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บทคดัย่อ 
 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนท่ีพกัแบบระยะยาวสาํหรับชาวต่างชาติวยัหลงัเกษียณในจงัหวดัระนอง
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ห้ข้อมูลหลกั คือ ชาวต่างชาติท่ีอยู่ในประเทศไทย อายุตั้ งแต่ 55 ปีข้ึนไป และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์โดยผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มา
จดัทาํสมมติฐานรายได ้และสมมติฐานรายจ่าย เพ่ือนาํมา จดัทาํ รายงานทางการเงิน ไดแ้ก่งบกาํไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)อตัรากาํไรจากผลการดาํเนินงาน 
(Operating Profit Margin)และอตัรากาํไรสุทธิ(Net Profit margin) ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของตน้ทุนงานก่อสร้าง
และส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่ท่ี 12,773,233 บาท สําหรับตน้ทุนค่าจ้างพนักงาน อยู่ท่ี 2,282,400 ต่อปี สําหรับการ
ประมาณการรายไดข้องโครงการในส่วนของค่าเช่าท่ีพกัค่าอาหารค่าซกัรีดค่าบริการนํ้าประปาค่าบริการไฟฟ้าค่าบริการ
ไปแช่นํ้ าแร่ จาํนวนทั้งส้ิน 4,958,400 บาทต่อปี โดยเม่ือผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินในส่วนของมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ณ ปีท่ี 20 มีค่าเท่ากบั 619,011.67อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ณ ปีท่ี 20 มีค่าเท่ากบั 
15.88%ระยะเวลาคืนทุน (PB) 6 ปี 5 เดือนอตัรากาํไรขั้นตน้(GrossProfitMargin) ณ ปีท่ี 20 มีค่าเท่ากบั 29.93% ซ่ึงจาก
การพิจารณาแลว้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าลงทุนเน่ืองจากค่า NPV มีค่าเป็นบวก และค่า IRR มีค่ามากกว่าการลงทุนอ่ืนๆ เช่น 
ฝากเงินในธนาคาร แต่ทั้งน้ีอตัรากาํไรขั้นตน้ในปีท่ี 20 อยูใ่นเกณฑ์ท่ีค่อนขา้งตํ่า แต่เม่ือพิจารณาถึงค่าความอ่อนไหว
แลว้พบวา่ หากเจา้ของกิจการปรับตน้ทุนในการดาํเนินงานใหล้ดลง 10% จะส่งผลใหมี้ความน่าลงทุนมากยิง่ข้ึน 

ABSTRACT 
 This study about feasibility on investment in long stay for Retired foreigner in Ranong Province. Using in 
depth interview with sample of foreigner who visited Thailand with over 55 years of age and business related person. 
Researcher use information data from an in-depth interview by using hypothesis in expenses report in order to do 
financial statement such as profit-loss statement, Balance sheet, statement of cash flows andInternal Rate ofReturn 
(IRR),PaybackPeriod(PB)Gross Profit margin and Net profit margin.The result of this study show the construction 
cost and other Amenity is THB 12,773,233Labor cost is THB 2,282,400 per-yearfor profit of this project in term of 
room rate , food product, laundry utilities cost are THB 4,958,400. per-year. AfteranalyzedofN PV atyearof20th 
equalto619,011.67IRRaswellinyearof 20th equalto15.88%with(PB) 6years5months. Gross profit margin at 20th equal 
to 29.93% that would lead to considering of invest this project due to NPV has a plus as well as IRR is going up 
preferable better than regular saving rate anyhow, profit in early the 20th years is in low rate of return but if an 
investor adjust all the cost down to 10% it will have a better profit. 
 

