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บทคัดย่อ

การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม ชุมชนตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการประกอบกิจการธุรกิจ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการประกอบกิจการธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ความ
พึงพอใจต่อตลาดเก่าปราณบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน กลุ่มประชากรได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจประเภท
ธุรกิจ 7 สาขา ได้แก่ ธุรกิจเครื่องหนัง เครื่องประดับสตรี เสื้อผ้าสตรี อาหาร ขนม เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องดื่ม จ�ำนวน
ร้านค้าทั้งหมด 200 ร้าน โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 74 คน โดยสัมภาษณ์เชิง
ปริมาณต่อการลงทุนในกิจการ
ผลการศึกษาพฤติกรรมการประกอบกิจการธุรกิจ ส่วนใหญ่ด�ำเนินธุรกิจประเภทเสื้อผ้ารองลงมาธุรกิจประเภท
อาหาร จบมัธยมศึกษาตอนต้น สมาชิกตั้งแต่ 1-3 คน ประสบการณ์ทางธุรกิจส่วนใหญ่ 1-5 ปี ต้นทุนและผลตอบแทน
พบว่า งบลงทุนครัง้ แรกของการประกอบธุรกิจสูงสุดคือ ธุรกิจเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป 564,370 บาทต่อปี ท�ำรายได้สงู สุด เท่ากับ
960,000 บาทต่อปี ต้นทุนการประกอบกิจการ เท่ากับ 570,040 บาทต่อปี และมีก�ำไรสูงสุดเท่ากับ 389,960 บาทต่อปี
สรุปความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้ง 7 สาขาได้ว่า ธุรกิจเครื่องดื่ม ได้รับจุดคุ้มทุนก่อนธุรกิจอื่นๆ ด้านระยะเวลาคืนทุน ระยะ
เวลาสั้นที่สุด คือ ธุรกิจขนม คืนทุน 10 เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับงบลงทุน ด้านอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) มี
การค�ำนวณการเปรียบเทียบก�ำไรต่องบลงทุน อัตราสูงสุดคือ ธุรกิจขนม อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ
125.57 ด้านอัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) อัตราสูงสุดคือ ธุรกิจเครื่องประดับสตรี อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
เท่ากับ ร้อยละ 47.19 มูลค่าปัจจุบันสูงสุดคือ ธุรกิจเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เท่ากับ 44,911.30 บาท ธุรกิจที่มีดัชนีก�ำไรสูงสุด
คือ ธุรกิจเครื่องดื่ม ดัชนีก�ำไรเท่ากับ 1.11 เท่า ธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงสุด คือ ธุรกิจเครื่องประดับสตรี เท่ากับ
ร้อยละ 44.79 ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบธุรกิจระดับความเหมาะสมกับด้านความสะดวกต่อการเข้ามาประกอบกิจการ
ธุรกิจในตลาด 200 ปีปราณบุรี สูงที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: อัตราผลตอบแทน, ต้นทุน, ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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Abstract

The research was studied the opportunity and possibility of small and medium enterprises of
200-year old market in Pranburi. The creative economy in Prachuapkhirikhan has the purpose to study
behavior of business operation, cost and returning of business operation, possibility of selection a way
to get economic added value, satisfaction of Pranburi old market for adding more marketing
capability to community, villager’s group. The sampling groups are 7 types of business entrepreneurs.
Those are women clothes, food, dessert, equipment, beverage, leather and women ornament. There
are all 200 shops sampling by stratified sampling, getting 74 sampling persons and quantitative interviewing to business investment.
The result of behavior of entrepreneurs those mostly are in garment business, the second is
in food business. They finished secondary school. The 1-3 members mostly experienced in business
1-5 years. About cost and business returning, it’s found that firstly and highly budget investment was
564,370 Baht of clothe business per year and it could make 960,000 baht per year for profit. The cost
of running the business was 570,040 baht per year and made highest profit 389,960 baht per year.
In conclusion of the 7 types of business possibility, the beverage business got break-even point
before the others and shortest in cost returning in 10 months is that of dessert business when the
comparative estimation was between profit and budget. The ornament shops were the highest for
rate of returning for sales as 47.19%. the garment shops were the highest for the net present values
at 44911.30 baht. The beverage shops were the highest of profitability index per net investment
at 1.11 time of net investment. The ornament shops were the highest of interest rate of return to
break-even point of present value of net profit at 44.79%. The satisfaction of entrepreneurs to ancient
market 200 years at Pranburi was the highest for convenient to entry in business there.
Keywords: Add value of economy, Rate of return, Benefit, Cost, Community Culture of Ancient
		 Pranburi Market

1. บทน�ำ

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งทางภาคใต้ของอาณาจักรไทยมาแต่สมัยโบราณ เป็นเมืองที่
เกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด เพิ่งปรากฏในกฎหมายตรา 3 ดวง
ซึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ช�ำระขึ้น มีความว่า สมัย
พระบรมไตรโลกนาถเป็นพระเจ้าแผ่นดิน สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระบรมราชโองการสั่งว่า บรรดาข้าราชการ
อยู่ ณ หัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือทั้งปวง ให้ถือศักดินาตามพระราชบัญญัติศักดินา หัวเมืองบัญญัติไว้ว่า พระปราณบุรี
เจ้าเมืองปราณได้ถือศักดินา 3,000 เป็นเมืองจัตวา ศูภมัศดุ 1298 (พ.ศ.1919) เมืองปราณบุรี นับว่าเป็นเมืองส�ำคัญ
เมืองหนึง่ เพราะเคยใช้เป็นชือ่ เมืองประจวบคีรขี นั ธ์มาครัง้ หนึง่ และเมืองปราณบุรกี ม็ มี าก่อนเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ทีท่ ำ� การ
เมืองปราณบุรีแต่เดิมศาลากลางเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า คือ ต�ำบลปราณบุรีในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 ได้ย้าย
ที่ท�ำการไปตั้งที่อาคารตึกต�ำบลปากคลองปราณ (ตึกและที่ดินริมน�้ำ โดยเฉพาะตัวตึกตั้งอยู่ริมน�้ำ ขณะนี้ตัวตึกถูก
กระแสน�้ำกัดเป็นคลองไปแล้วยังคงอยู่แต่ที่ดิน ซึ่งปัจจุบันตกเป็นที่ราชพัสดุ จากนั้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2459 ได้
ย้ายมาตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟปราณบุรี ด้านตะวันออกริมแม่น�้ำ ในต�ำบลเมืองเก่า และปัจจุบันที่ว่าการอ�ำเภอปราณบุรีได้
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ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาน้อย ริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ด้วยความเก่าแก่ มีมนต์
ขลัง ชุมชนชาวตลาดเก่าปราณบุรี ตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิต ในบรรยากาศเก่าๆ ที่หลงเหลืออยู่
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้แก่คนในชุมชน ด้วยการเปิด “ตลาดปราณบุรี 200 ปี” เป็นถนนคนเดิน
นอกจากจะได้ชมกับภาพบรรยากาศเก่าๆ แล้ว ยังได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารย้อนยุคมากมาย ซึ่งเปิดตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ครั้งแรก วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ค�ำขวัญปราณบุรี….ปราณบุรีเมืองเก่า เสาหลักเมืองคู่
บ้าน สับปะรดหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือทะเลงาม อุทยานสวยล�้ำ แม่น�้ำปราณคือชีวิต (สังวร มุ่งดี. ข้อมูลต�ำบลปราณบุรี.
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปราณบุรี. 2557. http://www.tambonpranburi.go.th) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะมีความสนใจที่
จะศึกษา ชุมชนตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีศึกษาโอกาสและความเป็น
ไปได้ในศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนมีสภาพ
ชุมชน ประวัติชุมชน วิถีชีวิต ความเก่าของชุมชน ที่สามารถสร้างกิจการทางธุรกิจตามถนนคนเดินตามยุคสมัยที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยน�ำร้านค้าทีช่ ว่ ยส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนมาเพิม่ บรรยากาศตลาดเก่ากลับฟืน้ คืนสูช่ มุ ชน เพือ่ ด�ำเนิน
การสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ท�ำให้มีรายได้ มีชื่อเสียง และความพึงพอใจในตนเองที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อท�ำให้
เกิดรายได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนในท้องถิ่น และจังหวัดได้รับการพัฒนาโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการประกอบกิจการธุรกิจในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี
2. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการประกอบกิจการธุรกิจในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี
3. เพือ่ ประเมินความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ แก่ประชาชนผูป้ ระกอบ
ธุรกิจในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อตลาดเก่าปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน

ขอบเขตของโครงการวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง ศึกษาชุมชนตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณี
ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มีการก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 เพื่อการศึกษาด้านพฤติกรรมการประกอบกิจการธุรกิจในชุมชนตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนของการประกอบกิจการธุรกิจในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี พร้อมทั้งมีการประเมินความเป็นไปได้ในการ
เลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี พร้อมทั้งศึกษา
ความพึงพอใจต่อตลาดเก่าปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
		 ก�ำหนดพืน้ ทีบ่ ริเวณตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ซึง่ เป็นถนนคนเดินทีม่ กี ารเปิดกิจการร้านค้าต่างๆ ทัง้ บริเวณ
ริมถนนและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เปิดร้านค้าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถประกอบธุรกิจ
ในชุมชน ซึ่งก�ำหนดพื้นที่ตลอดซอยเลียบแม่น�้ำปราณบุรีตลอดทั้งเส้นทางจะมีการเปิดร้านค้าต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้า
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนมาจับจ่ายซื้อของทุกวันเสาร์และอาทิตย์
3. ขอบเขตเวลา
		 ในการก�ำหนดขอบเขตเวลาของการด�ำเนินการวิจยั ก�ำหนดเวลา 12 เดือน โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานดังนี้
ระยะเริ่มต้นจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทุกตอนตั้งแต่วันที่ ตุลาคม – ธันวาคม 2556 ระยะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
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มกราคม- มิถุนายน 2557 ระยะการจัดท�ำผลการค้นคว้าและรายงานผลการศึกษา กรกฏาคม-กันยายน 2557
4. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ในการด�ำเนินวิจยั เรือ่ งนีจ้ ะเป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจโดยก�ำหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างดังนี้ กลุม่ ประชากร
(Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้ามาด�ำเนินกิจการในชุมชน ทั้งที่เป็นคนในชุมชน และ
ประชาชนนอกชุมชนทีเ่ ข้ามาเปิดร้านค้าในตลาดถนนคนเดิน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ผูป้ ระกอบการทัง้ หมดอยูร่ ะหว่าง
120 ร้าน แบ่งประเภทร้านค้าออกเป็น 7 สาขา คือธุรกิจอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องประดับสตรี เครื่องหนัง เครื่องมือ
เครือ่ งใช้และเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้กำ� หนดประชากร (Population) ทีใ่ ช้ในการศึกษาได้แก่ ผูป้ ระกอบ
การทีเ่ ข้ามาด�ำเนินกิจการในชุมชน โดยงานวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะส�ำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ่ ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทน
จากการด�ำเนินกิจการด้านบริการร้านค้าในชุมชนถนนคนเดิน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีตามช่วงเวลาที่ท�ำการส�ำรวจใน
ช่วงเปิดท�ำการ คือ ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ เพื่อท�ำการส�ำรวจการผลิตสินค้าเพื่อการขายในตลาดเก่าปราณบุรี
ในการดํำาเนิ
เนินนการวิ
การวิจจัยัยเรืเรื่อ่องนี
งนี้ม้มีกีการอธิ
ารอธิบบายถึ
ายถึงงวิวิธธีกีการด�
ารดํำาเนิเนินนการวิ
การวิจจัยัยโดยเขี
โดยเขียยนเป็
นเปนนรูรูปปแบบแผนภาพได้
แบบแผนภาพไดดดังังนีนี้ ้
ในการด�

ระบบการ
บริ หารของการ
ดําเนินงานใน
ชุมชนตลาดเก่า
200 ปี ปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบ
คีรีขนั ธ์

ศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจ
ชุมชนตลาดเก่า
200 ปี ปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบ
คีรีขนั ธ์
1

การสร้าง
มูลค่าเพิมทาง
เศรษฐกิจชุมชน
ตลาดเก่า 200 ปี
ปราณบุรี อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
2

4

ชุมชนมีรายได้เพิมขึน
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมีโอกาสสร้าง
แหล่งหารายได้ที
หลากหลาย

