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The Objective of this research was to analyze the marketing factors marketing, 
technical, financial, and management of the graphics design garment business investment via the 
internet. Theory of Feasibility was used as a tool to study which include marketing, technical, and 
management of the project in a qualitative side. The numeral outputs were calculated as financial 
details. A set of questionnaires was used as a tool of quantitative research. A sample of the study 
was 400 people who generally used the internet. 

The results of the study revealed that the popularity of buying clothes via the internet 
increased. When analyzing marketing theory, tactics were applied as the guidelines for the 
management of the actual investment. The technical factor revealed that a garments business via 
the internet were very different from the typical garments business in many ways. Such as starting 
a business can be easier. The initial investments were low, none cost of rental property. 
Companies should have the opportunity to present products to cover any network. Entrepreneur 
should have the opportunity to present products to cover any network and leveraging the network 
to generate the most qualified leads. Payback period of the project would be in 1 year 50 days, net 
present value from the invested money was 1,152,936 Thai Baht, and internal rate of return was 
95.55 percent, which were calculated from the total budget of 322,200 Thai Baht. There were 
standard controls by setting the efficient procession, the outcome evaluation, and also regulations 
for procedure. Thus, it could be concluded that the researcher would consider investing in 
garment business investment via the internet as it would be worth the money invested. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในปจจุบันการใชงานอินเทอรเน็ตเปนส่ิงท่ีนิยมกันอยางแพรหลายและมีปริมาณการใช
งานจํานวนมากอีกท้ังยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อินเทอรเน็ตเปนส่ิงอํานวยความสะดวก
ท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเราในหลายๆดาน ไมวาจะเปนทางดานการศึกษา 
ดานการทํางาน หรือดานอ่ืนๆ จะสังเกตไดวาอินเทอรเน็ตเปนส่ิงท่ีอยูคูกับคนเราท้ังทางตรงและ
ทางออม การส่ือสารทางอินเทอรเน็ตถือเปนการส่ือสารทางหนึ่งท่ีมีประโยชนเปนอยางมาก ไมใช
เพียงแตใชคนควาขอมูลเทานั้น ยังสามารถนํามาใชในการทําประกอบธุรกิจไดอีกดวย  

เทคโนโลยีในยุคปจจุบันมีการพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันกับ
เทคโนโลยีในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนระบบเครือขายท่ีมันการแบงปนขอมูลขาวสาร
ตางๆผานทางโลกอินเทอรเน็ต โดยระบบอินเทอรเน็ตนั้นไดมีการพัฒนาไปหลากหลายรูปแบบ ทํา
ใหมีความครอบคลุมในหลายๆพ้ืนท่ีอีกท้ังยังเปนระบบเครือขายท่ีมีคนใชงานจํานวนมาก โดยดูได
จากการพิจารณาแนวโนมการใชอินเทอรเน็ต ของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปในชวงระยะเวลา 5 ป 
ระหวางป 2552-2556 พบวาผูใชอินเทอรเน็ตมีสัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 20.1 จํานวน 12.3 ลาน
คน เปนรอยละ 28.9 จํานวน 18.3 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2556) 

การประกอบธุรกิจบนเครือขายออนไลนหรือระบบอินเตอรเน็ตในปจจุบันนั้นมีอยูเปน
จํานวนมาก ไมวาจะเปนการใชเพ่ือซ้ือ-ขายสินคา หรือใชเพ่ือส่ังจองการใชบริการตางๆซ่ึงเราเรียก
กันวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซ่ึงอัตราการซ้ือ-ขายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตมีการ
เพ่ิมจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความสะดวกสบาย และสามารถทําไดรวดเร็วกวาการซ้ือ
ตามทองตลาดและแหลงอ่ืนๆ (เจริญศักดิ์ รัตนวราห, 2554) และเม่ืออินเทอรเน็ตมีการใชงานท่ี
แพรหลายมากขึ้น แนวโนมในอนาคตสําหรับธุรกิจการคาออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ก็
นาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะนําธุรกิจเขาสูระบบอินเทอรเน็ตจึงไมใชเรื่องยาก 
เนื่องจากธุรกิจการคาออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเหมาะสําหรับผูประกอบการท่ีมีเงินทุน
นอยและมีความตองการท่ีจะลดตนทุน เพราะไมจําเปนตองมีหนาราน เพียงแคมีเว็บไซตก็
เปรียบเสมือนวามีรานคาท่ีสามารถรองรับการส่ังซ้ือจากลูกคาไดตลอด 24 ช่ัวโมงและสามารถ
นําเสนอสินคาใหมๆไดอยางตอเนื่อง เพราะกลุมลูกคาจะสามารถเขามาเลือกดูสินคาของในเว็บไซต
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ไดโดยตรง อีกท้ังยังสามารถส่ังซ้ือสินคาไดทันที สินคาและบริการท่ีพบในปจจุบันบน
เครือขายอินเทอรเน็ตมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความชอบหรือลักษณะของผูบริโภคสินคานั้น 
โดยสวนใหญสินคาท่ีไดรับความนิยมมักเปนสินคาท่ีมีเอกลักษณและลักษณะเฉพาะตัว การทํา
ธุรกิจออนไลนนั้นก็เปรียบเสมือนการทําธุรกิจท่ัวไปท่ีตองทราบส่ิงสําคัญท่ีวา ตองรูถึงกลุมลูกคา 
สินคาและโอกาสความเปนไปไดท่ีลูกคาจะเขาใชบริการทางอินเทอรเน็ต (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2554) 

เส้ือผาถือเปนหนึ่งในปจจัยส่ี ซ่ึงมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต เส้ือผามีความสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตในปจจุบันเส้ือผาไมเพียงจะมีประโยชนแคในเรื่องของการสวมใสเพ่ือปองกันตัวเอง
จากสภาพอากาศ หรือเปนการปองกันอันตรายจากส่ิงตางๆ แตเส้ือผาในปจจุบันนั้นยังเปนส่ิงท่ีชวย
เสริมสรางบุคลิกภาพ บงบอกถึงภาพลักษณและสถานภาพทางสังคม แสดงใหเห็นถึงรสนิยมของผู
สวมใส อีกดวย  ส่ิงแวดลอมในธรรมชาติพัฒนาไปอยางมากมาย ยิ่งวิวัฒนาการมากขึ้นเทาไรก็ยิ่งมี
ผลตอมนุษยมากขึ้นเทานั้น โดยมีอิทธิพลมาจากไมวาจะเปน ปจจัยทางวัฒนธรรม ประเพณีและ
ขนบธรรมเนียม คุณคาทางสังคม ปจจัยทางสังคมจิตวิทยา  สัญลักษณของเครื่องแตงกาย การ
แบงแยกชนช้ันหรือแบงแยกกลุม ความสบายและลักษณะเฉพาะท่ีตองการ การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและแฟช่ัน อิทธิพลเหลานี้ เปนเหตุผลท่ีทําใหเครื่องแตงกายมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
จึงทําใหเกิดธุรกิจประเภทเส้ือผาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการและปจจัยท่ีเปนอิทธิพลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงของความตองการเส้ือผาในปจจุบัน (พิรชา ยงวิกุล และคณะ) 

ในปจจุบันงานออกแบบกราฟกหรือเรขนิเทศศิลป (Graphic Design) มีความนิยมกัน
มากขึ้น ซ่ึงงานออกแบบกราฟกหรือเรขนิเทศศิลป คือ กระบวนการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร ท่ี
ผสานศิลปะเขากับเทคโนโลยี ผานส่ือในรูปแบบตางๆ สงผลใหการสงสารดังกลาวไปถึงผูรับสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด องคประกอบท่ีใชในการทํางานกราฟกจะ
ประกอบไปดวยภาพหรือตัวอักษรเปนสําคัญ (วิสาข สอตระกูล,2552) และยังสามารถนําไปสราง
เปนธุรกิจได โดยการใชการออกแบบกราฟกลงบนส่ิงของตางๆ เปนผลิตภัณฑ เชน เส้ือผาเครื่อง
แตงกาย ของใชตางๆ ในปจจุบันสินคาประเภทท่ีใชการออกแบบกราฟกเริ่มเปนท่ีนิยมกันมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ท่ีหันมานิยมสรางเอกลักษณใหกับส่ิงของของตน  

การทําธุรกิจการออกแบบ มีการเริ่มตนธุรกิจท่ีงายและยังใชเงินลงทุนไมมาก ใน
ปจจุบันยังมีแหลงท่ีจําหนายสินคาประเภทนี้เกิดขึ้นมากมาย แตสวนใหญจะเปนการขายผานทาง
หนารานซ่ึงจะตองใชเงินลงทุนสูง ไมวาจะเปนการจัดการราน การจางคนดูแล หนาราน คาเชาพ้ืนท่ี 
ขอจํากัดทางดานเวลาในการเปดราน ท่ีตั้งของรานคา ซ่ึงในการตั้งรานคาในรูปแบบเดิมนั้นสวน
ใหญจะเปนท่ีรูจักและเขาถึงไดเฉพาะลูกคาในพ้ืนท่ีนั้นเทานั้น อีกท้ังธุรกิจเส้ือผาผานทางระบบ
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อินเทอรเน็ตนั้นยังเปนท่ีใหความนิยมในปจจุบันเปนอยางมาก ไมวาจะเปนผูสนใจประกอบธุรกิจท่ี
มีเพ่ิมมากขึ้น ยังรวมไปถึงความตองการบริโภคของลูกคาท่ีตองการใชบริการเพ่ิมมากขึ้น และการ
ทําธุรกิจการออกแบบหรือธุรกิจจําหนายเส้ือผาบนเครือขายอินเทอรเน็ต จะไมมีขอจํากัดทางเวลา
และไมจํากัดกลุมลูกคา โดยสวนใหญกลุมลูกคาในธุรกิจประเภทนี้ จะมีท้ังนักเรียน นักศึกษา และ
วัยทํางาน ซ่ึงจะเปนกลุมลูกคาเปาหมายท่ีช่ืนชอบสินคาท่ีเปนแนวความคิดสรางสรรค และสวน
ใหญจะใชงานอินเทอรเน็ตกันอยูแลว จึงทําใหงายตอการเขาถึงไดดีอีกดวย 

ดังนั้นจากปรากฏการณขางตนการท่ีอินเทอรเน็ตเปนส่ิงท่ีมีผูคนใชงานกันอยาง
แพรหลายในปจจุบัน นอกจากจะมีประโยชนในแงการติดตอส่ือสาร การสรางความสัมพันธใน
สังคมแลว ยังมีประโยชนในดานธุรกิจอีกดวย จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดใน
การลงทุนประกอบธุรกิจการจําหนายเส้ือผาลายกราฟกโดยผานทางระบบอินเทอรเน็ต โดยศึกษา
ตั้งแตตนทุนในการเริ่มตน และผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจสําหรับผูประกอบการธุรกิจการจําหนายเส้ือผาลายกราฟกโดยผานทางระบบอินเทอรเน็ต 
และเปนขอมูลสําหรับผูท่ีตองการลงทุนในธุรกิจนี ้
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบทางดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงิน และดานการ
จัดการของธุรกิจ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในการซ้ือสินคา 
3. เพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน 

ผานระบบอินเทอรเน็ต 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1. เพ่ือใหผูสนใจประกอบธุรกิจขายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานท้ังในดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงินและดานการจัดการธุรกิจ 

2. เพ่ือใหผูวิจัยหรือผูตองการนําขอมูลไปใชทราบถึงลักษณะธุรกิจและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตในการซ้ือสินคา 

3. เพ่ือใหผูวิจัยหรือผูสนใจประกอบธุรกิจขายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตนําผลวิจัยท่ี
ไดมาไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาความเปนไปไดของการประกอบธุรกิจ ผูวิจัยมีขอบเขตในการวิจัยดังตอไปนี ้

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุง เนนท่ีจะศึกษาถึง ลักษณะ พฤติกรรมของผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตในการซ้ือสินคาของประชากรท่ัวไปท่ีใชงานอินเทอรเน็ต และความเปนไปไดทางดาน
การเงินของการลงทุนในการประกอบธุรกิจการจําหนายเส้ือผาลายกราฟกโดยผานทางระบบ
อินเทอรเน็ต 

2. ขอบเขตดานพ้ืนที่และประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชากรท่ัวไปท่ีใชงานอินเทอรเน็ต และจากผู

ประกอบธุรกิจผานระบบอินเทอรเน็ต 
3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
ผูวิจัยเริ่มศึกษาขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของตั้งแตเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  

จากนั้นจึงนําขอมูลมาออกแบบการวิจัยโครงสรางเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ (IOC) นําไป
ทดสอบความเช่ือม่ันของเครื่องมือการวิจัย และเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลรวมท้ังวิเคราะหตั้งแตเดือน
มกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และสรุปโครงการเสร็จเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆท่ีนํามาใช เพ่ือกอใหเกิดความชัดเจนของ

กระบวนการวิจัย สามารนําไปสรางเปนเครื่องมือในการวิจัย และนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 
รวมถึงการสรุปผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟก
ดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต 

องคประกอบความเปนไปไดของธุรกิจ 
“เส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต” 
1. องคประกอบดานการตลาด 
2. องคประกอบดานเทคนคิ 
3. องคประกอบดานบริหารจดัการ 
4. องคประกอบดานการเงิน 

การตัดสินใจวาจะลงทุนหรือไมในธุรกิจ 
“เส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต” 

ไมลงทุน ลงทุน 

พฤติกรรมของผูใชบรกิารอินเทอรเน็ตในการเลือก
ซ้ือสินคา 

 

ประชากรท่ัวไปท่ีใชงานอินเทอรเน็ต ผูประกอบการธุรกิจจําหนายสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
กราฟกดีไซน หมายถึง เส้ือผาท่ีใชการออกแบบทางรูปภาพสัญลักษณท่ีมองเห็นดวยตา 