คาํสําคญั: ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ท่ีพกัแบบระยะยาว วยัหลงัเกษียณ 
Key Words: Feasibility study, Investment in long stay, Retired foreigner 
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บทนํา 
 จากแนวโน้มของประชากรทั่วโลกพบว่า 
ประชากรโลกท่ีเป็นผูสู้งอายุจะมีจาํนวนเพ่ิมสูงข้ึน
อยา่งมากสืบเน่ืองจากกลุ่มประชากรท่ีเกิดในช่วงหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 หรือประมาณปีพ.ศ. 2489 – 2507 
ซ่ึงเป็นจาํนวนประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกไดเ้ขา้สู่ช่วง
วัยสูงอายุทําให้ประชากรโลกท่ีอายุ 60 ปี ข้ึนไปมี
จํานวนสูงเกือบร้อยละ  40 ของประชากรทั่วโลก
ทั้ งหมดประกอบกับวิทยาการทางการแพทย์ท่ี มี
ความก้าวหน้าข้ึน  การก้าวเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ กบัประเทศท่ีกาํลงัพฒันา มีเวลา
ค่อนขา้งมากในการปรับตวั ทาํให้มีเวลาเตรียมตวัใน
การกา้วสู่สังคมผูสู้งอายคุ่อนขา้งนอ้ยการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวน้ี ประเทศท่ีมีสัดส่วนของผูสู้งอายมุากท่ีสุดใน
โลก 5 ประเทศ คือ อิตาลี ญ่ี ปุ่น กรีซ  เยอรมัน  และ
สวิส เซอ ร์แลนด์  ประเทศ เห ล่าน้ี มี ลักษณะทาง
ประชากรท่ีสาํคญั (ชมพนุูท, 2556: 10 ) 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่สถานการณ์
ดงักล่าวนั้น เป็นส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนกบัหลายประเทศทัว่
โลกและประเทศไทยการก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุ รัฐได้
กาํหนดแผนผูสู้งอายุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนและแนวนโยบายขององคก์ารสหประชาชาติ 
เช่น การวางนโยบายและจดัทาํแผนผูสู้งอายุระยะยาว 
การกาํหนดนโยบายและมาตรการผูสู้งอายุระยะยาว 
การบญัญติัเร่ืองสิทธิของผูสู้งอายุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ท่ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน และการ
ตราพระราชบัญญัติผู ้สู งอายุแห่งชาติ  พ .ศ . 2546 
ประเทศไทยกาํลงักา้วสู่สังคมผูสู้งอาย ุการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอายท่ีุจะเกิดข้ึนในอนาคต
อนัใกลน้ี้ จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายในสังคมตอ้งร่วมมือกนั
กาํหนดเป็นแนวทางการพฒันาเพ่ือให้สังคมไทยเป็น 
สังคมผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ (ลภสัรดา, 2556) 

ข้อ มู ล จ ากส ถิ ติ จําน วน ช าว ต่ างช าติ ท่ี
เกษียณอายแุละมีอายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไปท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั
ในประเทศไทยตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปซ่ึงขออนุญาตวีซ่า

เกษียณอายุ ณ .สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้ งแต่ปี
พ.ศ.2550 - 2554พบวา่ ผ่านมานั้นมี ชาวต่างชาติเขา้มา 
3 อัน ดับ แรกได้แ ก่ ช าวยุโรป จําน วน  4,352 คน
สหรัฐอเมริกาจํานวน 707คนและชาติอ่ืนๆ จํานวน 
1,220 คน  ซ่ึ งแน วโน้ ม จ ากส ถิ ติ จ ะ เห็ น ได้ว่ าผู ้
เกษียณอายชุาวยโุรปและอเมริกามีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองและเหตุผลประการหน่ึงท่ีผูเ้กษียณอายุนิยม
เดินทางเขา้ มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเน่ืองจากมีการ 
Non-Immigrant Visa รหัส  O-A (Long Stay) เป็นการ
ตรวจลงตราสาํหรับคนต่างชาติซ่ึงมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 50 ปี
บริบูรณ์ซ่ึงมีความประสงค์เดินทางเขา้มาใน ประเทศ
ไทยเพื่อพักผ่อนโดยจะได้รับอนุญาตให้พ ํานักใน
ราชอาณาจกัรไดไ้ม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีเดินทางเขา้
มาในราชอาณาจกัรและสามารถอาศยัอยูไ่ดไ้ม่เกิน 1 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีเดินทางเขา้มา (กรมการกงศุลกระทรวง
ต่างประเทศ, 2557 ) 
 จังหวัดระนองได้ รับนโยบายจากแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 
ให้จังหวดัระนองท่ีมีแหล่งนํ้ าแร่ธรรมชาติ เป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปาพร้อมดว้ยสํานกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระนองมีพันธกิจในการ
ประสานงานการปฏิบติัการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬาในระดับจังหวัดเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์การทาํงานให้เข้าสู่เป้าหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจซ่ึง
รายได้จากการท่องเท่ียวทําให้การหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจมีการลงทุนหรือขยายกิจการอนัเป็นผลทาํให้
มีการจา้งงานมากข้ึนในจงัหวดัระนอง (สํานักบริหาร
ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั, 2557)ท่ีพกั
ในจงัหวดัระนองมีดว้ยกนัหลายประเภทเช่นโรงแรมรี
สอร์ทและโฮมสเตยเ์ป็นตน้แต่ละประเภทมีการบริการ
และราคาหลายระดับตามขนาดของท่ีพักส่ิงอาํนวย
ความสะดวกการบริการความปลอดภยัความสะดวกใน
การเดินทางการท่ีลูกคา้จะเลือกท่ีพกัแบบใดข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหลายดา้นซ่ึงโรงแรมเป็นสถานท่ีให้บริการท่ีพกั
ชั่วคราวสําหรับผูเ้ดินทาง (กรมการท่องเท่ียว, 2557) 
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โดยสรุปแลว้ท่ีพกัแต่ละประเภทไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทั้ งหมดซ่ึงลูกค้ามีความ
ตอ้งการในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ทั้งในดา้นบริการส่ิง
อาํนวยความสะดวกบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมจดั
อาห ารทั่ วไปไม่ได้ค ํานึ งถึ งสุ ขภาพมากนักอัน
เน่ืองมาจากกลุ่มลูกคา้ของท่ีพกัทั้ง 3 ประเภทนั้นเป็น
นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ท่ีอยูใ่นวยัท่ียงัไม่ใส่ใจเร่ืองสุขภาพมากนกั 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นช่องทางท่ี
จะจดัทาํท่ีพกัระยะยาวท่ีมีระยะยาวเวลาการพกั 30 วนั
ข้ึนไปสําหรับผู ้เกษียณอายุชาวต่างชาติ  ซ่ึ งมีการ
ผสมผสานบริการลักษณะของรีสอร์ทกับส่ิงอาํนวย
ความสะดวกเทียบกับห้องชุดพร้อมการเน้นบริการ
ดูแลผู ้เกษียณอายุในด้านของอาหารเพ่ือสุขภาพ  มี
พนักงานคอยดูแลการจดักิจกรรมผ่อนคลายโดยทาํเล
ท่ีตั้งจะใกลก้บัธรรมชาติไม่ไกลจากตวัเมืองมากนกัทาํ
ให้เกิดความแตกต่างจากท่ีพกัประเภทอ่ืนๆดว้ยเหตุผล
ท่ีได้กล่าวมาจึงทําให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนท่ีพักแบบระยะยาว
สําหรับผูเ้กษียณอายชุาวต่างชาติในจงัหวดัระนองเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ดงักล่าวต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.เพ่ือศึกษาตน้ทุนของธุรกิจเพ่ือจะนําไปสู่
การสร้างสมมติฐานรายจ่ายและศึกษาโครงสร้างตลาด
จากการประกอบการธุรกิจท่ีพักระยะยาวสําหรับ
ชาวต่างชาติวัยหลังเกษียณเพ่ือนําไปสู่สมมติฐาน
รายได ้
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
ท่ีพกัระยะยาวสําหรับชาวต่างชาติวยัหลงัเกษียณ ใน
จงัหวดัระนอง 
 3.เพ่ื อนํ าข้อ มู ลอัต ราส่ วนท างก าร เงิน 
จุดคุ้มทุน  ระยะเวลาคืนทุน  ของโครงการในการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน เพ่ือใช้

