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The objectives of this study were 1. to explore general information of the 

investment project of auto accessories online business, 2. to explore the investment 

feasibility of auto accessories online business, and 3. to explore cost and benefits of 

such investment project for further real investment. The methodology was 

conducted by studying the online business operation of auto accessories 

entrepreneurs. Data were collected by in-depth interview.  

The results of this study showed that the informants mostly were males 

and those aged 30 years or above. The feasibility analysis results showed that 

average payback period of the project was 2 years; first year net profit was 1,024,000 

baht; cash flow at the end of the year was 1,454,469baht; IRR was 51.72%; and NPV 

was 16,232,022.71 Baht. Based on this financial analysis, this investment project 

would be attractive as it had higher return than other businesses and satisfactory 

payback period. The findings would be beneficial for those interested in making plan 

to invest in auto accessories online business. The sensitivity analysis .The cost 

increase of 5 percent in the case of a fixed rental income. Found that there is a 

positive net cash flow represents the total amount 12,478,704.61 Baht gained from 

the project is worth more than the initial investment. The recognition program.The 

revenue fell 5 percent, while fixed costs. Found that the amount of 12,979,147.03 

Baht means net cash flow of the project is greater than the initial investment. 
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันสังคมที่มีความกาวล้ําทางดานเทคโนโลยีของเครือขายอินเทอรเน็ตที่เปนศูนย

รวมของการเช่ือมโยงโลกในปจจุบันไปยังโลกแหงอนาคต ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ

มนุษยเราเปนอยางมาก อาจกลาวไดวาการสืบคนขอมูลที่เราตองการ (ปยะฤกษ มีอุดมพงศ, 2558)

สามารถกระทําไดโดยงาย เพียงแครูจักใชอินเทอรเน็ตใหถูกตองและเหมาะสมตอการใชงาน ไมวาจะ

เปนสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ ทําใหเครือขายการใชงานอินเทอรเน็ตไดกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน

ของมนุษยเราไปแลว (สิริมา ตรีรัตนไพบูลย, 2555) โดยมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของคนเราเปน

อยางมาก เพราะทําใหวิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณอยูเสมอ เน่ืองจากอินเทอรเน็ตจะมีการ

เสนอขอมูลขาวปจจุบันที่เกิดข้ึนใหผูใชทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ซึ่งขณะน้ีมีการใชงานในผูใชสวน

บุคคลหลายลานคน และมีแนวโนมวาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของระบบเครือขายใหมีผูใชงานเพิ่ม

อีกหลายพันลานคนทั่วโลกในไมชาน้ี  (กาญจนา กิจบุญธรรม, 2555) 

สารสนเทศที่เสนอในอินเทอรเน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อสนองความสนใจและ

ความตองการของผูใชทุกกลุม อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงสารสนเทศสําคัญสําหรับทุกคน เพราะสามารถ

คนหาสิ่งที่ตนสนใจไดในทันที โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปคนควาในหองสมุด หรือแมแตการรับรู

ขาวสารทั่วโลก ก็สามารถอานไดในอินเทอรเน็ตจากเว็บไซตตาง ๆ ของหนังสือพิมพ (บุญลักษณ  

เอี่ยมสําอางค, 2555)  

อินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งสําคัญที่เราจะใชประโยชนจากที่มีผูใชเปนจํานวนมาก และสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ  ไดงายข้ึน จึงเกิดการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ตในปจจุบัน (พรพรหม กฤดากร, 

2557) หลายคนเลือกที่จะใชอินเทอรเน็ตเปนตัวสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ 

เพราะจะสามารถรับรูถึงขอมูลและราคาที่สามารถนํามาเปรียบเทียบซื้อได วาราคาที่จะซื้อน้ันมีความ

สมเหตุสมผลหรือไม จึงเกิดการทําธุรกิจออนไลนในปจจุบัน การขายสินคาบนโลกออนไลนเปนที่นิยม

กันอยางมาก โดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลนที่ทําธุรกิจขายของมากที่สุดก็คือ เฟซบุก เพราะคนไทยน้ัน

มีสถิติการใชเฟซบุกที่สูงมาก โดยอยูในอันดับที่ 9 ของโลก หรือประมาณ 28 ลานคน (วิทยา มาลารัตน, 

2557) ดังน้ัน การขายของบนเฟซบุกจึงเปนตัวเลือกที่สามารถเขาถึงผูคนไดมากที่สุด ที่มีจํานวนเพิ่มมาก

ข้ึนเรื่อย ๆ เปนที่นิยมเปนอยางมาก ในปจจบุัน สามารถเริ่มตนทําไดงาย และสินคาที่ขายในเว็บไซตน้ัน

รับเงินสด และสามารถเลือกที่จะสั่งซื้อสินคาลวงหนาได เพราะฉะน้ัน ไมมีความจําเปนที่ตองซื้อสินคามา

เกบ็ไวมาก ๆ แตจะมีความยุงยากก็คือ การจัดสงสินคาไปใหแกลูกคาปลายทาง ซึ่งบางครั้งอาจมียอด

จํานวนการสั่งซื้อที่สูงมาก (ธุรกิจออนไลน, 2558) 
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นอกจากดานการคาแลว อินเทอรเน็ตยังมีบทบาททางดานการศึกษาสามารถใชเปนแหลง

คนควาหาขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานการบันเทิง ดานการแพทย และอื่นๆ ที่

นาสนใจ (มาลี บุญศิริพันธ, 2558) ซึ่งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทําหนาที่เสมือนเปนหองสมุด

ขนาดใหญที่มีสิ่งสรางสรรคหลาย ๆ ดาน ดานการบันเทิง เชน การคนหาวารสารตาง ๆ ผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่เรียกวา นิตยสารออนไลน (อานนท  อาภาเขต, 2557) รวมทั้งหนังสือพิมพ

และขาวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอรเหมือนกับวารสารตามรานหนังสือทั่ว ๆ 

ไป และมีบริการดานความบันเทิงหลายรูปแบบตาง ๆ เชน รายการโทรทัศน เกม เพลง รายการวิทยุ 

เปนตน เราสามารถเลือกใชบริการเพื่อความบันเทิงไดตลอด 24 ช่ัวโมง   โดยอินเทอรเน็ตไดนํามาใช

เปนเครื่องมือที่จําเปนสําหรับงานไอที ทําใหเกิดชองทางในการเขาถึงขอมูลที่รวดเร็ว ชวยในการ

ตัดสินใจ และบริหารงาน ทั้งระดับบุคคลและองคกร (สุนิสา จิตตเจริญวงศ, 2558) 

อินเทอรเน็ตยังมีสวนชวยในกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมตาง ๆ อีกดวย โดย

สนับสนุนการออกแบบชิ้นสวนตางในการผลิต การปฏิบัติงาน การซอมบํารุงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น 

และสรางบริการที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ในอุตสาหกรรมการผลิตตาง  ๆ เชน

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต ในรูปของวิธีการใหมในการเชื่อมโยงเครื่องจักร กับการ

ออกแบบเชื่อมโยงกัน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ยานพาหนะ เครือขายผานเซ็นเซอร การ

ควบคุม และซอฟตแวรประยุกตข้ันสูง ทั้งหมดผานระบบอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกวา “อินเทอรเน็ต

เชิงอุตสาหกรรม” โดยการผสานเครื่องจักรเขากับเซ็นเซอรและซอฟตแวรที่เช่ือมโยงเครือขายเขา

ดวยกัน (Konecranes Agilon Thailand, 2558) 

อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตของไทยไดมีการขยายการลงทุน และมุงพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางตอเน่ือง จนสามารถผลิตช้ินสวนใหมีความหลากหลาย ตลอดจน

มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอยูในระดับที่ผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตระดับโลกยอมรับ  

ทําใหสามารถสงออกไปจําหนายยังประเทศตาง ๆ ไดเพิ่มข้ึน เพราะรถยนตไดมีบทบาทตอการดํารง 

ชีวิตเปนอยางมาก เพื่อใชประโยชนในดานตาง ๆ ชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับมนุษย 

ทั้งเรื่องสวนตัวและการทําธุรกิจ การงาน ทองเที่ยว เชน การมีรถยนตไวเดินทางเพื่อไปทํางานหรือทํา

ภารกิจสวนตัว การทองเที่ยวก็เปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่เปนที่นิยม เพื่อการพักผอน แตสําหรับบางคน

อาจจะใชเพื่อเปนของสะสม รถยนตบางรุนน้ันแมจะเกาแตราคาไมตก เปนของสะสมของคนมีฐานะ 

โดยเฉพาะรถที่นิยมนํามาแตงแลวเก็บสะสม ซึ่งบทบาทของรถยนต ทําใหในปจจุบันอุตสาหกรรม

ช้ินสวนยานยนตในประเทศไทยสรางงานใหกับแรงงานจํานวนกวา 100,000 คน มีผูผลิต 1,657 ราย

และโรงงานรวม 2,237 แหง โดยทั่วไปผูผลิตช้ินสวนยานยนตจะมีตลาดในการจัดจําหนายช้ินสวนอยู 

2 ตลาดหลัก คือ ตลาดช้ินสวนเพื่อนําไปใชประกอบยานยนต (Original Equipment Market: OEM) 

และตลาดช้ินสวนทดแทน หรืออะไหลทดแทน (Replacement Equipment Market: REM)  

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) 
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ตารางที่ 1 ยอดจําหนายรถยนตทั้งในและตางประเทศ ป พ.ศ. 2553 – 2557 

 

ปพ.ศ. 

ยอดจําหนาย

รถยนตในประเทศ 

(คัน) 

อัตราการเจริญ 

เติบโตรถยนตใน

ประเทศ(รอยละ) 

ยอดจําหนาย

รถยนตใน

ตางประเทศ 

(คัน) 

อัตราการเจริญ 

เติบโตรถยนตใน

ตางประเทศ 

(รอยละ) 

2553 786,096 43.2 896,065 67.3 

2554 796,123 1.3 735,627 -17.9 

2555 1,436,144 80.4 1,020,059 38.7 

2556 1,330,680 -7.3 1,106,634 8.5 

2557 881,883 -33.7 1,126,081 1.8 

 

ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สรุปสถานการณอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

ของ SMEs ไทย, เขาถึงเมือ่ 2 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.sme.go.th/th/images/data  

 

จากตารางที ่1 จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยเติบโตมาโดยตลอดจะมี

ชวงของป พ.ศ. 2554 ที่เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญของประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหเศรษฐกิจ

รถยนตเกิดการเจริญเติบโตที่นอยลงเปนอยางมาก ทําให ป พ.ศ.2555 เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน

เปนอยางมากจากการขาดแคลนการจําหนาย จนปจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการผลิต

รถยนตทุกโรงงานรวมกันประมาณ 2.8 ลานคันตอป แตขณะน้ียังไมสามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่

เพราะตลาดมีการชะลอตัวลง ทําใหคาดวาปน้ีจะมียอดการผลิตประมาณ 1.95 ลานคัน ลดลงจากปที่

แลวประมาณ 25% แตเช่ือวาไทยจะกลับมามีการผลิตเพิ่มเปน 2.2 ลานคันในปหนา จากการมี

เสถียรภาพของรัฐบาล เศรษฐกิจเริ่มฟนและการสงออกปรับตัวดีข้ึน (จักรมนฑ ผาสุกวนิช, 2558) 

ทั้งน้ี ยังมีอีกสวนหน่ึงของอะไหลรถยนตที่มุงเนนการใชงานแลว การแตงรถยนตหรือปรับปรุงช้ินสวน

ตาง ๆ ที่ ใช ในการตกแต งรถยนต ในป จจุบันได รับความนิยมมากข้ึนจากอดีต ไมว าจะเป น 

เครื่องยนต รูปลักษณภายนอกหรือประสิทธิภาพ นอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานข้ึนอยูกับลักษณะ

การใชงาน วัตถุประสงค และทุนทรัพย และในปจจุบันมีโรงงานผูผลิตสวนรถยนตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

อยูหลายย่ีหอ ทั้งของไทย นําเขา และจากโรงงานผูผลิตรถยนตเอง ผูแตงรถสามารถตกแตงไดหลาย

รูปแบบ อาจจะตกแตงเล็กนอยหรือดัดแปลงจนไมเหลือเคาโครงเดิม ช้ินสวนที่นิยมแตง เชน ลอแม็ก- 

นีเซียม เครื่องยนต ตัวถัง อุปกรณภายใน ภายนอก (จีรวุฒิ อัฐชาชน, 2558) 
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ธุรกิจการแตงรถยนตในประเทศไทยมีการเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง ผูผลิตก็มีการแขงขันกนั

สูงทางการตลาด รวมถึงการออกโฆษณาเพื่อจูงใจผูบริโภคในการซื้อรถคันใหม จึงสงผลถึงอุปกรณ

ตกแตงรถยนต ซึ่งเปนสวนประกอบหน่ึงทางธุรกิจของรถยนตไดรับความนิยม แตเน่ืองจากอะไหลและ

ช้ินสวนการตกแตงที่มีความตองการที่เพิ่มมากข้ึนจากอดีต จึงมีโอกาสของการเปดธุรกิจอุปกรณ

ตกแตงรถยนตจึงเกิดข้ึน ซึ่งเปนช้ินสวนที่นําเขาจากประเทศญี่ปุน (มาโกโตะอิชิดะ, 2557) รถยนต

ขนาดเล็ก เครื่องยนต 1500cc เปนขนาดที่ไดรับความนิยมในการใชงาน และนํามาตกแตงจากคาย

รถยนตของประเทศญี่ปุน เปนรถที่ประหยัดนํ้ามัน และราคาถูก อะไหลสามารถหาไดงาย ทําใหไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก จึงมีผูที่ช่ืนชอบที่จํานํารถยนตมาตกแตง ซึ่งไดรับวัฒนธรรมการตกแตงจาก

ประเทศญี่ปุน ทําใหเกิดธุรกิจการขายอุปกรณตกแตงรถยนต ซึ่งจะนําเขามาจากประเทศญี่ปุนเปน

หลัก และการตกแตงรถยนตสมัยน้ีทําไดงายข้ึน เพราะการตกแตงสวนมากจะเปนการเปลี่ยนโดยไมมี

การดัดแปลง และเปนสินคาตรงรุน (พงศพล จันทรัคคะ, 2557) 

จากปรากฏการณขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสําคัญในการทําธุรกิจซื้อ

ขายการอุปกรณตกแตงรถยนตบนสื่อออนไลน ใหมีความสมบูรณในการซื้อขาย โดยศึกษาตนทุนและ

ผลตอบแทนของโครงการ ตนทุนของการนําเขาสินคา การขนสง อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณ

สํานักงาน เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในโครงการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน สําหรับประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนให

ดํารงอยูอยางมั่นคงและย่ังยืน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน 

2.2 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน 

2.3 เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของโครงการธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาจากขอมูลจากโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ

ตกแตงรถยนตออนไลนเพื่อใหทราบถึงความเปนไปไดของโครงการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ

ตกแตงรถยนตออนไลนโดยวิเคราะหหาตนทุนและผลตอบแทนทาการเงินของธุรกิจ 

วิธีการวิเคราะห คือ การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน เพื่อดูความเหมาะสมของการ

ลงทุนในโครงการ โดยการคํานวณคาสถิติที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ ไดแก ขอมูลปจจุบันสุทธิของ

โครงการ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราผลตอบแทนตอโครงการ และระยะเวลาคืนทุน เพื่อ

เปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนไดดีย่ิงข้ึน 
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3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาถึงความเปนไปไดของการลงทุนจากตนทุน และ

ผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของการทํา

ธุรกิจขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนที่เนนเปนตัวกลางการนําเขาของการขายสินคา 

3.2 ขอบเขตดานประชากร  

 ประชากรที่ใชในการวิจัยและผูใหขอมูลหลักครั้งน้ี คือ เจาของธุรกิจ พนักงาน และผู

ที่มีสวนเกี่ยวของกับการขายสินคา 

 ประชากรผูใหขอมูลหลัก คือ เจาของธุรกิจ พนักงาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ขายสินคาที่ทําตลาดออนไลน 

3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

 การวิจัยครั้งน้ีจะใชสถานที่การศึกษา คือ ธุรกิจรานตกแตงรถยนตและผูที่มีสวน

เกี่ยวของทางธุรกิจที่ทําตลาดออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผูใหขอมูลจํานวน 17 ราย ซึ่งได

เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและไมจํากัดวาเปนเพศชายหรือหญิง 

3.4 ขอบเขตดานเวลาท่ีใชในการวิจัย ต้ังแต 5 มกราคม พ.ศ.2559 – 29 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 ขั้นท่ี 1 
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 ขั้นท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

-ศึกษาขอมูลโครงการ 

-ตนทุนโครงการ 

-บัญชีแสดงปริมาณสินคาและ

แรงงาน 

สัมภาษณเชิงลึก

ผูประกอบการ 

จัดทําสมมติฐานรายไดและรายจาย 

จัดทํารายงานทางการเงิน 

จัดทําอัตราสวนทางการเงิน ไดแก 

มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทน

ที่แทจริง ระยะเวลาคืนทุน 

ตัดสินใจลงทุนในโครงการ 

สรางแบบสอบถาม 

สอบถามความตองการของผูใช 

บริการหนารานและออนไลน 

แบบแปลนโครงการ 

งบดุล 

งบกําไรขาดทุน 

งบกระแสเงินสด 

วิเคราะหความออนไหว 

วิเคราะห

อัตราสวนทาง

การเงิน 
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 จากภาพที่ 1 ในข้ันตอนแรก ผูวิจัยเริ่มตนเก็บขอมูลตาง ๆ ของโครงการโดยการสัมภาษณ

เชิงลึกจากผูประกอบการธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน เพื่อศึกษาขอมลูดานตนทนุเริม่แรก 

ตนทุนตาง ๆ ที่ใชในการประกอบธุรกิจเชน ตนทุนอุปกรณการทํางาน ตนทุนวัตถุดิบตาง ๆ รายไดจาก

การดําเนินงานของธุรกิจ ขอมูลทั่วไปของกิจการ สินคาที่กิจการไดจําหนาย เพื่อศึกษารายละเอียดของ

การซื้อขาย เพื่อนําขอมูลทั้งหมดมาสรางแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อทราบความตองการของลกูคา

ทั้งหนารานและออนไลนจากการใหบริการของเจาของกิจการไดอยางตรงประเด็นมากที่สุด 

ข้ันตอนที่สองผูวิจัยรางแบบแปลนของโครงการเสมือนจริงที่เกิดจากการสังเคราะหขอมูล

ที่ไดจากการสัมภาษณมาและจัดทําสมมตติฐานรายไดและรายจาย จัดทํารายงานทางการเงิน

ประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพื่อวิเคราะหจุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุน และ

วิเคราะหความออนไหวของโครงการ เพื่อประกอบการตัดสินใจโดย คือถาตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนใน

ขณะที่รายไดคงที่ถาตนทุนแปรผันคงที่ ในขณะที่รายไดลดลง ถาตนทุนเพิ่มข้ึน ในขณะที่รายไดลดลง 

นําไปสูข้ันตอนสุดทายคือการตัดสินใจวาโครงการน้ีนาลงทุนหรือไม 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 

5.1 ตนทุน หมายถึง คาใชจายที่เกิดข้ึนในการดําเนินการผลิตสินคา หรือบริการ จํานวน

เงินที่ไดจายไปในการซื้อ สินคาเชน ทอไอเสีย ชุดเบรก ลอรถยนต ตางๆ เพื่อนํามาผลิตหรือขายสินคา

เพื่อใหกอใหเกิดรายไดคือ ยอดขายอีกทีโดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนการนําเขาการขาย การจัดเก็บ และการ

ขนสง   

5.2 ผลตอบแทน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ผูทําธุรกิจไดรับเปนตัวเงินจากการทําธุรกิจจาก

การซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

5.3 ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาคืนทุนตามช่ือ ใชประกอบการพิจารณาการ

ลงทุน โดยอาจจะใชควบคุมกับเครื่องมือคํานวณทางการเงิน 

5.4 อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายที่นานาชาติ เกิดจากเครือขายเล็กๆมากมายรวมเปน

เครือขายเดียวกันทั้งโลก ที่สามารถเขาถึงกันไดทั่วโลกเพื่อเขาถึงแหลงธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตง

รถยนตออนไลน 

5.5 ออนไลน หมายถึง  การแสดงถึงสถานะของการเช่ือมตอกับเครือขาย ไมวาจะเปน

เครือขายใด ๆ ที่สามรถเช่ือมตอกันเพื่อการซื้อขาย 

5.6 การตกแตงรถยนต หมายถึง การเปลี่ยนช้ินสวนของตัวรถเพื่อความสวยงามหรือการ

เปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถของรถยนตที่ออกมาจากโรงงาน  

5.7 อุปกรณตกแตงรถยนต หมายถึง ช้ินสวนที่ใชประกอบกับรถยนตมุงเนนเพื่อความ

สวยงาม 
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5.8 สังคมออนไลน หมายถึง  สื่อสังคมออนไลนที่มีการตอบสนองกันทางสังคมไดหลาย

ทิศทาง โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนเว็บไซตที่บุคคลบนโลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพันธและมีการ

โตตอบกันได 

5.9 สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลตาง ๆ ที่ไดผานการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผล

หรือวิเคราะหผลสรุปดวยวิธีการตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธกัน มีความหมาย มีคุณคา

เพิ่มข้ึน และมีวัตถุประสงคในการใชงานที่เปนประโยชนได 

5.10 ธุรกิจออนไลน หมายถึง การทําธุรกิจซื้อขายโดยมีสื่อกลางในการซื้อและขายเปนตัว

เงิน ผานการใชอินเทอรเน็ตในทุก ๆ รูปแบบที่สามารถเกิดการสนทนารับรูระหวางผูซื้อและผูขาย 

 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 

การศึกษาและวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสนใจในเรื่องการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตง

รถยนตออนไลน ซึ่งผูวิจัยสนใจคาดวาจากการศึกษาโครงการลงทุนแลวจะมีประโยชนที่ไดรับคือ 

6.1 ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนซื้อขายอุปกรณ

ตกแตงรถยนตออนไลน 

6.2 ทําใหทราบถึงความเปนไปไดทางการเงินของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน 

6.3 ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนการวางแผนของการจัดการดานตนทุนหรือผลตอบแทน 

เปนขอมูลที่เปนประโยชนที่สามารถนําไปปรับใชในการลงทุนวางแผนของกิจการ 

6.4 เปนประโยชนของผูที่จะเริ่มซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนรายใหมจะได

ศึกษาเกี่ยวกับซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนวาควรทําใหไปเปนในทิศทางใดเพื่อเปนการ

ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ผูวิจัยไดทําวรรณกรรมปริทรรศน เพื่อศึกษาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัย รวมทั้ง

เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนและเพื่อใหงาย

ตอการเขาใจจึงไดจัดหมวดหมูสาระสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมไวเปนแนวทางในการศึกษา ได

ดังน้ี 

1. รานคาออนไลน 

2. ระบบการคาอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

3. หลักการนําเขาสินคา 

4. แนวคิดการตกแตงรถยนต 

5. การจัดทํารายงานทางการเงิน 

6. หลักการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

7. การวิเคราะหความออนไหว 

8. แนวคิดการออกแบบเว็บไซต 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. รานคาออนไลน 

รานคาออนไลน หมายถึง การสรางเว็บไซตขึ้นมาเพื่อนําสินคา มาจําหนายผานชองทาง

ออนไลน ซึ่งรานคาออนไลนก็จะเหมือนกับรานคาทั่วไปที่นําสินคามาวางขาย แตมีความแตกตางกัน

ตรงที่ทําการซื้อขาย ทุกขั้นตอนผานอินเทอรเน็ตเทาน้ัน สามารถซื้อขายไดทุกที่ทุกเวลาไมวาคุณจะอยู

สวนไหนของโลกเพียงคุณเขาถึงอินเทอรเน็ตก็สามารถเขาซื้อสินคาไดอยางงายดาย อีกทั้งไมตองกังวล

กับเรื่องทําเลที่ต้ัง  

ในปจจุบันการซื้อขายสินคาผานหนารานออนไลนในประเทศไทยของเรา ผูคนสวนใหญใน

ประเทศใหการยอมรับเปดกวางมากขึ้น คงเปนเพราะทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีกันหมดแลว จน

ออนไลนกันเกือบทั้งประเทศเลยทําใหพอคาแมขายสนใจหาชองทางคาขายสินคาเพิ่มมากขึ้นโดยการ

เปดรานคาออนไลน 

สิ่งที่ตองเตรียมตัวกอนเปดรานคาออนไลน 

1.1 สินคา อันดับแรกกอนที่จะเปดรานคา สิ่งที่จําเปนที่สุดของจุดมุงหมายน้ีคือ การขาย

สินคา เพราะฉะน้ัน สินคาจึงเปนหัวใจสําคัญหลักในการทํารายไดทั้งหมด สวนตัวเว็บไซตเปนเพียง
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สวนประกอบหน่ึง ซึ่งเปนตัวผลักดันใหสินคาขายได ดังน้ัน อันดับแรกตองจัดเตรียม สินคาใหพรอมที่

จะขาย โดยสามารถติดตอโดยตรงกับผูผลิต หรือนําเขามาเอง  

1.2 ขอมูลราน และขอมูลสินคา ในเมื่อมีสินคาที่ตองการนํามาขายผานระบบออนไลน

แลว สิ่งที่ตองจัดเตรียมตอมา คือ ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  ของสินคาที่จะขาย นอกจากขอมูลของตัว

สินคาแลว ตองจัดเตรียมขอมูลติดตอกับลูกคาลงไปดวย อาทิเชน เบอรโทร ที่อยูที่สามารถติดตอได 

อีเมล เฟซบุกไลน เปนตน 

1.3 รูปภาพประกอบ มีขอมูลแลวสิ่งหน่ึงที่ขาดไมไดเลยสําหรับผูที่ทําการขายสินคาผาน

อินเทอรเน็ต รูปภาพเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่ทําใหผูซื้อตัดสินใจซื้อ ย่ิงมีรูปภาพมากเทาไหร

ย่ิงดีเทาน้ัน แตการถายภาพจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีหลักการ และจัดองคประกอบใหลงตัวเพือ่ความ

สวยงามในการเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น (สุนิสา จิตตเจริญวงศ, 2558) 

การศึกษารานคาออนไลนน้ีทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจถึงการทํารานคาบนอินเทอรเน็ต 

และสิ่งที่ตองเตรียมสําหรับการขายสินคาที่ตองการเพื่อเพิ่มรายละเอียดของสินคา และความสมบูรณ

ของขอมูลสินคาสําหรับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ที่จะชวยใหการตัดสินใจซื้อน้ันงายขึ้น เชน รูป

ถาย ราคา รายละเอียดการใชงานตางๆและขอมูลที่ใชในการติดตอถึงผูขาย ที่ตองลงรายละเอียดที่

ชัดเจน การทํารานคาออนไลนที่ประสบความสําเร็จจะตองมีขอมูลของสินคาทีค่รบถวน โดยการศกึษา

น้ีจะชวยใหเปนแนวทางที่ถูกตองในการศึกษาธุรกิจออนไลน 

 

2. ระบบการคาอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) เริ่ม

ขึ้นเมื่อประมาณตนทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงายและ

ในชวงเริ่มตนหนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญจะเปนบริษัทใหญๆ เทาน้ันบริษัทเล็กๆ มีจํานวนไมมาก

นัก ตอมาเมื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสไดแพรหลายขึ้น ประกอบกับคอมพวิเตอรพซีไีด

มีการขยายเพิ่มอยางรวดเร็วพรอมกับการพัฒนาดานอินเทอรเน็ตและเว็บทําใหหนวยงานและบุคคล

ตาง ๆ ไดใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นในปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมธุรกรรม

หลายประเภท เชน การโฆษณาการซื้อขายสินคา การซื้อหุน การทํางาน การประมูล และการ

ใหบริการลูกคา 

 โดยเปนการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตทําใหสามารถซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตที่

เรียกวา “การคาอิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce)” ซึ่งชวยลดขั้นตอนและความยาก

เกี่ยวกับการซื้อขาย ทําใหการซื้อขายสินคาไดอยางงายขึ้น ระบบอีคอมเมิรซไดเขามาแทนทีว่ธิกีารซือ้

ขายสินคาในรูปแบบเกา ๆ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเกิดความสะดวกสบายทั้งผูซื้อและผูขาย 

ในขณะเดียวกันบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรก็เรงพัฒนาซอฟตแวรใหมีความสามารถในการสรางเว็บไซต 

รวมทั้งสรางระบบอีคอมเมิรซใหงายตอการใชงานมากขึ้น ลักษณะขั้นตอนการสั่งซือ้สนิคาจากเวบ็ไซต

ที่พบเห็นทั่วไปน้ันจะมีรูปแบบและวิธีการเดียวกัน โดยสามารถแยกออกไดเปน 2 สวนหลักคือ เว็บ
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เพจหนาราน (Store Front)คือ หนาเว็บเพจสําหรับใชในการสั่งซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ จาก

รานคาเว็บเพจหลังราน (Back Office) คือ เว็บเพจที่ใชเฉพาะบุคลากรของรานคาซึ่งผูใชงานภายนอก

ไมสามารถเขามาในสวนน้ีได ประโยชนเพื่อกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวสินคาหนาเว็บ

รานคา เปนตน  

2.1 ความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 เน่ืองมาจากอัตราการเติบโตของการใชอินเตอรเน็ตและการเพิ่มขึ้นของเว็บไซตทาง

ธุรกิจที่มีอยางตอเน่ือง ทําใหการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเตอรเน็ตเปนชองทางการตลาด

ขนาดใหญของโลกไรพรมแดนที่สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงอยางรวดเร็ว ไร

ขีดจํากัดของเรื่องเวลาและสถานที่ การแขงขันทางการคาเสรีและระหวางประเทศที่ตองแขงขันและ

