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1. บทสรุปผู้บริหาร 

 “ Oldy Club ”  คลับส าหรับคนวัยดึก  มีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเสริม

สุขภาพในกลุ่มผุ้ สูงอายุแบบองค์รวมท่ีมีความต่อเน่ืองและมีมาตรฐาน เป็นคลับท่ีเปิดรับกลุ่ม

ผู้สงูอายท่ีุมีอายรุะหว่าง 60 -75 ปีท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้มาเป็นสมาชิกคลบั ซึ่งคลบัส าหรับ

ผู้สงูอายแุหง่นีเ้ป็นทางเลอืกท่ีจ าเป็นและส าคญัในการก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุในประเทศไทย การมี

ระบบบริการในการสร้างเสริมสขุภาวะท่ีดีแก่ผู้ ใช้บริการอย่างครบวงจร มีพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส าหรับ

ผู้สงูอาย ุมีการจดักิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีความนา่สนใจ สมวยั และตรงตามความต้องการของผู้สงูอายุ มี

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการแบบองค์รวม สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้สงูอายุได้เป็นอย่างดี  นอกจากนัน้คลับของเรายงัเปิดรับส าหรับผู้ ท่ีมีความสนใจในเร่ืองของ

การดูแลสขุภาพร่วมใช้บริการด้วย เพื่อสร้างสีสนัให้คลบัดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ภายในคลบั

ของเรามีร้านอาหารชีวจิตจัดบริการในรูปแบบ Café มีนกัโภชนาการท่ีให้ค าแนะน าด้านการเลือก

รับประทานอาหารท่ีตอบสนองส าหรับผู้ ท่ีต้องการดูแลสุขภาพด้วย มีร้านนวดแผนไทยและนวดฝ่า

เท้าเพื่อสขุภาพ ห้องหนงัสอื ห้องปฏิบติัธรรม และห้องให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคลและรายกลุม่โดยมี

นกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าอยูต่ลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ 

 คลบัแห่งนีมี้สิทธิพิเศษมากมาย  รวมทัง้กิจกรรมพิเศษท่ีจัดขึน้ในทุกเดือน เน้นการสร้าง

เสริมสขุภาพของผู้สงูอายเุป็นหลกั  ทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจิต  รวมทัง้การให้ค าแนะน าเร่ืองการ

ใช้ชีวิตในสงัคมท่ีมีความเป็นพลวตั ซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการดูแลผู้สงูอายุ  มี

การจัดการตรวจสขุภาพเป็นประจ าในทุกเดือนและมีการวางแผนการดูแลโภชนาการของผู้สงูอายุ

เป็นรายกรณี ท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการจนเกิดความไว้วางใจและเช่ือมั่นในบริการท่ีคลบั

จดัสรรมาให้เลอืกอยา่งหลากหลาย 

 Odly Club  จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้สูงอายุท่ีครบวงจรใน

จงัหวดันครราชสมีา  โดยมีระบบบริการท่ีมุ่งมัน่ตอ่การเข้าถึงการดแูลสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุ  สร้าง

ทางเลือกในการดูแลสขุภาพและมีความเป็นกันเองดุจคนในครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง

เสริมสขุภาพในกลุม่ผู้สงูอายแุบบองค์รวมท่ีมีความตอ่เน่ือง มีมาตรฐาน และบริการประทบัใจ 
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บทที่ 1 

“ Oldy Club ”  คลับส าหรับคนวัยดกึ 

 

ประวัตคิวามเป็นมาของกิจการ 

1. ประวัตคิวามเป็นมาหรือแนวคิดในการจัดตัง้กิจการเพื่อสังคม 

 ประวัติของกิจการ   

 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.48 ล้านคน มีสดัสว่นของประชากรท่ีมีอาย ุ
60 ปีขึน้ไปร้อยละ 11.12 ของจ านวนประชากรทัง้หมด ซึง่โครงสร้างประชากรท่ีมีประชากรวยัสงูอายุ
ของไทยถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต ่าเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในระดบัโลก ส่วนในระดับ
ภูมิภาคเอเชียพบว่า ประเทศไทยมีสดัส่วนของประชากรสูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือ
พิจารณาปัจจยัภายในประเทศไม่วา่จะเป็นอตัราเจริญพนัธ์ุรวมของหญิงท่ีอยู่ในอัตราท่ีต ่ากว่าระดบั
ทดแทน โดยมีแนวโน้มลดลงจากอดีตและคาดว่าน่าจะลดลงอีกในอนาคต รวมถึงอัตราตายก็จะมี
แนวโน้มลดต ่าลงและคนมีอายยุืนยาวขึน้ ซึง่จะท าให้โครงสร้างของประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งตอ่เน่ืองเข้าสู ่“ สงัคมสงูอายุ ” ดงัจะเห็นได้จากสดัสว่นประชากรผู้สงูอายุท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองจากร้อยละ 5.01 ในปี 2513 เป็นร้อยละ 11.12 ในปี 2551 และคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ 16.06 และ 23.52 ในปี 2561 และ 2571 ตามล าดบั (จากการส ารวจประชากรและเคหะ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2513 – 2543 และ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 
2543 – 2573 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ) 

แนวความคิดหรือแรงบันดาลใจในการก่อตัง้กิจการ   

เฮลท์คลบัส าหรับผู้สูงอายุเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีน่าสนใจ ซึ่งท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า

ผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการเฮลท์คลบัท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปี ในปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 314 เม่ือ

เปรียบเทียบกบั 25 ปีท่ีแล้ว เน่ืองจากพบวา่คนสงูอายุเม่ือเข้าฟิตเนสเพื่อออกก าลงักายแล้วสขุภาพ

จะแข็งแรง กระฉบักระเฉง ผู้สงูอายจุึงสนใจออกก าลงักายมากขึน้ ทัง้นีห้วัใจส าคญัจะต้องสื่อสารให้

ผู้สงูอายทุราบวา่ไม่สายเกินไปท่ีจะเร่ิมต้นดแูลสขุภาพอายยุิ่งมากก็ต้องยิ่งดูแลสขุภาพยิ่งปลอ่ยตวัก็

ยิ่งทรุดโทรม       
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 นอกจากนีธุ้รกิจท่ีด าเนินการอยู่แล้ว อาจดึงดูดผู้ สูงอายุมาใช้บริการมากขึน้ด้วยการ
ให้บริการพิเศษแก่ผู้สงูอายุ เช่น การออกบตัรสมาชิกส าหรับผู้สงูอายุ เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ 
เช่น ส่วนลดค่าบริการ ส่วนลดค่าห้องพัก เป็นต้น ธุรกิจท่ีน่าจะน าแนวคิดนีไ้ปใช้ ได้แก่ โรงแรม 
โรงพยาบาล ร้านอาหาร สถานท่ีพกัผอ่นเป็นต้น 
 เหตุผลท่ีเลือกประกอบกิจการในจังหวดันครราชสีมา สืบเน่ืองจากจังหวดันครราชสีมานัน้

เป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรประมาณ 2,531,279 คน และมีผู้สงูอายุประมาณ 295,706 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของประชากรทัง้หมด ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีผู้ สงูอายุมากท่ีสดุเป็นอันดบั 2 ของ

ประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ประมาณการณืว่าในปี พ.ศ. 2563 ประชากรของจังหวัด

นครราชสมีาจะเพิ่มขึน้เป็น 2,934,394 คน และจะมีผู้สงูอายุประมาณ 540,461 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.42 แสดงให้เห็นวา่ จงัหวดันครราชสมีาได้ก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยนายเสรี 

ไชยกิตติ นายกเทศบาลจอหอ จงัหวดันครราชสมีา ได้กลา่วไว้วา่ …  

“ เทศบาลจอหอมีผู้สงูอายเุพิ่มขึน้ทกุปี เทศบาลจึงจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อช่วยเหลือผู้สงูอายุ แต่ยงัไม่

สามารถสร้างระบบการดูแลผู้สงูอายุ ได้อย่างยัง่ยืน จึงได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตและศักยภาพในด้านต่างๆของผู้สงูอายุ เพื่อให้ใช้ชีวิตในบัน้ปลายอย่างมีคุณค่า เกิด