(ทัศนศิลปอยางหนึ่ง) มีหนาท่ีส่ือความหมายจากสัญลักษณ ในท่ีนี้ในการออดแบบประเภทนี้มา
ประกอบธุรกิจเส้ือผา โดยการออกแบบโดยสัญลักษณเรขศิลปหรือเลขนศิลป 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ในทุกๆ 
ชองทางท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดคาใชจาย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร 
โดยการลดบทบาทของความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง  

อินเทอรเน็ต  หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ท่ีมีการเช่ือมตอระหวาง
เครือขายหลายๆ เครือขายท่ัวโลก โดยใชภาษาท่ีใชส่ือสารกันระหวางคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา โพรโท
คอล ผูใชเครือขายนี้สามารถส่ือสารถึงกันไดในหลายๆทาง เชน อีเมล เว็บบอรด และสามารถ
สืบคนขอมูลและขาวสารตางๆ 

พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของบุคคลใน
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ เชน วัตถุประสงคในหารเลือกซ้ือ ส่ิงท่ีตองการในตัว
ผลิตภัณฑหรือบริการของผูบริโภค เปนตน 

การศึกษาความเปนไปได หมายถึง เปนการศึกษาเพ่ือตองการทราบผลท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินการตามโครงการนั้น โดยพิจารณาจาการศึกษาดานการตลาดดานเศรษฐศาสตรดาน
การเงิน ดานการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจของผู
ท่ีคิดจะลงทุนในโครงการนั้นๆ 

รายงานทางการเงิน หมายถึง เปนการประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โดยจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะห
อัตราสวนทาง โดยจะเปนการศึกษาเพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจของผูท่ีคิดจะลงทุนในโครงการ
นั้นๆ วามีความคุมคาและนาลงทุนหรอืไม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดมีความมุงหมายในศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
ประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด 
และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ ไดตามลําดับหัวขอดังตอไปนี ้

1. ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจเส้ือผาผานเครือขายสังคมออนไลนหรือระบบอินเทอรเน็ต 
2. แนวคิดของการประกอบธุรกิจออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce 
3. แนวคิดในการตัดสินใจของผูซ้ือ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
5. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
6. แนวคิดความหมายของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
7. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
8. การวิเคราะหสถานการณของธุรกิจ 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. ขอมูลทั่วไปของธุรกิจเส้ือผาผานเครือขายสังคมออนไลนหรือระบบอินเทอรเน็ต 

1.1 ธุรกิจรานขายเส้ือผาบนระบบอินเทอรเน็ต นั้น เปนหนึ่งในธุรกิจท่ีมีแนวโนมท่ีจะ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยท่ีจุดแข็งของธุรกิจนี้คือ มีความหลากหลายของสินคา ราคาจําหนาย
ตอหนวยไมสูงมาก การมีตนทุนในการดําเนินการท่ีต่ํา และมีแหลงซ้ือเส้ือผาราคาสงหางาย สวน
จุดออนของธุรกิจเส้ือผาบนระบบอินเทอรเน็ต คือสินคาสามารถการลอกเลียนแบบไดงาย และ
อาจจะขายไดเฉพาะลูกคาแคบางกลุมเทานั้น การเตรียมความพรอมท่ีจะเริ่มตนทําธุรกจิ จะเริ่มจากก
การหาขอมูลพ้ืนฐาน ไดแกศึกษาพฤติกรรมของลูกคา ติดตามกระแสแฟช่ันของเส้ือผา ทําความ
เขาใจในระบบธุรกิจซ้ือขายออนไลน จากนั้นยังจะตองมีการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการทํา
รานคาออนไลน การเลือกประเภทของเว็บไซต ตั้งช่ือโดเมนของรานคา มีการจดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคา มีการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือใชสําหรับการโอนเงินคาสินคา และจัดเตรียม
ขอมูลและรายละเอียดท่ีสําคัญอ่ืนๆ บนเว็บไซต (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555) 
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1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน 
1.2.1 ความหมายของเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง สังคมออนไลนท่ีมีการเช่ือมโยงกันเพ่ือ
สรางเครือขายในการตอบสนองความตองการทางสังคมท่ีมุงเนนในการสรางและสะทอนใหเห็นถึง
เครือขาย หรือความสัมพันธทางสังคม ในกลุมคนท่ีมีความสนใจหรือมีกิจกรรมรวมกัน บริการ
เครือขายสังคมออนไลนจะใหบริการผานหนาเว็บ และใหมีการตอบโตกันระหวางผูใชงานผาน
อินเทอรเน็ต (พุทธวรรณ แกวเกต,ุ 2556) 

1.2.2 ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน 
เครือขายสังคมออนไลนท่ีใหบริการตามเว็บไซตสามารถแบงขอบเขตตาม

การใชงานโดยดูท่ีวัตถุประสงคหลักของการเขาใชงาน และคุณลักษณะของเว็บไซตท่ีมีรวมกัน 
กลาวคือ วัตถุประสงคของการเขาใชงานมีเปาหมายในการใชงานไปในทางเดียวกันมีการแบง
ประเภทของเครือขายสังคมออนไลนออกตามวัตถุประสงคของการเขาใชงาน ได 7 ประเภท 

1. สรางและประกาศตัวตน (Identity Network) เครือขายสังคมออนไลน
ประเภทนี้ใชสําหรับใหผูเขาใชงานไดมีพ้ืนท่ีในการสรางตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต และสามารถท่ีจะ
เผยแพรเรื่องราวของตนผานทางอินเทอรเน็ต โดยลักษณะของ เชน บล็อกตางๆ (Blog) 

2. สรางและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือขายสังคมออนไลน
ประเภทนี้ เปนสังคมสําหรับผูใชท่ีตองการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดง
ผลงานไดจากท่ัวทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซตท่ีใหบริการพ้ืนท่ีเสมือนเปนแกลเลอรี่ (Gallery) ท่ีใชจัด
โชวผลงานของตัวเอง เชน ยูทูป (YouTube) 

3. ความชอบในส่ิงเดียวกัน (Passion Network) เปนเครือขายสังคมออนไลนท่ี
ทําหนาท่ี เก็บในส่ิง ท่ีชอบไวบนเครือขาย เปนการสราง ท่ีคั่นหนังสือออนไลน  ( Online 
Bookmarking) มีแนวคิดเพ่ือใหผูใชสามารถเก็บหนาเว็บเพจท่ีคั่นไวในเครื่องคนเดียวก็นํามาเก็บไว
บนเว็บไซตได เพ่ือท่ีจะไดเปนการแบงปนใหกับคนท่ีมีความชอบในเรื่องเดียวกัน สามารถใชเปน
แหลงอางอิงในการเขาไปหาขอมูลได 

4. เวทีทํางานรวมกัน (Collaboration Network) เปนเครือขายสังคมออนไลนท่ี
ตองการความคิด ความรู และการตอยอดจากผูใชท่ีเปนผูมีความรู เพ่ือใหความรูท่ีไดออกมามีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเกิดการพัฒนาในท่ีสุด ซ่ึงหากลองมองจากแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นแลว คนท่ี
เขามาในสังคมนี้มักจะเปนคนท่ีมีความภูมิใจท่ีไดเผยแพรส่ิงท่ีตนเองรู และทําใหเกิดประโยชนตอ
สังคม เพ่ือรวบรวมขอมูลความรูในเรื่องตางๆ ในลักษณะเนื้อหา ท้ังวิชาการ ภู มิศาสตร
ประวัติศาสตร สินคา หรือบริการ โดยสวนใหญมักเปนนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญ ผูใหบริการ
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เครือขายสังคมออนไลนในลักษณะเวทีทํางานรวมกัน ในลักษณะเวทีทํางานรวมกัน เชน วิกิพิเดีย
(Wikipedia) กูเกิ้ลเอิรธ (Google earth) และ กูเกิ้ลแมพ (Google Maps) 

5. ประสบการณเสมือนจริง (Virtual Reality) เครือขายสังคมออนไลน
ประเภทนี้มีลักษณะเปนเกมออนไลน (Online games) ซ่ึงเปนท่ีนิยมมากเพราะเปนแหลงรวบรวม
เกมไวมากมาย มีลักษณะเปนวิดีโอเกมท่ีผูใชสามารถเลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เกมออนไลนนี้มี
ลักษณะเปนเกม 3 มิติท่ีผูใชนําเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผูเลนสามารถติดตอปฏิสัมพันธกับผู
เลนคนอ่ืนๆ ไดเสมือนอยูในโลกแหงความเปนจริง สรางความรูสึกสนุกเหมือนไดมีสังคมของผูเลน
ท่ีชอบในแบบเดียวกัน อีกท้ังยังมีกราฟกท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมตางๆ ใหผูเลน
รูสึกบันเทิง เชน โดตา (Dota)  

6. เครือขายเพ่ือการประกอบอาชีพ (Professional Network) เปนเครือขาย
สังคมออนไลนเพ่ือการงาน โดยจะเปนการนําประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนมาใชในการ
เผยแพรประวัติผลงานของตนเอง และสรางเครือขายเขากับผูอ่ืน นอกจากนี้บริษัทท่ีตองการคนมา
รวมงาน สามารถเขามาหาจากประวัติของผูใชท่ีอยูในเครือขายสังคมออนไลนนี้ได ผูใหบริการ
เครือขายสังคมออนไลนประเภทนี้ไดแก ลิงกอิน (Linkedin) 

7. เครือขายท่ีเช่ือมตอกันระหวางผูใช (Peer to Peer : P2P) เปนเครือขายสังคม
ออนไลนแหงการเช่ือมตอกันระหวางเครื่องผูใชดวยกันเองโดยตรง จึงทําใหเกิดการส่ือสารหรือ
แบงปนขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และตรงถึงผูใชทันที ซ่ึงผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน 
ประเภทนี้ ไดแก สไกป (Skype) 

สรุปไดวา แนวคิดของธุรกจิรานเส้ือผาบนระบบอินเทอรเน็ตเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ผูวิจัยไดศึกษาถึงเรื่องของขอมูลธุรกิจประเภทนี้และขอมูลเกี่ยวกับส่ือ
สังคมออนไลนตางๆท่ีมีอยูมากมาย เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลทุติยภูมิเพ่ือใชประกอบการทําวิจัยใน
ครั้งนี้ และผูวิจัยไดนําไปใชในการทําแบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจและนําไปใชในการสราง
แบบสอบถามในการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคสินคาในธุรกิจประเภทนี้อีกดวย 
 
2. แนวคิดของการประกอบธุรกิจออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce 

2.1 ความหมายของการประกอบธุรกิจออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce  
มีผูใหคํานิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดท่ีใชเปนคําอธิบายไว

อยางเปนทางการ ซ่ึงมีดังนี ้
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E-Commerce คือ กิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีดําเนินการโดยมีการแลกเปล่ียน เก็บรักษา 
หรือส่ือสารขอมูลขาวสาร โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
อีเมล และอ่ืน ๆ (Hill, 1997) 

E-Commerce คือ การใชวิ ธีการอิเ ล็กทรอนิกสในการดํ าเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางธุรกิจ รวมท้ังการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน EDI การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส 
การประมูลอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีการส่ือสารคมนาคมอ่ืน ๆ โทรทัศนและการใช
อินเทอรเน็ต (Palmer, 1997) 

E-Commerce คือ  การ ซ้ือขายสินค า บริการ และสารสนเทศผ านเครือขาย
คอมพิวเตอร รวมท้ังอินเทอรเน็ต (Turban et al, 2000) 

โดยสรุปไดวา E-Commerce ยอมาจาก Electronic Commerce หรือท่ีเรียกวา 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยความหมายของคําวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ 
การประกอบธุรกิจการคาผานส่ืออีเล็กทรอนิกสตางๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรสาร โทรทัศน หรือ 
คอมพิวเตอร ซ่ึงเปนชองทางท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในปจจุบัน โดยมีระบบอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลาง
ในการเช่ือมโยงผูซ้ือและผูขายใหสามารถทําการคาระหวางกันได ในการทํา E-Commerce ไมใช
เปนเพียงชองทางการจําหนายสินคา แตยังหมายความรวมถึง การนําเทคโนโลยีมาใชใน
กระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือลดคาใชจาย ลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนและเปนการชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธระหวางเจาของกับ
ผูบริโภคและผูคาสง 

2.2 ประเภทของธุรกิจออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce  
สามารถแบงได 6 ประเภท ไดแก 
1. ผูประกอบการกับผูประกอบการ (Business to Business – B2B) คือ การคา

ระหวางผูคากับลูกคา แตในท่ีนี้ลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการ ในท่ีนี้จะครอบคลุมถึง
เรื่อง การขายสง การส่ังซ้ือสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply 
Chain Management) เปนตน ซ่ึงจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป 

2. ผูประกอบการกับผูบริโภค (Business to Consumer - B2C) คือ การคาระหวาง
ผูคาโดยตรงถึงลูกคาซ่ึงก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง เปนตน 

3. ผูประกอบการกับภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือ การประกอบ
ธุรกิจระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ท่ีใชกันมากก็คือเรื่องการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ หรือท่ี
เรียกวา E-Government Procurement ในประเทศท่ีมีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว 



11 

 

 

รัฐบาลจะซ้ือ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพ่ือประหยัดคาใชจาย เชน การประกาศ
จัดจางของภาครัฐในเว็บไซต www.mahadthai.com 

4. ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือ การติดตอระหวาง
ผูบริโภคกับผูบริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและมีวัตถุประสงคในการใชหลายอยาง เชน มีการใชเพ่ือ
การติดตอ แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ในกลุมคนท่ีมีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะแลกเปล่ียน
สินคากันเอง ขายของมือสอง เปนตน 

5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer - G2C) คือ การบริการท่ีภาครัฐ
ใชผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทยมีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชนมีการใช
อินเทอรเน็ตสวนหนึ่งในการคํานวณและเสียภาษี การใหบริการขอมูลแกประชาชนโดยผานทาง
ระบบอินเทอรเน็ต เปนตน เชน ขอมูลการติดตอตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย โดยประชาชน
สามารถเขาไปตรวจสอบผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีรัฐบาลมีการจัดไว วาตองใชหลักฐานอะไรบาง
ในการทําเรื่องตางๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซตไดดวย 

