ากบั ศูนย ์ซ่ึง
อตัราผลตอบแทนท่ีท าให้การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนั้นคุม้ค่าแก่การ
ลงทุนพอดีจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจคือ IRR ของการลงทุนจะตอ้งสูงกวา่อตัราดอกเบ้ีย 
หรือค่าเสียโอกาสของเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุน จึงจะถือวา่มีความคุม้ค่าจากการลงทุน 

 
3) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit cost ratio: BCR) คือ อตัราส่วนระหวา่ง

มูลค่าปัจจุบนัของรายไดก้บัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้ายตลอดอายโุครงการ ซ่ึงหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจคือ BCR มีค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่มีผลประโยชน์ตอบแทนมากกวา่ตน้ทุนของการเปิดหน่วย
ใหบ้ริการท่ีลงทุนไป 
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4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิมีค่าเท่ากบั
ค่าเงินลงทุนของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ถ้าการเปิดให้บริการมี
ระยะเวลาคืนทุนเร็วถือวา่เป็นโครงการท่ีดี และน่าลงทุน 

 
ทั้งน้ี เน่ืองในการด าเนินงานหรือผลการปฏิบติังานอาจแตกต่างจากการตั้งสมมติฐานดา้น

ตน้ทุนและผลตอบแทนของการเปิดหน่วยใหบ้ริการฯ ท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้
ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis) เพื่อวิเคราะห์การรองรับความ
เส่ียงของโครงการจากการด าเนินงาน ทั้งผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบเชิงบวก ดงัน้ี 

 
1. หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความคุม้ค่าทางการเงินในการเปิด

ให้บริการ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวท่ีเกิดจากผลกระทบด้านลบกับ
โครงการ โดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดงัน้ี 

 
 - กรณีท่ีมีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชยคู์่แข่งขนั
มาเปิดใหบ้ริการในบริเวณใกลเ้คียงท าใหร้ายไดล้ดลงร้อยละ 10 
 
 - กรณีท่ีมีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของผูไ้ด้รับอนุญาตเอกชน 
(Changer) มาเปิดใหบ้ริการในบริเวณใกลเ้คียงท าใหร้ายไดล้ดลงร้อยละ 15 
 
 - ผูใ้หเ้ช่าปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ต่อ 3 ปี 
 
 - ผูใ้หเ้ช่าปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
 

2. หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่มีความคุม้ค่าทางการเงินในการเปิด
ให้บริการ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวท่ีเกิดจากผลกระทบเชิงบวกกับ
โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 
  - กรณีปริมาณนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนท าให้รายได้จากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
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  - กรณีท่ีปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนท าให้รายไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

 



42 

บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ความเหมาะสมของพืน้ทีใ่นการเปิดหน่วยให้บริการ 
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี การปกครอง
และประชากร ระบบการคมนาคม ลกัษณะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เมืองพทัยา
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทย และเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพื่อน าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาใช้ใน
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารออมสิน ซ่ึงขอ้มูลในแต่ละส่วนมีดงัน้ี 
 

ข้อมูลเมืองพทัยา 
 
 เมืองพทัยาเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีระดบัเทียบเท่า
เทศบาลนคร จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 เป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีหาดทรายและชายทะเล ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ โดยภายในเมืองพทัยาแบ่งพื้นท่ี
ออกไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ พทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต ้และหาดจอมเทียน เมืองพทัยาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ธนาคาร
ท่ีมีการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสนใจเขา้มาเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามาท่องเท่ียวหรือท่ีอาศยัอยู่ในเมืองพทัยา 
อย่างไรก็ตามในการลงทุนเพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีในการเปิดให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
1.  ความเหมาะสมด้านเศรษฐกจิ 

 
เมืองพทัยาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก เน่ืองจากเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ท าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ในปัจจุบนั
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พทัยาเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถท ารายได้จากการท่องเท่ียว
ใหก้บัประเทศปีละ 60,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 90
ของรายไดท้ั้งหมดของเมืองพทัยา (ศูนยข์อ้มูลบริการธุรกิจและการลงทุนเมืองพทัยา, 2557) 

 
1.1 ด้านการท่องเทีย่ว 

 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นกิจกรรมหลกัทางเศรษฐกิจของเมืองพทัยา ท าให้เกิด

การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากกว่าร้อยละ 90 เช่น โรงแรม บงักะโล ไนท์คลบั 
เป็นตน้ ผูบ้ริหารเมืองพทัยาจึงไดว้างแผนทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวให้กบัเมืองพทัยาในอีก 4 ปี 
ข้างหน้า โดยจะเน้นการร่วมกันคิด ร่วมกันท า รวมทั้ งขยายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มี
ประสิทธิภาพมากเพิ่มข้ึน สร้างแรงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวอาศยัอยู่ในเมืองพทัยานานข้ึน รวมทั้ง
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหส้ะดวกสบายมากยิง่ข้ึน โดยเนน้กลุ่มนกัท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มอาเซียน
เพื่อรองรับการรวมกลุ่ม AEC อีกทั้งยงัจะส่งเสริมให้เมืองพทัยาเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
อุตสาหกรรม การจดักิจกรรมการประชุมสัมมนา การแสดงสินคา้ และนิทรรศการต่างๆ ในระดบั
นานาชาติ 

 
ในปี พ.ศ. 2557 สถานการณ์การท่องเท่ียวก่อนเขา้ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวพบวา่ จ  านวน

นกัท่องเท่ียวมีปริมาณลดลง เน่ืองจากประเทศไทยประสบกบัปัญหาทางการเมือง ซ่ึงในช่วงเดือน
มกราคมถึงกนัยายน มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีพทัยารวมทั้งส้ิน 7,147,389 คน 
เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 2,036,110 คน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 5,111,279 คน โดยนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวลดลงร้อยละ 6 (กรมการท่องเท่ียว, 2558) นอกจากปัญหาท่ีเกิดจากใน
ประเทศไทยเองแลว้นั้น นกัท่องเท่ียวต่างประเทศหลกัๆ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเมืองพทัยาอย่าง
รัสเซียเองก็ประสบปัญหาภายในประเทศ ทั้ งในเร่ืองของค่าเงินรูเบิลท่ีลดลง แต่ในส่วนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยนั้นมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับปัญหาด้าน
การเมืองและต่างประเทศเองก็ประสบกับปัญหาด้านค่าเงินเช่นกัน แต่ปริมาณนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มายงัเมืองพทัยาลดลงเพียงร้อยละ 6 แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพดา้นการเป็นเมือง
แห่งการท่องเท่ียวของเมืองพทัยาท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามเม่ือ
ปริมาณนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลง ส านักงานท่องเท่ียวพทัยาได้มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
การตลาดซ่ึงจะเน้นเร่ืองของไทยเท่ียวไทยให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยท าการเสนอขายแหล่ง
ท่องเท่ียวในราคาพิเศษ ท่ีพกัราคาพิเศษ เป็นตน้ เพื่อเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียว ส่วนนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติก็มีส านกังานการท่องเท่ียวในพื้นท่ีประเทศต่างๆ คอยดูแล เช่น นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย
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ก็จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกบับริษทัน าเท่ียวในพื้นท่ี ส่วนดา้นการท่องเท่ียวพทัยามีการ
จดัสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพในการท่องเท่ียว เพื่อมา
ทดแทนตลาดนกัท่องเท่ียวหลกัท่ีลดลงไป เช่น ตลาดยุโรปตะวนัออก ตลาดตะวนัออกกลาง และ
ตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงตลาดนักท่องเท่ียวประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเช่น ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า เป็นตน้ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมานกัท่องเท่ียวชาวลาวเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก 

 
ดา้นแนวโนม้การท่องเท่ียวเมืองพทัยาในอนาคตนั้น เมืองพทัยาไดก้ าหนดยุทธศาสตร์

และนโยบายในการพฒันาเมืองพทัยาและเกาะลา้น โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พฒันาท่ียงัยนื ซ่ึงเมืองพทัยาไดก้ าหนดกลุ่มนโยบายเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
กลุ่มท่ี 1 ดา้นเศรษฐกิจ ท าการขยายกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ขยายจ านวนวนัพกั 

โดยเน้นนักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากข้ึน ส่งเสริมเมืองพทัยาให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม จดักิจกรรมการประชุมสัมมนา การแสดงสินคา้และนิทรรศการระดบันานาชาติ  

 
กลุ่มท่ี 2 ด้านสังคม ยึดหลกั “สังคมชั้นน า พลเมืองสามคัคี” ท าให้เมืองพทัยาสงบ 

ปลอดภยัทั้งในบา้นและนอกบา้น เพิ่มกลอ้งวงจรปิดในสถานท่ีต่างๆ อยา่งนอ้ย 356 กลอ้ง รวมทั้ง
ติดตั้งไฟส่องสวา่งในสถานท่ีส าคญั เช่น วดั ตลาด เป็นตน้ เพื่อป้องกนัปัญหาการฉก ชิง วิ่งราว และ
อาชญากรรม 

 
กลุ่มท่ี 3 ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ โดยพฒันาให้เมืองพทัยาใชพ้ลงังาน

สะอาด และอนุรักษพ์ลงังานอยา่งรู้คุณค่า สนบัสนุนให้ส่วนราชการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ไบโอดีเซล 
ไบโอก๊าซ  

 
กลุ่มท่ี 4 ดา้นวฒันธรรม โดยเน้นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม

พร้อมทั้งสนบัสนุนให้เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการผลิตและถ่ายท าภาพยนตร์ ผลกัดนัพทัยาให้
ข้ึนทะเบียนกบั “ยเูนสโก” เป็นเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

 
จากปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวของเมืองพทัยาท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นแนวโนม้ดา้น

การท่องเท่ียวของเมืองพทัยาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชน มีการวาง
นโยบายขยายกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมายในการขยายวนัพกัในเมืองพทัยา    
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โดยเน้นไปท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ
นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในเมืองพทัยามาก
เพิ่มข้ึน จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดว้า่แนวโนม้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในปี พ.ศ. 2549 มีนกัท่องเทียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในเมืองพทัยาจ านวน 4,088,768 คน และ
เพิ่มสูงข้ึนเป็น 7,116,348 คนในปี พ.ศ. 2556 และมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอีกจากนโยบายสนบัสนุน
การท่องเท่ียวของเมืองพทัยา นอกจากน้ีทางด้านรายได้ท่ีเมืองพทัยาได้รับจากการท่องเท่ียวก็มี
แนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเช่นกนัจาก 53,244.11 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 105,851.39 ลา้นบาท ในปี 
พ.ศ. 2556 โดยเป็นรายไดท่ี้มาจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 86,677.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 
ของรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองพทัยา ซ่ึงนับว่าเป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก โดยรายได้ท่ีมาจาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมากข้ึนนั้น ส่งผลต่อปริมาณความต้องการเงินบาทของเมืองพทัยา 
กล่าวคือ เม่ือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในเมืองพทัยานั้นตอ้งใชเ้งินบาทในการจบัจ่าย
ใชส้อย และจ่ายค่าบริการต่างๆ ท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเงินตราต่างประเทศสกุลเงินต่างๆ 
มีความต้องการในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ท าให้บริการด้านการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นท่ีตอ้งการ อีกทั้งการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
และรายไดท่ี้เกิดจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า
เมืองพทัยายงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีความตอ้งการดา้นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและหากธนาคาร
สามารถเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยาได้จะท าให้
ธนาคารสามารถสร้างรายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดเ้พิ่มมากข้ึน  
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ตารางที ่4.1  จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ จ  านวนวนัพกั ค่าใชจ่้าย และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของเมืองพทัยา ในปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556 
รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ผู้เยีย่มเยอืน 6,114,947 6,680,658 5,634,088 4,305,998 8,313,528 8,993,572 9,409,497 10,020,628 

      ไทย 2,026,179 2,199,028 1,876,945 1,589,060 2,953,859 2,817,952 2,726,368 2,904,280 

      ต่างชาติ 4,088,768 4,481,630 3,757,143 2,716,938 5,359,669 6,175,620 6,683,129 7,116,348 

จ านวนวนัทีพ่กัอยู่ในเมอืงพทัยา (เฉลีย่) 3.18 3.13 3.83 3.38 3.17 3.29 3.19 3.23 

      ไทย 2.16 2.30 1.85 1.70 2.37 3.06 2.74 2.74 

      ต่างชาติ 3.62 3.48 4.70 4.10 3.50 3.37 3.35 3.40 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ (บาท/คน/วนั)         

ผู้เยีย่มเยอืน  2,886.82 2,977.38 3,159.00 3,355.81 3,003.65 3,179.31 3,320.39 3,408.15 

       ไทย  2,321.43 2,323.49 2,465.22 2,079.16 2,236.03 2,452.70 2,582.11 2,672.35 

       ต่างชาติ  3,016.58 3,172.63 3,366.16 3,635.81 3,253.56 3,431.29 3,545.82 3,629.19 

รายได้ (ล้านบาท) 53,244.11 59,347.61 62,967.81 44,657.97 73,731.86 87,849.77 95,941,03 105,851.39 

       ไทย  9,289.02 10,649.45 11,445.93 4,976.74 13,357.28 17,450.66 17,447.49 19,174.15 

       ต่างชาติ  43,955.09 48,698.16 51,521.88 39,681.23 60,374.58 70,399.11 78,463.54 86,677.24 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว (2558)



47 

1.2 ด้านการลงทุน 
 
โครงการจดัท าศูนยข์อ้มูลบริการธุรกิจและการลงทุนเมืองพทัยา (2557) ไดก้ล่าวว่า 

การลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนท่ีน่าสนใจมาก 
เน่ืองจากในปัจจุบนัเมืองพทัยามีการขยายพื้นท่ีเขตชุมชนเมือง ท าให้สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เน่ืองจากภาคอสังหาริมทรัพยมี์การขยายตวัท่ีรวดเร็วมาก 
ประกอบกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวและประชากรท่ียา้ยถ่ินท่ีอยูเ่ขา้มาในเมืองพทัยามีมากเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (อพท.) ไดมี้การร่วมมือ
กบัเมืองพทัยาและหน่วยงานภาคเอกชนในการวางแผนการลงทุนในเมืองพทัยา เพื่อเป็นกรอบใน
การพฒันาเมืองพทัยา โดยมีแผนพฒันาการท่องเท่ียวทั้งหมด 135 โครงการคิดเป็นมูลค่าการลงทุน
รวม 3.6 หม่ืนลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีแผนท่ีจะปรับปรุงพื้นท่ีทั้งพทัยาเหนือ กลาง และใต ้โดยจะ
สร้างกิจกรรมบนชายหาดใหม้ากเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  

 
การลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของพทัยามีแนวโน้ม  

ท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวไม่ต ่ากว่า  
ปีละ 8 ลา้นคน ส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ือง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ธุรกิจ
โรงแรมในเมืองพทัยาไดมี้การซ้ือ - ขายเปล่ียนมือเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีเมืองพทัยายงัไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณพฒันาพื้นท่ีพิเศษเมืองพทัยาและพื้นท่ีเช่ือมโยงจากภาครัฐ เป็นมูลค่ากวา่ 
9,000 ลา้นบาท เพื่อพฒันาให้เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของภาค
ตะวนัออก ท าใหต้ลาดอสังหาริมทรัพยข์องเมืองพทัยา ทั้งบา้นและคอนโดมิเนียมไดรั้บความสนใจ
เป็นอยา่งมาก ในคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2556 มีห้องชุดเปิดขายในเมืองพทัยาทั้งส้ิน 7,400 ยนิูต โดย
คร่ึงหน่ึงของจ านวนคอนโดมิเนียมท่ีเปิดตั้งขายอยูบ่นท าเลของหาดจอมเทียน 

 
การลงทุนท่ีน่าสนใจในเมืองพทัยา 
 
 การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หรือกิจการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวซ่ึง 

เมืองพทัยาสามารถท ารายไดจ้ากการท่องเท่ียวไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้พทัยาได้รับงบประมาณ
มากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ โดยงบประมาณทั้งหมดของเมืองพทัยาถูกน ามาใชเ้ก่ียวกบัการจดัการเพื่อ
การท่องเท่ียวร้อยละ 60 สาเหตุท่ีเมืองพทัยาใช้งบประมาณไปกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้น 
เพราะรายไดจ้ากอุตสาหกรรมน้ีเป็นรายไดห้ลกักว่าร้อยละ 90 ของรายไดท้ั้งหมดของเมืองพทัยา 
โดยปัจจยัท่ีท าให้มีจ  านวนนกัท่องนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนมาจากสถานการณ์โดยรวมของประเทศ
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ดีข้ึน เช่น ภยัการเมือง ภยัธรรมชาติ การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการหลายๆดา้น
ในพื้นท่ีเมืองพทัยาเอง รวมถึงการจดักิจกรรมและมหกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาระดบันานาชาติ
อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ท าใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน  

 
 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์การตลาดท่องเท่ียวในพทัยามีแนวโนม้ท่ีดี ส่งผลให้

ธุรกิจโรงแรมไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนอยา่งต่อเน่ือง โดยตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2556 ธุรกิจโรงแรม
ในพทัยามีการซ้ือขายเปล่ียนมือจ านวนมาก นอกจากน้ี พทัยายงัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
พฒันาพื้นท่ีพิเศษเมืองพทัยาและพื้นท่ีเช่ือมโยงจากภาครัฐ จ านวน 76 โครงการ วงเงินกว่า 9,000 
ลา้นบาท ระยะด าเนินการทั้งหมด 8 ปี เพื่อพฒันาให้พทัยากลายเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียวของภาคตะวนัออก ปัจจยัท่ีส าคญัคือ มีการสร้างถนนเส้นทางใหม่ๆ เช่ือมต่อ
ระหวา่งจงัหวดัใหส้ะดวกมากข้ึน รวมถึง การมีสนามบินสุวรรณภูมิ การยกระดบัสนามบินอู่ตะเภา
ให้มีความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารจ านวน 5 ลา้นรายต่อปี การมีมอเตอร์เวยต์ดัใหม่จาก
กรุงเทพถึงพทัยา ท่ีท าให้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาพทัยาได้สะดวก และ
รวดเร็วข้ึน และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากบางซ่ือถึงพทัยา โดยวิ่งไปทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี พทัยา และไปส้ินสุดท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงรัฐบาลพยายามผลกัดนัให้เกิดข้ึนจะยิ่งท าให้เมือง
พทัยาเป็นจุดท่ีน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มมากข้ึน  

 
แนวโนม้ตลาดพทัยายงัคงเติบโตต่อเน่ืองในภาคการท่องเท่ียวและอสังหาริมทรัพย ์

โดยมีแนวโน้มว่าตลาดบ้านแนวราบในพทัยาจะคึกคกัมากข้ึนจากการท่ีมีผูป้ระกอบการจาก
ส่วนกลางขยายเขา้มาท าตลาดมากข้ึน ส าหรับตลาดคอนโดมิเนียมจะเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นคนท างาน
ในพทัยาและพื้นท่ีใกลเ้คียง ส าหรับตลาดคอนโดมิเนียมระดบัไฮเอนด์ สไตล์รีสอร์ทก็มีแนวโน้ม
การเติบโตท่ีดีเช่นเดียวกนั โดยกลุ่มลูกคา้หลกัยงัคงเป็นตลาดคนไทยเป็นหลกั ส่วนตลาดต่างชาติ
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัสเซีย จากขอ้มูลของฝ่ายวิจยัคอลลิเออร์สอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
(2556) พบวา่ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 มีห้องชุดเปิดขายใหม่ในพทัยาประมาณ 7,400 ยนิูต โดย
คร่ึงหน่ึงของจ านวนคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่น้ีอยู่ในท าเลหาดจอมเทียน ซ่ึงคอนโดมิเนียม
ระดับบนจะมีอตัราการขายท่ีดีกว่า โดยอตัราการขายเฉล่ียในทุกท าเลของพทัยาอยู่ท่ีประมาณ      
ร้อยละ 74  

 
 การลงทุนในภาคโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ผูบ้ริหารเมืองพทัยาลง

ความเห็นวา่การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีสุดท่ีตอ้งไดรั้บ
การแก้ไข เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์ของเมืองพทัยาขยายตัวมากข้ึนตามแนวโน้มของจ านวน
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นกัท่องเท่ียวและประชากรท่ียา้ยถ่ินฐานมาเป็นพลเมือง จึงไดมี้การวางแผนแม่บทเพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวของเมืองพทัยาระยะ 10 ปี โดยมีทั้งหมด 135 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกวา่ 3.6 หม่ืนลา้น
บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการลงทุนดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาล เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา วงเงินลงทุนประมาณ 1.6 หม่ืนลา้นบาท และโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน ซ่ึง
องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อพท.) จะเป็นผูล้งทุนร่วมกบั
ภาคเอกชนโดยการจดัตั้งเป็นองค์การมหาชน อีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัมากส าหรับเมืองท่องเท่ียวอย่าง
เมืองพทัยาคือ ระบบการจราจรใชง้บประมาณถึง 15 ลา้นบาทเพื่อท าการศึกษาระบบจราจร และวาง
งบโครงการก่อสร้างกว่า 3,000 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจราจรในเมืองพทัยาได้มาก
ขณะเดียวกนัก็เพิ่มความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวและเป็นการยกระดบัเมืองอีกดว้ย  

 
1.3 ด้านพาณชิยกรรมและการบริการ 

 
เมืองพทัยามีการประกอบการดา้นพาณิชยกรรมในหลายดา้น เช่น การท าธุรกิจคา้ปลีก 

การน าเขา้ - ส่งออก และการให้บริการนกัท่องเท่ียวประเภทขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวก และความบนัเทิงแก่นกัท่องเท่ียว เช่น การให้เช่ารถจกัรยานยนต์ เรือเจ็ทสกี เรือน าเท่ียว 
เรือลากร่ม และเรือกลว้ย  
 

จากปัจจยัดา้นลกัษณะทางเศรษฐกิจของเมืองพทัยาจะเห็นไดว้่าเมืองพทัยามีลกัษณะ
เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ค่าใชจ่้ายท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้นแต่ละวนั และรายไดท่ี้เมืองพทัยาไดจ้ากการท่องเท่ียวก็มีแนวโนม้เพิ่ม
สูงข้ึน แสดงถึงปริมาณความตอ้งการใช้เงินบาทเพิ่มข้ึนดว้ย การเปิดให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศในพื้นท่ีเมืองพทัยาจึงเป็นการสนองความตอ้งการของลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกับ
นโยบายดา้นการท่องเท่ียวของพทัยาท่ีจะส่งเสริมให้พทัยาเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวและ   
การจดัสัมมนาในอนาคต มีการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และการ
พฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านของนกัท่องเท่ียวในอนาคต ส่งผล
ใหใ้นอนาคตเมืองพทัยามีแนวโนม้การเขา้มาท่องเท่ียวหรือการสัมมนางานของชาวต่างชาติเพิ่มมาก
ข้ึน จึงส่งผลกระทบท่ีดี ท าให้พื้นท่ีเมืองพทัยาเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการเปิดหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัและนโยบายดา้นการท่องเท่ียวของเมือง
พทัยาเป็นส่วนสนบัสนุนใหมี้ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัเดินทางเขา้มาในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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 1.4 แผนการพฒันาเมืองพทัยา (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) 
 
 เน่ืองดว้ยเมืองพทัยานั้นเป็นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและกลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งจากนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยใน
ปัจจุบนัเมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ สามารถท ารายได้ให้กบั
ประเทศเป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ คิดเป็นรายไดปี้ละ 60,000 ลา้นบาท ผูบ้ริหารเมืองพทัยาจึงไดมี้
นโยบายเพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารและดูแลเมืองพทัยา ให้เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา ดงัน้ี 
 

1) การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 
2) การพฒันาและส่งเสริมความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
3) การพฒันาคุณภาพชีวิต ศกัยภาพของคนและความเขม้แข็งของชุมชน การพฒันา

ระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4) คุม้ครองดูแล รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
5) ส่งเสริมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 
6) พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการ 
 
จากพันธกิจของเมืองพัทยาท่ีก าหนดข้ึนเป็นการก าหนดเพื่อให้เมืองพัทยาบรรลุ

จุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
 

1) เพื่อให้เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีได้รับการยอมรับ
ของทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 

 
2)  เพื่อให้เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางกิจกรรมบนัเทิงท่ีมีความหลากหลายท่ีไดรั้บการ

ยอมรับทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 
 
 3)  เพื่อใหเ้มืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวนัออก 
 4)  เพื่อใหเ้มืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางการประชุมระดบันานาชาติท่ีส าคญั 
 