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจลงทุนและลดความ
เส่ียงโครงการลงทุน 

 
วธีิการวจิัย 

ขั้นตอนท่ี  1 ศึกษาเก่ียวกับต้นทุนและ
ค่ าใช้ จ่ ายในการก่อส ร้างและบ ริห ารงาน  และ
โครงสร้างตลาดจากการประกอบการธุรกิจท่ีพกัระยะ
ยาวสาํหรับชาวต่างชาติวยัหลงัเกษียณ 
การกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

ผู ้ ให้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ใน ก าร ศึ ก ษ า  คื อ 
ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย อายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป
จาํนวน 17 คนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
ได้แก่  เจ้าของกิจการ  ผู ้จัดการทั่วไป  ผู ้ออกแบบ
ก่อสร้าง ผูป้ฏิบติังาน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในนโยบายการ
ส่งเสริมธุรกิจเก่ียวกบัผูสู้งอายุจาํนวน 8คนการศึกษา
โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการแนะนํา
ของหน่วยตัวอย่าง ท่ีถูกสัมภาษณ์ไปแล้ว ผูว้ิจัยจะ
ขอใหแ้นะนาํผูท่ี้มีคุณลกัษณะตรงกบังานวิจยั เพ่ือท่ีจะ
เกบ็ขอ้มูล ไปเร่ือยๆ จนขอ้มูลท่ีรับเกิดความอ่ิมตวั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

คือ แบบสัมภาษณ์ 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ใชว้ิธีเก็บ รวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนั เช่น การ
สัมภาษณ์ขอ้มูลแบบเชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 
การจัดทาํและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การนาํผลสรุปการวิจยัท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 
มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้อ้างอิง
แนวคิดและทฤษฎีตามท่ีผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรมใน
บทท่ี 2 โดยจะกาํหนดสมมติฐานเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 
ดงัน้ี 

การประมาณต้นทุนและรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่า
ปรับแต่งภูมิทศัน์ ค่าพฒันาสาธารณูปโภค ค่าตกแต่ง
ห้องพกัและเคร่ืองใชใ้นห้องพกั ค่าอุปกรณ์ สาํนกังาน
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แ ล ะ ค่ าพ าห น ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก าร ดํ า เนิ น ง าน 
ประกอบดว้ย ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจดัการ 