ระบบการดแูลผสูงูอายท่ีุยัง่ยืน”  

 จากการศึกษาข้อเท็จจริงพบว่า ท่ีผ่านมางานด้านการดูแลผู้ สูงอายุของเทศบาล

นครราชสมีา สว่นใหญ่เป็นการช่วยเหลอืแบบสงเคราะห์ เน้นการให้ การบริจาคมากกว่าการพฒันา

คณุภาพชีวิตอยา่งยัง่ยืน ดงัเช่น การแจกเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 500 บาท การน าเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ

ลงตรวจสขุภาพผู้สงูอายใุนพืน้ท่ี หรือการจัดกิจกรรมวนัผู้สงูอายุ กิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ 

เหลา่นีไ้ม่สามารถตอบโจทย์เร่ืองคณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้สงูอายไุด้  

 และอีกไม่นาน สงัคมไทยก็จะก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ  การเตรียมความพร้อมในการสร้าง

เสริมสขุภาพ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ การสร้างความรู้ความเข้าใจการ

เปลีย่นแปลงของผู้สงูอายทุัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตในสงัคม จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นและ

ส าคัญท่ีทัง้ภาครัฐและเอกชนควรหันมาให้ความส าคัญโดยการจัดสรรทางเลือกท่ีเพิ่มขึน้ให้กับ

ผู้สงูอายดุ้วย 
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 ปัญหาที่ท าให้เกิดกิจการหรือปัญหาที่กิจการต้องการจะแก้ไข   

ปัญหาของผู้สงูอายใุนยคุปัจจุบนั คือ ลกูหลานต้องท างาน ไม่มีเวลาในการดูแลพ่อแม่หรือ

ผู้สูงอายุ ท าให้ผู้ สงูอายุจ านวนมากถูกทอดทิง้ให้อยู่บ้านตามล าพัง และมีบุตรหลานบางส่วนท่ีมี

ฐานะดีและมีความกตญัญ ูแม้ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ แต่ก็พยายามจัดหาคนมาดูแล ผู้สงูอายุมีความ

ต้องการผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุได้ เช่น เคร่ืองใช้ เคร่ือง

อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนไหว เพราะผู้สงูอายุจะมีปัญหาด้านสขุภาพและการเคลื่อนไหว 

โดยเฉพาะเร่ืองการเดิน การผลิตยาและเวชภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย  

ต้องการบ้านส าหรับผู้สงูอายุท่ีต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สงูอายุ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึง่ในประเทศไทยยงัมีสนิค้าและบริการตา่งๆ ท่ียงัถือวา่น้อยมากหากเทียบกับ

ต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ นท่ีมีสินค้าบริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ และมี

มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ เป็นต้น 

คลบัส าหรับผู้สงูอายขุองเราเลง็เห็นปัญหาเร่ืองสขุภาพของผู้สงูอายุเป็นส าคญั ซึ่งโรคภยัไข้

เจ็บต่างๆ มักจะตามมาพร้อมกับวยัท่ีเพิ่มขึน้ เช่น โรคความดนัโลหิตสงู  โรคเบาหวาน การเป็นต้อ

กระจก ฯลฯ ท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้สงูอายุอย่างปฏิเสธมิได้ ปัญหาของการเข้าสงัคม  การ

อยูติ่ดบ้าน การไม่ได้ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ ปัญหาเร่ืองคา่เดินทางในการเข้าถึงและใช้ระบบ

บริการของภาครัฐ การท่ีสขุภาพไม่แข็งแรงย่องสง่ผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการใช้ชีวิตในสงัคม 

ท าให้เกิดข้อจ ากดัในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ อีกทัง้กิจกรรมและบริการท่ีมีอยู่ยงัไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้สงูอายอุยา่งแท้จริง แก้ไขปัญหาความต้องการของผ้สงูอายไุด้ในระยะ

สัน้เทา่นัน้ คลบัส าหรับผู้สงูอายขุองเรา จึงเป็นทางออกอีกทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหลา่นี ้

 ผลประโยชน์ทางสังคม ชุมชน  หรือส่ิงแวดล้อมในการด าเนินกิจการ 

 1. ลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาสภุาพของผู้สงูอายุ แต่ใช้การสร้างเสริมสขุภาพทัง้ร่างกายและ
จิตใจท าให้ผู้ สูงอายุมีคุณค่าในตนเองและเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุภาพอย่างต่อเน่ือง ท าให้
โรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องรับภาระในการจ่ายคา่บริการท่ีนอกเหนือจากสวสัดิการท่ีรัฐจดัให้  
 2. เพือ่เพิ่มพืน้สร้างสรรค์ส าหรับผู้สงูอายุในการเข้าสงัคมกับกลุม่ในช่วงอายุเดียวกัน สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้สงูอายกุบัคนในครอบครัว ชุมชน และสงัคม 
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 3. คนในชุมชนมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการเป็นพนกังานของคลบั คุณภาพชีวิตของผู้ ใช้บริการ
ดีขึน้ ผู้สงูอายมีุทางเลือกในการเข้าถึงบริการของระบบสขุภาพท่ีนอกเหนือจากสวสัดิการท่ีรัฐจัดให้ 
รวมทัง้เกิดกระแสการดแูลสขุภาพของผู้สงูอาย ุในการหนัมาดแูลสขุภาพของตนเอง  
 รูปแบบการด าเนินกิจการ 
 เม่ือนกัการตลาดได้เลง็มาที่ผู้สงูอาย ุการแขง่ขนัจึงต้องสงูขึน้อยา่งหลกีเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องใช้

กลยทุธ์ท่ีหลากหลายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนั อย่างไรก็ตามขอแนะน าว่าการท าตลาดส าหรับผู้สงูอาย ุ

ควรหลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือย า้ว่า “ส าหรับผู้สงูอายุ” เพราะนิสยัคนเรามักไม่ชอบซือ้สินค้าหรือ

บริการท่ีตอกย า้ถึงความเป็นคนท่ีมีปัญหาของตน โดยเฉพาะผู้สงูอาย ุการท าตลาดกลุม่ผู้สงูอายุ จึง

ต้องใช้ความระมัดระวงั และพยายามเน้นการตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของผู้สงูอายุ การ

ผลิตสินค้า/บริการ จะต้องสร้างเป็นคุณลกัษณะเข้าไปในตวัผลิตภณัฑ์ ผู้สงูอายุโดยทัว่ไปต้องการ

สนิค้า/บริการท่ีสร้างความรู้สกึท่ีดี มีความสะดวกสบาย สามารถใช้ระบบได้ง่ายๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าก็

ควรเป็นระบบสมัผสัหรือใช้รีโมทคอนโทรล ไม่ต้องออกแรงมากมีปุ่ มโตๆเน่ืองจากผู้สงูอายุมักสายตา

ไม่ดี ผู้ ท่ีจะท าธุรกิจบริการผู้สงูอายุให้ประสบความส าเร็จนัน้ จะต้องเรียนรู้ความต้องการท่ีแท้จริง

ของกลุม่เป้าหมาย และต้องให้ความส าคัญในการสรรหาพนกังานบริการ ซึ่งจะต้องเป็นคนท่ีรักจะ

ให้บริการดูแลผู้สงูอายุ ท าให้ผู้สงูอายุรู้สกึอบอุ่นและผูกพนั เป็นเสมือนเพื่อนคุย เพื่อนท่ีจะบริการ

ปรับทกุข์และให้ความช่วยเหลอือยา่งจริงใจ 

2. การประเมนิผลกระทบทางสังคม Social Impact Assessment(SIA) 

 การใช้การประเมินผลกระทบทางสงัคมในการประเมินกิจการเพื่อสงัคม เพื่อแสดงให้เห็นว่า 

Oldy Club คลบัส าหรับผู้สงูอายุ สามารถสร้างผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อสงัคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร สง่ผลให้เข้าใจผลกระทบต่อสงัคมและก่อให้เกิดคุณค่าท่ี Oldy Club 

สร้างขึน้ สามารถอธิบายต่อผู้ ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ อีกทัง้ยังท าให้ตัง้เป้าหมายทางสังคม 