 5)  เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาทางชายทะเลและชายหาด

ระดบัชาติและนานาชาติ 
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 6)  เพื่อใหเ้มืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาและสุขภาพ 
 
 7)  เพื่อใหเ้มืองพทัยาเป็นเมืองท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยัในชีวิต มีโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีดี การคมนาคมสะดวก 
 
 8) เพื่อให้เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

โอกาสทางเศรษฐกิจ 
 
 9) ส่วนราชการเมืองพัทยามีบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเป็นกลไกในการ

ขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์ มีการบริการเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 
 

จากปัจจยัดา้นแผนพฒันาเมืองพทัยา แสดงให้เห็นถึงนโยบายในการบริหารงานเมือง
พทัยาในอนาคตท่ีมีการสนบัสนุนใหเ้มืองพทัยาเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในระดบันานาชาติ รวมทั้งพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางทางการประชุมสัมมนา และการแข่งขนักีฬา
ระดบันานาชาติ ซ่ึงนโยบายเหล่าน้ีจะเป็นส่วนท่ีส่งเสริมใหมี้ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาในพื้นท่ีมาก
ข้ึน การเปิดให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงเป็นอีกบริการหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนให้
ชาวต่างชาติมีความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อยในเมืองพทัยา และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการใชบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 

จากขอ้มูลด้านเศรษฐกิจของเมืองพทัยาจะเห็นไดว้่า เมืองพทัยายงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง สามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศได้เป็นจ านวนมาก หรือการเติบโตทางด้านการลงทุนท่ี
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน การลงทุนต่างๆ จึงตอ้งขยายตวัเพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากนั้นเมืองพทัยายงั
มีแผนพฒันาเมืองพทัยาให้เป็นเมืองท่ีเป็นผูน้ าทางด้านการท่องเท่ียว ศูนยก์ลางกิจกรรมบนัเทิง
ต่างๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์การการประชุมในระดับนานาชาติ ท าให้แนวโน้มการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองพทัยาในอนาคตยงัสามารถเติบโตและสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไดอี้กมาก การ
เปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนับเป็นการลงทุนในบริการหน่ึงท่ีสามารถ
ตอบสนองและรองรับความตอ้งการของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีจะเขา้มาท่องเท่ียว/ประชุม ในเมือง
พทัยา และเป็นการขยายช่องทางการสร้างรายได้จากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศให้กับ
ธนาคารอีกดว้ย 
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2. ความเหมาะสมด้านการปกครองและประชากร 
 

2.1  ลกัษณะการปกครอง  
 
เมืองพทัยามีลกัษณะการปกครองแบบ “หน่วยการปกครองพิเศษส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ

พิเศษ” โดยมีการจดัตั้งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 และยกเลิก
สุขาภิบาลนาเกลือ เมืองพทัยาจึงมีการปกครองคลา้ยกบัเทศบาลเมือง คือมีอ านาจบริหารงานดว้ย
ตวัเอง ซ่ึงเมืองพทัยานั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ พทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต ้และหาดจอมเทียน 

 
2.2 ประชากร 

 
ประชากรในเขตเมืองพทัยามีทั้งประชากรท่ีแทจ้ริง และประชากรแฝงท่ีเขา้มาประกอบ

อาชีพภายในเขตเมืองพทัยา มีทั้งท่ีเป็นคนไทยท่ีมีถ่ินฐานในจงัหวดัอ่ืน และชาวต่างชาติท่ีเขา้มา
ท างานในเมืองไทย จากภาพท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ประชากรในเมืองพทัยาท่ีเพิ่มสูงข้ึนโดย
ในปี พ.ศ. 2547 เมืองพทัยามีประชากรทั้งส้ิน 91,855 คน แบ่งเป็นประชากรชายทั้งส้ิน 43,812 คน 
ประชากรหญิง 48,043 คน และในปี พ.ศ. 2556 เมืองพทัยามีประชากรทั้งส้ิน 111,998 คน เป็นเพศ
ชาย 51,652 คน เพศหญิง 60,346 คน โดยมีประชากรแฝงอยู่ประมาณ 400,000-500,000 คน 
(โครงการจดัท าศูนยข์อ้มูลบริการธุรกิจและการลงทุนเมืองพทัยา, 2557) 
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ภาพที ่4.1  จ  านวนประชากรในเขตเมืองพทัยาในปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 
ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร์เมืองพทัยา (2556) 
 

จากปัจจยัดา้นประชากรของเมืองพทัยาเม่ือมีแนวโนม้ของประชากรเพิ่มมากข้ึน แสดง
ใหเ้ห็นถึงความหนาแน่นของประชากร เม่ือความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากข้ึนความตอ้งการ
ใช้สินคา้และบริการ รวมทั้งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ก็จะเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั และจากการ
วางแผนในการพฒันาสาธารณูปโภคท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ท าให้ในพื้นท่ีเมืองพทัยามี          
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับความต้องการสินคา้และบริการของประชากร       
ซ่ึงบริการต่างๆ รวมทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานก็เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้นักท่องเท่ียว
ตดัสินใจเลือกเขา้มาท่องเท่ียวในบริเวณน้ี รวมทั้งด้านประชากรท่ีเมืองพทัยามีจ านวนประชากร   
เข้ามาอยู่อาศัยและท างานในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึนก็ส่งผลต่อการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยจะเป็นการเพิ่มปริมาณลูกค้าชาวไทยท่ีต้องการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อน าไปใช้ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ประกอบกบั จ านวนของประชากรแฝงท่ีเขา้มา
ท างานในเมืองพทัยาท่ีมีมากถึง 400,000-500,000 คน ซ่ึงมีทั้งชาวไทยท่ีมาจากพื้นท่ีอ่ืนและชาวต่างชาติ
เขา้มาท างานในพื้นท่ีเมืองพทัยา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม สถานบริการ 
โรงงานอุตสาหกรรม กิจการท่องเท่ียว และส่ิงก่อสร้างต่างๆ นอกจากน้ียงัมีประชากรแฝงท่ีเขา้มา
พกัอาศยัในลกัษณะท่องเท่ียวหรือชั่วคราว ก็เป็นกลุ่มลูกคา้หน่ึงของการให้บริการโอนเงินด่วน
ระหว่างประเทศ (Xpress Money) ซ่ึงเป็นบริการหน่ึงในหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

 91,855   96,654   98,992   102,612   104,797   106,214   107,496   108,903   110,715   111,998  

 43,812   45,799   46,828   48,438   49,241   49,589   50,075   50,483   51,216   51,652  

 48,043   50,855   52,164   54,174   55,556   56,625   57,331   58,420   59,499   60,346  

 -
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จ านวนประชากร เพศชาย เพศหญิง 
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ต่างประเทศของธนาคารออมสินสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการโอนเงินท่ีได้
จากการท างานในประเทศกลบัไปยงัประเทศของตนเอง  
 
3. ความเหมาะสมด้านพืน้ทีต่่างๆ ในเมืองพทัยา  

 
 เมืองพทัยาประกอบดว้ยพื้นท่ีทั้งหมด 4 ส่วน ไดแ้ก่ พทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต ้และ
จอมเทียน  
 
 3.1 พทัยาเหนือ เป็นท่ีรู้จกัในช่ือวา่นาเกลือ มีลกัษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตท่ียงัคงไวซ่ึ้ง
ความเก่าแก่ สังเกตไดจ้ากสภาพบา้นเรือนโบราณ ถนนสายแคบๆ ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
ตลอดเส้นทางสายนาเกลือ-พทัยา เน่ืองจากในอดีตนั้นเคยเป็นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมมาก่อน 
อาชีพหลกัของประชากรคือการท านาเกลือและประมง ส่วนของพื้นท่ีพกัอาศยัของคนในพื้นท่ีจาก
ถนนนาเกลือ ถึงหาดวงพระจนัทร์ และหาดวงศอ์ ามาตยส่์วนมากจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือโรงแรม
ของผูท่ี้มีรายไดสู้ง เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความสงบและความเป็นส่วนตวั โดยใน
พื้นท่ีพทัยาเหนือมีชายหาด 3 หาดคือ หาดนาเกลือ หาดวงพระจนัทร์ และหาดวงศอ์ ามาตย ์ 

 
 3.2 พัทยากลาง อยูใ่นบริเวณของชายหาดพทัยาซ่ึงยาวต่อไปจนถึงบางส่วนของพทัยาใต ้
ชายหาดพทัยาน้ีถูกปรับปรุงภูมิทศัน์เพื่อความสวยงามและความต่อเน่ืองของกิจกรรมชายหาด
ส าหรับนกัท่องเท่ียวอยูเ่สมอ การใชพ้ื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีส าหรับการท่องเท่ียว ตั้งแต่
ถนนพทัยาสายสองไปจนถึงชายทะเล ประกอบดว้ยชายหาด ทะเลและแหล่งพาณิชยกรรมท่ีรองรับ
นกัท่องเท่ียว บริเวณน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของพทัยาบาร์เบียร์ ร้านขายเส้ือผา้ และร้านคา้อีกมากมาย 
ส่วนท่ีพกัอาศยัอยู่ตั้งแต่พทัยาสายสองไปจนถึงถนนสุขุมวิท ชายหาดพทัยากลางเป็นชายหาดเปิด  
ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติสามารถเล่นน ้าและท ากิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งสาธารณะ และยงัมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ คอยบริการนกัท่องเท่ียวอีกมากมาย 
 
 3.3 พัทยาใต้ เร่ิมตั้ งแต่ส่วนท่ีถนนพทัยาใต้ตัดกับถนนเลียบชายหาดพทัยาและถนน
สุขุมวิท โคง้รอบเขาพระต าหนกัไปจนถึงหาดดงตาลบริเวณถนนเทพประสิทธ์ิ ตดักบัถนนเฉลิม
พระเกียรติและถนนสุขมุวทิ การใชง้านในพื้นท่ีพทัยาใต ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีส าหรับการ
ท่องเท่ียวและท่ีอยูอ่าศยั โดยพื้นท่ีส าหรับการท่องเท่ียวอยูใ่นบริเวณถนนเลียบชายหาด หรือท่ีเรียก
กนัวา่ถนนวอล์คก้ิงสตรีท ไปจนถึงบริเวณชายหาดดงตาลเชิงเขาพระต าหนกั ส่วนพื้นท่ีส าหรับอยู่
อาศยัจะอยูร่ะหวา่งถนนทพัพระยาไปจนถึงถนนสุขุมวิท โดยส่วนมากจะเป็นลกัษณะของหมู่บา้น
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จัดสรร และอพาร์ทเมนต์  อีกส่วนหน่ึงอยู่ในบริเวณเขาพระต าหนักเป็นท่ีพักอาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมและหมู่บา้นพกัอาศยัระดบับนของผูมี้รายไดสู้ง  

 
การท่องเท่ียวในพื้นท่ีพทัยาใตน้ั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณท่ีเรียกว่า “วอล์คก้ิง 

สตรีท” หรือถนนคนเดิน เป็นส่วนท่ีโคง้ต่อมาจากถนนเลียบชายหาด มีลกัษณะเป็นอาคารขนาบ 2 
ขา้งของถนน โดยบริเวณน้ีมีร้านขายของต่างๆ มากมาย เช่น ร้านเส้ือผา้ ร้านเคร่ืองประดบั ร้านขาย
ของท่ีระลึก ร้านอาหารทะเล และผบั บาร์ต่างๆ นกัท่องเท่ียวจึงนิยมเขา้มาท่องเท่ียวในช่วงหลงัจาก 
เวลา 18.00 น. อีกส่วนหน่ึงของพทัยาใต้เป็นส่วนของเขาพระต าหนักและหาดดงตาล ซ่ึงเป็น
ชายหาดท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม บริเวณริมหาดมีโรงแรมท่ีพกัส าหรับผูท่ี้มีรายได้สูง ซ่ึงโดย
ส่วนมากผู ้ท่ีมาพักแรมจะเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมากับครอบครัว ในส่วนของเขา            
พระต าหนกันั้น เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองพทัยา เน่ืองจากเป็นจุดชมวิว            
ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของบริเวณเมืองพัทยาและอ่าวพัทยาได้โดยรอบ นอกจากน้ี
นกัท่องเท่ียวยงันิยมข้ึนมายงัเขาพระต าหนกัเพื่อเขา้กราบขอพร “อนุสาวรียพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ” ท่ีประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาพระต าหนกัดว้ย 

 
 3.4 หาดจอมเทียน เป็นชายหาดท่ีมีความยาวกวา่ 6 กิโลเมตร บรรยากาศของหาดค่อนขา้ง
สงบ และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการเขา้มาเล่นกิจกรรมทางน ้ า เน่ืองจากบริเวณหาดแห่งน้ีมี
ความคบัคัง่น้อยกว่าชายหาดในฝ่ังของอ่าวพทัยา นอกจากน้ี ชายหาดจอมเทียนยงัเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาพกัผอ่นหยอ่นใจโดยการนอนอาบแดด และยงัมีแหล่งชอ้ปป้ิง และ
โรงแรมท่ีพกัท่ีมีชายหาดส่วนตวั รวมไปถึงบงักะโล คอนโดมิเนียม และร้านอาหารอีกดว้ย 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าพื้นท่ีเมืองพทัยาในทุกส่วนมีสถานท่ีท่องเท่ียว และ
สถานท่ีพกัไวส้ าหรับรองรับนกัท่องเท่ียว ท าใหใ้นทุกๆ พื้นท่ีของพทัยาท่ีกล่าวมานั้นมีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของธนาคารเขา้มาท่องเท่ียว หรือมาอาศยัอยู ่ส่งผลให้
เมืองพทัยาเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ       
เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นทุกๆ พื้นท่ี  
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4. ความเหมาะสมด้านระบบคมนาคมของเมืองพัทยา 
 
ระบบการคมนาคมของเมืองพัทยาได้มีการพัฒนาให้สามารถเ ช่ือมโยงพื้น ท่ีกับ

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืนๆใกลเ้คียงไดท้ั้ง ทางรถยนต ์ทางน ้ า ทางรถไฟ โดยระบบโครงข่าย
ท่ีส าคญั (สกาวรัตน์ วรีะเสถียร, 2556) ดงัน้ี 

 
4.1 การคมนาคมทางรถยนต์ของเมืองพทัยาทีเ่ช่ือมต่อกบัพืน้ทีต่่างๆ 

 

4.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นถนนสายหลักในการ           
เดินทางเขา้สู่เมืองพทัยา โดยมีระยะทาง 147 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ-เมืองพทัยา  

 
4.1.2  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 

3 ระยะทาง 70 กิโลเมตร จากอ าเภอบางละมุงไปสู่จงัหวดัระยอง  
 
4.1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3135 เป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่งต าบลนาเกลือและ

พทัยาใต ้
 
4.1.4 ทางหลวงเผ่นดินหมายเลข 3136 เป็นเส้นทางท่ีแยกจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3 เขา้สู่พื้นท่ีเมืองพทัยาเหนือ 
 
4.1.5 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3240 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 

3 ท่ีอ าเภอบางละมุง - เขาไมแ้กว้ ตดัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และมาบรรจบกบัทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 331 ระยะทางทั้งส้ิน 17 กิโลเมตร 

 
4.1.6 ทางหลวงหมายเลข 7 เป็นทางหลวงท่ีเช่ือมระหว่าง กรุงเทพมหานครและ

จังหวัดชล บุ รี  (ส ายใหม่ )  เ ป็นทางหลวงพิ เ ศษ ท่ี เ ร่ิมต้นจาก จุดตัดถนนศ รีนค รินท ร์ 
(กรุงเทพมหานคร) ผ่านอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปยงัจงัหวดัชลบุรี ระยะทางรวม 81 
กิโลเมตร ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นเส้นทางขนส่งสินคา้ระหวา่งภาคตะวนัออกกบักรุงเทพฯ 
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4.2 ระบบโครงข่ายคมนาคมในเมืองพทัยา 
 
เมืองพทัยามีระบบโครงข่ายทั้งส้ิน 458 สาย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 339 สาย 

ความยาวกวา่ 129 กิโลเมตร และถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 86 สาย ความยาวกวา่ 63 กิโลเมตร และ
ถนนลูกรังอีก 33 สาย ความยาวกวา่ 12 กิโลเมตร สรุปไดด้งัน้ี 

 
4.2.1 ถนนสายประธานคือ ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นถนนท่ีใช้เป็น

เส้นทางคมนาคมเขา้-ออก ทั้งพทัยาเหนือ กลาง และใต ้รวมทั้งเป็นถนนท่ีติดต่อกบัจงัหวดัและ
อ าเภออ่ืนๆ  

 
4.2.2 ถนนพทัยาเหนือ พทัยากลาง และพทัยาใต ้เป็นถนนเช่ือมต่อจากถนนสุขุมวิท

เขา้สู่ชายหาดพทัยา โดยมีขนาดทางกวา้งตั้งแต่ 20 เมตรข้ึนไป 
 
4.2.3 ถนนพัทยา-นาเกลือ และถนนพัทยาสาย 3 เป็นถนนท่ีมีการจราจรคับคั่ง 

โดยเฉพาะถนนพทัยา-นาเกลือ ในส่วนของถนนพทัยาสาย 2 เป็นถนนท่ีอยูว่งรอบวิ่งขนานไปกบั
ถนนเลียบชายหาดพทัยา มีขนาดความกวา้ง 8-12 เมตร ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 

 
4.2.4 ถนนพทัยาสาย 1 (ถนนเลียบชายหาดพทัยา) เป็นเส้นทางท่ีเร่ิมท่ีบริเวณหาด   

ดา้นเหนือออ้มอ่าวพทัยาจนถึงถนนพทัยาใต ้ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดพทัยา 
 
4.2.5 ถนนเทพประสิทธ์ิ เป็นถนนท่ีเช่ือมระหว่างถนนสุขุมวิทกับหาดจอมเทียน         

มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 
 
 4.3 การคมนาคมทางน ้า  มีเส้นทางเช่ือมจากเมืองพทัยาสู่เกาะต่างๆ และจังหวดัท่ีอยู่
ใกลเ้คียง ดงัน้ี 
 

4.3.1 ท่าเทียบเรือท่องเท่ียว เป็นท่าเรือส าหรับเรือท่องเท่ียว (แหลมบาลีฮาย) 
4.3.2 ท่าเทียบเรือพทัยา ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น และโดยสารเรือเร็ว (พทัยาใต)้ 
4.3.3 ท่าเทียบเรือประมงนาเกลือ  
4.3.4 ท่าเทียบเรือเกาะลา้น 
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4.3.5 ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน (เกาะล้านฝ่ังตะวนัออก) เป็นท่าเทียบเรือโดยสาร
ประมง 

 
 4.4 การคมนาคมทางรถไฟ เมืองพทัยามีเส้นทางรถไฟท่ีส าคญัได้แก่ เส้นทางรถไฟสาย
ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 
 

จากปัจจยัดา้นระบบการคมนาคมของเมืองพทัยาแสดงให้เห็นวา่เมืองพทัยา มีช่องทาง
การเดินทางท่ีหลากหลาย นกัท่องเท่ียวท่ีมีรถยนตส่์วนตวั หรือไม่มีก็สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
เมืองพทัยาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย นอกจากน้ีภายในเมืองพทัยาเองก็มีระบบคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
และสามารถเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีพกัไดอ้ยา่งง่ายดาย ซ่ึงระบบคมนาคมนั้นก็เป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวจะใช้ในการตดัสินใจเลือกเขา้มาท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นระบบคมนาคมท่ี
สะดวกสบายจึงเป็นปัจจยัเสริมท่ีจะท าให้ปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติตดัสินใจเขา้มาท่องเท่ียว
ยงัเมืองพทัยามากข้ึน ท าให้ปริมาณความตอ้งการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมากข้ึน การเปิด
หน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะสามารถรองรับปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
เพิ่มมากข้ึนได ้
 
5. ความเหมาะสมด้านแหล่งท่องเทีย่วและทีพ่กัของเมืองพัทยา 
 
 เมืองพทัยาถือเป็นเมืองท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีมีศกัยภาพในการรองรับความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นยา่งดี จากธรรมชาติท่ีสวยงามและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีไดรั้บการ
ดูแลและลงทุนพฒันาข้ึนมาเป็นอย่างดี ท าให้เมืองพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติใหค้วามสนใจท่ีจะใชเ้วลาในการพกัผอ่นและท่องเท่ียวในเมืองแห่งน้ี 
 
 วรรัตน์ ศิริจิรกาล (2552) ไดแ้บ่งขอ้มูลเพื่อแสดงถึงศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของเมือง
พทัยาไว ้ดงัน้ี 
 
 5.1 สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
  
 เมืองพทัยานั้นเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีน่าสนใจ
มากมาย ทั้งชายหาด ทะเล และภูเขา  
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 5.1.1 ทะเลและชายหาด ในเมืองพทัยามีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นชายหาดจ านวนทั้งส้ิน 
6 ชายหาดท่ีเช่ือมต่อกนั อยูใ่นเขตของพทัยาเหนือจ านวน 3 หาด คือ หาดนาเกลือ หาดวงพระจนัทร์ 
และหาดวงศ์อ ามาตย ์อยู่ในเขตพทัยากลางจ านวน 1 หาด คือ หาดพทัยา และอยู่ในเขตพทัยาใต ้2 
หาด คือ หาดดงตาลและหาดจอมเทียน  
 
 5.1.2 ภูเขา นอกจากชายหาดแลว้เมืองพทัยายงัมีภูเขาลูกเต้ียๆ ตั้งอยู่ในเขตพทัยาใต ้
ซ่ึงก็คือเขาพระต าหนกั นกัท่องเท่ียวนิยมข้ึนไปชมวิวของเมืองพทัยาท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพ
โคง้ของอ่าวบริเวณเมืองพทัยาได ้และยงัเป็นสถานท่ีส าหรับพกัผอ่นและวิ่งออกก าลงักายของคน       
ในพื้นท่ีและนกัท่องเท่ียว  
 

5.2 สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ร้างขึน้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 
 5.2.1 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดและศาสนสถาน  ในเขตพื้นท่ีของเมืองพทัยามี
ทั้งส้ิน 12 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 7 แห่ง ไดแ้ก่ วดัพุทธวราราม วดัช่องลม วดัหนองใหญ่ วดั
บุญสัมพนัธ์ วดัธรรมสามคัคี วดับุณยก์ญัจนาราม และวดัอินทนาราม ตั้งอยู่บริเวณถนนาเกลือ 1 
แห่ง คือ วดัโพธิสัมพนัธ์ และตั้งอยู่บนเขาพระต าหนกั 4 แห่ง ไดแ้ก่ วดัพระใหญ่ วดัสามเซียน วดั
เขาพระบาท และพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสิน   
 
 5.2.2 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทเสริมสร้างความรู้ ในเขตเมืองพทัยามีทั้งส้ิน 14 แห่ง 
ตั้งอยูเ่รียบถนนสุขุมวิท 8 แห่ง ไดแ้ก่ ฟาร์มจระเขพ้ทัยา บา้นสุขาวดี เมืองจ าลอง พิพิธภณัฑ์ศิลปะ
ในขวดแกว้ หมู่บา้นชา้งพทัยา Jurassic garden แคมป์ชา้ง Monkey school pattaya monkey training 
show และ NSP.snake show และตั้งกระจายอยู่ในถนนรองอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ สวนช้างไทยทอง 
พิพิธภณัฑริ์ปล่ีส เอค็ซ์ไซด ์เมืองโบราณพทัยา และปราสาทสัจธรรม  
    
 5.2.3 สถานที่ท่องเที่ยวทางกีฬา ในเขตเมืองพทัยามีทั้งส้ิน 9 แห่ง ตั้งอยู่บนถนน
สุขุมวิท 4 แห่ง ไดแ้ก่ สนามแข่งรถโกคาร์ท เลคแลนด์ วอเตอร์เคเบิ้ล สกี สยาม คาร์ทต้ิง เซอร์กิต 
และสนามฝึกกอล์ฟ ตั้งอยูใ่นถนนรองอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ สนามแข่งรถเล็ก เค อาร์ โกคาร์ท กรังปรีซ์ 
สนามยงิปืนเพนทบ์อล พทัยา และพทัยาคาร์ทสปีดเวย ์ 
 
