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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ท าการวิเคราะห์แผนธุรกิจการให้บริการการอยู่ ไฟหลังคลอดในอ าเภอเมืองล าปาง  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟหลังคลอดในอ าเภอเมอืงล าปาง  

ลักษณะของกิจการ พบว่าธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟน่าลงทุนในอ าเภอเมืองล าปางเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 98 รู้จักการอยู่ไฟ และมีแนวโน้มว่าจะอยู่ไฟหลังคลอดบุตร ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92 เลือกการอยู่ไฟท่ีบ้าน 

เพราะมีพฤติกรรมท่ีจะหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วง 1 เดือนแรกหลั งคลอดเพื่อดูแลตัวเองและบุตรอย่างเต็มท่ี  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงวางแผนการให้บริการการอยู่ไฟ โดยเน้นการให้บริการการอยู่ไฟท่ีบ้านของลูกค้า โดยทางร้านจะเตรียม

วัสดุและอุปกรณ์ไปด าเนินการให้ตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ  

มกีารเลอืกใชส้มุนไพรท่ีมีคุณภาพ เน้นการบริการท่ีเป็นเลิศสร้างความประทับใจ สภาพแวดลอ้มภายนอกธุรกิจในดา้นของ

การยอมรับในนวัฒกรรมของแพทยแ์ผนไทย และในสว่นของอัตราการเกิดท่ีลดลง การขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง  

แผนการตลาด โดยการวางกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้หญิงหลังคลอดบุตร ท่ีต้องการอยู่ไฟและนวดประคบ 

เปิดท่อน้ านม และกลุ่มเป้าหมายรอง คือวัยทองเพื่อการปรับสมดุลร่างกาย และแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีเน้นแผ่น

พับ โบชัวร์ ป้ายประกาศตามจุดส าคัญ วิทยุ และโซเชียลมเีดีย 

แผนการบริหารจัดการ การจัดท าแผนผังองค์กร เจ้าของธุรกิจ ดูแลพนักงานท้ังหมด พนักงานให้บริการ 2 คน 

พนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ 1 คน และพนักงานบัญชแีละการเงิน 1 คน 

แผนการจัดหาจัดซื้อ การออกแบบกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้งานโดยเลือกวัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพและราคาเหมาะสม กระบวนการจัดส่งสินค้าเดือนละ 2 คร้ัง เพื่อไม่ให้ เกิดสินค้าคงคลังมากเกินไป  

และก าหนดการปฏิบัติการบริการจัดส่งสินค้าลูกค้าเป็น 3 ทางเลือกโดยมีการให้บริการท่ีร้านหรือ การให้บริการท่ีบ้าน 

รวมไปถึงการจัดส่งชุดสมุนไพรและอุปกรณจ์ัดส่งตามท่ีอยูข่องลูกค้า 

แผนการเงิน ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี และอัตราผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้นต้องการคือร้อยละ 10  

จึงประเมินได้ว่า ระยะเวลาคืนทุน (PB) 3 ปี 12 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 859,829 บาท และอัตราผลตอบแทนท่ี

แท้จริง (IRR) อยู่ท่ีร้อยละ 32.50 จากอายุโครงการ 5 ปี ท าให้คงเหลือมูลค่าซาก 305 ,400 บาท อย่างไรก็ตามผลการ

ค านวณแสดงให้เห็นวา่ อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าท่ีก าหนดไวค้ือ ร้อยละ 10 สามารถสรุป

ได้ว่าแผนธุรกิจนีจ้ึงมคีวามคุ้มคา่ในการพิจารณาลงทุน 

  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This study was to analyze the business plan for the after- childbirth confinement service in Amphoe Mueang 

Lampang in order to develop the business plan.  

The analysis of the business type showed that the after- childbirth confinement service in Amphoe Mueang 

Lampang was worth the investment due to the fact that 98%  of the target groups were aware of after- childbirth 

confinement and they tended to do it after giving birth.  However, 92%  of the target group chose to do an after-

childbirth confinement at home as they would like to avoid leaving the house for a month after giving birth in order to 

take care of themselves and their newborns.  Therefore, the author decided to plan the after- childbirth confinement 

service around customers’  houses.  All necessary equipment would be prepared by the business and used according 

to a proper procedure.  