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้ และพฒันาการด าเนินงานได้ หาก Oldy Club ไม่เกิดขึน้ คุณค่า

เหลา่นีก็้ไม่เกิดขึน้เช่นกัน เช่น หาก Oldy Club ไม่เกิดขึน้ ผู้สงูอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปีถึง 75 ปี จะ

ขาดทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมายังคลับท่ีมีระบบดูแล

สุขภาพอย่างครบวงจร ผู้ สูงอายุก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าถึงระบบบริการจาก

โรงพยาบาลของรับหรือเอกชน  ในทางกลบักัน ถ้า Oldy Club เกิดขึน้ ผู้สงูอายุท่ีเป็นสมาชิกจะมี
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ทางเลอืกในการเข้าถึงคลบัท่ีมีระบบดแูลสขุภาพครบวงจร ไม่เสยีคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เน่ืองจาก 

Oldy Club บริการรถรับ-สง่ผู้สงูอายถุึงหน้าบ้าน เป็นต้น  

 โดยการประเมินผลกระทบทางสงัคม ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ การระบุปัญหา(Define) 

การระบุผลลพัท์ท่ีเป็นตวัเลข(Quantify) และการแปลงคา่ให้เป็นตวัเงิน(Monetize) ดงัแผนภาพ  

 

 ในขัน้ตอนต่างๆ ประกอบด้วยเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการอธิบาย คือ ขัน้ตอนแรก การระบุ

ปัญหา ใช้ Theory of Change และImpact Value Chain ในการอธิบาย สว่นขัน้ตอนท่ีสอง การระบุ

ผลลพัท์ท่ีเป็นตวัเลข ใช้ ตวับ่งชีผ้ลกระทบทางสงัคม (Social Impact Indicators) และ ชัน้ตอน

สดุท้ายการแปลงคา่ให้เป็นตวัเงิน (Monetize) ใช้ การค านวณและอธิบายผลกระทบทางสงัคมของ

กิจการให้ออกมาในรูปมลูคา่ทางการเงิน เป็นเคร่ืองมือในการอธิบาย  

 2.1 การระบุปัญหา (Define) 

      2.1.1 Theory of Change  

     Theory of Change เป็นการอธิบายวา่ กิจกรรมท่ีกิจการท าจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือ

สร้างคณุคา่ทางสงัคมได้อยา่งไร ซึง่กิจกรรมของ Oldy Club ประกอบด้วย กิจกรรมหลกัและกิจกรรม

เสริม ดงัรายการตอ่ไปนี ้

กิจกรรมหลัก  

 กิจกรรมออกก าลังกายของ Oldy Club  
กิจกรรมออกก าลงักายเป็นการออกก าลงักายในร่ม ประกอบด้วย กิจกรรมการเต้นลีลาศ 

กิจกรรมโยคะส าหรับผู้สงูอายุ กิจกรรมร ากระบอง กิจกรรมร าไทเก็ก หรือกิจกรรมตามความสนใจ 
ฯลฯ โดยมีวิทยากรท่ีมีความช านาญมาเป็นผู้ ออกแบบกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการและ
เหมาะสมกบัสมาชิก  

การระบุปัญหา 

(Define) 

การระบุผลลัพท์ที่เป็น
ตวัเลข 

(Quantify) 

การแปลงค่าให้เป็นตวัเงิน 

(Monetize)  
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ถ้าไม่มีกิจกรรมออกก าลงักายท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสมาชิกแล้ว ผู้สงูอายุ
จะขาดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพและไม่สามารถท่ีจะเอาชนะกับโรคทั่วไปและโรคต่างๆ ท่ีจะ
ตามมา เช่น  ถ้าผู้สงูอายไุม่ได้ออกก าลงักายเป็นเวลานาน กล้ามเนือ้แขนขาของผู้สงูอายุขาดการใช้
งานอาจก่อให้เกิดกล้ามเนือ้แขนขาอ่อนแรง เคลือ่นไหวได้ไม่สะดวก จนอาจเป็นเหตใุห้เป็นอัมพฤกษ์
ได้ เป็นต้น   
 ร้านนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 

ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพจัดบริการพิเศษส าหรับผู้ สูงอายุ โดยการลดราคา 15% 
คา่บริการนวดแผนไทยและการนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพให้แก่สมาชิกจากราคาปกติ  

ถ้าไม่มีร้านนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพของ Oldy Club ให้สมาชิกใช้บริการแล้ว 
สมาชิกก็จะไม่ได้สว่นลด 15% จากการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าท่ีมีบริการในราคาปกติ ซึ่งเป็น
การประหยดัคา่ใช้จ่ายให้สมาชิกท่ีมีความต้องการใช้บริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ
ตามร้านทัว่ไป 
 Oldy Café  

ในสว่นของ Oldy Café มีบริการอาหารสขุภาพให้กับผู้สงูอายุ มีร้านกาแฟเพื่อสขุภาพ และ
สร้างพืน้ท่ีพดูคยุให้กบัสมาชิก อีกทัง้ยงัมีนกัโภชนาการประจ าอยูเ่พื่อเลอืกสรรวตัถดิุบท่ีเหมาะสมกบั
สมาชิกแตล่ะคน ให้ได้รับสารอาหารท่ีเหมาะสมและมีคุณค่าครบตามความต้องการของร่างกายอีก
ด้วย  

ถ้าไม่มี Oldy Café แล้ว ผู้สงูอายก็ุจะไม่ได้รับประทานอาหารท่ีมีคณุภาพและมีโภชนาการท่ี
ดี อาจขาดการควบคุมปริมาณอาหารและพฤติกรรมการบริโภคสง่ผลให้เกิดปัญหาสขุภาพตามมา
จากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม 
 ห้องให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคลและกลุ่ม   

การให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม  เป็นการน าองค์ความรู้ทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ  ในการค้นหาศักยภาพและแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของสมาชิก ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม โดยนกัสงัคมสงเคราะห์ให้บริการตัง้แต่
การสร้างสมัพันธภาพ สร้างความไว้วางใจ ใช้หลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ในการ
กระบวนปฏิบติังานตัง้แตก่ารศกึษาข้อเท็จจริง (Fact Finding) การวินิจฉยัทางสงัคม (Assessment) 
การวางแผนด าเนินงาน (Planning) การด าเนินการให้ความช่วยเหลือ (Implementation) และการ
ติดตามประเมินผล (Follow up and Evaluation) เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่า
ของการมีชีวิตอยู่ โดยการสร้างสงัคมแห่งความเข้าใจ สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน
ระหวา่งเพื่อนสมาชิก   
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ถ้าไม่มีบริการให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคลและรายกลุม่ท่ีน าความรู้แนวคิดทฤษฎี หลกัการ 
วิธีการ และกระบวนการทางสงัคมสงเคราะห์ เทคนิค และทกัษะตา่งๆ มาใช้ในการให้ค าปรึกษาแล้ว 
ผู้สงูอายก็ุจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความต้องการอยา่งตรงจุด ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา 
 ห้องหนังสือ  

ห้องหนงัสอืเปิดให้บริการบริเวณชัน้ท่ีสองของอาคาร Oldy Club เป็นห้องหนงัสือท่ีมีความ
สงบ ทนัสมยั เหมาะแก่การอ่านหนงัสือ บรรยากาศผ่อนคลาย ท าให้การใช้เวลาภายใน Oldy Club 
มีคณุคา่มากยิ่งขึน้   

ถ้าไม่มีห้องหนังสือบริการ ณ อาคาร Oldy Club แล้ว ผู้ สงูอายุท่ีต้องการออกก าลงักาย
ในช่วงเช้าเพียงอยา่งเดียว แตไ่ม่อยากกลบับ้าน  ไม่อยากด่ืมกาแฟ ไม่อยากรับประทานอาหาร หรือ
ใช้บริการในสว่นตา่งๆ แล้ว สมาชิกก็จะมีทางเลอืกในการใช้บริการน้อยลง  
 ห้องปฏิบัติธรรม 