ชิงความไดเปรียบกันที่ “ความเร็ว” ทั้งการนําเสนอสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความสาํคญัอยางย่ิง

ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการประกอบธรุกจิใน

ปจจุบัน และไดรับความนิยมเพิ่มขันเปนลําดับ 

2.2 ประเภทของอีคอมเมิรซ 

 อีคอมเมิรซสามารถแบงออกได5 ประเภทดังตอไปน้ี 

 2.2.1 ธุรกิจกับผูซื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือ 

ประเภทที่ผูซื้อปลีกใชอินเตอรเน็ตในการซื้อสินคาจากธุรกิจที่โฆษณาอยูในอินเตอรเน็ต 

 2.2.2  ธุรกิจกับธุรกิจหรือบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภทที่

ธุรกิจกับธุรกิจติดตอซื้อขายสินคากันผานอินเตอรเน็ต 

 2.2.3  ธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือ 

ประเภทที่ธุรกิจติดตอกับหนวยราชการ 

 2.2.4 รัฐบาลกับรัฐบาลหรือจีทูจี (G-to-G=Government to Government) คือ

ประเภทที่หนวยงานรัฐบาลหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงติดตอกับหนวยงานรัฐบาลอีกหนวยงานหน่ึง 

 2.2.5 ผูบริโภคกับผูบริโภคหรือซีทูซี (C-to-C=Consumer-to-Consumer) คือ

ประเภทที่ผูบริโภคประกาศขายสินคาแลวผูบริโภคอีกรายหน่ึงก็ซื้อไป เชน ที่อีเบยดอทคอม เปนตน 

ซึ่งผูบริโภคสามารถจายเงินใหกันทางบัตรเครดิตได 

2.3 กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส มีขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 2.3.1 การคนหาขอมูล ขั้นตอนแรกของการซื้อสินคาเปนการคนหาขอมูลสินคาที่

ตองการ แลวนําขอมูลแตละรานมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน โดยใชเว็บไซตที่นิยม หรือ Search 

Engines  

 2.3.2 การสั่งซื้อสินคา เมื่อลูกคาเลือกสินคาที่ตองการแลว จะนํารายการที่ตองการเขาสู

ระบบตะกรา และจะมีการคํานวณคาใชจายทั้งหมด โดยลูกคาสมารถปรับเปลี่ยนรายการและปริมาณที่

สั่งได 
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 2.3.3 การชําระเงิน เมื่อลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาที่ตองการ ในขั้นถัดมาจะเปนการ

กําหนดวิธีการชําระเงิน ขึ้นอยูกับความสะดวกของลูกคาวาจะเลือกวิธีไหน 

 2.3.4 การสงมอบสินคา เมื่อลูกคากําหนดวิธีการชําระเงินเรียบรอยแลว จะเขาสูวิธี

เลือกสงสินคา ซึ่งการสงมอบสินคาอาจจัดสงใหลูกคาโดยตรง การใชบริการบริษัทขนสงสินคา หรือ

สงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การดาวนโหลดเพลง เปนตน 

 2.3.5 การใหบริการหลังการขาย หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งสินซื้อแตละครั้ง รานคาตอง

มีบริการหลังการขายใหกับลูกคา ซึ่งอาจจะเปนติดตอกับลูกคาผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เชน 

อีเมล และเว็บบอรด 

2.4 ขอดีของการใช E - Commerce 

  2.4.1 การซื้อขายสินคาแบบ Online สามารถตัดปญหายุงยากในเรื่องของการ

ตอรองราคาและตัดปญหาเกี่ยวกับนายหนาเพราะมีเพียงแครหัสบัตรเครดิตที่เปดบัญชีกับธนาคาร 

ทานก็สามารถซื้อสินคาผาน Internet ได 

  2.4.2 ขอมูลของลูกคาจะถูกเก็บไวใน E-Mail บุคคลอื่นไมสามารถเปดอานได

นอกจากผูจัดจําหนายเทาน้ัน 

  2.4.3 เพิ่มมูลคาและปริมาณทางการคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดตนทุน 

และเปดโอกาสใหผูขายขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสเขาสูตลาดไดมากขึ้น ขณะเดียวกันผูบริโภค

ก็มีทางเลือกมากขึ้นดวย 

  2.4.5 ผูซื้อสามารถคนหาขอมูลหรือขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆทั่วโลก

อยางรวดเร็วประหยัดเวลาและคาใชจายโดยไมจําเปนตองเดินทางไปถงึรานคาหรอืผานพอคาคนกลาง 

  2.4.6 ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการกับผูซื้อรายอื่นหรือมี

โอกาสสัมผัสกับสินคาหรือบริการกอนการตัดสินใจซื้อ เชน ฟงตัวอยางเพลงอานเรื่องยอของหนังสือ 

หรือชมบางสวนของ VDO กอนที่จะตัดสินใจซื้อทําใหผูซื้อมีขอมูลในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ในกรณี

ที่เปนการสั่งซื้อแบบ Digital Form จะสามารถสงขอมูลผาน Internet ไดทันที 

  2.4.7 ผูขายสามารถโฆษณาขายสินคาหรือบริการไปยังลูกคาทั่วโลกไดตลอด 24 

ชั่วโมง ทําใหประหยัดคาใชจายในการโฆษณา การจัดต้ังรานคา การจัดตกแตงสถานที่คาใชจายการ

จัดเก็บสินคา การกระจายสินคาและยังสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานอื่น ๆ ไดอีกดวย (อดิศักด์ิ

จันทรมิน, 2548)  

โดยสรุปการใชระบบการคาอิเล็กทรอนิกสคือ จะเปนตัวเชื่องโยงระหวางผูซื้อและผูขาย

เขาดวยกันโดยผานตัวกลางในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริการ ใน

รูปแบบอินเทอรเน็ต โดยผูขายหรือผูประกอบการจัดต้ังรานคาหรือทําหนาโฆษณาที่เรียกวาโฮมเพจ

หรือเว็บเพจบนอินเทอรเน็ตและผูซื้อติดตอสอบถามรายละเอียดจากผูขายได จึงทําใหเกิดการซื้อขาย

ในรูปแบบการคาอิเล็กทรอนิกส ที่ชวยสรางความนาสนใจใหแกผูบริโภค ทําใหผูบรโิภครูสกึใกลชดิกบั

ผูขาย แมวาขายจะอยูหางไกลมากนอยเทาไหรก็สามารถโตตอบพูดคุยกับผูบริโภคไดตลอดเวลา และ
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ยังทําใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนในสวนของหนารานได โดยการคาในรูปแบบน้ีเหมาะสมมาก

กับการทําธุรกิจในปจจุบัน 

 

3. หลักการนําเขาสินคา  

ในปจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ

การตกลงทางการคาวาดวยเขตการคาเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการคาลง 

โดยเฉพาะการลดหยอนหรือยกเวนภาษีระหวางคูสัญญา เน่ืองจากขั้นตอนการนําเขาสนิคามขีัน้ตอนที่

ยุงยาก และมีปญหาทางดานตนทุนผูประกอบธุรกิจนําเขาสินคาจะตองทําความเขาใจและศึกษาขอ

ปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อใหการประกอบธุรกิจนําเขาสินคาเปนไปอยางสะดวกและไดรับผลสําเร็จคุมคา

กับความต้ังใจการลงทุนขั้นตอนการนําเขาสินคาประกอบดวย 

3.1 การจดทะเบียนพาณิชย  

3.2 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  

3.3 การหาสินคาที่ตองการจากประเทศตางๆ  

3.4 การติดตอ สั่งซื้อสินคา  

3.5 การชําระเงินคาสินคาผานธนาคาร  

3.6 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการนําเขาสินคา 

3.7 ติดตอผานพิธีการศุลกากร  

3.8 การสงมอบสินคา  

3.9 การกระจายสินคา หรือการขายสินคาออกสูตลาด 

อันดับแรก ผูนําเขาควรที่จะศึกษาจัดทําแผนธุรกิจเพื่อเปนแนวทางของการหาแหลงผลิต

สินคา (ผูขายสินคา) การผลิต การกระจายสินคาเขาสูตลาดเปาหมาย ถัดมาผูประกอบการนําเขา

สินคาควรที่จะตองศึกษาเกี่ยวกับระเบียบพิธีการนําเขาสินคาของกรมศุลกากรทีว่าดวยพกิดัอตัราภาษี

อากรสําหรับสินคาที่นําเขาสินคาเปนสินคาตองหามหรือสินคาตองกํากับ (สินคาควบคุมตองขอ

อนุญาตนําเขา) การขนสงสินคา สิทธิประโยชนตามความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) การประกันภัย

สินคา การชําระเงินคาสินคาผานธนาคารการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนําเขาสินคาเอกสารประกอบ

ตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคามีดังน้ี  บัญชีราคาสินคา (Invoice)  บัญชีรายละเอียด

บรรจุหีบหอ (Packing List)  ใบตราสงสินคา (Bill of Lading or Air Waybill)  ใบแจงยอดเบี้ย

ประกัน (Insurance Premium Invoice) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับสินคาควบคุมการ

นําเขา ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin) กรณีใชสิทธิลดอัตราอากร เอกสารอื่น ๆ 

เชน เอกสารแสดงสวนผสม คุณลักษณะและการใชงานของสินคา เปนตน ขั้นตอนถัดไปคือ การจัดทํา

ใบขนสินคาขาเขา ทําการตรวจสอบประเภทพิกัด อัตราอากรและสิทธิประโยชนของการลดหยอน

หรือยกเวนอากรตามความตกลงเขตการคาเสรี และไดชําระอากรแลวกส็ามารถนําเอกสารใบขนสนิคา
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ขาเขาพรอมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร ไปดําเนินการตรวจปลอยสินคาในทาเรือและขนถายสนิคา

นําเขามาที่โกดังหรือโรงงาน หรือบริษัทถือเปนการสิ้นสุดการนําเขาสินคา (กรมศุลกากร, 2554) 

โดยสรุปการนําเขาสินคาเปนการนําสินคาจากตางประเทศเขามาขาย โดยสินคาที่นําเขาจาก

ตางประเทศจะสามารถสรางคุณภาพและรูปแบบความแตกตางของผลิตภัณฑที่ไมเหมือนกับของ

ภายในประเทศไทย ความแตกตางน้ีจึงเปนจุดสนใจเติมเต็มความตองการของลูกคาได ดังน้ันเรื่องของ

การนําเขาสินคาทําใหผูประกอบการสามารถที่จะสรางขอแตกตางในสวนของผลิตภัณฑ ทําใหมีมีความ

แตกตางจากคูแขง การนําเขาสินคาจึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนารูปแบบของธุรกจิใหมคีวามเติบโตมาก

ย่ิงขึ้น โดยผูที่สนใจในธรุกิจนําเขาสินคา ควรที่จะศึกษาและวิธีการนําเขาสินคาใหเปนอยางดี 

 

4. แนวคิดการตกแตงรถยนต 

สวนมากการตกแตงจะเริ่มการตกแตงจากภายนอก ในสวนน้ีอาจจะเริ่มตนต้ังแต การ

เปลี่ยนลอแม็กซมีหลากหลายราคา นอกจากคุณภาพงานและราคาแลวก็ยังขึ้นกบัขนาดของวงลอดวย 

ราคาอาจเริ่มมีราคาถูกจนไปถึงลอที่มีราคาสูงมาก ในลอประเภทเดียวกัน แลวถาหากเปลี่ยนขนาด

ของลอก็จําเปนที่จะตองเปลี่ยนยางดวยเชนกัน ซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นตามขนาดของวงลอ สําหรับภายใน

ในการตกแตงน้ัน สวนผูที่แตงเริ่มที่เบาะ หลายคนชอบสไตลเรสซิ่ง ก็มักจะเปลี่ยนเบาะเปนทรง 

Semi-Bucket Seat  เบาะประเภทน้ีจะชวยโอบไหลใหกระชับขึ้นกวาเบาะเดิม (สําหรับรถยนตที่ให

เบาะเดิมที่ไมใชทรงสปอรต) หรือจะเปน Full Bucket Seat เบาะประเภทน้ีจะยึดลําตัวเอาไวอยู

ภายในเบาะ และการเปลี่ยนเบาะประเภทน้ี อาจจะตองเปลี่ยนสายรัดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งราคาของเบาะ

ก็ยังมีราคาที่สูงมาก ซึ่งในรถแตละรุนน้ันอาจจะตองมีการดัดแปลงขายึดเบาะอีกดวยในการติดต้ัง

เบาะ  นอกจากเบาะแลวอีกสิ่งที่ผูที่ชื่นชอบการตกแตงรถยนตชอบตกแตง ไดแก พวงมาลัยทรงตาง ๆ  

ที่จะชวยใหรถดูสวยงามและใหความรูสึกเปนรถแขงที่มากขึ้น แตการเปลี่ยนพวงมาลัยก็อาจจะสงผล

ใหปุมควบคุมตาง ๆ บนพวงมาลัยใชการไมไดแบบบนพวงมาลัยเดิมติดรถได และทําใหถุงลมนิรภัย

หายไปดวยตอจากพวงมาลัย สิ่งที่จะชวยเพิ่มความเปนรถเรสซิ่งใหแกรถ ไดแก เกจวัด คาตาง ๆ ของ

รถยนต ซึ่งหลายคนมักจะติดไปเมือ่ใหไดความรูสึกเปนเรสซิ่ง 

อีกหน่ึงสิ่งที่ผูที่ชื่นชอบการตกแตงรถยนตใหความสนใจคือกรองอากาศ จากกรองเดิมที่

เปนแบบกระดาษติดรถ อาจเปลี่ยนเปนไสกรองตรายอดนิยมอยาง K&N หรือเปลี่ยนเปนกรองเปลือย 

นอกจากการเปลี่ยนกรองแลว สิ่งที่มักตองทําและตามมาดวยก็คือ ระบบระบายไอเสีย หลายคนอาจ

เปลี่ยนแคทอนชวงปลาย ไมวาจะเอาแคเสียงหรือสวยงาม ก็นิยมเปลี่ยนเชนกัน  

นอกจากจะปรับปรุงความแรงแลว สิ่งที่ควรตองเพิ่มเติมตามดวยน่ันก็คือ ระบบชวงลาง

และระบบเบรก เพื่อใหรองรับกับพละกําลังของรถที่มีมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมรถซึ่ง

ในสวนน้ี อาจจะเริ่มต้ังแต การเปลี่ยนสปริงโหลด ไปจนถึงเปลี่ยนโชคอัพสําหรับการแขงขัน และ 

ระบบเบรค ก็เชนเดียวกัน เริ่มต้ังแตการเปลี่ยนใสจานขยาย ดวยคาใชจายที่ราคาถูก จนไปถึงการใส
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เบรกคาลิปเปอรแตง ไมวาจะแปลงจากรถรุนอื่นมามือสอง หรือจะตรงรุนจากตราของสํานักแตง

รถยนตจากตางประเทศก็จะชวยใหการหยุดรถดีขึ้นและปลอดภัย (พล ทะนงคิด, 2558)  

4.1  อันดับรถยนตท่ีไดรับความนิยมนํามาตกแตง 

 อันดับรุนรถที่นิยมนํามาแตง 10 อันดับ ซึ่งในปจจุบันเรื่องของการแตงรถน้ันถือวา

ไดรับความนิยมเปนอยางมากมาย ซึ่งในปจจุบันตางมีอุปกรณตกแตงรถยนตเขามาจําหนาย

ภายในประเทศเปนอยางมาก 

 4.1.1 Honda JAZZ (GE) ป2008 – 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รถยนต Honda JAZZ(GE) 
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4.1.2 Honda Brio 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 รถยนต Honda BRIO 

 
4.1.3 Toyota Yaris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 รถยนต TOYOTA Yaris 
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4.1.4 Honda Civic 3 ประตู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 รถยนต Honda CIVIC EG 
 

4.1.5 TOYOTA VIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 รถยนต TOYOTA VIOS 
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4.1.6 ISUZU D-MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 รถยนตISUZU D-MAX 
 
 4.1.7  All New Chevrolet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 รถยนต All New Chevrolet 
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4.1.8 Nissan Cerfiro A31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 รถยนต  Nissan Cerfiro A31 
 

4.1.9 Suzuki Swift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 รถยนต SUZUKI SWIFT 
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4.1.10  Mazda 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 รถยนต MAZDA 2  
 

4.2 อุปกรณท่ีนิยมใชในการตกแตงรถยนต ไดแก  
  4.2.1 ชุดเบรค Project mu คาลิปเปอรเบรกจากญี่ปุน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 12 ชุดเบรค Project mu 
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 ผูใชงานสามารถหาซื้อชุดเบรคแบบตรงรุนมาติดต้ังไดโดยตรงไมตองดัดแปลง

ใดๆทั้งสิ้น เพราะในปจจุบันมีผูนําเบรกรุนอื่น ๆ มาดัดแปลงใสกับรถยนตทําใหอาจจะเปนอันตรายได  

ซึ่งชุดเบรค Project mu น้ีก็มีใหเลือกหลายแบบ มีต้ังแต 2 pot, 4 pot และ 6 pot ตามขนาดที่

ผูใชงานตองการ ซึ่งการเลือกใชงานในแตละขนาดก็มีความสําคัญไมนอย อยางเบรค 2 pot ก็

เหมาะสมที่จะใสกับเบรคหลังหรือรถยนตขนาดเล็ก จนไปถึง 6 pot ที่นิยมใสกับรถยนตขนาดใหญที่

ตองการแรงเบรคเยอะๆ ก็ควรเลือกตามความเหมาะสมกันกับแรงมาของรถยนต 

 4.2.2 โชคอัพOhlins 

 

 
 

ภาพที่ 13 โชคอัพ OHLIN 
 

 โชคอัพ ชิ้นสวนสําคัญที่จะชวยยึดใหรถน้ันสามารถยึดเกาะและวิ่งไปบนทอง

ถนนและในเมื่อหลาย ๆ คนตองการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของชวงลางน้ัน โชคอัพแตงจึงเปนอีก 1 

ทางเลือกที่เห็นผลที่สุดในการปรับปรุงชวงลาง ซึ่งลักษณะของตัวโช็ค Ohlins น้ันจะเปนโชคเรสซิ่งใน

รูปแบบนุม หนึบ ไมกระดาง และใหการเกาะถนนที่เปนเย่ียม โดยเจาตัว Ohlins น้ันผลิตออกมา

รองรับรถมากมายเชน ฮอนดา, นิสสัน, มิตซูบิชิ, โตโยตา และรถมากมายอีกหลายย่ีหอ ซึ่งราคา

เริ่มตนของโชค Ohlins น้ันจะอยูที่ราคา 56,000 บาท  
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 4.2.3 ทอไอเสีย HKS 
 

 
 
ภาพที่ 14 ทอไอเสียรถยนต HKS 
 

 ซึ่งตัวทอ HKS น้ันถูกผลิตจากสแตนเลส SUS304 เกรดสูงมีความทนทาน

แข็งแรง มีการออกแบบรูปแบบของเสียงใหมีอารมณสปอรตแตก็ยังคงความดุแผดเสียงไดอยางดีใน

รอบสูงแตก็ไมดังจนเกินไปดวยหมอพักใบใหญที่มีความพิเศษของทาง HKS ซึงทาง HKS น้ันเขาผลิต

ทอตัว น้ีมาเพื่อตอบสนองความตองการของผู ใชรถใชถนนในปจจุบันได เปนอยางดี และ

ทอ LegaMax ตัวน้ีก็ยังมีทอนปลายใหเลือกถึง 2 แบบ ทั้งแบบสแตนเลสที่เปนสีเงินธรรมดา หรือจะ

เปนแบบไทเทเนียมที่อมฟาทางดานปลายทอ โดยในสวนของราคาน้ันก็จะเริ่มตนที่ประมาณ 6,000-

11,000 บาท ซึ่งก็มีรองรับต้ังแตรถกระบะไปจนถึงรถสปอรต 
 4.2.4 เบาะน่ัง BRIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15 เบาะน่ังรถยนต BRIDE 
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 เบาะแตงที่มีชื่อเสียงคือเบาะ Bride ซึ่งเปนเบาะจากประเทศญี่ปุนและเบาะ

ย่ีหอ Bride น้ีก็มีหลายรุน หลายแบบ แตเบาะรุนที่นิยมจะเปนเบาะ Bride ใน ชื่อรุนวา Zeta III 

(เซตา3) 

 4.2.5 กระจกมองหลัง  Zoom Engineering 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่16 กระจกมองหลัง ZOOM ENGINERRING 
  

 Zoom Engineering ซึ่งเปนสินคาชั้นนําของประเทศญี่ปุนที่ไดรับความนิยม

เปนอยางมากสําหรับผูที่ชื่นชอบการตกแตง และใชงานไดดี Zoom Engineering  ก็มีใหเลือก

มากมายหลายรุนตามความตองการของผูใชงาน จะชวยเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองทีเ่พิม่มากขึน้ชวยให

ผูขับขี่สามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางหรือรถที่วิ่งตาม ขางหลังไดชัดเจนมากย่ิงขึ้นเพื่องายตอการมอง 
 4.2.6 ยางรถยนตBRIDGESTRONE Potenza RE-71R  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 17 ยางรถยนตBRIDGESTRONE Potenza RE-71R 



24 

   ยางรถยนต ถือเปนสวนสําคัญของรถอีกสวนหน่ึง ที่จะเปนตัวชวยใหรถน้ันยึด

เกาะถนนไปบนถนนหนทางตาง ๆ ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่ชื่นชอบแตงรถยนต ยางรถยนตยังมีสวนชวย

เพิ่มสมรรถนะของรถใหมีเวลาตอรอบหรือสามารถควบคุมรถไดดีย่ิงขึ้น Bridgestone Potenza RE-

71R เปนยางตัวใหมลาสุดในกลุมยาง Hi-Performance ของ บริษัทBridgestone ซึ่งถูกวิจัยและ

พัฒนาตอยอดมากจากยางยอดฮิตรุน Potenza RE-11 ซึ่งทําใหตัวยาง RE-71R ที่ออกมาน้ันมี

ประสิทธิภาพที่ดีกวาในการยึดเกาะทั้งในถนนแหงต้ังแตเริ่มออกตัว นอกจากน้ียังมีการออกแบบดอก

ยางใหมีรองรีดนํ้าขนาดใหญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนนในสภาพพื้นถนนเปยกใหดีมากย่ิงขึ้น 

อีกทั้งยังมีการใชวิธีการผลิตยางแบบพิเศษ สามารถทําใหชวยลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไดอีก

ทางหน่ึงอีกดวย 
 4.2.7 กลองควบคุมรถ กลอง ECUMotec 

 

ภาพที่ 18 กลองควบคมุระบบตาง ๆ ของรถ หรือ ECU 
  
 Motec น้ันเปนกลอง ECU จากประเทศออสเตเรีย ที่ไดรับความนิยมอยาง
มากในวงการมอเตอรสปอรตทั่วโลก ไมวาจะเปนการใสในรถแขงขันรายการตาง ๆ รวมไปถึงยังถูกใช
ในรถแตงทั่วไปบนทองถนนอีกดวย  
 4.2.8 กรองอากาศเครื่องยนต HKS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 กรองอากาศเครือ่งยนต HKS 
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 กรองอากาศ HKS Super Hybrid Filter ตัวน้ีน้ันจะแตกตางจากกรองอากาศ

ตัวอื่น ก็คือจะเปนกรองอากาศที่ถูกทํามาสําหรับรถยนตเดิมๆที่ตองการใหมีการกรองฝุน หรือ สิ่ง

สกปรกที่มากับอากาศไดดีขึ้น ซึ่งจะตางจากกรองเปลือยที่เมื่อเวลาติดต้ังน้ันตองทําการดัดแปลง ตัว

กรองอากาศใหมเพื่อที่จะติดต้ังกรองเปลือย แตกรอง HKS Super Hybrid Filter ตัวน้ีสามารถติดต้ัง

ไดงายๆเพียงถอด แผนกรองอากาศเดิมของเดิมออกก็สามารถติดต้ัง กรอง HKS Super Hybride 

Filter เขาไปแทนไดเลยและไมตองมากังวลในเรื่องที่วาเมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ HKS Super Hybride 

Filter จะสงผลตอระบบเครื่องยนต  (ธีรวัจนรักชาติสกุลไทย, 2558) 

 4.2.9 ค้ําโชคSummit 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 ค้าํโชค Summit 
 

Summit น้ันเปนตราสินคาที่ผลิตค้ําตัวถังรถยนตในชิ้นสวนตาง ๆ ไมวาจะ

เปนค้ําหนาบน ค้ําหนาลาง ค้ําหลัง หรือค้ําแกม โดยค้ําเหลาน้ีจะชวยไมใหตัวถังรถเกดิการบดิตัวขณะ

เขาโคง ทํารถสามารถควบคุมรถไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตัวค้ํา Summit เปนของแตงจาก

ประเทศญี่ปุนผลิตจาก อลูมิเนียมที่ดีที่สุด เพื่อใหมีนํ้าหนักเบาแตแข็งแรงและยังออกแบบมาเฉพาะรุน

รถแตละรุนอีกดวย สําหรับราคาค้ํา Summit จะแตกตางกันไปตามแตละรุนรถยนต และตามแตละ

ชิ้นสวน โดยราคาเริ่มตนของค้ํา Summit อยูที่ประมาณ 4,700 บาท  

 โดยสรุปการตกแตงรถยนตในปจจุบันมีการซื้อขายทางธุรกิจที่มากขึ้น ทําใหตลาดของ

การตกแตงรถยนตสามารถขยายออกไปในวงกวาง จากแตเดิมที่มีแคเฉพาะกลุม เพราะปจจุบัน

อุปกรณตกแตงรถยนตสามารถที่จะหาซื้อไดงาย ทําใหเปนที่นิยมมากขึ้น โดยผูที่ชื่นชอบการตกแตง

รถยนตน้ันจะตองการความสวยงามและความมีสมรรถนะที่ดีย่ิงขึ้นของรถยนต เพื่อใหมีการขับขี่ที่ดี

มากกวาเดิม โดยงานวิจัยไดมีการสนใจในธุรกิจอุปกรณตกแตงรถยนต เน่ืองจากเปนธุรกิจที่คอนขาง

ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในปจจุบันและมีความนาสนใจ 
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5. การจัดทํารายงานทางการเงิน 

งบการเงิน  (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทาง

การเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจจะเปน

ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป สวนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ ควรประกอบดวย 

5.1 งบดุล (Balance Sheet) คือ รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อฐานะการเงินของ

กิจการขณะใดขณะหน่ึงโดยทั่วไป จะแสดงขอมูลสิ้นสุดวันใดวันหน่ึงโดยจะแสดงถึงขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

 5.1.1 ทรัพยากรตาง ๆ ที่กิจการเปนเจาของหรือมีอยูมีจํานวนเทาใดประกอบดวย

อะไรบาง 

 5.1.2 ภาระผูกพันตอบุคคลภายนอกมีจํานวนเทาใดประกอบดวยอะไรบาง 

 5.1.3 สวนของเจาของกิจการมีจํานวนเทาใดประกอบดวยอะไรบาง 

ซึ่งงบดุลจะประกอบไปดวย 1. สินทรัพย 2. หน้ีสิน 3. สวนของเจาของหรือสวนของผูถือหุน 

5.2 งบกําไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) เปนงบหรือรายการที่แสดงถึงการ

ดําเนินงานของกิจการในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงอาจจะเปน 1 ป 3 เดือน 6 เดือน แลวแต

กิจการน้ัน ๆ ไดกําหนดไว ถาหากรายไดมากกวาคาใชจายก็จะเปนกําไร แตถารายไดนอยกวา

คาใชจายคือขาดทุนน้ันเอง 

 สวนประกอบของงบกําไรขาดทุน 

 5.2.1 รายได (Revenue) หมายถึง ผลตอบแทนที่ธุรกิจไดรับจากการขายสินคาหรือ

บริการใหกับลูกคาน้ัน ๆ ซึ่งเกิดจากการคํานวณที่แนนอนของจํานวนเงิน และยังรวมไปถึงรายไดจาก

การลงทุนการแลกเปลี่ยนสินคา ดอกเบี้ยจากการใหกูยืมเชนกัน โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

 5.2.2 รายไดโดยตรงเปนรายไดสัมพันธโดยตรงหรือเกิดจากการดําเนินงานโดยตรง ไม

วาจะเปนการขายสิ้นคาหรือบริการตาง ๆ ของกิจการ 

 5.2.3 รายไดอื่น ๆ เปนรายที่นอกจากรายไดโดยตรงเชนเกิดจากขายสินทรัพย 

 5.2.3 คาใชจาย (Expenses) คือ ตนทุนสินคาหรือบริการที่กิจการไดจากไปเพื่อจายไป

เพื่อกอใหเกิดรายได และจะรวมไปถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินการเพื่อนําสินคามาขาย 

 5.2.4 กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) หมายถึง สวนที่เกิดจากรายไดที่มากกวาคาใชจายใน

ระยะรอบบัญชีน้ัน ๆ แตถาหากคาใชจายมากกวารายไดก็ถือวาขาดทนุสุทธ ิ

5.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ (Statement of changes in owner’s 

equity) งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เปนองคประกอบตาง ๆ  ของ

เจาของ จากตนงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชี โดยแยกแสดงแตละรายการตามประเภทของรายการ

แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของจากการกระทบยอดระหวางยอดยกมา ณ วันตนงวด และ

วันสิ้นงวด โดยใหเปดเผยการเปลี่ยนซึ่งเปนผลมาจาก 

 5.3.1 กําไรหรือขาดทุน 

 5.3.2  แตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ 
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 5.3.3 รายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ ซึง่แสดงเงนิทนุที่

ไดรับจากผูเปนเจาของและการจัดสรรสวนทุนใหผูเปนเจาของและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของ

ความเปนเจาของในบริษัทยอยที่ไมไดสงผลใหสูญเสียการควบคุม 

5.4 งบกระแสเงินสด (Cash Flow statement) 

 เปนงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เชน 

รอบปบัญชี โดยจะแสดงการไดมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของ 3 กิจกรรม

หลักคือ กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน ชวยใหผูใชสามารถประเมิน

สภาพคลองของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการชําระหน้ี ในงบกระแสเงินสดมีการจัด

โครงสรางจําแนกประเภทของเงินสดรับและเงินสดจายออกเปน 3 กิจกรรม ดังน้ี 

 5.4.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรม

หลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ และกิจกรรมอื่นที่ไมใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน  

 5.4.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากการไดมาและการ

จําหนายสินทรัพยระยะยาวและเงินลงทุนอื่นซึ่งไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด 

 5.4.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมที่มี

ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองคประกอบของสวนของเจาของและสวนของการกูยืมของ

กิจการ 

5.5 หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statement) 

 เปนสวนประกอบของ งบการเงิน ที่แสดงถึงขอมูลเกี่ยวกับเกณฑที่ใชในการจัดทํางบ

การเงิน นโยบายการบัญชีที่ใชและขอมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่นําเสนอในงบการเงิน ขอมูลที่

ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจงบการเงินมากย่ิงขึ้น หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบญัช ี(วรรณภา 

เอี่ยมสมบัติ, 2558) 

โดยสรุป การเลือกการลงทุนในโครงการ ผูลงทุนควรศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับตนทุน

และผลตอบแทนที่จะไดรับ รวมถึงงบการเงินอยางละเอียดเพื่อใหสามารถประเมินสถานการณของ

การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการลงทุนและทราบถึงความคุมคาที่จะไดรับจากการลงทุนน้ัน ๆ 

โดยเฉพาะงบกระแสเงินสดที่จะแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของโครงการที่ไดตัดสินใจลงทุน 

 

6. หลักการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

6.1 การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  เปนมูลคาผลตอบแทน

ที่ไดจากโครงการที่เทียบกลับมาเปนคา ณ วันน้ี คือ วันที่เริ่มลงทุน โดยสามารถใชกระแสเงินสดสุทธิ

จากการลงทุนหักลบดวยตนทุนและมีการปรับคาของเงินตามเวลาแลว การคํานวณจะใชคาโอกาสที่

เงินจํานวนน้ันจะมีผลตอบแทนมาตรฐานใหกับธุรกิจ ซึ่งผูลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในโครงการก็ตอเมื่อ

คา NPV เปนบวกหรือมากกวาศูนย จึงจะมีความเหมาะสมและยอมรับในการลงทุนดังกลาว 15 แตถา
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คา NPV เปนลบหรือนอยกวาศูนย จะปฏิเสธการลงทุนทันที สมการที่ใชในการคํานวณ (Winlliam H. 