6. ภาครัฐกับรัฐดวยกัน (Government to Government – G2G) เปนการติดตอ
ระหวางภาครัฐกับรัฐ ในกระทรวงหรือระหวางกระทรวง เชน การติดตอเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางกระทรวง 

2.3 การประยุกตในการใช พาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce 
อุปกรณและวิธีการทํา E-commerce อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย 

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล ระบบส่ือสารอาจเปนระบบ
พ้ืนฐานท่ัวไป เชนระบบโทรศัพท โทรสาร หรือวิทยุ โทรทัศน แตระบบอินเทอรเน็ตซ่ึงเช่ือมโยง
ถึงกันไดท่ัวโลก เปนระบบเปดกวาง โดยเปนระบบเครือขายของเครือขาย ท่ีเรียกวา world wide 
web มาจากความเปนเอกลักษณคือสามารถสรางใหมี hyperlink จากหนาหนึ่งไปอีกหนาหนึ่ง ไป 
webpage อ่ืน หรือไป website อ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถส่ือไดท้ังภาพ เสียง 
และภาษาหนังสือท่ีหลากหลายซับซอน สามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกันไดทันทีทันใด ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสสามารถบันทึกเก็บไวหรือนําใชตอเนื่องได การประยุกตใช และกระแสตอบรับธุรกิจ
บนอินเทอรเน็ตจึงแพรหลายภายในระยะเวลาอันส้ัน 

E-Commerce ใชติดตอกับลูกคาไดหลายระดับ ธุรกิจกับลูกคา ธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจ
กับภาครัฐฯ  
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2.3.1 สาระของการติดตอจะมี 4 ประการ คือ 
1. การขาย รวมการโฆษณา แสดงสินคา เสนอราคา ส่ังซ้ือ คํานวณราคา  
2. การชําระเงิน การตกลงวิธีชําระเงิน ส่ังโอนเงิน ใหขอมูลบัญชีธนาคารท่ี

ใชตัดบัญชี ตลอดจนเงินดิจิตอลรูปแบบใหม ๆ  
3. การขนสง แจงวิธีการสงมอบของ คาขนสง และสถานท่ีติดตอและระบบ

ติดตามสินคาท่ีสง  
4. บริการหลังการขาย การติดตอภายในบริษัท เชนระบบบัญชี คลังสินคา 

ระบบส่ังซ้ือสินคาและวัตถุดิบ ส่ังผลิต ตลอดจนบริการลูกคาหลังการขาย โครงสรางพ้ืนฐานของ
การประกอบธุรกิจออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย E-Commerce 

2.3.2 โครงสรางและองคประกอบของระบบการพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส 
องคประกอบหลักของระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนกิสท่ีทํา ใหเราคาขายบนเว็บไดนั้น มีดังนี ้

1. เพจหรือรานคาบนเว็บไซต เพ่ือท่ีจะสามารถประกาศขายสินคาระบบ
อินเทอรเน็ตได ซ่ึงอาจจะเปนเพียงหนาโฆษณาธรรมดาท่ีเอาไปฝากกับเว็บไซตอ่ืนหรือรานอ่ืนไว 
หรือมีช่ือรานหรือเว็บไซตเปนของตัวเอง เชน www.siamgift.com เปนตน หนาเว็บเพจสําหรับ
เสนอขายสินคา บางทีเราเรียกกันวา “หนาราน” (Store Front) 

2. ระบบตะกรารับส่ังซ้ือ เปนระบบท่ีสามารถคลิกเพ่ือส่ังซ้ือสินคาจากหนา
เว็บเพจได ซ่ึงจะมีชองไวกรอกจํานวนสินคาท่ีส่ังซ้ือได โดยการคลิกซ้ือแตละครั้งจะเปนการหยอน
ลงในตะกราหรือรถเข็น และสะสมไวจนกวาเราจะซ้ือของครบ และตัดสินใจใหระบบแคชเชียร
อัตโนมัติคํานวณเงิน (ระบบตะกรามีหลายรูปแบบ และสามารถปรับหรือออกแบบเฉพาะใหเหมาะ
กับกิจกรรมการคาแตละประเภทได) 

3. Payment System เปนระบบคํานวณเงินและชําระเงินสินคาท่ีปลอดภัย โดย
สวนใหญจะเปนการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต (ซ่ึงในประเทศไทยปจจุบันสามารถรับเงินผานเว็บ
ดวยบัตร Visa, AMEX, Master, SCB และ JCB ไดแลว) ซ่ึงการโอนถายขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต
บนเครือขายจําเปนตองมีการเขารหัสเพ่ือปองกันการรั่วไหล ระบบท่ีใชกันมากในปจจุบันคือ SSL 
(Secure Socket Layers) แตอยางไรก็ตามก็ยังไมปลอดภัยมากนัก เพราะไมสามารถระบุตัวผูถือบัตร
ได เนื่องจากระบบนี้บอกไดเพียงวารานคาคือใคร ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบใหมขึ้นมาคือ SET 
(Secure Electronic Transaction) ซ่ึงสามารถระบุตัวท้ัง 2 ฝายวาเปนตัวจริงหรือไม แตยังติดปญหา
ในเรื่องตนทุนการลงทุนท่ีคอนขางสูง จึงยังไมแพรหลาย 

สรุป E-Commerce หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การประกอบธุรกิจการคาผานส่ือ
อีเล็กทรอนิกสตางๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรสาร โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร ซ่ึงเปนชองทางท่ีมี
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ความสําคัญท่ีสุดในปจจุบัน โดยมีระบบอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการเช่ือมโยงผูซ้ือและผูขายให
สามารถทําการคาระหวางกันได โดยท่ีผูวิจัยสามารถนําแนวคิดนี้ไปใชในการวิเคราะหถึงการทํา
ธุรกิจผานระบบอินเทอรเน็ตไดตอไปและรวมถึงยังเอาไปใชเปนขอมูลประกอบการสรางเครื่องมือ
ในการวิจันครั้งนี้ดวย 

 
3. แนวคิดในการตัดสินใจของผูซ้ือ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2538:19) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค คือ ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากความแตกตาง
กันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซ้ือของแตละ
บุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้น นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ซ่ึงจะมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยแบงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค
ออกเปน 2 ประการ  

3.1 ปจจัยภายใน  
เปนปจจัยท่ีเกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการแสดงออก ซ่ึงมีพ้ืนฐานมา

จากสภาพแวดลอมตาง ๆ โดยท่ีปจจัยภายในประกอบไปดวย 
1. ความจําเปน ความตองการ ความปรารถนา ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของความตองการ

ในการใชสินคาหรือบริการ 
2. แรงจูงใจ เม่ือบุคคลเกิดปญหาทางการหรือในจิตใจขึ้นเขาก็จะเกิดแรงจูงใจใน

การแกปญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น 
3. บุคลิกภาพ เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพัฒนาขึ้นมาจาก ความคิด 

ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจตางๆ 
4. ทัศนคติ เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคล 
5. การรับรู เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระทําของ

บุคคลอ่ืน 
6. การเรียนรู เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรูและ

ประสบการณของแตละบุคคล ซ่ึงหมายถึงวามีการเปล่ียนแปลงและมีการคงอยูในระยะท่ีคอนขาง
ยาวนาน 
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3.2 ภายนอก  
หมายถึง ปจจัยท่ีเกิดขึ้นมาจากส่ิงแวดลอม ท่ีอยูรอบๆตัวบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพล

สงผลตอความคิดและรวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคดวย โดยท่ีปจจัยภายนอกจะแบงออกเปน
องคประกอบท่ีสําคัญได 6 ประการ ดังตอไปนี ้

 
1. สภาพทางเศรษฐกิจเปนส่ิงท่ีใชกําหนดอํานาจซ้ือของผูบริโภค 
2. สภาพครอบครัว การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกตางกันสงผลใหบุคคลมี

ความแตกตางกัน 
3. สังคม เพ่ือการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม เรียกวา กระบวนขัดเกลาทาง

สังคม ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยมของสังคม และความเช่ือ 
4. วัฒนธรรม เปนวิถีการดําเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวาดีงามและยอมรับปฏิบัติมา 

เพ่ือใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมเพ่ือการอยูเปน สวนหนึ่งของสังคม 

5. การติดตอธุรกิจ หมายถึง โอกาสท่ีผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคาหรือบริการนั้น ๆ
สินคาตัวใดท่ีผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอย ๆ ก็จะมีความไววางใจและมีความยินดีท่ีจะใชสินคา
นั้น 

6. สภาพแวดลอม การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ัวไป เชน ความปรวนแปร
ของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ําหรือเช้ือเพลิง สงผลใหการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
เปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน  

สรุปไดวาแนวคิดปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปนองคประกอบสําคัญท่ี
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการแนวคิดและทฤษฎีการ
ตัดสินใจท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยสามารถนําไปใชประกอบในการสรางเครื่องมือในการวิจัยถึงเรื่อง
พฤติกรรมของผูบริโภคไดตอไป 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

ความหมายสําหรับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ พฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคในขั้นตอนสุดทายท่ีซ้ือสินคาหรือบริการไปเพ่ือใชเอง หรือซ้ือไปเพ่ือนําไปใชภายใน
ครอบครัว ซ่ึงผูบริโภคท่ีซ้ือไปเพ่ือวัตถุประสงคท่ีกลาวมาขางตนเหลานี้ ถานํามารวมกันจะเกิดเปน
ตลาดผูบริโภค โดยท่ีผูบริโภคในท่ัวโลกนั้น ลักษณะของประชากรจะมีลักษณะความแตกตางกัน
ไป เชน อายุ รายไดของบุคคล ระดับการศึกษา ศาสนาท่ีนับถือ ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ  
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รวมถึงคานิยมตางๆ เปนตน ทําใหพฤติกรรมการบริโภค และความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคท่ีมีตอ
ตัวผลิตภัณฑแตกตางกันออกไป ทําใหมีการซ้ือการบริโภคสินคาและบริการหลายๆชนิดท่ีมีความ
แตกตางกันออกไป และนอกจากลักษณะประชากรท่ีกลาวมาแลว ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกท่ีทําใหมีการ
บริโภคแตกตางกัน แสดงไวในแบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค (Model of consumer behavior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงแบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค 

สิ่งกระตุนภายนอก 
สิ่งกระตุน 

ทางการตลาด 
 

ผลิตภัณฑ  
ราคา  

การจัดจําหนาย  
การสงเสริม
การตลาด  

สิ่งกระตุนอื่นๆ  

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 

วัฒนธรรม 

กลองดํา 
ความรูสึกนึกคิดของผู

ซื้อ 
 

การตอบสนองของผูซื้อ  
 

การเลือกผลิตภัณฑ 
การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 
เวลาในการซื้อ 
ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ  
 

ปจจัยดานวัฒนธรรม 
ปจจัยดานสังคม 
ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานจิตวิทยา 
ปริมาณการซื้อ 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 

การรับรูปญหา 
การคนหาขอมูล 

การประเมนผลทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมหลังการซื้อ 
ปริมาณการซื้อ 

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมพ้ืนฐาน 
- วัฒนธรรมยอย 
- ช้ันสังคม 

2. ปจจัยทางสังคม 
- กลุมอางอิง 
- ครอบครัว 
- บทบาทและ

สถานะ 

3. ปจจัยสวนบุคคล 
- อายุ 
- วงจรชีวิต 
- อาชีพ 
- รายได 
- รูปแบบดําเนินชีวิต 

4. ปจจัยดานจิตวิทยา 
- การจูงใจ 
- การรับรู 
- การเรียนรู 
- ความเช่ือถือ 
- ทัศนคติ 
- บุคลิกภาพ 



16 

 

 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลว
ทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) แบบจําลองดังกลาวนี้เรียกวา S-R theory โดยท่ีทฤษฎี
พฤติกรรมของผูบริโภคมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

4.1 ส่ิงกระตุน (Stimulus)  
ส่ิงกระตุนอาจจะแบงออกเปน 2 กลุม คือส่ิงกระตุนภายใน (Inside stimulus) และ

ส่ิงกระตุนจากภายนอก เพ่ือท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนนั้นถือได
วาเปนส่ิงท่ีจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying motive) ซ่ึงอาจใชดานเหตุผลและดานจิตวิทยา เปน
เหตุจูงใจก็ได ซ่ึงส่ิงกระตุนภายนอกก็ยังสามารถแบงไดออกเปน 2 สวน คือ 

4.1.1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด
ใชสามารถควบคุมได เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดวย 

1. ส่ิงกระตุนทางดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ใชการออกแบบผลิตภัณฑให
มีความสวยงามมีความนาสนใจเพ่ือกระตุนความตองการของผูซ้ือ 

2. ส่ิงกระตุนทางดานราคา (Price) เชน มีการกําหนดราคาสินคาใหมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑโดยจะพิจารณาจากลูกคาหรือกลุมเปาหมาย 

3. ส่ิงกระตุนทางดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน มีการจัด
จําหนาย ผลิตภัณฑใหท่ัวถึงมีชองทางการจัดจําหนายหลายชองทางเพ่ือใหความเกิดความ
สะดวกสบายแกผูบริโภค ซ่ึงเปนการกระตุนความตองการใหเกิดการซ้ือของผูบริโภค 

4. ส่ิงกระตุนทางดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชนมีการโฆษณาท่ี
สมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานตัวแทนจําหนาย การลด แลก แจก แถม ถือวาเปนส่ิง
กระตุนความตองการซ้ือ 

5.  ส่ิงกระตุนดานอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของ
ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคการ ซ่ึงส่ิงกระตุนกลุมนี้บริษัทไมสามารถท่ีจะควบคุมได ส่ิงกระตุนกลุม
นี้สามารถแบงออกเปน 3 กลุมยอย ไดแก 

-  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ 
ผูบริโภค ลวนมีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

-  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชนเทคโนโลยีใหมในการผลิต 
และแปรรูปสารสกัดท่ีไดจากธรรมชาต ิ