As for the SWOT analysis, the results of the internal environment analysis showed that the business chose 

to use quality herbs and focus on giving impressive service while the external environment analysis resulted in 

approval of Thai medicine, declining birth rate and lack of specialized labor.  

The marketing plan analysis showed that the primary target group was postpartum women who wanted to 

do the after-childbirth confinement and have a hot herbal ball massage to prevent clogged milk ducts and the 

secondary target group was menopausal women who wanted to adjust their body balance. The advertising plan was 

focused around brochures, pamphlets in crowded areas, radio and social media.  

The management plan analysis showed that the business owner supervised all employees. There were two 

therapists, a receptionist and an accountant.  

The purchase plan analysis showed that all necessary equipment was in great quality and reasonably 

priced. The products were delivered twice a month to prevent overstock. There were three delivery options including 

in-house service, in-home service and delivery of products and equipment to customers’ addresses.  

The budget plan analysis included the estimations of the source of capital and capital cost, establishment and 

equipment expenses, depreciation, selling and business management cost and sales of products and service.  The 

analysis of the return on the business plan was determined by a five- year study and the stakeholder’ s expected 

return rate was 10%. Therefore, the estimate payback period (PB) was 3 years and 12 days. The net present value 

(NVP) was 859,829 baht and the internal rate of return (IRR) was 32.50%. As a five-year project, the scrap value 

was 305,400 baht. However, the calculation showed that the IRR was higher than the determined minimum rate of 

return of 10%.  

Due to the analysis of the business plan for the after-childbirth confinement service in Amphoe Mueang 

Lampang including the business type, the analysis of the marketing plan, the management plan, the purchase plan 

and the budget plan, it is concluded that this business plan is worth the investment. 
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บทน า 

การอยู่ไฟหลังคลอด คือ การปฏิบัติตนของผู้หญิงหลังคลอดท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา  

และฟื้นฟูสุขภาพในระยะหลังคลอด ซึ่งผู้หญิงหลังคลอดมีการปฏิบัติกิจกรรมขณะอยู่ไฟ ได้แก่ การนั่งหรือนอนใกล้แหลง่

ความร้อน และการงดอาหารแสลง จนกวา่การอยู่ไฟจะครบก าหนด  

โดยมีการปฏิบัติสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาอยู่ไฟ ประโยชน์ของการอยู่ไฟ การอยู่ไฟหลังคลอดท าให้ระบบ

ไหลเวียนดีขึ้น ผิวพรรณดี มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยท าให้น้ านมไหลดีขึ้น ลดภาวะความรู้สึก

หนาวและอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดขณะคลอด ช่วยขับน้ าคาวปลา ลดความเจ็บปวดขณะมดลูกหดรัดตัว ขับของเสีย

ออกทางผิวหนังมีเหงื่อออกมาก ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการคลอด ท าให้มดลูกแห้งและเข้าอู่เร็วขึ้น  

ท าให้หนา้ทอ้งยุบเร็ว (ภัทรธิรา ผลงาม, 2558) 

สืบเนื่องจากกฎหมายแรงงานได้ก าหนดให้ผู้หญิงลาหยุดหลังคลอดได้ถึง 90 วัน  ท าให้ผู้หญิงหลังคลอดมีเวลา

ในเลี้ยงดูบุตรและดูแลฟื้นฟูของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งการอยู่ไฟเป็นวิธีการดูแลตนเองท่ีดีวิธีหนึ่งท่ีผู้หญิงส่วนใหญ่

เลือกใช้ แต่คนในปัจจุบันนิยมอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวท าให้ขาดการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการอยู่ไฟจากญาติผู้ใหญ่  

ผู้หญิงหลังคลอดจึงต้องแสวงหาธุรกิจท่ีรับดูแลเร่ืองการอยู่ ไฟหลังคลอด ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจในการรับอยู่ไฟยังคงไม่

แพร่หลาย ไมเ่พยีงพอต่อความต้องการของผู้หญงิหลังคลอด จากการสัมภาษณพ์บวา่การอยูไ่ฟใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงตอ่วัน 

มคี่าใชจ้่าย 1,000 บาทต่อครัง้ ผู้ท่ีดูแลเร่ืองการอยูไ่ฟสามารถดูแลลูกค้าได้ไม่เกิน 5 คนตอ่วัน และ ท่ีส าคัญผู้ด าเนนิธุรกิจ