Marsh, 1995) แสดงดังน้ี  
 มูลคาปจจุบันสุทธิ= มูลคาปจจุบันของผลได – มูลคาปจจุบันของตนทุน 
คาปจจุบันของผลไดกรณีที่ใชอัตราสวนลดเดียวกันหาไดจาก 

   NPV = C0 + 
( )

 + 
( )

+…+ 
( )

 

 โดยกําหนดให 
  C0 คือ เงินจายลงทุนตอนเริ่มโครงการ 
  Ct คือ กระแสเงินสด ณ ปที่ t 
  r คือ อัตราผลตอบแทนที่ตองการจากการลงทุน 
  n คือ อายุของโครงการ(ป)  

6.2 การคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

อัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ผูลงทุนพึงจะไดรับจากการลงทุนในโครงการ หรือหมายถึงอัตราลดที่ทําให

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับของโครงการมีคาเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจายลงทุนพอดี 

ถาคา IRR มีคาสูงกวาที่กําหนดก็ยอมรับโครงการน้ัน แตถาตํ่ากวาก็ใหปฏิเสธโครงการ ( Winlliam H. 

Marsh, 1995 ) 

ซึ่งมีสมการคํานวณดังน้ี 

 PV (กระแสเงินสดรับ) = PV (เงินจายลงทุน) 

หรืออีกนัยหน่ึง IRR คือ อัตราลดที่ให NPV = 0  

  0 = C0 + 
( )

 + 
( )

 +…+ 
( )

 

 
 โดยกําหนดให 
  C0 คือ เงินจายลงทุนตอนเริ่มโครงการ 
  Ct  คือ กระแสเงินสด ณ ปที่ t 
  IRR คือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
  N คือ อายุของโครงการ (ป)  
  n  =  อายุของโครงการ 

6.3 วิธีดัชนีการทํากําไร  (Profitability index method) ดัชนีกําไรเปนอัตราสวน

ระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขาสุทธิ กับกระแสเงินสดจายลงทุนครั้งแรกสามารถคํานวณ

ได จากสมการดังน้ี 

     PI =  
∑
( )

 

 โดยที ่ PI  =  มูลคาปจจุบันสุทธิ  
  I  =  เงินจายลงทุนครั้งแรก  
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  K  =  อัตราดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทนที่ตองการ  
  Ct  =  กระแสเงินสดไดรับสุทธิในแตละงวด 
  t  =  ปที่ 1 ถึงปที่ n 
  n  =  จํานวนงวดดอกเบี้ย /จํานวนป 

6.4 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit–Cost Ratio: B/C Ratio) หมายถึง 

อัตรา สวนระหวางผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับผลรวมมลูคาปจจบุนัของคาใชจายทัง้หมด

ตลอดอายุของโครงการ เกณฑที่ใชในการตัดสินใจในการที่จะเลือกลงทุนโครงการใด ๆ ก็คือ 

  ถาผลของ BCR  ≥  1  ยอมรับโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจกลางสินคาเกษตร 

  ถาผลของ BCR ˂ 1  ปฏิเสธโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจกลางสินคาเกษตร 

  ถาผลของ BCR  =  1 โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจกลางสินคาเกษตรผูที่สนใจจะ

ลงทุนหรือไมลงทุนใหผลไมแตกตางกัน (Miles, Mathew B. andHuberman, 1994) 

6.5 การคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เปนการคํานวณหาระยะเวลา

เปนจํานวนปที่ผูลงทุนจะไดรับเงินจากการลงทุนกลับคืนมา เพื่อเปนการประเมินขั้นตนวาโครงการใช

ระยะเวลานานเพียงใดถึงจะคุมทุน โดยนํากระแสเงินสดสุทธิที่ไดจากการลงทุนในแตละปรวมกันไป

เรื่อย ๆ จนไดผลรวมเทากับเงินที่ลงทุนไปแลว นับจํานวนปดังกลาวรวมกัน สําหรับเกณฑการ

ตัดสินใจจากเครื่องมือน้ีจะยอมรับไดก็ตอเมื่อมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกวาเวลาที่กําหนดไว 

ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป( Philip J. 

Adelman, 2004) 

โดยสรุป การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การวิเคราะหโครงการน้ันผูวิเคราะหตองมี

ความเขาใจในธุรกิจ เพราะการเขาใจธุรกิจจะชวยทําใหการวิเคราะหสามารถกําหนดสมมติฐานดาน

รายรับและรายจายของโครงการไดอยางถูกตอง ทําใหตัวเลขที่ถูกคาดการณในประมาณการเงนิสดน้ัน

มีความถูกตองและใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ใหคาที่ถูกตองและใชประโยชนไดอยางสูงสุดในการตัดสินใจลงทุนและ

ตัดสินใจเลือกใหประสบความสําเร็จและสอดคลองกับวิธีการตางๆ และตองพิจารณาโครงการกับปจจัย

ตาง ๆ  ใหครอบคลุมทั่วถึงและรอบคอบ ซึ่งการวิเคราะหจะตองมเีครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเขามาชวยในการคดิ

และวิเคราะหโครงการ และทําหนาที่เปนแนวทางจัดสรรทรัพยากรในดานตาง ๆ ใหมีความสมบูรณและ

สอดคลองกับโครงการ 

 

7. การวิเคราะหความออนไหว 

การวิเคราะหความไวของโครงการ ตัวแปรที่สําคัญในการวเิคราะหตนทนุและผลตอบแทน

ไดแก ความผันแปรของตนทุนรวม ความผันแปของราคา และความผันแปรของปริมาณ การ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวอาจเกิดขึ้นเฉพาะปจจัยใดปจจัยหน่ึง หรืออาจเกิดขึ้นพรอม ๆ กันได 

ซึ่งถามีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
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การวิเคราะหความไว คือ การประเมินความทนตอเหตุการณในอนาคตที่อาจจะ

เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการที่จัดต้ังขึ้น ซึ่งจะทําใหรูวาจะเกิดอะไรขึ้นกับ

โครงการในกรณีที่กระแสการไหลของตนทุนและผลไดไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ตามแผนเดิม เชน 

ตนทุนของโครงการสูงขึ้นรอยละ 2 ในกรณีน้ีจะมีอะไรเกิดขึ้น กับคาที่คํานวณไวเดิมของคา IRR NPV 

และ B/C Ratio หรือไม สิ่งที่จะนํามาพิจารณาความไว 

การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) เปนการทดสอบความมั่นคงของ

ขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหบนพิสัยของการประมาณคาความนาจะเปนการใชดุลพินิจเกี่ยวกับ

ตัวเลขตาง ๆ  ตลอดจนขอสมมติพื้นฐานที่นํามาใชในการวิเคราะหครั้งน้ัน ทั้งน้ีโดยการแทนทีข่อสมมติ 

หรือตัวเลขตัวใหม ซึ่งแตกตางไปจากเดิมในระดับที่กําหนดหรือตองการทดสอบ ลงไปแทนขอสมมติ

หรือตัวเลขที่ใชอยูเดิมในการประมาณการงบประมาณ และทําการคํานวณใหมอีกครั้ง แลวพิจารณา

ผลลัพธของการวิเคราะหวา แตกตางไปจากเดิมมากนอยเพียงใด หากผลการวิเคราะหไมแตกตางไป

จากเดิมมากนัก หรือแตกตางเพียงเล็กนอยในระดับที่ไมมีผลในทางปฏิบัติ อาจกลาวไดวา วิธีการที่ใช

วิเคราะหตนทุนหรือประมาณการงบประมาณน้ันมีความมั่นคง ไมออนไหว ไดผลการวิเคราะหที่

นาเชื่อถือและถูกตอง แตหากผลลัพธที่ไดแตกตางจากเดิมมาก จะทําใหเกิดความไมมั่นใจในความ

นาเชื่อถือและความถูกตองของผลการวิเคราะหที่ไดมากอนหนา 

คําถามที่สําคัญในการทําการวิเคราะหความออนไหว คือ ตัวแปรใดหรือขอมูลตัวใดที่ควร

นํามาประเมินความออนไหวโดยทั่วไปมักพิจารณาตัวแปรที่มีความสําคัญ และผูวิเคราะหไมมีความมัน่ใจ

ในความถูกตองของขอมูลที่ไดมา และตองการประเมินวา หากขอมูลตัวเลขหรือขอสมมติที่ใชมีความ

คลาดเคลื่อน จะทําใหตัวเลขผลลัพธคํานวณไดแตกตางไปจากคาเดิมมากนอยเพียงใด เชน สัดสวนเวลา

การทํางานของแพทยในคลินิกตาง ๆ การใชเกณฑการจัดสรรตนทุนของฝายเภสัชกรรมและฝาย

บริหารงานทั่วไป วิธีคิดคาเสื่อมราคาของครุภัณฑและอาคารสถานที่ และการประมาณการจํานวนครั้ง

ของการมาใชบริการในปตอไป เปนตน และตัวเลขใดหรือวิธีการทํางานแบบใดที่ควรนํามาใชแทนคาตัว

แปรที่ใชในการวิเคราะหไวเดิมเพื่อวิเคราะหความออนไหว โดยทั่วไปในกรณีของตัวเลข มักจะใชคาสูงสดุ

หรือคาตํ่าสุดที่มีความเปนไปไดมาใชเปนตัวแทนเพื่อการคํานวณในการวิเคราะหความออนไหว บางครั้ง

อาจนํารอยละของความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดหรือมีความเปนไปไดมาใช และนําตัวเลขเปาหมายหรือ

ตัวเลขที่คาดหวังใหเปนมาทดแทน หรืออาจนําตัวเลขของโรงพยาบาลอื่น ๆ มาใชในการคํานวณก็ได (จิ

รุตม  ศรีรัตนบัลล, 2557) 

การวิเคราะหความออนไหวที่นิยมทํากัน มี 3 ประเภท ไดแก  

การวิเคราะหความออนไหวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis) คือ การ

วิเคราะหความออนไหวแบบทางเดียวเปนการวิเคราะหความออนไหวทีม่กีารประเมนิการเปลีย่นแปลง

ของผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรหรือองคประกอบในการวิเคราะหทีละตัว  

การวิเคราะหความออนไหวแบบสองทาง (Two-way Sensitivity Analysis) คือ การ

วิเคราะหความออนไหวแบบสองทางเปนการวิเคราะหความออนไหว ที่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
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ของผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรหรือองคประกอบในการวิเคราะห 2 ปจจัยไปพรอม ๆ  กนั 

ซึ่งการสวนผสมของปจจัยทั้งสองในระดับหน่ึง จะทําใหผลลัพธที่ได ไดตัวเลขผลลัพธเทาเดิม การ

วิเคราะหวิธีน้ีมักมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสมดุลของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่สามารถบริหาร

หรือควบคุมได เพื่อใหไดผลลัพธเชนเดิม   

การวิเคราะหความออนไหวแบบสามทาง (Three-way Sensitivity Analysis) เปนการ

วิเคราะหโดยการทําการวิเคราะหความออนไหวแบบสองทาง ซ้ําหลาย ๆ รอบ โดยเปลี่ยนแปลงคา

ของตัวแปรตัวที่ 3 ไปทีละคา ตามที่ตองการ แลวสรางภาพ แผนภูมิ แสดงเสนสมดุลหลาย ๆ เสน 

ตามแตคาตัวแปรตัวที่ 3 น่ันเอง 
 
8. แนวคิดการออกแบบเว็บไซต  

ในการออกแบบเว็บไซตน้ัน ประกอบดวย กระบวนการตาง ๆ มากมาย เชน การ

ออกแบบโครงสราง ลักษณะหนาตา หรือการเขียนโปรแกรม แตมีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซต โดยขาด

การวางแผนและทํางานไมเปนระบบ ตัวอยางเชน การลงมือออกแบบโดยการใชโปรแกรมชวยสราง

เว็บ เน้ือหาและรูปแบบก็เปนไปตามที่นึกขึ้นไดขณะน้ัน และเมื่อเห็นวาดูดีแลวก็เปดตัวเลย ทําใหเว็บ

น้ันมีเปาหมายและแนวทางที่ไมแนนอน ผลลัพธที่ไดจึงเสี่ยงกับความลมเหลวคอนขางมาก ความ

ลมเหลวที่พบเห็นไดทั่ว ไป ไดแก  เว็บที่แสดงขอความวาอยูระหวางการกอสราง (Under 

Construction หรือ Coming soon) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดีบางเว็บถือไดวาตาย

ไปแลว เน่ืองจากขอมูลไมทันสมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีลาสมัย เชื่อมโยงผิดพลาด สิ่ง

เหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการขาดการดูแลตรวจสอบและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ  

การออกแบบเว็บไซตอยางถูกตองจะชวยลดความผิดพลาดเหลาน้ี และชวยลดความเสี่ยง

ที่จะทําใหเว็บประสบความลมเหลว การออกแบบเว็บไซตที่ดีตองอาศัยการออกแบบและจัดระบบ

ขอมูลอยางเหมาะสมกระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซตคือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซต

กําหนดกลุมผูใช ซึ่งการจะใหไดมาซึ่งขอมูล ผูพัฒนาตองเรียนรูผูใช หรือจําลองสถานการณ สิ่งเหลาน้ี

จะชวยใหเราสามารถออกแบบเน้ือหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสมตรงกับความตองการ

ของผูใชอยางแทจริง 
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ตารางที่ 2 การออกแบบเน้ือหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสมตรงกับความตองการของผูใช 
 

การออกแบบเน้ือหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสมตรงกับความตองการของผูใช 

ประเด็น วิธีการ 

1. กลุมเปาหมายทีช่ัดเจน เปนการกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนกอนการเริ่มทํา

เว็บไซตวาเปนกลุมใด 

2. สิง่ทีผู่ใชตองการ - ขอมูลและการใชงานที่เปนประโยชน 

- ขาวและขอมูลที่นาสนใจ 

 - การตอบสนองตอผูใช 

 - ความบันเทิง 

 - ของฟรี 

3. ขอมลูหลักทีค่วรม ี - ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

 - รายละเอียดของผลิตภัณฑ 

 - ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน 

 - คําถามยอดนิยม 

 - ขอมูลในการติดตอ 

 
ที่มา: พดงเกียรติ อุดมมีศกัด์ิ, การสรางเว็บไซต, เขาถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2558, เขาถงึไดจาก 

http://patamweb.blogspot.com/ 

 

 กําหนดเปาหมายของเว็บไซต 

 ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต คือ การกําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหแนชัด

เสีย กอนเพื่อจะไดออกแบบการใชงานไดตรงกับเปาหมายที่ไดต้ังเอาไว โดยทั่วไปมักจะเขาใจวาการ

ทําเว็บไซตมีจุดมุงหมายเพื่อบริการขอมูลของหนวยงานหรือองคกรเทาน้ัน แตในความเปนจริงแลว

เว็บไซตแตละแหงก็จะมีเปาหมายของตนเองแตกตางกันออกไป 

 กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย 

 ผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายที่เขามาใชบริการเวบ็ไซตเพือ่ทีจ่ะ

ไดตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชนเว็บไซตที่มีกลุมผูใชหลากหลายแต

เว็บไซตสวนใหญน้ันจะตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมเทาน้ันไมสําหรับทุกคน เพราะคุณไม

สามารถตอบสนองความตองการของคนที่หลากหลายไดในเว็บไซตเดียว 
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สิ่งท่ีผูใชตองการจากเว็บ 

หลังจากที่ไดเปาหมายและกลุมเปาหมายของเว็บไซตแลว ลําดับตอไปคือการออกแบบ

เว็บไซตเพื่อดึงดูดผูใชงานใหไดนานที่สุด ดวยการสรางสิ่งที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูใชโดยทั่วไปแลว สิ่งที่

ผูใชคาดหวังจากการเขาชมเว็บไซตหน่ึง  

ขอมูลหลักท่ีควรมีอยูในเว็บไซต 

เมื่อเราทราบถึงความตองการที่ผูใชตองการไดรับเมื่อเขาชมเว็บไซตหน่ึงแลว เราก็

ออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลที่ผูใชตองการ ซึ่งขอมูลตอไปน้ี เปนสิ่งที่ผูใชสวนใหญคาดหวังจะไดรับเมือ่

เขาไปชมเว็บไซต 

การออกแบบหนาเว็บไซต (Page Design) 

หนาเว็บเปนสิ่งแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะที่เปดเขาสูเว็บไซตและยังเปนสิ่งแรกที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอีกดวย หนาเว็บจึงเปนสิ่งสําคัญมากเพราะเปนสื่อกลางใหผูชม

สามารถใชประโยชนจากขอมูลของระบบงานของเว็บไซตน้ันได โดยปกติหนาเว็บจะประกอบดวย 

รูปภาพ ตัวอักษร สีพื้น ระบบเนวิเกชั่น และองคประกอบอื่น ๆ ที่ชวยสื่อความหมายของเน้ือหาและ

อํานวยความสะดวกตอการใชงานหลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือ การใชรูปภาพและ

องคประกอบตางๆรวมกันเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับเน้ือหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมี

เปาหมายสําคัญเพื่อการสื่อความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจบนพื้นฐานของความเรียบงายและความ

สะดวกของผูใช 

 
ตารางที่ 3 หลักการสําคัญของออกแบบเว็บไซต  
 

ประเด็นหลัก คําอธิบาย 

1. ความเรียบงาย รูปแบบที่เรียบงายไมซับซอนและใชงานไดสะดวก ไมมี

กราฟกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสี

ของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําใหวุนวาย 

2. ความสม่าํเสมอ รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เชน รูปแบบของหนาสไตล

ของกราฟก และโทนสี  

3. ความเปนเอกลักษณ การออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะ

รูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะของ

องคกรน้ัน ๆ  
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ตารางที่ 3 หลักการสําคัญของออกแบบเว็บไซต (ตอ) 
 

ประเด็นหลัก คําอธิบาย 

4. เน้ือหาทีม่ีประโยชน เน้ือหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังน้ันควรจัดเตรียม

เน้ือหาและขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตอง และสมบรูณ มกีาร

ปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ  

5. ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใชกราฟกที่

สื่อความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและ

ลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ เชน วางไว ตําแหนงเดียวกัน

ของทุกหนา 

6. ลกัษณะที่นาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

องคประกอบตางๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตอง

สมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย สบายตา การใช

โทนสีที่เขากันลักษณะหนาตาที่ 

7. การใชงานอยางไมจาํกัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเลือกใชบราวเซอร

ชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเน้ือหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบ 

ปฏิบัติการและความละเอียดหนาจอตาง ๆ กันอยางไมมี

ปญหาเปนลักษณะสําคัญสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก 

8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ สราง

ความ รูสึกวาเว็บไซตคุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได 

9. ลงิคเชื่อมโยงตาง ๆ จะตองเชื่อมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการ

ทํางานตางๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่

ไดอยางถูก 

 
ที่มา: พดงเกียรติ อุดมมีศกัด์ิ, การสรางเว็บไซต, เขาถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2558, เขาถงึไดจาก 

http://patamweb.blogspot.com/ 
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การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Structure Design) 

โครงสรางเว็บไซต (Site Structure) เปนแผนผังของการลําดับเน้ือหาหรือการจัดวาง

ตําแหนงเว็บเพจทั้งหมด จะทําใหเรารูวาทั้งเว็บไซตประกอบไปดวยเน้ือหาอะไรบาง และมีเว็บเพจ

หนาไหนที่เกี่ยวของเชื่อมโยงถึงกัน ดังน้ัน การออกแบบโครงสรางเว็บไซตจึงเปนเรื่องสําคัญ 

เปรียบเสมือนกับการเขียนแบบอาคารกอนที่จะลงมือสราง เพราะจะทําใหเรามองเห็นหนาตาของเวบ็

ไซทเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถออกแบบระบบเนวิเกชั่นไดเหมาะสมและเปนแนวทางการทํางานที่

ชัดเจน สําหรับขั้นตอนตอๆไป นอกจากน้ีโครงสรางเว็บไซตที่ดียังชวยใหผูชมไมสับสน และคนหา

ขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 

วิธีการจัดโครงสรางเว็บไซทสามารถทําไดหลายแบบ แตแนวคิดหลัก ๆ ที่นิยมใชกันมีอยู 

2 แบบ คือ 

1. จัดตามกลุมเน้ือหา (Content-based Structure) 

2. จัดตามกลุมผูชม (User-based Structure) 

การใชสีในการออกแบบเว็บไซต 

การสรางสีสันบนหนาเว็บเปนสิ่งที่สื่อความหมายของเว็บไซตไดอยางชัดเจน การเลอืกใชสี

ใหเหมาะสม กลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใช แตยังสามารถทําใหเห็นถึงความ

แตกตางระหวางเว็บไซตไดสีเปนองคประกอบหลักสําหรับการตกแตงเว็บ จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง

ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชสีระบบสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร มีระบบการแสดงผลผานหลอด

ลําแสงที่เรียกวา CRT (Cathode ray tube) โดยมีลักษณะระบบสีแบบบวกอาศัยการผสมของของ

แสงสีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถกําหนดคาสีจาก 0 ถึง 255 ได จากการรวม

สีของแมสีหลักจะทําใหเกิดแสงสีขาว มีลักษณะเปนจุดเล็กๆ บนหนาจอไมสามารถมองเห็นดวยตา

เปลาได จะมองเห็นเปนสีที่ถูกผสมเปนเน้ือสีเดียวกันแลว จุดแตละจุดหรือพิกเซล (Pixel) เปน

สวนประกอบของภาพบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยจํานวนบิตที่ใชในการกาํหนดความสามารถของการ

แสดงสีตางๆเพื่อสรางภาพบนจอน้ันเรียกวา บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา HTML มีการกาํหนดสดีวย

ระบบเลขฐานสิบหกซึ่งมีเครื่องหมาย (#) อยูดานหนาและตามดวยเลขฐานสิบหกจํานวนอักษร

อีก 6 หลัก โดยแตละไบต (byte)จะมีตัวอักษรสองตัว แบงออกเปน 3 กลุม เชน #FF12AC การใช

ตัวอักษรแตละไบตน้ีเพื่อกําหนดระดับความเขมของแมสีแตละสีของชุดสี RGB โดย 2 หลักแรก แสดง

ถึงความเขมของสีแดง 2 หลักตอมา แสดงถึงความเขมของสีเขียว 2 หลักสุดทายแสดงถึงความเขม

ของสีนํ้าเงิน 

สีมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณ การสื่อความหมายที่เดนชัด กระตุนการรับรูทางดานจิตใจ

มนุษย สีแตละสีใหความรูสึกอารมณที่ไมเหมือนกัน สีบางสีใหความรูสึกสงบ บางสีใหความรูสึก

ต่ืนเตนรุนแรง สีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงตอการออกแบบเว็บไซต ดังน้ัน การเลือกใชโทนสีภายใน

เว็บไซตเปนการแสดงถึงความแตกตางของสีที่แสดงออกทางอารมณ มีชีวิตชีวาหรือเศราโศก รูปแบบ

ของสีที่สายตาของมนุษยมองเห็น สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
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ตารางที่ 4 สีที่สื่อถึงการแสดงอารมณ 
 

โทนสี สี อารมณ 

รอน  ความอบอุน และดึงดูดใจ 

เย็น  ดูสุภาพ ออนโยน เรียบรอย 

กลาง  เรียบงาย สุขุม 

 
ที่มา: พดงเกียรติ อุดมมีศกัด์ิ, การสรางเว็บไซต, เขาถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2558, เขาถงึไดจาก 

http://patamweb.blogspot.com/ 

 

1. สีโทนรอน (Warm Colors) เปนกลุมสีที่แสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความ

อบอุน และดึงดูดใจ สีกลุมน้ีเปนกลุมสีที่ชวยใหหายจากความเฉื่อยชามีชีวิตชีวามากย่ิงขึ้น 

2. สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ ออนโยน เรียบรอย เปนกลุมสีที่มี

คนชอบมากที่สุด สามารถโนมนาวในระยะไกลได 

3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีที่เปนกลางประกอบดวย สีดํา สีขาว สีเทา และสี

นํ้าตาล กลุมสีเหลาน้ีคือ สีกลางที่สามารถนําไปผสมกับสีอื่น ๆ เพื่อใหเกิดสีกลางขึ้นมา (พดงเกียรติ 

อุดมมีศักด์ิ, 2554) 

โดยสรุป สิ่งที่สําคัญตอผูออกแบบเว็บคือ การเลือกใชสีสําหรับเว็บ นอกจากจะมีผลตอ

การแสดงออกของเว็บแลวยังเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอผูใชบริการ ดังน้ันจะเห็นวา สีแตละสี

สามารถสื่อความหมายของเว็บไดอยางชัดเจน ความแตกตาง ความสัมพันธทีเ่กดิขึน้ยอมสงผลใหเวบ็มี

ความนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น ชุดสีแตละชุดมีความสําคัญตอเว็บ ถาเลือกใชสีไมตรงกับวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายอาจจะทําใหเว็บไมนาสนใจ ผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลัง ฉะน้ัน การใชสี

อยางเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายของเว็บตองเลือกใชสีที่มีความกลมกลืนกัน 
 

9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ใชเครือขายสังคมออนไลนและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ

เครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 392 คน เครื่องมือที่ใชวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิจัยคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุ

ระหวาง 21-25 ปศึกษาอยูชั้นปที่ 1 และรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท ผลการวิเคราะห

พฤติกรรมพบวา เขาเครือขายออนไลนตอวันมากกวา 10 ครั้ง ใชบริการ เฟซบุก เวลาที่นิยมใชมาก

ที่สุดคือ 18.01-22.00 น. เครื่องมือที่ใชในการเขาเครือขายออนไลนคือ สมารทโฟน 

ธนธร โลหจินดา (2556) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทําธุรกรรมในธุรกิจซื้อ

ขายออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตจังหวัดนครปฐม ดวยเทคนิคการวัด

พฤติกรรมเชิงเสนแบบหลายกลุม การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ปจจัยดานองคประกอบ

เว็บไซตรานคาออนไลนที่สงผลตอพฤติกรรมการทําธุรกรรมในธุรกิจซื้อขายออนไลนของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางไดแกนักศึกษา ระดับปริญญา

ตรีในมหาวิทยาลัยเขต จังหวัดนครปฐมที่เคยทําธุรกรรมในธุรกิจซื้อขายออนไลนจํานวน  400 คน ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก

พหุกลุม (Multinomial Logistic Regression) ในการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อคือ แคตตาล็อกอิเลกทรอนิกส ประกอบดวย มีรูปภาพของสนิคา มี

รายละเอียดของสินคาครบถวนและมีเครื่องมือชวยคนหาสินคา เว็บไซตมีรายละเอยีดการเปรยีบเทยีบ

ราคา ประกอบดวย มีการแสดงราคาเปรียบเทียบและมีราคากลางของสนิคาทีจ่ดัทาํในหนวยงานกลาง

ที่นาเชื่อถือ รวมไปถึงการมเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส จากหนวยงานกลาง ในดานของปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการชําระเงิน คือมี

เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและปจจัยที่สงผลตอ

พฤติกรรมดานประเภทสินคาที่ซื้อ ไดแก แคตตาล็อกอิเลกทรอนิกสที่มีระบบใหคะแนนสินคาจาก

ผูบริโภค 

นัฐฐา ธิติโยธิน (2556) ไดศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลรถยนตของผูบริโภคจาก

ผูแทนจําหนายในเขตอําเภอศรีราชา วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมผูบริโภค

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลรถยนตของผูบริโภคจาก

ผูแทนจําหนายในเขตอําเภอศรีราชา มีการต้ังสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร

อิสระ ซึ่งมี 3 ตัวแปรไดแก ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการซื้ออะไหลรถยนตของผูบริโภค และปจจัย

สวนประสมทางการตลาด มีการต้ังสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรตาม ไดแก 

การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลรถยนตของผูบริโภคจากผูแทนจําหนายในเขตอําเภอศรีราชา โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางในเขตอําเภอศรีราชา จํานวน 400 ชุด 

แลววิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานคาสถิติที่ใชคือ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 31-40 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดอยูในชวง 10,000 - 20,000 บาทตอเดือน สวน
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ใหญใชย่ีหอโตโยตาและเลือกซื้ออะไหลชนิดระบบเครื่องรถยนต เชน ไสกรองตาง ๆ น้ํามันเครื่อง 

เหตุผลจึงตองการเลือกซื้ออะไหลรถยนตเพราะชํารุดเสียหาย ยังสนใจประเภทอะไหลแทจากศูนย 

และใหความสําคัญของสถานที่ซื้อ คือ ความนาเชื่อถือ การรับประกันของอะไหล 

ทิจิตตา สูงกิจบูลย (2556) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจรานอะไหลรถ

พวงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา หจก.ชาติชัยไฮโดลิค การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษา 1. รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจจําหนายอะไหลรถพวง 2. กลยุทธของธุรกิจจําหนาย

อะไหลรถพวงที่ใชในการแขงขัน 3. แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจจําหนายอะไหลรถพวง 

4. ปญหาและแนวทางการแกปญหาดานการประกอบการธุรกิจจําหนายอะไหลรถพวง ผูวิจัย

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมี

โครงสรางและการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมกับผูใหขอมูลที่เปน เจาของกิจการ ผูจดัการ 

เสมียน ชาง พนักงานจัดสงสินคาและลูกคา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการดําเนินกลยุทธของ หจก.

ชาติชัยไฮโดลิค เปนรูปแบบธุรกิจครอบครัว มีการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ เชน รูปแบบการจัด

ราน มีการจัดเก็บสินคาเปนหมวดหมู เพื่องายตอการคนหามีบริการสินคาคงคลังโดยนําระบบ

คอมพิวเตอรมาบันทึกเกี่ยวกับสินคาคงคลัง ทําใหบริหารคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่

สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาคือ 1. มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 2. มีราคาใหเลือกตามลําดับคุณภาพ 

3. สถานที่ต้ังรานสะดวกซื้อมีที่จอดรถ 4. มีการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 5. บุคลากรมีความรู 

6. มีกระบวนการสั่งซื้องาย กระชับ 7. บรรยากาศภายในรานสวยงามสะอาด 

ณัฐา ฉางชูโต (2555) ไดศึกษาปจจัยการสื่อสารการตลาดในธุรกิจออนไลน เน่ืองจาก

ผูประกอบการขาดความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ และผูบริโภคก็ยังขาดความเชื่อถือ และความ

ไววางใจในการสั่งซื้อสินคาออนไลน ปญหาดังกลาวเกิดจากการขาดการสื่อสารการตลาดที่ดีและ

ถูกตอง ดังน้ัน บทความเรื่องน้ีจึงนําเสนอปจจัยในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจออนไลน ซึ่งไมได

มองการสื่อสารการตลาดเปนเพียงแคการสงเสริมการตลาดเทาน้ัน หากแตมองวา ทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินธุรกิจออนไลนคือ การสื่อสารที่ลวนแลวแตมีผลตอการรับรูของลูกคาทั้งสิ้น ประกอบดวย 6 

ปจจัย ไดแก 1. ปจจัยดานผูสงสารเว็บไซตจะตองมีความนาเชื่อถือและนาไววางใจ 2. ปจจัยดาน

เน้ือหาสารคือ ขอมูลขาวสารตองสอดคลองกับความตองการของลูกคา 3. ปจจัยดานชองทางการ

สื่อสารหรือตัวกลางในการนําเน้ือหาสารของเว็บไซตสงไปยังลูกคาเชน ระบบเครอืขายทีร่วดเรว็และใช

งานงาย เปนตน 4. ปจจัยดานผูรับสารโดยพิจารณาปจจัยบุคคลปจจัยดานสังคมวัฒนธรรมและปจจยั

ดานจิตวิทยาของผูรับสารประกอบในการสื่อสาร 5. ปจจัยดานผลตอบกลับ คือ การวัดประสิทธิผล

ทางการสื่อสาร และ 6. ปจจัยดานสิ่งรบกวน คือ สิ่งที่สงผลทางลบตอการแปลความหมายขอมูล และ

ทําใหการสื่อสารการตลาดลมเหลว จากการทําวิจัยผลสรุปชี้ใหเห็นวา ธุรกิจออนไลนมีแนวโนมที่จะ

เติบโตมากขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ดังน้ันผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปจจัยในการ

สื่อสารการตลาดที่จะมามีสวนในการขับเคลื่อนใหเว็บไซตเปนที่รูจักและไดรับความนิยม ปจจัย

ดังกลาวประกอบดวย ปจจัยดานผูสงสารหรือเจาของเว็บไซตจะตองทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น 
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มั่นใจในธุรกิจ ปจจัยดานเน้ือหาสาร อาทิภาพขอความ การออกแบบ การกําหนดราคา จะตองมี

อิทธิพลในการจูงใจใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อปจจัยดานชองทางการสื่อสารควรมุงเนนการเตรียม

ระบบใหมีความรวดเร็ว ลูกคาสามารถเขาถึงเว็บไซตไดงายและระบบควรจะมีการออกแบบใหมีการ

โตตอบหรือปฏิสัมพันธไดทันทีปจจัยดานผูรับสารควรทําความเขาใจเชิงลึกถึงความคิด แรงจูงใจและ

พฤติกรรมของลูกคาเปาหมายเพื่อจะไดกําหนดกลยุทธการสื่อสารการตลาดปจจัยดานผลตอบกลับ

ผูประกอบการควรจะมีการวัดผลการสื่อสารการตลาดของเว็บไซตเพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุง และ

ปจจัยดานสิ่งรบกวน ผูประกอบการตองคนหาวาอะไรคือสาเหตุที่ทําใหการสื่อสารการตลาดของ

เว็บไซตไมเปนไปตามเปาหมาย จากที่กลาวมาผูประกอบการในธุรกิจออนไลนจึงควรตระหนักถึง

ปจจัยดังกลาวขางตน เพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธการสื่อสารการตลาดใหประสบความสําเร็จ 

อาภาภรณ วัธนกุล (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซือ้สนิคาของ

ผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยม

ของประเทศไทย โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศ

ไทยจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยที่เคยสั่งซื้อ

สินคาบริการผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุ 31 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพทํางาน

บริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และมีถิ่นที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล โดยผูบริโภคมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดานองคประกอบเว็บไซต 

7C ในดานรูปลักษณดานสวน ประกอบที่เปนเน้ือหา และการติดตอคาขาย อยูในระดับที่มากที่สุด 

ดานการติดตอสื่อสาร และการเชื่อมโยงอยูในระดับมาก และผูบริโภคมีความคิดเห็นตอระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานความนาเชื่อถือโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ภควัฒน อยูวัฒนา(2554) ไดศึกษาการจัดการรานคาออนไลนดวยเทคโนโลยีเว็บโดยการ

พัฒนาระบบรานคาออนไลน เปนการใชตลาดอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากมีความยืดหยุนและใชเงนิลงทนุ

ไมสูงมากนัก จึงทําใหเหมาะสมเปนอยางมากกับธุรกิจขนาดยอมและสามารถดําเนินธุรกิจแบบไดเปน

อยางดี นอกจากน้ียังเปนทางเลือกในการเพิ่มยอดขายใหดีมากขึ้น โดยทําการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเปน

การประชาสัมพันธขอมูลของรานคาผานระบบอินเทอรเน็ต ทําใหสามารถตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิด ดังน้ันระบบการจัดการการคาผานเว็บ จึงเปนมากกวาการซื้อขายผานอินเทอรเน็ต

และเปนการเปลี่ยน แปลงกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจที่เคยเปนมาในอดีตใหกาวหนา

ย่ิงขึ้น จากผลการดําเนินการ ศึกษาคนควาขอมูลในการงานและระบบงานของระบบรานคาทําใหเกิด

ความเขาใจระบบการทํางานของตนเองมากขึ้น ซึ่งไดมีการวิเคราะหความตองการในระบบซื้อ-ขาย 

และการทํางานทั่วไปของรานคาอื่น ๆหลังการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลวน้ัน ระบบที่ถูก

พัฒนาขึ้นน้ันสามารถใชงานได 



40 

บุญฤกษ กาญจนเทพ (2554) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดออนไลนโดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางดาน

การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดออนไลน เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดออนไลน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนกลุมผูที่เคยซื้อ

สินคาในตลาดออนไลนจํานวน 400 คนโดยการสุมตัวอยางโดยวิธีไมคํานึงถึงความนาจะเปน ใชการ

สุมตัวอยางแบบสะดวก ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและวเิคราะหขอมลูโดยใชสถติิเชงิ

พรรณนาประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน

ประกอบดวย Independent Sample t-test และ One Way ANOVA และคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ผลการวิจัยพบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุอยูในกลุม 26 – 33 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และรายไดตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท ใหระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางดานทางดานการตลาดสวนใหญอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน 

นิธิ เกตุหิรัญ (2553) ไดศึกษาโครงการศูนยออกแบบและตกแตงประดับยนต การศึกษาครั้ง

น้ีเริ่มตนดวยการศึกษาความเปนไปไดเชิงธุรกิจและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

จากผูบริโภค โดยใชวิธีศึกษาทางดานการวิจัย ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อ

หาแนวคิด ปจจัยที่เกี่ยวของ จากบุคคลที่ทําธุรกิจเกีย่วกับรานตกแตงประดับยนตและนําปจจัยตางๆมา

ทําแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถามจากการสุมตัวอยางจํานวน 20 คน เพื่อทราบความรับรูและ

ความเขาใจในแบบสอบถาม โดยสํารวจความตองการของกลุมลูกคาจํานวน 400 ชุด โดยใชวิธีการสุม

กลุมลูกคาโดยนําแบบสอบถามแจกใหกับลูกคาตามรานประดับยนตทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและทาํ

การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย

เพื่อหาตัวแปรตางๆจากผลการศึกษาของโครงการพบวากระแสและสภาพตลาดของธุรกิจการศกึษาน้ันมี

แนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง เน่ืองจากกลุมเปาหมายมีแนวโนมจํานวนที่มากขึ้นและทางโครงการมี

จุดแตกตางที่ตางจากคูแขงขันมากและสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมตอการเขารับบริการและสะดวกตอ

ลูกคาที่จะเขาใชบริการทั้งหมดน้ีจึงสามารถสูกับคูแขงขันได 

ฐิติมา พิบูลกิตติพัทธ (2553) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธการจําหนายอะไหลรถยนตมือสองใน

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน ใหความสําคัญตอกลยุทธ

การจัดจําหนายอะไหลรถยนตมือสอง ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดและ

การบริการแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนาตางกัน ใหความสําคัญตอกลยุทธการจัดจําหนายอะไหล

รถยนตมือสอง ทุกดานไมแตกตางกัน และ ผูบริโภคที่มีรายไดตางกันใหความสําคัญตอกลยุทธการจัด

จําหนายอะไหลรถยนตมือสอง ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดและการบริหารแตกตางกัน 
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คิยิอิมูบิล (2012) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของนักศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเพศชาย มีพฤติกรรมการใชบอยครั้ง และมีทัศนคติที่ดี

ตอการซื้อสินคาออนไลนไดดีกวานักเรียนหญิง นักเรียนที่มีรายไดตอเดือนมากกวาและมีความรู

ความสามารถทางอินเทอรเน็ตมากกวาจะมีทัศนะคติที่ดีและสัดสวนที่จะซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต

มากกวานักเรียนที่มีรายไดตอเดือนและมีความรูความสามารถทางอินเทอรเน็ตนอย นักเรียนที่มีบัตร

เครดิตมีความคุนเคยและไมรูสึกวิตกหรือกังวลมากกวานักเรียนที่ไมมีบัตรเครดิต   

หวัง ปง อัน (2011) ไดศกึษาผลกระทบของระดับความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการขาด

ระบบรักษาความปลอดภัยในธุรกรรมออนไลนตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคผานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสประเภท B2C ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคเต็มใจที่จะจายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความเสีย่งที่

อาจจะเกิดขึ้น ความต้ังใจที่จะซื้อสินคาออนไลนมีความแตกตางกันอยางเปนระบบภายใตเงื่อนไข

ระดับความรูที่แตกตางกัน ผลลัพธชี้ใหเห็นวาผูคนสามารถแยกความแตกตางระหวางความเสี่ยงและ

ความไมแนนอนและยินดีจายคาบริการเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความไมชัดเจน โดยเฉพาะการวิจัยน้ี

แสดงใหเห็นวาคนที่สามารถตัดสินใจที่มีความเสี่ยงในการทํางานหรือชีวิตจริง เชน การตัดสินใจที่มี

ความเสี่ยงในการทําธุรกรรมอีคอมเมิรซภายใตเงื่อนไขที่ไมชัดเจน ผูบริโภคยินดีที่จะจายเงินเพิ่มเพื่อ

ความแนนอนที่เชื่อถือได 

แอนนา เรคจีนา จอหนดอตต้ี (2010) ไดศึกษาการประเมินความเปนไปไดทางการเงิน

เพื่อวิเคราะหโครงการลงทุน วัตถุประสงคเพื่อประเมินแบบจําลองโครงสรางทีใ่ชในการวเิคราะหความ

เปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุน ภาพรวมของวิธีการประเมินความเปนไปไดทางการเงินถูก

นําเสนอ รวมไปถึงรูปแบบการประเมินทั่วไปซึ่งนําไปใชเปนพื้นฐานในการสรางแบบจําลองใหมวธิกีาร

วิเคราะหความเสี่ยงไดถูกนําเสนอเพราะเปนตัวที่มีผลกระทบอยางมากตอผลลัพธของการประเมิน 

วิธีการนําไปใชให ใหเหมาะสมแบบใหมที่ถูกนําไปใชประเมินความตองการทางการเงินของโครงการ

ลงทุนไดถูกแสดงไว รวมถึงวิธีการพยากรณใหมของปที่เหมาะสมในการขายการลงทุน กรณีศึกษาถูก

ใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงแบบจําลองที่ใชประเมินความเปนไปไดทางการเงินของโรงงานพลังงานความ

รอนใตพิภพ ผลสรุป ออกมาเปนคา มูลคาปจจุบันสุทธิ , อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตรา

ผลตอบแทนจากโครงการแบบปรับคาที่ควรจะใชเพื่อประเมินความเปนไปไดทางการเงนิของโครงการ

ลงทุน นอกจากน้ันยังตองคํานวณตัวแปรของความเปนไปไดทางการเงิน ในรูปแบบการประเมินคา

ความออนไหวของโครงการในแบบการดําเนินการตางๆและวิเคราะหแบบจาลองความเกี่ยวกับความ

เสีย่งตอโครงการลงทุนผลการศึกษาพบวาโครงการเริ่มสรางป 2010 สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดใน

อีก  3 ปตอมาโดยคาดหวังอายุการใชงานของโรงงานที่ 20 ปเงินลงทุน 131 ลานดอลลารดอกเบี้ย

เงินกู 8% มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 748 ลานดอลลาร IRR เทากับ 12.1% MIRR เทากับ 11.4% 

สรุปโครงการมีความนาสนใจในการลงทุน การวิเคราะหความออนไหวพบวาคาความรอนใตพิภพ

นอยลงและคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะทําใหโครงการไมมีความนาสนใจในการลงทุน 
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ปเตอร สวีฟเฟล ครีสตอปห อเคน เทลเลอร (2008) ไดศึกษาเรื่องความเปนไปไดของ

นโยบายการลงทุนของบริษัทประกัน บทความน้ีใหความสนใจกับปญหาเรื่องนโยบายการลงทุนของ

บริษัทประกัน ซึ่งดูจะถูกมองขามมาจนถึงบัดน้ี ซึ่งมีความเปนไปไดที่ชัดเจนวาบริษัทประกันทั้งหลาย

น้ันไมอาจตอบสนองตอความตองการของผูถือหุนที่หลากหลายไดทั้งในแงของผลตอบแทนและความ

ไมแนนอน ในขณะที่มีการใชตัวแบบการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

เปนเกณฑ บทความน้ีไดจําแนกผูถือหุนซึ่งมีสวนกําหนดขอจํากัดเพิ่มเติมออกเปน 2 กลุม กลุมแรกคอื 

“ความมั่นคงทางรายได” (income security) ซึ่งสนใจเรื่องผูรับประโยชนปจจุบันและพนักงาน

เกาแกและกลุมที่สองคือ “การลงทุนลงแรงที่คาดการณได” (predictability of contributions) ซึ่ง

สนใจเรื่องพนักงานหนุมสาวที่ทุมเททํางานและนายจางผูใหการสนับสนุน โดยมีการอธิบายถึงเงื่อนไข

ตาง ๆ ที่เกิดจากการผสมกันของขอจํากัดทั้งหลายซึ่งนําไปสูสภาวะที่ขาดความเปนไปไดในการ

กําหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท ดังน้ันคาความเบี่ยงเบนจากเสนตลาดทุนที่นอยที่สุดจึงถูกเสนอ

ใหใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับวัดสมรรถนะในสถานการณเหลาน้ี 

เจมส ที วอลเตอร (1998) ไดศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของสวนอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑที่ทําจากไม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการคํานวณความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของ
สวนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑที่ทําจากไมวิธีการประกอบดวย เจาะจงสัมภาษณเจาของสวน

อุตสาหกรรม ศึกษาความเปนไปไดของโรงงานผูผลิต ศึกษาความเปนไปไดหนวยงานพัฒนาและ
ประสานงานและฝายการเงินที่เปนที่สนใจในการศึกษาครั้งน้ี ขอกําหนดเบื้องตนเพื่อการวเิคราะหทาง
การเงินจะรวมไปถึงการวิเคราะหการตลาดและการวิเคราะหดานเทคนิคอีกทั้งยังวิเคราะหดานชมุชน 
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบที่เปนองคประกอบสําคัญของการวิเคราะหความเปนไปได กรณีศึกษาที่ได
ดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ สําหรับสวนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมในภาค
ตะวันตกเฉียงใตรัฐเวอรจิเนีย กรณีศึกษาไดขอสรุปจากผูประกอบการผลิตไมอัดผูผลิตไมเน้ือแข็ง

ผูผลิตกังหันและไมตางมีความตองการใหเจาของสวนอุตสาหกรรมใหการบริการดานการตลาดและ
ระบบการผลิตที่ดีรวมทั้งจัดสวนสาธารณะเพื่อการพกผอน โดยคาดวาสวนอตุสาหกรรมแหงน้ีจะไดรบั
ผลกระทบเชิงบวกที่แข็งแกรงในเศรษฐกิจภูมิภาค 
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ตารางที่  5 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

เน้ือหา 

แนวทางการนําไปใชประโยชน 

ความสําคัญ
และวัตถุ 
ประสงค 

กรอบแนว 
คิดในการ

วิจัย 

เครื่องมือใน
การวิจัย 

สถิติท่ีใชใน
การวิจัย 

อภิปรายผล 

1. รานคาออนไลน √ √ √ √ √ 
2. ระบบการคาอิเล็กทรอนิกส √ √ √ √ √ 
3. หลักการนําเขาสินคา √ √ √   
4. แนวคิดการตกแตงรถยนต √ √ √  √ 
5. อุปกรณที่นิยมใชในการ

ตกแตงรถยนต 
√ √  √ √ 

6. การจัดทาํรายงานทางการ 
เงิน 

√ √ √  √ 

7. หลักการวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน 

√ √ √ √  

8. แนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต 

√ √ √  √ 

9. งานวจิัยที่เกี่ยวของ √ √ √ √ √ 
  

จากตารางที่ 5 รานคาออนไลน ระบบการคาอิเล็กทรอนิกส อุปกรณที่นิยมใชในการ

ตกแตงรถยนต หลักการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามา
กําหนด ความสําคัญและวัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการ
วิจัย และ อภิปรายผล แนวคิดการตกแตงรถยนต การจัดทํารายงานทางการเงิน และแนวคิดการ
ออกแบบเว็บไซต สามารถนํามากําหนด ความสําคัญและวัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย และอภิปรายผล หลักการนําเขาสินคา สามารถนํามากําหนด ความสําคัญและ
วัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเปนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนของ

ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทน ความคิดเห็นของ

ธุรกิจจากการสัมภาษณผูประกอบกิจการและผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนําผลที่ได ไปใชประโยชนในการ

วางแผนการลงทุนหรือการปรับเปลี่ยนตนทุนตางๆของกิจการใหไปในทิศทางที่เหมาะสม โดย

วิเคราะหสมมติฐานรายได สมมติฐานรายจาย รายงานทางงานเงิน ไดแกงบดุลงบกําไรขาดทุน งบ

กระแสเงินสด ใชอัตราสวนทางการเงิน ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และระยะเวลาคืนทุน จากน้ันจึงวิเคราะหความออนไหว เพื่อศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน โดยประกอบดวย

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

โดยจะดําเนินวิจัยตามลําดับข้ันตอน แบงเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการศึกษาขอมูลโครงการลงทุนรานขายอุปกรณตกแตงรถยนตที่ทําตลาด

ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

ข้ันตอนที ่2 การวิเคราะหโครงการลงทุน 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการศึกษาเก่ียวกับตนทุนและคาใชจายโครงการลงทุนรานขายอุปกรณตกแตง

รถยนตท่ีทําตลาดออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

1. การดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกศึกษาเกี่ยวกับตนทุนและคาใชจายจากเจาของกิจการ 

ผูจัดการ พนักงานและผูมี่สวนเกี่ยวของ 

 1.1  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ เจาของกิจการผูใหขอมูลหลักในการศึกษา คือ เจาของกิจการ ผูจัดการ พนักงานและผูมี่สวน

เกี่ยวของจํานวน 17 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ผูวิจัยจํา

เก็บขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ที่ตรงกับงานวิจัยครั้งน้ีโดยจะเก็บขอมูลไปเรื่อยๆ จนขอมูลที่รับเกิด

ความอิ่มตัวจากผูใหสัมภาษณ 
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 1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

   การเก็บรวบรวมขอมูลทางดานตนทุน ปริมาณสินคาและ ผลตอบแทนจาก

แหลงขอมูลโดยตรงโดยการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจและผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจซื้อขาย

อุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน10รายประกอบดวยตนทุนหรือ

คาใชจายในการลงทุนและขอมูลทางดานผลตอบแทนหรือรายไดของกิจการ 

  1.2.2 ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) 

   ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวของเพื่อใหได

ขอมูลพื้นฐานเพื่อมาสนับสนุนหรือโตแยงการวิเคราะหตนทุนของโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขาย

อุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

 1.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แนวสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลงทุน

รานขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนในเขตกรุงเทพฯ ประกอบดวยคําถามในดานการลงทุนดาน

ตนทุน ผลตอบแทน และดานการตลาด โดยใชแบบบันทึกและเครื่องอัดเทปประกอบการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

 1.4  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  จากการดําเนินการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังน้ี  

  1.4.1 การสัมภาษณเชิงลึก การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของผูประกอบธุรกจิและ

ผูเกี่ยวของกับรานขายอุปกรณตกแตงรถยนตที่ทําตลาดออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10

ราย ผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยาง

คลอบคลุม ในดานการลงทุนดานตนทุน ผลตอบแทน และดานการตลาด 

  1.4.2 สกัดประเด็น ซึ่งเปนแนวการสรุปความเห็นของกลุมผูประกอบการธุรกิจ

และผูเกี่ยวของกับรานขายอุปกรณตกแตงรถยนตที่ทําตลาดออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.5  การตรวจสอบความเช่ือมั่น 

  การตรวจสอบความเช่ือมั่นของขอมูลน้ันใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Data Triangulation) โดยมีการตรวจสอบแบงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี  

  1.5.1 ดานขอมูลดูจากแหลงเวลาและแหลงสถานที่ ถาขอมูลตางสถานที่กันจะ

เหมือนกันหรือไม  

  1.5.2 ดานแหลงบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะ

เหมือนเดิมหรือไม 

  1.5.3 ดานทฤษฎีตรวจสอบวา ถาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมจะทําให

การตีความขอมูลแตกตางกันมากนอยเพียงใด  
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 1.6 การวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิจัยน้ีผูวิจัยดําเนินการโดยวิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ 

(Pattern Matching) โดยการสรางขอสรุปจากการเก็บขอมูลที่ได นํามาเปรียบเทียบกับขอมูลทาง

ทฤษฎีและงานวิจัยที่ผานมาแลววิเคราะหขอมูลในลักษณะการบรรยายแลวนํามาวิเคราะหตรวจสอบ

ขอมูลแบบสามเสา ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล พิจารณาแหลงเวลา แหลงสถานที่และ

แหลงบุคคลที่แตกตางกัน เชน ใชวิธีสังเกตควบคูไปกับการซักถาม โดยออกแบบสัมภาษณให

ครอบคลุมกับขอมูลและเอกสารเบื้องตน 

  การสํารวจความคิดเห็นดวยการสอบถามกลุมผูใชบริการรานอุปกรณตกแตง

รถยนตออนไลน 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.6.1 ประชากร คือ จํานวนผูจดทะเบียนรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คนในเขต

กรุงเทพมหานครฯป 2557 ซึ่งเทากับ 3,592,212 คัน (กลุมสถิติการขนสง กอง แผนงาน  กรมการ

ขนสงทางบก, 2557)    

  1.6.2 กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูใชบริการรานตกแตงอุปกรณรถยนตในเขต

กรุงเทพมหานครฯในการกําหนดขนาดตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวนประชากรแนนอนของ taro 

Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ตามสูตรคํานวณดังน้ี 

   n  =  N/ (1+N݁ଶ) 

  เมื่อ  n = จํานวนตัวอยาง 

   N = จํานวนประชากรทัง้หมด 

   e = ความคลาดเคลื่อนทีก่ําหนด เทากับ 0.05 

  แทนคา  n = 3,592,212 /(1+3,592,212 (0.05²)) 

   n  =  399.96 

  จากคา n ที่ได n = 399.96 ประมาณการกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยางและ

สุมแบบตามสะดวกกลุมตัวอยางเปนผูที่มาใชบริการรานตกแตงรถยนตที่ใหความรวมมือกับผูวิจัยใน

การใหขอมูล 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ใชถามผูที่เขามาใชบริการหนารานและผูที่

เคยซื้อผานทางชองทางออนไลน ซึงแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 

 สวนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวสวนประสมทางการตลาด 

7Psลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับเปนมาตรวัดลักษณะของขอคําถามโดย

เปนขอความเชิงบวก 
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 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด  

 การตรวจวัดและการใหคะแนน 

ระดับความเห็น คะแนนขอความเชิงบวก 

มากที่สุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยที่สุด 1 

 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและทําการแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนน

เฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ โดยใชหลักเกณฑการหาความกวาง

อันตรภาคช้ันและการแปลความหมายของคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็น 

4.21-5.00 มากที่สุด 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 นอย 

1.00-1.80 นอยที่สุด 

3. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.1 การทดสอบความตรงเชิงโครงสราง โดยนําแบบสอบถามไปเสนออาจารยทีป่รกึษา 

วิทยานิพนธ เพื่อพิจารณา และตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของคําถามแตละขอตาม

จุดประสงคของงานวิจัยครั้งน้ี ดวยการทํา IOC ที่มีเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดังน้ี  

  ให  1  เมื่อแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

   0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

   -1  เมื่อแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

  หลังจากน้ันนําคะแนนของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองโดยกําหนด

เกณฑความสอดคลองจากการคํานวณจะมีคา (-1.00) – 1.00 

  คาความเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient)ซึ่งความเช่ือมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลลัพธคาแอลฟาที่ไดจะ

มีคาระหวาง 0<α<1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเช่ือมั่นสูง โดยมีคาเทากับ 0.951 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 การเก็บขอมูลผูที่เขามาใชบริการหนารานและผูที่เคยซื้อผานทางชองทางออนไลน 

ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่ไดจากการคํานวณ 400 คนโดยแจกแบบสอบถาม 

 4.2 คัดเลือกแบบสอบถามที่ถูกตอบอยางสมบูรณเพื่อมาวิเคราะหตามข้ันตอน 
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5.  สถิติที่ใชในการวิจัย 

 ใชสถิติพรรณนา เปนสถิติที่ใชในการสรุปขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยาง โดยหา

คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนําไปวิเคราะหความตองการของผูบริโภค

ที่มาใชบริการรานตกแตงรถยนต 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหโครงการลงทุน 

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ

ผลการประหยัดตนทุน พลังงาน จากมาตรการ ในรูปตัวเงินที่คาดวาจะไดรับในแตละป ตลอดอายุของ

โครงการ กับมูลคาปจจุบันของเงิน ที่จายออกไป ภายใต โครงการที่กําลังพิจารณา ณ อัตราลดคา 

(discount rate) หรือคาของทุน (cost of capital) ที่กําหนดจากคํานิยามขางตน การคํานวณหา