 5.2.4 สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่ความบันเทงิ/นันทนาการ ในเขตเมืองพทัยานั้นจะแบ่งการ
ท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภทตามช่วงเวลา คือ กลางวนัและกลางคืน โดยสถานท่ีท่องเท่ียวใน
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ช่วงเวลากลางวนันั้นจะอยูใ่นรูปของสวนสนุกและสวนน ้ า เช่น สวนน ้ าพทัยาปาร์ค และบนัจ้ีจั้มพ ์
เป็นตน้ ซ่ึงจะตั้งอยู่ในเขตพทัยาใต ้และจอมเทียนทั้งหมด ในส่วนของแหลางท่องเท่ียวในเวลา
กลางคืนนั้นจะอยูใ่นรูปแบบของการแสดงโชวส์าวประเภทสองซ่ึงมีจ านวน 3 แห่ง คือ ทิฟฟาน่ีโชว ์
พลัลาเดียม และอลัคาซาร์คาบาเรต์โชว ์อยู่ในเขตของพทัยากลาง รวมถึงสถานบนัเทิงยามค ่าคืน
ต่างๆ 
 
 5.3 งานเทศกาลทีส่ าคัญ 
 
 เมืองพทัยาเป็นอีกเมืองหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีงานเทศกาลส าคญัๆท่ีหลากหลาย มีทั้ง
ประเพณีเก่าแก่ท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน เช่น การแข่งขนัเรือยาว  งานกองขา้วพทัยา    
เป็นตน้ ส่วนของเทศกาลและประเพณีท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เขา้มา
ท่องเท่ียวมากเพิ่มข้ึนมีอยู่ 2 เทศกาลคือ งานวนัไหลพทัยาและพทัยาอินเตอร์เนชัน่แนล มิวสิคเฟสติวลั 
(ศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) 
  
 งานวนัไหลพทัยา เป็นประเพณีท่ีปฏิบติัต่อๆกนัมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็น
ประเพณีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของชาวเมืองพทัยาและสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเขา้มาเป็นจ านวนมาก วนัไหลพทัยาถือว่าเป็นประเพณีท่ีเช่ือมโยงและเป็นส่วนหน่ึง
ของประเพณีสงกรานต ์เน่ืองจากวนัไหลพทัยานั้นจะนิยมจดัข้ึนในช่วงวนัท่ี 19 เมษายน ของทุกปี 
ซ่ึงประเพณีสงกรานต์ในภาคกลางจะเล่นกนัระหว่างวนัท่ี 13-15 ของเดือนเมษายน ส่วนในภาค
ตะวนัออกนั้นจะนิยมเร่ิมเล่นสาดน ้ากนัประมาณวนัท่ี 16-19 เมษายน โดยเรียกวา่วนัไหล  
 
 เทศกาลดนตรีพทัยา หรือ พทัยา มิวสิก เฟสติวลั (Pattaya Music Festival) เป็นเทศกาล
ดนตรีประจ าปีท่ีจดัข้ึนท่ีเมืองพทัยา จดัข้ึนโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ร่วมกบัจงัหวดัชลบุรี
และเมืองพทัยา โดยเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และถือไดว้่าเป็นเทศกาลท่ีไดรั้บความส าเร็จมาโดย
ตลอด ประกอบกบัความตั้งใจท่ีจะพฒันายกระดบังานข้ึนสู่ในระดบัสากลจึงเปล่ียนช่ืองานมาเป็น 
พทัยา อินเตอร์เนชนัแนล มิวสิก เฟสติวลั (Pattaya International Music Festival) ในปี พ.ศ. 2548 
ซ่ึงลกัษณะของงานจะจดัในช่วงวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี 
โดยมีการแสดงของกลุ่มนกัร้อง นกัดนตรี ทั้งไทยและต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. 
 เมืองพทัยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเขา้มาท่องเท่ียวอยู่เป็น
จ านวนมากแลว้ งานเทศกาลท่ีส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียวของ
เมืองพทัยา  ซ่ึงในช่วงเวลาเทศกาลวนัไหลสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาในพื้นท่ีเป็นจ านวน
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มากกวา่ในช่วงเวลาทัว่ไป โดยมีจ านวนเงินหมุนเวยีนในเทศกาลวนัไหลกวา่ 200 ลา้นบาท (ไทยรัฐ, 
2557) ท าให้ในช่วงเวลาดงักล่าวมีปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการเงิน
สกุลบาทเพื่อน าไปใช้ในการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติก็มีมากข้ึน การเปิดหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
 
 5.4 ประเภททีพ่กัแรมในเมืองพทัยา 
 
 ในเมืองพัทยามีสถานท่ีพักหลากหลายรูปแบบส าหรับรองรับความต้องการ
นกัท่องเท่ียว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลกัๆ คือ (วรรัตน์ ศิริจิรกาล, 2552) 
 

1. โรงแรม 
2. บงักะโล และรีสอร์ท 
3. บูติค โฮเทล 
4. เกสทเ์ฮาส์ 
5. เซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 
6. คอนโดมิเนียม 

 
ท่ีพกัในเมืองพทัยาแต่ละประเภทมีลกัษณะของนกัท่องเท่ียว กิจกรรม และส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัมีความหลากหลายของระยะเวลา
การใหบ้ริการ ทั้งระยะสั้น (รายชัว่โมง-รายวนั) และระยะยาว (รายเดือน-รายปี) โดยนกัท่องเท่ียวท่ี
ใชบ้ริการท่ีพกัระยะยาวส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ 

 
ท่ีพกัประเภทคอนโดมิเนียมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์เป็นท่ีพกัประเภทผูใ้ช้เป็น

เจา้ของหรือมีสัญญาเช่า ส่วนมากจะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีเมืองพทัยาอยู่เป็นประจ า  
คอนโดมิเนียมบางส่วนเป็นของคนท่ีมาท างานระยะยาวหรืออยูป่ระจ า และบางส่วนถูกซ้ือทิ้งไวจ้าก
คนนอกพื้นท่ี เพื่อใชม้าพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุ ส าหรับเซอร์วสิ อพาร์ทเมนตส่์วนมากเป็นท่ีพกั
ระยะยาวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แต่มีการเปิดให้เช่าพกัรายวนัดว้ย ส าหรับนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีพกัรายวนั ส่วนมากจะมาเพื่อจุดประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่การท่องเท่ียว เน่ืองจากท่ีพกัน้ีมกัอยู่
ในถนนสายรอง หรือถนนสายยอ่ย ซ่ึงอยูห่่างออกมาจากชายหาด 
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 ท่ีพักประเภทคอนโดมิเนียมและ เซอร์วิส  อพาร์ทเมนต์นั้ นจะอยู่ เ ป็นกลุ่มๆ 
คอนโดมิเนียมส่วนมากจะอยู่ในบริเวณหาดวงศ์อ ามาตย ์หาดวงพระจนัทร์ และบริเวณเขาพระ
ต าหนกั ซ่ึงทั้ง 2 เป็นบริเวณท่ีมีธรรมชาติสวยงาม มีความสงบและความเป็นส่วนตวัสูง ในส่วน
เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์มกัจะอยู่กลางตวัเมืองท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ส่วนมากอยูร่ะหวา่งถนนพทัยา
สายสองกบัถนนเฉลิมพระเกียรต์ิ 
 
 ส าหรับท่ีพกัประเภทโรงแรม แบ่งไดเ้ป็นโรงแรม บงักะโลหรือรีสอร์ทบูติค โฮเทล 
และเกสทเ์ฮาส์ มีตั้งแต่ราคาหลกัร้อยไปจนถึงหลกัหม่ืนบาท โดยโรงแรมและรีสอร์ทท่ีมีราคาตั้งแต่ 
1,200 บาทข้ึนไป มกัจะตั้งอยู่ในบริเวณหาดดงตาลและบนเขาพระต าหนกั รวมทั้งกระจายตวัอยู่
บริเวณริมชายหาดพทัยาเหนือ และพทัยากลาง ส่วนเกสทเ์ฮาส์มกัจะตั้งอยูใ่นอาคารประเภทตึกแถว 
ดา้นล่างมกัเป็นร้านอาหารหรือบาร์ขนาดเล็ก มีทั้งใหบ้ริการแบบพกัคา้งคืน และไม่คา้งคืน กระจาย
อยูใ่นช่วงหาดพทัยา มีมากในพทัยากลางและพทัยาใต ้
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่เมืองพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อมทางดา้น
สถานท่ีพกั เพื่อรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเขา้มาในพื้นท่ี ในตารางท่ี 4.2 แสดงให้
เห็นวา่ในปี พ.ศ. 2556 เมืองพทัยามีห้องพกัไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียวมากถึง 40,758 ห้อง และมีจ านวนผู้
เขา้พกั 9,156,150 คน คิดเป็นอตัราการเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ 71.83 กล่าวได้ว่า เมืองพทัยาเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก  
 
ตารางที ่4.2  จ านวนสถานประกอบการหอ้งพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา ปี พ.ศ. 2555 – 2556 
 
   

ปี 2556 ปี 2555 
ร้อยละที

เปลีย่นแปลง 

จ านวนสถานท่ีพกัแรม 314 288 +9.03 
จ านวนห้องพกั 40,758 36,112 +12.87 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (%) 71.83 69.95 +1.88 
จ านวนผูเ้ขา้พกั 9,156,150 8,367,214 +9.43 
จ านวนวนัท่ีเฉล่ียเขา้พกั 2.31 2.41 -0.10 
จ านวนคน/ห้อง 1.98 2.06 -0.08 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว (2557) 
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 จากปัจจยัดา้นประเภทท่ีพกัแรมในเขตเมืองพทัยาและดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวของเมือง
พทัยา เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือกเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี
เมืองพทัยา การท่ีมีท่ีพกัท่ีสะดวกสบายหลากหลายรูปแบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวได ้สังเกตไดจ้ากตารางท่ี 4.3 อตัราการเขา้พกัแรมของนกัท่องเท่ียวเท่ียวชาวต่างชาติใน
ปี พ.ศ. 2556 ของพทัยาท่ีมีกวา่ร้อยละ 71.83 ซ่ึงมากกวา่อตัราการเขา้พกัในเมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆใน
ประเทศไทย เช่น ภูเก็ตมีอตัราการเขา้พกั 71.58 เชียงใหม่ 47.23 หวัหิน 54.47 เป็นตน้ ประกอบกบั
เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเทียวหลายแห่ง และหลากหลายรูปแบบท าให้นักท่องเท่ียว
สามารถท่องเท่ียวไดอ้ย่างหลากหลาย ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ท่องเท่ียวเชิงกีฬา หรือ
นันทนาการเพื่อความบนัเทิงต่างๆ ท าให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวจะเมืองพทัยา และ
ปริมาณนักท่องเท่ียวก็ส่งผลต่อปริมาณลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธนาคาร การเลือกเปิดหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามท่ีพกั โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นการตั้งจุด
ใหบ้ริการท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มลูกคา้ท าให้ลูกคา้มีความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้ริการ พื้นท่ีในเมือง
พทัยาท่ีเป็นสถานท่ีพกั และสถานท่ีท่องเท่ียวจึงมีความเหมาะสมในการเปิดหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน 
 
ตารางที ่4.3  อตัราการเขา้พกัเฉล่ียในเมืองท่องเท่ียวของไทยปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 
 

สถานที่ ปี 2555 (ร้อยละ) ปี 2556 (ร้อยละ) 

พทัยา 69.95 71.83 
ภูเก็ต 61.29 71.58 

กรุงเทพ 62.81 68.34 
ชะอ า 54.62 59.95 
กระบ่ี 44.47 56.67 
หวัหิน 45.37 54.47 
เชียงใหม่ 40.07 47.23 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว (2558) 
 
6. ความเหมาะสมด้านสถาบันการเงินในเมืองพทัยา 
 
 จากขอ้มูลดา้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ การปกครองและประชากร พื้นท่ีต่างๆ ในเมือง
พทัยา  ระบบคมนาคมของเมืองพทัยา และดา้นแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกัของเมืองพทัยาท่ีกล่าวมา
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ขา้งตน้ ท าให้เมืองพทัยาเป็นพื้นท่ีท่ีมีสถาบนัการเงินเขา้มาเปิดให้บริการทั้งในรูปแบบของสาขา
และหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวนมาก ซ่ึงนอกจากการให้บริการใน
รูปแบบของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแลว้ ธนาคารพาณิชยท่ี์เปิดให้บริการใน
รูปแบบของสาขาก็จะมีการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรวมอยู่ดว้ย จากตารางท่ี 4.4 
แสดงให้เห็นถึงสถานบนัการเงินต่างๆ ท่ีเขา้มาเปิดให้บริการในเขตเมืองพทัยา โดยธนาคารไทย
พาณิชยเ์ขา้มาเปิดให้บริการในรูปแบบของธนาคารสาขามากท่ีสุดคือ 23 แห่ง และธนาคารกรุงศรี
อยธุยาเขา้มาเปิดให้บริการในรูปแบบของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมากท่ีสุด 
คือ 15 แห่ง โดยในพื้นท่ีเมืองพทัยาจะมีสาขาของธนาคารพาณิชยท่ี์เปิดใหเ้ขตเมืองพทัยากวา่ร้อยละ 
20-39 จากจ านวนสาขาท่ีเปิดในจงัหวดัชลบุรีทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสถาบนัการเงินต่างๆ ให้
ความส าคัญกับพื้นท่ีเมืองพทัยาในการเปิดสาขารวมทั้ งหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ เพราะเห็นวา่เมืองพทัยายงัเป็นแหล่งท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัสถาบนัการเงินนั้นๆ ได ้
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ตารางที ่4.4  ธนาคารสาขาและหน่วยใหบ้ริการในพทัยา 
 

ธนาคาร 
จ านวนสาขาใน
จังหวดัชลบุรี 

จ านวนสาขาใน
พทัยา 

 
ร้อยละสาขาใน
พทัยา/ชลบุรี  

จ านวนหน่วย
ให้บริการ 

แลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศในพทัยา 

กรุงศรีอยธุยา1) 41 16 39.02 15 
กรุงไทย2) 43 9 20.93 14 
ทหารไทย3) 21 6 28.57 14 
ไทยพาณิชย์4) 61 23 37.70 13 
กรุงเทพ5) 44 14 31.82 9 
ออมสิน6) 37 13 35.14 8 
ธนชาต7) 28 9 32.14 7 

ท่ีมา: 1)http://www.krungsri.com, 2 มกราคม 2558 
 2)http://www.ktb.co.th, 2 มกราคม 2558 
 3)http://www.tmbbank.com, 2 มกราคม 2558 
 4)http://www.scb.co.th, 2 มกราคม 2558 
 5)http://www.bangkokbank.com, 2 มกราคม 2558 
 6)http://www.gsb.or.th, 2 มกราคม 2558 
 7)http://www.thanachartbank.com, 2 มกราคม 2558 
 
7. สรุปการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
 จากขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้จะพบว่า เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพในการ
รองรับ และสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เทศบาลเมืองพทัยาก็
มีแผนพฒันาท่ีจะเพิ่มจ านวนรายได้และจ านวนนักท่องเท่ียว มีการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 
ข้ึนมาเพื่อดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวอยู่เสมอ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองพทัยาก็สามารถรองรับ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้ทั้งบริการดา้นท่ีพกั อาหาร และร้านคา้ต่างๆ ท าให้เมืองพทัยา
เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก จากอตัราการเขา้พกัของ

http://www.krungsri.com/
http://www.ktb.co.th/
http://www.tmbbank.com/
http://www.scb.co/
http://www.bangkokbank.com/
http://www./
http://www.thanachartbank.com/
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นกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยาจะเห็นไดว้่า มีอตัราสูงถึงกวา่ร้อยละ 71.83 ในแต่ละปี ซ่ึงเป็นอตัราการ
เขา้พกัท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกบัเมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น ภูเก็ต กรุงเทพ เชียงใหม่ เป็นตน้ 
 
 เมืองพทัยาจึงกลายเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพในการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเมืองพทัยามีแนวโน้มท่ีมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของการให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ซ่ึงเม่ือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแลกเปล่ียนเงินตราจากสกุลเงินต่างๆ ให้เป็นสกุลเงินบาทเพื่อท่ีจะ
สามารถน าเงินนั้นมาจบัจ่ายใช้สอย จ่ายค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือค่าบริการทางการท่องเท่ียวต่างๆ 
นอกจากน้ีการท่ีเมืองพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวยงัท าให้เกิดการจา้งงานในพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ
บริการทางการท่องเท่ียว ซ่ึงร้านคา้และบริการบางกลุ่มยอมรับการช าระเงินของลูกคา้เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ และเป็นผูด้  าเนินการน าเงินตราต่างประเทศนั้นๆ มาแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทเอง กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายรองของการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน จึงเป็น
กลุ่มร้านคา้และบริการดงักล่าว ดงันั้น ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของเมืองพทัยา ก็ส่งผล
ต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรองของธนาคารดว้ย 
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ตารางที ่4.5  ปัจจยัท่ีน ามาวเิคราะห์ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 
 

ปัจจัย 
ความเหมาะสม 

เหตุผล ผลการศึกษา 

1. ลกัษณะทาง
เศรษฐกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการพฒันา
เมืองพทัยา 

บ่งบอกถึงแนวโนม้ทาง
เศรษฐกิจส าคญัๆของเมือง
พทัยา เช่น ดา้นการท่องเท่ียว 
การลงทุน เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผล
ต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้
หลกัของธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่งบอกถึงความเหมาะสมของ
พื้นท่ีเมืองพทัยาในอนาคต 

- ดา้นการท่องเท่ียวมีนโยบายใหก้าร
สนบัสนุนการท่องเท่ียวอยา่งเตม็ท่ี 
รวมทั้งมีนโยบายในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวใหดี้ยิง่ข้ึน 
-  ท าการตลาดเพื่อใหน้กัเท่ียวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างชาติเขา้มาในพื้นท่ีมาข้ึน 
- สนบัสนุนการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
เมืองพทัยาสนบัสนุนการท่องเท่ียวอยา่ง
มาก จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเน่ืองจากจะมี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาเป็น
จ านวนมากในแต่ละปี กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของธนาคารก็มีปริมาณมากข้ึน
ไปดว้ย 
 
มีการวางแผนทางเศรษฐกิจในการพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใหดึ้งดูดใจ
นกัท่องเท่ียวมากข้ึน ส่งเสริมใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางการจดัประชุมสัมมนา การ
แสดงสินคา้ ในระดบันานาชาติ เห็นไดว้า่
เมืองพทัยายงัคงตอ้งการรักษาความเป็น
เมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียว และการ
ประชุมสัมมนาต่อไปในอนาคต พื้นท่ี
เมืองพทัยาจึงยงัคงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ปัจจัย 
ความเหมาะสม 

เหตุผล ผลการศึกษา 

2. การปกครอง
และประชากร 

เป็นปัจจยัสนบัสนุนดา้น
ปริมาณธุรกรรมและรายได ้

เมืองพทัยาสามารถบริหารงานไดเ้องมี
ความคล่องตวัสูงท าใหก้ารด าเนินนโยบาย
ต่างๆเป็นไปอยา่งรวดเร็วรวมถึงนโยบาย
การสนบัสนุนการท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผล
ต่อจ านวนชาวต่างชาติ(กลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย) ท่ีอยูใ่นเมืองพทัยา รวมทั้งกลุ่ม
ประชากรแฝงท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีมา
ท างานในเมืองพทัยา (กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
รอง)ท่ีจ านวนมากอีกดว้ย 

3. พืน้ทีต่่างๆ ใน
เมืองพทัยา 

บ่งบอกถึงพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมในการตั้งหน่วย
ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศในส่วนต่างๆ ของ
เมืองพทัยา 

เมืองพทัยาเป็นพื้นท่ีท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียว
กระจายอยูใ่นส่วนของพทัยา พื้นท่ี
ทั้งหมดมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีสนใจ
ของชาวต่างชาติ และสถานท่ีพกัไวค้อย
บริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีจะมี
ลกัษณะของนกัท่องเท่ียว และบรรยากาศ
ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น หาดจอมเทียน
จะมีความเงียบสงบมากกวา่พื้นท่ีในส่วน
อ่ืนๆ และสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีการ
ใหบ้ริการกีฬาทางน ้ามากกวา่หาดอ่ืนๆ 
หน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนจึงสามารถ
เลือกเปิดใหบ้ริการไดใ้นทุกส่วนของเมือง
พทัยาไม่วา่จะเป็น พทัยาเหนือ พทัยา
กลาง พทัยาใต ้หรือหาดจอมเทียน พื้นท่ี
ทุกส่วนลว้นมีสถานท่ีท่องเท่ียวและ
สถานท่ีพกัท่ีเป็นท่ีสนใจของชาวต่างชาติ  
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ปัจจัย 
ความเหมาะสม 

เหตุผล ผลการศึกษา 

4.  ระบบ
คมนาคมของ
เมืองพทัยา 

เส้นทางคมนาคมเป็นส่ิงท่ีคอย
อ านวยความสะดวกใหก้บั
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ี   

เส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
นกัท่องเท่ียวสามารเดินทางมายงัเมือง
พทัยาไดห้ลากหลายช่องทาง ทั้งรถยนต ์
รถไฟ และรถสาธารณะต่างๆ รวมถึงถนน
เช่ือมภายในเมืองพทัยา นกัท่องเท่ียวก็
สามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
และท่ีพกัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย    

5. สถานที่
ท่องเทีย่ว 
 
 
 
 
 
 
 

งานเทศกาลท่ี
ส าคญั 

บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวเป็น
จุดท่ีมีปริมาณนกัท่องเท่ียว
รวมอยูเ่ป็นจ านวนมาก และ
เป็นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะจบัจ่าย
ใชส้อย ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณ
ธุรกรรมของการใหบ้ริการ
แลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
งานเทศกาลและแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ตดัสินใจเขา้มาท่องเท่ียวใน
พื้นท่ี 

สถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองพทัยามี
หลากหลายประเภท นกัท่องเท่ียวสามารถ
เลือกท่องเท่ียวไดต้ามความตอ้งการ คือ 
สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ (ชายหาด) 
ภูเขา วดั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเสริมสร้าง
ความรู้ สถานท่ีท่องเท่ียวทางการกีฬา และ
สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อความบนัเทิง เป็นตน้ 
 
 
เมืองพทัยามีเทศกาลท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติใหค้วามสนใจ เช่น งาน
เทศกาลวนัไหล และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ทางกีฬา 
หรือแหล่งท่องเท่ียวนนัทนาการ เมือง
พทัยาจึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาเป็น
จ านวนมาก 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ปัจจัย 
ความเหมาะสม 

เหตุผล ผลการศึกษา 

6. ประเภททีพ่กั บริเวณท่ีพกัเป็นสถานท่ีมี
นกัท่องเท่ียวเดินผา่นเขา้-ออก
มาก ยกเวน้แต่นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียวแบบไปเชา้-เยน็
กลบั 

ท่ีพกัของเมืองพทัยามีจ านวนมากถึง 314 
แห่ง 40,758 หอ้ง และมีอตัราการเขา้พกั
ร้อยละ 71.83 มากกวา่เมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
ในประเทศไทย แสดงใหเ้ห็นถึงความ
หนาแน่นของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกั 

 
7. สถาบันการเงิน
ในพืน้ที่/ท าเล
ทีต่ั้งของคู่แข่งขัน 

 
ปริมาณคู่แข่งขนัยิง่มากจะ
ก่อใหเ้กิดความรุนแรงในการ
แข่งขนั และส่งผลใหป้ริมาณ
ธุรกรรมและรายไดใ้นการ
ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศลดลง 