ท่ีรับอยู่ไฟปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานการบริการอย่างชัดเจน นิยมปฏิบัติตามกันมา โดยไม่มีการรับรองคุณภาพและความ

ปลอดภัย ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าธุรกิจการอยู่ไฟให้เป็นการอยูไ่ฟท่ีมีคุณภาพมคีวามปลอดภัย มมีาตรการบริการท่ี

ชัดเจน 

การอยู่ไฟหลังคลอด ตามระยะเวลาท่ีก าหนดพอเหมาะและขั้นตอนท่ีถูกต้อง เมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

จะท าให้ผู้หญิงเลือกท่ีจะอยู่ไฟหลังคลอดนั้นได้รับการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพท่ีปกติ  และยังเป็นการ

ดูแลสุขภาพของตัวเองในระยะยาว ผู้หญิงยุคปัจจุบันท่ีใส่ใจสุขภาพ มักจะมองหาวิธีการอยู่ไฟภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณ

มาพัฒนาให้ทันสมัย สะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก ท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาหลังคลอดดังกล่าวมา  

และผู้หญงิเหลา่นีจ้ะคาดหวังวา่อยู่ไฟไปแลว้ช่วยในเร่ืองได้รับความงดงามและความสบายตัวจากการอยู่ไฟ 

การศึกษาในคร้ังนี้  ผู้ศึกษาต้องการท่ีจะศึกษาเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟหลังคลอด 

ในอ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งเป็นพื้นท่ีภูมิล าเนาของผู้ศึกษาโดยในปี 2560 อ าเภอเมืองล าปาง มีอัตราการแจ้งเกิด 2 ,987 คน 

ปี 2559 อ าเภอเมืองล าปาง มีอัตราการแจ้งเกิด 3,128 คน ปี 2558 อ าเภอเมืองล าปาง มีอัตราการแจ้งเกิด 3,489 คน  

(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) โดยท าการศึกษา เก็บข้อมูลจากผู้หญิงท่ีมี อายุระหว่าง 21-40 ปี 

ก าลังตั้งครรภ์หรือเคยมีบุตรแล้วไม่เกิน 5 ปี ในอ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน

ท าธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟหลังคลอดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
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แนวคดิและทฤษฎี 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแผนธุรกิจ การก าหนดกรอบแนวคิด หรือแนวทางการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ  

ในการด าเนินธุรกิจ ในการวางแผนผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงระดับต่าง ๆ ในการวางแผน โดยท่ัวไประดับต่าง ๆ  

ในการวางแผนประกอบไปด้วย 3 ระดับ ระดับบริษัท ระดับธุรกิจ และระดับหนา้ที่ 

การจัดท าแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ของโครงการ ว่าด้วยแผนการตลาด แผนการบริหารจัดการ  

แผนการผลิตสินค้าและบริการ และแผนการเงิน 

ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการ เครื่องมือท่ีนักการตลาดใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประเภท ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากรท่ีให้บริการ กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 

ทฤษฎีการวางแผนการจัดการและแผนคน ให้ความส าคัญในการบริหารคนซึ่งคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าในองคก์ร 

ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

ทฤษฎีการวางแผนการจัดหาจัดซื้อ มีเป้าหมายหลักในการจัดหาจัดซื้อสินค้าและบริการท่ีต้นทุนในการจัดหา

จัดซื้อท่ีต่ าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ดังนั้นในแผนนี้ผู้ประกอบการควรจะเน้นท่ีต้นทุนการจัดซื้อเป็นหลักนั้นเอง 

ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องศึกษาก่อนว่าโครงสร้างของต้นทุนการจัดซื้อประกอบไปด้วยต้นทุนประเภทใดบ้าง โดยท่ัวไป

ตน้ทุนในการจัดซื้อจะม ี2 ประเภทคือ ต้นทุนคงท่ี และตน้ทุนผันแปร 

ทฤษฎีการจัดท าแผนการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน การประมาณการ แหล่งท่ีมาของเงินทุนและต้นทุน

เงินทุน ประมาณการอาคารและอุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร วัตถุดิบหลัก ต้นทุนสินค้าและ