มูลคาปจจุบันสุทธิ จะตองทราบขอมูลดังน้ี   

 1.1 กระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิ 

 1.2 กระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ 

 1.3 ระยะเวลาของโครงการ 

 1.4 อัตราลดคาหรือคาของทุนของธุรกิจ 

 ถาผลของ NPV > 0 การลงทุนของโครงการน้ีคุมคาผลประโยชนจากโครงการมีคา

มากกวาคาใชจายของโครงการที่เกิดข้ึน 

 ถาผลของ NPV = 0 การลงทุนของโครงน้ี ใหผลประโยชนและคาใชจายของโครงการ

ที่เกิดข้ึนเทากัน ผูที่สนใจจะลงทุนหรือไมลงทุนใหผลไมตางกัน 

 ถาผลของ NPV < 0 การลงทุนของโครงการน้ีไมคุมคาคาใชจายของโครงการมีคามาก

กวาผลประโยชนจากโครงการที่เกิดข้ึน 

2. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of  Return: IRR) หมายถึงอัตราลดคา 

(discount rate) ที่ทําใหมูลคาปจจุบัน ของกระแสเงินสด ที่คาดวาจะตองจายในการลงทุน เทากับ

มูลคาปจจุบัน ของกระแส เงินสด ที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ ประหยัดพลังงาน ตลอดอายุ 

โครงการ จากคํานิยามขางตน การคํานวณหา  อัตราผลตอบแทนลดคา จะตองทราบขอมูลดังน้ี  

 2.1  กระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิ 

 2.2  กระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ 

 2.3  ระยะเวลาของโครงการ 

 2.4  ถาผลของ IRR > 6.75ควรลงทุนในโครงการ เพราะสามารถใหผลตอบแทนที่สูง

กวาคาเสียโอกาสของเงินลงทุน 

 ถาผลของ IRR = 6.75 ไมมีความแตกตางในการลงทุน หรือไมลงทุนโครงการ 

 ถาผลของ IRR< 6.75 ไมควรลงทุนในโครงการเพราะใหผลตอบแทนนอยกวาการ

ลงทุนโดยใชเกณฑในการตัดสินใจลงทุนคือดอกเบี้ยการกูยืมจากธนาคารออมสินคือ 6.75 
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3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)โดยระยะเวลาคืนทุน (PB) ที่เหมาะสมตอ

การตัดสินใจลงทุนจะตองมีระยะเวลานอยที่สุด 

4. การวิเคราะหโครงการในกรณีที่ตองเผชิญกับความไมแนนอน ไดแก  

 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะหความ

เสี่ยงเปนการพิจารณาผลกระทบในกรณีที่ปจจัยตางๆมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการวิเคราะหในเรื่อง

ตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ซึ่งในการวิเคราะหโครงการที่ตอง

ใชระยะเวลาหลายปจะสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไมแนนอนของสภาวะของเศรษฐกิจมาก

นอยเพียงใด ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนจึงตองมีการวิเคราะหความออนไหวดังน้ี 

 4.1 ตนทุนแปรผันเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดจากการขายคงที ่

 4.2 รายไดจากการขายรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนผันแปรคงที่ 

 4.3 ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดจากการขายลดลงรอยละ 5 

จากที่กลาวมาในบทที่ 3 สามารถแสดงเปนข้ันตอนการวิจัยไดดังภาพที ่21 ดังน้ี 
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ภาพที่ 21 แสดงแผนการดําเนินงานของการทําวิจัย 

  

เริ่มตน 

ขอมูลดานตนทุน และรายไดของธุรกิจซ้ือขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

สรางสมมติฐาน 

การตลาด รายไดจากการดําเนินงาน รายไดจากการดําเนินงาน 

ตลาดออนไลน ตัวแทนจําหนาย วิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน 

ดานตาง ๆ ของโครงการ 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทน 

ตอตนทุน 

 

อัตราผลตอบแทนใน

โครงการ 

 

ระยะเวลาคืนทุน 

ควรลงทุนในโครงการ 

การวิเคราะหความออนไหว 

ไมควรลงทุนในโครงการ 

ตัดสินใจ 

ส้ินสุด 

ตนทุนผันแปร

เพิ่มขึ้นในขณะที่

รายไดคงที่ 

 

ตนทุนแปรผันคงที่ 

ในขณะที่รายได

ลดลง 

ตนทุนเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่รายได

ลดลง 
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 จากแผนภาพที่ 21 ข้ันตอนการศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนของธุรกิจซื้อขาย

อุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนโดยจุดเริ่มตนของการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจะเขาสัมภาษณผูประกอบ 

การธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนเพื่อศึกษาขอมูลดานตนทุนเริ่มแรก ตนทุนตาง ๆ  ที่ใช 

ในการประกอบธุรกิจ รายไดจากการดําเนินงานของธุรกิจและเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตเพื่อศึกษาขอมูลดานตนทุน และรายไดของธุรกิจอีกทางหน่ึง  

 ศึกษาการดําเนินงานทางการตลาด วามีชองทางการจัดจําหนายใดบางที่เปนชองทาง การ

จัดจําหนายที่สําคัญ เชน ชองทางตลาดออนไลน ชองทางทางหนาราน การจัดการการขายสินคาที่

รับมาจากตัวแทนจําหนาย เพื่อนํามาสรางสมมติฐานสําหรับตนทุนของโครงการและรายไดจากการ

ดําเนินงานเพื่อนํามาวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินในดานตางๆของโครงการดังน้ี มูลคาปจจุบันสุทธิ

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนอัตราผลตอบแทนในโครงการและระยะเวลาคืนทุนเพื่อนํามาตัดสินใจ

โครงการข้ันแรกวาควรลงทุนในโครงการหรือไมควรลงทุนในโครงการ หากมองวาควรลงทุนใน

โครงการ จึงนําขอมูลมาวิเคราะหวิเคราะหความออนไหว 3 ดาน เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยคือถา

ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนในขณะที่รายไดคงที่ถาตนทุนแปรผันคงที่ ในขณะที่รายไดลดลง ถาตนทุน

เพิ่มข้ึน ในขณะที่รายไดลดลง และสูข้ันตอนการตัดสนิใจการลงทุน เปนอันสิ้นสุดโครงการ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนครั้งน้ี ผูวิจัยได

เริ่มศึกษาขอมูลตางๆของโครงการการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน ดวยการ

วิจัยแบบผสมผสานดวยรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทําผลการวิเคราะหขอมูลเรียง

ตามลําดับ 2 สวนดังน้ี 

1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการการลงทุนและความตองการของผูใชบริการ

ซื้ออุปกรณตกแตงรถยนตในรูปแบบออนไลนและซื้อทางหนาราน 

2. ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน 

 

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลโครงการการลงทุนและความตองการของผูใชบริการซื้ออุปกรณ

ตกแตงรถยนตในรูปแบบออนไลนและซื้อทางหนาราน 

1.1 ผลการศึกษาขอมูลโครงการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

ดวยการดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก 

 จากผลการสัมภาษณพบวา ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนสวนใหญ ได

กอต้ังมาแลวเปนระยะเวลา 3-6 ป โดยที่มาของเงินจะมาจากทรัพยสินของตนเอง และมีสวนที่มีการ

กูยืมรวมอยูดวย โดยตนทุนที่ใชเริ่มโครงการจะเริ่มต้ังแต 2-5 ลานบาท แบงเปนคาเชาอาคารสําหรับ

เก็บสินคา นัดรับสินคาคา หรือสําหรับการติดต้ังอุปกรณตกแตงรถยนต ประมาณ 10% คาตกแตง

และออกแบบประมาณ 20% คาทํารูปแบบรายละเอียดของสินคาประมาณ 3% คาอุปกรณที่ใช

สําหรับติดต้ังอุปกรณตกแตงรถยนตที่ลูกคาตองการมาติดหนารานเชน เครื่องยกรถยนต ตูรวมอุปกร

การขันนอตทุกขนาด ประมาณ 20% คาเงินเดือนพนักงานประมาณ 15% คาสินคาที่เตรียมจําหนาย

ประมาณ 30% คาสาธารณูปโภคประมาณ 2% 

 “รานเอสนายการลงทุนสวนใหญมาจากเงินทุนของตนเองหรือเงินทุน

หมุนเวียนจากกิจอื่นโดยสถานที่ต้ังของรานจะอยูที่ศาลายาโดยการเดินทางจะมา

จากถนนบรมราชชนนีมุงหนาสูอําเภอศาลายา จุดเริ่มตนของโครงการคือตองการ

ทําธุรกิจใหมภายในครอบครัวเพื่อสรางรายไดที่มากข้ึนจึงเล็งเห็นและสนใจที่จะ

นําเขาสินคาตกแตงรถยนตเขามาจําหนายในประเทศไทยเปนรายแรกๆที่ทําธุรกิจ

นําเขาจากประเทศไตหวันและญี่ปุน” (เอสนาย นามสมมติ, 2559) 
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“การทําสินคาคงคลังจะเก็บสินคาคงคลังโดยเฉลี่ยแตละสาขาถาหากสินคาที่

มีไมเพียงพอก็จะนํามาจากอีกสาขาเพื่อทดแทนสินคาที่ขาด เพื่อความรวดเร็วใน

การดําเนินงานใหลูกคา ลักษณะของกลุมเปาหมายของกิจการคือวัยทํางานอายุ 30 ป

ข้ึนไป โดยตนทุนที่ใชเริ่มโครงการประมาณ 4 ลานบาท เชาตึกระยะยาวและคาตก

แตงหนารานที่มีราคาคอนขางสูง” (เอสนาย นามสมมติ, 2559) 

“กลยุทธและการตลาดของกิจการ เนนการขายเปนหลักทั้งขายปลีกและขาย

สง ดานราคาจะขายราคาที่ไมตัดราคากับคูแขง มีการสงเสริมการตลาดโดยการลง

นิตยสารรถยนต เขารวมการจัดงานที่จําหนายอุปกรณตกแตงรถยนต การเลือก

ทําเลที่ ต้ังจะเลือกจากพื้นที่ที่ คูแขงนอยและสามารถเดินทางมาไดสะดวก มี

พนักงานดูแลใหคําแนะนําลูกคาไดเปนอยางดีและการขายสินคายังขายใหแก

ตัวแทนจําหนายรานคาตางๆในรูปแบบการซื้อเงินสดและเครดิต” (เอสนาย นาม

สมมติ, 2559) 

“ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จะต้ังเปาหมายไวในทุกๆเดือนโดยเดือนละ

ประมาณ 500,000 บาท เปนข้ันตํ่า ซึ่งบางเดือนสามารถจําหนายไดเกินเปาหมาย

ไปถึง 1,000,000 บาท โดยกําไรในการขายจะประมาณรอยละ 10 ในทุก ๆ  ช้ินของ

สินคาที่จําหนายและสินคาที่จําหนายมีการเสียภาษีอยางถูกตอง มีการรับมือกับ

ยอดขายที่ลดลงโดยการสงเสริมการขายที่เพิ่มข้ึนในเฟซบุกเพื่อกระตุนยอดขายให

เพิ่มข้ึน ระยะเวลาคืนทุนของกิจการจะใชเวลาประมาณ 2 ป มีการพัฒนาคุณภาพ

ของสินคาอยูเสอมโดยมีการรับประกันการชํารุดของสินคาใหลูกคาเปนระยะ

เวลานาน โดยไมจํากัดระยะทางการใชงานของรถยนตโดยสวนมากจะรับประกัน 1 ป

และการเปลี่ยนหรือคืนสินคามีจํานวนที่นอย การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมทางรานยังไมมี

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม” (เอสนาย นามสมมติ, 2559) 

“การจัดการทรัพยากรมนุษย ทางรานใหความสําคัญตอพนักงานทุกคนอยาง

เทาเทียมกัน กอนรับเขาทํางานทางรานจะคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณและมี

ความสามารถ โดยคาตอบแทนพนักงานจะใหรวมกับเงินเดือนแบบโบนัส มีผูจัดการ

รานคอยดูแลทั้งควบคุมการทํางานของชางและพนักงานทุกคน รวมถึงการใหดูแล

ลูกคา” (เอสนาย นามสมมติ, 2559) 

“อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาของการดําเนินธุรกิจที่อยากแนะนํา

สําหรับผูประกอบการรายใหม แนะนําใหผูประกอบการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ

และพรอมติดต้ังใหแกลูกคาและควรหาทําเลในการเดินทางมารับสินคาหรือติดต้ังที่

รานไดโดยไมลําบากจนเกินไปและอบรมพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ” (เอสนาย 

นามสมมติ, 2559) 
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“รานเกซาช็อปการลงทุนสวนใหญมาจากเงินทุนของตนเองหรือเงินทุน

หมุนเวียนจากกิจอื่นของตนเอง จุดเริ่มตนของรานมาจกความช่ืนชอบโดยสวนตัวเริ่ม

จากการขายเพียงลอรถยนตมือสองจนนํามาสูการขายอุปกรณตกแตงรถยนตอยางเต็ม

ตัว โดยจะใชเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 2-5 ลานบาท แตโดยเฉลี่ยจะประมาณ  

3 ลานบาท สวนใหญจะเปนคาตกแตงหนารานที่ใชสําหรับตอนรับลูกคาเพิ่ม 

ความนาสนใจในการถายภาพสินคาลงบนรานคาออนไลนที่จะชวยเพิ่มความ

นาเช่ือถือ รองลงมาจะเปนคาอุปกรณที่ใชสําหรับถอดใสอุปกรณตกแตงรถยนตที่

ตองใชของที่มีคุณภาพสูงเพื่อการใชงานระยะยาวอาจจะมีราคาที่สูงกวาอุปกรณ

ตามทองตลาดทั่วไป สวนคาเชารานจะมีราคาที่ไมสูงมากแตกิจการบางแหงจะใช

พื้นที่สวนตัวที่ไมตองเสียคาเชาสําหรับหนาราน และบางสวนจะเปนคาจางพนักงาน 

ในตําแหนงตาง ๆ มูลคาเงินเดือนจะตามหนาที่และประสบการณของพนักงาน จะมี

เงินพิเศษคาลวงเวลาจะจางเปน 1 ครั้งตอการทํางาน 1 งาน และมีเงินโบนัสและ

การปรับเงินเดินโดยมีเกณฑที่ดีในการปรับเงินเดือน” (เกซาช็อป นามสมมติ, 

2559) 

“คาใชจายสําหรับสินคาคงคลังที่เตรียมจําหนายจะตองมีสินคาที่เพียงพอตอ

ความตองการ เมื่อลูกคาตองการจะตองมีของโดยทันทีจึงจะชวยสงเสริมการขายได

มากที่สุด เมื่อเทียบกับรานที่ไมไดมีสินคาพรอมจําหนาย และบางครั้งสินคาที่นํามา

จําหนายจะเปนสินคาเครดิตจากตัวแทนจําหนายที่สงสินคามาใหจําหนายแลวคอย

จายเงินใหตัวแทนจําหนายภายหลังได จึงชวยในการจัดเตรียมสินคาคงคลังใหงาย

ข้ึนและมีตนทุนการเตรียมที่ตํ่าลง เพราะการลดคาใชจายในจุดน้ีจะชวยไดมาก

เน่ืองจากอุปกรณแตละช้ินมีราคาที่สูงมากแตบางครั้งการไดเครดิตจากตัวแทน

จําหนายรายใหญของตราสินคาจากตางประเทศน้ันอาจจะตองใชเวลาการเปดราน

จําหนายเปนเวลาประมาณ3ปข้ึนไปจึงจะไดเครดิตสินคามาจําหนายหรือแลวแตตก

ลงกับตัวแทนรายใหญของตราสินคาน้ัน”(เกซาช็อป นามสมมติ, 2559) 

“กลยุทธและการตลาดของกิจการโดยทํากลยุทธการจําหนายจากทาง

ออนไลนประมาณ 80% และอีก 20% จะมาจากการพูดบอกตอปากตอปากของก

ลุมลูกคาที่ช่ืนชอบการแตงรถยนตเอง กลยุทธดานราคาจะต้ังราคาที่เปนมาตรฐาน

สําหรับสินคาแตละช้ินโดยไมตัดราคากับคูแขง แตสินคาบางรายการที่อาจจะไดรับ

ความนิยมที่นอยลงจะนํามาจัดทําสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆเพื่อเรียกกระแส

การตอบรับที่เพิ่มข้ึน และกลยุทธที่สําคัญจะนําสินคาที่หายากและมีจํานวนจํากัด

มาจําหนาย การทํารานคาออนไลนจะไมเนนการทําเว็บไซตมากนักจะเนนการทํา

ตลาดในชองทางเฟซบุกเปนหลักในปจจุบันเพราะสามารถเขาถึงไดงายมากที่สุด 

และจะไมนิยมซื้อเวลาโฆษณาเพราะเน่ืองจากจะทําใหดูไมเปนมืออาชีพสําหรับการ
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ขายเพราะสินคาตองเปนมืออาชีพและคอยอัพเดทรายการสินคาอยูบอยๆและการ

ซื้อโฆษณายังจะทําใหสื่อสารไมตรงกับกลุมเปาหมายอีกดวย” (เกซาช็อป นาม

สมมติ, 2559) 

“การสรางความประสบความสําเร็จของกิจการจะตองมีสินคาที่ครบครัน

พรอมจําหนาย และจําหนายสินคาที่ถูกตองและเปนของแท ไมลอกเลียนแบบ และ

สินคาที่นํามาจําหนายจะตองมีกําไรจากการขายโดยเฉลี่ยจะตองไดประมาณ 10%

สวนการรับมือของตนทุนคงที่เมื่อมียอดขายที่ลดลงจะตองรับมือโดยการหาสินคา

ใหม ๆ มาจําหนายตลอดเพื่อเปนตามกระแสแฟช่ันของการแตงรถยนตที่คลาย ๆ

กับการแตงตัวที่เปนแฟช่ันของผูหญิง สวนแฟช่ันของผูชายจะเปนการตกแตง

รถยนต การใหความสําคัญของลูกคาก็เปนอีกประเด็นหน่ึงที่ชวยรักษาช่ือเสียงของ

กิจการ โดยใหความสนใจของลูกคารับฟงคําติชมจากลูกคามีการจัดทําการขาย

ออนไลนที่ดี” (เกซาช็อป นามสมมติ, 2559) 

“ระยะเวลาคืนทุนจะคืนทุนจะใชระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ป คุณภาพ

ของกิจการในสวนของการเคลมสินคาที่ชํารุดจะมีนอยเน่ืองจากสินคาที่จําหนายมี

คุณภาพทีสู่งและเปนของใหม สวนในการขายบางครั้งจะมีการขายสินคาที่เปนมือ

สองบาง ก็อาจจะไมถูกใจสําหรับผูบริโภคที่ซื้อแลวใหจัดสงเน่ืองจากสินคาจริง

อาจจะไมตรงกับความตองการของลูกคาเมื่อต้ังลักษณะที่ดีกวาสินคาจริง จึงทําให

เกิดการคืนแตเปนสวนนอยคิดเปน 2% เมื่อเทียบกับการขายสินคาที่เปนของใหม” 

(เกซาช็อป นามสมมติ, 2559) 

“การทํากิจกรรมเพื่อสังคมทางรานยังไมมีการทํากิจกรรมเพื่อสังคม สวน

ดานทรัพยากรมนุษย มีการใหความสําคัญที่ดีตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

และการคัดเลือดบุคคลเขามาทํางานโดยเปดรับทั้งผูที่มีประสบการณและไมมี

ประสบการณเพราะงานบางอยางเจาของกิจการน้ันสามารถนํามาฝกฝน หรือให

ทํางานที่งาย ๆ ไดโดยเปดโอกาสสําหรับทุกคน” (เกซาช็อป นามสมมติ, 2559) 

“การจัดการทรัพยากรทางการเงิน ธุรกิจจะตองพยายามทํารายไดใหไดตาม

เปาหมายที่กําหนดไว และกิจการมีการทําบัญชีที่สามารถตรวจสอบได และสุดทาย 

อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาของการดําเนินธุรกิจที่แนะนําสําหรับผูที่จะ

เริ่มธุรกิจรายใหมจะตองทําอยางครบวงจรมีการบริการหลังการขายที่ดี มีการจัดสง

หรือมีบริการพรอมใสรองรับทําใหเปนตลาดที่ใหญซึ่งจะทําใหมีผูคนใหความสนใจ

มากกวาผูขายรายเล็กที่มีสินคานอยหรือไมพรอมจําหนายและไมควรรับการสั่งซื้อ

ลวงหนาเน่ืองจากบางครั้งลูกคาจะสั่งแลวเวลาผานไปความตองการจะลดลงและจะ

ถูกปฏิเสธการซื้อได ปญหาจากตัวแทนจําหนายของตราสินคาแตละรายควรเปน

กลางเพราะสินคาบางตราจะใหสินคาของเคาเพียงรายเดียวซึ่งเราตองวางตัวใหเปน
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กลางโดยไมตองช้ีชัดจนเกินไปวาเปนตัวแทนที่จําหนายสินคาย่ีหอใดย่ีหอหน่ึงอยาง

ชัดเจนจนเกินไป” (เกซาช็อป นามสมมติ, 2559) 

“เอ็นพีออโตการลงทุนสวนใหญมาจากเงินทุนของตนเองโดยสถานที่ต้ังของ

รานจะอยูที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกอยูฝงตรงขามกับศูนยการคาชุมชน เดอะ 

พาสิโอ จุดเริ่มตนของโครงการคือ ทางรานไดมีธุรกิจเกี่ยวกับรถยนตมือสองมากอน

และไดช่ืนชอบการตกแตงรถยนตจึงสนใจที่จะทําธุรกิจใหมที่ไดเกี่ยวของกับรถยนต

ที่ถนัด และไดมองวาควรทําธุรกิจจําหนายอุปกรณตกแตงรถยนตรวมกับการขาย

รถยนตมือสองไปดวยกัน” (เอ็นพีออโตนามสมมติ, 2559) 

“การทําสินคาคงคลัง ทางรานจะหาโดยการรับสินคาจากตัวแทนจําหนายมา

จําหนายที่ราน และจัดเก็บสินคาไมเยอะมากจะเนนสินคาที่ไดรับความนิยมเปน

หลัก สินคาบางช้ินทางรานจะไมนิยมเก็บไวมากเน่ืองจากเปนการลงทุนที่สูงและ

จําหนายไดยากทางรานจะใหลูกคาสั่งสินคาและรอสินคา โดยจะรีบประสานงานกับ

ตัวแทนจําหนายใหไดสินคามาอยางเร็วที่สุด เพื่อไมเปนการเสียโอกาสในการขาย 

ตนทุนที่กิจการใชเริ่มธุรกิจประมาณ 2 ลานบาท” (เอ็นพีออโตนามสมมติ, 2559) 

“กลยุทธและการตลาดของกิจการ เนนการขายสินคาออนไลนไมเนนการ

ติดต้ังหนาราน มีการจําหนายทั้งสินคาปลีกและสินคาราคาสง มีการต้ังราคาโดยอิง

ราคากลางจากทองตลาดเพื่อตัดปญหากับคูแขงที่มักมีปญหาจากการตัดราคากัน มี

การลงขอมูลสินคาทางเฟซบุกอยางสม่ําเสมอ และมีคาตอบแทนพิเศษใหแก

พนักงานขายเปนรายช้ิน  

กลยุทธทางกายภาพ ทําเลที่ต้ังของทางรานสามารถเดินทางมาไดอยาง

สะดวก บรรยากาศภายในรานเหมาะกับการตอนรับลูกคาและเนนมารยาทที่ดีใน

การตอนรับลูกคา” (เอ็นพีออโตนามสมมติ, 2559) 

“ความดานทัพยากรมนุษย ทางรานมีการอบรมพนักงานอยูสม่ําเสมอ เพื่อ

เปนการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการตอนรับลูกคา และสามารถอธิบายถึง

คุณสมบัติของสินคาไดเปนอยางดี และมีคาตอบแทนที่ใหพนักงานอยางเหมาะสม 

ใหความสําคัญแกพนักงานทุกคนและมีคาตอบแทนพิเศษในรูปแบบของเงินเดือน

และโบนัส” (เอ็นพีออโตนามสมมติ, 2559) 

“กิจกรรมเพื่อสังคม ทางรานยังไมมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อุปสรรและ

แนวทางที่อยากแนะนําสําหรับผูประกอบการรายใหม การจําหนายสินคาตองเขาใช

การติดต้ังและคุณสมบัติของสินคาที่ถูกตองและพรอมใหคําปรึกษากับลูกคาทกุคนที่

เขามาสอบถาม ควบคุมมารยาทของพนักงานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด” 

(เอ็นพีออโตนามสมมติ, 2559) 
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1.2 ผลการสํารวจความคิดเห็นดวยการสอบถามผูใชบริการซื้อสนิคาผานทางชองทาง

ออนไลนและหนาราน 

  

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 246 61.5 

หญิง 154 38.5 

รวม 400 100 

  

จากตารางที ่6 พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยเกินครึ่งจะเปน

เพศชาย จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5 และเปนเพศหญิง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 

38.5 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุตํ่ากวา 20 ป 68 17 

มากกวา 20 – 30 ป 130 32.5 

มากกวา 30 - 40 ป 116 29 

มากกวา 40 – 50 ป 80 20 

มากกวา 50 ข้ึนไป 3 1.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางที ่7 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยสวนมากจะมีอายุ 

มากกวา20-30 ป จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคืออายุมากกวา 30-40 ป จํานวน 

116 คน คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาคือ อายุมากกวา 40-50 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 268 67 

สมรส 124 31 

หยาราง/แยกกันอยู 8 2 

รวม 400 100 

 

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยสวนมากจะมี

สถานภาพโสด 268 คน คิดเปนรอยละ 67 รองลงมา จะมีสถานภาพสมรส 124 คน คิดเปนรอยละ 

31 และลําดับสุดทายจะมีสถานภาพ หยารางหรือแยกกันอยู 8 คน คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืตํ่ากวา 2 0.5 

อนุ ปริญญาหรือ เทียบเทา ปวส. 14 3.5 

ปริญญาตร ี 244 61 

ปริญญาโท 126 31.5 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 14 3.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยสวนมากจะมี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 244 คน เกินครึ่ง คิดเปนรอยละ 61 รองลงมาจะมีระดับการศึกษา

ปริญญาโท 126 คน คิดเปนรอยละ 31.5  
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวาหรือเทากบั 10,000 บาท 42 10.5 

10,001-20,000 บาท 42 10.5 

20,001-30,000 บาท 54 13.5 

30,001-40,000 บาท 118 29.5 

40,001-50,000 บาท 80 20 

มากกวา 50,000 บาทข้ึนไป 64 16 

รวม 400 100 

 

จากตารางที ่10 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสวนใหญ

มีรายไดสวนตัวตอเดือน 30,001-40,000 บาท 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาคือ มีรายได 

40,001-50,000 บาท 80 คน คิดเปนรอยละ 20 รองลงมา จะมีรายไดมากกวา 50,000 บาทข้ึนไป 

64 คน คิดเปนรอยละ 16 ตามลําดับ             

                

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 36 9 

รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 100 25 

พนักงานบริษัทเอกชน 110 27.5 

เจาของธุรกิจ 148 37 

เกษตรกร 6 1.5 

อื่นๆ - - 

รวม 400 100 

 

 จากตารางที ่11 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสวนใหญจะ

ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ 148 คน คิดเปนรอยละ 37รองลงมา จะประกอบอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน  110 คน คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมา จะประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

100 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

 

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัย ดานผลิตภัณฑ 

 

ขอ ดานผลิตภัณฑ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 mean SD ระดับ 

1. อุปกรณตกแตงรถยนตเปนที่

รูจักและยอมรับ 112 248 32 8 0 4.16 0.65 มาก 

2. อุปกรณตกแตงรถยนตมีการ

ออกแบบที่ทันสมัย 156 168 76 0 0 4.20 0.75 มาก 

3. อุปกรตกแตงรถยนตมีจาํหนาย

ตรงตามความตองการของ

ลูกคา 160 160 68 0 12 4.14 0.91 มาก 

4. อุ ปกรณ ตกแต ง รถยนต มี

คุณภาพที่ดีไมดอยประสิทธิ- 

ภาพ 76 196 100 28 0 3.80 0.83 มาก 

 รวม      4.08 0.79 มาก 

 

 จากตารางที่  12 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 

(3.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อุปกรณตกแตงรถยนตเปนที่รูจักและยอมรับอุปกรณตกแตง

รถยนตมีการออกแบบที่ทันสมัย อุปกรตกแตงรถยนตมีจําหนายตรงตามความตองการของลูกคา

อุปกรณตกแตงรถยนตมีคุณภาพที่ดีไมดอยประสิทธิภาพ (4.16, 4.20, 4.14, 3.80) 
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัย ดานราคา 

 

ขอ ดานราคา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 mean SD ระดับ 

5. อุปกรณตกแตงรถยนตมีการ

ระบุราคาที่ชัดเจน 131 179 72 1 1 4.13 0.73 มาก 

6. อุ ปกรณตกแต ง รถยนต มี

คุณภาพคุมกับราคาที่จาย 124 140 116 20 0 3.92 0.90 มาก 

7. อุปกรณตกแตงรถยนตมีราคา

ที่ เ หมาะสม เมื่ อ เทียบกับ

รานคาอื่น 156 200 44 0 0 4.07 0.71 มาก 

8. อุ ปกรณตกแต ง รถยนต มี

ความเหมาะสมกับราคาเมื่อ

เทียบกับประสิทธิภาพของ

สินคา 156 168 76 0 0 4.20 0.75 มาก 

 รวม      4.08 0.77 มาก 

 

 จากตารางที่  13 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (3.75) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา อุปกรณตกแตงรถยนตมีการระบุราคาที่ชัดเจน อุปกรณตกแตงรถยนตมี

คุณภาพคุมกับราคาที่จาย อุปกรณตกแตงรถยนตมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรานคาอื่น อุปกรณ

ตกแตงรถยนตมีความเหมาะสมกับราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของสินคา   (4.13,3.92, 4.07, 