 
เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีมีชาวต่างชาติอาศยั 
และเขา้มาท่องเท่ียวอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
ธนาคารพาณิชย ์และบริษทัเอกชนผูไ้ดรั้บ
อนุญาต (Changer) รายอ่ืนๆ จึงเขา้มา
ประกอบกิจการการใหบ้ริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศค่อนขา้งมาก โดยส่วน
ใหญ่ผูใ้หบ้ริการจะตั้งอยูบ่ริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียว และแหล่งท่ีมีท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียวรวมอยูห่ลายๆ แห่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.5 สามารถสรุปไดว้่า เมืองพทัยาเป็นท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมต่อการเปิดหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ
ธนาคารอยู่อาศยั เขา้มาท่องเท่ียว และจบัจ่ายใช้สอยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกิจกรรมท่องเท่ียวของ
ชาวต่างชาตินั้นจะตอ้งใช้เงินบาทในการช าระค่าบริการต่างๆ นกัท่องเท่ียวจึงตอ้งแลกเปล่ียนจาก
เงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินบาท การให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงเป็นบริการหน่ึงท่ี
น่าสนใจลงทุนเปิดให้บริการในพื้นท่ีเมืองพทัยา นอกจากนั้น เมืองพทัยาเองก็มีการสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว และมีนโยบายในการพฒันาการท่องเท่ียว และมีปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีคอยสนบัสนุนดา้นการ
ท่องเท่ียวของเมืองพทัยา ซ่ึงจะท าให้มีปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาในพื้นท่ีมากเพิ่มข้ึน
เมืองพทัยาจะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากเพิ่มข้ึน และส่งผลต่อปริมาณธุรกรรมและรายไดข้อง
หน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหเ้พิ่มสูงข้ึนดว้ย 
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 การให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนั้ น จะต้องตั้ งอยู่ในท าเลท่ีมีจ  านวน
นกัท่องเท่ียวมากเป็นแหล่งรวมนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในเมืองพทัยานั้นบริเวณท าเลท่ีมีโรงแรมท่ีพกัเปิด
ใหบ้ริการอยูเ่ป็นจ านวนมาก และบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวจะเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยู่
เป็นจ านวนมาก ธนาคารออมสินจึงเลือกเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
บริเวณดงักล่าว จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มา
ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในค่าท่ีพกัเพียงร้อยละ 31.85 และ
มีค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวมากถึงร้อยละ 68.15 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์
พนกังานผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ พบวา่ นกัท่องเท่ียวมกัจะมี
พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมากกวา่บริเวณโรงแรมท่ี
พกั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจะตอ้งใช้เงินบาทในการซ้ือสินคา้ อาหารเคร่ืองด่ืม และบริการทางการ
ท่องเท่ียวในบริเวณนั้น ในขณะท่ีบริเวณโรงแรมท่ีพกั นกัท่องเท่ียวสามารถใชบ้ตัรเครดิตการ์ดใน
การช าระค่าโรงแรมท่ีพกัได ้หรือในบางโรงแรม ทางโรงแรมยินดีรับการช าระค่าบริการในเงินสกุล
ต่างประเทศ และเป็นผูด้  าเนินการแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทเองในภายหลงั ซ่ึงในบางโรงแรมของ
เมืองพทัยาก็จะน ามาแลกเปล่ียนกบัธนาคารออมสินเช่นกนั  
 
ตารางที ่4.6  ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยา 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย/คน ร้อยละ 

1. ค่าท่ีพกั 1,155.95 31.85 
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 808.87 22.29 
3. ค่าซ้ือสินคา้ 550.88 15.17 
4. ค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิง 529.00 14.57 
5. ค่าบริการการท่องเท่ียว 210.87 5.80 
6. ค่าพาหนะเดินทางในจงัหวดั 281.16 7.75 
7. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 93.46 2.57 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่/คน/วนั 3,629.19 100.00 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว (2558) 
 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีนักท่องเท่ียวเขา้ใช้บริการมากกว่าใน
แหล่งโรงแรมท่ีพกั แต่อตัราค่าเช่าพื้นท่ีในสถานท่ีท่องเท่ียวก็มีราคาสูงกวา่ในบริเวณแหล่งโรงแรม
ท่ีพกั ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงต้องท าการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการเปิดหน่วย
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ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศประกอบกบัการวิเคราะห์ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งใน
เมืองพทัยาน้ีดว้ย 
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บทที ่5  
 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการเปิดหน่วยให้บริการ 
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 
 ในบทน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการเปิดหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศธนาคารออมสิน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ การเปิด
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และการ
เปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว โดยผลการศึกษาท่ี
ได้จะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุน โดยจะศึกษาถึงต้นทุนและ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการเปิดใหบ้ริการ 
  
 การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสถานท่ีท่ีต่างกันจะท าให้มี
ตน้ทุน และผลตอบแทนท่ีต่างกนั เน่ืองจากหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีอยูใ่น
บริเวณโรงแรมท่ีพกันักท่องเท่ียวพื้นท่ีเช่าจะมีลักษณะพื้นท่ีเป็นห้องว่างธนาคารสามารถเข้า
ปรับปรุงพื้นท่ีและตกแต่งสถานท่ีให้พร้อมต่อการให้บริการ แต่พื้นท่ีบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวพื้นท่ี
เช่าจะเป็นพื้นท่ีว่างเปล่า ธนาคารตอ้งมีการปรับปรุงพื้นท่ีและก่อสร้างหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศข้ึนมา จึงท าให้การเปิดให้บริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมีตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ลงทุนมากกวา่การเปิดให้บริการในโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ในส่วนของผลตอบแทนทั้งสอง
พื้นท่ีจะมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการแลกเงินสกุลบาท
เพื่อน าไปใช้ของลูกค้าแตกต่างกันคือ ในบริเวณโรงแรมท่ีพัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็น
ชาวต่างชาติท่ีพกัคา้งแรมในโรงแรมบริเวณใกล้เคียง ซ่ึงลูกค้ามกัจะแลกเงินส าหรับการจ่ายค่า
โรงแรม บริการต่างๆในโรงแรม และส าหรับการซ้ือของใชอุ้ปโภค บริโภค ส่วนในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียว กลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆ โดน
ลูกคา้มกัจะแลกเงินเพื่อน าไปใชจ่้ายค่าอาหารเคร่ืองด่ืมและค่าบริการทางการท่องเท่ียวต่างๆ 
 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศจะตอ้งศึกษาทางดา้นตน้ทุน และผลตอบแทนของโครงการ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยใช้ตัวช้ีวดัทางการเงินได้แก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัรา
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ผลตอบแทนภายใน (IRR) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback 
period) และการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ โดยแบ่งออกเป็นดงัต่อไปน้ี 
 
 ดา้นตน้ทุนท่ีใช้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในท่ีน้ีจะแยก
ตน้ทุนตามหนา้ท่ี คือ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายทดแทนครุภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน และ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ดงัน้ี  
 

1) ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Investment costs) ประกอบดว้ยค่าปรับปรุงพื้นท่ี ค่าครุภณัฑ์
ส านกังานและครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ในคร้ังแรก และการลงทุนในครุภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้านในปีท่ี 5 

 
2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Operating cost) ประกอบดว้ย ค่าเช่าสถานท่ี ค่าใชจ่้ายดา้น

พนกังาน ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือน และค่าใชจ่้ายทัว่ไป  
 

 ด้านผลตอบแทนของโครงการ หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมี
ผลตอบแทนจากการใหบ้ริการ 3 ประเภท ดงัน้ี 
 

1) รายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการโอนเงินด่วนระหวา่งประเทศ 
3) รายไดค้่าธรรมเนียม 

 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการเปิดหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแลว้ จะใช้ตวัช้ีวดัทางการเงินในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้าง
การเงินของโครงการดงักล่าว โดยใชข้อ้สมมติดงัต่อไปน้ี   
 

1) แหล่งท่ีมาของเงินทุน (Source of fund) เป็นเงินลงทุนจากส านกังานใหญ่ ประกอบดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงพื้นท่ี และการจดัซ้ือครุภณัฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ภายในหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
2) การใชเ้งินทุน (Uses of fund) ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือเงินลงทุนในการก่อสร้างหน่วย

ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นท่ี การตกแต่งส านักงาน 
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และเงินลงทุนในการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานท่ีใชใ้นการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ส านกังานต่าง 

 
3) หน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดท าการ 7 วนัต่อสัปดาห์ ธนาคาร 

จะเพิ่มอตัราก าลงัใหส้าขาผูดู้แลจ านวน 2 อตัรา โดยมีเงินเดือนเร่ิมตน้ 15,000 บาทต่อคน 
 

4) ระยะเวลาโครงการ 6 ปี  
 
5) ก าหนดอตัราคิดลดโดยอา้งอิงตน้ทุนถัว่เฉล่ีย (WACC) ของธนาคารออมสินท่ีใชอ้า้งอิงใน 

ไตรมาศท่ี 4 พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 2.58  
 

การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

 การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อน าขอ้มูลไปใช้
ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการต่อไป โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณ
โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และกรณีการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 
1. การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมทีพ่ักของนักท่องเทีย่ว 
 

1.1 ต้นทุนของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  
 
การศึกษาตน้ทุนในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในท่ีน้ีจะ

แยกตน้ทุนตามหนา้ท่ี คือ จ าแนกเป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
  
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,825,762 บาท (ตาราง
ท่ี 5.1) โดยแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายลงทุนในปีท่ีเร่ิมโครงการ และค่าใชจ่้ายทดแทนครุภณัฑท่ี์หมดอายุการ
ใชง้านในปีท่ี 5 ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว ไดจ้ากค่าเฉล่ียการประมาณราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุง
พื้นท่ีเพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของ
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นักท่องเท่ียวของธนาคารออมสิน (รายงานประเมินราคากลางการก่อสร้างหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศธนาคารออมสิน, 2555) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารและสถานท่ี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงาน

สถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค และหมวดงานอ่ืนๆ และวสัดุ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 268,562 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมด 

 
- ค่าใชจ่้ายครุภณัฑส์ านกังาน ประกอบดว้ย เกา้อ้ีพนกังานปฏิบติัการ ไฟฉุกเฉิน

อตัโนมติั เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง เคร่ืองโทรศพัท์ จอมอนิเตอร์แสดงอตัราแลกเปล่ียน ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบโทรทศัน์วงจรปิด เคร่ืองตรวจสอบธนบตัรปลอม เคร่ืองคิดเลข ตูนิ้รภยั เคร่ือง
ถอนเงินสดอตัโนมติั (ATM) เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 505,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.70 ของค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมด ซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีสูงท่ีสุดของค่าใชจ่้ายในการลงทุน และ
จะมีการซ้ือครุภณัฑท์ดแทนในปีท่ี 6 เน่ืองจากครุภณัฑส์ านกังานมีอายกุารใชง้าน 5 ปี  
 

- ค่าใช้จ่ายครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ือง 
พาสบุ๊คปร้ินเตอร์ เคร่ืองเราท์เตอร์ เคร่ืองโทรสารแบบมลัติฟังก์ชัน่ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 248,800 
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.63 ของค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมด และจะมีการซ้ือครุภณัฑ์ทดแทนในปี
ท่ี 6 เน่ืองจากครุภณัฑค์อมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้าน 5 ปี 
 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าติดตั้งโทรศพัท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเปิด
ส านกังาน และค่าเบด็เตล็ด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 48,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุน 
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ตารางที ่5.1  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ 
  โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
 

รายการ  ราคา (บาท)  

1. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร/สถานที่                     268,562 
    1.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม  
           - งานพื้น                       17,300 
           - งานผนงั                       35,050 
           - งานฝ้าเพดาน                         4,920 
           - งาน built-in                       54,000 
           - งานประตู                       78,000 
           - งานป้ายต่างๆ                       19,000 
    1.2 หมวดงานสาธารณูปโภค   
           - งานไฟฟ้า แสงสวา่ง และโทรศพัท ์                       45,292 
    1.3 หมวดงานอ่ืนๆ และวสัดุ                       15,000 
2. ครุภัณฑ์ส านักงาน                     505,800 
    2.1 เกา้อ้ีพนกังานปฏิบติัการ (2 ตวั)                         9,000 
    2.2 ไฟฉุกเฉินอตัโนมติั                         5,400 
    2.3 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั                       17,900 
    2.4 เคร่ืองโทรศพัท ์                         1,000 
    2.5 จอมอนิเตอร์แสดงอตัราแลกเปล่ียน                       35,000 
    2.6 ระบบไฟฟ้าส ารอง                       35,000 
    2.7 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด                       35,000 
    2.8 เคร่ืองตรวจธนบตัรปลอม                         6,000 
    2.9 เคร่ืองคิดเลข                         2,500 
    2.10 ตูนิ้รภยั                       35,000 
    2.11 เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั                     300,000 
    2.12 เคร่ืองอ่านบาร์โคด้                       24,000 
3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์                     248,800 
    3.1 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์                       18,800 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 

รายการ ราคา (บาท) 

    3.2 เคร่ืองพาสบุค๊ปร้ินเตอร์                       35,000 

    3.3 เคร่ืองเราทเ์ตอร์                     180,000 

    3.4 เคร่ืองโทรสารแบบมลัติฟังกช์ัน่                       15,000 

4. ค่าใช้จ่ายทดแทนครุภัณฑ์ทีห่มดอายุการใช้งาน                     754,600 

    4.1 ครุภณัฑส์ านกังาน                     505,800 

    4.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                     248,800 

5. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ                       48,000 

    5.1 ค่าติดตั้งโทรศพัท ์                         3,000 
    5.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า                       30,000 

    5.3 ค่าใชจ่้ายเปิดส านกังาน                         5,000 

    5.4 เบด็เตล็ด (ค่าขนยา้ย)                       10,000 

รวมรายจ่ายลงทุน                  1,825,762 

ท่ีมา: รายงานประเมินราคากลางการก่อสร้างหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  ธนาคารออมสิน, 2555 
 

1.1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณ
โรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียว มีค่าใช้จ่ายด าเนินงานประกอบด้วย ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
พนักงาน ค่าโบนัสพนกังาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทัว่ไป และค่าภาษีโรงเรือน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

- ค่าเช่าพื้นท่ี (Premise expense) การด าเนินงานในการเปิดหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้ ง 2 รูปแบบ จะต้องติดต่อขอเช่าพื้นท่ีจากผูใ้ห้เช่า โดยการ
ด าเนินงานของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตอ้งการใช้พื้นท่ีเพียง 9 ตารางเมตร 
(3 เมตรx3 เมตร) ซ่ึงอตัราค่าเช่าพื้นท่ีในแต่ละสถานท่ีมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของพื้นท่ีท่ี
แตกต่างกนั รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของพื้นท่ี ในการศึกษาคร้ังน้ีใชอ้ตัราค่าเช่าพื้นท่ี
หนา้โรงแรมซนัซิต้ีพทัยา เป็นตวัแทนในการก าหนดอตัราค่าเช่า ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวมีอตัราค่าเช่าพื้นท่ี 
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50,000 บาทต่อเดือน และผูใ้ห้เช่ามีการปรับอตัราค่าเช่าข้ึนอตัราค่าเช่าร้อยละ 10 ในการต่อสัญญา
เช่าทุกๆ 3 ปี (สัญญาเช่ามีอายคุราวละ 3 ปี) 

 
จากการค านวณในตารางท่ี 5.2 พบวา่ในปีท่ี 1-3 มีค่าเช่าสถานท่ีเดือนละ 50,000 บาท

เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินต่อปีรวมทั้งส้ิน 600,000 บาท ส่วนในปีท่ี 4-6 อตัราค่าเช่าไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 10 จึง
ท าใหมี้อตัราค่าเช่าสถานท่ีเดือนละ 55,000 บาท เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินต่อปีรวมทั้งส้ิน 660,000 บาท 
หากพิจารณาตลอดอายโุครงการพื้นท่ีเช่าบริเวณท่ีพกัจะมีค่าใชจ่้ายค่าเช่าพื้นท่ี 3,780,000.00 บาท 
 
ตารางที ่5.2  ค่าเช่าพื้นท่ีของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณโรงแรมท่ีพกั 
 ของนกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ ค่าเช่า (บาท/เดือน) จ านวนเดือน ค่าเช่า (บาท/ปี) 

1 50,000.00 12 600,000.00 

2 50,000.00 12 600,000.00 

3 50,000.00 12 600,000.00 
4 55,000.00 12 660,000.00 

5 55,000.00 12 660,000.00 

6 55,000.00 12 660,000.00 

รวมทั้งส้ิน   3,780,000.00 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

- ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน (Personnel expenses) หน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศจะมีพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีแห่งละ 2 อตัรา ให้พนักงานปฏิบติังานโดยสลบั
สับเปล่ียนในการหยุดงาน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ตลอด 7 วนั โดยอตัราเงินเดือนจะ
พิจารณาจากอตัราเงินเดือนขั้นตน้ของวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีอตัราเงินเดือนเดือนละ 15,000 
บาท โดยค่าใช้จ่ายด้านพนักงานมีอตัราการเติบโตตามสถิติด้านค่าใช้จ่ายพนักงานของธนาคาร 
(ธนาคารออมสิน, 2557) ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 
จากการค านวณในตารางท่ี 5.3 พบวา่ ในปีแรกค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน เป็น

จ านวนเงินทั้งส้ิน 360,000 บาท และจะมีการเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ท าให้ในปีท่ี 2 มี
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ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานเท่ากบั 387,000 บาท จนกระทั้งครบก าหนดอายุโครงการในปีท่ี 6 โครงการจะ
มีค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,607,847.44 บาท 

 
ตารางที ่5.3  ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังานของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ  
 โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6  
 

ปีที่ 
อตัราเงินเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

จ านวนพนักงาน 
เงินเดือน  

(บาท/เดือน) 
เงินเดือน  
(บาท/ปี) 

1 15,000.00 2 30,000.00 360,000.00 

2 16,125.00 2 32,250.00 387,000.00 

3 17,334.38 2 34,668.76 416,025.12 
4 18,634.45 2 37,268.90 447,226.80 

5 20,032.04 2 40,064.08 480,768.96 

6 21,534.44 2 43,068.88 516,826.56 

รวมทั้งส้ิน 2,607,847.44 

ท่ีมา: จาการค านวณ 
 

- ค่าใช้จ่ายโบนัสพนกังาน พนักงานธนาคารออมสินจะไดรั้บโบนัสประจ าปี
โดยประมาณ 5 เท่าของเงินเดือนต่อปี ท าให้หน่วยให้บริการท่ีมีจ  านวนพนกังาน 2 อตัรา โดยตลอด
อายุโครงการ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายโบนสัพนกังานเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 1,086,603.10 บาท รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 5.4 
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ตารางที ่5.4  ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 
 

ปีที่ อตัราเงินเดือน จ านวนพนักงาน จ านวนเท่า โบนัส (บาท/ปี) 

1 15,000.00 2 5 150,000.00 

2 16,125.00 2 5 161,250.00 

3 17,334.38 2 5 173,343.80 

4 18,634.45 2 5 186,344.50 

5 20,032.04 2 5 200,320.40 

6 21,534.44 2 5 215,344.40 

รวมทั้งส้ิน 1,086,603.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ และค่าท าความ
สะอาด รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งส้ิน 2,868.17 บาทต่อเดือน ซ่ึงเป็นตัวเลขจากค่าเฉล่ียค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโรงแรมซนัซิต้ี ประกอบไปดว้ย
ค่าไฟฟ้า 2,718.17 บาทต่อเดือน และค่าโทรศพัท์ 150 บาทต่อเดือน และก าหนดให้มีอตัราการ
เติบโตในอตัราคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี 

  
จากตารางท่ี 5.5 พิจารณาแล้วพบว่า ในปีแรกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเป็น

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 34,418.04 บาท และมีอตัราการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคร้อยละ 5 
ในทุกปีท าให้ในปีท่ี 2 มีค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 36,138.96 บาท จน
กระทั้งปีท่ี 6 ธนาคารจะมีค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 234,108.60 บาท 
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ตารางที ่5.5  ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ  
 โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

(บาท/เดือน) 
อตัราการเพิม่ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
(บาท/ปี) 

1 2,868.17 5.00 34,418.04 
2 3,011.58 5.00 36,138.96 

3 3,162.16 5.00 37,945.92 

4 3,320.27 5.00 39,843.24 

5 3,486.28 5.00 41,835.36 
6 3,660.59 5.00 43,927.08 

รวมทั้งส้ิน  234,108.60 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

- ค่าใชจ่้ายทัว่ไป ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์นและประกนัภยัเงินสด 
ค่าส่ือส่ิงพิมพ์และประชาสัมพนัธ์ ค่าซีดีตวัอย่างธนบตัรจริง/ปลอม และค่าของสมนาคุณลูกค้า 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.6 ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากค่าเฉล่ียค่าใชจ่้ายทัว่ไปของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน  
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ตารางที ่5.6  รายละเอียดค่าใชจ่้ายทัว่ไปของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ 
 โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวน 

บาท/เดือน 
จ านวน 
บาท/ปี 

ค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น 174.00 2,088.00 

ค่าเบ้ียประกนัภยัเงินสด 426.00 5,112.00 

ซีดีตวัอยา่งธนบตัร 50.00   600.00 

ของสมนาคุณลูกคา้ 850.00              10,200.00 

ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์  
(แผน่พบั/สต๊ิกเกอร์) 

425.00 5,100.00 

รวม 1,925.00 23,100.00 

ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2557) 
 

จากตารางท่ี 5.6 น าข้อมูลมาใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายทั่วไปของหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียวตลอดอายุ
โครงการ 6 ปี ได้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5.7 ซ่ึงพบว่า ในปีท่ี 1 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายทัว่ไปเป็น
จ านวนเงิน 23,100 บาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายประกนัภยัทรัพยสิ์นลดลงร้อยละ 5 ต่อปี เน่ืองจากทุน
ประกนัภยัทรัพยสิ์นลดลง เป็นผลมาจากมูลค่าของครุภณัฑ์ภายในหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 

ตารางที ่5.7  ค่าใชจ่้ายทัว่ไปของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ  
 โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
(บาท/เดือน) 

อตัราการลดลงของเบีย้
ประกนัภัยทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
(บาท/ปี) 

1 1,925.00 5.00 23,100.00 
2 1,916.30 5.00 22,995.60 

3 1,908.04 5.00 22,896.48 

4 1,900.18 5.00 22,802.16 

5 1,892.72 5.00 22,712.64 
6 1,885.64 5.00 22,627.68 

รวมทั้งส้ิน 137,134.56 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 5.7 พบว่า ในปีแรกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 23,100 บาท และจะมีการลดลงในอตัรา     
ร้อยละ 5 ต่อปี ท าให้ในปีท่ี 2 มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เท่ากบั 22,995.60 บาท จนกระทั้งครบก าหนดอายุ
โครงการในปีท่ี 6 โครงการจะมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 137,134.56 บาท 

 
- ค่ าภาษีโรงเรือน คิดในอัตราร้อยละ 12.5 ของอัตราค่ า เช่ าพื้ นท่ี  ตาม

พระราชบญัญติัโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ซ่ึงผูเ้ช่าจะตอ้งเป็นผูช้  าระให้กบัผูใ้ห้เช่าตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาเช่าของธนาคาร ซ่ึงในปีท่ี 1 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นท่ีเท่ากับ 600,000 บาท 
เพราะฉะนั้นธนาคารจึงมีค่าใชจ่้ายภาษีโรงเรือนในปีท่ี 1 เป็นเงินทั้งส้ิน 75,000 บาท จนกระทั้งตลอด
อายุโครงการธนาคารจะมีค่าใชจ่้ายภาษีโรงเรือนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 472,500 บาท รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 5.8 
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ตารางที ่5.8  ค่าภาษีโรงเรือนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ  
 โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ ค่าเช่า  
(บาท/ปี) 

อตัราภาษีโรงเรือน 
(ร้อยละ) 

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน  
(บาท/ปี) 

1 600,000.00 12.5 75,000.00 

2 600,000.00 12.5 75,000.00 

3 600,000.00 12.5 75,000.00 

4 660,000.00 12.5 82,500.00 

5 660,000.00 12.5 82,500.00 

6 660,000.00 12.5 82,500.00 

รวมทั้งส้ิน 472,500.00 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

1.2 ผลตอบแทนของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  
 
ผลตอบแทนจากการเปิดใหบ้ริการของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 
1.2.1 รายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  เป็นรายไดท่ี้เกิดจากผลต่างของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างอตัราแลกเปล่ียนรับซ้ือซ่ึงเป็นอตัราท่ีต ่ากว่าอตัรา
แลกเปล่ียนขาย ในการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีจะใช้ค่าเฉล่ียรายได้ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียวของธนาคารท่ีเปิด
ให้บริการอยู่แล้วมาเป็นตัวแทนในการก าหนดรายได้จากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศของหน่วยให้บริการในบริเวณท่ีพกัของนักท่องเท่ียว ซ่ึงหน่วยให้บริการดงักล่าวมี
รายได้จากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเฉล่ียเดือนละ 67,385.49 บาท (ตาราง
ภาคผนวก 1) โดยมีอตัราการเติบโดของรายไดร้้อยละ 10 ต่อปี ในปีท่ี 1-5 และร้อยละ 5 ในปีท่ี 6 ซ่ึง
เป็นเป้าหมายการเติบโตท่ีธนาคารก าหนดให้เป็นขั้นต ่าส าหรับหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะน ารายได้เฉล่ียต่อเดือนของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเปิดให้บริการในเขตเมืองพทัยาอยูก่่อน
แลว้ โดยใชเ้ป้าหมายเดิมของธนาคารมาค านวณความเป็นไปได้ของโครงการ โดยไม่มีปัจจยัอ่ืนๆ 
มาท าให้รายได้ลดลง และจะใช้ปัจจัยท่ีท าให้รายได้ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศลดลงไปศึกษาในหัวขอ้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ดงันั้น เม่ือพิจารณา
ตารางท่ี 5.9 พบว่า รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีธนาคารไดรั้บในปีแรกเท่ากบั 
808,625.88 บาท โดยในปีท่ี 2 – 5 จะมีรายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 ท าให้ในปีท่ี 2 ธนาคารมีรายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเท่ากบั 889,488.48 บาท 
จนถึงปีท่ี 6 ธนาคารจะไดรั้บรายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 6,179,846.16 บาท  
 