ภาพที
่ 1 ่ แสดงรู
ปแบบเป้
าหมายในการด�
ำเนินการวิ
ัย จัย
ภาพที
1 แสดงรู
ปแบบเป
าหมายในการดํ
าเนินจการวิ
ประโยชน์ทที่คาดว
ี่คาดว่
าจะได้
ับ และหน่
วยงานที
่น�ำผลการวิ
ไปใช้ประโยชน์
ประโยชน
าจะได
รับ รและหน
วยงานที
่นําผลการวิ
จัยไปใชจปัยระโยชน
ได้
ไดองค์
งคความรู้เ กี่ยวกับแนวทางการลงทุนของระบบการผลิตและตลาดที่มีศักยภาพ
ท�ำนให้
ราบต้รกินจทุประกอบการของตลาดเก
นของธุรกิจประกอบการของตลาดเก่
รี 200 ปี รอ�ี ำจัเภอปราณบุ
รี จัรงีขหวั
1. ทําใหท1.ราบต
ทุนทของธุ
าปราณบุรี 200าปราณบุ
ป อําเภอปราณบุ
งหวัดประจวบคี
ันธด
รีขันธ์
2.ประจวบคี
ทําใหทราบผลตอบแทนของธุ
รกิจประกอบการของตลาดเกาปราณบุรี 200 ป อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.
ท�
ำ
ให้
ท
ราบผลตอบแทนของธุ
รกิจประกอบการของตลาดเก่
200
อ�ำเภอปราณบุ
รี จังหวัด นของ
3. ทําใหทราบความเปนไปไดของธุรกิจประกอบการของตลาดเก
าปราณบุาปราณบุ
รี 200 ปรี ได
องคปีความรู
เกี่ยวกับแนวทางการลงทุ
ประจวบคีรีขตันและตลาดที
ธ์
ระบบการผลิ
่มีศักยภาพ
3.
ท�
ำ
ให้
ท
ราบความเป็
ของธุรกิจประกอบการของตลาดเก่
ี 200
ปี ได้องค์ความรู
4. ทําใหทราบความพึงพอใจของผูนปไปได้
ระกอบการในตลาดเก
าปราณบุรี 200 ปาปราณบุ
เพื่อพัฒรนาศั
กยภาพตลาดให
ดึงดูด้เกีนั่ยกวกั
ทอบงเที่ยว
แนวทางการลงทุนของระบบการผลิตและตลาดที่มีศักยภาพ
กรอบแนวคิ
ดและทฤษฎี
4. ท�ำให้ทราบความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี เพือ่ พัฒนาศักยภาพตลาดให้ดงึ ดูด
นักท่องเที่ยวการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน โดยใชวิธีวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ซึ่งเปนวิธีวิเคราะห
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความจริง กลาวคือเปนพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับคาใชจายและผลตอบแทนของโครงการ
การพิจารณาตัดสินใจจายเงินลงทุนจําเปนตองมีการประเมินโครงการลงทุนกอน เพื่อใหทราบวาควรลงทุนในโครงการนั้น ๆ
หรือไม เพราะเหตุใด หรือในกรณีที่มีโครงการลงทุนหลายโครงการอาจไมสามารถจายลงทุนในโครงการตาง ๆ ทุกโครงการ
เนื่องจากมีเงินทุนจํากัดระยะเวลาของการลงทุนนาน จึงตองประเมินโครงการเหลานี้เพื่อเลือกลงทุนโครงการที่ดีที่สุด การ
84
ประเมินการลงทุนมีหลายวิธี ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหผลตอบแทนทั้งหมด 6 วิธี โดยแตละวิธีมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาที่จะไดเงินลงทุนทั้งหมดคืนมา
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี

การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน โดยใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ซึ่งเป็นวิธี
วิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความจริง กล่าวคือเป็นพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับค่าใช่จ่ายและผล
ตอบแทนของโครงการ การพิจารณาตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนจ�ำเป็นต้องมีการประเมินโครงการลงทุนก่อน เพื่อให้ทราบว่า
ควรลงทุนในโครงการนั้นๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด หรือในกรณีที่มีโครงการลงทุนหลายโครงการอาจไม่สามารถจ่ายลงทุน
ในโครงการต่างๆ ทุกโครงการเนื่องจากมีเงินทุนจ�ำกัดระยะเวลาของการลงทุนนาน จึงต้องประเมินโครงการเหล่านี้เพื่อ
เลือกลงทุนโครงการที่ดีที่สุด การประเมินการลงทุนมีหลายวิธี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทั้งหมด
6 วิธี โดยแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาที่จะได้เงินลงทุนทั้งหมด
คืนมา โดยการน�ำกระแสเงินสดเข้ารายปีทไี่ ด้รบั สะสมไปเรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ปแี รกจนถึงปีทมี่ เี งินเข้าสะสมเท่ากับเงินลงทุนพอดี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจควรเลือกโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดเพราะจะท�ำให้ได้รับความเสี่ยงน้อย
ที่สุดด้วย
		 ระยะเวลาคืนทุนแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้
		 - กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าเท่ากันทุกปี สามารถค�ำนวณได้โดย
			 ระยะเวลาคืนทุน (PB) =
จ�ำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก
							
กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่อปี
		 - กรณีมกี ระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมมี ลู ค่าไม่เท่ากัน ระยะเวลาในการคืนทุนจะพิจารณาจากกระแสเงินสด
สุทธิในแต่ละปีสะสมรวมกัน เรียกว่า กระแสเงินสดสุทธิสะสมเท่ากับจ�ำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกในโครงการ
ธิ (Net
Present
Value)
เป็เนคราะห
การวิโเครงการลงทุ
คราะห์โครงการลงทุ
นโดยการเปรี
ยบเทียนบเงินสด
2.2. มูมูลลคค่าปาปัจจุจบจุันบสุันทสุธิท(Net
Present
Value)
เปนการวิ
นโดยการเปรี
ยบเทียบเงินสดลงทุ
นเริบมู่มลแรกกั
ค่าปัจจุบันนของกระแสเงิ
ลค่า้งปัเรีจยจุกวบาันวิสุธทีคิดธิลดกระแสเงิ
บางครั้งเรียนกว่
วิธีคิดลดกระแสเงิ
เริ่มลงทุ
แรกกั
คาปจจุบบมูันลของกระแสเงิ
สดสุทธิ มูลคาปนจสดสุ
จุบันทสุทธิธิบมูางครั
สด า(Discounted
cash นสด
(Discounted
flow method)
สุทธิที่ได้รับซึตลอดระยะเวลาของโครงการ
อาจมีไคด่าเป็น
flow
method คือcash
(จํานวนผลประโยชน
สุทธิคืทอี่ไดจ�รำับนวนผลประโยชน์
ตลอดระยะเวลาของโครงการ
่งอาจมีคาเปนลบ เปนศูนย หรือเปซึน่งบวกก็
ศูนย์ หรือลเป็
ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของมู
ลค่าปัValue
จจุบันBenefit:
ของผลประโยชน์
รวม ว(Present
Benefit:
ขึ้นลบ
อยูกเป็ับนขนาดของมู
คานปบวกก็
จจุบันของผลประโยชน
รวม (Present
PVB) หักออกด
ยมูลคาปจValue
จุบันของต
นทุนรวมPVB)
หักออกด้Value
วยมูลCost:
ค่าปัจPVC)
จุบันของโครงการนั
ของต้นทุนรวม้น ซึ(Present
(Present
่งเขียนเปนValue
สมการไดCost:
ดังนี้ PVC) ของโครงการนั้น ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
NPV = ∑