การประมาณการผลตอบแทนของ
โครงการ ดาํเนินการวิเคราะห์และคาํนวณผลตอบแทน 
ประกอบด้วย  รายได้จากการบริการห้องพักและ
กิจกรรมต่างๆนาํงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสดมาวิเคราะห์ โดยใช ้เกณฑ์วดัความคุม้ค่าในการ
ลงทุน ประกอบดว้ย กระแสเงินสดสุทธิ มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ  ระยะคืนทุน  อัตราส่วนเงิน ทุน
หมุนเวยีน อตัรากาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรสุทธิ 
 การวดัผลความคุม้ค่าการลงทุนมาตดัสินใจ
วา่จะลงทุนหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการตดัสินใจลงทุน
เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของ
โครงการ มีสูตรคาํนวณ ดงัน้ี (ชูชีพ, 2544) 
 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NetPresentValue: NPV)การ

วิเคราะห์โครงการ จะใชว้ิธีการวิเคราะห์โดยการหา
ผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับ กบั
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจลงทุน 
 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal 
Rate ofReturn :IRR)หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ
ลงทุน 
  
ผลการวจิัย 

ส่วนท่ี1ตน้ทุนของธุรกิจเพ่ือจะนําไปสู่การ
สร้างสมมติฐานรายจ่ายและศึกษาโครงสร้างตลาดจาก
การป ระกอบการ ธุ ร กิ จ ท่ี พัก ระยะยาวสํ าห รับ
ชาวต่างชาติวัยหลังเกษียณเพ่ือนําไปสู่สมมติฐาน
รายได ้

ตารางที่ 1 แสดงตน้ทุนงานก่อสร้างและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 

รายการ งบประมาณ 
ค่าท่ีดิน พื้นท่ี 5 ไร่  800,000 
ค่าก่อสร้างอาคารสโมสรและอาคารบา้นพกั 7,492,000 
ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 387,500 
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน 87,135 
ค่าอุปกรณ์หอ้งครัว หอ้งอาหาร และงานซกัรีด 155,930 
อุปกรณ์บริการหอ้งออกกาํลงักาย 66,970 
ค่าเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอาํนวยความสะดวกประจาํหอ้งพกั 1,443,000 
อุปกรณ์ชุดเคร่ืองท่ีนอน 136,884 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทางการตลาดก่อนดาํเนินงาน 214,814 
ค่ายานพาหนะ 1,489,000 
เงินสดหมุนเวยีนในกิจการ 500,000 

รวม 12,773,233 
ท่ีมา: ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
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ตารางที่ 2 แสดงตน้ทุนค่าจา้งพนกังาน 
 

ตาํแหน่ง จาํนวน (คน) เงินเดือนและประกนัสังคม/ปี 
ผูจ้ดัการ 1 249,000 
พนกังานตอ้นรับ 2 258,000 
พนกังานขาย 1 189,000 
ผูป้ระกอบอาหาร 1 129,000 
ผูช่้วยผูป้ระกอบอาหาร 1 100,800 
พนกังานเสริฟ 1 100,800 
พนกังานธุรการและบญัชี 1 189,000 
คนดูแลสวนและอาคารสถานท่ี 1 100,800 
คนขบัรถ 1 126,000 
พนกังานทาํความสะอาด 3 177,600 
พนกังานรักษาความปลอดภยั 2 153,600 
ทีมแพทยแ์ละพยาบาล ทีมจากโรงพยาบาลอาํเภอ 180,000 
 รวม 2,282,400 

ท่ีมา: ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
 

ตารางที่ 3 การประมาณการรายไดข้องโครงการ 
 

รายการ ช่วงเดือน ตุลาคม-มีนาคม ช่วงเดือน เมษายน-กนัยายน 
รายไดจ้ากค่าเช่าท่ีพกั 1,500,000 720,000 
รายไดจ้ากค่าอาหาร 1,260,000 720,000 
รายไดจ้ากค่าซกัรีด 42,000 24,000 
รายไดจ้ากค่าบริการนํ้าประปา 9,000 5,400 
รายไดจ้ากค่าบริการไฟฟ้า 168,000 126,000 
รายไดจ้ากค่าบริการไปแช่นํ้าแร่ 240,000 144,000 

รวมรายไดแ้ต่ละช่วง 3,219,000 1,739,400 
รวมรายไดท้ั้งส้ิน 4,958,400 

ท่ีมา: ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
 

ส่ วน ท่ี  2  จากข้อ มูลสมมติฐานรายจ่าย 
สมมติฐานรายไดน้าํมาวเิคราะห์รายงานทางการเงิน  

รายงานทางการเงิน ได้แก่งบกาํไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกระแสเงินสด  และ
อัตราส่วนทางการเงิน  ได้แก่  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 
ระยะเวลาคืนทุน(PB) อตัรากาํไรขั้นตน้(Gross Profit 
Margin)อตัรากาํไรจากผลการดาํเนินงาน (Operating 
Profit Margin)และอตัรากาํไรสุทธิ(Net Profit margin) 
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4 งบกาํไรขาดทุน 
ท่ี รายการ 