4.1.2. ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Political) เชน การเพ่ิมหรือลดภาษี
สินคาบางชนิดของรัฐบาล 
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4.2 กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box)  
หมายถึงความรูสึกนึกคิดของ ผูซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิต

หรือผูขายไมสามารถท่ีจะทราบได สงผลใหตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

4.2.1. ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ ไดแก 
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors) วัฒนธรรมเปนเครื่องผูกพันบุคคล

ในกลุมเอาไวดวยกัน บุคคลจะเรียนรูวัฒนธรรมของเขาภายใตกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม
นั้นเปนส่ิงท่ีกําหนดความตองการ และพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบงออกไดดังนี ้

1. วัฒนธรรมหลัก (core culture) 
2. อนุวัฒนธรรม (subculture) 
3. ช้ันทางสังคม (social class) 

2. ปจจัยดานสังคม (Social factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการในการซ้ือ ลักษณะทางสังคมจะประกอบไปดวย ดังนี้ 

1. กลุมอางอิง (Reference group)  
2. ครอบครัว (Family)  
3. บทบาทและสถานภาพของบุคคล (Role and status)  

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพล
มาจากลักษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ ไดแก  

1. อายุ (Age)  
2. วงจรชีวิตและครอบครัว (Family life cycle)  
3. อาชีพ (Occupation)  
4. รายไดสวนบุคคล (Personal income)  
5. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life styles)  

4. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวทิยา 6 อยาง คือ การจูงใจ ความเขาใจ ความรับรู ความเช่ือ ทัศนคติ 
และการเรียนรู จะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี ้ 

1. การจูงใจ (motivation) 
2. การรับรู (perception) 
3. การเรียนรู (learning) 
4. ความเช่ือและทัศนคติ (beliefs and attitudes) 
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4.3 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s decision process)  
การตัดสินใจของผู ช้ือเปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ประกอบดวย 5 ขั้นตอนไดแก 
1. การยอมรับปญหา (Problem recognition)  
2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information search) 
3. การประเมินทางเลือก (Alternatives evaluation)  
4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior)  
การรับรูความตองการ การคนหาขอมูลการประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและ

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
ผูบริโภคท่ีผานขั้นตอนในการซ้ือผลิตภัณฑท้ัง 5 ขั้นตอนเปนลําดับขั้นแตในความ

เปนจริงอาจไมเปนเชนนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง การซ้ือท่ีมีความสลับซับซอนของการตัดสินใจนอย 
ผูบริโภคอาจขามขั้นตอนบางขั้นตอนไปภายหลังการซ้ือและใชสิน คาและบริการไปแลว ผูบริโภค
จะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจสินคาและบริการนั้น ๆ และจะเก็บไวเปนขอมูล
ในการตัดสินใจซ้ือครั้งตอไป ดังนั้น จึงควรทําความเขา ใจในพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการใน
แตละขั้น เพ่ือคนหาส่ิงท่ีมีอิทธิพลในแตละขั้นเพ่ือสรางความพอใจใหแกผูบริโภคใน ทุกระดับของ
กระบวนการซ้ือ 

4.4 การตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s decisions)  
การตอบสนองของผูซ้ือเปนอยางไรขึ้นอยูกับส่ิงกระตุนและอิทธิพลของปจจัย ตาง 

ๆ ดังท่ีกลาวมาแลว ในการตัดสินใจซ้ือผูบริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังนี้ คือ การเลือก
ผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือกชวงเวลาในการซ้ือ และปริมาณ
สินคาท่ีจะซ้ือ 

4.5 การตอบสนอง (Response)  
เปนผลลัพธจากอิทธิพลของปจจัยและกลไกการทํางานของกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือท่ีอยูในกลองดําของผูบริโภค ถาการตอบสนองเปนไปในทางบวก ผูบริโภคจะไปเลือก
ผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑรานคา จังหวะเวลา และจํานวนท่ีจะซ้ือ เปนตน 

4.6 พฤติกรรมผูบริโภค สําหรับการซ้ือผานทางอินเทอรเน็ต  
ในปจจุบัน การทําธุรกิจผานทางอินเทอรเน็ต (E-Commerce) มีการขยายตัวเพ่ิมมาก

ขึ้น การซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต (Cyber-Buying)  มิไดมีเฉพาะผูบริโภคท่ัวไปเทานั้น แตองคกร
ตางๆของเอกชนก็มีการซ้ือสินคาผานทางชองทางนี้เชนเดียวกัน รวมท้ังหนวยงานของรัฐบาลก็โน
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สถานการณบังคับใหตองซ้ือผานทางอินเทอรเน็ตดวย (E-auction) โดยเปนวิธีการท่ีขยายตัวอยาง
รวดเร็วรวมท้ังในประเทศไทยดวย ในประเทศไทยแมวาการซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตยังไมไดรับ
ความนิยมมากนัก เนื่องจากความวิตกกังวลในสวนของการชําระเงิน แตในการทําธุรกิจในประเทศ
ไทยมีการใชเช็คและพนักงานเก็บเงินอยูแลว ทําใหผูซ้ือไมตองวิตกกังวล เนื่องจากบางสวนซ้ือทาง
อินเทอรเน็ตแตยังคงชําระเงินแบบเดิมอยู (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2557) สาเหตุท่ีการซ้ือสินคาของ
องคการผานอินเทอรเน็ตมีมากขึ้น มีดังตอไปนี ้

1. ลดตนทุนการซ้ือลงไดมาก 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการซ้ือของกิจการ 
3. ลดพนักงานในสวนท่ีเปนงานจัดซ้ือลงไดมาก 
4. เพ่ิมทางเลือกในการจัดหาผูผลิตและผูขายช้ินสวนท่ีตองการ 

สรุปไดวา ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เชน ส่ิงกระตุน
ทางการตลาด และส่ิงกระตุนอ่ืนๆ สงผลตอคุณลักษณะของผูซ้ือทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ
ของผูซ้ือ และตัดสินใจซ้ือโดยเลือกผลิตภัณฑ เลือกตราสินคา เวลาในการซ้ือและปริมาณในการซ้ือ 
โดยแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยสามารถนําไปใชประกอบในการ
สรางเครื่องมือในการวิจัยถึงเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคไดตอไป 
 
5. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมการตลาด (Service Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดท่ี
ควบคุมไดท่ี ธุรกิจตองใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความ ตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุม
ลูกคาเปาหมาย หรือเพ่ือกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการคาและบริการของ 

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึงบริษัท 
นํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย (Kotler, 1997) สวนประสม
ทางการตลาด (The Marketing Mix) เปนแนวคิดท่ีสําคัญอยางทางการตลาดสมัยใหมซ่ึง
แนวความคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาดนี้มีบทบาทสําคัญทางการตลาดเพราะเปนการรวมการ
ตัดสินใจทางการตลาด ท้ังหมดเพ่ือนํา มาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหธุรกิจสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดเปาหมาย เรียกสวนประสมทางการตลาดนี้วา 7Ps ซ่ึงองคประกอบท้ัง 7 กลุมนี้จะ
ทําหนาท่ีรวมกันในการส่ือขาวสารทางการตลาดใหแกผูรับสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและศุภร เสรีรัตน, 2541) ไดใหขอสรุปถึง
แนวความคิดในเรื่องของกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ ไดลงไวในหนังสือการบริหาร
การตลาดยุคใหมวา ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือเปนลําดับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค



20 

 

 

พบวา ผูบริโภคจะตองผานกระบวนการท้ัง 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีเปนธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการจะ
มีการใชสวนประสมการตลาด หรือ 7Ps ซ่ึงประกอบไปดวย ดังนี ้

5.1 ดานผลิตภัณฑ (Product)  
คือผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการซ่ึงเปนส่ิงท่ีสนองความจําเปนและความตองการ

ขอ งม นุษ ยไ ดคื อ ส่ิ ง ท่ี ผูข าย ตอ งม อบ ให แ ก ลู กค าแ ละ ลูก ค า โด ยท่ั วไ ปแ ลว ผลิ ตภั ณ ฑ
แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก ผลิตภัณฑท่ีสามารถจับตองได และ ผลิตภัณฑท่ีไมสามารถจับตองได ซ่ึง
ก็หมายถึง สินคาหรือบริการ นั่นเอง 

5.2 ดานราคา (Price)  
หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา ของ

บริการกับราคาของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือดังนั้น การกําหนดราคาการ
ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการท่ี
ตางกัน 

5.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
เปนดานสถานท่ีใหบริการ ในสวนแรกคือการเลือกทําเลท่ีตั้ง ของธุรกิจบริการมี

ความสําคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับ บริการจากผูใหบริการในสถานท่ีท่ีผู
ใหบริการ จัดไวเพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมผูบริโภคท่ีจะเขามาใหบริการดังนั้น 
สถานท่ีใหบริการตอง สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด และยัง
ตองคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงขันดวย 

5.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  
เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการติดตอส่ือสารใหผูใชบริการ  โดยมี

วัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจ
สําคัญของการตลาดสายสัมพันธโดยเครื่องมือ ท่ีใชในการส่ือสารการตลาดบริการในการสงเสริม
ทางการตลาดอาจทําได4 แบบดวยกันซ่ึงเรียกวา สวนประสมการสงเสริมการตลาด ประกอบไป
ดวย  

1. การโฆษณา (Advertising)  
2. การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling)  
3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  
4. การประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 
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5.5 ดานบุคคล (People)  
ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการและ
ผูใชบริการตางๆขององคกร ซ่ึงเจาหนาท่ีตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองตอ
ผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญหาท่ีสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
ได  

5.6 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)  

หมายถึง การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสราง
คุณภาพโดยรวม ท้ังทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพ่ือสร างคุณค าใ หกับ
ลูกคา ผลประโยชนอ่ืนๆท่ีลูกคาควรไดรับ 

5.7 ดานกระบวนการ (Process)  
เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ ท่ี

นําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วและทําใหผูใชบริการเกิดความ
ประทับใจ 

สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดแบบสําหรับธุรกิจบริการ 7Ps นั้นสามารถนําไป
ปรับใชกับหนวยงานหรือองคกรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางดานสินคาและบริการอยางดีท่ีสุดใน
ทุกดานขององคกรหลัก 7Ps แตละขอ สามารถเปนไดท้ัง Strength และ Weakness ในเวลาเดียวกัน 
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยสามารถ
นําไปใชประกอบในการสรางเครื่องมือในการวิจัยถึงเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคไดตอไป 
 
6. แนวคิดและความหมายของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 (รัชนี โตอาจ, 2558) ไดใหความหมายของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการใน
หนังสือ “การวิเคราะหโครงการและแผนงาน” ไววา การวิเคราะหโครงการทางดานตางๆเพ่ือให
ม่ันใจไดวาโครงการท่ีเลือกมานั้นมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ี
คุมคาตอการลงทุนและสามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองไมกอใหเกิด
ผลกระทบกับส่ิงแวดลอมและสังคมตามมาในภายหลังและสามารถทําใหบรรลุไดตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณและเวลา ซ่ึงกอนจะมีการตัดสินใจในการลงทุนใน
โครงการใดก็ตามนั้น จะตองมีการพิจารณาดูวาถาหากลงทุนไปแลวผลประโยชนท่ีจะไดรับตอบ
แทนกลับมานั้นมีความคุมคาหรือไม โดยพิจารณาจาการศึกษาในดานตางๆ ดังนี้ ดานการตลาด 
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ดานเทคนิค ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ และ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เพ่ือชวย
ประกอบการตัดสินใจของผูท่ีคิดจะลงทุนในโครงการนั้นๆ  

(จันทนา จันทโร และศิริจันทร ทองประเสริฐ, 2545) ไดใหความหมายของการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการไวในหนังสือ “การศึกษาความเปนไปได โครงการดานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” เอาไววา เปนการศึกษาเพ่ือตองการทราบผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
โครงการนั้น โดยพิจารณาจาการศึกษาดานการตลาดดานเศรษฐศาสตรดานการเงิน ดานการบริหาร
จัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจของผูท่ีคิดจะลงทุนใน
โครงการนั้นๆ ในการศึกษาดังกลาวจะตองบอกรายละเอียดและวิเคราะหส่ิงท่ีจําเปนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การผลิตรวมท้ังทางเลือกอ่ืนๆ ของการผลิตดวย นอกจากนี้จะตองระบุกําลังการผลิตและสถานท่ีตั้ง
ของโครงการท่ีเหมาะสม การใชเทคโนโลยีในการผลิตแบบใด มีคาใชจายในการลงทุนและดําเนิน
กิจการเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือใหไดผลตอบแทนการลงทุนใหมากท่ีสุด การศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนนั้น จะมีประโยชนตอผูท่ีเริ่มโครงการมาก เพราะจะเปนส่ิงท่ีชวยในการตัดสินใจโดยเส่ียงตอ
ความผิดพลาดนอยท่ีสุด 

ผลของการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนนั้น มีประโยชนตอผูริเริ่มโครงการมาก 
เพราะจะเปนส่ิงท่ีชวยในการตัดสินใจโดยเส่ียงตอความผิดพลาดนอยท่ีสุด โดยท่ัวไปนั้น การศึกษา
ความเปนไปไดจะครอบคลุมถึงส่ิงตางๆตอไปนี ้

6.1 การศึกษาโครงการทางดานการตลาด 
6.1.1. วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการทางดานการตลาด 

1. เพ่ือวิเคราะหหาอุปสงคหรือความตองการสินคาและบริการของตลาด ทํา
ใหสามารถกําหนดลักษณะ รูปแบบและคุณภาพของสินคาท่ีเหมาะสมกับตลาดและประมาณการ
ปริมาณการผลิต หรือกําหนดขนาดการผลิตใหเหมาะสมเพ่ือใหแนใจไดวาเม่ือโครงการลงทุนผลิต
ไปแลวเปนท่ีตองการ ของตลาด ซ่ึงจะมีผลตอความเปนไปไดของโครงการ 