( Bt − Ct )
(1 + r ) t

= PVB= – PVB
PVC – PVC
			 NPVNPV
= มูล=คาปมูจลจุค่บาันปัของผลตอบแทน
– มูลคาปจ–จุมูบันลของค
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โดยที่ BT
่ BT
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ของโครงการที
ขึ้นในแต่ละปี
Ct Ct
= ตนทุ=นของโครงการป
ที่ t
ต้นทุนของโครงการปี
ที่ t
ราดอกเบี
ที่เหมาะสม้ยที่เหมาะสม
			 r =r อัตราคิ
= ดลดหรื
อัตราคิออัดตลดหรื
ออัต้ยราดอกเบี
(0, n) (0, n)
			 t =t ระยะเวลาของโครงการ
= ระยะเวลาของโครงการ
หลั
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มากกว
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ต�่ำ ค่าของ NPV จะสูง แต่ NPV ไม่สามารถบอกได้ว่าโครงการที่ก�ำลังพิจารณานั้นจะคืนทุนในอัตราเท่าใด
3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในกรณีที่ตองตัดสินใจวาโครงการลงทุนใดมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนวิธีหนึ่งที่ใชมากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปน
การวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย โดยคํานวณกําไรที่ไดรับเทียบกับจํานวนเงินที่ลงทุนไปสามารถคํานวณไดตาม
85
สูตรดังนี้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) =
กําไรจากการดําเนินงาน
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3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในกรณีที่ต้องตัดสินใจว่าโครงการลงทุนใด
มีประสิทธิภาพมากที่สุด อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้มากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเป็นการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ โดยค�ำนวณก�ำไรที่ได้รับเทียบกับจ�ำนวนเงินที่ลงทุนไป
สามารถค�ำนวณได้ตามสูตรดังนี้
		
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) = ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
							
สินทรัพย์ที่น�ำมาลงทุน
		 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบการท�ำงานของกิจการ ถ้าอัตราผล
ตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ยิ่งสูง แสดงว่ามีการใช้สินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
4. ดัชนีก�ำไร (PI) =
				
งบลงทุน
ก�ำไรเฉลี่ย x 100
5. อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) =
					
ยอดขาย
6. อัตราผลตอบแทน (IRR) โครงการที่เป็นที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์นี้คือ โครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันของผล
ประโยชน์มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุน นั่นคือจะยอมรับโครงการเมื่อ B/C Ratio มีค่ามากกว่า 1 B/C Ratio มี
คุณสมบัติเหมือน NPV คือค่าของ B/C Ratio จะแปรผันโดยผกผันกับอัตราส่วนลดที่เลือกใช้ ถ้าเลือกอัตราส่วนลดที่ต�่ำ
ลงค่าของ B/C Ratio ก็สูงขึ้นในทางตรงกันข้ามเลือกอัตราส่วนลดที่สูงค่า B/C Ratio ต�่ำลง

2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

6

1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
		ตัว แปรที
ตัวแปรที
่ใช้ในการศึ
กษาผู
ทบทวนแนวคิ
ดทฤษฎี
จากเอกสาร
สามารถสั
งเคราะห์
ป็นแนวคิ
ดในการจั ย ได
่ ใช ใ นการศึ
ก ษาผู
 วิจั ย้วไดิจัยทได้
บทวนแนวคิ
ด ทฤษฎี
จากเอกสาร
สามารถสั
ง เคราะห
เ ปนเแนวคิ
ดในการวิ
ดัวิงจตัยอได้ไปนีดั้ งต่อไปนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

‘
1. ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
2. รายได้ของผูป้ ระกอบธุรกิจ

1. ผลตอบแทนในการประกอบธุรกิจ 7 สาขา ความ
เป็ นไปได้ของธุรกิจ 6 ดัชนี คือ ระยะเวลาคืนทุน ROS
ROI PI NPV และ IRR
2. พฤติกรรมของผูป้ ระกอบการในตลาดเก่าปราณบุรี
3. ความพึงพอใจทีมีต่อตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี

ภาพที
ภาพที่ 2่ 2ตัตัววแปรที
แปรที่ใช้่ใชในแนวคิ
ในแนวคิดดทางการวิ
ทางการวิจจัยัย
เครื่ออ่ งมื
2.2. เครื
งมืออทีที่ใ่ใช้ชใในการวิ
นการวิจจัยัย

		เครื่อเครื
ช้เก็บรวบรวมข้
อมูจลัยการวิ
ัยครั
้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่มีค�ำถามแบบ
งมือ่อทีงมื
่ใชอเก็ทีบ่ใรวบรวมข
อมูลการวิ
ครั้งนีจ้ เป
นแบบสอบถาม(Questionnaire)
ที่มีคําถามแบบปลายป
ด (Close –
ปลายปิ
ด
(Close–ended
question)
และแบบปลายเปิ
ด
(Open-ended
question)
ซึ
ง
่
ผู
ว
้
จ
ิ
ย
ั
สร้
า
งขึ
น
้
จากการศึ
กษา
ended question) และแบบปลายเปด (Open-ended question) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามนั้นในหนึ่งชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
โดยแบบสอบถามนั้นในหนึ่งชุดแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทธุรกิจ 7 สาขา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการธุรกิจประเภทธุรกิจ 7 สาขา
		 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจ 7 สาขา ประกอบด้วย เพศ อายุ
เปนสวนที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจ สาขาประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 7
สาขา จํานวนสมาชิกใน 7 สาขา ขอมูลเกี่ยวเกี่ยวกับการผลิต86
ประเภทธุรกิจ 7 ประสบการณในการประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจ
ครัวเรือนที่ทําธุรกิจ7 สาขา ซึ่งคําถามเหลานี้จะใหผูตอบเลือกไดเพียง ขอ 1
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ 2ประเภทธุรกิจ สาขา 7
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ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจ 7 สาขา ข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับการผลิตประเภทธุรกิจ
7 สาขา จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท�ำธุรกิจ 7 สาขา ซึ่งค�ำถามเหล่านี้จะให้ผู้ตอบเลือกได้เพียง 1 ข้อ
		 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ 2 ประเภทธุรกิจ 7 สาขา
		 เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทุนผลิตประเภทธุรกิจ 7 สาขา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตประเภทธุรกิจ
7 สาขา และต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตประเภทธุรกิจ 7 สาขา โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยของ
แต่ละร้านค้าธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาธุรกิจ
		 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทธุรกิจ 7 สาขาต่อตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี
		 เป็นข้อมูลเกีย่ วกับด้านทัศนคติของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่ ตลาดเก่า สองร้อยปี ปราณบุรี เรือ่ งผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ โปรโมชั่น และด้านการบริการ
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
		 แบบสอบถามที่ใช้จะมีเค้าโครงทางการศึกษาทางทฤษฎีทางธุรกิจครอบคลุมประเภทธุรกิจ 7 สาขา เพื่อ
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในพื้นที่ตลาดเก่าสองร้อยปี ปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและตอบแทนและทัศนคติของผู้ประกอบธุรกิจประเภทประเภทธุรกิจ 7 สาขา ที่มีต่อตลาดเก่า
สองร้อยปี ปราณบุรี โดยผู้วิจัยได้จัดท�ำตารางนัดหมายและไปสัมภาษณ์ จ�ำนวน 74 ชุด ณ ตลาดเก่าสองร้อยปี ปราณบุรี
ในอ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเจาะจงไปที่ด้านต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการที่มีต่อตลาด
เก่าสองร้อยปี ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท�ำการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยด�ำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
		 1. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและผลตอบแทนรวมถึงด้านทัศนคติ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจประเภทเครือ่ งหนังทีม่ ตี อ่ ตลาดเก่าสองร้อยปี ปราณบุรี ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านต้นทุนผลตอบแทน และทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อตลาดเก่าสองร้อยปี
ปราณบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามศัพท์โดยเฉพาะ โดยขอค�ำแนะน�ำจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
		 2. ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หาของแบบสอบถามโดยน�ำแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบในฐานะผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการจัดการ สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์และผู้มีความรู้เรื่องตลาดเก่า
สองร้อยปีปราณบุรี โดยใช้สูตรในการค�ำนวณดัชนีค่าความสอดคล้อง
			 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องสามารถสรุปค่าจากการค�ำนวณตามระดับของผู้เชียวชาญ ได้แก่
			 2.1 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ต�ำแหน่งปัจจุบันคือ อาจารย์ประจ�ำสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ค่าดัชนีความ
สอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.88
			 2.2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กาญจนา พันธุเ์ อีย่ ม ต�ำแหน่งปัจจุบนั คือ อาจารย์ประจ�ำ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
เท่ากับ 0.76
			 2.3 อาจารย์สมใจ ศรีเนตร ต�ำแหน่งปัจจุบันอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.84
			 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ ต�ำแหน่งปัจจุบันคือ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1
			 2.5 อาจารย์สภุ าพร เพชรัตน์กลู ต�ำแหน่งปัจจุบนั คืออาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
87