ประมาณการกาํไร/-ขาดทุนปีท่ี1- 10 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

1 ยอดขาย 
 

4,958,400.00  4,958,400.00  5,305,488.00  5,676,872.16  6,074,253.21  6,377,965.87  6,696,864.17  7,031,707.37   7,383,292.74   7,752,457.38  

2 หกัตน้ทุนแปรผนั 990,672.00 990,672.00 1,060,019.04 1,134,220.37 1,213,615.80 1,274,296.59 1,338,011.42 1,404,911.99 1,475,157.59 1,548,915.47 

3 หกัตน้ทุนคงท่ี 1,953,600.00 2,070,816.00 2,195,064.96 2,326,768.86 2,466,374.99 2,614,357.49 2,771,218.94 2,937,492.07 3,113,741.60 3,300,566.09 

4 หกัค่าเส่ือมราคา 1,112,721.60 1,112,721.60 1,112,721.60 1,112,721.60 1,112,721.60 393,975.00 393,975.00 393,975.00 393,975.00 393,975.00 

5 
กาํไร/(ขาดทุน)
ขั้นตน้ 901,406.40 784,190.40 937,682.40 1,103,161.33 1,281,540.82 2,095,336.79 2,193,658.81 2,295,328.31 2,400,418.56 2,509,000.82 

6 
หกัค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร 249,000.00 263,940.00 279,776.40 296,562.98 314,356.76 333,218.17 353,211.26 374,403.93 396,868.17 420,680.26 

7 
กาํไร/(ขาดทุน)จาก
การดนง. 652,406.40 520,250.40 657,906.00 806,598.35 967,184.06 1,762,118.63 1,840,447.55 1,920,924.38 2,003,550.38 2,088,320.56 

8 หกัดอกเบ้ียจ่าย 801,495.26 623,385.21 445,275.15 267,165.09 89,055.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ
ก่อนหกัภาษี -149,088.86 -103,134.81 212,630.85 539,433.26 878,129.03 1,762,118.63 1,840,447.55 1,920,924.38 2,003,550.38 2,088,320.56 

1
0 หกัภาษีเงินได2้0% - - 42,526.17 107,886.65 175,625.81 352,423.73 368,089.51 384,184.88 400,710.08 417,664.11 
1
1 กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ -149,088.86 -103,134.81 170,104.68 431,546.61 702,503.22 1,409,694.90 1,472,358.04 1,536,739.50 1,602,840.31 1,670,656.44 
1
2 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ
สะสมยกไป -149,088.86 -252,223.67 -82,118.99 349,427.62 1,051,930.84 2,461,625.74 3,933,983.78 5,470,723.28 7,073,563.59 8,744,220.04 

 
ตารางที ่5 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ลาํดบัท่ี รายการตน้ทุน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 

  สินทรัพย ์                 

  สินทรัพยห์มุนเวยีน (Current Asset)                 

1 เงินสด 0.00  -1,134,566.86  -2,302,451.87  -3,216,473.89  -3,869,540.01  -4,252,178.88  -2,537,578.78  -670,248.56  

2 ลูกหน้ีการคา้ 0.00  413,200.00  413,200.00  442,124.00  473,072.68  506,187.77  531,497.16  558,072.01  

3 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  0.00  -721,366.86  -1,889,251.87  -2,774,349.89  -3,396,467.33  -3,745,991.11  -2,006,081.62  -112,176.55  

  สินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset)                 

4 รวมสินทรัพยถ์าวร 11,473,233.00  10,360,511.40  9,247,789.80  8,135,068.20  7,022,346.60  5,909,625.00  5,515,650.00  5,121,675.00  

5 รวมสินทรัพยท์ั้งหมด 11,473,233.00  9,639,144.54  7,358,537.93  5,360,718.31  3,625,879.27  2,163,633.89  3,509,568.38  5,009,498.45  

  หน้ีสิน (Liability)                 

  หน้ีสินหมุนเวยีน (Current Liability)                 

6 เจา้หน้ีการคา้ 0.00  507,124.20  521,776.20  545,975.70  571,713.85  599,089.05  535,328.63  562,900.67  

7 เงินกูร้ะยะสั้น (S/T Loan) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

8 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน (6+7) 0.00  507,124.20  521,776.20  545,975.70  571,713.85  599,089.05  535,328.63  562,900.67  

9 เงินกูร้ะยะยาว (L/T Loan) 10,960,619.00  8,768,495.20  6,576,371.40  4,384,247.60  2,192,123.80  0.00  0.00  0.00  

10 รวมหน้ีสินทั้งหมด(8+9) 10,960,619.00  9,275,619.40  7,098,147.60  4,930,223.30  2,763,837.65  599,089.05  535,328.63  562,900.67  