2. เพ่ือประมาณการหรือคาดคะเนอุปสงคของสินคาและแนวโนมในอนาคต 
หากการประมาณการทางดานอุปสงคหรือการตลาดคลาดเคล่ือนก็จะมีผลทําใหการวิเคราะห
โครงการทางดานเทคนิคและการเงินคลาดเคล่ือนไปดวย 

3. เพ่ือพิจารณาขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบงของตลาด 
แนวโนมอุปสงคของสินคาและบริการของโครงการและขีดความสามารถในการแขงขันท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศวามีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นมากนอยแคไหนสภาพคูแขงในตลาดเปน
อยางไร มีโอกาสในการทํากําไรไดมากนอยแคไหน 
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6.1.2. ปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหทางดานอุปสงคหรือการตลาด 
1. ผลผลิตของโครงการหรือสินคาหรือบริการของโครงการ 
2. ปริมาณสินคาหรือบริการของโครงการ 
3. ราคาของสินคาหรือบริการของโครงการ 
4. ปจจัยการผลิตและวัตถุดิบ 
5. แผนการจัดจําหนายและการจัดการทางดานการตลาด 

ดังนั้นการวิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาดจึงมีความจําเปนสําหรับ
โครงการของภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการใหมๆท่ียังไมเคยผลิตมากอนซ่ึงยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
แนวโนมความตองการของตลาด การวิเคราะหโครงการทางดานการตลาดจึงทําใหม่ันใจไดวา
ผลผลิตของโครงการเม่ือผลิตออกมาแลวสามารถจําหนายไดมีปริมาณการผลิตท่ีสอดคลองกับอุป
สงคของตลาด ซ่ึงทําใหสามารถทํากําไรหรือไดรับผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน  

6.2 การศึกษาโครงการทางดานเทคนิค 
หลังจากวิเคราะหโครงการทางดานการตลาดทําใหทราบขนาดการผลิต ปริมาณ

ความตองการสินคาหรือบริการและวางแผนการผลิตรูปแบบ ลักษณะ คุณภาพของสินคา รวมท้ัง
แนวโนมการผลิตในอนาคต ซ่ึงการตัดสินใจวาตองใชเทคนิคการผลิตอยางไร ตองใชเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณการผลิตปจจัยการผลิตอยางไรใหเหมาะสม จึงจําเปนตองวิเคราะหโครงการ
ทางดานเทคนิคซ่ึงจําเปนตองอาศัยผูชํานาญทางดานเทคนิคเฉพาะดาน ในการวิเคราะหรูปแบบ
กระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมตามวัตถุประสงคของโครงการ  

6.2.1. วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิค  
1. เพ่ือเลือกรูปแบบเทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสม ทางเลือกดานเทคนิคมีหลาย

รูปแบบ ซ่ึงจะมีผลตอตนทุนการผลิต ดังนั้นจึงตองมีการเปรียบเทียบทางเลือกของเทคนิคการผลิต
วาทางเลือกใดเหมาะสมท่ีสุดท่ีใชตนทุนการผลิตนอยท่ีสุดหรือเปนทางเลือกท่ีใชทรัพยากรของ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการประมาณการตนทุนการผลิตของโครงการ เลือก
เทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีทําใหประหยัดวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยี
การผลิต เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและมีกําลังการผลิตท่ีเหมาะสม  

3. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคและระบบการบํารุงรักษาและการ
วางแผนดานเทคนิคในอนาคต 
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4. เพ่ือนําผลการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิคไปใชในการวิเคราะห
โครงการทางดานอ่ืนๆ 

6.2.2. ปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหทางดานเทคนิค 
1. กระบวนการผลิต 
2. ขนาดการผลิต 
3. สถานท่ี ทําเล ท่ีตั้งโครงการ 
4. ชวงระยะเวลาการลงทุน 

ดังนั้นความถูกตองแมนยําในการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิคมีผลตอความ
ถูกตองในการวิเคราะหโครงการทางดานอ่ืนๆตอไป เชน หากประมาณการใชปจจัยการผลิตหรือ
วัตถุดิบในการผลิตผิดพลาดนอยเกินไปก็จะทําใหประมาณตนทุนการผลิตต่ํากวาความเปนจริงอาจ
มีผลทําใหตั้งราคาขายนอยเกินไปหรือมีผลกําไรนอยกวาท่ีคาดการณไวไดซ่ึงจะมีผลตอการ
วิเคราะหโครงการทางดานการเงินและทางเศรษฐศาสตรในการคํานวณหาผลตอบแทนและตนทุน
ของโครงการ 

6.3 การศึกษาโครงการทางดานบริหารจัดการ 
6.3.1. วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการทางดานบริหารจัดการ 

1. เพ่ือศึกษาโครงสรางขององคกร การจัดรูปองคกรวามีความเหมาะสม
หรือไมอยางไร เนื่องจากรูปแบบโครงสรางขององคกรจะมีผลตอการบริหารดําเนินโครงการ
กลาวคือหากโครงสรางขององคกรมีความซับซอนขั้นตอนมากเกินไปอาจมีผลทําใหการบริหาร
โครงการลาชาไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

2. เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและการวางแผนของผูดําเนิน
โครงการ วาโครงการมีการจัดการท่ีเหมาะสมหรือไม มีการวางแผนอยางไรและมีหลักการบริหาร
โครงการ การอํานวยการและการวางระบบการควบคุมติดตามประเมินผลเหมาะสมหรือไม 

3. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของผูบริหารโครงการและ
บุคลากร เพ่ือทําใหแนใจไดวามีการบริหารจัดการ มีผูบริหาร ผูรวมโครงการ บุคลากรหรือการจัด
ทีมทํางานท่ีเหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไปหรือมีการจัดสรรบุคลากรอยางพอเพียงและเหมาะสม
รวมท้ังการวางแผนบริหารงานบุคคล 

4. เพ่ือพิจารณาโอกาสในการไดรับความชวยเหลือหรือการสนับสนุน
ทางดานตางๆ เชน ทางดานการเงิน เทคโนโลยี การสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐบาล เอกชน 
หรือชุมชน รวมท้ังองคกรตางๆจากหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ 
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6.3.2. ปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหทางดานบริหารจัดการ 
1. โครงสรางขององคกร 
2. การบริหารจัดการและการจัดสรรบุคลากร 
3. ระบบบริหารและควบคุม 
4. นโยบายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ 
5. หนวยงานสนับสนุนและชวยเหลือโครงการ 

6.4 การศึกษาโครงการทางดานการเงิน 
6.4.1. วัตถุประสงคของการวิเคราะหทางดานการเงิน 

1. เพ่ือประเมินความคุมคาในการลงทุนของโครงการ โดยจะเปรียบเทียบ
ระหวางผลตอบแทนหรือรายไดท่ีเกิดจากโครงการกับตนทุนหรือคาใชจายของโครงการในรูปของ
ตัวเงินและประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการหรือความสามารถในการทํากําไรของ
โครงการวาเปนไปไดหรือไม ลงทุนแลวจะใชเวลาคืนทุนนานแคไหนรวมท้ังประมาณการแนวโนม
ในอนาคตวาจะสามารถทํากําไรไดอยางไร ในการดําเนินโครงการจะกอใหเกิดประโยชนและคุมคา
ตอการลงทุนมากนอยแคไหนซ่ึงการวิเคราะหโครงการทางดานการเงินจะเนนท่ีตัวเงินโดยคิดมูลคา
ตามราคาตลาด 

2. เพ่ือวิเคราะหสถานะทางการเงินของโครงการและแหลงท่ีมาของเงินทุน 
โดยจะประมาณการงบการเงินของโครงการ ทําใหทราบสถานะทางการเงินของโครงการ 
ความสามารถในการทํากําไรของโครงการ รวมท้ังสภาพคลอง แหลงท่ีมาของเงินทุน ความสามารถ
ในการกูยืมและชําระคืนเงินกู 

3. เพ่ือพิจารณาการจัดการทางการเงินของโครงการ เพ่ือพิจารณาการ
วางแผนทางการเงินของโครงการ วาเหมาะสมหรือไมอยางไร มีแหลงท่ีมาของ เงินทุน มีการ
บริหารและการควบคุมการดําเนินงานทางการเงินอยางเปนระบบหรือไมอยางไร ท้ังนี้เพ่ือไมให
โครงการประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินและเพ่ือใหแนใจไดวาโครงการจะสามารถ
ดําเนินไปไดตามวัตถุประสงคโดยไมมีปญหาทางดานการเงิน 

6.4.2. ปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหดานการเงิน 
1. ประมาณการเงินลงทุนในโครงการ ไดแก  

1. สินทรัพยถาวรและคาใชจายกอนดําเนินงาน 
2. เงินทุนหมุนเวียน 

2. การประมาณการดานการเงินของโครงการ ไดแก 
1. การประมาณการตนทุนสินคาขาย 
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2. การประมาณการคาใชจายในการบริหารงานและอ่ืนๆ  
3. การประมาณการงบกําไรขาดทุน 
4. การประมาณการงบกระแสเงินสด 

3. การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน ไดแก 
1. มูลคาปจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value) 
2. อัตราผลตอบแทนการลงทุน IRR (Internal Rate of Return) 
3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

4. การประเมินผลดานการเงิน ภายใตความไมแนนอน ไดแก 
1. การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break Evan Point) 
2. การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 
3. การคํานวณหาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 

6.5 เคร่ืองมือในการประเมินโครงการ 
6.5.1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลตางระหวางมูลคา

ปจจุบันของผลการประหยัดตนทุน พลังงาน จากมาตรการ ในรูปตัวเงินท่ีคาดวาจะไดรับในแตละป 
ตลอดอายุของโครงการ กับมูลคาปจจุบันของเงิน ท่ีจายออกไป ภายใต โครงการท่ีกําลังพิจารณา ณ 
อัตราลดคา (discount rate) หรือคาของทุน (cost of capital) ท่ีกําหนดจากคํานิยามขางตน การ
คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ จะตองทราบขอมูลดังนี ้

1. กระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิ 
2. กระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ 
3. ระยะเวลาของโครงการ 
4. อัตราลดคาหรือคาของทุนของธุรกิจ 

ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้
 
 
 
 

เม่ือ  푛  หมายถึง  อายุของโครงการ (ป) 
  퐶퐹   หมายถึง  กระแสเงินสดสุทธิแตละป  
  퐶퐹         หมายถึง  เงินจายลงทุนตอนเริ่มเริ่มตนโครงการ 

푘          หมายถึง  อัตราผลตอบแทนท่ีตองการจากการลงทุน 

푁푃푉  =  −퐶퐹 +	
( )

+	
( )

+	 퐶퐹3
(1+푘)3

+	 퐶퐹푛
(1+푘)푛 
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เกณฑในการตัดสินใจ 
 푁푃푉 > 0   หรือมีคาเปนบวกแสดงวาการลงทุนของโครงการใหผลท่ีคุมคา 
 푁푃푉 = 0 แสดงวาการลงทุนของโครงการพอมีความเปนไปได 
 푁푃푉 < 0   หรือมีคาเปนลบแสดงวาการลงทุนของโครงการใหผลท่ีไมคุมคา 

6.5.2. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึงอัตราลดคา 
(discount rate) ท่ีทําใหมูลคาปจจุบัน ของกระแสเงินสด ท่ีคาดวาจะตองจายในการลงทุน เทากับ
มูลคาปจจุบัน ของกระแส เงินสด ท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ ประหยัดพลังงาน ตลอดอายุ 
โครงการ จากคํานิยามขางตน การคํานวณหา อัตราผลตอบแทนลดคา จะตองทราบขอมูลดังนี ้

 1. กระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิ 
 2. กระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ 
 3. ระยะเวลาของโครงการ 

ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้
 
 
 

 
เม่ือ  푛  หมายถึง  อายุของโครงการ (ป) 

  퐶퐹   หมายถึง  กระแสเงินสดสุทธิแตละป  
  퐶퐹          หมายถึง  เงินจายลงทุนตอนเริ่มเริ่มตนโครงการ 

푖푟푟         หมายถึง  อัตราผลตอบแทนคิดลด 
เกณฑในการตัดสินใจ 
  퐼푅푅 > ตนทุนสวนเพ่ิมของเงินลงทุน			 แสดงวาการลงทุนมีความคุมคา 
  퐼푅푅 = ตนทุนสวนเพ่ิมของเงินลงทุน		  แสดงวาการลงทุนยังพอเปนไปได 
  퐼푅푅 < ตนทุนสวนเพ่ิมของเงินลงทุน		 แสดงวาการลงทุนไมคุมคา 

6.5.3. งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) คือ ระยะเวลา (เปนจํานวนป /เดือน 
หรือวัน) ท่ีกระแส เงินสด รับจากโครงการ สามารถชดเชย กระแสเงินสดจาย ลงทุนสุทธิตอนเริ่ม
โครงการ พอดี เนื่องจาก โครงการท่ีขอ รับการสนับสนุน จะมีลักษณะการลงทุน เพียงครั้งเดียว ใน
ปแรก และใหผลตอบแทน ท่ีเทากันทุกป การหาคา PB 
 
 

0  =  −퐶퐹 +	
( )

+	
( )

+	 퐶퐹3
(1+푖푟푟)3

+	 퐶퐹푛
(1+푖푟푟)푛 
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ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้
 
 
 
 

สรุปไดวา การศึกษาความเปนไปไดของโครงการหรือการวิเคราะหโครงการทางดาน
ตางๆนั้นเพ่ือทําใหม่ันใจไดวาโครงการท่ีเลือกมานั้นมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทน
หรือผลประโยชนท่ีคุมคาตอการลงทุนและสามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจะตอง
ไมกอใหเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอมและสังคมตามมาในภายหลังและสามารถทําใหบรรลุไดตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณและเวลา แนวคิดและทฤษฎีความ
เปนไปไดในการลงทุนท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยสามารถนําไปใชประกอบในการสรางเครื่องมือใน
การวิจัยถึงเรื่องการตัดสินใจในลงทุนในการประกอบธุรกิจ 
 
7. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  

อัตราสวนทางการเงิน (Financial ratio) หมายถึง ตัวเลขท่ีวัดฐานะการเงินและเปนตัว
บงบอกจุดออนจุดแข็งในการสรางผลกําไรใหกับธุรกิจ ตลอดท้ังเปนตัวช้ีวัดความสามารถในการ
บริหารงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยการนําตัวเลขท่ีมีอยูในงบการเงินมาหาอัตราสวนเพ่ือใช
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

7.1 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current ratio) คือ อัตราสวนระหวางสินทรัพย

หมุนเวียนและ หนี้สินหมุนเวียน ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสภาพคลองของกิจการในการท่ีจะชําระหนี้
ระยะส้ันหากอัตราสวนนี้มีคานอยกวา 1 นั้นหมายความวา กิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกวา
สินทรัพยหมุนเวียนทําใหอาจมีปญหาในการชําระหนี้ระยะส้ันได หากอัตราสวนนี้มากกวา 1 แสดง
วากิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนมากพอท่ีจะชําระหนี้ระยะส้ันซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี้ 
 
 
 

 
 

푃퐵  =  
เงินลงทุนเริ่มตน

กําไรสุทธิเฉล่ียตอป
 

  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  =  
สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
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2. อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) คือ อัตราสวนท่ีปรับปรุงมาจาก
อัตราสวนทุหมุนเวียน ซ่ึงในการคํานวณจะไมนํา สินคาคงเหลือ มาคิดรวมกับ สินทรัพยหมุนเวียน
อ่ืนๆ เนื่องจากสินคาคงเหลือสามารถแปลงเปนเงินสดไดชากวา และอาจมีมูลคาต่ํากวามูลคาทาง
บัญชี ทําใหอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วบอกถึง สภาพคลอง ของกิจการไดดีกวาอัตราสวนทุน
หมุนเวียน ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 

 
 

3. อัตราสวนเงินสด (Cash ratio) คือ อัตราสวนท่ีใชวิเคราะห สภาพคลอง ของ
กิจการท่ีตั้งอยูบนหลักความระมัดระวังท่ีสุด โดยจะนําสินทรัพยหมุนเวียน ท่ีเปนเงินสด และ
หลักทรัพยในความตองการของตลาด มาหารดวย หนี้สินหมุนเวียน หากอัตราสวนนี้สูงหมายถึง
กิจการมีสภาพคลองสูง แตหากสูงมากอาจหมายถึงกิจการถือเงินสดไวมากเกินไปทําให
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยลดลง จึงควรดูอัตรา สวนประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยควบคู
กันดวย ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 
 
 
4. อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable turnover) คือ จํานวนครั้งท่ีกิจการ

สามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือได คํานวณโดยยอดขายเช่ือสุทธิหารดวย ลูกหนี้การคาเฉล่ีย โดยท่ี
ลูกหนี้การคาเฉล่ียคือลูกหนี้การคาตนงวดบวกลูกหนี้การคาปลายงวดหารดวย 2 หากอัตรา
หมุนเวียนของลูกหนี้สูงหมายความวากิจการสามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเร็ว  

 
 
 
 
 
 
 

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  =  
สินทรัพยหมุนเวียน สินคาคงเหลือ

หนี้สินหมุนเวียน
 

 อัตราสวนเงินสด =  
เงินสด	 	หลักทรัพยในความตองการของตลาด

หนี้สินหมุนเวียน
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ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระยะเวลาเก็บหนี้ (Collection period) คือ การคํานวณใหเห็นถึงระยะเวลา ใน

การเรียกเก็บหนี้วาส้ันหรือยาว เพ่ือใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี ้
และนโยบายในการใหสินเช่ือทางธุรกิจ ผลการคํานวณค่ําจะแสดงถึงคุณภาพของลูกหนี้ท่ีสามารถ
ชําระไดเร็ว ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 
 
 
6. อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory turnover) คือ จํานวนครั้งท่ี

กิจการสามารถขายสินคาคงเหลือ ออกไปได คํานวณโดยใชตนทุนขายหารดวยสินคาคงเหลือเฉล่ีย 
โดยท่ีสินคาคงเหลือเฉล่ียคือสินคาคงเหลือตนงวดบวกสินคาคงเหลือปลายงวดหารดวย 2 หากอัตรา
หมุนเวียนของสินคาคงเหลือสูงหมายความวากิจการสามารถขายสินคาไดเร็ว แตหากอัตรานี้สูง
เนื่องจากสินคาคงเหลือนอยเกินไปจนทําใหสินคาไมพอขายและตองสูญเสียลูกคาไปในท่ีสุด ดังนั้น
จึงตองมี การบริหารสินคาคงเหลือ ไมใหมากหรือนอยเกินไป 

 
 
 
 
 
 
 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียถัวเฉล่ีย	=  
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้

 

  อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ =  
ยอดขายเช่ือสุทธิ

ลูกหนี้เฉล่ีย
 

  ลูกหนี้เฉล่ีย	=  ลูกหนี้ตนงวด ลูกหนี้ปลายงวด
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ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ระยะเวลาขายสินคา (Holding period) ยิ่งขายไดเร็ว ระยะเวลาส้ัน ยิ่งดี ซ่ึงหาได

จากสูตรดังตอไปนี ้
 
 
 
 

7.2 อัตราสวนประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย (Efficiency Ratio)  
1. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total asset turnover) เปนอัตราสวนท่ีแสดง

ถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยท้ังหมด (TA) เม่ือเทียบกับยอดขาย (SALES) ถาอัตราสวนนี้ต่ํา 
แสดงวาบริษัทมีสินทรัพยมากเกินความตองการ  
ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 
 
 
2. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Net fixed asset turnover) ซ่ึงหาไดจากสูตร

ดังตอไปนี ้
 
 
 

 

  อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ =  
ตนทุนสินคาขาย

สินคาคงเหลือเฉล่ีย
 

  สินคาคงเหลือเฉล่ีย	=  (สินคาตนงวด	 )
สินคาปลายงวด

 

 ระยะเวลาในการจาํหนายสินคา	=  
อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ	

 

  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม	=  ขายสุทธิ
สินทรัพยรวม	

 

  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร	=  ขายสุทธิ
สินทรัพยถาวร	
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7.3 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)  
1. อัตรากําไรขั้นตน (Gross profit margin) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการขาย

ของบริษัท ในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนสินคากอนหักคาใชจายรวม ผลลัพธยิ่งสูงยิ่งดี ซ่ึงหา
ไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 
 

 
2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating profit margin)  แสดงใหเห็น

ประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนสินคาและ หักคาใชจายรวม 
ผลลัพธยิ่งสูงยิ่งด ีซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 
 

 
3. อัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin) แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของบริษัทในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมท้ังภาษีเงินไดหมดแลว ผลลัพธยิ่งสูงยิ่งด ี 
ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 
 
 
4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยท้ังหมด (Return on Assets: ROA) เปนการวัด

ความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยท้ังหมดท่ีธุรกิจใชในการ ดําเนินงาน วาใหผลตอบแทน 
จากการดําเนินงานไดมากนอยเพียงใด หากมีคาสูง แสดงถึงการใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธยิ่งสูงยิ่งด ีซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 
 
 

   อัตรากําไรขัน้ตน	=  กําไรขัน้ตน
ขายสุทธิ	

 

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน	=  กําไรจากการดาํเนินงาน
ขายสุทธิ	

 

   อัตรากําไรสุทธิ	=  กําไรสุทธิ
ขายสุทธิ	

 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยท้ังหมด	=  กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม	
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5. อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE) แสดงใหเห็น
วาเงินลงทุนในสวนของเจาของ จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินการของกิจการนั้น
ในอัตราสวนเทาไร หากมีคาสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรสูงดวยผลลัพธยิ่งสูงยิ่งดี ซ่ึง
หาไดจากสูตรดงัตอไปนี ้

 
 

 
 

7.4 อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio) 
1. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity ratio) แสดงใหเห็นถึง

โครงสรางเงินทุน ของกิจการวา สินทรัพยของกิจการมาจากการกูยืม หรือมาจากทุนของกิจการ สูง
มีโอกาสท่ีกิจการจะไมสามารถชําระดอกเบ้ียไดสูงตามไปดวยเนื่องจากหนี้สินท่ีมากทําใหกิจการมี
ภาระผูกพันท่ีตองชําระดอกเบ้ียทุกงวดไมวากิจการนั้นจะกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงตางจากสวนของผู
ถือหุนท่ีหากกิจการขาดทุนอาจจะพิจารณาไมจาย เงินปนผลก็ได  

 
ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 

 
 

2. อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio)  เปนการวัด
ความสามารถของธุรกิจในการจายดอกเบ้ียเงินกู  ผลคํานวณออกมามีคาสูง แสดงวาธุรกิจมี
ความสามารถในการจายดอกเบ้ียสูง ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้

 
 

 
 

3. อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout) แสดงถึงนโยบายการจายเงินปนผล
ของธุรกิจ เปนเครื่องมือในการวิเคราะหหลักทรัพยดวยปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือจะไดพิจารณางบการเงิน
ของกิจการท่ีลงทุนได  

  อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน	=  กําไรสุทธิ
สวนของผูถือหุน	

 

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย	=  (กําไรสุทธิ	 ภาษเีงินได ดอกเบ้ียจาย)
ดอกเบ้ียจาย	

 

  อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน	=  กําไรสุทธิ
สวนของผูถือหุน	
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ซ่ึงหาไดจากสูตรดังตอไปนี ้
 
 
 
 

สรุปไดวา อัตราสวนทางการเงินเปนการนําขอมูลทางการเงินท่ีเปนตัวเลข มาหา
อัตราสวนเพ่ือใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนหรือ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
ในอดีต เพ่ือชวยใหผูวิเคราะหสามารถประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนม และความเส่ียง ของ
กิจการไดดียิ่งขึ้น ในเรื่องของแนวคิดนี้ผูวิจัยสามารถนําไปใชในการวิเคราะหทางการเงินของความ
เปนไปไดในการลงทุน 

 
8. การวิเคราะหสถานการณ 

กลยุทธเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับองคกรเพราะองคการใชกลยุทธในการทํางาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของตน โดยการท่ีองคการจะสามารถกําหนดกลยุทธไดนั้น จําเปนจะตองรู
ถึงสถานภาพหรือสภาวะขององคกรของตนเองใหไดเสียกอน นอกจากนี้ยังตองมีกระบวนการ
กําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะหสภาวะขององคกรและ
กระบวนการกําหนดกลยุทธมีหลายวิธีดวยกัน หนึ่งในวิธีการเหลานี้ คือกระบวนการวิเคราะห 
(SWOT Analysis) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีรูจักและใชกันอยางแพรหลาย 

เปนการวิเคราะหเพ่ือใชตรวจสอบหาโอกาสและขอกําหนด จุดแข็ง และจุดออนของ
บริษัท อันเปนปจจัยภายใน บางครั้งการวิเคราะหสถานการณจึงเรียกวา “SWOT Analysis” ซ่ึง
จะตองทราบวา “สภาพบริษัทปจจุบันเปนอยางไร” และ “ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทตอไปจะ
มุงไปทางใด” ซ่ึงสามารถหาคําตอบไดจากการศึกษา จุดแข็ง จุดออน โดยการเปรียบเทียบกับคูแขง 
และตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค (อารีย แผวสกุลพันธ, 2553) 

8.1 ความหมายของ SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths Weaknesses Opportunities 
and Threats โดยจะมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

8.1.1 จุดแข็ง Strengths หมายถึง ปจจัยตางๆภายในองคกร ท่ีทําใหเกิดความ
เขมแข็งหรือเปนจุดแข็งขององคกรท่ีจะนําไปสูการไดเปรียบคูแขงขัน เปนขอดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน เชน จุดแข็งดานการเงิน ดานการผลิต ดานทรัพยากรบุคคล ดานคุณภาพของ
สินคา นักธุรกิจออนไลนตองใชประโยชนจากจุดแข็งเหลานี้ในการกําหนดกลยทุธการตลาด 

1. ความไดเปรียบดานตนทุน 

  อัตราการจายเงินปนผล	=  เงินปนผลตอหุน
กําไรสุทธิตอหุน	
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2. คุณภาพดานผลิตภัณฑดีกวาคูแขง 
3. การบริหารบุคลากรท่ีด ี
4. รูปแบบผลิตภัณฑท่ีลอกเลียนแบบไดยาก 
5. มีช่ือเสียงด ี
6. พนักงานซ่ือสัตยและจงรักภักดี ฯลฯ 

8.1.2. จุดออน Weaknesses หมายถึง ปจจัยตางๆภายในองคกรท่ีทําใหเกิดความ
ออนแอ หรือเปนจุดออน นําไปสูการเสียเปรียบคูแขง เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพ
ภายในซ่ึงนักธุรกิจออนไลนจะตองหาวิธีแกไขปญหานั้นใหได โอกาส Opportunities หมายถึง 
ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรท่ีเอ้ือประโยชนใหซ่ึงเปนโอกาสท่ีชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ เชน 
สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตัว ขอแตกตางระหวางจุดแข็งกับโอกาสในการทําธุรกิจก็คือ จุดแข็งเปน
ปจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในสวนโอกาสนั้นเปนผลจากสภาพแวดลอมภายนอก นักธุรกิจ
ออนไลนท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอเพ่ือใชประโยชนจากโอกาสนั้นในการเพ่ิมยอดขาย 

1. การขาดทรัพยากรดานการเงิน 
2. สวนแบงตลาดนอยกวา 
3. การขาดประสบการณดานการบริหารในอุตสาหกรรมนั้น 
4. ช่ือเสียงไมมี เพราะเปนบริษัทใหม 
5. โครงสรางขององคการมีขนาดใหญ 
6. ผูบริหารไมมีวิสัยทัศน 
7. การวิจัยและพัฒนา (R & D) ยังลาหลัง ฯลฯ 