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.84
		 3. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้รับการพัฒนาตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out)
กับผูป้ ระกอบการทีท่ ำ� ธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั โดยส�ำรวจในพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การวิจยั
ในตลาดเก่าปราณบุรีที่ไม่ได้ถูกส�ำรวจในการกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 30 คน น�ำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) จากแบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติของผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) ในด้านทัศนคติของตลาดเก่าปราณบุรี
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยสรุปผลการวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่ รายหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ด้านคุณภาพ
ในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.70 ด้านราคาสินค้าในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ด้านความสะดวก
ในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.50 ด้านบรรยากาศในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี มีค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ 0.72 และด้านการบริการในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ส�ำหรับความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับ 0.74 ซึง่ ถือว่าเป็นแบบสอบถามทีส่ ามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
วิจัย เพื่อทดสอบผลงานวิจัยที่พื้นที่ที่นักวิจัยก�ำหนดไว้ได้

3. ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ภาพรวมข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ประกอบการในสาขา 7 สาขาธุรกิจ ในตลาดเก่า 200 ปี
ปราณบุรี พอสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศชาย 37 คน คิดเป็นร้อยละ
50 ส่วนใหญ่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี จ�ำนวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 40.50 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 ผู้ประกอบการมีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ที่สมาชิกตั้งแต่ 1-3 คน
จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 68.90 ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางธุรกิจส่วนใหญ่ 1-5 ปี จ�ำนวน
45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ด�ำเนินธุรกิจ
ประเภทเสื้อผ้า จ�ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมา ธุรกิจประเภทอาหาร จ�ำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.00 ธุรกิจประเภทขนม จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ธุรกิจประเภทเครื่องมือและเครื่องใช้ จ�ำนวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 ธุรกิจประเภทเครื่องประดับสตรี จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 ธุรกิจประเภทเครื่องหนัง
จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และธุรกิจประเภทเครื่องดื่มจ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
สาเหตุของการเข้าประกอบธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นอาชีพดั่งเดิมที่
ท�ำกันมานาน จ�ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.81
ตอนที่ 2 จากการประมาณค่าความเป็นไปได้ของธุรกิจต่างๆ ในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีทั้งหมด 7 ธุรกิจจาก
การสัมภาษณ์และท�ำการค�ำนวณหาต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุม้ ทุน และการศึกษาความเป็นได้ของธุรกิจโดยใช้ทฤษฎีดชั นี
ชี้วัดความเป็นไปได้ของธุรกิจ ค�ำนวณผลออกมาในแต่ละธุรกิจ 6 ดัชนีความเป็นได้ของธุรกิจ คือ ระยะเวลาคืนทุน อัตรา
ผลตอบแทนต่องบลงทุน (ROI) อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) มูลค่าปัจจุบนั ต�ำ่ สุดทีเ่ กิดจุดคุม้ ทุน (NPV) ดัชนีกำ� ไร
และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (IRR) สามารถสรุป 7 ธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีได้ดังต่อไปนี้
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สัมภาษณและทําการคํานวณหาตนทุน ผลตอบแทน จุดคุมทุน และการศึกษาความเปนไดของธุรกิจโดยใชทฤษฎีดัชนีช้ีวัดความ
เปนไปไดของธุรกิจ คํานวณผลออกมาในแตละธุรกิจ 6 ดัชนีความเปนไดของธุรกิจ คือ ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนตองบ
ลงทุน (ROI) อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย (ROS) มูลคาปจจุบันต่ําสุดที่เกิดจุดคุมทุน (NPV) ดัชนีกําไร และอัตราผลตอบแทนตอ
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การลงทุน (IRR) สามารถสรุป 7 ธุรกิจในตลาดเกา 200 ป ปราณบุรีไดดังตอไปนี้
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ธุรกิจเครื่องประดับสตรี อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย เทากับ รอยละ 47.19 รองลงมาคือ ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป ยละ
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ผลตอบแทนตอยอดขาย เทากับ รอยละ 40.62 มูลคาปจจุบันของกําไรเมื่อเปรียบเทียบกับงบลงทุน ในการเปรียบเทียบกําำไรใน
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จากประเมิ
นทั้ง 7 สาขาธุ
รกิทจธิใน
ณ ปีปัจจุบันของผลตอบแทนที่ได้รับ (Interest rate: IRR) จากประเมินทั้ง 7 สาขาธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี
ธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงสุด คือ ธุรกิจเครื่องประดับสตรี อัตราผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 44.79 รองลงมา
คือ ธุรกิจเครื่องมือเครื่องใช้ อัตราผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 39.44
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทธุรกิจ สาขาต่อตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ข้อมูลด้าน
ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการธุรกิจประเภทธุรกิจ 7 สาขาต่อตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรใี นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคตต่อไป โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และร้อยละเพื่อ
การประเมินผล โดยพิจารณาความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการเปิดการประกอบธุรกิจในตลาดเก่า
200 ปี ปราณบุรี
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วารสารสั
ปีที่ 5 ฉบับทีรกิ่ 1จในตลาดเก
มกราคม - ามิถ200
ุนายนป ปราณบุ
2559 รี
ประเมินผล โดยพิจารณาความคิดเห็นของปจจัยที่มีผลกระทบตอการใช
บริงกคมศาสตร์
ารเปดการประกอบธุ
Mean