  ทุน/ส่วนของเจา้ของ (Owner)                 

11 ทุน 512,614.00  512,614.00  512,614.00  512,614.00  512,614.00  512,614.00  512,614.00  512,614.00  

12 กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิสะสม ยกไป 0.00  -149,088.86  -252,223.67  -82,118.99  349,427.62  1,051,930.84  2,461,625.74  3,933,983.78  

13 รวมส่วนของเจา้ของ  512,614.00  363,525.14  260,390.33  430,495.01  862,041.62  1,564,544.84  2,974,239.74  4,446,597.78  

14 รวมหน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  11,473,233.00  9,639,144.54  7,358,537.93  5,360,718.31  3,625,879.27  2,163,633.89  3,509,568.38  5,009,498.45  

  

สินทรัพย ์- หน้ีสิน&ส่วนของเจา้ของ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

(ตรวจสอบสมการทางบญัชี) บญัชีลงตวั บญัชีลงตวั บญัชีลงตวั บญัชีลงตวั บญัชีลงตวั บญัชีลงตวั บญัชีลงตวั บญัชีลงตวั 
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ตารางที ่6 งบกระแสเงินสด 
1.กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (EBIT) 0.00  652,406.40  520,250.40  657,906.00  806,598.35  967,184.06  1,762,118.63  1,840,447.55  
ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 0.00  1,112,721.60  1,112,721.60  1,112,721.60  1,112,721.60  1,112,721.60  393,975.00  393,975.00  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 0.00  1,765,128.00  1,632,972.00  1,770,627.60  1,919,319.95  2,079,905.66  2,156,093.63  2,234,422.55  
หกั:ภาษีธุรกิจ 0.00  0.00  0.00  -42,526.17  -107,886.65  -175,625.81  -352,423.73  -368,089.51  
บวก:การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ  0.00  93,924.20  14,652.00  -4,724.50  -5,210.53  -5,739.89  -89,069.80  997.18  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานสุทธิ 0.00  1,859,052.20  1,647,624.00  1,723,376.93  1,806,222.77  1,898,539.96  1,714,600.10  1,867,330.22  

2.กระแสเงินสดท่ีใชใ้นกิจกรรมการลงทุน ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน CAPEX  -11,473,233.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
กระแสเงนิสดทีใ่ช้ในกจิกรรมการลงทุนสุทธิ -11,473,233.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

3.กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 
การเพ่ิมทุน 512,614.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
ดอกเบ้ียจ่าย 0.00  -801,495.26  -623,385.21  -445,275.15  -267,165.09  -89,055.03  0.00  0.00  
เบิกใชเ้งินกูร้ะยะสั้น 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้น 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เบิกใชเ้งินกูร้ะยะยาว 10,960,619.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 0.00  -2,192,123.80  -2,192,123.80  -2,192,123.80  -2,192,123.80  -2,192,123.80  0.00  0.00  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินสุทธิ (Net 
Cash Flow from Financing Activities) 11,473,233.00  -2,993,619.06  -2,815,509.01  -2,637,398.95  -2,459,288.89  -2,281,178.83  0.00  0.00  

เงนิสดสุทธิจากการเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (Net Cash Increase (Decrease) 
during Peiod) 0.00  -1,134,566.86  -1,167,885.01  -914,022.02  -653,066.12  -382,638.87  1,714,600.10  1,867,330.22  

ดุลเงินสดณ จุดเร่ิมตน้ (Beginning Cash Balance)   0.00  -1,134,566.86  -2,302,451.87  -3,216,473.89  -3,869,540.01  -4,252,178.88  -2,537,578.78  

ดุลเงินสดณ จุดส้ินสุด (Ending Cash Balance) 0.00  -1,134,566.86  -2,302,451.87  -3,216,473.89  -3,869,540.01  -4,252,178.88  -2,537,578.78  -670,248.56  

วงเงินกูห้มุนเวยีนระยะสั้น (O/D) 82,556.00  82,556.00  82,556.00  82,556.00  82,556.00  82,556.00  82,556.00  82,556.00  
 

อัตราส่วนทางการเงินได้แก่มูลค่าปัจจุบัน
สุท ธิ (N PV )อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
(IR R )ระยะ เวลาคืน ทุน (P B )อัต รากําไรขั้ น ต้น
(GrossProfitMargin)อตัรากาํไรจากผลการดาํเนินงาน
(O peratingP rofitM arg in )และอัตรากําไร สุท ธิ
(NetProfitmargin) 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV)ณปีท่ี20มีค่าเท่ากบั
619,001.67บาท 

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR)ณ.ปี
ท่ี20มีค่าเท่ากบั15.88% 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 6ปี5เดือน 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ณ.ปี

ท่ี 20 มีค่าเท่ากบั 29.93% 
อั ต ร า กํ า ไ ร จ า ก ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