8.1.3. โอกาส Opportunities หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรท่ีเอ้ือประโยชน
ใหซ่ึงเปนโอกาสท่ีชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ เชน สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตัว ขอแตกตางระหวาง
จุดแข็งกับโอกาสในการทําธุรกิจก็คือ จุดแข็งเปนปจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในสวนโอกาส
นั้นเปนผลจากสภาพแวดลอมภายนอก นักธุรกิจออนไลนท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ
เพ่ือใชประโยชนจากโอกาสนั้นในการเพ่ิมยอดขาย 

1. การเพ่ิมบริการใหกับกลุมลูกคามากขึ้น 
2. การขยายสายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคาท่ีมีขอบเขตกวางขึ้น 
3. การเพ่ิมบริการใหกับกลุมลูกคามากขึ้น หรือการขยายเขาสูตลาดใหม 
4. การนําความรูความชํานาญ หรือความรูดานเทคโนโลยีของบริษัทมาใช

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม ฯลฯ 
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8.1.4. อุปสรรค Threats หมายถึง ปจจัยตางๆภายนอกองคกรท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงาน เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก นักธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธ
การตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใหหมดไป 

1. ความเปนไปไดท่ีคูแขงหนาใหมท่ีมีพลังจะเขามาเปนคูแขงในอนาคต 
2. การเกิดสินคาทดแทน ทําใหสูญเสียยอดขายไป 
3. การเจริญเติบโตของตลาด มีอัตราชะลอตัวลง 
4. อํานาจตอรองของลูกคาหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมีมากขึ้น 
5. การเปล่ียนแปลงท่ีเปนผลราย ทางดานประชากรศาสตร ฯลฯ 

บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนส่ิงท่ีทําไดยาก เพราะท้ังสองส่ิงนี้สามารถ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจทําใหสถานการณท่ีเคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรค
ได และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุนี้องคกรมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธของตนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณแวดลอม  

8.2 ประโยชนของการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม ท้ังภายนอกและ

ภายในองคกร ซ่ึงปจจัยเหลานี้แตละ อยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของ
องคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในท่ี ถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุ
เปาหมาย ในขณะท่ีจุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายในท่ีอาจจะทําลายผลการ ดําเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีใหโอกาสเพ่ือการบรรลุเปาหมายขององคกร 
อุปสรรคทาง สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ผลจาก
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมนี้จะใชเปน แนวทางในการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม (มนตรี สิงห
สุวรรณ, 2557) 

8.3 วิเคราะหแรงกระทบแรงดันท้ัง 5 ดาน ตอธุรกิจ Five Force's Model  
1. อุปสรรคจากผูแขงขันรายใหมท่ีเขาสูตลาด เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับคูแขงขัน

ท้ังหมดท่ีมีการผลิตสินคาและรูปแบบอยูในธุรกิจเดียวกันกับเรา เนนผลิตภัณฑและตลาดเดียวกัน  
2. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิตเปนการวิเคราะหเพ่ือใหทราบอํานาจ

การตอรองของผูบริโภความีมากนอยเพียงใด ถามีการแขงขันในทางธุรกิจสูงและผูบริโภคมี
ทางเลือกมากขึ้น ทําใหอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดโดยเฉพาะในแงของ
รายไดและสวนแบงการตลาดท่ีลดลง ซ่ึงเราจะเห็นไดวาลูกคาสวนใหญมักจะชอบตอรองราคา
สินคาเม่ือจะ 
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3. อํานาจการตอรองของลูกคา เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับ ผูผลิตท่ีขายวัตถุดิบตางๆ 
ใหแกบริษัทเรา โดยการวิเคราะหการพ่ึงพาจากผูผลิต ถาธุรกิจเราตองมีการพ่ึงพาผูผลิตรายหนึ่งๆ 
สูงก็จะมีความเส่ียงของการประกอบธุรกิจมากขึ้น เพราะถาผูผลิตรายนั้นไมสามารถสงวัตถุดิบได
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ก็ตามจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของเราทันที  

4. การแขงขันระหวางกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันเปนการวิเคราะหวามีความ
ยากงายในการเขามาของผูประกอบการรายใหมมากนอยเพียงใด ถาการเขามาของผูประกอบราย
ใหมสามารถทําไดงายและสะดวกก็จะตองทําใหบริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจได
งาย ในปจจุบันธุรกิจตางๆ เกิดขึ้นมามากมายเพียงแตวาใครสามารถบริหารงานหรือคงไวซ่ึง
ความกาวหนาของธุรกิจของตนไดมากท่ีสุด รูจักการดําเนินไปในลูทางท่ีด ี  

5. อุปสรรคท่ีเกิดจากสินคา หรือ บริการทดแทนเปนการวิเคราะหวาสินคาและ
บริการท่ีบริษัทมีอยูนั้น มีโอกาสหรือไมท่ีจะมีสินคาและบริการอ่ืนเขามาทดแทนสินคาและบริการ
เดิมของบริษัท ซ่ึงอาจทําใหรายไดจากการขายสินคาและบริการลดลง รวมถึงสวนแบงการตลาดท่ี
จะลดลง 

โดยปกติถาแรงกระทบท้ัง 5 มีคาต่ํา แสดงวาอุตสาหกรรมนั้นนาสนใจลงทุน 
ในทางกลับกัน ถาแรงท้ัง 5 มีคาสูง แสดงวาอุตสาหกรรมนั้นมีการแขงขันสูง มีความเส่ียงสูงไมนา
ลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงสวนประกอบของแรงกดดันท้ัง 5  

 
 
 
 
 

ผูแขงขันรายใหม 

ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต 

สินคาทดแทน 

ผูแขงขันในปจจุบัน 
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9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพ็ญนฤมล จะระ (2554) วิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภท

เส้ือผาแฟช่ัน ของผูบริโภคกลุมวัยรุน ผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
ประเภทเส้ือผาแฟช่ันของผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2) เพ่ือศึกษาถึง
ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันของผูบริโภค
กลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันของผูบริโภคกลุมวัยรุนผาน
ทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูล โดยใชการเก็บแบบสอบถามจากประชากร โดย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนีค้ือ กลุมวัยรุนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายุระหวาง 18-
25 ป โดยมีตัวอยางประชากรอยูท่ี 400 ตัวอยาง มีการใชสถิติในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของประชากร ประชากรท้ัง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน และทดสอบสมมตฐาน ความแปรปรวนทาง
เดียวของประชากรมากกวา 2 กลุมขึ้นไป และหากพบวาความแตกตางเปนรายคูจะทดสอบโดย
วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ 

จากผลการศึกษาท่ีไดพบวา ผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางดานประชากรศาสตรและ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภท
เส้ือผาแฟช่ันผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานสินคาและราคา ดานเทคโนโลยีของ
เว็บไซต ดานความปลอดภัยของขอมูล ดานการสงมอบสินคาและบริการ และดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

สุภาพร ชุมสกุล (2554) วิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผาน
ระบบอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยการวิจัยในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตร ดานพฤติกรรม และการตัดสินใจซ้ือสินคา
และบริการผานระบบอินเทอรเน็ต โดยเก็บขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม โดยประชากรท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 ท้ังหมด 
12 คณะ โดยมีกลุมตัวอยางจากการใชสูตรคํานวณขนาดประชากรของ Taro Yamane ท่ีระดับความ
เช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 โดยไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 357 ตัวอยาง 

จากผลการศึกษาพบวา  1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 26-
30 ป และศึกษาอยูคณะศึกษาศาสตร สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และใชงาน
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อินเทอรเน็ตในชวง 21.01-00.00 น. มีจํานวนการใชงานมากกวา 14 ครั้ง เฉล่ียครั้งละ 60-90 นาที
และมีประสบการณในการใชงานมากกวา 5 ป และมีอุปกรณเปนของตัวเองโดยจะใชโนตบุกเช่ือตอ
อินเทอรเน็ต สถานท่ีทีใชคือ บาน โดยมีวัตถุประสงคของการใชงานคือ การส่ือสาร เชน (Chat, E-
mail, Facebook, Board) 2) ในดานของพฤติกรรม จากการศึกษาพบวา ผูท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการ 
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยส่ังซ้ือกลุมสินคาบริโภคมากท่ีสุด คือ หนังสือ สวนกลุม
สินคาในดานบริการมากท่ีสุด คือ การจองโรงแรมท่ีพัก เหตุผลในการส่ังซ้ือ คือ มีความสะดวกใน
การส่ังซ้ือ สวนปญหาและอุปสรรคท่ีพบสวนใหญนั้น พบวาสวนใหญสินคามีคุณภาพไมตรงกับท่ี
โฆษณาไว สวนดานผูท่ีไมเคยซ้ือสินคาและบริการ พบวา เหตุผลหลักท่ียังไมเคยใชบริการซ้ือสินคา
และบริการผานอินเทอรเน็ตเลย คือ ยังไมมีความตองการซ้ือสินคาและบริการ 3) ระดับการตัดสินใจ
ตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดาน
สภาพแวดลอมการใหบริการ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
บุคลากร และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

ปวุฒิ บุนนาค (2557) วิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาดธุรกิจออนไลน ท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การใชงานผานระบบเครือขาย สังคมออนไลน กรณีศึกษา Facebook Fan page ในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการติดตาม 
Facebook Fan page ประเภทองคกรและผลิตภัณฑ และศึกษาประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ Facebook Fan page การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยผูวิจัยไดศึกษาจากการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงายจากจํานวนผูใช Facebook ใน
กรุงเทพมหานคร และใชเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม และมีการเก็บขอมูลสถิติ 
ไดแก คาความถ่ีรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ คา Chi-square, Independent 
samples t-test, One-Way ANOVA 

จากผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการ Facebook Fan page ในกรุงเทพมหานคร นั้นสวน
ใหญแลวมีประสบการณในการใช Social Network 4 ปขึ้นไป และมีบัญชีผูใช Facebook มากท่ีสุด
โดยโดยมีชองทางในการใชคือ Smartphone ผูใชบริการส่ังซ้ือสินคาผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลนสวนใหญมีความกังวลเกี่ยวกับคณุภาพของสินคา กับความเหมาะสมของราคา เพราะยังไม
เห็นสินคาจริงและไมม่ันใจในระบบปองกันขอมูลลูกคาผูใชบริการ ส่ังซ้ือสินคาออนไลน ท่ียังคงมี
ความเช่ือม่ันและเห็นวาหากมีบริการเก็บเงินปลายทาง หรือการรับชาระผานบัตรเครดิต มีความ
รวดเร็วในการจดสงสินคาและมีการระบุขนาดราคาคุณภาพอยางชัดเจน รวมถึงการมีบริการ หลัง
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การขายท่ีดีและการจัดระเบียบรานคาออนไลน จะชวยใหผูใชบริการมีความม่ันใจและมีทัศนคติท่ีดี
ยิ่งขึ้น ในการซ้ือสินคาออนไลน 

ฐิติมา ผการัตนสกุล (2558) วิจัยเรื่อง “กลยุทธในการดําเนินธุรกิจเส้ือผาแฟช่ันผาน
เครือขายสังคมออนไลน” โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา รูปแบบธุรกิจและแผนการ
บริหารจัดการ กลยุทธทางการตลาด ปจจัยแหงความสําเร็จและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันผาน
เครือขายสังคมออนไลน  การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยได ศึกษาจาก
ผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจเส้ือผาแฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลน โดนมีการเก็บขอมูลจาก
ผูประกอบการจํานวน 8 ราย และผูบริโภคจํานวน 7 ราย โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกและนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมา วิเคราะหเนื้อหา สรุปผล
การศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาความ 

จากผลการศึกษาพบวา  1) ธุรกิจเส้ือผาแฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลน สวนใหญ
เปนธุรกิจประเภทคาปลีก เปนกิจการเจาของคนเดียว มีการกําหนดกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ 
2) ผูประกอบการสวนใหญเลือกใชกลยุทธผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและความแตกตาง กําหนดราคา
โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและกําลังซ้ือของผูบริโภค เลือกใชเครือขายสังคมออนไลนท่ี
ไดรับความนิยมสูง ใหความสําคัญกับการบอกตอของผูบริโภค 3) ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ
นั้นมาจากคุณภาพและความแตกตางของผลิตภัณฑ การเอาใจใสผูบริโภค และคุณลักษณะของ
ผูประกอบการ 4) ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือมาจากผลิตภัณฑ สวนใหญหาขอมูลสินคาดวย
ตนเอง โดยกลยุทธทางการตลาดนั้นมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค ผลการศึกษา ขอสรุปและ
ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใชเปนแนวทางในการประกอบการธุรกิจเส้ือผา
แฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลน หรือธุรกิจท่ีมีความใกลเคียงกันตอไป 

ธนวัฒน สัตยเลขา (2554) วิจัยเรื่อง “ความเปนไปไดของโครงการลงทุน ประกอบ
ธุรกิจหองซอมดนตรี ในเขตตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี”  โดยการวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือ วิเคราะหองคประกอบทางดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงิน และดานการ
จัดการ เพ่ือนํามาประเมินความเปนไปไดของโครงการลงทุน ประกอบธุรกิจหองซอมดนตรี ในเขต
ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

ผูวิจัยใชทฤษฎีความเปนไปไดท่ีเกี่ยวกับองคประกอบในดานการตลาด ดานเทคนิค 
และดานการจัดการ เปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ และนําขอมูลเลขมาคํานวณในดานการเงิน 
รวมท้ังใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง ไดแก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ในตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จํานวน 400 คน 
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ผลการวิจัย พบวา ความนิยมในการเลนดนตรีขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากมีการยอมรับ 
และเห็นคุณคาของดนตรีท่ีชวยใหมีพัฒนาการท่ีดีท้ังทางดานสมอง อารมณ และรางกาย เม่ือทําการ
วิเคราะหทฤษฎีทางการตลาด ทําใหสามารถกําหนดกลยุทธ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
เม่ือมีการลงทุนในโครงการจริง รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีอยูโดยรอบทําเลท่ีตั้งของโครงการมีความ
เหมาะสม การออกแบบและตกแตงจะเนนบรรยากาศท่ีปลอดโปรงและเปนระเบียบ รวมท้ังเครื่อง
ดนตรีและอุปกรณตางๆ ท่ีนํามาใชเปนเครื่องดนตรีท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ โครงการ
มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2.24 ป มูลคาปจจุ บันสุทธิของเงินท่ีไดจากการลงทุน เทากับ 
1,680,522.95 บาท และอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของโครงการ เทากับ 46.40 เปอรเซ็นต  ซ่ึงเปน
คาท่ีไดจากเงินลงทุนในโรงการท้ังส้ิน 800,000 บาท มีการควบคุมมาตรฐานโดยกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ มีการประเมินผลงาน รวมถึงมีการกําหนดขอควรปฏิบัติเพ่ือความเปน
ระเบียบ 