ห้องปฏิบติัธรรม เป็นทางเลอืกหนึง่ท่ีผู้สงูอายสุามารถเข้าถึงความสงบทางด้านจิตใจได้เป็น
อย่างดี มีพระพุทธรูป หนังสือสวดมนต์  และการจัดตกแต่งท่ีดี เอือ้ต่อการนั่งสมาธิ และปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา  

ถ้าไม่มีห้องปฏิบติัธรรมในการเข้าถึงความสงบภายในจิตใจของผู้สงูอายุแล้ว  ผู้สงูอายุก็จะ
ขาดเคร่ืองยึดเห่ียวทางจิตใจท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการด าเนินชีวิต  เพราะผู้ สูงอายุในยุคนีมี้
ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัศาสนามาก 
 ศูนย์บริการแว่นสายตา 

บริการตรวจวดัสายตา ให้ค าปรึกษาในการดูแลดวงตาจากร้านแว่นตาชัน้น าของเมืองไทย 
บริการแวน่ตาส าหรับผู้สงูอายใุนราคายติุธรรม  

ถ้าไม่มีศูนย์บริการแว่นตาและการให้ค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว  ผู้ สูงอายุก็จะขาด
ความรู้ในการดูแลดวงตา และเกิดปัญหาเก่ียวกับดวงตาตามมา เช่น  การเป็นต้อกระจก การท่ี
ดวงตาไวตอ่แสงแดดท าให้ไปไหนมาไหนได้ไม่สะดวก เป็นต้น นอกจากนีก็้อาจใช้แว่นสายตาราคา
ถกู แตข่าดคณุภาพยิ่งเป็นการท าลายสขุภาพของดวงตาตามไปด้วย 
 บริการรถรับ-ส่งส าหรับสมาชิก 

การบริการรถรับ-สง่สมาชิกถึงหน้าบ้านในรัศมีการเดินทาง 20 กิโลเมตรจาก Oldy Club 

เป็นช่องทางการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

ทางเลอืก โดยใช้รถมินิบสั จ านวน 20 ท่ีนัง่ ให้บริการตลอดทัง้วนั  

ถ้าไม่มีบริการรถรับ-สง่สมาชิกให้บริการแล้ว ผู้สงูอายก็ุจะเสยีคา่ใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้

บริการ ซึง่คา่เดินทางในการเดินทางในแตล่ะเดือนท่ีจะต้องจ่ายก็มีมลูคา่พอสมควร 
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กิจกรรมเสริม 

 กิจกรรมทัวร์อิ่มบุญ( ไหว้พระเก้าวัด )  
ทวัร์อ่ิมบุญ เป็นบริการเสริมพิเศษ ส าหรับสมาชิกท่ีได้รับการตรวจวดัระดบัน า้ตาลในเลือด

แล้วสามารถควบคมุปริมาณน า้ตาลในเลอืดได้ดี หรือลดลงภายในระยะเวลาสามเดือนติดต่อกันจะ
ได้ไปร่วมทวัร์อ่ิมบุญฟรีกบั Oldy Club โดยผู้โชคดีทัง้ 20 ท่านจะได้รับการบริการจากบริษัททวัร์ท่ีมี
คณุภาพและมีความสขุสบายใจตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

ถ้าไม่มีทวัร์อ่ิมบุญแล้ว ผู้สงูอายก็ุจะขาดแรงจูงใจในการรักษาสขุภาพ การดูแลเร่ืองอาหาร
และโภชนาการ รวมทัง้การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
 กิจกรรมตรวจสุขภาพแบบครบวงจรฟรี 1 ครัง้ต่อปี  

Oldy Club จดับริการตรวจสภุาพฟรี 1 ครัง้ตอ่ปี โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าใน
จงัหวดันครรราชสมีา เพื่อลดคา่ใช้จ่ายการตรวจสขุภาพประจ าปีของสมาชิกท่ีมีราคาสงูและเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงระบบบริการทางสขุภาพ 

ถ้าไม่มีการตรวจสขุภาพแบบครบวงจรฟรีแล้ว ผู้สงูอายุอาจต้องใช้บริการจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนท่ีมีราคาสงู และเสยีคา่ใช้จ่ายในการเดินทางด้วย 
 กิจกรรมนันทนาการในยามว่างหรือกิจกรรมตามความสนใจ 

ในกรณีท่ีสมาชิกมีความสนใจในกิจกรรมตา่งๆ หรือสมาชิกทา่นใดมีความรู้ความสามารถใน
การอบรมหรือให้ความรู้แก่เพื่อนสมาชิกด้วยกัน ทาง Oldy Club จะเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้
ความรู้ ซึ่งมีค่าตอบแทนให้แก่วิทยากรด้วย เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหวา่งสมาชิกด้วยกนั  เช่น  กิจกรรมการพบัริบบิน้ กิจกรรมพบัผ้าเช็ดหน้า  ฯลฯ  เป็น
ต้น ซึง่จดัตามความสนใจของสมาชิกอยา่งแท้จริง 

ถ้าไม่มีกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมตามความสนใจแล้ว ผู้ สงูอายุอาจไม่ได้เกิดการ
เรียนรู้หรือแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งกนั  ไม่เกิดสงัคมแหง่การพดูคยุหรือปฏิสมัพนัธ์กัน ไม่ได้
รู้สกึวา่ตนเองยงัมีศกัยภาพและความสามารถที่สามารถแบง่ปันให้แก่ผู้ อ่ืนได้ 

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมต่างๆ ท่ี Oldy Club จัดขึน้ เป็นการให้บริการทางเลือกท่ีสามารถ

เข้าใจ เข้าถึง และเป็นประโยชน์ตอ่การดูแลสภุาพกาย สขุภาพจิต และการด าเนินชีวิตในสงัคมของ

ผู้สงูอายไุด้เป็นอยา่งดี 
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2.1.2 Impact Value Chain 

Impact Value Chain  เป็นการอธิบายว่ากิจกรรมท่ีท า ต้องท าอะไร ใช้อะไรท า จะน าไปสู่

ผลลพัท์ท่ีวดัผลได้อย่างไร และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมได้อย่างไร  ซึ่งจะท าให้เห็นภาพของ

ผลลพัท์จะก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางสงัคม สามารถอธิบายได้ตามล าดบัแผนภาพตอ่ไปนี  ้

 
 1. ส่ิงที่ต้องใช้ในกิจการเพื่อสร้างผลกระทบ (Input) 

  การสร้างและตกแต่งอาคาร Oldy Club การซือ้อุปกรณ์ส านกังาน รถมินิบสัส าหรับรับ-สง่

ผู้ใช้บริการ การจ้างงานคนในชุมชน การจ้างบุคลากรท่ีมีความช านาญพิเศษในด้านต่างๆ เช่น นกั

โภชนาการ แพทย์ พยาบาล นักสงัคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นกับญัชี เป็นต้น วัตถุดิบในการ

ประกอบอาหารจากอ าเภอวงัน า้เขียว จงัหวดันครราชสมีา และการประชาสมัพนัธ์ Oldy Club  

 2. กิจกรรมหลัก(Activities) 

 กิจกรรมออกก าลงักายของ Oldy Club ร้านนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ Oldy 

Café  ห้องให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคลและกลุม่  ห้องหนงัสอื ห้องปฏิบติัธรรม ศนูย์บริการแว่นสายตา 

รวมทัง้บริการรถรับ-สง่ส าหรับสมาชิก 

 3. ผลผลิตที่วัดได้(Outputs) 

 จ านวนสมาชิกท่ีเข้าใช้บริการ รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของคนในชุมชน ปริมาณน า้ตาลในเลือดท่ี

ลดลง และระดบัความดนัโลหิตท่ีเหมาะสม   

 4. ผลลัพท์ที่จะเปล่ียนแปลงต่อสังคม(Outcome) 

 คุณภาพชีวิตของผู้ ใช้บริการดีขึน้ มีพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส าหรับผู้สงูอายุ ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้สงูอายุกับคนในครอบครัวมีความผูกพันกันมากขึน้ ผู้ สงูอายุมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการของ

ระบบสขุภาพที่นอกเหนือจากสวสัดิการท่ีรัฐจดัให้ รวมทัง้เกิดกระแสการดแูลสขุภาพของผู้ สงูอายุ ใน