(OperatingProfitMargin)ณ.ปีท่ี20มีค่าเท่ากบั29.39% 
อตัรากาํไรสุทธิ(NetProfitmargin)ณปีท่ี20มี

ค่าเท่ากบั22.43% 
 

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของเหตุการณ์ประเมนิระยะคืนทุนทางธุรกจิ 
ตารางที่ 7 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

ต้นทุนเพิม่ขึน้10% ต้นทุนลดลง10% รายได้เพิม่ขึน้10% รายได้ลดลง10% 
NPVณ.ปีท่ี20 -1,001,023.49 2,202,354.65 3,276,850.13 -2,154,196.40 
IRRณ.ปีท่ี20 13.52% 18.04% 19.46% 11.74% 

PB 7ปี4เดือน 5ปี9เดือน 5ปี5เดือน 8ปี2เดือน 
GPM 25% 34% 34% 24% 
OPM 25% 34% 34% 24% 
NPM 19% 26% 26% 18% 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนท่ี
พกัแบบระยะยาวสาํหรับชาวต่างชาติวยัหลงัเกษียณใน
จงัหวดัระนองจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัชาวต่างชาติ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจทาํให้ทราบว่า
กลุ่มลูกค้าจะช่วงอายุ55-75ปีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือน
ประมาณ2,500-6,000เหรียญสหรัฐข้ึนไปเป็นชาวทวีป
ยโุรปและอเมริกาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัการออกแบบ
ควรเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่ายใชว้สัดุท่ีมีความแขง็แรงซ่ึง
ทาํให้ตน้ทุนการก่อสร้างไม่สูงมากนักเน้นประโยชน์
ใช้สอยการจดัพ้ืนท่ีสวนควรใช้ตน้ไมท่ี้เหมาะสมไม่
แน่นมากจนเกินไปเวน้พ้ืนท่ีเป็นสนามหญา้เพ่ือให้ได้
ใชป้ระโยชน์ในการพกัผ่อนการคดัเลือกพนักงานท่ีมี
คุณลกัษณะเหมาะสมแก่งานด้านบริการและจาํนวน
พนักงานให้เพียงพอกบังานท่ีตอ้งให้บริการแก่ลูกคา้
ซ่ึงการยา้ยท่ีพกัระยะยาวของชาวต่างชาติมายงัประเทศ
ไทยนั้ นเพ่ือได้รับการดูแลท่ีดีอยู่ในสภาพแวดล้อม
พื้ น ท่ีบรรยากาศสังคมท่ี ดีและราคาไม่แพงซ่ึงได้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโตโยตา้(Toyota,2012:708-
719)ทาํการศึกษาเร่ืองธุรกิจเก่ียวกบัการเกษียณอายเุป็น
อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผล
การศึกษาพบว่าหลักสําคัญของอุตสาหกรรมธุรกิจ
เก่ียวกับเกษียณอายุซ่ึงเป็นผูท่ี้รับเงินบาํนาญมักท่ีจะ
แสวงหาการดูแลในสังคมท่ีดีและราคาไม่แพงซ่ึงใน
ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีความสนใจ
ต่อชาวต่างชาติและควรส่งเสริมการแข่งขัน เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติในฐานะท่ี เป็น
ประเทศท่ีมีศกัยภาพแสดงให้เห็นวา่การดูแลท่ีแตกต่าง
กันของภูมิภาคน้ีกับประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้
อุตสาหกรรมการเกษียณอายุมีความสัมพัน ธ์กับ
ต่ างช าติ โด ย เฉพ าะป ระ เท ศสห รัฐอ เม ริก า ซ่ึ ง
อุตสาหกรรมท่ีพกัสําหรับผูสู้งอายุของประเทศไทย,
มาเลเซีย,อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เป็นท่ีไดรั้บความนิยม
และจากการสัมภาษณ์ทาํให้ผูว้ิจยัไดส้มมติฐานรายจ่าย
ในส่วนของต้นทุนงานก่อสร้างและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกอยู่ ท่ี12,773,233บาทสําห รับต้นทุนค่ าจ้าง