S.D

ระดับความ
เหมาะสม

ปจจัยรวมทางดานคุณภาพ

3.83

0.44

มาก

ปจจัยรวมทางดานราคาในตลาดเกา 200 ปปราณบุรี

3.82

0.36

มาก

ปจจัยรวมทางดานสะดวกในตลาดเกา ป ปราณบุรี 200

4.10

0.32

มาก

ปจจัยรวมทางดานบรรยากาศในตลาดเกา 200 ปปราณบุรี

3.91

0.40

มาก

ปจจัยรวมทางดานบริการในตลาดเกา 200 ปปราณบุรี

3.91

0.37

มาก

ปจจัยรวมของตลาดเกา 200 ปปราณบุรี

อภิปปรายผลการวิ
4.4. อภิ
รายผลการวิจจัยัย

าผูาปผูระกอบการธุ
รกิรจกิ7จ สาขาธุ
รกิจที่
1.1. ทราบพฤติ
ทราบพฤติกกรรมการประกอบกิ
รรมการประกอบกิจจการธุ
การธุรกิรกิจจในชุ
ในชุมมชนตลาดเก
ชนตลาดเก่าปราณบุ
าปราณบุรี รพบว
ี พบว่
้ประกอบการธุ
7 สาขา
า 200 ปา 200
ปราณบุ
รี มีทั้งผูรปี มีระกอบการเพศหญิ
งและเพศชายสั
ดสวนเทดาส่กัวนนเท่
ระดัาบกันการศึ
วนใหญ
ธุดํรากิเนิจทีนดธุ่ รำ� กิเนิจนในตลาดเก
ธุรกิจในตลาดเก่
ปี ปราณบุ
ทงั้ ผูป้ ระกอบการเพศหญิ
งและเพศชายสั
ระดักบษาส
การศึ
กษา จบ
ยมศึกษาตอนต
น ผูกปษาตอนต้
ระกอบการมี
นวนสมาชิกในครั
วเรือน โดยส
วนใหญ
กตั้งแต
1-3 ทคน
ผูประกอบการที
ส่มัวธนใหญ่
จบมัธยมศึ
น ผูจ้ปําระกอบการมี
จ�ำนวนสมาชิ
กในครั
วเรืทอี่สนมาชิโดยส่
วนใหญ่
ี่สมาชิ
กตั้งแต่ 1-3่ประกอบ
คน
ธุผูป้ รกิระกอบการที
จมีประสบการณ
ท
างธุ
ร
กิ
จ
ส
ว
นใหญ
1-5
ป
ผู