การหนัมาดแูลสขุภาพของตนเอง โดยใช้บริการจาก Oldy Club  

 5. การปรับเป้าหมายหรือกิจกรรม(Goal Alignment) 

 ปรับรูปแบบของการบริการให้ทนัสมยั ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ค้นหากิจกรรม

ท่ีมีความแปลกใหม่และน่าสนใจมาน าเสนอให้ผู้ ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง  หากกิจการประสบ

สิ่งที่ต้องใช้ในกิจการเพื่อสร้าง
ผลกระทบ(Input) 

กิจกรรมหลัก
(Activities) 

ผลผลิตที่วัดได้
(Outputs) 

ผลลัพท์ที่จะเปลี่ยนแปลง
ต่อสังคม(Outcome) 

การปรับเป้าหมายหรือ
กิจกรรม 

(Goal Alignment) 
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ความส าเร็จได้รับการยอดรับและเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายอาจมีการขยายกิจการไปยงัจังหวดัอ่ืนๆ 

ท่ีมีความพร้อม และขยายกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้ครอบคลมุไปถึงกลุม่ผู้สงูอายท่ีุมีรายได้น้อย 

  2.2 การแปลงค่าให้เป็นตัวเงิน (Monetize)  

  Monetization of Social Impact คือการค านวณและอธิบายผลกระทบทางสงัคมของกิจการ

ให้ออกมาในรูปมลูคา่ทางการเงิน   

  Oldy Club รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของคนในชุมชนจากการจ้างพนักงานมาประจ าท่ีกิจการ 

ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงในการเดินทางของผู้สงูอายุมายงั Oldy Club ค่าบริการในการรักษาสขุภาพของ

ผู้สงูอายลุดลง 
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บทที่ 2 
แผนธุรกจิเพื่อสังคม 

วิสัยทัศน์ 

Odly Club  เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุท่ีครบวงจรในจังหวดั

นครราชสมีา   

พันธกิจ   

ระบบบริการท่ีมุ่งมั่นต่อการเข้าถึงการดูแลสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุ  สร้างทางเลือกในการ

ดแูลสขุภาพและมีความเป็นกนัเองดจุคนในครอบครัว 

วัตถุประสงค์ของกิจการ 

 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเสริมสขุภาพในกลุม่ผุ้สงูอายแุบบองค์รวม 

เป้าหมายของกิจการ 

 เป้าหมายระยะสัน้ ในระยะ 1 ปีแรกหลงัจากเปิดตวั Odly Club ได้รับการตอบรับจากผู้ เข้า

ใช้บริการเป็นอยา่งดี โดยให้การยอมรับในระบบการบริการท่ีครบวงจร  และมีจ านวนสมาชิกท่ี Oldy 

Club สามารถรองรับได้  ทัง้ยงัเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในจงัหวดันครราชสมีา 

 เป้าหมายระยะกลาง ระบบบริการมีการพฒันาและปรับปรุงให้เข้ากบัวิถีชีวิตของผู้สงูอาย ุ

มีความนา่เช่ือถือ และมีสมาชิกเพิ่มมากขึน้  

 เป้าหมายระยะยาว สามารถสร้างกระแสแหง่การดแูลสขุภาพของผู้สงูอาย ุเกิดสงัคมแหง่

การเรียนรู้และสามารถเพิ่มพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส าหรับผู้สงูอายุ Oldy Club ไปยงัจงัหวดัท่ีมีความพร้อม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกิจการ  

 ปัจจยัท่ีสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุตอ่ความส าเร็จของกิจการนีคื้อ  การเป็นท่ียอมรับในสงัคมไทย  ซึ่ง
อาจจะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจอยู่ซกัหน่อย  แต่ผู้ประกอบการก็มีความหวงัว่ากิจการใน
ลกัษณะนีจ้ะเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง  และสนบัสนนุเพิ่มมากขึน้ 
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สินค้าหรือบริการ 

 1. รายละเอียดสินค้าหรือบริการของกิจการ 

 มีการเปิดรับสมคัรสมาชิกส าหรับผู้ ท่ีมีอายุตัง้แต่ 60-75 ปี  โดยรูปแบบของการเป็นสมาชิก 
แบบรายปี โดยอตัราคา่สมาชิก ราคาทา่นละ 25,000  บาทตอ่ปี   
 
กิจกรรมของ Oldy Club   
 ประกอบด้วย กิจกรรมหลกัและกิจกรรมเสริม ดงัรายการตอ่ไปนี ้

กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม 

 ห้องออกก าลังกาย   
 นวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อ

สุขภาพ 
 Oldy Café’  

(ร้านอาหารชีวจิต,พืน้ที่พูดคุยจิบน า้ชา)  
 ห้องให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคลและกลุ่ม   
 ห้องหนังสือ  
 ห้องปฏิบัติธรรม 
 ศูนย์บริการแว่นถนอมสายตาส าหรับ

ผู้สูงอายุในราคาสมาชิก 
 บริการรถรับส่งส าหรับสมาชิก 

 ทัวร์อิ่มบุญ( ไหว้พระเก้าวัด)  
 ตรวจสุขภาพแบบครบวงจรฟรี 1 

ครัง้ต่อปี  
 กิจกรรมนันทนาการในยามว่าง เช่น  

การพับริบบิน้ การพับผ้าเช็ดหน้า  
ฯลฯ 

 กิจกรรมตามความสนใจ 

 
โปรโมชัน  -  สขุภาพดี เท่ียวฟรีตลอดสาย (คลอเรสเตอรอลลดลงครบสามเดือน ทวัร์อ่ิมบุญฟรี) 
       -  แพ็คเกต หมู่คณะ เข้ารับบริการ  5 คน ลด 10 % ส าหรับคา่สมคัรสมาชิก 

2. สินค้าหรือบริการมีความแตกต่าง/แง่มุมที่แปลกใหม่อย่างไร  

 บริการของเราเป็นบริการท่ีมีความแตกต่างจากจากชมรมผู้สงูอายุทั่วไปท่ีมีอยู่ในชุนชม  

เพราะบริการของเรามีมาตรฐานในด้านของการให้บริการในเร่ืองของการดแูลสขุภาพอย่างครบวงจร  

เพราะคลบัของเรามีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้านต่างๆ ทัง้ด้านโภชนาการ  ด้านกายภาพบ าบดั และด้าน

สงัคมสงเคราะห์  ซึง่ถือวา่เป็นจุดเดน่ของคลบัของเรา 
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การวิเคราะห์ตลาด  

 1. สภาวะตลาดและแนวโน้มทางการตลาดของสินค้าหรือบริการที่ด าเนินกิจการ  

 เน่ืองจากในสงัคมไทยในปัจจุบนัแน้วโน้มจ านวนผู้สงูอายุจะมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่จะสงัเกตได้

จากผลการศกึษาของศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คณุนนัทา มะระเนตร์ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ประเทศไทย

ก าลงัก้าวเข้าสูภ่าวะสงัคมผู้สงูอาย ุเห็นได้จากปี พ.ศ. 2503 สดัสว่นของประชากรผู้สงูอายมีุเพียง

ร้อยละ 2.2 ตอ่มาเพิ่มเป็นร้อยละ 8.8 ในปี พ.ศ. 2543 และคาดวา่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 15.3 ในปี พ.ศ. 

