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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การตั้งบริษัทจาหน่ายเครื่องเขียน และอุปกรณ์สานักงานเพื่อใช้ในการ
วางรูปแบบโครงการที่มีความเป็นไปได้ในด้านการตลาด เทคนิค การ
จัดการ การเงิน และผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงตัวแปร 3 ตัวที่มีผลต่อความเป็นไปได้ของ
โครงการและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้แก่การลงทุน
ในทรัพย์สินถาวร ต้นทุนดาเนินการ และรายรับของโครงการด้าน
การตลาด สินค้าในโครงการได้แก่เครื่องเขียน และอุปกรณ์สานักงานซึ่ง
มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคตและเป็นสินค้าที่มีใช้อยู่
ทั่วไป เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
ทาให้การตั้งตั้งบริษัทจาหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงานมี
เหมาะสมทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค โครงการเลือกตั้งบริษัทใน
อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความเหมาะสมทางด้วย
ทาเลที่ตั้ง และการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า การบริการ เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น มีลักษณะสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ง่ายกว่า
จะสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง ส่วนทางด้านบุคลากรมีพนักงานใน
โครงการทั้งหมด 31 คน ด้านการเงินและการประเมินผลโครงการ มีการ
ลงทุนในทรัพย์สินถาวร 24,438,930 บาท โดยมีอายุของโครงการ 11 ปี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า 28,574,391 บาทและอัตราผลตอบแทน 30.71%
ซึ่งเกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่ 28.46% ระยะคืนทุนของโครงการ
อยู่ที่ 3 ปี 6 เดือน นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงตัวแปรในช่วง ± 5 % ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการ
ดังนั้นการตั้งตั้งบริษัท
จาหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงานมีความเป็นไปได้ทงั้ ด้าน
การตลาด เทคนิค การจัดการ การเงิน รวมทั้งผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจ
และสังคม

Abstract
This study aimed to study the feasibility of setting
distribution company stationery and office equipment for use in the
formulation of a project with the possibility of marketing techniques,

financial management and return to the economy and society. Including
analysis of impact of changes in the three variables that affect the
feasibility of the project and the uncertainty arising from the investment
such as investment in fixed assets, operating costs and revenues of the
project. Product marketing projects such as stationery and office
equipment which is likely to have increased demand in the future and
the products that are used everywhere. A product that uses renewable
and must be used in everyday life. Easy to set up distribution company
stationery set and office equipment with the proper marketing.
Technical Project facilities in the district elections Phromkhiri Nakhon
Si Thammarat. Which is appropriate in terms of raw materials, location
and infrastructure. In addition, the project employs 31 people total.
Financial and project evaluation. The investment in fixed assets of
24,438,930 Bath by age 11 years, the net present value of this project
28,574,391 Bath and the rate of return 30.71%, exceeding the minimum
rate of return at 28.46% of the project payback period is 3 years 6
month In addition, changes in the variables ± 5% does not affect the
decision to invest in the project. Therefore, the Company sells
stationery set and office equipment with the possibility of marketing
financial management and techniques, including the economic and
social returns.

1. บทนา
1.1 มูลเหตุจูงใจ
ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน ใน
ภาคการค้าที่ดาเนินธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพฯ รองลงมาได้แก่ ปริมณฑล และภาคอีสาน ซึ่งผู้ประกอบการค้า
ส่งในกรุงเทพส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณย่านสาเพงงเยาวราช ดาเนินธุรกิจใน
รูปแบบร้านค้าแบบเดิม ส่วนร้านค้าปลีกจะกระจายอยู่โดยรอบ โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นทาเลที่ตั้งใกล้สถานศึกษา จึงทาให้เกิดโครงการนี้ขึ้น ซึ่ง
โครงการนี้จะทาการศึกษาความเป็นไปได้ใน บริษัทจาหน่ายเครือ่ งเขียน
และอุปกรณ์สานักงาน เป็นการขยายธุรกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้นโดย
จะขยายกิจการจากร้านค้าขายปลีกเครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน เป็น

บริษัทจาหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน ในรูปแบบการขายส่ง
ภายในเขตภาคใต้ โดยยึด จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้งจาหน่าย มี
ฐานลูกค้าหลักที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียงได้แก่
พัทลุง ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล พังงา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและมีการพัฒนาระบบการสั่งซื้อ และบริการ
จัดส่งสินค้า เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค พร้อมด้วยระบบการ
จัดส่งสินค้าฟรีในจานวนและเขตพื้นที่ที่กาหนด