4.20) 
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ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัย ดานสถานทีแ่ละชองทางการจัดจําหนาย 

 

ขอ 
ดานสถานท่ีและชองทาง 

การจัดจําหนาย 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 mean SD ระดับ 

9. สถานที่ต้ังรานเมื่อมารับสินคา

สามารถเดินทางมาไดสะดวก 
156 200 44 0 0 4.07 0.71 มาก 

10. สั่งซื้อผานทางชองทางออน- 

ไลนไดงาย เชน สั่ งซื้อจาก 

เฟซบุก 

141 206 46 4 3 4.20 0.65 มาก 

11. มีการสงสินคาไดอยางรวดเร็ว 140 204 44 12 0 4.18 0.74 มาก 

12. ที่ต้ังของรานมีพื้นที่สําหรับ

จอดรถไดสะดวก 
76 196 100 28 0 3.80 0.83 มาก 

 รวม      4.06 0.73 มาก 

 

จากตารางที่  14 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย

โดยรวมอยูในระดับมาก (3.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานที่ต้ังรานเมื่อมารับสินคาสามารถ

เดินทางมาไดสะดวก สั่งซื้อผานทางชองทางออนไลนไดงาย เชน สั่งซื้อจากเฟซบุกมีการสงสินคาได

อยางรวดเร็ว ที่ต้ังของรานมีพื้นที่สําหรับจอดรถไดสะดวก  (4.07, 4.20, 4.18, 3.80) 
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัย ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ขอ ดานการสงเสริมการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 mean SD ระดับ 

13. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ

ในสื่อตาง ๆ 
140 204 44 12 0 4.18 0.74 มาก 

14. มีการใหสวนลดแกลูกคาเกา 156 200 44 0 0 4.07 0.71 มาก 

15. มีการจัดโปรโมช่ันอยางตอ 

เน่ือง 
156 168 76 0 0 4.20 0.65 มาก 

16. มีโปรโมช่ันในการซื้อแบบ

แพ็คเกจ 
124 140 116 20 0 3.92 0.90 มาก 

 รวม      4.09 0.78 มาก 

 

 จากตารางที่ 15 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ

มาก (3.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อตางๆ มีการใหสวนลด

แกลูกคาเกา มีการจัดโปรโมช่ันอยางตอเน่ือง มีโปรโมช่ันในการซื้อแบบแพ็คเกจ  (4.18, 4.07, 4.20, 

3.92) 
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัย ดานบุคคล 

 

ขอ ดานบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 mean SD ระดับ 

17. พนักงานสามารถตอบสนอง

ความตองการไดอยางรวดเร็ว 
132 200 65 3 0 4.12 0.71 มาก 

18. พนักงานเต็มใจตอบคําถาม

และบริการ 

148 196 56 0 0 4.23 0.68 มาก 

19. มีพนักงานใหคําปรึกษาอยาง

เพียงพอ 

112 248 32 8 0 4.16 0.65 มาก 

20. พนักงานบริการดวยความ

สุภาพ 
140 204 44 12 0 4.18 0.74 มาก 

 รวม      4.17 0.70 มาก 

 

จากตารางที่  16 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก (3.66) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว พนักงานเต็ม

ใจตอบคําถามและบริการ มีพนักงานใหคําปรึกษาอยางเพียงพอ พนักงานบริการดวยความสุภาพ   

(4.12, 4.23, 4.16, 4.18) 
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัย ดานกระบวนการ 

 

ขอ ดานกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 mean SD ระดับ 

21. ทานใหความสําคัญกับกระบวน 

การสั่งซื้อ 
76 196 100 28 0 3.80 0.83 มาก 

22. กระบวนการการใหบริการ

รวดเร็ว 
99 174 117 10 0 3.90 0.68 มาก 

23. การใหบริการมีความถูกตอง

กับตัวสินคา 
156 168 76 0 0 4.20 0.75 มาก 

24. ทานใหความสําคัญกับการ

ตอบสินคาบนโลกออนไลน 
88 164 88 52 8 3.68 1.02 มาก 

 รวม      3.90 0.82 มาก 

 

จากตารางที่  17 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมาก 

(3.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานใหความสําคัญกับกระบวนการสั่งซื้อ กระบวนการการ

ใหบริการรวดเร็ว การใหบริการมีความถูกตองกับตัวสินคา ทานใหความสําคัญกับการตอบสินคาบน

โลกออนไลน   (3.80, 4.23, 4.20, 3.68) 
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ปจจัย ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 

ขอ 
ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 mean SD ระดับ 

25. ทานใหความสําคัญกับความ

สะอาดของราน 
99 174 117 10 0 3.90 0.68 มาก 

26. เมื่อซื้อสินคารูสึกวาไดสินคาที่

มีคุณภาพ 
156 168 76 0 0 4.20 0.82 มาก 

27. มีความสะดวกเมื่อตัดสินใจมา

รับสินคาดวยตนเอง 
132 200 65 3 0 4.12 0.68 มาก 

28. มีอุปกรณเครื่องมือที่ครบใน

การถอดอะไหลรถยนต 
140 204 44 12 0 4.18 0.74 มาก 

 รวม      4.10 0.71 มาก 

 

 จากตารางที่  18 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดย

รวมอยูในระดับมาก (3.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานใหความสําคัญกับความสะอาดของราน 

เมื่อซื้อสินคารูสึกวาไดสินคาที่มีคุณภาพ มีความสะดวกเมื่อตัดสินใจมารับสินคาดวยตนเอง มีอุปกรณ

เครือ่งมือที่ครบในการถอดอะไหลรถยนต (3.90, 4.20, 4.12, 4.18) 
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ตารางที่ 19 ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวคิดสวนประสมทาง

การตลาด 7Ps ที่ผูบริโภคไดใหความสําคัญมากที่สุดในแตละดาน 

 

ดาน ผูบริโภคใหความสําคัญกับ mean SD 

ดานผลิตภัณฑ 
อุปกรณตกแตงรถยนตมกีารออกแบบที่

ทันสมัย 
4.16 0.65 

ดานราคา 
อุปกรณตกแตงรถยนตมีความเหมาะสมกับ

ราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของสินคา 
4.20 0.75 

ดานสถานทีแ่ละชองทาง

การจัดจําหนาย 

สั่งซือ้ผานทางชองทางออนไลนไดงาย เชน 

สั่งซือ้จากเฟซบุก 
4.20 0.65 

ดานการสงเสรมิ

การตลาด 
มีการจัดโปรโมช่ันอยางตอเน่ือง 4.20 0.65 

ดานบุคคล พนักงานเต็มใจตอบคําถามและบริการ 4.23 0.68 

ดานกระบวนการ การใหบริการมีความถูกตองกับตัวสินคา 4.20 0.75 

ดานการสรางและนํา 

เสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

เมื่อซือ้สินคารูสึกวาไดสินคาทีม่ีคุณภาพ 4.20 0.82 

 

จากตารางที่ 19 ความคิดเห็นตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ผูบริโภคไดให

ความสําคัญมากที่สุดในแตละดานคือ อุปกรณตกแตงรถยนตเปนที่รูจักและยอมรับอุปกรณตกแตง

รถยนตมีการระบุราคาที่ชัดเจนสั่งซื้อผานทางชองทางออนไลนไดงาย เชน สั่งซื้อจากเฟซบุกมีการจัด

โปรโมช่ันอยางตอเน่ืองพนักงานสามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็วกระบวนการการ

ใหบริการรวดเร็ว และใหความสําคัญกับความสะอาดของราน 
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สวนท่ี 2 ผลการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ ตกแตงรถยนตออนไลน 

การวิเคราะหโครงสรางการลงทุน 

 

ตารางที่ 20 โครงสรางการลงทุน 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1. คาตกแตงอาคาร 2,000,000 

2. คาอุปกรณสํานักงาน 40,000 

3. คาแทนยกรถยนต 80,000 

4. คารถกระบะ  2 คัน 1,400,000 

5. คาตูเครื่องมอืสําหรบัถอดอะไหลรถยนต 100,000 

6. คาอุปกรณIT สําหรบัการทําเว็บไซต 30,000 

7. คากลองถายรูป 30,000 

รวม 3,850,000 

 

จากตารางที่ 20 แสดงโครงสรางการลงทุน การลงทุนเริ่มแรกใชเงินทุนจํานวน 

3,850,000 บาท โดยแบงเปนคาตกแตงอาคาร2,000,000 บาท คาอุปกรณสํานักงาน 40,000 บาท 

คาแทนยกรถยนต 80,000 บาท คารถกระบะ  2 คัน 1,400,000 บาท คาตูเครื่องมือสําหรับถอด

อะไหลรถยนต 100,000 บาท คาอุปกรณ IT สําหรับการทําเว็บไซต 30,000 บาท และคากลอง

ถายรูป 30,000 บาท 
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ตารางที่ 21 สมมติฐานรายจาย 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1. คาเชาอาคาร 240,000 

2. คาตนทุนวัตถุดิบ 7,500,000 

3. คาสาธารณูปโภค (คาไฟ) 60,000 

4. คาสาธารณูปโภค (คานํ้า) 6,000 

5. คาเงินเดือนและคาจางพนักงาน 1,008,000 

6. คาขนสง 360,000 

7. คาประกันภัย 30,000 

8. คาเสื่อมราคาสินทรัพย 516,000 

รวมคาใชจาย 9,720,000 

 

จากตารางที่ 21 แสดงสมมติฐานรายจายในปที ่1 ใชเงินทุนจํานวน 9,720,000 บาท โดย

แบงเปน คาเชาอาคาร 240,000 บาท คาตนทุนวัตถุดิบ7,500,000 บาท คาสาธารณูปโภค (คาไฟ)

60,000 บาท คาสาธารณูปโภค (คานํ้า) 6,000 บาท คาเงินเดือนและคาจางพนักงาน 1,008,000 

บาท คาขนสง 360,000 บาท คาประกันภัย 30,000 บาท และคาเสื่อมราคาสินทรัพย 516,000 บาท 

  

ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดคาจางพนักงาน 

 

ท่ี ตําแหนง จํานวน เงินเดือน/เดือน จํานวน (บาท)/ป 

1. ผูจัดการ 1 25,000 300,000 

2. ชางทั่วไป 2 17,000 408,000 

3. พนักงานขับรถ 1 15,000 180,000 

4. พนักงานทําความสะอาด 1 10,000 120,000 

 รวม 5 67,000 1,008,000 

 

จากตารางที่  22 แสดงรายละเอียดคาจางพนักงานโดยรวมจางพนักงานทั้งหมดตอป คิด

เปนเงิน 1,008,000 บาท โดยแบงเปน คาเงินเดือนผูจัดการ จํานวน 1 คน 300,000 บาทตอป ชาง

ทั่วไป จํานวน 2 คน 408,000 บาทตอป คาพนักงานขับรถ จํานวน 1 คน 180,000 บาทตอป 

พนักงานทําความสะอาดจํานวน 1 คน 120,000 บาทตอป 
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ตารางที่ 23 แสดงสมมติฐานรายได 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1. รายไดจากการขายออนไลน 6,500,000 

2. รายไดจากการขายหนาราน 5,000,000 

 รวม 11,500,000 

 

จากตารางที่ 23 แสดงสมมติฐานรายไดในปที่ 1 มีรายไดจํานวน 11,500,000 บาท โดย

แบงเปน รายไดจากการขายออนไลน 6,500,000 บาท และรายไดจากการขายหนาราน 5,000,000 บาท 

 

รายงานทางการเงิน 

ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

หนวย: บาท 

ยอดขาย 11,500,000 

หัก ตนทุนขายและคาใชจาย 9,720,000 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนหักภาษี 1,780,000 

หัก ภาษีเงินได รอยละ 20 325,531 

กําไร (ขาดทุน) 1,454,469 

 

จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสมมติฐานรายได และสมมติฐานรายจาย ที่ไดจากการเก็บขอมูล 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปแรกมียอดขาย 11,500,000 บาท หักตนทุนขายและคาใชจาย 

9,720,000บาท เทากับกําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนหักภาษี 1,780,000บาท ซึ่ งในปแรกกําไร 

1,454,469บาท 

 

 

 

 

 

 



71 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

         หนวย : บาท 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสด 1,391,775.14 

สินทรัพยถาวร 

 สินทรพัยถาวร 3,164,000.70 

รวมสินทรัพย 4,555,775.84 

 

หน้ีสินและสวนของเจาของ 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 

 เงินกูระยะยาว 2,023,651.39 

สวนของเจาของ 

 ทุน 1,230,000.00 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,302,124.45 

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 4,555,775.84 

 

งบแสดงฐานะการเงิน สมมติฐานรายไดและสมมติฐานรายจาย ที่ไดจากการเก็บขอมูล งบ

แสดงฐานะการเงินสําหรับปแรก มีสินทรัพยหมุนเวียนเปนเงินสดเทากับ 1,391,775.14 บาท และ

สินทรัพยถาวรเทากับ 3,164,000.70 บาท รวมสินทรัพยทั้งสิ้นเทากับ 4,555,775.84 บาท มีหน้ีสิ้น

ไมหมุนเวียนเทากับ 2,023,651.39 บาทและรวมหน้ีสินและสวนของเจาของเทากับ 4,555,775.84 

บาท 
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ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หนวย : บาท 
กําไรสุทธิ 1,302,124.45 
บวก ภาษีเงินไดนิติบุคคล 325,513.00 
บวก คาเสื่อมราคา 516,000.00 
บวก ดอกเบี้ยจาย 578,694.00 
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,722,331.45 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจายตกแตงอาคาร (2,000,000) 
เงินสดจายซือ้อุปกรณสํานักงาน (40,000) 
เงินสดจายซือ้เครือ่งจกัร (80,000) 
เงินสดจายซือ้รถกระบะ  2 คัน (1,400,000) 
เงินสดจายซือ้อุปกรณ IT (60,000) 

กระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน  (3,580,000) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินสดรับจากผูลงทุน 1,230,000 
 เงินสดรับจากการกูยืม 2,023,652 
 ดอกเบี้ยจาย  (578,694) 
กระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,674,958.00 

กระแสเงินสดสุทธิ 1,817,289.45 
เงินสดตนงวด - 
เงินสดปลายงวด 1,817,289.45 
ประมาณการจุดคุมทุน (Break Even Point) 

ยอดขาย 11,500,000 
ตนทุนคงที ่ 1,278,000 

ตนทุนแปรผัน 7,926,000 
หัก ตนทุนรวม 9,204,000 
กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน 3,574,000 
จุดคุมทุน 4,112,199.22 
 

จากประมาณการจุดคุมทุนคํานวณได มียอดขาย เทากับ 11,500,000 บาท ตนทุนคงที่ 
เทากับ 1,278,000 บาท ตนทุนแปรผัน เทากับ 7,926,000 บาท เทากับกําไรข้ันตน 3,074,000 บาท 
และจุดคุมทุน เทากับ 4,112,199.22บาท 
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อัตราสวนทางการเงิน 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

 

ตารางที่ 24 แสดงมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

 

ปท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสด

สะสม 

อัตราคิดลด 

(6.75) 

มูลคาปจจุบัน

สุทธิ (NPV) 

มูลคาปจจุบัน 

สุทธิสะสม  

(NPV) 

0 (-3,680,000)     

1 1,818,123.75 1,818,123.75 1.84 987,095.51 987,095.51 

2 1,862,688.37 3,680,812.12 1.87 994,351.11 1,981,446.62 

3 1,909,114.72 5,543,500.49 1.91 998,272.90 2,979,719.52 

4 1,957,520.01 7,452,615.21 1.96 999,246.97 3,978.966.49 

5 2,004,189.50 9,410,135.22 2.01 994,854.33 4,973,820.82 

6 2,000,803.71 11,414,324.72 1.71 1,166,736.42 6,140,557.24 

7 2,044,992.59 13,415,128.43 1.81 1,129,480.36 7,270,037.60 

8 2,112,601.57 15,460,121.02 1.91 1,106,159.08 8,376,196.68 

9 2,182,238.81 17,572,722.59 2.02 1,082,397.87 9,458,594.55 

10 2,248,089.98 19,754,961.40 2.13 1,055,248.66 10,513,843.21 

11 2,306,594.21 22,003,051.38 2.06 1,121,118.83 11,634,962.04 

12 2,409,038.58 24,309,645.59 2.20 1,097,009.84 12,731,971.88 

13 2,488,945.20 26,718,684.17 2.34 1,061,826.10 13,793,797.98 

14 2,543,814.40 29,207,629.37 2.50 1,016,672.50 14,810,470.48 

15 2,591,712.39 31,751,443.77 2.67 970,366.79 15,780,837.27 

16 2,620,255.35 34,343,156.16 2.85 919,045.92 16,699,883.19 

17 2,649,083.74 36,963,411.51 3.04 870,429.50 17,570,312.69 

18 2,678,200.42 39,612,495.25 3.25 824,375.68 18,394,688.37 

19 2,707,608.26 42,290,695.67 3.47 780,749.94 19,175,438.31 

20 2,726,820.99 44,998,303.93 3.70 736,584.40 19,912,022.71 

 รวมมูลคาปจจุบันสุทธิคิดลด (NPV)  19,912,022.71  
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มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราสวนลดในการคํานวณมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) รอยละ 6.75 จากตารางสามารถนํามาคํานวณโดย 

NPV = (-3,680,000)+ 19,912,022.71 

NPV = 16,232,022.71 

การประเมินโครงการดวยวิธีหาคาปจจุบันสุทธิ หากคํานวณคาปจจุบันสุทธิไดคาเปนบวก

ควรลงทุนในโครงการน้ันและควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากคาปจจุบันสุทธิเปนลบ จากการคํานวณ

โครงการน้ีมีคาเปนบวก จํานวน 16,232,022.71 บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจาก

โครงการมีคามากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก ดังน้ัน จึงยอมรับโครงการ 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการโดยการพิจารณากระแสเงินสดที่ไดจากการ

ดําเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนในปเริ่มแรก วาใชเวลาเทาใดที่จะทําใหกระแสเงินสดเขา

เทากับกระแสเงินสดจายลงทุนที่เริ่มกิจการ 

 

ตารางที่ 25 ระยะเวลาคืนทุน 

 

ปท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับสะสม เงินลงทุน ณ  

เริ่มโครงการ 

การคืนทุน 

0 (-3,680,000)    

1 1,818,123.75 1,818,123.75 3,680,000 ไมคืนทุน 

2 1,862,688.37 3,680,812.12 3,680,000 คืนทุน 

3 1,909,114.72 5,543,500.49 3,680,000 คืนทุน 
 

 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 1ป            x 12 

 

เทากับ 1ป  (0.99 x 12) = 11.88 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 1ป 11เดือน 27วัน 

 

จากการคํานวณการหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการดวยวิธี Payback Period มี

ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 11 เดือน 27 วัน 

การหาระยะเวลาคืนทุนดวยอัตราคิดลด (Discount Payback Period) 

การหาระยะเวลาคืนทุนดวยอัตราคิดลดทําใหผูวิจัยทราบระยะเวลาคืนทุนที่แทจริงเมื่อ

กระแสเงินสดคิดลดดวยอัตรา 6.75% 

3,680,000- 1,818,123.75 

3,680,812.12- 1,818,123.75 
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ตารางที่ 26 การหาระยะเวลาคืนทุนดวยอัตราคิดลด (Discount Payback Period) 
 

ปท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับสะสม 
เงินลงทุน ณ เริ่ม

โครงการ 
การคืนทุน 

0 (-3,680,000)    

1 987,095.51 987,095.51 3,680,000 ไมคืนทุน 

2 994,351.11 1,981,446.62 3,680,000 ไมคืนทุน 

3 998,272.90   2,979,719.52 3,680,000 ไมคืนทุน 

4 999,246.97 3,978.966.49 3,680,000 คืนทุน 

 

 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 3 ป      x 12 

 

  เทากับ 3 ป (0.70x 12) = 8.40 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 3 ป 8 เดือน 12 วัน 
 

จากการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการดวยวิธี Payback Period มีระยะเวลา
คืนทุน 3 ป 8 เดือน 12 วัน 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึง อัตราลดคา 

9Discount Rate) ที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในการลงทุนเทากับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดรับในอนาคต เปนอัตราที่นําไปลดคาแลวทําใหกระแสเงินสดรับ
เทากับกระแสเงินสดจายพอดี น้ันคือ NPV = 0 

จากการคํานวณหาคา IRR เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการดําเนิน
โครงการ 20 ป จะได IRR เทากับ 51.72% ซึ่งมากกวาอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าที่ตองการโดยกําหนด
ไว 6.75% แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดทางดานการเงิน ดังน้ันจึงยอมรับโครงการ 

การวิเคราะหความออนไหว 
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะหความเสี่ยง

เปนการพิจารณาผลกระทบในกรณีที่ปจจัยตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการวิเคราะหในเรื่องตนทุน
หรือคาใชจายทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ซึ่งในการวิเคราะหโครงการที่ตองใช
ระยะเวลาหลายปจะสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไมแนนอนของสภาวะของเศรษฐกิจมากนอย
เพียงไร ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุน จึงตองมีการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ดังน้ี 

1. ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที ่
2. รายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่ 

3,680,000– 2,979,719.52 

3,978.966.49- 2,979,719.52 
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1. ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที ่

 

ตารางที่ 27 การวิเคราะหความออนไหวกรณีตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที ่

 

ปท่ี 
กระแสเงินสด

รับ 

กระแสเงินสด

สะสม 

อัตราคิดลด 

(6.75) 

มูลคาปจจุบัน

สุทธิ (NPV) 

มูลคาปจจุบันสุทธิ

สะสม (NPV) 

0 (-3,680,000)     

1 1,518,123.75 1518123.75 2.15 706,065.06 706,065.06 

2 1,559,688.37 3,077,812.12 2.14 728,458.14 1,434,523.20 

3 1,603,084.72 4,680,896.84 2.15 746,702.04 2,181,225.24 

4 1,648,429.71 6,329,326.55 2.17 761,226.75 2,942,451.99 

5 1,692,008.29 8,021,334.84 2.20 769,654.87 3,712,106.86 

6 1,682,378.89 9,703,713.73 1.77 951,557.56 4,663,664.42 

7 1,720,199.26 11,423,912.99 1.86 923,876.19 5,587,540.61 

8 1,778,064.44 13,201,977.43 1.96 907,777.55 6,495,318.16 

9 1,837,665.58 15,039,643.01 2.06 890,985.24 7,386,303.40 

10 1,893,179.54 16,932,822.55 2.17 870,560.12 8,256,863.52 

11 1,937,487.36 18,870,309.91 2.06 941,188.08 9,198,051.60 

12 2,025,167.46 20,895,477.37 2.20 921,714.32 10,119,765.92 

13 2,093,557.94 22,989,035.31 2.35 892,688.49 11,012,454.41 

14 2,140,519.40 25,129,554.71 2.50 855,060.91 11,867,515.32 

15 2,180,351.48 27,309,906.19 2.67 815,946.37 12,683,461.69 

16 2,204,780.84 29,514,687.03 2.85 772,943.21 13,456,404.90 

17 2,229,454.48 31,744,141.51 3.04 732,196.51 14,188,601.41 

18 2,254,374.87 33,998,516.38 3.25 693,588.47 14,882,189.88 

19 2,279,544.45 36,278,060.83 3.47 657,007.49 15,539,197.37 

20 2,294,476.55 38,572,537.38 3.70 619,507.24 16,158,704.61 

 รวมมูลคาปจจุบันสุทธิคิดลด (NPV)  16,158,704.61  

 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราสวนลดในการคํานวณมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) รอนละ 6.75 จากตารางสามารถนํามาคํานวณโดย 
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NPV = (-3,680,000)+ 16,158,704.61 

NPV = 12,478,704.61 

การประเมินโครงการดวยวิธีหาคาปจจุบันสุทธิ หากคํานวณมูลปจจุบันไดคาเปนบวกควร

ลงทุนในโครงการน้ันและควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากคาปจจุบันสุทธิเปนลบ จากการคํานวณ

โครงการน้ี กรณีตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคาเชาคงที่ พบวามีคาเปนบวก จํานวน 

7,006,117.80 บาท หมายถึง กระแสเงินสุทธิที่ไดรับจากโครงการมีคามากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก 

ดังน้ัน จึงยอมรับโครงการ 

หาการระยะเวลาคืนทุนดวยอัตราคิดลดทําใหผูวิจัยทราบระยะเวลาคืนทุนที่แทจริงเมื่อ

กระแสเงินสดคิดลดดวยอัตรา 6.75 กรณีตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที ่

 

 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป     x12 

 

เทากับ 4 ป  (0.96x 12) 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป 11 เดือน 15 วัน 

 

จากการคํานวณการหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการดวยวิธี Payback Period มี

ระยะเวลาคืนทุน 4 ป 11 เดือน 15 วัน 

 

3,680,000– 2,942,451.99 

3,712,106.86 - 2,942,451.99 
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2. รายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่ 

 

ตารางที่ 28 การวิเคราะหความออนไหวกรณีรายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่ 

 

ปท่ี กระแสเงินสดรับ 
กระแสเงินสด

รับสะสม 

อัตราคิดลด 

(6.75) 

มูลคาปจจุบัน

สุทธิ (NPV) 

มูลคาปจจุบัน

สุทธิสะสม 

(NPV) 

0 (-3,680,000)     

1 1,558,123.75 1,558,123.75 2.10 743,535.79 743,535.79 

2 1,600,088.37 3,158,212.12 2.09 763,910.53 1,507,446.32 

3 1,643,888.72 4,802,100.84 2.11 780,244.82 2,287,691.14 

4 1,689,641.75 6,491,742.59 2.13 792,962.78 3,080,653.92 

5 1,733,632.45 8,225,375.04 2.17 799,681.47 3,880,335.39 

6 1,724,835.53 9,950,210.57 1.76 980,248.07 4,860,583.46 

7 1,763,505.04 11,713,715.61 1.85 951,290.08 5,811,873.54 

8 1,822,669.39 13,536,385.00 1.95 934,228.42 6,746,101.96 

9 1,883,608.68 15,419,993.68 2.06 916,506.93 7,662,608.89 

10 1,940,500.94 17,360,494.62 2.17 895,185.26 8,557,794.15 

11 1,986,701.60 19,347,196.22 2.06 965,178.85 9,522,973.00 

12 2,076,350.27 21,423,546.49 2.20 945,087.05 10,468,060.05 

13 2,146,276.24 23,569,822.73 2.35 915,240.17 11,383,300.22 

14 2,194,292.07 25,764,114.80 2.50 876,609.12 12,259,909.34 

15 2,235,199.60 27,999,314.40 2.67 836,535.76 13,096,445.10 

16 2,260,177.44 30,259,491.84 2.85 792,423.58 13,888,868.68 

17 2,285,405.05 32,544,896.89 3.04 750,627.56 14,639,496.24 

18 2,310,884.94 34,855,781.83 3.25 711,026.77 15,350,523.01 

19 2,336,619.63 37,192,401.46 3.47 673,506.49 16,024,029.50 

20 2,352,122.47 39,544,523.93 3.70 635,117.53 16,659,147.03 

 รวมมูลคาปจจุบันคิดลด (NPV) 16,659,147.03  

 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราสวนลดในการคํานวณมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) รอยละ6.75 จากตารางสามารถนํามาคํานวณโดย 
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NPV = (-3,680,000)+ 16,659,147.03 

NPV  =  12,979,147.03  

การประเมินโครงการดวยวิธีหาคาปจจุบันสุทธิ หากคํานวณคาปจจุบันสุทธิไดคาเปนบวก

ควรลงทุนในโครงการน้ัน และควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากคาปจจุบันสุทธิเปนลบ จากการคํานวณ

โครงการน้ี กรณีรายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่  พบวา มีคาเปนบวกจํานวน

12,979,147.03 บาท หมายถึ กระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากโครงการมีคามากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก 

ดังน้ัน จึงยอมรับโครงการ 

การหาระยะเวลาคืนทุนดวยอัตราคิดลดทําใหผูวิจัยทราบระยะเวลาคืนทุนทีแทจริง เมื่อ

กระแสเงินสดคิดลดดวยอัตรา 6.75 กรณีรายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่ 

 

 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป      1x 12 

 

   เทากับ 4 ป  (0.75x 12) 

ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป 9 เดือน  

 

จากการคํานวณการหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการดวยวิธี Payback Period มี

ระยะเวลาคืนทุน 4 ป 9 เดือน 

 

 

 

3,680,000– 3,080,653.92 

3,946,125.35- 3,080,653.92 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน ใน

ครั้งน้ี ผูวิจัยไดเริ่มศึกษาขอมูลโครงการธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนดวยการวิจัยแบบ

ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถสรุปและอภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลโครงการการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน 

ผลการศึกษาขอมูลโครงการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน ดวยการ

ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก จากผลการสัมภาษณพบวา ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

ไดกอต้ังมาแลวเปนระยะเวลา 3-6 ป โดยที่มาของเงินจะมาจากทรัพยสินของตนเอง และมีสวนที่มี

การกูยืมรวมอยูดวย โดยตนทุนที่ใชเริ่มโครงการจะเริ่มต้ังแต 2-5 ลานบาท แบงเปนคาเชาอาคาร

สําหรับเก็บสินคา นัดรับสินคาคา หรือสําหรับการติดต้ังอุปกรณตกแตงรถยนต ประมาณ 10% คา

ตกแตงและออกแบบประมาณ 20% คาทํารูปแบบรายละเอียดของสินคาประมาณ 3% คาอุปกรณที่

ใชสําหรับติดต้ังอุปกรณตกแตงรถยนตที่ลูกคาตองการมาติดหนารานเชน เครื่องยกรถยนต ตูรวมอุป

กรการขันนอตทุกขนาด ประมาณ 20% คาเงินเดือนพนักงานประมาณ 15% คาสินคาที่เตรียม

จําหนายประมาณ 30% คาสาธารณูปโภคประมาณ 2% (เอสนาย นามสมมติ, 2559) 