2563 แสดงให้เห็นวา่สดัสว่นของผู้สงูอายใุนเวลา 60 ปี เพิ่มขึน้ถึง 7 เทา่ตวั 

 ข้อมลูของส านกังานสถิติแหง่ชาติ พ.ศ. 2543 รายงานว่า ประชากรไทยอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้

ไป เป็นชาย 2.45 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรชายทัง้ประเทศ และหญิง 2.89 ล้านคน คิด

เป็นร้อยละ 9.6 ของประชากรหญิงทัง้ประเทศ สว่นประชากรไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 100 ปีขึน้ไป จะมี

มากท่ีสุดในภาคกลาง รองลงมาคือภาคใต้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  และ

กรุงเทพมหานครตามล าดบั โดยมีอตัราสว่นระหว่างเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.4 แสดงว่าเพศหญิงมี

อายโุดยเฉลีย่มากกวา่ชาย 

 และอีกหนึง่เหตผุลคือ  คลบัส าหรับผู้สงูอายุนีย้งัเป็นคลบัใหม่ท่ียงัไม่เคยเกิดขึน้ในประเทศ

ไทย  จึงเป็นเร่ืองท่ีท้าทายเป็นอย่างมากส าหรับผู้ ประกอบการ  และเหตุผลท่ีเลือกจังหวัด

นครราชสีมาเป็นสถานท่ีตัง้คลบัแห่งนี ้จากการท่ีจังหวดันครราชสีมานัน้เป็นจังหวดัขนาดใหญ่ท่ีมี

ประชากรประมาณ 2,531,279 คน และมีผู้สงูอายุประมาณ 295,706 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของ

ประชากรทัง้หมด ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีผู้ สูงอายุมากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณการณืวา่ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรของจงัหวดันครราชสมีาจะเพิ่มขึน้เป็น 

2,934,394 คน และจะมีผู้ สงูอายุประมาณ 540,461 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 แสดงให้เห็นว่า 

จงัหวดันครราชสมีาได้ก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายอุยา่งเต็มรูปแบบ 

 2. ตลาดเป้าหมายของสินค้าหรือบริการที่ด าเนินการ  

 ผู้สงูอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 60-75 ปี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมาท่ีครอบครัวพอท่ีมี

ฐานะในการสนบัสนนุและเข้าร่วมสมคัรเป็นสมาชิกภายในคลบัของเรา  โดยเป้ากลุม่หมายหลกั คือ 
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กลุม่ผู้สงูอายุท่ีอาศยัภายในบ้านจัดสรรในแถบถนนบายพาส  จังหวดันครราชสีมา   เน่ืองจากคลบั

ของเราเป็นคลบัท่ีครบวงจรในด้านของการดแูลสขุภาพกายและสขุภาพจิต 

 คลบัของเรานีเ้ป็นคลับท่ีไม่มีลกัษณะตายตัว  เน่ืองว่าทางผู้ประกอบเป็นผู้ ท่ีมีความคิด

สร้างสรรค์และเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอด เพื่อน ามาปรับปรุงคลบัให้ทนัสมัยอยู่ตลอดเวลา  คลบั

แห่งนีจ้ึงถือได้ว่าเป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์ในการน าศักยภาพท่ีผู้ประกอบการมีมาใช้ในการดูแลและ

บริหารคลบัแหง่นี ้

 3. ลักษณะทั่วไปของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายที่จะมาซือ้สินค้าหรือรับบริการ  

 กลุม่ลกูค้าเป็นผู้สงูอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 60-75 ปี  โดยจะเน้นเจาะกลุ่มผู้สงูอายุท่ีอยู่ภายใน

อ าเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  และเน้นเจาะกลุม่ลูกค้าท่ีมีความต้องการในการดูแลสุขภาพ  

เน่ืองจากคลบัของเรามีบริการร้านอาหารเพื่อสขุภาพ  โดยมีนกัโภชนาการท่ีคอยให้ค าแนะน า และมี

ร้านนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าที่มีคณุภาพ พร้อมกบับริการประทบัใจ 

 4. สภาพการแข่งขัน 

 ภายในจงัหวดันครราชสมีานัน้  ตามชุมชนใหญ่ๆ  ก็มีชมรมผู้สงูอายุอยู่แล้ว  แต่การดูแลใน

เร่ืองสขุภาพนัน้ยังไม่มีมาตรฐานครบคลมุในมิติท่ีหลากหลาย  เพราะคลบัของเรามีจุดเด่นท่ีมีการ

บริการในการดแูลสขุภาพส าหรับผู้สงูอายโุดยตรง  ท าให้การแขง่ขนัไม่นา่จะสง่ผลกระทบมากนกัต่อ

คลบัของเรา 

 5. คู่แข่งขัน 

 ส าหรับคู่แข่งของ Odly Club คือ ศูนย์สามวยัตามชุมชนต่างๆ ท่ีเป็นสวสัดิการของชุมชน  

แต่อาจจะไม่สามารถดูแลเจาะจงมาท่ีผู้สงูอายุได้อย่างเต็มท่ี  เพราะเป็นบริการท่ีต้องดูแลกลุม่ทัง้

สามกลุม่  จึงอาจจะท าให้การดูแลไม่ทัว่ถึง  รวมทัง้กิจกรรมอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้สงูอายไุด้อยา่งเต็มท่ี  สว่นคูแ่ขง่อีกหนึง่ท่ีคือ  ตามโรงพยาบาลตา่งๆที่มี ชมรมผู้สงูอายุอยู่  แต่

ก็จะเป็นในลกัษณะการให้บริการท่ีท่ีคล้ายกบั ศนูย์สามวยั  ซึง่คลบัของเรามีคอนเซปท์ในการดูแลทัง้

สขุภาพกายและสขุภาพจิตของผู้สงูอายไุด้อยา่งตรงจุด  และมีคุณภาพ  เพราะคลบัของเรามีผู้ เชียว
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ชาญในด้านต่างๆ ทัง้นักโภชนาการ  นักสงัคมสงเคราะห์  และวิทยากรพิเศษต่างๆท่ีผลดัเปลี่ยน

หมนุเวียนเข้ามาภายในคลบัของเรา 

6. การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

 6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

  

  

 

ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ มีทีมสหวิชาชีพในการให้บริการ
อยา่งครบวงจร 

ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ใน
การจดัโครงการ 

ด้านการตลาด 1. ระบบการให้บริการท่ีครบวงจร
และมีความยืดหยุ่นตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. การสื่อสารการตลาด ผ่าน
สังคมออนไลน์ท าให้ สามารถ
เข้าถึงผู้ใช้บริการได้งา่ย 

3. มีบริการรถรับ-สง่ถึงหน้าบ้าน 

4. อาหารเพื่อสขุภาพ 

- 

ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ การให้บริการดจุคนในครอบครัว ขาดประสบการณ์ในการสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ทา ง สัง ค ม ร ะ หว่ า ง
ผู้ ป ระกอบการกับผู้ เ ช่ี ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

ด้านการเงิน - มี ต้นทุนทางการ เงินสูง เ กินไป
ส าหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ 
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6.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาด 

และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. ศตวรรษท่ี 21 เข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ

2. สงัคมแห่งความชรา ท าให้กิจการ
นีไ้ด้รับความแพร่หลาย และมีก าไร 

1. ผู้ ใช้บริการต้องมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีละมีความสนใจในการ
รักษาสขุภาพ 

2. ธุรกิจใหม่แกะกล่องท าให้
ผู้ใช้บริการขาดความเช่ือมัน่ 

3. คู่แข่งมีการบริการท่ีไม่เสีย
คา่ใช้จ่าย 

สถานการณ์การแข่งขัน กิจการท่ีเก่ียวกับผู้สงูอายุสว่นใหญ่มี
ราคาสูงและยังกลุ่มผู้ ประกอบการ
จ านวนน้อยท่ีกล้าเสี่ยงในการลงทุน
ท ากิจการในลกัษณะนี ้

ระบบบ ริกา ร ด้านผู้ สูงอ ายุ ท่ี มี
ประสบการณ์มาก่อน  เช่น ชมรม
ผู้ สูงอายุในชุมชนต่างๆ และใน
โรงพยาบาล  

สังคม ส ร้ า ง พื น้ ท่ี ท า ง สัง คม ใหม่ ท่ี ใ ห้
ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ใน
บ้านของตนเอง  

กลุ่มผู้ สูงอายุ ท่ี มี รายไ ด้น้อยไม่
สามารถเข้าร่วมกบักลุม่ได้ 

เทคโนโลยี มีช่องทางการสือ่สารผา่นทางสงัคม
ออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้งา่ย 

ผู้ สูงอายุ ท่ีไม่ มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยี   อาจท าให้เข้าไม่ถึง
บริการของเรา 

สภาพเศรษฐกจิ - 

 