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งบริษัทจาหน่ายเครือ่ ง
เขียน และอุปกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชและวางรูปแบบของโครงการ
ที่มีความเป็นไปได้ในด้านการตลาด เทคนิค
การจัดการ การเงิน
ผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งวิเคราะห์ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรที่มีผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการและความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน

2.การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2.1 การศึกษาด้านการตลาด
เครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน เป็นสินค้าสินเปลืองใช้
แล้วหมดไป กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือลูกค้า โรงเรียน
สานักงาน ร้านค้าขายปลีก ทาการวิเคราะห์อุปสงค์ และอุปทานโดยการ
เกงบแบบสอบถาม100ชุดจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นประเภท ลูกค้า 40% โรงเรียน
30% สานักงานและร้านค้าขาย-ปลีก 15% โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
แต่ละคนต่อเดือน อยู่ในช่วง 1000-5000 บาท มากที่สุด
ซึ่งเท่ากับ
42% และสถานทีล่ ูกค้าเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ร้านจาหน่ายเครื่อง
เขียน-ขายปลีก ส่วนในด้านปัจจัยของการเลือกซื้อสินค้า ขึ้นอยูก่ ับ
ปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ ราคา การบริการ และคุณภาพ
ตามลาดับ
สาหรับราคากาหนดตามสภาวะการแข่งขันและกลไกตลาด
นอกจากนีแ้ ผนด้านการตลาดเน้นการบริการ ส่งเสริมการขาย โครงการมี
จุดแขงงสาคัญคือหากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจะมีความรุนแรง
น้อยกว่าธุรกิจอื่น จุดอ่อนคือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ยังขาด
ประสบการณ์ และเงินทุน

2.2 การศึกษาด้านเทคนิค
ตั้งอยู่ที่ ตาบลพรหมโลก อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งสาเหตุที่เลือกสถานที่ตั้งโรงงานบริเวณนั้นกงเพื่อ
ต้องการให้การเดินทางที่สะดวก ไม่ติดขัดด้านการจราจร เป็นจุด
ศูนย์กลางของการขนส่งและมีพื้นที่พอสาหรับการสร้างโกดังสินค้า ที่ดิน
มีเนื้อที่ 1 ไร่ (1600 ตารางเมตร) ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้นครึ่งส่วน
ทางด้านสภาพแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.3 การศึกษาด้านการบริหาร
จากขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ก่อนการผลิตใช้เวลาทั้งสิ้น 15 เดือน แต่มีช่วงเวลาการดาเนินงานใน
Critical Path (ช่วงเวลาดาเนินการวิกฤต) เป็น 12 เดือน
นโยบายด้านการบริหารกาหนดให้พนักงานทางานทุกวัน
วันหยุด
พิเศษรวม 13 วัน/ปี และทางานวันละ 8 ชั่วโมง สาหรับนโยบายด้าน
การเงินใช้แหล่งเงินทุน คือ ทุนเรือนหุน้ จานวน 7,000,000 บาท และ
เงินกู้จากธนาคารจานวน 18,000,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ 8.5
นอกจากนีล้ ักษณะการดาเนินงานเป็นทั้งบริษัทและโครงการใหม่ซึ่ง
กาหนดโครงสร้างองค์กรออกเป็น 3 แผนกได้แก่ฝ่ายการตลาดและ
การเงิน ฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง และฝ่ายบุคคล