บริการคา่ใชจ้่ายจัดสรรการให้บริการ และยอดขายมาจากสินค้าและบริการ วเิคราะห์แผนธุรกิจทางด้านผลตอบแทนของ

แผนการเงินระยะเวลาคืนทุน ค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนของโครงการ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ทฤษฎีการอยู่ไฟหลังคลอด เป็นวิธีโบราณเพื่อให้สุขภาพดี คืนความสวยงามของผู้หญิงหลังคลอดบุตร ขั้นตอน

การอยู่ไฟตามหลักการแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นเพื่อสุขภาพและความงามเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติสม่ าเสมอตลอดระยะเวลา

อยู่ไฟหลังคลอด เช่น การอาบน้ าสมุนไพร การนึ่งหม้อเกลือ การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การขัดเซลล์ผิวเก่า  

ท่ีตายแลว้ให้หลุดลอกออกไป และการดื่มน้ าสมุนไพรขิงหรือสมุนไพรอื่นๆ ที่มฤีทธ์ิร้อน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจการให้บริการการอยูไ่ฟหลังคลอดในอ าเภอเมอืงล าปาง ผู้ศึกษาได้ใช้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการเขียนแผน  

โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้ 

ลักษณะของกิจการในสว่นน้ีอธิบายถึงแนวคิดของผู้บริหารในการก่อต้ังกิจการ การเตบิโตของกิจการ โดยเนื้อหา

ประกอบด้วย ชื่อกิจการ แนวคิดในการท าธุรกิจ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกของแผนธุรกิจ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจ รวมท้ังการ

มองหาโอกาส และลดอุปสรรค และการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน ท่ีจะมีผลกระทบและน ามาวางกลยุทธ์ ก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย โดยดูพฤติกรรมของแต่ละตลาด รวมท้ังการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดให้กับกิจการ 

แผนการตลาด ก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการ

ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการตลาดไวล้่วงหนา้ โดยใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจที่ได้รับจากการวเิคราะห์สถานการณ์

มาพจิารณาจากการวิเคราะห์ความสามารถทางการตลาด  

แผนการบริหารจัดการ กระบวนการของการประสานงานและรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ในการท างานของบุคลากร

เข้าดว้ยกัน ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผลการศกึษาวิจัยผู้ศกึษาได้ท าการวเิคราะห์แผนการบริหาร

จัดการโดยศึกษารายละเอียด ดังต่อไปนี้ การจัดท าแผนผังองค์กร การจัดท างานลักษณะงาน และการจัดท าแผนปฏิบัติ

การในการวางแผนการบริหารจัดการ  

แผนการจัดหาจัดซื้อ กระบวนการต่างๆ ท่ีท าให้ประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุดและการก าหนดของเขตของ  

การด าเนินงานให้ครอบคลุม กระบวนการจักซื้อ การได้เปรียบแง่ต้นทุนคุณภาพ รวมถึงการค านวณต้นทุน การออกแบบ

กระบวนการจัดซือ้กระบวนการจัดสง่สินค้า และก าหนดการปฏบัิตกิารบริการจัดสง่สินค้าลูกค้า 

แผนการเงิน การท่ีท าแผนงานท้ังหมดในรูปของตัวเลขเพื่อทราบให้ได้ว่าแผนธุรกิจท่ีจะจัดท าขึ้นนั้นเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนเท่าไร จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง 

จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการหรือแหล่งเงินทุนภายนอก โดยวิเคราะห์จากระยะเวลาคืนทุน ค่าปัจจุบัน

สุทธิ อัตราผลตอบแทนของโครงการ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังนี้ท าการวิเคราะห์แผนธุรกิจการให้บริการการอยู่ ไฟหลังคลอดในอ าเภอเมืองล าปาง  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟหลังคลอดในอ าเภอเมืองล าปาง ในการศึกษานี้ได้

พิจารณาผลกระทบของแผนธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟหลังคลอดในอ าเภอเมืองล าปาง จากการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายและการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ เพื่อน ามาสังเคราห์จัดท า ลักษณะของกิจการ 