ตารางที ่5.9  รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตรา 
  ต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกันกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ รายได้ (บาท/เดือน) อตัราทีเ่พิม่ขึน้ รายได้ (บาท/ปี) 

1 67,385.49 10.00 808,625.88 
2 74,124.04 10.00 889,488.48 

3 81,536.44 10.00 978,437.28 

4 89,690.08 10.00 1,076,280.96 

5 98,659.09 10.00 1,183,909.08 
6 103,592.04 5.00 1,243,104.48 

รวมทั้งส้ิน 6,179,846.16 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

1.2.2 รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้ค่าธรรมเนียมท่ีให้บริการในหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศประกอบดว้ยรายไดค้่าธรรมเนียมจากการให้บริการเคร่ืองถอนเงิน
สดอตัโนมติั และการให้บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ Online Payment ในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ใชค้่าเฉล่ียรายไดค้่าธรรมเนียมจากหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการ
ในบริเวณโรงแรมท่ีพกันักท่องเท่ียวของเมืองพทัยาเช่นเดียวกับการวิเคราะห์รายได้จากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ี อตัราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมขอองหน่วย
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ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก าหนดให้เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ตลอดโครงการ เน่ืองจากเป็น
อตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดค้่าธรรมเนียมจากธนาคารสาขาท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

จากการวิเคราะห์รายไดค้่าธรรมเนียมในตารางท่ี 5.10 พบว่า ในปีท่ี 1 ธนาคารมีรายได้
ค่าธรรมเนียมเท่ากับ 163,980 บาท และมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ต่อปี ท าให้ในปีท่ี 2 รายได้
ค่าธรรมเนียมเท่ากับ 175,458.60 บาท จนกระทั่งส้ินสุดโครงการในปีท่ี 6 ธนาคารจะมีรายได้
ค่าธรรมเนียมรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,172,996.64 บาท 
 
ตารางที ่5.10  รายไดค้่าธรรมเนียมของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณ 
   โรงแรมท่ีพกันกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
รายได้ค่าธรรมเนียม  

(บาท/เดือน) 
อตัราที่
เพิม่ขึน้ 

คายได้ค่าธรรมเนียม  
(บาท/ปี) 

1 13,665.00 7.00 163,980.00 
2 14,621.55 7.00 175,458.60 

3 15,645.06 7.00 187,740.72 

4 16,740.21 7.00 200,882.52 

5 17,912.03 7.00 214,944.36 
6 19,165.87 7.00 229,990.44 

รวมทั้งส้ิน 1,172,996.64 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

1.2.3 รายได้จากบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ (Xpress Money) บริการโอนเงิน
ด่วนระหวา่งประเทศ (Xpress Money) เป็นบริการโอนเงินด่วนระหวา่งประเทศผา่นระบบ Internet 
ซ่ึงมีบริการรับเงินสด (Cash to Cash) และบริการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูรั้บเงิน (Account 
credit) ซ่ึงจะมีทั้งบริการโอนเงินเขา้มาจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ โดย
เปิดให้บริการใน 100 กว่าประเทศทัว่โลก และมีจุดให้บริการมากกว่า 75,000 แห่งทัว่โลก ใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะประมาณการรายไดจ้ากปริมาณธุรกรรมเฉล่ียของหน่วยให้บริการในเขตเมือง
พทัยาท่ีเปิดใหบ้ริการโอนเงินด่วนระหวา่งประเทศ  
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จากการพิจารณาตารางท่ี 5.11 พบว่า รายไดจ้ากการให้บริการโอนเงินด่วนระหว่าง
ประเทศ (Xpress Money) ของธนาคารในปีท่ี 1 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 119,811.48 บาท โดยมีอตัรา
ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ดงันั้นในปีท่ี 2 ธนาคารจึงมีรายไดจ้ากการให้บริการโอนเงินด่วนระหวา่ง
ประเทศคิดเป็นจ านวนเงิน 125,802.00 บาท จนส้ินสุดโครงการในปีท่ี 6 ธนาคารมีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการโอนเงินด่วนระหวา่งประเทศคิดเป็นจ านวนเงิน 814,947.24 บาท  
 
ตารางที ่5.11  รายไดจ้ากบริการโอนเงินด่วนระหวา่งประเทศ (Xpress Money) ของหน่วยใหบ้ริการ 
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกันกัท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
รายได้จากการโอนเงิน 

(บาท/เดือน) 
อตัราทีเ่พิม่ขึน้ 

รายได้จากการโอนเงิน 
(บาท/ปี) 

1 9,984.29 5.00 119,811.48 
2 10,483.50 5.00 125,802.00 

3 11,007.68 5.00 132,092.16 

4 11,558.06 5.00 138,696.72 

5 12,135.97 5.00 145,631.64 
6 12,742.77 5.00 152,913.24 

รวมทั้งส้ิน 814,947.24 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

1.3 รวมต้นทุนและผลตอบแทนของกรณีศึกษาหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในบริเวณโรงแรมทีพ่กัของนักท่องเที่ยว 
 

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียว พบว่า ธนาคารจะตอ้งใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 1,825,762 บาท เพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และตลอดอายุโครงการ  
6 ปี ธนาคารจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 8,318,184.70 บาท และไดรั้บผลตอบแทน
ทั้งส้ิน 8,771,470.04 บาท รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.12  
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ตารางที ่5.12  ค่าใชจ่้ายและรายไดใ้นการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 บริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวตลอดอายุโครงการ 
 

ปีที่ ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ผลตอบแทน 

0 1,071,162.00 - - 

1 - 1,242,518.04 1,092,417.36 

2 - 1,282,384.56 1,190,749.08 

3 - 1,325,202.32 1,298,270.16 

4 - 1,438,716.70 1,415,860.20 

5 754,600.00 1,488,137.36 1,544,485.08 
6 - 1,541,225.72 2,229,688.16 

รวมทั้งส้ิน 1,825,762.00 8,318,184.70 8,771,470.04 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
2.  การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานที่ท่องเทีย่ว 
 

2.1 ต้นทุนของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  
 

การศึกษาตน้ทุนในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณ
สถานท่ีท่องเท่ียว ในท่ีน้ีจะแยกตน้ทุนตามหน้าท่ี คือ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน โดยสถานท่ีตั้งมกัมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีห้องส าหรับการสร้างหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเหมือนกบัท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ท าให้มี
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนมากกวา่  

 
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,979,806 บาท ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย
ลงทุนในปีแรกท่ีเร่ิมโครงการเป็นจ านวนเงิน 1,225,206 บาท และค่าใช้จ่ายลงทุนในการทดแทน
ครุภณัฑท่ี์หมดอายุการใชง้านเป็นจ านวนเงิน 754,600 บาท ขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากค่าเฉล่ียการประมาณ
ราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
เปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวของธนาคารออมสิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



90 

- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารและสถานท่ี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค หมวดงานอ่ืนๆ และวสัดุ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 422,606 บาท คิด
เป็นร้อยละ 21.35 ของค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมด ซ่ึงการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศมีความตอ้งการใช้พื้นท่ีขนาดเล็ก (ประมาณ 9 ตารางเมตร) ธนาคารจึงใช้วิธีการเช่า
พื้นท่ีเพื่อเปิดใหบ้ริการ ท าใหไ้ม่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาคารและท่ีดิน  

 
- ค่าใชจ่้ายครุภณัฑส์ านกังาน ประกอบดว้ย เกา้อ้ีพนกังานปฏิบติัการ ไฟฉุกเฉิน

อตัโนมติั เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง เคร่ืองโทรศพัท์ จอมอนิเตอร์แสดงอตัราแลกเปล่ียน ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบโทรทศัน์วงจรปิด เคร่ืองตรวจสอบธนบตัรปลอม เคร่ืองคิดเลข ตูนิ้รภยั เคร่ือง
ถอนเงินสดอตัโนมติั (ATM) เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 505,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.55 ของค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมด ซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีสูงท่ีสุดของค่าใชจ่้ายในการลงทุน โดย
ธนาคารจะตอ้งมีการลงทุนเพิ่มในการซ้ือทดแทนครุภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้านในปีท่ี 5 
 

- ค่าใช้จ่ายครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
พาสบุ๊คปร้ินเตอร์ เคร่ืองเราท์เตอร์ เคร่ืองโทรสารแบบมลัติฟังก์ชัน่ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 248,800 
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.57 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด และตอ้งมีการซ้ือทดแทนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ีหมดอายกุารใชง้านในปีท่ี 5 เพื่อใหส้ามารถใชง้านต่อไดใ้นปีท่ี 6 
  

จากค่าใชจ่้ายดา้นครุภณัฑ์ และครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการใชง้าน 5 ปี ท า
ให้ธนาคารจะตอ้งลงทุนจดัซ้ือทดแทนครุภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งานอีกคร้ังในส้ินปีท่ี 5 เพื่อให้
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีครุภณัฑ์ส าหรับใชง้านในปีท่ี 6 โดยธนาคารตอ้ง
ลงทุนเพิ่มเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 754,600 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38.11 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทั้งหมด 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าติดตั้งโทรศพัท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเปิด
ส านกังาน และค่าเบด็เตล็ด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 48,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุน 
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ตารางที ่5.13  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ 
  สถานท่ีท่องเท่ียว 
 

รายการ  จ านวนเงิน  

1. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร/สถานที่ 422,606 

    1.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม  

          - งานพื้น 60,692 

          - งานผนงั 117,332 

          - งานฝ้าเพดาน 15,460 
          - งาน built-in 15,000 

          - งานประตู 19,000 

          - งานป้ายต่างๆ 101,200 

          - งานหลงัคา 28,600 
    1.2 หมวดงานสาธารณูปโภค   

          - งานไฟฟ้า แสงสวา่ง และโทรศพัท ์ 34,322 

     1.3 หมวดงานอ่ืนๆ และวสัดุ 31,000 

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน 505,800 

    2.1 เกา้อ้ีพนกังานปฏิบติัการ (2 ตวั) 9,000 

    2.2 ไฟฉุกเฉินอตัโนมติั 5,400 

    2.3 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 17,900 

    2.4 เคร่ืองโทรศพัท ์
    2.5 จอมอนิเตอร์แสดงอตัราแลกเปล่ียน 
    2.6 ระบบไฟฟ้าส ารอง 
    2.7 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

1,000 
35,000 
35,000 
35,000 

    2.8 เคร่ืองตรวจธนบตัรปลอม 6,000 

    2.9 เคร่ืองคิดเลข 2,500 
    2.10 ตูนิ้รภยั 35,000 

    2.11 เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั 300,000 
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ตารางที ่5.13  (ต่อ) 
 

รายการ  จ านวนเงิน  

    2.12 เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ 24,000 
3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 248,800 
    3.1 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 18,800 

    3.2 เคร่ืองพาสบุค๊ปร้ินเตอร์ 35,000 

    3.3 เคร่ืองเราทเ์ตอร์ 180,000 
    3.4 เคร่ืองโทรสารแบบมลัติฟังกช์ัน่ 15,000 

4. ค่าใช้จ่ายทดแทนครุภัณฑ์ทีห่มดอายุการใช้งาน 754,600 
    4.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 505,800 

    4.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 248,800 

5. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 48,000 
    5.1 ค่าติดตั้งโทรศพัท ์ 3,000 

    5.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า 30,000 

    5.3 ค่าใชจ่้ายเปิดส านกังาน 5,000 
    5.4 เบด็เตล็ด (ค่าขนยา้ย) 10,000 

รวมรายจ่ายลงทุน 1,979,806 

ท่ีมา: รายงานประเมินราคากลางการก่อสร้างหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  ธนาคารออมสิน, 2555 
 

2.1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณ
สถานท่ีท่องเท่ียว ประกอบด้วย ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าโบนัสพนักงาน ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายทัว่ไป และค่าภาษีโรงเรือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
- ค่าเช่าพื้นท่ี (Premise expense) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้อตัราค่าเช่าพื้นท่ีบริเวณ

เลียบชายหาดพทัยาใต้ เป็นตวัแทนในการก าหนดอตัราค่าเช่าของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวมีอตัราค่าเช่าพื้นท่ี 80,000 บาทต่อ
เดือน ผูใ้ห้เช่าข้ึนอตัราค่าเช่าร้อยละ 10 ในการต่อสัญญาเช่า (สัญญาเช่ามีอายุคราวละ 3 ปี) ซ่ึงเป็น
อตัราค่าเช่าท่ีสูงกวา่เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 5.14 พบว่าในปีท่ี 1-3 มีค่าเช่าสถานท่ีเดือนละ 80,000 
บาท เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินต่อปีรวมทั้งส้ิน 960,000 บาท ส่วนในปีท่ี 4-6 อตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
จึงท าใหมี้อตัราค่าเช่าสถานท่ีเดือนละ 96,000 บาท เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินต่อปีรวมทั้งส้ิน 1,056,000 
บาท หากพิจารณาตลอดอายโุครงการพื้นท่ีเช่าบริเวณท่ีพกัจะมีค่าใชจ่้ายค่าเช่าพื้นท่ี 6,048,000 บาท 

  
ตารางที ่5.14  ค่าเช่าพื้นท่ีของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณสถานท่ี 
 ท่องเท่ียวปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
ค่าเช่า 

(บาท/เดือน) 
จ านวนเดือน 

ค่าเช่า 
(บาท/ปี) 

1 80,000.00 12 960,000.00 

2 80,000.00 12 960,000.00 

3 80,000.00 12 960,000.00 

4 88,000.00 12 1,056,000.00 
5 88,000.00 12 1,056,000.00 

6 88,000.00 12 1,056,000.00 

รวมทั้งส้ิน 6,048,000.00 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

- ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน (Personnel expenses) หน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศจะมีพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีแห่งละ 2 อตัรา โดยให้พนกังานปฏิบติังานโดยสลบั
สับเปล่ียนในการหยุดงาน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ตลอด 7 วนั โดยอตัราเงินเดือนจะ
พิจารณาจากอตัราเงินเดือนขั้นตน้ของวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีอตัราเงินเดือนเดือนละ 15,000 
บาท โดยค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานมีอตัราการเติบโตตามสถิติดา้นค่าใชจ่้ายพนกังานของธนาคาร ซ่ึง
จะเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เช่นเดียวกนักบัพนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 

 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 5.15 พบวา่ ในปีแรกค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังานเป็นจ านวน

เงินทั้งส้ิน 360,000 บาท และจะมีการเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ท าให้ในปีท่ี 2 มีค่าใช้จ่าย
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ด้านพนักงานเท่ากับ 387,000 บาท จนกระทั้ งครบก าหนดอายุโครงการในปีท่ี 6 โครงการจะมี
ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,607,847.44 บาท 
 
ตารางที ่5.15  ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังานของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6  
 

ปีที่ 
อตัราเงินเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

จ านวนพนักงาน 
เงินเดือน  

(บาท/เดือน) 
เงินเดือน  
(บาท/ปี) 

1 15,000.00 2 30,000.00 360,000.00 

2 16,125.00 2 32,250.00 387,000.00 
3 17,334.38 2 34,668.75 416,025.12 

4 18,634.45 2 37,268.91 447,226.80 

5 20,032.04 2 40,064.07 480,768.96 

6 21,534.44 2 43,068.88 516,826.56 

รวมทั้งส้ิน 2,607,847.44 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

- ค่าใช้จ่ายโบนัสพนกังาน พนักงานธนาคารออมสินจะไดรั้บโบนัสประจ าปี
โดยประมาณ 5 เท่าของเงินเดือนต่อปี ซ่ึงมีพนักงานปฏิบัติงานท่ีหน่วยให้บริการท่ีมีจ  านวน
พนกังาน 2 อตัรา ท าให้ตลอดอายุโครงการธนาคารมีค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังานเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 
1,086,603.10 บาท รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.16 
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ตารางที ่5.16  ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 
 

ปีที่ อตัราเงินเดือน จ านวนพนักงาน จ านวนเท่า โบนัส (บาท/ปี) 

1 15,000.00 2 5 150,000.00 

2 16,125.00 2 5 161,250.00 

3 17,334.38 2 5 173,343.80 

4 18,634.45 2 5 186,344.50 

5 20,032.04 2 5 200,320.40 

6 21,534.44 2 5 215,344.40 

รวมทั้งส้ิน 1,086,603.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ เป็นค่าใช้จ่าย
ทั้ งส้ิน 3,036.97 บาทต่อเดือน ซ่ึงเป็นตัวเลขจากค่าเฉล่ียค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดอยู่ในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองพทัยา 
ประกอบไปดว้ยค่าไฟฟ้า 2,836.97 บาทต่อเดือน และค่าโทรศพัท ์200 บาทต่อเดือน และก าหนดให้
มีอตัราการเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5 ในทุกๆ ปี 

 
จากตารางท่ี 5.17 พิจารณาแลว้พบว่า ในปีแรกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเป็นจ านวน

เงินรวมทั้งส้ิน 36,443.64 บาท และในปีท่ี 2 จะมีอตัราการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคใน
อตัราคงท่ี ร้อยละ 5 ท าให้ในปีท่ี 2 มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
38,265.84 บาท จนกระทั้งปีท่ี 6 ธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
247,963.80 บาท 
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ตารางที ่5.17  ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ  
 สถานท่ีท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

(บาท/เดือน) 
อตัราการเพิม่ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
(บาท/ปี) 

1 3,036.97 5.00 36,443.64 
2 3,188.82 5.00 38,265.84 

3 3,348.26 5.00 40,179.12 

4 3,515.67 5.00 42,188.04 

5 3,694.60 5.00 44,335.20 
6 3,879.33 5.00 46,551.96 

รวมทั้งส้ิน 247,963.80 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

- ค่าใชจ่้ายทัว่ไป ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์นและประกนัภยัเงินสด 
ค่าส่ือส่ิงพิมพ์และประชาสัมพันธ์ ค่าซีดีตัวอย่างธนบัตรจริง/ปลอม และค่าของแจกลูกค้า 
รายละเอียดดังตารางท่ี 5.18 ซ่ึงเป็นข้อมูลจากค่าเฉล่ียค่าใช้จ่ายทั่วไปของหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน  
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ตารางที ่5.18  รายละเอียดค่าใชจ่้ายทัว่ไปของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ            
 บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวน 

บาท/เดือน 
จ านวน 
บาท/ปี 

ค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น 174.00 2,088.00 

ค่าเบ้ียประกนัภยัเงินสด 426.00 5,112.00 

ซีดีตวัอยา่งธนบตัร 50.00 600.00 

ของสมนาคุณลูกคา้ 850.00 10,200.00 

ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์  
(แผน่พบั/สต๊ิกเกอร์) 

425.00 5,100.00 

รวม 1,925.00 23,100.00 

ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2557) 
 

จากตารางท่ี 5.18 น าข้อมูลมาใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายทั่วไปของหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวตลอดอายุโครงการ 6 ปี 
เช่นเดียวกันกับหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียว ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5.19 ซ่ึงพบวา่ ในปีท่ี 1 ธนาคารมีค่าใชจ่้ายทัว่ไปเป็นจ านวน
เงิน 23,100 บาทต่อปี โดยทุนประกนัภยัทรัพยสิ์นลดลงในทุกปี ท าให้ค่าใชจ่้ายเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  
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ตารางที ่5.19  ค่าใชจ่้ายทัว่ไปของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ  
 สถานท่ีท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
(บาท/เดือน) 

อตัราการลดลงของเบีย้
ประกนัภัยทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
(บาท/ปี) 

1 1,925.00 5.00 23,100.00 
2 1,916.30 5.00 22,995.60 

3 1,908.04 5.00 22,896.48 

4 1,900.18 5.00 22,802.16 

5 1,892.72 5.00 22,712.64 
6 1,885.64 5.00 22,627.68 

รวมทั้งส้ิน 137,134.56 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 5.19 พบวา่ ในปีแรกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 23,100 บาท และจะมีการลดลงในอตัรา     
ร้อยละ 5 ต่อปี ท าให้ในปีท่ี 2 มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เท่ากบั 22,995.60 บาท จนกระทั้งครบก าหนดอายุ
โครงการในปีท่ี 6 โครงการจะมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 137,134.56 บาท 
 

- ค่าภาษีโรงเ รือน คิดในอัตราร้อยละ 12.5 ของอัตราค่า เ ช่าพื้ น ท่ี  ตาม
พระราชบญัญติัโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ซ่ึงผูเ้ช่าจะตอ้งเป็นผูช้  าระให้กบัผูใ้ห้เช่าตามท่ีระบุไว้
ในสัญญาเช่าของธนาคาร ซ่ึงในปีท่ี 1 การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ธนาคารจะมีค่าใชจ่้ายดา้นค่าเช่าพื้นท่ีเท่ากบั 960,000 บาท เพราะฉะนั้น
ธนาคารจึงมีค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนในปีท่ี 1 เป็นเงินทั้งส้ิน 120,000 บาท จนกระทั้งตลอดอายุ
โครงการธนาคารจะมีค่าใชจ่้ายภาษีโรงเรือนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  756,000 บาท รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 5.20 
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ตารางที ่5.20  ค่าภาษีโรงเรือนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ  
 สถานท่ีท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
ค่าเช่า 
(บาท/ปี) 

อตัราภาษีโรงเรือน 
(ร้อยละ) 

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 
(บาท/ปี) 

1 960,000.00 12.5 120,000.000 

2 960,000.00 12.5 120,000.000 

3 960,000.00 12.5 120,000.000 

4 1,056,000.00 12.5 132,000.000 

5 1,056,000.00 12.5 132,000.000 

6 1,056,000.00 12.5 132,000.000 

รวมทั้งส้ิน 756,000.000 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2.2  ผลตอบแทนของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  
 

ผลตอบแทนจากการเปิดใหบ้ริการของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 
2.2.1 รายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  หน่วยให้บริการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวในการวิเคราะห์คร้ังน้ีจะใชค้่าเฉล่ียรายไดข้อง
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวของ
ธนาคารท่ีเปิดให้บริการอยู่แลว้ ซ่ึงหน่วยให้บริการดงักล่าวมีรายไดจ้ากการให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศเฉล่ียเดือนละ 100,478.68 บาท (ตารางผนวกท่ี 2) และมีเป้าหมายให้หน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีอตัราการเติบโตของรายไดร้้อยละ 10 ในปีท่ี 1-5 และ
ร้อยละ 5 ในปีท่ี 6 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้รายได้เฉล่ียของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองพทัยา โดยไม่มีปัจจยัมาท าให้รายไดล้ดลง 
และจะใชปั้จจยัท่ีท าใหร้ายไดข้องหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศลดลงไปศึกษาใน
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หวัขอ้การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ดงันั้น เม่ือพิจารณาตารางท่ี 5.21 พบวา่ รายไดจ้าก
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีธนาคารไดรั้บในปีแรกเท่ากบั 1,205,744.16 บาท และในแต่ละ
ปีจะมีรายได้จากการแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี ท าให้ในปีท่ี 2 ธนาคารมีรายได้จากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเท่ากบั 1,326,318.60 บาท จนถึงปีท่ี 6 ธนาคารจะไดรั้บรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 9,214,785.48 บาท  
 
ตารางที ่5.21  รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตรา 
   ต่างประเทศในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ รายได้ (บาท/เดือน) อตัราค่าเพิม่ขึน้ รายได้ (บาท/ปี) 

1 100,478.68 10.00 1,205,744.16 
2 110,526.55 10.00 1,326,318.60 
3 121,579.21 10.00 1,458,950.52 
4 133,737.13 10.00 1,604,845.56 
5 147,110.84 10.00 1,765,330.08 
6 154,466.38 5.00 1,853,596.56 

รวมทั้งส้ิน 9,214,785.48 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2.2.2  รายได้จากค่าธรรมเนียม รายไดค้่าธรรมเนียมท่ีให้บริการในหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศประกอบดว้ยรายไดค้่าธรรมเนียมจากการให้บริการเคร่ืองถอนเงิน
สดอตัโนมติั และการให้บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ Online Payment ในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ใชค้่าเฉล่ียรายไดค้่าธรรมเนียมจากหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการ
ในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นตวัแทนในการค านวณรายไดค้่าธรรมเนียม โดยก าหนดให้รายได้
ค่าธรรมเนียมมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 10 ตลอดโครงการ เน่ืองจากเป็นอตัราการเติบโตของรายได้
ค่าธรรมเนียมจากธนาคารออมสินสาขาใกลเ้คียง  
 