2.4 การศึกษาด้านการเงิน
โดยที่ เ งิ น ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ถาวรเป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
24,438,930 บาท แบ่งเป็นช่วงก่อสร้าง 22,698,930 บาท และช่วงระหว่าง
ด าเนิ น การผลิ ต 1,740,000 บาท เงิ น ลงทุ น ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อ นการ
ดาเนินการผลิตเป็นจานวนเงิน 3,584,405 บาท และเงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินงานทั้งสิ้น 1,085,475 บาท โครงการมีแหล่งเงินทุน 2ส่วนคือ
ทุนเรื อนหุ้น (มี เงื่อนไขการจ่า ยเงิน ปันผลคืนเมื่อมีร ายรั บเกิน กว่า 15%
ของทุนเรือนหุ้น โดยจ่ายเป็น 25% ของทุน) และกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ (ก าหนดจ่ า ยคื น เงิ น ต้ น ปี ตั้ ง แต่ ปี ที่ 2-5 เป็ น จ านวน
3,600,000 บาท) ซึ่ ง มี อั ต ราส่ ว นเงิ น กู้ กั บ ทุ น เรื อ นหุ้ น เป็ น 1ต่ อ 2
โครงการมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเริ่มจากปีที่2 จนคงที่ตั้งแต่ปีที่6 เป็นต้นไปซึ่ง
มีค่า 4,438,563 บาท มีดุลเงินส่วนเกินสะสม 47,837,635 บาท และมี
กระแสเงินสดสุทธิสะสมทั้งหมด 64,457,635 บาท

2.5 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
โครงการมี %ROE เริ่มต้นปีที่2 ที่ 59.50% และเพิ่มขึ้นจนคงที่
ตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไปซึ่งมีค่า 21.98% สาหรับ%ROI ในแต่ละปีการ
บริการมีค่าประมาณ20-30% ขึ้นลงตามการลงทุน นอกจากนี้ IRRที่คิด
ทั้งหมดกับคิดเฉพาะส่วนทุน มีค่า 30.71% และ 48.51% ตามลาดับ ซึ่ง
มากกว่าMARRที่กาหนดไว้ที่ 28.46% แสดงได้ว่าโครงการนีน้ ่าลงทุน
โครงการนี้มีระยะเวลาคืนทุน3 ปี 6 เดือน สาหรับการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
เงินลงทุนถาวรเริ่มต้นในระยะก่อสร้างมีมีผลต่อIRRของโครงการน้อย
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นทุนดาเนินการและรายได้ มีผลต่อค่า
IRR โครงการอย่างเหงนได้ชัด

2.6 การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม
จากการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการที่มีต่อประเทศชาติ
สรุปได้โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของมูลค่าเพิ่ม คือ 28,574,391 บาท

ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิของแรงงาน คือ 7,621,239 บาท และมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของมูลค่าเพิ่มทางสังคม คือ 7,478,064 บาท

3. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาทางด้านการตลาดพบว่า มีความต้องการของ
ตลาด รวมทั้ ง มีปั จจั ย หลายประการที่ น่า จะมี ผลให้ ค วามต้ อ งการของ
ตลาดเพิ่มสูงขึ้น ดัง นั้นการสร้ างบริษัทจาหน่ายขายส่งเครื่อ งเขีย นและ
อุปกรณ์สานักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดมีความเป็นไป
ได้
ทางด้านเทคนิค กระบวนการบริการหลักๆ ทาในลักษณะ
บริษัทขายส่งเครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน มีการใช้ระบบ Logistics
มาช่วยในการควบคุมวางแผนการส่งสินค้า เพื่อให้ไม่เกิดความวุ่นวาย
และเสียเวลาในการจัดส่ง มีการบริการลูกค้าหลากหลายประเภท เพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้า เช่น โรงเรียนจะมีการประมูลเพื่อจัดส่ง
เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนและมีสินค้าครบถ้วนตามที่โรงเรียนต้องการ
ซึ่งไม่จาเป็นต้องหาซื้อจากผู้ค้ามากราย สินค้ามีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า โดยจัดให้มีคลังสินค้าเพื่อเกงบสตงอคสินค้า ไม่ให้
สินค้าขาดสตงอค
สาหรับด้านการเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างที่เริ่มก่อตั้งบริษัท และระหว่างที่บริษัทดาเนินการบริการไปแล้ว
ซึ่งจะทาให้เราสามารถวางแผนการใช้และกู้ยืมเงินได้อย่างถูกต้อง โดยที่
เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 24,438,930 บาท
แบ่งเป็นช่วงก่อสร้าง 22,698,930 บาท และช่วงระหว่างดาเนินการผลิต
1,740,000 บาท เงินลงทุนด้านค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินการผลิตเป็น
จานวนเงิน 3,584,405 บาท และเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานทั้งสิ้น
1,085,475 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนเริ่มต้น 7,000,000 บาท โดยที่จะต้อง
กู้เงินจากธนาคารเป็นจานวนเงิน 18,000,000 บาท
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