ความสามารถของผู้สูงอายุในการ
จ่ายเงินคา่บริการในรูปแบบตา่งๆ 

กฎหมาย, ระเบียบ, 
ข้อบังคับ 

ภาครัฐส่งเสริมให้ภาคเอกชนหันมา
ดูแลลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ
การดแูลสขุภาพของผู้สงูอาย ุ

- 
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7. แผนบริหารจัดการ 

 7.1 คณะด าเนินงานกิจการ  

* นางสาวเพ็ญศิริ  สอนบุตร  ต าแหน่ง  ผู้บริหารและนกัสงัคมสงเคราะห์ 

* นางสาวธนฐัยา  สร้อยแสงพนัธ์ุ  ต าแหน่ง  รองผู้บริหารและนกัสงัคมสงเคราะห์ 

* นายอิสมาแอ นิเลาะ  ต าแหน่ง  รองผู้บริหารและนกับริหารจดัการ 

 7.2 แผนงานด้านบุคลากรของกิจการ 

ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

ฝ่ายบริหาร 

1. กรรมการผู้จดัการ 
2. พนกังานบญัชี 
3.  พนกังานทัว่ไป 

4.  พนกังานต้อนรับ 

3 
1 
1 
2 

25,000 
10,000 
10,000 
10,000 

75,000 
10,000 
10,000 
20,000 

ร้านอาหาร Odly Cafe 

    1. เชฟ 
2. พนงังานเสริฟ 
3. นกัโภชนาการ 

1 
4 
1 

10,000 
8,000 

12,000 

10,000 
32,000 
12,000 

ร้านนวดแผนไทย 
1.หมอนวด 

2. นกักายภาพบ าบดั 
5 
2 

12,000 
18,000 

60,000 
36,000 

กลุ่มผู้จ าหน่าย, เครือข่าย,                      
การสนับสนุน 

1. โรงพยาบาลเอกชนในพืน้ท่ีพร้อม
และยินดีท่ีจะเป็นภาคีและรับช่วงต่อ
ในกรณีมีผู้ ป่วยฉกุเฉิน 

2. บริษัททัวร์ท่ีมีประสบการณ์และ
ได้รับการยอมรับพร้อมทัง้มีสวสัดิการ
รองรับหากผู้สงูอายุประสบอุบติัเหตุ
ในขณะเดินทาง 

- 
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ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ครูกิจกรรม 4 4,000 16,000 

พนักงานทั่วไป 

  1. พนกังานขบัรถ 
2.  พนกังานบริการ 

  3. ยาม 
  4.  แม่บ้าน 
  5. ห้องสมดุ 
  6. คนสวน 
  7. ช่าง 

2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 

8,000 
8,000 
6,000 
6,000 
8,000 
6,000 
6,000 

16,000 
16,000 
24,000 
18,000 
16,000 
6,000 
6,000 

รวม 39 - 389,000 

 

8. แผนการตลาด 

8.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate Level Strategy) 

เน้นการเติบโต เพราะเป็นธุรกิจใหม่ ท าให้ยงัไม่มีฐานลกูค้าและช่ือเสียง โดยปีแรกเน้นการ

เติบโตน้อย เพื่อสร้างระบบและคณุภาพท่ีดี เติบโตมากในปีท่ีสอง และ เติบโตปานกลางในปีถดัไป  

8.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  (Business Level Strategy) 

 ผลติบริการท่ีมีคณุภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ เข้ารับ บริการ 

 8.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

       8.3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

  1. สร้างองค์การให้เป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ (Leaning   
     organization)   
  2. ประสานงานกบัเครือขา่ยในการจดัสนิค้าและบริการให้ตรงกบั     
     กลุม่เป้าหมาย 
  3. อบรมพฒันาเทคนิคการให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ี   

    8.3.2 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
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 1. กลยทุธ์การตัง้ราคาเน้นการตัง้รบริการาคาให้เหมาะสม  

 2. เน้นการใช้กลยทุธ์แบบ “ปากตอ่ปาก” ของผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ     

     นอกเหนือจากการโฆษณา 

 3. เน้นการสือ่สารทางการตลาดให้กลุม่เป้าหมายตระหนกัรู้ถึงการ 

     มีศนูย์ Odly Club 

 8.3.3 ด้านการบริการ 

 1. เน้นการบริการที่มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับแก่กลุม่ผู้มารับ 
     บริการ 

 2. สร้างสมัพนัธ์กบักลุม่เครือขา่ยในการร่วมทัง้ธุรกิจทัง้ภายใน 
     จงัหวดัและนอกจงัหวดั 

  8.3.4 ด้านการเงนิ  
   1. ขอรับการกู้ เงินจากสถาบนัทางการเงินท่ีมีมาตรฐาน 

 2. เน้นสดัสว่นของสินทรัพย์หมนุเวียนมากกวา่สนิทรัพย์คงท่ี  
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โครงการ " Oldy Club คลับส าหรับผู้สูงอายุ " 

 

 

 

 

 

 
1. งบลงทุนของโครงการ       

รายการลงทนุ สว่นเก่ียวข้องกบั สว่นเก่ียวข้องกบั รวมเงินลงทนุ 
      การผลติ/บริการ การขาย/บริการ   

เงินลงทนุในสินทรัพย์       
1 ท่ีดิน 0 0 0 
2 อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 10,000,000 0 10,000,000 
3 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ 4,000,000 0 4,000,000 
4  เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5,500,000 0 5,500,000 
5 ยานพาหนะ 3,000,000 0 3,000,000 
6 คา่สทิธิบตัร / ลขิสทิธ์ิ 0 0 0 
7 คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้กิจการ / กอ่น
ด าเนินการ 30,000 0 30,000 

รวมเงินลงทนุในสนิทรัพย์ 22,530,000 0 22,530,000 

เงินลงทนุในกิจการ       

1 
เงินลงทุนสว่นท่ีเป็นของเจ้าของ / ทนุจดทะเบียนของ
กิจการ   15,000 

2 เงินลงทุนสว่นท่ีเป็นเงินกู้ยืม     20,000,000 

รวมเงินลงทนุในกิจการ     20,015,000 
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สมมตฐิานทางการเงนิเก่ียวกับเงนิกู้ยืม       

1 
อตัราดอกเบีย้ต่อปีของเงินลงทนุสว่นท่ีเป็นเงิน
กู้ ยืม   7.00% 

2 ระยะเวลาและจ านวนเงินกู้ ท่ีต้องช าระคืน   ปีท่ี 1 4,000,000 
        ปีท่ี 2 4,000,000 
        ปีท่ี 3 4,000,000 
        ปีท่ี 4 4,000,000 
        ปีท่ี 5 4,000,000 
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ตารางการค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์  
      เงินลงทนุ อตัราค่าเส่ือม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติและการบริการ               

1 อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 10,000,000 5.00% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
2 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ 4,000,000 20.00% 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
3 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านกังาน 5,500,000 20.00% 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
4 ยานพาหนะ 3,000,000 20.00% 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
5 ค่าสทิธิบตัร / ลขิสทิธ์ิ 0 10.00% 0 0 0 0 0 
6 ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กิจการ / ก่อนด าเนินการ 30,000 20.00% 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

รวมค่าเส่ือมราคาสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติ/บริการ     3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 

สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการขายและบริหาร               
1  อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 0 5.00% 0 0 0 0 0 
2  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ 0 20.00% 0 0 0 0 0 
3  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านกังาน 0 20.00% 0 0 0 0 0 
4  ยานพาหนะ 0 20.00% 0 0 0 0 0 
5  ค่าสทิธิบตัร / ลขิสทิธ์ิ 0 10.00% 0 0 0 0 0 
6  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กิจการ / ก่อนด าเนินการ 0 20.00% 0 0 0 0 0 

รวมค่าเส่ือมราคาสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการขาย/บริหาร     0 0 0 0 0 
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รวมค่าเส่ือมราคาทัง้หมด     3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม     3,006,000 6,012,000 9,018,000 12,024,000 15,030,000 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 22,530,000   19,524,000 16,518,000 13,512,000 10,506,000 7,500,000 
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2. สมมติฐานด้านรายได้           
      ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 
นวดแผนไทย 
และนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ           