จากการวเิคราะห์รายไดค้่าธรรมเนียมในตารางท่ี 5.22 พบวา่ ในปีท่ี 1 ธนาคารมีรายได้
ค่าธรรมเนียมเท่ากบั 205,752.00 บาท และมีอตัรารายไดท่ี้เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี ท าให้ในปีท่ี 2 
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รายไดค้่าธรรมเนียมเท่ากบั 226,327.20 บาท จนในปีท่ี 6 ธนาคารจะมีรายไดค้่าธรรมเนียมรวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 1,587,502.20 บาท 
 
ตารางที ่5.22  รายไดค้่าธรรมเนียมของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณ 
  สถานท่ีท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
รายได้ค่าธรรมเนียม 

(บาท/เดือน) 
อตัราทีเ่พิม่ขึน้ 

รายได้ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

1 17,146.00 10.00 205,752.00 

2 18,860.60 10.00 226,327.20 

3 20,746.66 10.00 248,959.92 
4 22,821.33 10.00 273,855.96 

5 25,103.46 10.00 301,241.52 

6 27,613.80 10.00 331,365.60 

รวมทั้งส้ิน 1,587,502.20 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2.2.3 รายได้จากบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ (Xpress Money) ในการวิเคราะห์
คร้ังน้ีใชก้ารประมาณรายได ้โดยอาศยัรายไดข้องหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
เขตเมืองพทัยาท่ีมีการให้บริการโอนเงินดงักล่าวเช่นเดียวกนักบัในการวิเคราะห์กรณีท่ีเป็นการเปิด
ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  
 

 จากการพิจารณาตารางท่ี 5.23 พบวา่ รายไดจ้ากการใหบ้ริการโอนเงินด่วนระหวา่ง
ประเทศ (Xpress Money) ของธนาคารในปีท่ี 1 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 119,811.48 บาท โดยมีอตัรา
ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ดงันั้นในปีท่ี 2 ธนาคารจึงมีรายไดจ้ากการให้บริการโอนเงินด่วนระหวา่ง
ประเทศคิดเป็นจ านวนเงิน 125,802.00 บาท จนส้ินสุดโครงการในปีท่ี 6 ธนาคารมีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการโอนเงินด่วนระหวา่งประเทศคิดเป็นจ านวนเงิน 814,947.24 บาท 
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ตารางที ่5.23  รายไดจ้ากบริการโอนเงินด่วนระหวา่งประเทศ (Xpress Money) ของหน่วยใหบ้ริการ 
 แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ปีท่ี 1-6 
 

ปีที่ 
รายได้ค่าธรรมเนียม 

(บาท/เดือน) 
รายได้ค่าธรรมเนียม 

(บาท/เดือน) 
รายได้ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

1 9,984.29 5.00 119,811.48 

2 10,483.50 5.00 125,802.00 

3 11,007.68 5.00 132,092.16 

4 11,558.06 5.00 138,696.72 

5 12,135.97 5.00 145,631.64 

6 12,742.77 5.00 152,913.24 

รวมทั้งส้ิน 814,947.24 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2.3 รวมค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใน
บริเวณสถานทีท่่องเทีย่ว 
 

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า ธนาคารจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
1,979,806 บาท ประกอบไปดว้ยเงินลงทุนในคร้ังแรก 1,225,206 บาท และเงินลงทุนครุภณัฑ์ท่ี
หมดอายุในปีท่ี 5 อีกจ านวน 754,600 บาท นอกจากนั้นในการเปิดด าเนินการของหน่วยให้บริการ 
ตลอดอายุโครงการ 6 ปี  ธนาคารจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายด า เนินการเป็นจ านวนเงินทั้ ง ส้ิน 
10,883,539.90 บาท และไดรั้บผลตอบแทนทั้งส้ิน 12,220,914.92 บาท รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.24 
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ตารางที ่5.24  ค่าใชจ่้ายและรายไดใ้นการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวตลอดอายโุครงการ 
 

ปีที่  ค่าใช้จ่ายลงทุน   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   ผลตอบแทน  

0 1,225,206.00 - - 
1 - 1,649,543.64 1,531,307.64 
2 - 1,689,511.44 1,678,447.80 
3 - 1,732,435.52 1,840,002.60 
4 - 1,886,561.50 2,017,398.24 
5 754,600.00 1,936,137.20 2,212,203.24 
6 - 1,989,350.60 2,941,555.40 

รวมทั้งส้ิน 1,979,806.00 10,883,539.90 12,220,914.92 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
3. การวเิคราะห์เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของกรณีหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศบริเวณโรงแรมทีพ่กัของนักท่องเที่ยวและสถานทีท่่องเที่ยว 
 
 จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการทั้ง 2 กรณี คือ ในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และสถานท่ี
ท่องเท่ียว พบวา่ ค่าใชจ่้ายลงทุนของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากกว่าค่าใช้จ่ายลงทุนของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณ
โรงแรมท่ีพกันกัท่องเท่ียว เน่ืองจากหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีอยู่ในบริเวณ
โรงแรมท่ีพกันกัท่องเท่ียวพื้นท่ีเช่าจะมีลกัษณะพื้นท่ีเป็นห้องวา่งธนาคารสามารถเขา้ปรับปรุงพื้นท่ี
และตกแต่งสถานท่ีใหพ้ร้อมต่อการใหบ้ริการ แต่พื้นท่ีบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวพื้นท่ีเช่าจะเป็นพื้นท่ี
ว่างเปล่า ธนาคารต้องมีการปรับปรุงพื้นท่ีและก่อสร้างหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศข้ึนมา จึงท าให้การเปิดให้บริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายลงทุน
มากกวา่การเปิดใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
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 ดา้นค่าใชจ่้ายด าเนินงานหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียว มากกว่า หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพัก
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายดา้นค่าเช่าพื้นท่ี และภาษีโรงเรือนมากกวา่  
 
 ด้านผลตอบแทนหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียว มากกว่า หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพัก
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และรายได้ค่าธรรมเนียม
มากกวา่  รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.25 
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ตารางที ่5.25  เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  

ปีที่ 
โรงแรมทีพ่กั สถานทีท่่องเทีย่ว 

ค่าใชจ่้ายลงทุน ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ผลตอบแทน ค่าใชจ่้ายลงทุน ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ผลตอบแทน 

0 1,071,162.00 - - 1,225,206.00 - - 
1 - 1,242,518.04 1,092,417.36 - 1,649,543.64 1,531,307.64 

2 - 1,282,384.56 1,190,749.08 - 1,689,511.44 1,678,447.80 
3 - 1,325,202.32 1,298,270.16 - 1,732,435.52 1,840,002.60 

4 - 1,438,716.70 1,415,860.20 - 1,886,561.50 2,017,398.24 

5 754,600.00- 1,488,137.36 1,544,485.08 754,600.00 1,936,137.20 2,212,203.24 

6 - 1,541,225.72 2,229,688.16 - 1,989,350.60 2,941,555.40 

รวมทั้งส้ิน 1,825,762.00 8,318,184.70 8,771,470.04 1,979,806.00 10,883,539.90 12,220,914.92 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การวเิคราะห์งบกระแสเงินสดของหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
 ในหัวขอ้น้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ไวใ้นขา้งตน้ มาจดัท างบกระแสเงินสดของโครงการ เพื่อท่ีจะหากระแสเงินสดรับ และ
กระแสเงินสดจ่าย และน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ โดย
ตวัช้ีวดัทางการเงินต่างๆ  
 
1. งบกระแสเงินสดของหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปิดให้บริการในบริเวณ
โรงแรมทีพ่กัของนักท่องเทีย่ว  
  
 จากตารางท่ี 5.26 พบว่า ในช่วงแรกมีแต่กระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดจากการลงทุน ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร/สถานท่ี ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
และเงินลงทุนดังกล่าวยงัไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยโครงการมีกระแสเงินสดรับ และ
กระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตั้งแต่ปีท่ี 1-6 ของโครงการ และตลอดอายุ
โครงการ ธนาคารมีกระแสเงินจ่ายเป็นจ านวนทั้งส้ิน 10,143,946.70 บาท กระแสเงินรับเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 8,771,470.04 บาท และมีกระแสรายรับสุทธิเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน -1,372,476.66 บาท  
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ตารางที ่5.26  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที่ 

0 1 2 3 4 5 6 

กระแสรายรับ         
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6,179,846.16  808,625.88 889,488.48 978,437.28 1,076,280.96 1,183,909.08 1,243,104.48 
2. รายไดค่้าธรรมเนียม 1,172,996.64  163,980.00 175,458.60 187,740.72 200,882.52 214,944.36 229,990.44 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24  119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 
4. รายไดจ้ากมลูค่าซากในปีท่ี 6 603,680.00       603,680.00 
รวมกระแสเงินรับ 8,771,470.04  1,092,417.36 1,190,749.08 1,298,270.16 1,415,860.20 1,544,485.08 2,229,688.16 
กระแสรายจ่าย         
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,825,762.00 1,071,162.00     754,600.00  
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน -        
2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 3,780,000.00  600,000.00 600,000.00 600,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 
2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44  360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 
2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10  150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 
2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 234,108.60 

 
34,418.04 36,138.96 37,945.92 39,843.24 41,835.36 43,927.08 

2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56  23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 
2.6 ภาษีโรงเรือน 472,500.00  75,000.00 75,000.00 75,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 
รวมกระแสเงินจ่าย 10,143,946.70 1,071,162.00 1,242,518.04 1,282,384.56 1,325,202.32 1,438,716.70 2,242,737.36 1,541,225.72 
กระแสรายรับสุทธิ (1,372,476.66) (1,071,162.00) (150,100.68) (91,635.48) (26,932.16) (22,856.50) (698,252.28) 688,462.44 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บหมายถึงกระแสรายรับสุทธิท่ีติดลบ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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2. งบกระแสเงินสดของหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปิดให้บริการในบริเวณ
สถานทีท่่องเทีย่ว  
  
 จากตารางท่ี 5.27 พบว่า ในช่วงแรกธนาคารมีแต่กระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดจากการลงทุน 
ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร/สถานท่ี ค่าครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ และเงินลงทุนดงักล่าวยงัไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยโครงการมีกระแสเงินสดรับ และ
กระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในปีท่ี 1-6 ของโครงการ และตลอดอายุ
โครงการ ธนาคารมีกระแสเงินจ่ายเป็นจ านวนทั้งส้ิน 12,863,345.90 บาท กระแสเงินรับเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 12,220,942.92 บาท และมีกระแสรายรับสุทธิเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน -642,402.98 บาท  
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ตารางที ่5.27  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที่ 

0 1 2 3 4 5 6 

กระแสรายรับ         
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 9,214,785.48  1,205,744.16 1,326,318.60 1,458,950.52 1,604,845.56 1,765,330.08 1,853,596.56 
2. รายไดค่้าธรรมเนียม 1,587,530.20  205,752.00 226,327.20 248,959.92 273,855.96 301,241.52 331,365.60 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24  119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 
4. รายไดจ้ากมลูค่าซากในปีท่ี 6 603,680.00       603,680.00 
รวมกระแสเงินรับ 12,220,914.92 - 1,531,307.64 1,678,447.80 1,840,002.60 2,017,398.24 2,212,203.24 2,941,555.40 
กระแสรายจ่าย         
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,979,806.00 1,225,206.00     754,600.00  
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน -        
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 6,048,000.00  960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44  360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10  150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 
    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 247,963.80    36,443.64  38,265.84  40,179.12  42,188.04  44,335.20  46,551.96  
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56  23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 756,000.00  120,000.00 120,000.00 120,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 
รวมกระแสเงินจ่าย 12,863,345.90  1,225,206.00 1,649,543.64 1,689,511.44 1,732,435.52 1,886,561.50 2,690,737.20 1,989,350.60  
กระแสรายรับสุทธิ (642,402.98) (1,225,206.00) (118,236.00) (11,063.64) 107,567.08 130,836.74 (478,533.96) 952,204.80  

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บหมายถึงกระแสรายรับสุทธิท่ีติดลบ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยพิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่าย โดยด้านรายได้แบ่งออกเป็น รายได้จากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้จากการโอนเงินด่วนระหว่าง
ประเทศ ส่วนทางด้านค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่าย
โบนสัพนกังาน ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์
จึงได้จดัท างบก าไรขาดทุน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีเปิดให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกั
นกัท่องเท่ียว และกรณีเปิดใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 
1. กรณเีปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมทีพ่กันักท่องเที่ยว 
 
 จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนดงัตารางท่ี 5.28 จะเห็นไดว้า่ หน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศมีรายได้รวมตลอดอายุโครงการเท่ากบั 8,167,790.04 บาท และมีค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานตลอดอายโุครงการเท่ากบั 9,223,704.70 บาท ท าให้โครงการมีผลการด าเนินงานขาดทุน
ตลอดอายโุครงการเท่ากบั 1,055,914.66 บาท 
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ตารางที ่5.28  งบก าไร ขาดทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
ปีที่ 1 2 3 4 5 6 รวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 808,625.88 889,488.48 978,437.28 1,076,280.96 1,183,909.08 1,243,104.48 6,179,846.16 
รายไดค่้าธรรมเนียม 163,980.00 175,458.60 187,740.72 200,882.52 214,944.36 229,990.44 1,172,996.64 
รายไดโ้อนเงินด่วนระหวา่งประเทศ 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 814,947.24 
รวมรายได้ 1,092,417.36 1,190,749.08 1,298,270.16 1,415,860.20 1,544,485.08 1,626,008.16 8,167,790.04 
ค่าใช้จ่าย        
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 600,000.00 600,000.00 600,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 3,780,000.00 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 2,607,847.44 
ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 1,086,594.10 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 34,418.04 36,138.96 37,945.92 39,843.24 41,835.36 43,927.08 234,108.60 
ค่าภาษีโรงเรือน 75,000.00 75,000.00 75,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 472,500.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 137,134.56 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์ 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 905,520.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,393,438.04 1,433,304.56 1,476,122.32 1,589,636.70 1,639,057.36 1,692,145.72 9,223,704.70 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ (301,020.68) (242,555.48) (177,852.16) (173,776.50) (94,572.28) (66,137.56) (1,055,914.66) 

ภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
ก าไรสุทธิ (301,020.68) (242,555.48) (177,852.16) (173,776.50) (94,572.28) (66,137.56) (1,055,914.66) 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บหมายถึงกระแสรายรับสุทธิท่ีติดลบ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 



112 

 

2. กรณเีปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานที่ท่องเทีย่ว 
 
 จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนดงัตารางท่ี 5.29 จะเห็นไดว้า่ หน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศมีรายไดร้วมตลอดอายุโครงการเท่ากบั 11,617,234.92 บาท และมีค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานตลอดอายุโครงการเท่ากับ 11,034,459.90 บาท ท าให้โครงการมีผลก าไรตลอดอายุ
โครงการเท่ากบั 582,775.02 บาท 
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ตารางที ่5.29  งบก าไร ขาดทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 รวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,205,744.16 1,326,318.60 1458950.52 1604845.56 1,765,330.08 1,853,596.56 9,214,785.48 
รายไดค่้าธรรมเนียม 205,752.00 226,327.20 248,959.92 273,855.96 301,241.52 331,365.60 1,587,502.20 
รายไดโ้อนเงินด่วนระหวา่งประเทศ 119,811.48 125,802.00 132092.16 138696.72 145,631.64 152,913.24 814,947.24 
รวมรายได้ 1,531,307.64 1,678,447.80 1,840,002.60 2,017,398.24 2,212,203.24 2,337,875.40 11,617,234.92 
ค่าใช้จ่าย       - 
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 6,048,000.00 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 2,607,847.44 
ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 1,086,594.10 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 36,443.64 38,265.84 40,179.12 42,188.04 44,335.20 46,551.96 247,963.80 
ค่าภาษีโรงเรือน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 756,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 137,134.56 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์ 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 905,520.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,800,463.64 1,689,511.44 1,732,435.52 1,886,561.50 1,936,137.20 1,989,350.60 11,034,459.90 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ (269,156.00) (11,063.64) 107,567.08 130,836.74 276,066.04 348,524.80 582,775.02 

ภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
ก าไรสุทธิ (269,156.00) (11,063.64) 107,567.08 130,836.74 276,066.04 348,524.80 582,775.02 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บหมายถึงกระแสรายรับสุทธิท่ีติดลบ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
 จาก การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
บริเวณโรงแรมท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศในสถานท่ีท่องเท่ียว ในตารางท่ี 5.26 และ ตารางท่ี 5.27 ตามล าดบั พบว่าในช่วงปีท่ี
แรกมีแต่กระแสเงินสดจ่าย ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดจากการลงทุนเบ้ืองตน้ และยงัไม่สามารถก่อให้เกิด
รายไดจ้ากการด าเนินงานได ้โดยหน่วยให้บริการเร่ิมมีกระแสรายรับ รายจ่ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานตั้งแต่ปีท่ี 1 เป็นตน้ไปจนถึงปีท่ี 6 โดยเม่ือพิจารณาตลอดอายุโครงการแลว้จะไดผ้ล
การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการผา่นตวัช้ีวดัทางการเงิน ดงัน้ี 
 
1. การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมทีพ่กัของชาวต่างชาติ 
 
 จากตารางท่ี 5.30 สามารถวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน โดยใชต้วัช้ีวดัทางการเงิน
ดงัต่อไปน้ี  
 

1.1 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นตวัช้ีวดัท่ีบอกถึงจ านวนผลประโยชน์ท่ีไดรั้บตลอดอายุ
โครงการ ไดเ้ท่ากบั -1,374,028.50 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นลบ แสดงวา่ หน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศให้ผลตอบแทนท่ีคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัแลว้น้อยกว่ามูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน
ทั้ งหมด ดังนั้ น หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวจึงมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 
 
 1.2 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) คือ อตัราส่วนลดท่ีจะท าให้ผลประโยชน์
และค่าใชจ่้ายท่ีไดคิ้ดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิแลว้เท่ากนั เป็นอตัราความสามารถของเงินลงทุนท่ี
จะก่อให้เกิดรายได้คุม้ทุนพอดี มีค่าร้อยละ -29.72 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่าอตัราคิดลดของโครงการคือ      
ร้อยละ 2.58 โครงการจึงไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะลงทุน 
 
 1.3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) คือ อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
กระแสผลตอบแทนหารดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนรวม มีค่าเท่ากบั 0.21 แสดงให้เห็นว่า
การลงทุนในการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกั 1 บาท 
จะได้ผลตอบแทนเพียง 0.21 บาท แสดงว่าผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการเปิดให้บริการมีค่าน้อยกว่า
ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 
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 1.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการ
ด าเนินงานมีค่าเท่ากบัเงินลงทุนของการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศพอดี ซ่ึง
ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการบริเวณ
โรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวมีระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 6 ปี ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ต่อไปจนถึงปี
ท่ี 10 โครงการก็ยงัคงไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน (ตารางผนวกท่ี 3) 
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ตารางที ่5.30  แสดงการค านวณความเป็นไปไดท้างการเงินของการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณโรงแรมท่ีพกั 
 

ปีที ่
เงนิลงทุน 
ในโครงการ 

มูลค่าซาก กระแสเงนิสดรับ กระแสเงนิสดจ่าย 
กระแสรายรับ

สุทธิ 

อตัราคดิลด 
ร้อยละ 2.58 

(1+r)^t 
PVB PVC 

ระยะเวลา 
คนืทุน 

0 1,071,162.00 - - - - 1.0000 - 1,071,162.00 (1,071,162.00) 

1 - - 1,092,417.36 1,242,518.04 (150,100.68) 1.0258 (146,325.48) - (1,217,487.48) 

2 - - 1,190,749.08 1,282,384.56 (91,635.48) 1.0523 (87,083.98) - (1,304,571.46) 

3 - - 1,298,270.16 1,325,202.32 (26,932.16) 1.0794 (24,950.72) - (1,329,522.18) 

4 - - 1,415,860.20 1,438,716.70 (22,856.50) 1.1073 (20,642.34) - (1,350,164.52) 

5 754,600.00 - 1,544,485.08 1,488,137.36 56,347.72 1.1358 49,609.27 664,359.77 (1,964,915.02) 

6 - 603,680.00 1,626,008.16 1,541,225.72 84,782.44 1.1651 590,886.52 - (1,374,028.50) 

รวม 1,825,762.00 603,680.00 8,167,790.04 8,318,184.70 (150,394.66) 
 

361,493.27 1,735,521.77 มากกว่า 6 ปี 

NPV = -1,374,028.50 บาท BCR = 0.21  IRR = -29.72%  Payback Period = มากกว่า 6 ปี 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บหมายถึงกระแสรายรับสุทธิท่ีติดลบ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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2. การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานที่ท่องเทีย่ว 
 
 จากตารางท่ี 5.31 สามารถวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน โดยใชต้วัช้ีวดัทางการเงิน
ดงัต่อไปน้ี  
 

2.1 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใน
บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ได้เท่ากบั -737,225.81 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นลบแสดงว่า หน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศให้ผลตอบแทนท่ีคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัแลว้น้อยกว่ามูลค่าปัจจุบนั
ของรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ดงันั้น หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลขาดทุน
จากการด าเนินงาน 
 
 2.2 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ มีค่าร้อยละ -10.48 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่า   
(ติดลบ) อตัราคิดลดของโครงการคือ ร้อยละ 2.58 โครงการจึงไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะลงทุน 
 
 2.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเปิดในบริการสถานท่ีท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ มีค่าเท่ากบั 0.61 แสดงให้เห็นวา่การ
ลงทุนในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกั 1 บาท จะ
ไดผ้ลตอบแทน 0.61 บาท แสดงวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการเปิดให้บริการมีค่านอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายท่ี
เสียไป 
 
 2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการ
ด าเนินงานมีค่าเท่ากบัเงินลงทุนของการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศพอดี ซ่ึง
มีค่ามากกวา่ 6 ปี หรือมากกวา่อายโุครงการแต่เม่ือวเิคราะห์ถึงปีท่ี 10 โครงการจะมีระยะเวลาคุม้ทุน
อยูท่ี่ 9.93 ปี หรือประมาณ 9 ปี 11 เดือน (ตารางผนวกท่ี 4) 
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ตารางที ่5.31  แสดงการค านวณความเป็นไปไดท้างการเงินของการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ปีที ่
เงนิลงทุนใน 
โครงการ 

มูลค่าซาก กระแสเงนิสดรับ กระแสเงนิสดจ่าย 
กระแสรายรับ

สุทธิ 

อตัราคดิลด 
ร้อยละ 2.58 

(1+r)^t 
PVB PVC 

ระยะเวลาคนื
ทุน 

0 1,225,206.00 - - - - 1.0000 - 1,225,206.00 (1,225,206.00) 

1 - - 1,531,307.64 1,649,543.64 (118,236.00) 1.0258 (115,262.23) - (1,340,468.23) 

2 - - 1,678,447.80 1,689,511.44 (11,063.64) 1.0523 (10,514.11) - (1,350,982.35) 

3 - - 1,840,002.60 1,732,435.52 107,567.08 1.0794 99,653.21 - (1,251,329.14) 

4 - - 2,017,398.24 1,886,561.50 130,836.74 1.1073 118,162.30 - (1,133,166.84) 

5 754,600.00 - 2,212,203.24 1,936,137.20 276,066.04 1.1358 243,052.18 664,359.77 (1,554,474.43) 

6 - 603,680.00 2,337,875.40 1,989,350.60 348,524.80 1.1651 817,248.62 - (737,225.81) 

รวม 1,979,806.00 603,680.00 11,617,234.92 10,883,539.90 733,695.02  1,152,339.96 1,889,565.77 มากกว่า 6 ปี 

NPV = -737,225.81 บาท  BCR = 0.61  IRR = -10.48%   Payback Period = มากกว่า 6 ปี 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บหมายถึงกระแสรายรับสุทธิท่ีติดลบ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดทางการเงินในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
 จากตารางท่ี 5.32 แสดงใหเ้ห็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน
ในการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง 2 กรณี คือ การเปิดในบริเวณสถานท่ี
พกัของนกัท่องเท่ียว และบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า การเปิดให้บริการทั้ง 2 แห่ง ไม่มีความ
เป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุน เม่ือพิจารณาจากตัวช้ีวดั มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน พบวา่ การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้ง 2 แห่ง มีผล
ติดลบ โดยท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบริเวณสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวมี
ผลติดลบมากกวา่ ในส่วนของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียวมีค่าท่ีน้อยกว่าหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว โดยท่ีทั้ง 2 กรณีมีระยะเวลาคืนทุน
นานกวา่อายโุครงการ  
 