พนกังานอยูท่ี่2,282,400บาท ต่อปีสาํหรับการประมาณ
การรายได้ของโครงการในส่วนของค่ าเช่าท่ีพัก
ค่าอาหารค่าซักรีดค่าบริการนํ้ าประปาค่าบริการไฟฟ้า
ค่าบริการไปแช่นํ้ าแร่จาํนวนทั้งส้ิน4,958,400บาทต่อปี
โดยเม่ือผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินใน
ส่วนของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV)ณ.ปีท่ี20มีค่าเท่ากบั
619,01 1.67อัต ราผลตอบแทนภายใน โครงการ
(IRR)ณปีท่ี20มีค่าเท่ากับ15.88%ระยะเวลาคืนทุน
( P B ) 6ปี 5เ ดื อ น อั ต ร า กํ า ไ ร ขั้ น ต้ น
(GrossProfitMargin)ณ .ปีท่ี20มีค่าเท่ากับ29.93%ซ่ึง
จากการพิจารณาแลว้อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าลงทุนเน่ืองจาก
ค่าNPVมีค่าเป็นบวกและค่าIRRมีค่ามากกวา่การลงทุน
อ่ืนๆเช่นฝากเงินในธนาคารแต่ทั้งน้ีอตัรากาํไรขั้นตน้
ในปีท่ี20อยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งตํ่าแต่เม่ือพิจารณาถึงค่า
ความอ่อนไหวแล้วพบว่าหากเจ้าของกิจการปรับ
ต้นทุนในการดาํเนินงานให้ลดลง10%จะส่งผลให้มี
ความน่าลงทุนมากยิ่งข้ึนไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุชาดา (2555)วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดัปทุมธานีโดย
ระยะเวลา15ปี โดยเงินลงทุน20,917,540บาทโดย
โครงการน้ีมีระยะเวลาคืนทุน(PB)4ปี1เดือน25วัน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV)เท่ากับ
23,732,206.11บาทอัตราอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ(IRR)เท่ากับ23.73%ซ่ึงสรุปได้ว่าผลรับท่ี
ออกมามีค่าเป็นบวกสอดคล้องกันและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคุม้ค่าท่ีจะลงทุนในโครงการอพาร์ท
เมน้ทซ่ึ์งงานวจิยัช้ินน้ีของผูว้จิยัผลรับท่ีออกมามีค่าเป็น
บวกสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวท่ีจะ
คุม้ค่าแก่การลงทุนและเน่ืองด้วยขอ้มูลของประเทศ
ไทยท่ีติดอนัดบัท่ีคนอเมริกนัวยัเกษียณอายอุยากมาอยู่
ดว้ยเหตุผลมากมายและยงัอา้งถึงค่าครองชีพต่อเดือน
ตํ่ามาก(ประมาณ15,000บาท)ซ่ึงตํ่ากว่าค่าครองชีพใน
สหรัฐฯมากกว่าคร่ึงสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้ น ฐ าน ท่ี พ ร้ อ ม แ ล ะ ไ ด้ ม าต ร ฐ าน เช่ น ท่ี พั ก
สถานพยาบาลอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานสากลและการแพทย์
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ทางเลือกใหม่ท่ีชาวต่างชาติใหค้วามสนใจกนัเป็นอยา่ง
มากศูนยก์ลางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ระเทศ
ไทยอยู่ ศูนย์กลางทําให้ เหมาะในการเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศเพื่อนบา้นต่างๆและเป็นศูนยก์ลาง
การบินนานาชาติ(ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคาร
ไทยพานิชย,์ 2557)ดงันั้นการลงทุนท่ีพกัแบบระยะยาว
สาํหรับชาวต่างชาติวยัหลงัเกษียณในจงัหวดัระนองจึง
ควรแก่การลงทุน 

 
เอกสารอ้างองิ 
กรมการกงศุล. การตรวจลงตราสาํหรับคนต่างชาติท่ี

อาย5ุ0ปีข้ึนไปเขา้มาเพ่ือพกัผอ่นโดยพาํนกั
ได1้ปี (Non-Immigrant Visa“O-
A”LongStay)[ออนไลน์] 2557[อา้งเม่ือ 27 
กรกฏาคม 2557]. จาก
http://www.consular.go.th/main/th/services/
1287/19769 

กรมการท่องเท่ียว.รายช่ือสถานประกอบการท่ีพกั 
 เพ่ือการท่องเท่ียวประเภทโรงแรมรีสอร์ทท่ี

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานประจาํปี.
[ออนไลน์]2557[อา้งเม่ือ 1กนัยายน 2557]. 
จาก 
http://www.tourism.go.th/2014/th/servicede
v/index.php?ItemID=&page=1 

จรินทร์ เทศวานิช. เงินการตลาดเงินและสถาบนั 
การ เงิน  (ฉบับป รับป รุงและ เพ่ิ ม เติม ).
กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่; 2547. 

ชมพูนุท  พรหมภักด์ิ.  การเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุของ
ประ เทศไทย .สํ านักวิช าการสํ านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 16 ,3 (สิงหาคม): 10-12; 
2556. 

ชู ชีพพิพัฒ น์ ศิถี . เศรษฐศาสตร์การวิ เคราะห์
โครงการ . พิมพ์ค ร้ังท่ี4. กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2544. 

ลภสัรดา วลยักมลลาศ. การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสั งคมผู ้สู งอายุ . การประชุม
หาดใหญ่วิชาการคร้ังท่ี 4; พฤษภาคม  
2556. 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ. 
แผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามัน 
(ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-
2 560 (ฉ บั บ ท บ ท วน ) . สํ านั ก บ ริ ห าร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั; 
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