การวเิคราะห์สถานการณ์แผนการตลาด แผนการบริหารจัดการ แผนการจัดหาจัดซื้อ และ แผนการเงิน  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกิจการ พบว่าธุรกิการให้บริการการอยู่ไฟน่าลงทุนในอ าเภอเมืองล าปางเนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98 รู้จักการอยู่ไฟ และมีแนวโน้มว่าจะอยู่ไฟหลังคลอดบุตร ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92 เลือกการ

อยู่ไฟท่ีบ้าน เพราะมีพฤตกิรรมท่ีจะหลีกเลี่ยงการออกนอกบา้นในช่วง 1 เดอืนแรกหลังคลอดเพื่อดูแลตัวเองและบุตรอย่าง

เต็มท่ี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงวางแผนการให้บริการการอยู่ไฟ โดยเน้นการให้บริการการอยู่ไฟท่ีบ้านของลูกค้า โดยทางร้านจะ

เตรียมวัสดุและอุปกรณไ์ปด าเนนิการให้ตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง 
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ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจมีการเลือกใช้สมุนไพร ท่ีมีคุณภาพ  

เน้นการบริการท่ีเป็นเลิศสร้างความประทับใจ สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจในด้านของการยอมรับในนวัฒกรรมของ

แพทยแ์ผนไทย และในสว่นของอัตราการเกิดท่ีลดลง การขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง 

ผลการวิเคราะห์แผนการตลาด โดยการวางกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้หญิงหลังคลอดบุตร ท่ีต้องการอยู่ไฟ 

และนวดประคบเปิดท่อน้ านม และกลุ่มเป้าหมายรอง คือวัยทองเพื่อการปรับสมดุลร่างกาย และแผนการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ท่ีเนน้แผ่นพับ โบชัวร์ ป้ายประกาศตามจุดส าคัญ วิทยุ และโซเชียลมเีดีย 

ผลการวิเคราะห์แผนการบริหารจัดการ การจัดท าแผนผังองค์กร เจ้าของธุรกิจ ดูแลพนักงานท้ังหมด พนักงาน

ให้บริการ 2 คน พนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ 1 คน และพนักงานบัญชแีละการเงิน 1 คน 

ผลการวิเคราะห์แผนการจัดหาจัดซื้อ การออกแบบกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้งานโดย

เลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาเหมาะสม กระบวนการจัดส่งสินค้าเดือนละ 2 คร้ัง เพื่อไม่ให้เกิดสินค้าคงคลังมาก

เกินไป และก าหนดการปฏบัิตกิารบริการจัดส่งสินค้าลูกค้าเป็น 3 ทางเลอืกโดยมกีารให้บรกิารท่ีร้านหรือ การให้บริการท่ี

บ้าน รวมไปถึงการจัดส่งชุดสมุนไพรและอุปกรณจ์ัดส่งตามท่ีอยูข่องลูกค้า 

ผลการวเิคราะห์แผนการเงิน การประมาณการ แหลง่ท่ีมาของเงินทุนและตน้ทุนเงินทุน ประมาณการอาคารและ

อุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร วัตถุดิบหลัก ต้นทุนสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายจัดสรรการ

ให้บริการ และยอดขายมาจากสินค้าและบริการ วิเคราะห์แผนธุรกิจทางด้านผลตอบแทนของแผนการเงิ นจะก าหนด

ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี และอัตราผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุน้ตอ้งการคือ 10% จึงประเมินได้ว่า ระยะเวลาคืนทุน (PB) 3 ปี 

12 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 859,829 บาท และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง ( IRR) อยู่ท่ีร้อยละ 32.50 จากอายุ

โครงการ 5 ปี ท าให้คงเหลือมูลค่าซาก 305,400 บาท อย่างไรก็ตามผลการค านวณแสดงให้เห็นว่า อัตราผลตอบแทนท่ี

แท้จริงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดไวค้ือ ร้อยละ 10 จากการวิเคราะห์แผนธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟหลัง

คลอดในอ าเภอเมืองล าปางประกอบด้วย ลักษณะของกิจการ การวิเคราะห์สถานการณ์แผนการตลาด แผนการบริหาร

จัดการ แผนการจัดหาจัดซื้อ และ แผนการเงิน สามารถสรุปได้ว่าแผนธุรกิจนีจ้ึงมคีวามคุ้มคา่ในการพิจารณาลงทุน  
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