ตารางที ่5.32 ตารางเปรียบเทียบผลวเิคราะห์ตวัช้ีวดัทางการเงินในการเปิดหน่วยใหบ้ริการ       
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวดั กรณเีปิดในสถานทีพ่กั 
กรณเีปิดให้สถานที่

ท่องเทีย่ว 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาท) -1,374,028.50 -737,225.81 

อตัราผลตอบแทนภายใน (ร้อยละ) -29.72 -10.48 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (เท่า) 0.21 0.61 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) มากกวา่ 6 ปี มากกวา่ 6 ปี 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
 
 จากการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศขา้งตน้เป็นการลงทุนท่ีมีอายุโครงการ 6 ปี พบว่าไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงินทั้ง 
กรณีเปิดใหบ้ริการบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และเปิดให้บริการบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว
โดยระหว่างการด าเนินงานของโครงการธนาคารอาจจะตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนและความ
เส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งการเปิดให้บริการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได ้และรายจ่าย
ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อาทิเช่น ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอตัราการ
แข่งขนัในตลาดการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ ในทางกลบักนัธนาคารอาจมี
โอกาสทางธุรกิจท่ีจะท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน เช่น 
ปริมาณนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน หรือปริมาณค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนของนกัท่องเท่ียวเพิ่มมาก
ข้ึนท าให้มีอุปสงค์ในการใช้บริการมากข้ึนตามไปดว้ย หากเกินผลกระทบดงักล่าวธนาคารจะมี
ความเป็นไปไดท้างการเงินในการด าเนินโครงการหรือไม่ ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจึงตอ้งศึกษาถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดผลกระทบทางการเพิ่มข้ึน
ของรายไดข้องหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไว ้2 กรณี ดงัน้ี 
 
1. หน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมทีพ่กัของนักท่องเทีย่ว 
 
 1.1 กรณีท่ี 1 ปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนท าให้รายไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 
 เม่ือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสนใจเขา้มาท่องเท่ียวในเมืองพทัยาเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้
ความต้องการใช้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมากข้ึน ท าให้รายได้จากการให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน  
 
 การวิเคราะห์รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ดงัตารางท่ี 
5.33 พบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั -791,948.22 อตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) มีค่าเท่ากบั ร้อยละ -14.79 ส่วนอตัราส่วนรายไดต่้อรายจ่าย (BCR) มีค่าเท่ากบั 0.54 และมี
ระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 6 ปี เห็นไดว้่าเม่ือโครงการมีรายไดจ้ากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน โครงการก็ยงัคงไม่มีความเป็นไป
ไดท้างการเงิน 
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 1.2 กรณีท่ี 2 ปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนท าให้รายไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวและพกัคา้งคืนในพื้นท่ีเขตเมืองพทัยามากข้ึนท า
ให้หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 20 จากการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เม่ือโครงการมีรายได้จากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึน พบว่า โครงการมี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั -229,816.66 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากบั ร้อยละ -
2.17 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าเสียโอกาสของโครงการ ส่วนอตัราส่วนรายไดต่้อรายจ่าย (BCR) มีค่าเท่ากบั 
0.87 และมีระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 6 ปี เห็นไดว้า่เม่ือโครงการมีรายไดจ้ากการให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน โครงการก็ยงัคงไม่มีความ
เป็นไปไดท้างการเงิน 
 
2. หน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานที่ท่องเทีย่ว 
 

2.1 กรณีท่ี 1 ปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนท าให้รายไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 
  เม่ือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ีเมืองพทัยามากข้ึนส่งผลให้รายได้
จากการใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากข้ึนร้อยละ 10 ในทุกๆ ปีท่ีด าเนินโครงการ 
จากการวเิคราะห์เป็นไปไดท้างการเงิน โครงการจะมีอตัราผลตอบแทนภายใน (NPV) ของโครงการ
มีค่าเท่ากบั 122,185.11 บาท อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 4.60 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่า
โอกาสของโครงการ อตัราส่วนรายไดต่้อรายจ่าย (BCR) มีค่าเท่ากบั 1.06 เท่า และมีระยะเวลาคืน
ทุน (Payback period) ของโครงการ เท่ากบั 5.88 ปี หรือประมาณ 5 ปี 10 เดือน 
 

2.2 กรณีท่ี 2 ปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนท าให้รายไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

 
ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้รายได้ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมีรายได้จากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน พบวา่ โครงการมีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 960,381.00 บาท อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 17.62 ซ่ึงมี
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ค่ามากกวา่ค่าเสียโอกาสของโครงการ อตัราส่วนรายไดต่้อรายจ่าย (BCR) มีค่าเท่ากบั 1.51 เท่า และ
มีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ของโครงการ เท่ากบั 5.16 ปี หรือประมาณ 5 ปี 1เดือน 

 
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศมีรายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ในกรณีท่ี
เปิดให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียว พบว่า หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศยงัคงไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงิน แต่การเปิดให้บริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว
โครงการมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 
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ตารางที ่5.33  ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ความเป็นไปได้ทางการเงนิ NPV IRR BCR Payback Period 

เปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศบริเวณสถานทีพ่กันักท่องเทีย่ว 
กรณีปกติ -1,374,028.50 -29.72% 0.21 มากกวา่ 6 ปี 
นกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยาเพ่ิมมากข้ึนท าใหร้ายไดจ้าก
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

-791,948.22 -14.79% 0.54 มากกวา่ 6 ปี 

นกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยาเพ่ิมมากข้ึนท าใหร้ายไดจ้าก
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-229,816.66 -2.17% 0.87 มากกวา่ 6 ปี 

เปิดหน่วยให้บริการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศบริเวณสถานทีท่่องเทีย่ว 
กรณีปกติ -737,225.81 -10.48% 0.61 มากกวา่ 6 ปี 
นกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยาเพ่ิมมากข้ึนท าใหร้ายไดจ้าก
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

122,185.12 4.60% 1.06 5 ปี 10 เดือน 

นกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยาเพ่ิมมากข้ึนท าใหร้ายไดจ้าก
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

960,381.00 17.62% 1.51 5 ปี 1 เดือน 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนของหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

 จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศแสดงให้เห็นวา่ ธนาคารไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงินในการเปิดให้บริการ ซ่ึงหาก
ธนาคารตอ้งการประกอบกิจการโดยให้หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลการ
ด าเนินงานคุ้มทุน ธนาคารจะตอ้งก าหนดเป้าหมายของปริมาณธุรกรรมท่ีสามารถท าให้หน่วย
ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลการด าเนินงานคุม้ทุน ดงัน้ี 
 
1. จุดคุ้มทุนของหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีเปิดให้บริการในบริเวณ
โรงแรมทีพ่กัของนักท่องเทีย่ว 
 
 ในปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 พบวา่ หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิด
ให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวมีรายไดจ้ากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศร้อยละ 1.87 ของปริมาณธุรกรรมท่ีท าได ้(ตารางผนวกท่ี 13)  
 
 จากตารางท่ี 5.34 แสดงใหเ้ห็นถึงเงินลงทุน และกระแสเงินสดจ่ายท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละ
ปีของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเปิดให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปีแรกมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1,701,162.00 บาท และลงทุนเพิ่มในการซ้ือ
ครุภณัฑ์ทดแทนครุภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งานในปีท่ี 5 เป็นจ านวนเงิน 754,600.00 บาท และมี
กระแสเงินสดรับจากมูลค่าซากในปีท่ี 6 เป็นจ านวนเงิน 603,680.00 บาท และมีกระแสเงินสดจ่าย
จากค่าใชจ่้ายด าเนินงานในทุกปีตลอดอายุโครงการเป็นเงิน 8,318,184.70 บาท รวมเป็นกระแสเงิน
สดรับท่ีจะท าให้หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลการด าเนินงานคุม้ทุนเท่ากบั 
9,540,266.70 บาท หรือหน่วยให้บริการจะตอ้งมีปริมาณธุรกรรมเป็นเงินบาทท่ีจะท าให้โครงการ
คุม้ทุนตลอดอายโุครงการเท่ากบั 510,174,689.84 บาท หรือเฉล่ียเดือนละ 7,085,759.58 บาท 
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ตารางที ่5.34  ปริมาณธุรกรรมท่ีคุม้ทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิด 
   ใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
 

ปีที ่
เงนิลงทุน 
ในโครงการ 

มูลค่าซาก กระแสเงนิสดจ่าย 
กระแสเงนิสดรับ 

ทีคุ้่มทุน 
ปริมาณธุรกรรม 

ทีคุ้่มทุน 
0 1,071,162.00 - - 1,071,162.00 57,281,390.37 

1 - - 1,242,518.04 1,242,518.04 66,444,814.97 

2 - - 1,282,384.56 1,282,384.56 68,576,714.44 

3 - - 1,325,202.32 1,325,202.32 70,866,434.22 

4 - - 1,438,716.70 1,438,716.70 76,936,721.93 

5 754,600.00 - 1,488,137.36 2,242,737.36 119,932,479.14 

6 - 603,680.00 1,541,225.72 937,545.72 50,136,134.76 

รวม 1,825,762.00 603,680.00 8,318,184.70 9,540,266.70 510,174,689.84 

ท่ีมา: จากการค านวณ  
 
2. จุดคุ้มทุนของหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีเปิดให้บริการในบริเวณ
สถานทีท่่องเทีย่ว 
 
 จากผลการด าเนินงานของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการ
ในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 (ตารางผนวกท่ี 14) พบวา่ หน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีรายได้เป็นร้อยละ 1.96 ของปริมาณธุรกรรมหรือจ านวนเงินท่ี
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับแลกเปล่ียนจากลูกคา้ โดยเป็นสัดส่วนท่ีต่างจาก
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการบริเวณโรงแรมท่ีพักของ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผลมาจากส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนซ้ือและขายในแต่ละสกุลเงินท่ีไม่
เท่ากนั 
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 จากตารางท่ี 5.35 แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดรับ และปริมาณธุรกรรมท่ีท าให้หน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลการด าเนินงานคุ้มทุน โดยท่ีหน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใชเ้งินลงทุนในปีแรกเป็นจ านวนเงิน 1,225,206 บาท และลงทุนใน
การจดัซ้ือครุภณัฑ์ทดแทนครุภณัฑ์ส านกังานและคอมพิวเตอร์ท่ีหมดอายุในปีท่ี 5 เป็นจ านวนเงิน 
754,600 บาท และมีกระแสเงินสดรับมูลค่าซากเม้ือส้ินสุดโครงการเป็นจ านวนเงิน 603,680.00 บาท
รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานตลอดอายุโครงการเป็นจ านวนเงิน 10,883,539.90 บาท หน่วย
ใหบ้ริการจึงตอ้งมีกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการเป็นเงินจ านวน 12,259,665.90 บาทจึงจะคุม้
ทุน ซ่ึงเป็นกระแสเงินสดรับท่ีคิดเป็นร้อยละ 1.96 ของปริมาณธุรกรรม ดงันั้น หน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงต้องมีปริมาณธุรกรรมตลอดอายุโครงการเป็นเงินจ านวน 
625,493,158.16 บาท หรือเฉล่ียเดือนละ 8,687,404.97 บาท 
 
ตารางที ่5.35  ปริมาณธุรกรรมท่ีคุม้ทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิด 
  ใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ปีที่ 
เงินลงทุน 
ในโครงการ 

มูลค่าซาก 
กระแสเงินสด

จ่าย 
กระแสเงินสดรับ 

ทีคุ้่มทุน 
ปริมาณธุรกรรม 

ทีคุ้่มทุน 

0 1,225,206.00 - - 1,225,206.00 62,510,510.20 

1 - - 1,649,543.64 1,649,543.64 84,160,389.80 

2 - - 1,689,511.44 1,689,511.44 86,199,563.27 
3 - - 1,732,435.52 1,732,435.52 88,389,567.35 

4 - - 1,886,561.50 1,886,561.50 96,253,137.76 

5 754,600.00 - 1,936,137.20 2,690,737.20 137,282,510.20 

6 - 603,680.00 1,989,350.60 1,385,670.60 70,697,479.59 

รวม 1,979,806.00 603,680.00 10,883,539.90 12,259,665.90 625,493,158.16 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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สรุปผลการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 

 จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียว และบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เม่ือ
พิจารณาจากดชันีช้ีวดัต่างๆ แลว้ พบวา่ หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่มีความ
เป็นไปไดท้างการเงิน คือ ไม่สามารถคุม้ทุนไดใ้นระยะเวลาโครงการท่ีก าหนด โดยมีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) น้อยกว่าศูนยใ์นทุกกรณี อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) น้อยกว่าอตัราคิดลดของ
โครงการ และมีค่าติดลบ อตัราส่วนรายไดต่้อรายจ่าย (BCR) มีค่าน้อยกวา่หน่ึง และระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period) ไม่อยูภ่ายในอายุของโครงการ แต่เม่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน
จนถึงปีท่ี 10 หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว
สามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 9 ปี 11 เดือน  
 
 ในกรณีปกติการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีผลการวิเคราะห์ของตวัช้ีวดัต่างๆ ติดลบน้อยกว่าหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
  
 จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศทั้งสองกรณีท่ีไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน ผูศึ้กษาจึงท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ มี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาพกัแรมและท่องเท่ียวในเขตเมืองพทัยาเพิ่มมากข้ึนท าให้รายไดจ้าก
การใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ตามล าดบั  
 
 จากการวเิคราะห์ความอ่อนไหวพบวา่ หน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกรณี
ท่ีเปิดให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียวยงัคงไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงิน 
ในขณะท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมีความ
เป็นไปไดท้างการเงิน  
 
 จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินในกรณีปกติจะเห็นไดว้า่หน่วยให้บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงิน ซ่ึงหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศจะมีผลการด าเนินงานคุม้ทุนไดน้ั้น ในกรณีท่ีเปิดให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ี
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พกัของนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีปริมาณธุรกรรมเฉล่ีย 7,085,759.58 บาทต่อเดือน และในกรณีท่ีเปิด
ใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวจะตอ้งมีปริมาณธุรกรรมเฉล่ีย 8,687,404.97 บาทต่อเดือน 
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บทที ่6 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อวเิคราะห์ความเหมาะสม
ของสถานท่ีตั้งของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในพื้นท่ีเมืองพทัยา และเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในทางการเงินในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
ของธนาคารออมสินในพื้นท่ีเมืองพทัยา โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พนกังาน
ท่ีปฏิบติังานท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
เช่น กรมการท่องเท่ียว ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีเมือง
พทัยาในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในด้านต่างๆ และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานต่างๆ ของธนาคารออมสินเพื่อศึกษารายได้ ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน    
โดยใช้ดัชนีช้ีวดัทางการเงินคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) 
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) และ ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาด้านความเหมาะสมของพืน้ที่ 
 

ความเหมาะสมของพื้นท่ีในเขตเมืองพทัยาในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศทั้ง 2 กรณี พบว่า เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   
โดยรายไดจ้ากการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 90 ของรายไดเ้มืองพทัยาทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากการสนับสนุนการท่องเท่ียวจากภาครัฐบาลท่ีต้องการให้เมืองพทัยาเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของภาคตะวนัออก รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นความบนัเทิง การแข่งขนักีฬา 
และการประชุมสัมมนาในระดบันานาชาติ ซ่ึงจะท าให้เมืองพทัยามีชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีมากเพิ่มข้ึน อนัจะส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนดว้ย   
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ในด้านการลงทุนโดยส่วนใหญ่จึงเป็นการลงทุนให้เมืองพทัยาพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้ งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียว          
ดา้นพื้นท่ีต่างๆ ก็แสดงใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีในเมืองพทัยา เน่ืองจากในทุกๆพื้นท่ีของ
เมืองพทัยาประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายทั้งท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติและส่ิงปลูกสร้างท่ี
มนุษย์สร้างข้ึนท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ี เพิ่มมากข้ึน ระบบการคมนาคม                    
ก็สะดวกสบายสามารถเดินทางมาไดห้ลากหลายทางเลือก อีกปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมของพื้นท่ีเมืองพทัยาในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คือ 
สถาบนัการเงินต่างๆ ทั้งธนาคารพาณิชย ์และเอกชนผูไ้ดรั้บอนุญาตต่างให้ความสนใจในการเปิด
หน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเมืองพทัยา เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถสร้างรายได้
ด้านการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศให้กับองค์กรได้ ดังนั้น พื้นท่ีในเขตเมืองพทัยาจึงมี        
ความเหมาะสมในการเปิดหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ผลการวเิคราะห์ด้านความเป็นไปได้ทางการเงิน 

 
 จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ในกรณีเปิดให้บริเวณโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียว โดยการวิเคราะห์งบกระแส      
เงินสดของโครงการโดยการคิดลดมูลค่าปัจจุบนั พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้ท่ากบั 361,493.27 
บาท มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายเท่ากบั 1,735,521.77 บาท มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV)    
มีค่าเท่ากบั -1,374,028.50 บาท ซ่ึงเป็นค่าติดลบ หมายความว่า มูลค่าปัจจุบนัของรายไดน้้อยกว่า
มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่าย แสดงว่าการลงทุนในโครงการไม่มีความคุม้ทุน ในส่วนของอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.21 เท่า แสดงวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการนอ้ยกวา่
เงินท่ีลงทุนไป และมีอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ -29.72 ซ่ึงเป็น
อตัราท่ีน้อยกว่าค่าเสียโอกาสของโครงการ (2.58) และระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ
มากกว่า 6 ปี ซ่ึงเป็นอายุในการด าเนินงานของโครงการ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลจากตวัช้ีวดัต่างๆ 
สามารถสรุปไดว้่าการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณโรงแรมท่ีพกั
ของนกัท่องเท่ียวในเขตเมืองพทัยาไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน 
 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ในกรณีเปิดให้บริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาจากรายได ้
ค่าใชจ่้ายในงบกระแสเงินสดของโครงการ โดยการวิเคราะห์แบบคิดลดมูลค่าปัจจุบนั พบวา่ มูลค่า
ปัจจุบนัของรายได ้เท่ากบั 1,152,339.96 บาท มูลค่าปัจจุบนัของรายได ้เท่ากบั 1,889,565.77 บาท 
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มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั -737,225.81 บาท หมายความว่ามูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน
โครงการมีค่าน้อยกว่ามูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายโครงการ แสดงว่าการลงทุนในโครงการน้ีไม่มี
ความคุม้ค่าท่ีจะลงทุน ส าหรับอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ากบั 0.61 เท่า     
แสดงว่าผลตอบแทนท่ีได้จากโครงการมีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป และมีอตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ -10.48 ซ่ึงเห็นไดว้า่ IRR ท่ีไดมี้ค่าต ่ากว่าค่าเสียโอกาสของ
เงินทุนโครงการ ในส่วนของระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) โครงการไม่สามารถคืนทุน
ได้ในระยะเวลา 6 ปี ซ่ึงเป็นอายุในการด าเนินงานของโครงการ ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากการ
วเิคราะห์ทางการเงินของโครงการแลว้สามารถสรุปไดว้า่ โครงการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยาไม่มีความความเป็นไปไดท้าง
การเงิน  
 
 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศทั้ง 2 กรณี ไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน จึงไดท้  าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการท่ีเกิดจากผลกระทบเชิงบวก คือ รายไดจ้ากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และร้อยละ 20 จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีเมืองพทัยาเพิ่มมากข้ึน   
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใน
บริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวยงัคงไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน ในขณะท่ีเม่ือรายไดจ้าก
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 122,185.12 บาท 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ4.60 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) มีค่า
เท่ากบั 1.06 เท่า และมีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) 5.88 ปี หรือประมาณ 5 ปี 10 เดือน 
และถ้าหากมีรายได้จากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่ม ข้ึนร้อยละ 20             
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) เท่ากบั 960,381 บาท อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ17.62 อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ากบั 1.51 เท่า และมีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) 
5.16 ปี หรือประมาณ 5 ปี 1 เดือน  
 
 จากการวิเคราะห์ทางการเงินในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
ทั้งสองกรณี ไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุนแมว้า่พื้นท่ีในเขตเมืองพทัยาจะมีความเหมาะสมของพื้นท่ี
ใน และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการอยู่เป็นจ านวนมาก สาเหตุหน่ึงมาจากหน่วย
ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีปริมาณธุรกรรมต่อเดือนน้อย ท าให้รายได้ไม่คุม้กบั
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ค่าใชจ่้าย หากธนาคารตอ้งการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทาง
ในการเพิ่มรายไดค้่าธรรมเนียม หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะตอ้งมีปริมาณ
ธุรกรรมในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเฉล่ียต่อเดือน เท่ากบั 7,085,759.58 บาท ในกรณีท่ี
เปิดในบริเวณโรงแรมท่ีพักของนักท่องเท่ียว และปริมาณธุรกรรมเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 
8,687,404.97 บาท ในกรณีท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงมีปริมาณธุรกรรมเฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่การเปิดในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว เน่ืองมาจากมีอตัราค่าเช่าท่ีสูงกวา่  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   
ใน ทั้ง 2 กรณี คือ การเปิดให้บริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และเปิดให้บริการ   
ในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเมืองพทัยานั้น ยงัขาดความสมบูรณ์ในบางส่วน ผูศึ้กษาจึงมี
ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

1. จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในทั้ง 
2 กรณี ไม่มีความความเป็นไปได้ทางการเงิน ถึงแมว้่าเมืองพทัยาเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม      
อนัเน่ืองมากจาก หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีรายได้ต่อเดือนท่ีน้อยกว่า
จุดคุม้ทุนของโครงการ หากธนาคารยงัคงตอ้งการเปิดใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตาม
นโยบาย ธนาคารควรเลือกเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียว และใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด หรือขยายกิจกรรมการให้บริการทางการเงินอ่ืนๆ ให้รายได้
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ถึงจะท าการหน่วยบริการแลกเงินก็จะมีความเป็นไปไดท้างการเงิน   
โดยใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด เช่น  การใหอ้ตัราแลกเปล่ียนพิเศษกบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแลกเปล่ียนเงิน
เป็นจ านวนมาก เป็นตน้ รวมทั้งการเพิ่มรายไดด้า้นอ่ืนๆ ให้กบัหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ เช่น การรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยใชบ้ตัรเครดิต การรับช าระค่าสินคา้และ
บริการ การใหบ้ริการรับซ้ือเช็คเดินทาง (Traveller cheque) เป็นตน้  

 
2. จากการศึกษาพบวา่ หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีการลงทุนในการ

ซ้ือครุภณัฑ์เพื่อทดแทนครุภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งานในปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นเงินลงทุนจ านวนมากถึง 
754,600 บาท ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   
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ไม่คุม้ค่า ดงันั้น หากพิจารณาแลว้ครุภณัฑ์ยงัสามารถใชง้านต่อไดใ้นปีท่ี 6 ธนาคารอาจพิจารณาใช้
ครุภณัฑเ์ดิมต่อไปในปีท่ี 6 เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนดงักล่าวได ้ 
 

3. ธนาคารควรมีการติดตามประเมินผลผลการด าเนินงานของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศทั้งในช่วงก าลงัด าเนินงานโครงการ และหลงัด าเนินงานโครงการ เพื่อทบทวน
ความคุม้ค่าในการเปิดใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. ในส่วนของการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีท าเลท่ีตั้ง การวิเคราะห์ในภาพรวม
ของเมืองพัทยาอาจไม่ เพียงพอในการใช้ตัดสินใจเปิดให้บริการ จะต้องมีการวิ เคราะห์ท่ี
เฉพาะเจาะจง และมีความละเอียดมากกว่าน้ี โดยวิเคราะห์ถึงพื้นท่ีท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศจะไปเปิดใหบ้ริการจริง 
 

2. เน่ืองจากธนาคารออมสินยงัมีการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ในระยะเวลาเปิดหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่ยาวนานพอ ท าให้รายไดจ้าก
การให้บริการเป็นค่าสถิติท่ีย ังเป็นตัวแทนรายได้ท่ีไม่ดี แนวโน้มของรายได้ย ังไม่ เด่นชัด               
เม่ือธนาคารเปิดให้บริการไปไดใ้นระยะหน่ึงอาจจ าเป็นตอ้งมีการน าขอ้มูลกลบัมาวิเคราะห์อีกคร้ัง 
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีแม่นย  ามากข้ึน  