ป
ระกอบการเป
น
ผู

ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
ประเภทต
า
งๆ
พบว
า
ส
ว
นใหญ
ด
ํ
า
เนิ
ป่ ระกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางธุรกิจส่วนใหญ่ 1-5 ปี ผูป้ ระกอบการเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจประเภทต่านงๆธุรกิจ
ประเภทเสื
้ อ ผ า ดรองลงมาธุ
กิ จ ประเภทอาหาร
ธุ ร กิ จ ประเภทขนม
ธุ ร กิ จ ประเภทเครื
่ อ งมื อ และเครื
่ อ งใช ธุ ร กิ จ่อประเภท
พบว่
า ส่วนใหญ่
�ำเนินธุรกิจรประเภทเสื
้อผ้า รองลงมาธุ
รกิจประเภทอาหาร
ธุรกิจประเภทขนม
ธุรกิจประเภทเครื
งมือ
เครื่องประดั
รกิจประเภทเครื
่องหนับงสตรี
และธุธุรรกิกิจจประเภทเครื
่ม ตามลํ
าดัรบกิทํจาประเภทเครื
ใหธุรกิจในตลาดเก
า 200ำปดับปราณบุ
และเครื
่องใช้บสตรี
ธุรกิจธุประเภทเครื
่องประดั
ประเภทเครื่อ่องดืงหนั
ง และธุ
่องดื่ม ตามล�
ท�ำให้รี มี
ญเติบ โตเพิ
่ม จําปีนวนสาขาธุ
มากขึญ้นเติอยบาโตเพิ
งต อ่มเนืจ�่ อำงเพื
่ อสร างเศรษฐกิ
จ ของชุ
ชนแบบขยาย
นี้ขึ้ นอยูกจับของ
จํา นวน
ธุการเจริ
รกิจในตลาดเก่
า 200
ปราณบุรี รมีกิกจารเจริ
นวนสาขาธุ
รกิจมากขึ
้นอย่มางต่
อเนื่องเพื่อสร้ทัา้งงเศรษฐกิ
ทองเที่ยวที่เขามาใช
บสาเหตุ
า 200ของการเข้
ป ปราณบุ
รี ผูตอบแบบสอบถามส
ชุนัมกชนแบบขยาย
ทั้งนี้ขบึ้นริกอยูาร่กับสําจ�หรั
ำนวนนั
กท่ขอองการเข
งเที่ยวที่เาข้ประกอบธุ
ามาใช้บริรกกิารจในตลาดเก
ส�ำหรับสาเหตุ
าประกอบธุ
รกิจในตลาด วน
ตอบวปีา ปราณบุ
เปนอาชีพรี ดัผู่ง้ตเดิอบแบบสอบถามส่
มที่ทํากันมานาน และส
วนใหญ
ใชาทุนเป็สวนนตั
สรางความมั
ของกิจใช้การโดยพยายาม
เก่ใหญ
า 200
วนใหญ่
ตอบว่
อาชีวดํพาดัเนิ่งนเดิกิมจทีการ
่ท�ำกัเพืน่อมานาน
และส่่งคัว่งนใหญ่
ทุนส่วนตัว
ษาระดั
บเศรษฐกิ
เงินทุจนการโดยพยายามรั
หมุนเวียนที่ไดรับในแต
ละครับ้งเศรษฐกิ
ที่ประกอบกิ
จการนํามาหมุนเวีเงิยนนเพื
ายยนที่ได้
ด�รัำกเนิ
นกิจการ
เพื่อจสร้ของตนเองและใช
างความมั่งคั่งของกิ
กษาระดั
จของตนเองและใช้
ทุน่อหมุใชนจเวี
นทุนและผล
ตอบแทนของการประกอบกิ
รับในแต่ลทราบศึ
ะครั้งทีก่ปษาต
ระกอบกิ
จการน�ำ2มาหมุ
นเวียนเพื่อใช้จ่าย จการธุรกิจในชุมชนตลาดเกา 200 ป ปราณบุรี งบลงทุนครั้ง
แรกของการประกอบธุ
กิจสูนงสุทุดนคืและผลตอบแทนของการประกอบกิ
อ ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีงบลงทุนในการดํ
กิจการสู
งสุด เนื่องจากความจํ
าเปนในการต
2. ทราบศึกรษาต้
จการธุารเนิกินจในชุ
มชนตลาดเก่
า 200 ปี ปราณบุ
รี งบ อง
สะสมเสื
าสําเร็จรูปในแตละครั้งรของการขายเพื
มของเสื้อำเนิ
ผานแตกิลจะช
วงเวลา
การลงทุนมีงบ
ลงทุ
นครั้อง้ ผแรกของการประกอบธุ
กิจสูงสุดคือ ธุ่อรรองรั
กิจเสืบอ้ การเปลี
ผ้าส�ำเร็่ยจนแปลงความนิ
รูป มีงบลงทุนยในการด�
การสู
งสุด ทํเนืาอ่ ใหงจากความ
หมุนเวียอนในการสต็
าสูงเพืล่อะครั
ใหท้งางเลื
อกแกลูกคา่อในการเลื
อกซื้อเสื่ย้อนแปลงความนิ
ผาไดหลากหลายมากยิ
วนระดั
จ�เงิำนเป็ทุนนในการต้
งสะสมเสื้อผ้กเสื
าส�้อำผเร็าจมูรูลปคในแต่
ของการขายเพื
รองรับการเปลี
ยมของเสื่งขึ้อ้นผ้าสแต่
ละ บ
ในการขายของกิ
จการด
ยปริ
ราคาขายเหมาะสมต
าเนินธุอรกซื
กิจอ้ ตเสืนอ้ ทุผ้นาการ
ช่รายได
วงเวลาสูงท�สุำดให้
การลงทุนมีงบเงิ
นทุนวหมุ
นเวีมยาณยอดขาย
นในการสต็อประกอบกั
กเสือ้ ผ้ามูบลระดั
ค่าสูบงเพื
อ่ ให้ทางเลือกแก่ลกู อค้การดํ
าในการเลื
จการ สูง่งสุขึด้นและมี
กํ าไรผลตอบแทนสู
งสุด จากการศึ กจษาทํ
กิจ การเสื
้อ ผาสํ าเร็ประกอบกั
จรูป มีการแข
งขันบกัราคาขาย
นสู งมากขึ้ น
ได้ประกอบกิ
หลากหลายมากยิ
ส่วนระดั
บรายได้สูงสุดในการขายของกิ
การด้าให
วยปริ
มาณยอดขาย
บระดั
เหมาะสมต่
การด�รกิำเนิ
นธุรกิจ่มต้ีงนบลงทุ
ทุนการประกอบกิ
สูงสุดและมีกง�ำเชไรผลตอบแทนสู
งสุด จากการศึ
กษาท�
การาคัญ
รองลงมากิจอการธุ
จอาหารที
น รายได ตนทุนจการ
และผลตอบแทนสู
นเดียวกัน เนื่องจากกิ
จการอาหารนั
บเปำให้
นหักวิจใจสํ
เสืของการสร
้อผ้าส�ำเร็าจงความนิ
รูปมีการแข่
งขันกันสูางมากขึ
รองลงมากิ
จการธุ
่มีงบลงทุ
น รายได้ ต้เนปทุนทีน่ยและผลตอบแทนสู
ยมในตลาดเก
200 ป้นปราณบุ
รี การสร
างชืร่อกิเสีจยอาหารที
งและความนิ
ยมของอาหารให
อมรับทําใหการแขงงขัน
เช่การสร
นเดียาวกั
น เนืก่อคงจากกิ
จการอาหารนั
นหัวใจส�ำคัาญ200
ของการสร้
างความนิ
รี การสร้
าง
งฐานลู
าใหอยากกลั
บมาใชบริบกเป็
ารในตลาดเก
ป ปราณบุ
รีอีกครั้งยทํมในตลาดเก่
าใหกิจการเกิาด200
การแขปี งปราณบุ
ขันกันมากขึ
้น รองลงมา
ชืคื่ออเสีกิยจงและความนิ
มของอาหารให้
ป็นอทีเครื
่ยอมรั
การแข่ธุรงกิขัจนเครื
การสร้
ให้อ่ ยากกลั
มาใช้ตามลํ
บริการในตลาด
การธุรกิจเครื่อยงหนั
ง ธุรกิจเครื่อเงมื
่องใชบท�ธุรำกิให้จขนม
่องดืา่มงฐานลู
และธุรกกิค้จาเครื
งประดั บสตรี
าดับ อยางไรก็
เก่า 200 ปี ปราณบุรีอีกครั้ง ท�ำให้กิจการเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น รองลงมาคือ กิจการธุรกิจเครื่องหนัง ธุรกิจเครื่องมือ
เครื่องใช้ ธุรกิจขนม ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจเครื่องประดับสตรี ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจมีส่วนร่วมในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจให้ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีเป็นที่ยอมรับและความนิยมโดยมีธุรกิจต่างๆ ช่วยกันสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ
3. ทราบการประเมินความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ แก่ประชาชน
ผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี โดยมีการใช้ดัชนีชี้วัดความเป็นไปได้ของการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
หรือการประกอบธุรกิจ ทั้งหมด 6 ดัชนี ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนต่องบลงทุน (ROI) อัตราผลตอบแทน
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ต่อยอดขาย (ROS) มูลค่าปัจจุบันต�่ำสุดที่เกิดจุดคุ้มทุน (NPV) ดัชนีก�ำไร และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (IRR)
สามารถสรุป 7 ธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีได้ดังต่อไปนี้ สรุปความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้ง 7 สาขาธุรกิจในตลาด
เก่า 200 ปี ปราณบุรี ประเมินค่าได้ว่า ธุรกิจเครื่องดื่ม ได้รับจุดคุ้มทุนก่อนธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากก�ำไรจากการขาย และมี
ต้นทุนคงที่ลงทุนมูลค่าน้อยประกอบกัน ด้านระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาสั้นที่สุด คือ ธุรกิจขนม คืนทุน 10 เดือนเมื่อ
เปรียบเทียบกับงบลงทุน ถึงแม้ว่ากิจการธุรกิจขนม มีก�ำไรจากการขายได้มากประกอบกับการลงทุนเริ่มต้นไม่ต้องใช้งบ
ลงทุนมากนัก ท�ำให้สามารถคืนทุนได้เร็ว ด้านอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) มีการค�ำนวณการเปรียบเทียบก�ำไร
ต่องบลงทุน อัตราสูงสุดคือ ธุรกิจขนม อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 125.57 เปรียบเทียบว่างบลงทุน
เป็น ร้อยละ 100 ได้ผลตอบแทนมากกว่างบที่ลงทุน คือร้อยละ 125.57 สามารถเป็นการประเมินการคืนทุนเร็วได้ ด้าน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) มีการค�ำนวณการเปรียบเทียบก�ำไรต่อยอดขาย อัตราสูงสุดคือ ธุรกิจเครื่องประดับ
สตรี อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย เท่ากับ ร้อยละ 47.19 การรับมาขายไปของกิจการท�ำให้ได้รับผลตอบแทนต่อยอด
ขายสูงกว่ากิจการอืน่ ๆ ด้านมูลค่าปัจจุบนั ของก�ำไรเมือ่ เปรียบเทียบกับงบลงทุน ในการเปรียบเทียบก�ำไรในอนาคตมาเป็น
ปีปัจจุบัน จากการค�ำนวณธุรกิจที่มีมูลค่าสูงสุดคือ ธุรกิจเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 44,911.30 บาท เมื่อหัก
งบลงทุน ณ ปีปัจจุบัน การได้ก�ำไรจากกิจการท�ำให้สามารถได้รับมูลค่าผลตอบแทนจากเงินก�ำไรที่คาดว่าจะได้ในอนาคต
มาเป็นมูลค่าผลตอบแทนในปีปจั จุบนั ตามอัตราผลตอบแทนทีส่ งู กว่าอัตราดอกเบีย้ กูย้ มื เพือ่ สร้างกิจการในปัจจุบนั ซึง่ คิด
อัตราอยู่ร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10 ด้านการค�ำนวณดัชนีก�ำไร เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของก�ำไรสะสมกับงบลงทุน
ธุรกิจที่มีดัชนีก�ำไรสูงสุด คือ ธุรกิจเครื่องดื่ม ดัชนีก�ำไรเท่ากับ 1.11 เท่าของงบลงทุน การประเมินผลตอบแทนสุทธิ ณ
จุดคุ้มทุน หรืออัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิ ณ ปีปัจจุบันของผลตอบแทนที่ได้รับ
(Interest rate: IRR) จากประเมินทั้ง 7 สาขาธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงสุด คือ
ธุรกิจเครื่องประดับสตรี อัตราผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 44.79 โดยสรุปการรายงานผลการศึกษาของแต่ละธุรกิจ
ในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีนั้น ไม่ได้เปรียบเทียบว่าธุรกิจใดได้ผลตอบแทนมากกว่าธุรกิจอื่นๆ แต่ให้พิจารณาถึงธุรกิจ
ต่างๆ ในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ว่าทุกธุรกิจมีความเป็นไปได้ในการด�ำเนินกิจการ และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเลือกประกอบกิจการธุรกิจทั้ง 7 สาขาธุรกิจ ตามความช�ำนาญ
ความชอบ ประสบการณ์และปัจจัยทีจ่ ะเป็นแนวทางในการเลือกประกอบกิจการในตลาดแห่งนีไ้ ด้อย่างไม่ตอ้ งมีความเสีย่ ง
ต่อการขาดทุน ถ้าได้เริ่มต้นกิจการในตลาดแห่งนี้
4. ทราบความพึงพอใจต่อตลาดเก่าปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน ระดับคุณภาพของการ
ใช้บริการตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเหมาะสมในเกณฑ์มาก ซึ่งปัจจัยทางการตลาดด้านคุณภาพ
ของการใช้บริการตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ตามรายการย่อย พบว่าส่วนใหญ่ทา่ นเห็นว่าตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี แห่ง
นี้ มีความเหมาะสมกับสินค้าประเภทธุรกิจในตลาดฯ ระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก ผลการวิเคราะห์ภาพรวม
ทัศนคติทางด้านราคาสินค้าประเภทต่างๆ โดยภาพรวมในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี อยู่ในระดับความเหมาะสมอยู่ใน
เกณฑ์มาก ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านทัศนคติทางด้านการตลาดด้านราคาสินค้าประเภทต่างๆ โดยภาพรวมใน
ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ตามรายการย่อย ส่วนใหญ่พบว่า ทัศนคติทางด้านการตลาดด้านราคาสินค้าประเภทต่างๆ
โดยภาพรวมในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีด้านสินค้าที่ท่านวางขายในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี มีราคาที่คุ้มค่ากับการ
ใช้เวลาผลิต มีระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก ทัศนคติทางด้านความสะดวกในภาพรวมเพื่อแสดงถึงการให้บริการ
ตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ในพื้นที่อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก ซึ่ง
กรณีที่เปรียบเทียบทัศนคติด้านความสะดวกในการใช้บริการในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีรายย่อย สังเกตได้จากกรณี
แยกตามหัวข้อต่างๆ ด้านปัจจัยความสะดวก ส่วนใหญ่พบว่า ด้านท่านได้รบั ความสะดวกในการวางจ�ำหน่ายสินค้าในตลาด
เก่า 200 ปี ปราณบุรี แห่งนี้ และหัวข้อด้านสถานทีป่ ระกอบธุรกิจต่างๆ ของท่านมีทพี่ กั ผ่อนมีเพียงพอเหมาะสม มีทศั นคติ
ระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก ผลการวิเคราะห์ภาพรวมทางด้านบรรยากาศของตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี พบ
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ว่าระดับความพึงพอใจในด้านบรรยากาศของตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก โดยแยก
หัวข้อตามด้านบรรยากาศของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ดังต่อไปนี้ ส่วนใหญ่พบว่า ด้านลักษณะการจัดพืน้ ทีภ่ ายในตลาด
เก่า 200 ปี ปราณบุรี มีความสะอาด โปร่ง โล่ง สบาย มีระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผลการวิเคราะห์ภาพ
รวมทางด้านบริการของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านบริการของตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก โดยแยกหัวข้อตามด้านบริการของตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ดังต่อไปนี้ ส่วนใหญ่
พบว่า ด้านท่านมีการให้ข้อมูลการเก็บรักษาสินค้าธุรกิจประเภทธุรกิจต่างๆให้กับลูกค้าในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี มี
ระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก สรุปได้ว่าทั้ง 5 ด้านปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบ
ธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี พบว่ามีระดับความเหมาะสมต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจในตลาด
200 ปีปราณบุรี ให้ระดับความเหมาะสมกับด้านความสะดวกต่อการเข้ามาประกอบกิจการธุรกิจในตลาด 200 ปีปราณบุรี
สูงทีส่ ดุ เพราะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจมีความสนใจทีจ่ ะมาประกอบธุรกิจร้านค้าในตลาด 200 ปีปราณบุรี