การลงทุนสวนใหญมาจากเงินทุนของตนเองหรือเงินทุนหมุนเวียนจากกิจอื่นของตนเอง 

โดยจะใชเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 2-5 ลานบาทแตโดยเฉลี่ยจะประมาณ 3 ลานบาท สวนใหญจะ

เปนคาตกแตงหนารานที่ใชสําหรับตอนรับลูกคาเพิ่มความนาสนใจในการถายภาพสินคาลงบนรานคา

ออนไลนที่จะชวยเพิ่มความนาเช่ือถือ รองลงมาจะเปนคาอุปกรณที่ใชสําหรับถอดใสอุปกรณตกแตง

รถยนตที่ตองใชของที่มีคุณภาพสูงเพื่อการใชงานระยะยาวอาจจะมีราคาที่สูงกวาอุปกรณตาม

ทองตลาดทั่วไป สวนคาเชารานจะมีราคาที่ไมสูงมากแตกิจการบางแหงจะใชพื้นที่สวนตัวที่ไมตองเสีย

คาเชาสําหรับหนาราน และบางสวนจะเปนคาจางพนักงาน ในตําแหนงตาง ๆ มูลคาเงินเดือนจะตาม

หนาที่และประสบการณของพนักงาน จะมีเงินพิเศษคาลวงเวลาจะจางเปน 1ครั้งตอการทํางาน 1 งาน 

และมีเงินโบนัสและการปรับเงินเดินโดยมีเกณฑที่ดีในการปรับเงินเดือน (เอสนาย นามสมมติ, 2559) 

คาใชจายสําหรับสินคาคงคลังที่เตรียมจําหนายจะตองมีสินคาที่เพียงพอตอความตองการ 

เมื่อลูกคาตองการจะตองมีของโดยทันทีจึงจะชวยสงเสริมการขายไดมากที่สุด เมื่อเทียบกับรานที่ไมได
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มีสินคาพรอมจําหนาย และบางครัง้สินคาที่นํามาจําหนายจะเปนสินคาเครดิตจากตัวแทนจําหนายที่

สงสินคามาใหจําหนายแลวคอยจายเงินใหตัวแทนจําหนายภายหลังได จึงชวยในการจัดเตรียมสินคา

คงคลังใหงายข้ึนและมีตนทุนการเตรียมที่ตํ่าลง เพราะการลดคาใชจายในจุดน้ีจะชวยไดมากเน่ืองจาก

อุปกรณแตละช้ินมีราคาที่สูงมาก แตบางครั้งการไดเครดิตจากตัวแทนจําหนายรายใหญของตราสินคา

จากตางประเทศน้ันอาจจะตองใชเวลาการเปดรานจําหนายเปนเวลาประมาณ 3 ปข้ึนไป จึงจะได

เครดิตสินคามาจําหนายหรือแลวแตตกลงกับตัวแทนรายใหญของตราสินคาน้ัน (เกซาช็อป นามสมมติ, 

2559) 

กลยุทธและการตลาดของกิจการโดยทํากลยุทธการจําหนายจากทางออนไลนประมาณ 

80% และอีก 20% จะมาจากการพูดบอกตอปากตอปากของกลุมลูกคาที่ช่ืนชอบการแตงรถยนตเอง 

กลยุทธดานราคาจะต้ังราคาที่เปนมาตรฐานสําหรับสินคาแตละช้ินโดยไมตัดราคากับคูแขง แตสินคา

บางรายการที่อาจจะไดรับความนิยมที่นอยลงจะนํามาจัดทําสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆเพื่อเรียก

กระแสการตอบรับที่เพิ่มข้ึน และกลยุทธที่สําคัญจะนําสินคาที่หายากและมีจํานวนจํากัดมาจําหนาย 

การทํารานคาออนไลนจะไมเนนการทําเว็บไซตมากนักจะเนนการทําตลาดในชองทางเฟซบุกเปนหลัก

ในปจจุบัน เพราะสามารถเขาถึงไดงายมากที่สุด และจะไมนิยมซื้อเวลาโฆษณา เพราะเน่ืองจากจะทํา

ใหดูไมเปนมืออาชีพสําหรับการขายเพราะสินคาตองเปนมืออาชีพ และคอยอัพเดทรายการสินคาอยู

บอย ๆ และการซื้อโฆษณายังจะทําใหสื่อสารไมตรงกับกลุมเปาหมายอีกดวย (เกซาช็อป นามสมมติ, 

2559) 

การสรางความประสบความสําเร็จของกิจการจะตองมีสินคาที่ครบครันพรอมจําหนาย 

และจําหนายสินคาที่ถูกตองและเปนของแท ไมลอกเลียนแบบ และสินคาที่นํามาจําหนายจะตองมี

กําไรจากการขายโดยเฉลี่ยจะตองไดประมาณ 10%-15% ตอการขายสินคา 1 ช้ิน สวนการรับมือของ

ตนทุนคงที่เมื่อมียอดขายที่ลดลงจะตองรับมือโดยการหาสินคาใหม ๆ มาจําหนายตลอดเพื่อเปนตาม

กระแสแฟช่ันของการแตงรถยนตที่คลาย ๆ กับการแตงตัวที่เปนแฟช่ันของผูหญิง สวนแฟช่ันของ

ผูชายจะเปนการตกแตงรถยนต การใหความสําคัญของลูกคาก็เปนอีกประเด็นหน่ึงที่ชวยรักษาช่ือเสยีง

ของกิจการ โดยใหความสนใจของลูกคารับฟงคําติชมจากลูกคามีการจัดทําการขายออนไลนที่ดี ไม

พาดพิงถึงคูแขงทางการคาในทางที่ไมดี ซึ่งเปนเรื่องที่ควรระวังเปนอยางมาก (เกซาช็อป นามสมมติ, 

2559) 

ระยะเวลาคืนทุนจะคืนทุนจะใชระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2-3 ป คุณภาพของกิจการในสวน

ของการเคลมสินคาที่ชํารุดจะมีนอย เน่ืองจากสินคาที่จําหนายมีคุณภาพที่สูงและเปนของใหม สวนในการ

ขายบางครั้งจะมีการขายสินคาที่เปนมือสองบาง ก็อาจจะไมถูกใจสําหรับผูบริโภคที่ซื้อแลวใหจัดสง 

เน่ืองจากสินคาจริงอาจจะไมตรงกับความตองการของลูกคา เมื่อต้ังลักษณะที่ดีกวาสินคาจริง จงึทาํใหเกดิ

การคืนแตเปนสวนนอยคิดเปน 2% เมื่อเทียบกับการขายสินคาที่เปนของใหม (เอ็นพีออโต นามสมมติ, 

2559 
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การทํากิจกรรมเพื่อสังคมสวนมาก รานขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนจะไมมีการทํา

กิจกรรมเพื่อสังคม แตเปนชองทางสําหรับผูที่จะเริ่มกิจการรายใหมที่จะใชชองทางน้ีในการสราง

ภาพลักษณที่ดีสําหรับกิจการ สวนดานทรัพยากรมนุษย มีการใหความสําคัญที่ดีตอพนักงานทุกคน

อยางเทาเทียมกัน และการคัดเลือดบุคคลเขามาทํางานโดยเปดรับทั้งผูที่มีประสบการณและไมมี

ประสบการณเพราะงานบางอยางเจาของกิจการน้ันสามารถนํามาฝกฝน หรือใหทํางานที่งาย ๆ ได  

(เกซาช็อป นามสมมติ, 2559) 

การจัดการทรัพยากรทางการเงิน ธุรกิจจะตองพยายามทํารายไดใหไดตามเปาหมายที่

กําหนดไว และกิจการมีการทําบัญชีที่สามารถตรวจสอบได และสุดทาย อุปสรรคและแนวทางการ

แกไขปญหาของการดําเนินธุรกิจที่แนะนําสําหรับผูที่จะเริ่มธุรกิจรายใหมจะตองทําอยางครบวงจรมี

การบริการหลังการขายที่ดี มีการจัดสงหรือมีบริการพรอมใสรองรับทําใหเปนตลาดทีใ่หญซึง่จะทาํใหมี

ผูคนใหความสนใจมากกวาผูขายรายเล็กที่มีสินคานอยหรือไมพรอมจําหนายและไมควรรับการสั่งซื้อ

ลวงหนาเน่ืองจากบางครั้งลูกคาจะสั่งแลวเวลาผานไปความตองการจะลดลงและจะถูกปฏิเสธการซื้อ

ได ปญหาจากตัวแทนจําหนายของตราสินคาแตละรายควรเปนกลางเพราะสินคาบางตราจะใหสินคา

ของเคาเพียงรายเดียวซึ่งเราตองวางตัวใหเปนกลางโดยไมตองช้ีชัดจนเกินไปวาเปนตัวแทนที่จําหนาย

สินคาย่ีหอใดย่ีหอหน่ึงอยางชัดเจนจนเกินไป (เอ็นพีออโต นามสมมติ, 2559) 

ผลการสํารวจความคิดเห็นดวยการสอบถามกลุมผูใชบริการรานจําหนายอุปกรณ

ตกแตงรถยนต 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยเกินครึ่งจะเปนเพศชาย จํานวน 246 

คน คิดเปนรอยละ 61.5 และเปนเพศหญิง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5  สวนมากจะมีอายุ

มากกวา20-30 ป จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือ อายุมากกวา 30-40 ป จํานวน 

116 คน คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาคือ อายุมากกวา 40-50 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 

ตามลําดับ 

มีสถานภาพโสด 268 คน คิดเปนรอยละ 67 รองลงมา จะมีสถานภาพ สมรส 124 คน 

คิดเปนรอยละ 31 และลําดับสุดทายจะมีสถานภาพ หยาราง/แยกกันอยู 8 คน คิดเปนรอยละ 2 

ตามลําดับ และระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามจะมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 244 คน เกิน

ครึ่ง คิดเปนรอยละ 61 รองลงมา จะมีระดับการศึกษาปริญญาโท 126 คน คิดเปนรอยละ 31.5  

รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดสวนตัวตอเดือน 30,001-40,000 บาท 

118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาคือ มีรายได 40,001-50,000 บาท และอาชีพของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ 148 คน คิดเปนรอยละ 37  รองลงมา จะ

ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน  110 คน คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมา จะประกอบอาชีพ

รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 100 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อุปกรณตกแตง

รถยนตมีการระบุราคาที่ชัดเจน อุปกรณตกแตงรถยนตมีคุณภาพคุมกับราคาที่จาย อุปกรณตกแตง
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รถยนตมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรานคาอื่น อุปกรณตกแตงรถยนตมีความเหมาะสมกับราคาเมือ่

เทียบกับประสิทธิภาพของสินคา จะอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานสถานที/่ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา สถานที่ต้ังรานเมื่อมารับสินคาสามารถเดินทางมาไดสะดวก สั่งซื้อผานทางชองทางออนไลน

ไดงาย เชน สั่งซื้อจากเฟซบุกมีการสงสินคาไดอยางรวดเร็ว ที่ต้ังของรานมีพื้นที่สําหรับจอดรถได

สะดวก จะอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี

การโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ มีการใหสวนลดแกลูกคาเกา มีการจัดโปรโมช่ันอยางตอเน่ือง 

มีโปรโมช่ันในการซื้อแบบแพ็คเกจ จะอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสามารถ

ตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว พนักงานเต็มใจตอบคําถามและบริการ มีพนักงานให

คําปรึกษาอยางเพียงพอ พนักงานบริการดวยความสุภาพ จะอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานให

ความสําคัญกับกระบวนการสั่งซื้อ กระบวนการการใหบริการรวดเร็ว การใหบริการมีความถูกตองกับ

ตัวสินคา ทานใหความสําคัญกับการตอบสินคาบนโลกออนไลน จะอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ทานใหความสําคัญกับความสะอาดของราน เมื่อซื้อสินคารูสึกวาไดสินคาที่

มีคุณภาพ มีความสะดวกเมื่อตัดสินใจมารับสินคาดวยตนเอง มีอุปกรณเครื่องมือที่ครบในการถอด

อะไหลรถยนต จะอยูในระดับมาก 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหโครงการลงทุน 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

ผูประกอบการและผูใชบริการ มีความเห็นสอดคลองกันวา อุปกรณตกแตงรถยนตที่จําหนายตองเปน

ที่รูจักและยอมรับ มีความคุมกับราคาที่ตองจาย และเมื่อลูกคาสั่งซื้อทางออนไลนจะตองมีการจัดสง

อยางรวดเร็ว และเมื่อสอบถามถึงขอมูลสินคาจะตองตอบอยางรวดเร็ว คาใชจายในการลงทุน ไดแก 

คาตกแตงอาคาร 2,000,000 บาท คาอุปกรณสํานักงาน 40,000 บาท คาแทนยกรถยนต 80,000 

บาท คารถกระบะ  2 คัน 1,400,000 บาท คาตูเครื่องมือสําหรับถอดอะไหลรถยนต 100,000 บาท 

คาอุปกรณ IT สําหรับการทําเว็บไซต30,000 บาท คากลองถายรูป 30,000 บาท สําหรับคาใชจาย

ระหวางโครงการ ในปเริ่มแรกประกอบดวย คาเชาอาคาร 240,000 บาท คาตนทุนวัตถุดิบ 

7,500,000 บาท คาสาธารณูปโภค(คาไฟ) 60,000 บาท คาสาธารณูปโภค(คานํ้า) 6,000 บาท 

เงินเดือนและคาจางพนักงาน 1,008,000 บาท คาขนสง 360,000 บาท คาประกันภัย30,000 บาท 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 516,000 บาท 

ประมาณการรายไดในปเริ่มแรก ประกอบดวย รายไดจากการขายออนไลน 6,000,000 

บาท รายไดจากการขายหนาราน 5,000,000 บาท รวมรายไดทั้งหมด 11,000,000 บาท 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสมมติฐานรายได และสมมติฐานรายจาย ที่ไดจากการเก็บ

ขอมูล งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปแรกมียอดขาย 11,500,000 บาท หักตนทุนขายและ

คาใชจาย 9,720,000 บาท เทากับกําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนหักภาษี 1,780,000 บาท ซึ่งในปแรก

กําไร 1,454,469บาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน สมมติฐานรายไดและสมมติฐานรายจาย ที่ไดจากการเก็บขอมูล งบ

แสดงฐานะการเงินสําหรับปแรก มีสินทรัพยหมุนเวียนเปนเงินสดเทากับ 1,391,775.14 บาท และ

สินทรัพยถาวรเทากับ 3,164,000.70 บาท รวมสินทรัพยทั้งสิ้นเทากับ 4,555,775.84 บาท มีหน้ีสิ้นไม

หมุนเวียนเทากับ 2,023,651.39 บาท และรวมหน้ีสินและสวนของเจาของเทากับ 4,555,775.84 บาท 

อัตราสวนทางการเงิน 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราสวนลดในการคํานวณมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) รอยละ 6.75 มีคาเทากับ 16,232,022.71 จากการหา

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ ดวยวิธีPayback Periodระยะเวลาคืนทุน เทากับ 1 ป 11 เดือน 27 

วันและจากการคํานวณหาคา IRR เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการดําเนินโครงการ 

20 ป จะได IRR เทากับ 51.72% ซึ่งมากกวาอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าที่ตองการโดยกําหนดไว 6.75% 

แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดทางดานการเงิน ดังน้ันจึงยอมรับโครงการ  

การวิเคราะหความออนไหว  

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะหความเสี่ยง

เปนการพิจารณาผลกระทบในกรณีที่ปจจัยตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการวิเคราะหในเรื่อง

ตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ซึ่งในการวิเคราะหโครงการที่ตอง

ใชระยะเวลาหลายปจะสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไมแนนอนของสภาวะของเศรษฐกิจมาก

นอยเพียงไร ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุน จึงตองมีการวิเคราะหความออนไหวของโครงการดังน้ี 

 1. ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที ่

 2. รายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่ 

1.  ตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ในขณะท่ีรายไดคงท่ี 

 การวิเคราะหความออนไหวกรณีตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที่การ

ประเมินโครงการดวยวิธีหาคาปจจุบันสุทธิ หากคํานวณมูลปจจุบันไดคาเปนบวกควรลงทุนใน

โครงการน้ันและควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากคาปจจุบันสุทธิเปนลบ จากการคํานวณโครงการน้ี 

กรณีตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคาเชาคงที่ พบวา มีคาเปนบวก จํานวน 12,478,704.61 

บาท หมายถึง กระแสเงินสุทธิที่ไดรับจากโครงการมีคามากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก ดังน้ัน จึงยอมรับ

โครงการจากการคํานวณการหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการดวยวิธี Payback Period มีระยะเวลา

คืนทุน เทากับ 4 ป 11 เดือน 15 วัน 
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2. รายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะท่ีตนทุนคงท่ี 

 การประเมินโครงการดวยวิธีหาคาปจจุบันสุทธิ หากคํานวณคาปจจุบันสุทธิไดคาเปน

บวกควรลงทุนในโครงการน้ันและควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากคาปจจุบันสุทธิเปนลบ จากการ

คํานวณโครงการน้ี กรณีรายไดลดลงรอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่ พบวามีคาเปนบวกจํานวน 

12,979,147.03บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากโครงการมีคามากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก 

ดังน้ัน จึงยอมรับโครงการจากการคํานวณการหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการดวยวิธี Payback 

Period มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป 9 เดือน 

 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตครั้งน้ีไดเห็นถึง

ความเปนไปไดในธุรกิจน้ี โดยธุรกิจน้ีสามารถทํากําไรใหแกผูประกอบการเปนอยางมาก ถึงจะมีตนทุน

วัตถุดิบที่สูงแตสามารถขายไดอยางงาย โดยอายุของสินคาสามารถเก็บสินคาไวไดนานทําใหประหยัด

คาใชจายในการดูแลสินคาคงคลังที่นอยและสามารถทํากําไรไดมาก เมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกจิอืน่ 

เพราะในปจจุบันธุรกิจขายอุปกรณตกแตงรถยนตยังมีไมมากนัก และความนิยมในการตกแตงรถยนต

น้ันมีมากข้ึนจากอดีต เน่ืองจากรถยนตขนาดเล็กมีราคาที่ถูกและนิยมใชกัน จึงทําใหผูใชรถยนตนํามา

ตกแตงเพื่อความสวยงามและชวยเพิ่มสมรรถนะจากอุปกรณที่ไดตกแตงอีกดวย ทั้งน้ี ผูประกอบการ

รายใหมที่ใหความสนใจในธุรกิจน้ีสามารถจัดการรานตามทีผู่บริโภคใหความสําคัญในดานตาง ๆ 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน

ผูประกอบการและผูใชบริการมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา ธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน ตองจําหนายสินคาที่มีคุณภาพที่ดีไมดอยคุณภาพ มีราคาที่เปนมาตรฐาน และเมื่อเทียบ

ราคากับรานอื่นตองมีความเหมาะสมไมมีราคาที่สูงกวารานอื่นจนเกินไป และสามารถสั่งซื้อผานทาง

เฟซบุกไดอยางงายมีการโตตอบ การสงสินคาใหถึงมือลูกคา อยางรวดเร็ว เมื่อลูกคาเกามาซื้อซ้ําควรมี

สวนลดพิเศษใหแกลูกคาเกาที่เคยมาซื้อแลว และรานธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน

ผูประกอบการควรจัดการสงเสริมการขายอยางตอเน่ือง 

ดานผลิตภัณฑของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน ผูประกอบการควร

จําหนายสินคาที่มีช่ือเสียงที่บุคคลทั่วไปรูจักและใหการยอมรับในช่ือเสียงของตราสินคาน้ันโดยเปน

สินคาที่มีความทันสมัยไมเปนสินคาที่เปนสินคาที่เปนรุนเกาหรือไดตกรุนไปแลวและสินคาแตละชนิดที่

นํามาจัดจําหนายน้ันตองมีประสิทธิภาพที่ดีและตรงความตองการของลูกคาทีไ่ดแจงมากับทางรานวา

ลักษณะของสินคาที่ลูกคาตองการนําไปใชตองการความสามารถที่โดดเดนไปในทางใด 

ดานราคาของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน ผูประกอบการควรมีการระบุ

ราคาที่ชัดเจนเปนราคากลางของสินคาไมขายราคาที่ถูกกวารานอื่นจนเกินไปซึ่งการขายการราคาที่ถูก

กันมากจนเกินไปจะทําใหราคากลางที่แตละรานไดต้ังไวอาจเสียหายและถูกลงสงผลทาํใหตองลงทนุสงู

แตกําไรที่ไดมานอยจนเกินไป โดยการต้ังราคาตองมีความเหมาะสมเมื่อตองเทียบราคากับรานอื่น ๆ 

และราคาที่ไดจัดจําหนายตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 
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ดานสถานทีแ่ละชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

ผูประกอบการควรมีทั้งหนารานรวมดวยกับการทําธุรกิจออนไลน เพราะเน่ืองจากสินคาบางประเภท

ตองมีการติดต้ังโดยชางผูชํานาญ เปนสิคาที่มีขนาดใหญ หรือสําหรับลูกคาที่ตองการมาชมสินคาตัว

จริง สถานที่ต้ังรานเมื่อมารับสินคาควรเดินทางมาไดสะดวกไมเขาซอยที่ลึกจนเกินไป แตทําเลไม

จําเปนตองเปนทําเลที่ดีเพื่อดึงดูดลูกคาที่ผานหนารานเพราะลูกคาสวนมากเปนลูกคาเฉพาะกลุม ที่

กอนซื้อจะดูขอมูลจากชองทางออนไลนกอนอยูแลว และสามารถเดินทางมารานที่ไมเคยมามากอนได 

การเลือกทําเลเชนน้ีก็จะชวยประหยัดคาเชาที่ที่ถูกลงลดลงไปได และเมื่อลูกคาตองการใหจัดสงสินคา

ควรตอบสนองอยางรวดเร็วตองมีรถขนสงหรือสามารถนําสินคาไปสงที่ขนสงเอกชนไดอยางรวดเร็ว 

ดานการสงเสริมการตลาดของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน ในการ

ประชาสัมพันธของรานคาผูประกอบการตองใสใจที่จะทําการประชาสัมพันธดวยตนเอง เชน การ

โฆษณาประชาสัมพันธดวยเฟซบุกควรมีการอัพเดทรูปภาพสินคาและการจัดโปรโมช่ันดวยตนเอง ไม

เนนการซื้อโฆษณาที่คอยอัพเดทอยูตลอดเวลาซึ่งอาจไดกลุมลูกคาที่ตรงกับความตองการ และการ

จัดการสงเสริมการขายควรจัดแบบมีโปรโมช่ันในการซื้อแบบแพ็คเกจใหลูกคา 

สวนทางดานบุคคลของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน ในการตอบคําถาม

ของลูกคาพนักงานตองเต็มใจตอบคําถามและบริการ โดยมีคนโตตอบอยางเพียงพอเขาใจในขอมลูของ

สินคาอยางแทจริงและสุภาพตอลูกคา ใหความเขาใจและขอมูลที่ถูกตอง เชน ปริสิทธิภาพการใชงาน

ใหตรงจุดประสงคของลูกคาตอการใชงานของลูกคาแตละคน และเมื่อลูกคานัดรับสินคาหรือมาใช

บริการที่หนารานควรความสะดวกที่ไดรับเชน หนารานเดินทางมาไมลําบากจนเกินไป มีที่จอดรถ

สําหรับลูกคา และการติดต้ังอุปกรณตกแตงรถยนตในกรณีที่ลูกคาตองการมาติดต้ังที่ราน ทางรานตอง

มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย และถอดใสอุปกรณอยางถูกตองไมสรางความเสียหายใหแกรถยนต

ของลูกคา ถึงแมราคาอุปกรณเครื่องมืออาจมีราคาที่สูงแตทางรานจําเปนที่จะตองมีอุปกรณที่ได

มาตรฐานอยางแทจริงเพื่อความพึงพอใจทั้งสองฝาย 

ดานกระบวนการผูประกอบการ ในการโตตอบกับลูกคาทางชองทางออนไลนควรโตตอบ

อยางรวดเร็ว ใหบริการในการติดต้ังอุปกรณใหแกลูกคาอยางถูกตองตามที่ผูผลิตไดออกแบบมาและให

ความสําคัญกับกระบวนการสั่งซื้อที่เปนข้ันตอนอยางมีระบบ 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการจะใหความสําคัญกับความ

สะอาดของหนาราน จัดเก็บอุปกรณเครื่องมืออยางเปนระเบียบเรียบรอย และเครื่องมือทีม่ตีองมคีวาม

พรอมรองรับกับการถอดใสอะไหลรถยนตอยางถูกตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกรถยนตของลูกคา 

จากการพิจารณาทั้งหมดถึงความเปนไปไดของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลนแลวอยูในเกณฑที่นาลงทุนเน่ืองจากคามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวกและคาอัตรา

ผลตอบแทนคิดลดมีคามากกวาการลงทุนในกิจกรรมอื่นจึงเหมาะกับการสรางผลกําไรที่มีผลตอบแทน

มากกวาการนําเงินไปฝากธนาคาร จะชวยใหผูลงทุนไดผลตอบแทนที่มากกวาและระยะเวลาที่รวดเร็ว 

และขอมูลในการวิจัยทั้งหมดไดมาจากการที่ผูวิจัยไปสัมภาษณผูประกอบการที่เช่ียวชาญดานการ
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ประกอบธุรกิจรานขายอุปกรณตกแตงรถยนต จึงไดทราบขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหทางการเงิน

ไดอยางมีความเหมาะสม ทําใหงานวิจัยช้ินน้ีมีความใกลเคียงกับการดําเนินธุรกิจของจริง โดยตลาด

อุปกรณแตงรถในปจจุบันถือเปนตลาดเฉพาะกลุม แตก็มีคนจํานวนไมนอยที่ใหความสนใจ และการ

ทําตลาดออนไลนถือเปนการที่ผูประกอบการสามารถที่จะจําหนายสินคาใหกับผูที่อยูทางไกล และมี

ความสนใจได ไมไดจํากัดอยูแคในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง  

ดังน้ัน การลงทุนในธุรกิจน้ีถือเปนธุรกิจที่มีความนาสนใจเน่ืองจากอัตราผลตอบแทนที่

เหมาะสมแลว ยังสามารถที่จะทําธุรกิจเขาถึงผูบริโภคไดในหลายกลุมทําใหนํามาซึ่งผลตอบแทนที่

เพิ่มข้ึน โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภควัฒน อยูวัฒนา(2554) ไดศึกษาการจัดการรานคา

ออนไลนดวยเทคโนโลยีเว็บโดยการพัฒนาระบบรานคาออนไลน เปนการใชตลาดอิเล็กทรอนิกส 

เน่ืองจากมีความยืดหยุน และใชเงินลงทุนไมสูงมากนัก จึงทําใหเหมาะสมเปนอยางมากกับธุรกิจขนาด

ยอม และสามารถดําเนินธุรกิจแบบไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังเปนทางเลือกในการเพิ่มยอดขายใหดี

มากข้ึน ดังน้ัน จึงถือวาเปนธุรกิจที่เหมาะสมแกการลงทุนในตลาดปจจุบันเปนอยางย่ิง 

 

3. ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัยคือผูที่จะลงทุนในธุรกิจรานขายอุปกรณตกแตงรถยนต
ออนไลนควรศึกษาถึงแนวโนมและความเปนไปไดจากการประกอบการกลาวคือการศึกษาดานตนทุน
ในดานตางโดยเริ่มแรกผูประกอบการควรหาแหลงทําเลที่ต้ังที่ประหยัดคาใชจายใหไดมากที่สุด เพราะ

ทําเลที่ต้ังไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับธุรกิจน้ี เพราะลูกคาที่มาที่รานน้ันสวนมากรับไดกับการเดินทาง
มาของธุรกิจน้ี ไมจําเปนตองติดถนนเสนหลักใจกลางเมือง แตขอใหเดินทางมาไดไมลําบากจนเกินไป 
เพราะการซื้อขายจะมาจากการที่ลูกคาตองการสินคาน้ีจริง ๆ จากการดูบนชองทางออนไลนมาแลว 
ถาไมไดไกลถึงตางจังหวัดลูกคาสวนมากจะยอมเดินทางมาติดต้ังหรือนัดรับดวยตนเองบริเวณสถานที่
ใกลเคียงกับทางราน 

การจําหนายสินคาแตละประเภทควรมีสินคาพรอมใหลูกคาทันที มิเชนน้ันอาจจะเสีย

โอกาสจากการจําหนายได เพราะสวนมากลูกคาที่อยากได ถาตองรอหลายวันอาจทําใหลูกคาจะ
เปลี่ยนใจ ในการลงทุนสินคาคงคลังอาจมีราคาตนทุนที่สูง ผูประกอบการควรติดตอกับเจาตราสินคา
หลักโดยอาจจะขายดวยวิธีการเครดิตสินคา คือ นําสินคามาขายกอนเมื่อขายไดคอยชําระเงินให
เจาของตราสินคาน้ัน แตการใหเครดิตแกผูประกอบการน้ันบางรายอาจตองใชเวลาที่นานถึงจะไดรับ
สิทธิเชนน้ี แตทั้งหมดน้ีลวนข้ึนอยูกับขอตกลงกับเจาของตราสินคาแตละราย ซึ่งถาผูประกอบการได
สินคาคงคลังประเภทน้ีจะชวยประหยัดตนทุนวัตถุดิบลดลงไดเปนอยางมาก 

การจัดทําการคาชองทางออนไลน ควรลงรูปภาพสินคาอยูสม่ําเสมอและลงรายละเอียด
เบอรโทรศัพทและชองทางการติดตอใหชัดเจน และการทําตลาดออนไลนที่ไดผลดีที่สุดในขณะน้ีคือ 
การใชสื่อสังคมออนไลน “เฟซบุก” ในการทําโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ ชวยประหยัดคาใชจายทํา
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การทําโฆษณาอีกดวย และภาพถายสินคาทีล่งน้ันจะตองมีความคมชัด สื่อไดถึงอารมณไดตรงกับการ
ตกแตงรถยนตจะชวยใหกระตุนกลุมลูกคาไดเปนอยางดี  