 
3. จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ โดยการวิเคราะห์ดา้นรายไดเ้ป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึนท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงรายไดท่ี้ยงัไม่รวมรายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินตราต่างประเทศท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน
ของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกลบัเขา้สาขาเพื่อน าไปขายต่อในช่องทางอ่ืนๆ 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรน ารายไดจ้ากการขายเงินตราต่างประเทศให้กบัธนาคารพาณิชยเ์ขา้มา
พิจารณาร่วมดว้ย เพื่อใหผ้ลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
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ตารางผนวกที ่1  รายไดข้องหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในโรงแรมท่ีพกั 
 ของนกัท่องเท่ียว 

 
เดือน ปี 2555 ปี 2556 

มกราคม 192,715.99 127,867.36 

กุมภาพนัธ์ 145,746.08 91,575.49 

มีนาคม 107,205.53 78,966.54 

เมษายน 93,903.12 83,080.06 
พฤษภาคม 102,452.87 71,174.00 

มิถุนายน 140,652.26 53,015.93 

กรกฎาคม 97,056.81 39,456.06 

สิงหาคม 90,355.16 47,794.49 
กนัยายน 99,620.92 31,857.48 

ตุลาคม 127,259.16 60,147.47 

พฤศจิกายน 93,178.89 65,064.19 

ธนัวาคม 119,670.86 58,626.81 

เฉลีย่ 117,484.80 67,385.49 

ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2556) 
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ตารางผนวกที ่2  รายไดข้องหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในสถานท่ี 
 ท่องเท่ียว 

 
เดือน ปี 2555 ปี 2556 

มกราคม - 195,404.56 

กุมภาพนัธ์ 190,453.60 155,888.12 

มีนาคม 204,411.80 131,817.73 

เมษายน 149,737.79 121,268.59 
พฤษภาคม 25,989.21 64,340.77 

มิถุนายน 136,391.11 81,398.26 

กรกฎาคม 147,799.17 71,145.82 

สิงหาคม 179,797.17 101,509.89 
กนัยายน 123,961.13 52,419.14 

ตุลาคม 147,185.74 74,078.78 

พฤศจิกายน 137,859.11 89,344.90 

ธนัวาคม 160,318.42 67,127.61 

เฉลีย่ 145,809.48 100,478.68 

ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2556) 
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ตารางผนวกที ่3  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว  
 (กรณีอายโุครงการ 10 ปี) 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที่ 

0 1 2 3 4 5 

กระแสรายรับ        
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 11,805,678.48 - 808,625.88 889,488.48 978,437.28 1,076,280.96 1,183,909.08 
2. รายไดค่้าธรรมเนียม 2,265,621.00 - 163,980.00 175,458.60 187,740.72 200,882.52 214,944.36 

3. รายไดจ้าก Xpress Money 1,506,976.56 - 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 

รวมกระแสเงินรับ 15,578,276.04 - 1,092,417.36 1,190,749.08 1,298,270.16 1,415,860.20 1,544,485.08 

กระแสรายจ่าย  
 

     
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,825,762.00 1,071,162.00 - - - - 754,600.00 

2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  
 

     
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 6,756,600.00 - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 660,000.00 660,000.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 5,092,735.68 - 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 2,121,984.20 - 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 

    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 432,906.36 - 34,418.04 36,138.96 37,945.92 39,843.24 41,835.36 
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 226,876.80 - 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 844,575.00 - 75,000.00 75,000.00 75,000.00 82,500.00 82,500.00 

รวมกระแสเงินจ่าย 17,301,440.04 1,071,162.00 1,242,518.04 1,282,384.56 1,325,202.32 1,438,716.70 2,242,737.36 

กระแสรายรับสุทธิ (1,723,164.00) (1,071,162.00) (150,100.68) (91,635.48) (26,932.16) (22,856.50) (698,252.28) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที ่

6 7 8 9 10 

กระแสรายรับ       
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

11,805,678.48 1,243,104.48 1,305,259.68 1,370,522.64 1,439,048.76 1,511,001.24 

2. รายไดค้่าธรรมเนียม 2,265,621.00 229,990.44 246,089.76 263,316.00 281,748.12 301,470.48 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 1,506,976.56 152,913.24 160,558.92 168,586.92 177,016.32 185,867.16 
รวมกระแสเงนิรับ 15,578,276.04 1,626,008.16 1,711,908.36 1,802,425.56 1,897,813.20 1,998,338.88 
กระแสรายจ่าย       
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,825,762.00 - - - - - 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน       
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 6,756,600.00 660,000.00 726,000.00 726,000.00 726,000.00 798,600.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 5,092,735.68 516,826.56 555,540.48 597,205.92 641,996.40 690,145.44 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 2,121,984.20 215,344.40 231,495.20 248,835.80 267,498.50 287,560.60 
    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 432,906.36 43,927.08 46,123.44 48,429.60 50,851.08 53,393.64 
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 226,876.80 22,627.68 22,546.92 22,470.12 22,397.28 22,327.92 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 844,575.00 82,500.00 90,750.00 90,750.00 90,750.00 99,825.00 
รวมกระแสเงนิจ่าย 17,301,440.04 1,541,225.72 1,672,456.04 1,733,691.44 1,799,493.26 1,951,852.60 
กระแสรายรับสุทธิ (1,723,164.00) 84,782.44 39,452.32 68,734.12 98,319.94 46,486.28 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่4  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว (กรณีอายโุครงการ 10 ปี) 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที ่

0 1 2 3 4 5 

กระแสรายรับ        
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

9,214,785.48 - 1,205,744.16 1,326,318.60 1,458,950.52 1,604,845.56 1,765,330.08 

2. รายไดค้่าธรรมเนียม 1,587,502.20 - 205,752.00 226,327.20 248,959.92 273,855.96 301,241.52 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24 - 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 
รวมกระแสเงนิรับ 22,389,613.65 - 1,531,307.64 1,678,447.80 1,840,002.60 2,017,398.24 2,212,203.24 
กระแสรายจ่าย 

       
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,979,806.00 1,225,206.00 - - - - 754,600.00 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

       
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 6,048,000.00 - 960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44 - 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10 - 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 
    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 247,963.80 - 36,443.64 38,265.84 40,179.12 42,188.04 44,335.20 
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56 - 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 756,000.00 - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 132,000.00 132,000.00 
รวมกระแสเงนิจ่าย 22,041,924.24 1,225,206.00 1,649,543.64 1,689,511.44 1,732,435.52 1,886,561.50 2,690,737.20 
กระแสรายรับสุทธิ (1,246,110.98) (1,225,206.00) (118,236.00) (11,063.64) 107,567.08 130,836.74 (478,533.96) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่4  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที่ 

6 7 8 9 10 

กระแสรายรับ 
      

1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

9,214,785.48 1,853,596.56 1,946,276.40 2,043,590.28 2,145,769.80 2,253,058.29 

2. รายไดค่้าธรรมเนียม 1,587,502.20 331,365.60 364,502.16 400,952.40 441,047.64 485,152.44 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24 152,913.24 160,558.92 168,586.92 177,016.32 185,867.16 
รวมกระแสเงินรับ 22,389,613.65 2,337,875.40 2,471,337.48 2,613,129.60 2,763,833.76 2,924,077.89 
กระแสรายจ่าย 

      
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,979,806.00 - - - - - 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   

    
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 6,048,000.00 1,056,000.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,277,760.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44 516,826.56 555,588.48 597,257.52 642,051.84 690,205.68 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10 215,344.40 231,495.20 248,857.30 267,521.60 287,585.70 
    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 247,963.80 46,551.96 48,879.60 51,323.64 53,889.84 56,584.32 
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56 22,627.68 22,470.14 22,397.28 22,328.04 22,262.16 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 756,000.00 132,000.00 145,200.00 145,200.00 145,200.00 159,720.00 
รวมกระแสเงินจ่าย 22,041,924.24 1,989,350.60 2,165,233.42 2,226,635.74 2,292,591.32 2,494,117.86 
กระแสรายรับสุทธิ (1,246,110.98) 348,524.80 306,104.06 386,493.86 471,242.44 429,960.03 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่5  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้าก 
  การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที่ 

0 1 2 3 4 5 6 

กระแสรายรับ         
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

6,797,830.79 - 889,488.47 978,437.33 1,076,281.01 1,183,909.06 1,302,299.99 1,367,414.93 

2. รายไดค้่าธรรมเนียม 1,172,996.64 - 163,980.00 175,458.60 187,740.72 200,882.52 214,944.36 229,990.44 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24 - 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 
4. รายไดจ้ากมูลค่าซากในปีท่ี 6 603,680.00 - - - - - - 603,680.00 
รวมกระแสเงนิรับ 9,389,454.67 - 1,173,279.95 1,279,697.93 1,396,113.89 1,523,488.30 1,662,875.99 2,353,998.61 
กระแสรายจ่าย         
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,825,762.00 1,071,162.00 - - - - 754,600.00 - 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน -        
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 3,780,000.00 - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44 - 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10 - 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 
    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 211,671.00 - 34,418.04 34,418.04 34,418.04 36,138.96 36,138.96 36,138.96 
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56 - 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 472,500.00 - 75,000.00 75,000.00 75,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 
รวมกระแสเงนิจ่าย 10,121,509.10 1,071,162.00 1,242,518.04 1,280,663.64 1,321,674.44 1,435,012.42 2,237,040.96 1,533,437.60 
กระแสรายรับสุทธิ (732,054.43) (1,071,162.00) (69,238.09) (965.71) 74,439.45 88,475.88 (574,164.97) 820,561.01 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่6  งบก าไร ขาดทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้าก 
 การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 รวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 889,488.47 978,437.33 1,076,281.01 1,183,909.06 1,302,299.99 1,367,414.93 6,797,830.79 
รายไดค่้าธรรมเนียม 163,980.00 175,458.60 187,740.72 200,882.52 214,944.36 229,990.44 1,172,996.64 
รายไดโ้อนเงินด่วนระหวา่งประเทศ 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 814,947.24 
รวมรายได้ 1,173,279.95 1,279,697.93 1,396,113.89 1,523,488.30 1,662,875.99 1,750,318.61 8,785,774.67 
ค่าใชจ่้าย 

       
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 600,000.00 600,000.00 600,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 3,780,000.00 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 2,607,847.44 
ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 1,086,594.10 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 34,418.04 36,138.96 37,945.92 39,843.24 41,835.36 43,927.08 234,108.60 
ค่าภาษีโรงเรือน 75,000.00 75,000.00 75,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 472,500.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 137,134.56 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์ 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 905,520.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,393,438.04 1,433,304.56 1,476,122.32 1,589,636.70 1,639,057.36 1,692,145.72 9,223,704.70 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ (220,158.09) (153,606.63) (80,008.43) (66,148.40) 23,818.63 58,172.89 (437,930.03) 
ภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไรสุทธิ (220,158.09) (153,606.63) (80,008.43) (66,148.40) 23,818.63 58,172.89 (437,930.03) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่7  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้าก 
 การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที่ 

0 1 2 3 4 5 6 

กระแสรายรับ 
        

1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 7,415,815.41 - 970,351.06 1,067,386.18 1,174,124.74 1,291,537.15 1,420,690.90 1,491,725.38 
2. รายไดค่้าธรรมเนียม 1,172,996.64 - 163,980.00 175,458.60 187,740.72 200,882.52 214,944.36 229,990.44 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24 - 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 
4. รายไดจ้ากมลูค่าซากในปีท่ี 6 603,680.00 - 

     
603,680.00 

รวมกระแสเงินรับ 10,007,439.29 - 1,254,142.54 1,368,646.78 1,493,957.62 1,631,116.39 1,781,266.90 2,478,309.06 
กระแสรายจ่าย 

        
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,825,762.00 1,071,162.00 - - - - 754,600.00 - 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   

      
2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 3,780,000.00 - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 
2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44 - 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 
2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10 - 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 
2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 211,671.00 - 34,418.04 34,418.04 34,418.04 36,138.96 36,138.96 36,138.96 
2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56 - 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 
2.6 ภาษีโรงเรือน 472,500.00 - 75,000.00 75,000.00 75,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 
รวมกระแสเงินจ่าย 10,121,509.10 1,071,162.00 1,242,518.04 1,280,663.64 1,321,674.44 1,435,012.42 2,237,040.96 1,533,437.60 
กระแสรายรับสุทธิ (114,069.81) (1,071,162.00) 11,624.50 87,983.14 172,283.18 196,103.97 (455,774.06) 944,871.46 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่8  งบก าไร ขาดทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้าก 
 การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 รวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 970,351.06 1,067,386.18 1,174,124.74 1,291,537.15 1,420,690.90 1,491,725.38 7,415,815.41 
รายไดค่้าธรรมเนียม 163,980.00 175,458.60 187,740.72 200,882.52 214,944.36 229,990.44 1,172,996.64 
รายไดโ้อนเงินด่วนระหวา่งประเทศ 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 814,947.24 
รวมรายได้ 1,254,142.54 1,368,646.78 1,493,957.62 1,631,116.39 1,781,266.90 1,874,629.06 9,403,759.29 
ค่าใช้จ่าย        
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 600,000.00 600,000.00 600,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 3,780,000.00 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 2,607,847.44 
ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 1,086,594.10 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 34,418.04 36,138.96 37,945.92 39,843.24 41,835.36 43,927.08 234,108.60 
ค่าภาษีโรงเรือน 75,000.00 75,000.00 75,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 472,500.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 137,134.56 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์ 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 905,520.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,393,438.04 1,433,304.56 1,476,122.32 1,589,636.70 1,639,057.36 1,692,145.72 9,223,704.70 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ (139,295.50) (64,657.78) 17,835.30 41,479.69 142,209.54 182,483.34 180,054.59 
ภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไรสุทธิ (139,295.50) (64,657.78) 17,835.30 41,479.69 142,209.54 182,483.34 180,054.59 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่9  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้าก 
  การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปี พ.ศ. 

0 1 2 3 4 5 6 
กระแสรายรับ 

        
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 10,136,264.04 - 1,326,318.58 1,458,950.46 1,604,845.57 1,765,330.12 1,941,863.09 2,038,956.22 
2. รายไดค่้าธรรมเนียม 1,587,530.20 - 205,750.00 226,327.20 248,959.92 273,885.96 301,241.52 331,365.60 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24 - 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 
4. รายไดจ้ากมลูค่าซากในปีท่ี 6 603,680.00 - - - - - - 603,680.00 
รวมกระแสเงินรับ 13,142,421.48 - 1,651,880.06 1,811,079.66 1,985,897.65 2,177,912.80 2,388,736.25 3,126,915.06 
กระแสรายจ่าย 

        
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,979,806.00 1,225,206.00 - - - - 754,600.00 - 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน - 

       
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 6,048,000.00 - 960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44 - 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10 - 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 
    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค  224,128.44 - 36,443.64 36,443.64 36,443.64 38,265.84 38,265.84 38,265.84 
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56 - 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 756,000.00 - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 
รวมกระแสเงินจ่าย 12,839,510.54 1,225,206.00 1,649,543.64 1,687,689.24 1,728,700.04 1,882,639.30 2,684,667.84 1,981,064.48 
กระแสรายรับสุทธิ 302,910.94 (1,225,206.00) 2,336.42 123,390.42 257,197.61 295,273.50 (295,931.59) 1,145,850.58 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่10  งบก าไร ขาดทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตรา 
  ต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 รวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,326,318.58 1,458,950.46 1604845.57 1765330.12 1,941,863.09 2,038,956.22 10,136,264.04 
รายไดค่้าธรรมเนียม 205,752.00 226,327.20 248,959.92 273,855.96 301,241.52 331,365.60 1,587,502.20 
รายไดโ้อนเงินด่วนระหวา่งประเทศ 119,811.48 125,802.00 132092.16 138696.72 145,631.64 152,913.24 814,947.24 
รวมรายได้ 1,651,882.06 1,811,079.66 1,985,897.65 2,177,882.80 2,388,736.25 2,523,235.06 12,538,713.48 
ค่าใช้จ่าย       - 
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 6,048,000.00 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 2,607,847.44 
ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 1,086,594.10 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 36,443.64 38,265.84 40,179.12 42,188.04 44,335.20 46,551.96 247,963.80 
ค่าภาษีโรงเรือน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 756,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 137,134.56 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์ 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 905,520.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,800,463.64 1,689,511.44 1,732,435.52 1,886,561.50 1,936,137.20 1,989,350.60 11,034,459.90 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ (148,581.58) 121,568.22 253,462.13 291,321.30 452,599.05 533,884.46 1,504,253.58 
ภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไรสุทธิ (148,581.58) 121,568.22 253,462.13 291,321.30 452,599.05 533,884.46 1,504,253.58 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่11  งบกระแสเงินสดของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้าก 
 การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

รายละเอยีด 
รวมตลอดอายุ 
โครงการ 

ปีที่ 

0 1 2 3 4 5 6 
กระแสรายรับ         
1. รายไดจ้ากบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 11,057,742.57 - 1,446,892.99 1,591,582.32 1,750,740.62 1,925,814.67 2,118,396.10 2,224,315.87 
2. รายไดค่้าธรรมเนียม 1,587,530.20 - 205,750.00 226,327.20 248,959.92 273,885.96 301,241.52 331,365.60 
3. รายไดจ้าก Xpress Money 814,947.24 - 119,811.48 125,802.00 132,092.16 138,696.72 145,631.64 152,913.24 
4. รายไดจ้ากมลูค่าซากในปีท่ี 6 603,680.00 -      603,680.00 
รวมกระแสเงินรับ 14,063,900.01 - 1,772,454.47 1,943,711.52 2,131,792.70 2,338,397.35 2,565,269.26 3,312,274.71 
กระแสรายจ่าย         
1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,979,806.00 1,225,206.00 - - - - 754,600.00 - 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน         
    2.1 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 6,048,000.00 - 960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 
    2.2 ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน 2,607,847.44 - 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 
    2.3 ค่าโบนสัพนกังาน 1,086,594.10 - 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 
    2.4 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 224,128.44 - 36,443.64 36,443.64 36,443.64 38,265.84 38,265.84 38,265.84 
    2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 137,134.56 - 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 
    2.6 ภาษีโรงเรือน 756,000.00 - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 
รวมกระแสเงินจ่าย 12,839,510.54 1,225,206.00 1,649,543.64 1,687,689.24 1,728,700.04 1,882,639.30 2,684,667.84 1,981,064.48 
กระแสรายรับสุทธิ 1,224,389.47 (1,225,206.00) 122,910.83 256,022.28 403,092.66 455,758.05 (119,398.58) 1,331,210.23 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่12  งบก าไร ขาดทุนของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว กรณี รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตรา 
  ต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 รวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,446,892.99 1,591,582.32 1750740.62 1925814.67 2,118,396.10 2,224,315.87 11,057,742.57 
รายไดค่้าธรรมเนียม 205,752.00 226,327.20 248,959.92 273,855.96 301,241.52 331,365.60 1,587,502.20 
รายไดโ้อนเงินด่วนระหวา่งประเทศ 119,811.48 125,802.00 132092.16 138696.72 145,631.64 152,913.24 814,947.24 
รวมรายได้ 1,772,456.47 1,943,711.52 2,131,792.70 2,338,367.35 2,565,269.26 2,708,594.71 13,460,192.01 
ค่าใช้จ่าย        
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 6,048,000.00 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน 360,000.00 387,000.00 416,025.12 447,226.80 480,768.96 516,826.56 2,607,847.44 
ค่าใชจ่้ายโบนสัพนกังาน 150,000.00 161,250.00 173,334.80 186,344.50 200,320.40 215,344.40 1,086,594.10 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 36,443.64 38,265.84 40,179.12 42,188.04 44,335.20 46,551.96 247,963.80 
ค่าภาษีโรงเรือน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 756,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 23,100.00 22,995.60 22,896.48 22,802.16 22,712.64 22,627.68 137,134.56 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์ 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 150,920.00 905,520.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,800,463.64 1,689,511.44 1,732,435.52 1,886,561.50 1,936,137.20 1,989,350.60 11,034,459.90 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ (28,007.17) 254,200.08 399,357.18 451,805.85 629,132.06 719,244.11 2,425,732.11 
ภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไรสุทธิ (28,007.17) 254,200.08 399,357.18 451,805.85 629,132.06 719,244.11 2,425,732.11 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่13  สัดส่วนรายไดต่้อปริมาณธุรกรรมของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกรณีเปิดใหบ้ริการในบริเวณโรงแรมท่ีพกัของ 
  นกัท่องเท่ียว 
 

เดอืน 
ปี 2555 สัดส่วนรายได้/ 

ปริมาณธุรกรรม 
ปี 2556 สัดส่วนรายได้/ 

ปริมาณธุรกรรม ปริมาณธุรกรรม รายได้ ปริมาณธุรกรรม รายได้ 
มกราคม 9,462,332.02 192,715.99 2.04% 5,850,943.54 127,867.36 2.19% 
กมุภาพนัธ์ 6,474,492.06 145,746.08 2.25% 4,841,387.53 91,575.49 1.89% 
มีนาคม 6,796,350.79 107,205.53 1.58% 4,962,785.45 78,966.54 1.59% 
เมษายน 4,646,874.49 93,903.12 2.02% 4,039,774.05 83,080.06 2.06% 
พฤษภาคม 5,822,710.33 102,452.87 1.76% 4,048,062.28 71,174.00 1.76% 
มิถุนายน 5,869,243.76 140,652.26 2.40% 3,097,677.39 53,015.93 1.71% 
กรกฎาคม 4,551,869.75 97,056.81 2.13% 2,613,880.29 39,456.06 1.51% 
สิงหาคม 5,111,858.29 90,355.16 1.77% 3,163,671.04 47,794.49 1.51% 
กนัยายน 5,271,195.06 99,620.92 1.89% 1,893,167.39 31,857.48 1.68% 
ตุลาคม 5,240,223.50 127,259.16 2.43% 3,634,500.07 60,147.47 1.65% 

พฤศจิกายน 5,052,268.76 93,178.89 1.84% 3,938,018.53 65,064.19 1.65% 
ธนัวาคม 5,807,697.51 119,670.86 2.06% 3,895,908.99 58,626.81 1.50% 
รวม 70,107,116.32 1,409,817.65 2.01% 45,979,776.55 808,625.88 1.76% 
เฉลีย่ 5,842,259.69 117,484.80 2.01% 3,831,648.05 67,385.49 1.73% 

เฉลีย่ 2 ปี                 1.87% 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่14  สัดส่วนรายไดต่้อปริมาณธุรกรรมของหน่วยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกรณีเปิดใหบ้ริการในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 
         

เดอืน 
ปี 2555 สัดส่วนรายได้/ 

ปริมาณธุรกรรม 

ปี 2556 สัดส่วนรายได้/ 
ปริมาณธุรกรรม ปริมาณธุรกรรม รายได้ ปริมาณธุรกรรม รายได้ 

มกราคม - -  10,789,147.17 195,404.56 1.81% 
กมุภาพนัธ์ 10,616,524.04 190,453.60 1.79% 8,754,302.27 155,888.12 1.78% 
มีนาคม 14,814,227.16 204,411.80 1.38% 7,833,373.38 131,817.73 1.68% 
เมษายน 7,503,263.12 149,737.79 2.00% 5,000,584.54 121,268.59 2.43% 
พฤษภาคม 1,289,157.14 25,989.21 2.02% 2,944,569.59 64,340.77 2.19% 
มิถุนายน 7,961,901.12 136,391.11 1.71% 3,398,810.51 81,398.26 2.39% 
กรกฎาคม 8,214,953.97 147,799.17 1.80% 3,585,142.38 71,145.82 1.98% 
สิงหาคม 8,025,275.16 179,797.17 2.24% 4,413,917.52 101,509.89 2.30% 
กนัยายน 7,126,428.81 123,961.13 1.74% 2,377,067.52 52,419.14 2.21% 
ตุลาคม 7,245,374.90 147,185.74 2.03% 3,125,307.33 74,078.78 2.37% 

พฤศจิกายน 7,635,924.47 137,859.11 1.81% 4,464,091.87 89,344.90 2.00% 
ธนัวาคม 9,218,058.30 160,318.42 1.74% 4,160,139.24 67,127.61 1.61% 
รวม 89,651,088.19 1,603,904.25 1.79% 60,846,453.32 1,205,744.17 1.98% 
เฉลีย่ 8,150,098.93 145,809.48 1.84% 5,070,537.78 100,478.68 2.06% 

เฉลีย่ 2 ปี 1.96% 

ท่ีมา: จากการค านวณ
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