    ปริมาณขาย 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 
    ราคาตอ่หนว่ย 300 300 300 300 300 

    
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณ   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

    อตัราการเติบโตของราคา   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  ยอดขาย 2,592,000 2,592,000 2,592,000 2,592,000 2,592,000 

2 Oldy Café           
    ปริมาณขาย 74,880 74,880 74,880 74,880 74,880 
    ราคาตอ่หนว่ย 120 120 120 120 120 

    
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณ   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

    อตัราการเติบโตของราคา   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  ยอดขาย 8,985,600 8,985,600 8,985,600 8,985,600 8,985,600 

3 คา่สมาชิกรายปี           
    ปริมาณขาย 400 400 400 400 400 
    ราคาตอ่หนว่ย 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

    
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณ   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

    อตัราการเติบโตของราคา   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  ยอดขาย 
10,000,0

00 
10,000,0

00 
10,000,0

00 
10,000,0

00 
10,000,0

00 

4 ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านแวน่ตา           
    ปริมาณขาย 1 1 1 1 1 
    ราคาต่อหน่วย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณ   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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การค านวนงบก าไรขาดทนุ 

 ประมาณการงบก าไรขาดทนุ           

    ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 รายได้ 23,757,600 23,757,600 23,757,600 23,757,600 23,757,600 

2 ต้นทนุขาย 6,012,000 6,012,000 6,012,000 6,012,000 6,012,000 

3 ก าไรเบือ้งต้น 17,745,600 17,745,600 17,745,600 17,745,600 17,745,600 

4 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 

5 ก าไรจากการด าเนินงาน 14,739,600 14,739,600 14,739,600 14,739,600 14,739,600 

6 ต้นทนุทางการเงิน 1,260,000 980,000 700,000 420,000 140,000 

7 ภาษีเงินได้ 3,369,900 3,439,900 3,509,900 3,579,900 3,649,900 

8 ก าไรสทุธิ 10,109,700 10,319,700 10,529,700 10,739,700 10,949,700 

9 ก าไรสะสมต้นงวด 0 10,109,700 20,429,400 30,959,100 41,698,800 

10 เงินปันผลจ่าย 0 0 0 0 0 

11 ก าไรสะสมปลายงวด 10,109,700 20,429,400 30,959,100 41,698,800 52,648,500 

 

    อตัราการเติบโตของราคา   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  ยอดขาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

5 ร้านกาแฟเพื่อสขุภาพ           
    ปริมาณขาย 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 
    ราคาตอ่หนว่ย 50 50 50 50 50 

    
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณ   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

    อตัราการเติบโตของราคา   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  ยอดขาย 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 

รายได้รวม 
23,757,60

0 
23,757,60

0 
23,757,60

0 
23,757,60

0 
23,757,60

0 
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การค านวณดอกเบีย้ 

ตารางการค านวณดอกเบีย้จ่าย          

การค านวนดอกเบีย้จ่าย ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 เงินกู้ ต้นงวด 20,000,000 
16,000,0

00 
12,000,00

0 8,000,000 4,000,000 

2 เงินกู้ เปลีย่นแปลงระหวา่งงวด 4,000,000 
4,000,00

0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

3 เงินกู้ปลายงวด 16,000,000 
12,000,0

00 8,000,000 4,000,000 0 

4 ดอกเบีย้จ่าย 1,260,000 980,000 700,000 420,000 140,000 
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ประมาณการงบดุล           

      ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 สนิทรัพย์           
2 สนิทรัพย์หมนุเวียน           
3   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,600,700 15,926,400 25,462,100 35,207,800 45,163,500 
4   ลกูหนีก้ารค้า 0 0 0 0 0 
5   สนิค้าคงเหลือ 0 0 0 0 0 

6 รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 6,600,700 15,926,400 25,462,100 35,207,800 45,163,500 

7 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน           
8   ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 19,524,000 16,518,000 13,512,000 10,506,000 7,500,000 

9 รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 19,524,000 16,518,000 13,512,000 10,506,000 7,500,000 

10 รวมสนิทรัพย์ 26,124,700 32,444,400 38,974,100 45,713,800 52,663,500 

11 หนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น           
12 หนีส้นิหมนุเวียน           
13   เจ้าหนีก้ารค้า 0 0 0 0 0 

14 รวมหนีส้นิหมนุเวียน 0 0 0 0 0 

15 หนีส้นิไม่หมนุเวียน           
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16   เงินกู้ระยะยาว 16,000,000 12,000,000 8,000,000 4,000,000 0 

17 รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 16,000,000 12,000,000 8,000,000 4,000,000 0 

18 รวมหนีส้นิ 16,000,000 12,000,000 8,000,000 4,000,000 0 

19 สว่นของผู้ถือหุ้น           
20   ทนุจดทะเบียน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
21   ก าไรสะสม 10,109,700 20,429,400 30,959,100 41,698,800 52,648,500 

22 รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 10,124,700 20,444,400 30,974,100 41,713,800 52,663,500 

23 รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น 26,124,700 32,444,400 38,974,100 45,713,800 52,663,500 
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ประมาณการงบกระแสเงนิสด             
        ปีเร่ิมต้น ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 กิจกรรมการด าเนินงาน             
2   ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ   10,109,700 10,319,700 10,529,700 10,739,700 10,949,700 
3   ค่าเส่ือมราคา   3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 3,006,000 
4   การเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน             
5     ลกูหนีก้ารค้า (เพิ่ม) ลด   0 0 0 0 0 
6     สนิค้าคงเหลือ (เพิ่ม) ลด   0 0 0 0 0 
7     เจ้าหนีก้ารค้า (ลด) เพิ่ม   0 0 0 0 0 

8 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (1)   13,115,700 13,325,700 13,535,700 13,745,700 13,955,700 

9 กิจกรรมการลงทนุ             
10   เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 
11   เงินสดจ่ายลงทนุในสนิทรัพย์ -22,530,000 0 0 0 0 0 

12 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ (2) -22,530,000 0 0 0 0 0 

13 กิจกรรมการจดัหาเงิน             
14   เงินทนุสว่นของเจ้าของ/ทนุจดทะเบียน 15,000 0 0 0 0 0 
15   เงินกู้ ยืม 20,000,000 0 0 0 0 0 
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ตารางค านวณกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการค านวณผลตอบแทนการลงทุน           

        ปีเร่ิมต้น ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน   
13,115,70

0 
13,325,70

0 
13,535,70

0 
13,745,70

0 
13,955,70

0 

2 ดอกเบีย้จ่าย   1,260,000 980,000 700,000 420,000 140,000 

3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ -22,530,000 0 0 0 0 0 

4 
กระแสเงินสดสทุธิเพื่อใช้ค านวณ
ผลตอบแทน -22,530,000 

14,375,70
0 

14,305,70
0 

14,235,70
0 

14,165,70
0 

14,095,70
0 

16   จ่ายคืนเงินกู้    -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 
17   จ่ายเงินปันผล   0 0 0 0 0 

18 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน (3) 20,015,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 

19 กระแสเงินสดสทุธิระหวา่งงวด (1) + (2) + (3) -2,515,000 9,115,700 9,325,700 9,535,700 9,745,700 9,955,700 
20 กระแสเงินสดต้นงวด   -2,515,000 6,600,700 15,926,400 25,462,100 35,207,800 

21 กระแสเงินสดปลายงวด -2,515,000 6,600,700 15,926,400 25,462,100 35,207,800 45,163,500 
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บรรณานุกรม 

ณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์, สงัคมผูส้งูอาย,ุ  จาก: Business  Opportunity  Centre (http://boc.dip.go.th)  

      สบืค้นเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2555. 

เก็บขา่วมาฝาก, ปี 2568 เตรียมรบัมือผูส้งูอายลุน้มือ เปิดแผนพฒันาระดบัคณุภาพชีวิตทอ้งถ่ิน,จาก   

      ส านกังานพฒันาระบบและข้อมลูขา่วสารสขุภาพ                

      (http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/newsx2065.php) สบืค้นเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 

       2555.

http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/newsx2065.php)%20สืบค้น
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ภาคผนวกและเอกสารแนบ 