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการก�ำหนดแนวทางการปรับกลยุทธ์ตอ่ การแข่งขันกับธุรกิจในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี
ในปัจจุบัน จากผลการวิจัยพบว่าธุรกิจที่ควรประกอบธุรกิจควรเป็นธุรกิจลงทุนไม่สูง คืนทุนเร็วและได้ผลก�ำไรดีได้แก่
ธุรกิจเครือ่ งดืม่ และขนม อีกทัง้ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการต่อสภาพแวดล้อม การอนุรกั ษ์รกั ษาความ
เป็นไทยของตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ช่วยท�ำให้การประกอบธุรกิจประสบความส�ำเร็จถ้าด�ำเนินกิจการสอดคล้องกับ
ความเป็นไทยของตลาดเก่า เพื่อเกิดผลก�ำไรสูงสุดในธุรกิจ และรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อย่างไรก็ตาม จาก
ข้อสังเกตของการคืนทุนของธุรกิจในตลาดเก่าฯ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต้องตระหนักถึงการตัง้ ราคาสินค้าทีข่ ายจะต้องไม่สงู
มากเกินไป การคืนทุนจะใช้ระยะเวลาการคืนทุนมากขึ้น เพื่อสนองนโยบายของตลาดที่เน้นการก�ำหนดราคาสินค้า
ไม่สูงนัก และยังเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพแก่พื้นที่อื่นๆ ได้
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