อุปกรณเครื่องมือสําหรับหนารานควรลงทุนในเครื่องมือที่อาจมีราคาที่สงูหนอยเพราะจาก

การสัมภาษณผูประกอบการแตละรานจะเคยใชเครื่องมืออุปกรณสําหรับถอดใสอุปกรณตกแตง
รถยนตที่มีราคาถูกสวนมากจะมีคุณภาพที่ดอยประสิทธิภาพและชํารุดเสียหายงาย จึงทําใหตองซื้อ
อุปกรณอีกครั้งทําใหเสียคาใชจายมากกวาที่ควร และเมื่อไดเครื่องมือที่ทันสมัยและถูกตองสําหรับ
อุปกรณตาง ๆ จะชวยใหลดปญหาการชํารุดมีตําหนิของสินคาทีม่ีตอลูกคาในกรณีที่ลูกคาตองการให
ทางรานติดต้ังทางหนาราน 

จากการวิจัยจะเห็นไดวา ธุรกิจรานขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน เปนธุรกิจที่นา

ลงทุนเพราะตนทุนในการประกอบรานขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนเมื่อเทียบกับรายไดแลวถือ
วาเปนธุรกิจที่ทํากําไรไดดีมาก 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
สถานประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอการเขามาใชบริการในชวงเวลา

ถัดไปที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแนวโนมและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต เพื่อนํามา
ปรับปรุงรานคาออนไลนใหตรงความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุดเพราะธุรกิจเกี่ยวกับรถยนตเปน

ธุรกิจที่นาลงทุนเพราะอายุของธุรกิจเกี่ยวกับรถยนตมีแนวโนมที่จะมีผูบริโภคเพิ่มข้ึนอยูเรื่อย ๆ 
ตลอดเวลาและในอายุของธุรกิจที่ยืนยาวผูประกอบการจึงตองคอยปรับตัวอยูสม่ําเสมอเพื่อรับมือกับ
อุปสรรคในดานตาง ๆ 
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วิทยานิพนธเรื่อง “ความเปนไปไดในการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน” 

 

คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณเรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนต

ออนไลน ในครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากรขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในครั้งน้ีเปนการใชเพื่อศึกษาเชิงวิชาการเทาน้ัน จึงขอความ

รวมมือในการตอบสัมภาษณน้ีทุกขอ 

ขอบคุณที่ทานไดเสียสละเวลาในการชวยตอบแบบสัมภาษณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

1. ขอมูลทั่วไปของกิจการ 

1.1 ความเปนมาของกจิการ 

1.1.1 ที่มาของแหลงเงินทุน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 สถานที่ต้ังและการเดินทาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 จุดเริ่มตนของการเริม่กจิการ-ปจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. รูปแบบของการประกอบธุรกจิ 

2.1 รูปแบบการลงทุน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 รูปแบบการจัดหาอะไหล การนําเขาสินคา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การทําสินคาคงคลัง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ลักษณะของกลุมเปาหมายของกจิการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ตนทุนที่ใชเริ่มตนธุรกจิ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 ตนทุนวัตถุดิบเริ่มตนกจิการมีกีป่ระเภท 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. กลยุทธและการตลาดของกจิการ 

3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ เชน ความหลากหลายของสินคา ความแตกตางของสินคาจากคูแขง

ของกิจการวิธีการอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย มีชองทางใดบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 กลยุทธดานราคา มีการต้ังราคาอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด ทํารูปแบบใดบาง เชน โฆษณา ลดราคา วิธีการอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 กลยุทธดานบุคลากร มีคาตอบแทนพิเศษจากยอดขาย การอบรมบุคลิกภาพวิธีการอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.6 กลยุทธทางกายภาพ 

 3.6.1 ทําเลที่ต้ัง สะดวกแกการเขามาซื้ออยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.6.2 บรรยากาศภายในรานเมื่อลูกคามารับของหนารานมีวิธีการอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.6.3 พนักงานดูแลลูกคา ในการตอนรับลูกคามีมารยาทที่ดีหรือไม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.7 กลยุทธดานกระบวนการ 

  3.7.1 ข้ันตอนการจําหนายสินคาอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.7.2 การบริหารสินคาคงคลังอยางไร มีการสแกนบารโคดหรือไม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.8 กลยุทธในการทําตลาดออนไลน มีรายละเอียดอยางไรที่ทําใหทานประสบความสําเร็จ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิจําหนายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

4.1 สถานภาพของกิจการ 

 4.1.1 ประมาณการยอดขายอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.1.2 กําไรของสินคาทีจ่ําหนายคิดเปนรอยละเทาไหรโดยประมาณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.1.3 รายรับของกิจการ รายรับของกิจการเฉลี่ยมผีลกําไรประมาณรอยละเทาใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.1.4 มีการต้ังเปายอดขายทีเ่พิ่มข้ึนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  4.1.5 การรับมือของตนทุนคงที่ เมื่อมียอดขายทีล่ดลง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.1.6 การใหความสําคัญของช่ือเสียงของกิจการ เชน การรับฟงคําติชม การรับประกันสินคา

อยางชัดเจน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.1.7 รายจายของกิจการมีกี่ครั้งที่ไดนอยกวารายรับตอเดือน และมีการแกปญหาอยางไร

เพื่อรับมือในขณะน้ัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.1.8 ระยะเวลาคืนทุนของกจิการใชเวลากี่ป 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.2 คุณภาพของกิจการ 

 4.2.1 มีการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.2.2 มีการเปลี่ยนหรอืคืนสินคาบอยแคไหน และใชระยะเวลาดําเนินการที่นานหรือไม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.2.3 กิจการมีการตอบคําถามลกูคาไดอยางครบถวนดวยองคความรูของสินคา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 

 4.3.1 ทานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงัคมอยางไรบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.3.2 พนักงานของทานมีความรวมมือในการทํากจิกรรมโดยใชวิธีการใดบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.4 ทรัพยากรมนุษย 

 4.4.1 ทานใหความสําคัญกบัพนักงานทุกคนเปนอยางดีอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.4.2 ทานมีกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลใหมอยางมีคุณภาพสูงกอนตัดสินใจรับเขา

ทํางาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.5 ทรัพยากรทางการเงิน 

 4.5.1 ธุรกิจของทานมีรายไดตามเปาหมายที่กําหนด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.5.2 ธุรกิจของทานมีการจัดการทางการเงินทีเ่ปนอยางดีทีส่ามารถตรวจสอบได 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.6 การทํากําไร ทานดําเนินธุรกิจไดกําไรตามเปาหมาย และมีการใหโบนัสแกพนักงานอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาของการดําเนินธุรกิจที่ทานอยากแนะนําสําหรับผูเริ่มธุรกิจ

รายใหม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีอยู 3 ตอนประกอบดวย 

ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นตามแนวสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

2. ขอความกรุณาทานโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง 

 

 

ขอบคุณทุกทานในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 

ผูวิจยั 

 

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ 

  ชาย  หญิง 

2. อายุ   

  ตํ่ากวาหรือเทากบั 20 ป         มากกวา 20 – 30 ป 

 มากกวา 30 - 40 ป          มากกวา 40 – 50 ป 

  มากกวา 50 ข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

  โสด  สมรส 

  อยาราง/แยกกันอยู 

4. ระดับการศึกษา   

   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากวา   อนุปริญญาหรือเทียบเทา ปวส.  

   ปริญญาตรี                                  ปริญญาโท  

   ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
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5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท         10,001-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท                      30,001-40,000 บาท  

  40,001-50,000 บาท                    มากกวา 50,000 บาทข้ึนไป 

6. อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา                        รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  

  พนักงานบริษัทเอกชน                   เจาของธุรกจิ  

  เกษตรกร  อื่นๆ โปรดระบุ.......................  

 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชองวางทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเพียง

คําตอบเดียว 

ขอท่ี ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผูวิจัย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1  

ดานผลิตภัณฑ 

1. อุปกรณตกแตงรถยนตเปนที่รูจักแล

ยอมรับ 

      

2. อุปกรณตกแตงรถยนตมีการออกแบบที่

ทันสมัย 

      

3. อุปกรตกแตงรถยนตมีจําหนายตรงตาม

ความตองการของลูกคา 

      

4. อุปกรณตกแตงรถยนตมีคุณภาพที่ดีไม

ดอยประสิทธิภาพ 

      

ดานราคา 

5. อุปกรณตกแตงรถยนตมีการระบุราคาที่

ชัดเจน 

      

6. อุปกรณตกแตงรถยนตมีคุณภาพคุมกับ

ราคาที่จาย 
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ขอท่ี ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผูวิจัย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1  

7. อุปกรณตกแตงรถยนตมีราคาที่เหมาะ 

สมเมื่อเทียบกับรานคาอื่น 
      

8. อุปกรณตกแตงรถยนตมีความเหมาะสม

กับราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของ

สินคา 

      

ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 

9. สถานที่ต้ังรานเมื่อมารับสินคาสามารถ

เดินทางมาไดสะดวก 
      

10. สั่งซื้อผานทางชองทางออนไลนไดงาย 

เชน สั่งซื้อจากเฟซบุก 
      

11. มีการสงสินคาไดอยางรวดเร็ว       

12. ที่ต้ังของรานมีพื้นที่สําหรับจอดรถได

สะดวก 
      

ดานการสงเสริมการตลาด 

13. มีการโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อตางๆ       

14. มีการใหสวนลดแกลูกคาเกา       

15. มีการจัดโปรโมช่ันอยางตอเน่ือง       

16. มีโปรโมช่ันในการซื้อแบบแพคเกจ       

ดานบุคคล 

17. พนักงานสามารถตอบสนองความตอง 

การไดอยางรวดเร็ว 
      

18. พนักงานเต็มใจตอบคําถามและบริการ       

19. มีพนักงานใหคําปรึกษาอยางเพียงพอ       

20. พนักงานบริการดวยความสุภาพ       

ดานกระบวนการ 

21. ทานใหความสําคัญกบักระบวนการ

สั่งซือ้ 
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ขอท่ี ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผูวิจัย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1  

22. กระบวนการการใหบริการรวดเร็ว       

23. การใหบริการมีความถูกตองกับตัวสินคา       

24. ทานใหความสําคัญกับการตอบสินคา

บนโลกออนไลน 
      

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

25. ทานใหความสําคัญกับความสะอาดของ

ราน 
      

26. เมื่อซื้อสินคารูสึกวาไดสินคาที่มีคุณภาพ       

27. มีความสะดวกเมื่อตัดสินใจมารับสินคา

ดวยตนเอง 
      

28. มีอุปกรณเครื่องมือที่ครบในการถอด

อะไหลรถยนต 
      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ขอบคุณที่สละเวลาใหขอมลูคําตอบของทานจะถูกนําไปใชเพื่อการวิจัยเทาน้ัน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถาม 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถาม 

(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

เรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน 

เกณฑในการพิจารณาใหคะแนนดังน้ี 

ให 1  เมื่อแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม 

 -1  เมื่อแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 

วัตถุประสงค  

 เพื่อศึกษาความตองการของผูใชบรกิารซือ้อุปกรณตกแตงรถยนต 

 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ผลการพิจารณา 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

1. อุปกรณตกแตงรถยนตเปนที่รูจักแลยอมรับ     

2. อุปกรณตกแตงรถยนตมีการออกแบบที่ทันสมัย     

3. อุปกรตกแตงรถยนตมีจําหนายตรงตามความตองการ

ของลูกคา 

    

4. อุปกรณตกแตงรถยนตมีคุณภาพที่ดีไมดอยประสิทธิภาพ     

5. อุปกรณตกแตงรถยนตมีการระบุราคาที่ชัดเจน     

6. อุปกรณตกแตงรถยนตมีคุณภาพคุมกับราคาที่จาย     

7. อุปกรณตกแตงรถยนตมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ

รานคาอื่น 

    

8. อุปกรณตกแตงรถยนตมีความเหมาะสมกับราคาเมื่อ

เทียบกับประสิทธิภาพของสินคา 

    

9. สถานที่ต้ังรานเมื่อมารับสินคาสามารถเดินทางมาได

สะดวก 

    

10. สั่งซื้อผานทางชองทางออนไลนไดงาย เชน สั่งซื้อจาก 

เฟซบุก 

    

11. มีการสงสินคาไดอยางรวดเร็ว     

12. ที่ต้ังของรานมีพื้นทีส่ําหรบัจอดรถไดสะดวก     

13. มีการโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อตางๆ     

14. มีการใหสวนลดแกลูกคาเกา     
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ผลการพิจารณา 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

15. มีการจัดโปรโมช่ันอยางตอเน่ือง     

16. มีโปรโมช่ันในการซื้อแบบแพคเกจ     

17. พนักงานสามารถตอบสนองความตองการไดอยาง

รวดเร็ว 

    

18. พนักงานเต็มใจตอบคําถามและบริการ     

19. มีพนักงานใหคําปรกึษาอยางเพียงพอ     

20. พนักงานบริการดวยความสุภาพ     

21. ทานใหความสําคัญกบักระบวนการสัง่ซื้อ     

22. กระบวนการการใหบริการรวดเร็ว     

23. การใหบริการมีความถูกตองกับตัวสินคา     

24. ทานใหความสําคัญกบัการตอบสินคาบนโลกออนไลน     

25. ทานใหความสําคัญกบัความสะอาดของราน     

26. เมื่อซือ้สินคารูสึกวาไดสินคาทีม่ีคุณภาพ     

27 มีความสะดวกเมื่อตัดสินใจมารบัสินคาดวยตนเอง     

28. มีอุปกรณเครือ่งมอืที่ครบในการถอดอะไหลรถยนต     
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รายช่ือผูตรวจสอบ IOC  

1. อาจารย เกตุวดี สมบูรณทวี 

 อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. อาจารย ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ 

 อาจารยคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3. นาย ณัฐพล เซี่ยงฉิน 

 ผูประกอบการราน NP AUTO 

 

(ทั้งน้ีผลการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ ผลมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.8 โดยมีคามากกวา0.5 ทุกขอ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเชิงลึก 
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ภาพที่ 22 แสดงการเขาสมัภาษณผูประกอบการราน KAE_ZA SHOP 

 

 

 

ภาพที่ 23 แสดงการเขาสมัภาษณผูประกอบการราน NP AUTO 



110 
 

 

ภาพที่ 24  แสดงการเขาสัมภาษณผูประกอบการราน MAX  RACE AUTO 

 

 

ภาพที่ 25 แสดงการเขาสมัภาษณ หัวหนาชาง และ ชาง ของราน KAE_ZA SHOP 
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ภาพที่ 26 แสดงการเขาสมัภาษณ ชางชวงลางของราน s9 

 

 

ภาพที่ 27  แสดงการเขาสัมภาษณ หัวหนาชาง ของราน S9 
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ภาพที่ 28 แสดงการสํารวจพื้นที่ ของราน KAE_ZA SHOP 

 

 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงการสํารวจพื้นที่ ของราน KAE_ZA SHOP 
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ภาพที่ 30 แสดงการสํารวจพื้นที่ ของราน S9 

 

 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงการสํารวจพื้นที่ ของราน MAX RACE AUTO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพโครงการ 
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ภาพที่ 32 รูปแบบหนาราน 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 33 รูปแบบหนาราน 
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ภาพที่ 34 รูปแบบหนาราน 

 

 

 
 

ภาพที่ 35 รูปแบบและขนาด หนารานของโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ 

งบการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงิน 

 

แสดงการประมาณการรายไดโครงการ 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

รายไดจากการ

ขายออนไลน 
6,500,000.00 6,565,000.00 6,630,650.00 6,696,956.50 6,763,9260.07 

รายไดจากการ

ขายหนาราน 
5,000,000.00 5,050,000.00 5,100,500.00 5,151,505.00 5,203,020.05 

รวม 11,500,000.00 11,615,000.00 11,731,150.00 11,848,461.50 11,966,946.12 
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รายการ ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่8 ปที่ 9 ปที่10 

รายไดจากการ

ขายออนไลน 
6,899,204.59 7,037,188.68 7,248,304.34 7,465,753.47 7,689,726.07 

รายไดจากการ

ขายหนาราน 
5,307,080.45 5,413,222.06 5,575,618.72 5,742,887.28 5,915,173.90 

รวม 12,206,285.04 12,450,410.74 12,823,923.06 13,208,640.75 13,604,899.97 

 

รายการ ปที่ 11 ปที่12 ปที่ 13 ปที่14 ปที่ 15 

รายไดจากการ

ขายออนไลน 
7,997,315.12 8,317,207.72 8,566,723.95 8,738,058.43 8,912,819.60 

รายไดจากการ

ขายหนาราน 
6,151,780.86 6,397,852.09 6,589,787.66 6,721,583.41 6,721,583.41 

รวม 14,149,095.97 14,715,059.81 15,156,511.61 15,459,641.84 15,768,834.68 

 

รายการ ปที่ 16 ปที่ 17 ปที่18 ปที่ 19 ปที่20 

รายไดจากการ

ขายออนไลน 
9,001,947.80 9,091,967.27 9,82,886.95 9,274,715.82 9,367,462.97 

รายไดจากการ

ขายหนาราน 
6,924,575.23 6,993,820.98 7,063,759.19 7,134,396.78 7,205,740.75 

รวม 15,926,523.02 16,085,788.25 16,246,646.14 16,409,112.60 16,573,203.72 

แสดงการประมาณการรายจายของโครงการ 

 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่3 ปที่ 4 ปที่5 

คาเชาอาคาร 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

คาตนทุนวัตถุดิบ 7,500,000.00 7,575,000.00 7,650,750.00 7,727,257.50 7,804,530.08 

คาสาธารณูปโภค(คา

ไฟ) 
60,000.00 60,600.00 61,206.00 61,818.06 62,436.24 

คาสาธารณูปโภค(คา

นํ้า) 
6,000.00 6,060.00 6,120.60 6,181.81 6,243.62 

คาเงินเดือนและคาจาง

พนักงาน 
1,008,000.00 1,018,080.00 1,028,260.80 1,038,543.41 1,048,928.84 
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คาขนสง 360,000.00 363,600.00 367,236.00 370,908.36 374,617.44 

คาประกันภัย 30,000.00 30,300.00 30,603.00 370,909.03 31,218.12 

รวม 9,204,000.00 9,293,640.00 9,384,176.40 9,475,618.16 9,567,974.35 

 

 

รายการ ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่8 ปที่ 9 ปที่10 

คาเชาอาคาร 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

คาตนทุนวัตถุดิบ 7,960,620.68 8,119,833.09 8,363,428.08 8,614,330.93 8,872,760.85 

คาสาธารณูปโภค

(คาไฟ) 
63,060.60 63,691.21 64,328.12 64,971.40 65,621.12 

คาสาธารณูปโภค

(คานํ้า) 
6,306.06 6,369.12 6,432.81 6,497.14 6,562.11 

คาเงินเดือนและ

คาจางพนักงาน 
1,069,907.42 1,091,305.57 1,124,044.73 1,157,766.08 1,192,499.06 

คาขนสง 382,109.79 389,751.99 401,444.55 413,487.88 425,892.52 

คาประกันภัย 31,824.48 32,479.33 33,453.71 34,457.32 35,491.04 

รวม 9,753,847.03 9,943,430.31 10,233,132.01 10,531,510.75 11,260,614.28 

 

รายการ ปที่ 11 ปที่ 12 ปที่13 ปที่ 14 ปที่15 

คาเชาอาคาร 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

คาตนทุนวัตถุดิบ 9,227,671.29 9,596,778.14 9,884,681.18 10,082,375.11 10,284,022.61 

คาสาธารณูปโภค

(คาไฟ) 
66,277.33 66,940.10 67,609.50 68,285.60 68,968.45 

คาสาธารณูปโภค

(คานํ้า) 
6,627.72 6,694.01 9,760.95 6,828.56 6,896.85 

คาเงินเดือนและ

คาจางพนักงาน 
1,240,199.02 1,289,806.98 1,328,501.19 1,355,071.22 1,382,172.64 

คาขนสง 442,928.22 460,645.35 474,464.71 483,954.01 493,633.09 

คาประกันภัย 36,910.69 38,387.11 39,538.73 40,329.50 41,136.09 

รวม 11,260,614.28 11,699,251.69 12,041,559.56 12,276,843.99 12,516,829.73 
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รายการ ปที่ 16 ปที่ 17 ปที่18 ปที่ 19 ปที่20 

คาเชาอาคาร 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

คาตนทุนวัตถุดิบ 10,386,862.84 10,490,731.47 10,595,638.78 10,701,595.17 10,808,611.12 

คาสาธารณูปโภค

(คาไฟ) 
69,658.14 70,354.72 71,058.27 71,768.85 72,486.54 

คาสาธารณูปโภค

(คานํ้า) 
6,965.81 7,035.47 7,105.83 7,176.88 7,248.65 

คาเงินเดือนและ

คาจางพนักงาน 
1,395,994.37 1,409,954.31 1,424,053.85 1,438,294.39 1,452,677.33 

คาขนสง 498,569.42 503,555.11 508,590.66 513,676.57 518,813.33 

คาประกันภัย 41,547.45 41,926.93 42,382.56 42,806.38 43,234.44 

รวม 12,639.598.03 12,736,594.01 12,888,829.95 13,015,318.25 13,143,071.43 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

ยอดขาย 11,500,000.00 11,615,000.00 11,731,150.00 11,848,461.50 11,966,946.12 

หัก ตนทุนขายและ

คาใชจาย 
9,204,000.00 9,293,640.00 9,384,176.40 9,475,618.16 9,567,974.35 

กําไร(ขาดทุน) 

กอนหักภาษี 
1,627,655.57 1,682,701.34 1,740,067.68 1,799,901.02 1,862,357.88 

หัก ภาษีเงินได 325,531.11 336,540.27 348,013.54 359,980.20 372,471.58 

กําไร (ขาดทุน) 1,302,124.45 1,346,161.07 1,392,054.14 1,439,920.82 1,489,886.31 

 

รายการ ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

ยอดขาย 12,206,285.04 12,450,410.74 12,823,923.06 13,208,640.75 13,604,899.97 

หัก ตนทุนขายและ

คาใชจาย 
9,753,847.03 9,943,430.31 10,233,132.01 10,531,510.75 11,260,614.28 

กําไร(ขาดทุน) 

กอนหักภาษี 
2,252,438.10 2,306,980.53 2,390,791.15 2,477,130.10 2,566,073.37 

หัก ภาษีเงินได 450,487.62 461,369.11 478,158.23 495,426.02 513,214.67 

กําไร (ขาดทุน) 1,801,950.48 1,845,584.42 1,912,632.92 1,981,704.08 2,052,858.70 
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รายการ ปที่ 11 ปที่12 ปที่ 13 ปที่14 ปที่ 15 

ยอดขาย 14,149,095.97 14,715,059.81 15,156,511.61 15,459,641.84 15,768,834.68 

หัก ตนทุนขายและ

คาใชจาย 
11,260,614.28 11,699,251.69 12,041,559.56 12,276,843.99 12,516,829.73 

กําไร(ขาดทุน) 

กอนหักภาษี 
2,888,481.70 3,015,808.12 3,114,955.04 3,182,797.85 3,252,004.95 

หัก ภาษีเงินได 577,696.34 603,161.62 622,991.01 636,559.57 650,400.99 

กําไร (ขาดทุน) 2,310.785.36 2,412,646.49 2,491,964.04 2,546,238.28 2,601,603.96 

 

 

 

รายการ ปที่ 16 ปที่ 17 ปที่ 18 ปที่ 19 ปที่ 20 

ยอดขาย 15,926,523.02 16,085,788.25 16,246,646.14 16,409,112.60 16,573,203.72 

หัก ตนทุนขายและ

คาใชจาย 
12,639.598.03 12,736,594.01 12,888,829.95 13,015,318.25 13,143,071.43 

กําไร(ขาดทุน) 

กอนหักภาษี 
3,286,925.00 3,322,194.25 3,357,816.19 3,393,794.35 3,430,132.30 

หัก ภาษีเงินได 657,385.00 664,438.85 671,563.24 678,758.87 686,026.46 

กําไร (ขาดทุน) 2,626,540.00 2,657,755.40 2,686,252.95 2,715,035.48 2,744,105.84 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสด 1,391,775.14 2,797,901.13 4,218,167.45 5,652,336.84 7,100,143.29 

สินทรัพยถาวร 3,164,000.70 2,648,001.40 2,132,002.10 1,616,002.80 1,100,003.50 

รวมสินทรัพย 4,555,775.84 5,445,902.53 6,350,169.55 7,268,339.64 8,200,146.79 

หน้ีสินและสวนของ

เจาของ 

     

หน้ีสินไมหมุนเวียน      
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เงินกูระยะยาว 2,023,651.23 1,567,617.00 1,79,829.88 558,079.16 -0.00 

สวนของเจาของ      

ทุน 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 

กําไรสะสมตนงวด 0.00 1,302,124.45 2,648,285.53 4,040,339.67 5,480,260.48 

กําไรสะสมปลายงวด 1,302,124.45 1,346,161.07 1,392,054.14 1,439,920.48 1,489,886.31 

รวม 2,532,124.45 3,878,285.53 5,270,339.67 6,710,260.48 8,200,146.79 

รวมหน้ีสินและสวนของ

เจาของ 
4,555,775.84 5,445,902.53 6,350,169.55 7,268,339.64 8,200,146.79 

 

รายการ ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

สินทรัพย      

สินทรัพย

หมุนเวียน 

     

เงินสด 9,102,093.67 11,147,678.00 13,260,310.80 15,442,014.80 17,694,873.39 

สินทรัพยถาวร 900,003.60 700,003.70 500,003.80 300,003.90 100,004.00 

รวมสินทรัพย 10,002,097.27 11,847,681.70 13,760,314.60 15,742,018.70 17,794,877.39 

หน้ีสินและสวน

ของเจาของ 

     

หน้ีสินไมหมุนเวียน      

เงินกูระยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สวนของเจาของ      

ทุน 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 

กําไรสะสมตนงวด 6,970,146.79 8,772,097.27 10,617,681.70 12,530,314.62 14,512,018.70 

กําไรสะสมปลาย

งวด 
1,801,950.48 1,848,584.42 1,912,632.92 1,981,704.70 2,052,858.70 

รวม 10,002,097.27 11,847,681.70 13,760,314.62 15,742,018.70 17,794,877.39 

รวมหน้ีสินและ

สวนของเจาของ 
10,002,097.27 11,847,681.70 13,760,314.62 15,742,018.70 17,794,877.39 
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รายการ ปที่ 11 ปที่12 ปที่ 13 ปที่14 ปที่ 15 

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสด 20,005,658.75 22,418,305.25 24,910,269.28 27,456,507.56 30,058,111.52 

สินทรัพยถาวร 100,004.00 100,004.00 100,004.00 100,004.00 100,004.00 

รวมสินทรัพย 20,105,662.75 22,518,309.25 25,010,273.28 27,556,511.56 30,158,115.52 

หน้ีสินและสวนของ

เจาของ 
     

หน้ีสินไมหมุนเวียน      

เงินกูระยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สวนของเจาของ      

ทุน 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 

กําไรสะสมตนงวด 16,564,877.39 18,875,662.75 21,288,309.25 23,780.28 26,326,511.56 

กําไรสะสมปลาย

งวด 
2,310,785.36 2,412,646.49 2,491,964.04 2,546,238.28 2,601,603.96 

รวม 20,105,662.75 22,518,309.25 25,010,273.28 27,556,211.56 30,158,115.52 

รวมหน้ีสินและสวน

ของเจาของ 
20,105,662.75 22,518,309.25 25,010,273.28 27,556,211.56 30,158,115.52 
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รายการ ปที่ 16 ปที่ 17 ปที่ 18 ปที่ 19 ปที่ 20 

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสด 32,687,651.52 35,345,406.91 38,031,359.87 40,756,695.35 43,490,801.18 

สินทรัพยถาวร 100,004.00 100,004.00 100,004.00 100,004.00 100,004.00 

รวมสินทรัพย 32,787,655.52 35,445,410.91 38,131,363.87 40,856,699.35 43,590,805.18 

หน้ีสินและสวนของ

เจาของ 
     

หน้ีสินไมหมุนเวียน      

เงินกูระยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สวนของเจาของ      

ทุน 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 

กําไรสะสมตนงวด 28,928,115.52 31,557,655.52 34,215,410.91 36,901,663,87 39,616,699.35 

กําไรสะสมปลาย

งวด 
2,629,540.00 2,648,755.40 2,686,252.95 2,715,035.48 2,744,805.18 

รวม 32,787,655.52 35,445,410.91 38,131,663.87 40,845,699.35 43,590,805.18 

รวมหน้ีสินและสวน

ของเจาของ 
32,787,655.52 35,445,410.91 38,131,663.87 40,845,699.35 43,590,805.18 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ – นามสกลุ  นายมรุต สังขรักษา 

ที่อยู   73/24 หมู 1 ตําบล ทาพระยา อําเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

การศึกษา  พ.ศ.2556 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต(สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

   พ.ศ.2558 หลักสูตรบรหิารธุรกมิหาบัณฑิต(สาขาผูประกอบการ) 

มหาวิทยาลัย    ศิลปากร 

เบอรโทรศัพท  โทร 089-985-1353  
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – นามสกลุ  นายมรุต สังขรักษา 

ที่อยู   73/24 หมู 1 ตําบล ทาพระยา อําเภอ นครชัยศรี  

   จังหวัดนครปฐม 73120 โทร 089-985-1353  

 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ.2556   หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (สาขาการตลาด)  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พ.ศ.2558   หลักสูตรบริหารธุรกิมหาบัณฑิต (สาขาผูประกอบการ)  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 