ดังนั้น จากผลการศึกษา ท้ังทางดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงิน ดานการจัดการ
และจากแบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา ผูวิจัยตัดสินใจท่ีจะลงทุนประกอบธุรกิจหองซอมดนตรี 
ภายใตช่ือ “CAT..Studio” เนื่องจากใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน 

วาสนา รูหาเงิน (2556) วิจัยเรื่อง “ความเปนไปไดของโครงสรางตลาดผูขายนอยราย
ของธุรกิจรานขายยา” โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนจากการประกอบธุรกิจ
รานขายยาท่ีนําไปสูการสรางสมมติฐานรายจาย ศึกษาโครงสรางตลาดนําไปสูการสรางสมมติฐาน
รายได วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุน นําเสนอรายงานทางการเงิน อัตราสวนทาง
การเงิน และวิเคราะหความออนไหวของโครงการลงทุนรายขายยา โดยศึกษาแหลงท่ีมาของรายได 
ตนทุน คาใชจายท่ีเกี่ยวของ พรอมอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ ศึกษาถึงการดําเนินงานธุรกิจในดาน
โครงสรางการลงทุน ปละประกอบธุรกิจรานขายยาในพ้ืนท่ีเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จากผูให
ขอมูลหลักจํานวน 10 ราย และจากกลุมตัวอยางจํานวน 60 ราย 

ผลการวิจัย พบวา ธุรกิจรานขายยาเปนการประกอบธุรกิจในโครงสรางตลาดผูขายนอย
ราย เนื่องจากมีลักษณะแนวโนมการรวมตวักนัตั้งราคาขายเปนคารเทล (Cartel) ผูประกอบการสวน
ใหญเปนเพศชาย สวนใหญอายุ 50-59 ป ท้ังหมดมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรานขายยา และ
ประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป สําหรับการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนในรานขายยา 
แผนปจจุบันธุรกิจรานขายยามีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ีย 3 ป กําไรสุทธิปแรกเทากับ 155,757.68 บาท 
กระแสเงินสด ณ วันส้ินงวด เทากับ 380,304.99 บาท NPV เทากับ 521,504.33 บาท และ IRR 
เทากับ รอยละ 35.35 
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ดังนั้น จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสวนใหญเปนงานวิจัยท่ีศึกษาถึงรูปแบบปละ
กลยุทธในการทําธุรกิจจําหนายเส้ือผาบนระบบอินเทอรเน็ตและเปนการศึกษาถึงพฤติกรรม
ผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาบนระบบอินเทอรเน็ต ผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจัย
ขางตนเพ่ือนํามาประกอบเปนขอมูลเพ่ือใชศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ตอไป 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีความมุงหมายในศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
ประกอบธุรกจิเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนการวจิัยเชิงคณุภาพและเชิง
ปริมาณ ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชแนวทางในการศึกษาแบบปรากฏการณวิทยาในเรื่องของการเก็บขอมูล
และวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยใหผูใหขอมูลหลักอธิบายถึงเรื่องราวและเหตุการณตางๆโดยอาศัย
ขอมูลจากประสบการณของตัวผูประกอบการ และเชิงปริมาณผูวิจัยใชการวิเคราะหทางสถิติโดย
การเก็บขอมูลจากประชากรท่ัวไป โดยมีระเบียบวิธีวจิัยซ่ึงประกอบดวย ขอมูลท่ีใชในการวจิัย 
ประชากรและกลุมตวัอยาง ขัน้ตอนการวิจยั เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจยั 
5. การตรวจสอบขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล  
7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 กลุมคือ 

1.1 ผูใหขอมูลหลัก 
ประกอบธุรกิจจําหนายเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตท้ังชองการจัดจาํหนายเว็บไซตและ

ชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)โดยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางผูใหขอมูลหลักดวยวิธีการ
เลือกตัวอยางผูใหขอมูลแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากยอดการติดตามของผูใชบริการเพจใน
อินเทอรเน็ต 
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1.2 กลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ัวไปใชงานอินเทอรเน็ต แตเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบ

จํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นขนาด ตัวอยางสามารถคาํนวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตวัอยาง
ของ W.G. Cochran (1953) โดยกําหนดระดับคา ความเช่ือมันรอยละ 95 และระดับคาความ
คลาดเคล่ือนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549:74)  
ซ่ึงสูตรในการคํานวณท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 
 
 
 
 เม่ือ  푛  หมายถึง  กลุมตัวอยาง 
  푃  หมายถึง  สัดสวนของประชากรท่ีผูวจิัยกําลังสุม .50  
  푍          หมายถึง  ระดับความเช่ือมันท่ีผูวิจัยกําหนดไว Z มีคา
เทากับ 1.96 ท่ีระดับความ เช่ือม่ันรอยละ95 (ระดับ .05)  
  퐸  หมายถึง  คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น = .05 
 แทนคา 

  푛  =   ( . )( . )( . )
( . )

  =  384.16 
        ดังนั้นจากสูตรดังกลาวสามารถคํานวณหากลุมตัวอยางไดประมาณ 400 คน ผูวจิัยจึงกําหนด
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  

 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีทางผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 สวน คือ  

2.1 การสัมภาษณโดยใชทฤษฎีความเปนไปไดในการลงทุน โดยเปนเครื่องมือท่ีทาง
ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครบถวน และตรงตาม
วัตถุประสงคของการวจิัย โดยจะประกอบดวยดังนี ้

1. ตัวผูวิจัย เปนเครื่องมือสําคัญในการท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอมูลตางๆ ท่ีตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีผูวจิัยตองการจะศึกษา โดยท่ีผูวจิัยจะตองสรางความคุนเคยกับกลุมผูใหขอมูล 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริงในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจยัจะใชการสัมภาษณและการการสังเกต
บรรยากาศ บริบท และปฏิกริิยาของผูใหขอมูลตลอดเวลา เพ่ือเก็บภาพอารมณของผูใหขอมูล แลว

푃 =
푃(1 − 푃)푍

퐸
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นํามาวิเคราะหประกอบกับขอมูลดานตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองมากท่ีสุด โดยทําหนาท่ีเปนผู
สังเกต ผูสัมภาษณ ผูจดบันทึก และผูวิเคราะหขอมูล 

2. สมุดบันทึกขอมูล เปนส่ิงท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูลท่ีมีลักษณะพรรณนา ท่ีบง
บอกถึงขอมูลท่ีไดในแตละวัน โดยแยกเปนขอมูล ท่ีไดจากการสัมภาษณ ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต 
และการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

3. เครื่องบันทึกเสียง เปนส่ิงท่ีใชบันทึกขอมูลเสียงของผูใหขอมูลหลักในระหวาง
สัมภาษณอยางระเอียด โดยจะนําขอมูลท่ีไดมาถอดความในเทปและแปลงออกมาใหอยูในรูปแบบ
ของตัวอักษร ซ่ึงเปนประโยชนในการเก็บขอมูล ซ่ึงหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากการจดบันทึก
ขอมูลอยางเดียว ขอมูลท่ีถูกแปลงจากเสียงบันทึกแลวจะสามารถชวยใหผูวจิัยนําขอมูลมาวิเคราะห 
รวมกับขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. กลองถายภาพ ใชสําหรับเก็บขอมูลดานบรรยากาศ สภาพแวดลอม เพ่ือนํามาใช
อางอิงและนํารูปภาพท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลบรรยายประกอบรวมกับบทสัมภาษณ 

5. แนวคําถามในการสัมภาษณ 
1. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน  
2. ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนเบ้ืองตน  
3. ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนนิงานรานคาบนอินเทอรเน็ต  
4. ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา  
5. สภาพปญหาในการดําเนินงาน 
6. สภาพแวดลอมทางธุรกิจในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคใน

ธุรกิจ 
2.2 แบบสอบถาม 
เพ่ือเปนเกณฑในการตัดสินใจของความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผา

ลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเนต็ โดยแบบสอบถามสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนดังนี ้
สวนท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบปลายปดแบบเลือกเพียง 1 คําตอบ 

สวนท่ี 2 ลักษณะและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาผานทางส่ืออินเทอรเน็ต แบงเปน 2 
สวน ไดแก 

1. สําหรับผูท่ีไมเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
2. สําหรับผูท่ีเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
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โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบปลายปดแบบเลือกเพียง 1 คําตอบ, 
มากกวา 1 คําตอบ และเรียงลําดับ 

สวนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานระบบอินเตอรเน็ตโดยใชปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7Ps ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการซ้ือ โดยมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบมาตราลิเกิรตสเกล (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑคะแนน
คําตอบ ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 แสดงหลักเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ 

ระดับการตัดสินใจซ้ือ คะแนน 
ระดับการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ระดับการตัดสินใจซ้ือมาก 
ระดับการตัดสินใจซ้ือปานกลาง 
ระดับการตัดสินใจซ้ือนอย 
ระดับการตัดสินใจซ้ือนอยท่ีสุด 

5 
4 
3 
2 
1 

 
สําหรับเกณฑในการใหคะแนนคาเฉล่ียในแตละระดับช้ัน ใชหลักสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

  

ความกวางของชวงระดับความคิดเห็น = 
คะแนนสูงสุด	 	คะแนนต่ําสุด

จํานวนช้ัน
 

 
      = 	 	   = 0.8 
 
ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑการประเมนผลของระดับคะแนนเฉล่ีย 

ระดับคะแนนเฉล่ีย คะแนน 
4.20  -  5.00 
3.40  -  4.19 
2.60  -  3.39 
1.80  -  2.59 
1.00  -  1.79 

ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด 
ปจจัยท่ีมีผลมาก 
ปจจัยท่ีมีผลปานกลาง 
ปจจัยท่ีมีผลนอย 
ปจจัยท่ีมีผลนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 
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ดังแสดงไวในภาคผนวก ก 
 

3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
1. ผูวิจัยศึกษาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการสัมภาษณและสรางแบบสอบถาม 
2. สังเคราะหคัดเลือกเจาะจงกลุมตัวอยาง โดยผูวจิัยเลือกผูประกอบธุรกจิจําหนายสินคา

ผานระบบอินเทอรเน็ต ตามสะดวก 
3. นําขอมูลท่ีหาไดมาสรางแบบสอบถาม แลวจากนั้นจึงนาํไปปรึกษาอาจารยท่ีเปนท่ี

ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใชตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดคําถามท่ีชัดเจนสามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขแลวไปทดลองใช กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลาย
กลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด เพ่ือเปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม จากนั้น
ทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีหา สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) โดยใชเกณฑท่ียอมรับมีคามากกวา 0.7 ถึง 1 โดยในการทดสอบแบบสอบถาม
ครั้งผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมีความเหมือนกับกลุมตัวอยางท่ีใชการเก็บแบบสอบถาม
จริงคือ กลุมนกัศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีการใช
งานอินเทอรเน็ต โดยมีตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 55 คน ไดจํานวนมีผูท่ีเคยใชบรกิารซ้ือสินคาประเภท
เส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตจํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.949 
ซ่ึงเปนคาท่ีสามารถยอมรับได 

5. เก็บรวบรวมขอมูล โดยนําคําถามปลายเปดไปสัมภาษณผูประกอบธุรกิจท่ีจําหนาย
สินคาผานระบบอินเทอรเน็ต เก็บแบบสอบถามจากประชากรท่ัวไปท่ีใชงานอินเทอรเนต็ 

 
4. การเกบ็รวบรวมขอมูลทีใ่ชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลงซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดวยตนเอง ในการวจิัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูล

โดยการรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการธุรกจิจําหนายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดยจะใชการ
สัมภาษณจากเจาของธุรกิจแบบเจาะลึก และใชการเก็บแบบสอบถามจากประชากรท่ัวไปท่ีใชงาน
อินเทอรเน็ต  
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4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการเก็บขอมูลจากเอกสาร และศึกษาจากหนังสือหรือ

บทความทางวิชาการตางๆ รวมท้ังการวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยศึกษาจากเอกสารรายงานการวิจยัท่ีมีท้ัง
นักศึกษา และนกัวิชาการตาง  ๆเชนในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจยัใชทฤษฎีความเปนไปไดในการลงทุน 

 

ตารางท่ี 3 แสดงระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา  
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา 

         

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ          
ศึกษาวิธีดําเนนิการวจิัย          
สอบหัวขอ (5 กุมภาพันธ 2559)   
ศึกษาวิธีดําเนนิการวจิัย          
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล          
วิเคราะหโครงการ          
สรุปโครงการ          
สอบจบ 
ปรับปรุงเอกสาร          
นําเสนอผลงานวิจัย (13 พฤษภาคม 2559) การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 4 ประจําป 2559 

 

 
5. การตรวจสอบขอมูล 

ผูวิจัยใชวิธีตรวจสอบแบบสามเสา โดยตรวจสอบวาขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้นถูกตอง
หรือไม ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) เพ่ือตรวจสอบวาขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมนั้นถูกตองและมีความนาเช่ือถือของขอมูลหรือไม เปนการตรวจสอบแหลงขอมูลในเรื่อง
เวลา สถานท่ี และบุคคล ซ่ึงในงานวจิัยครั้งนี้ผูวิจยัไดตรวจสอบขอมูล ท่ีผูวิจัยไดใชการสัมภาษณ
จากกลุมผูใหขอมูลท้ังนี้ ขอมูลท่ีไดจากผูใหขอมูลจะถูกนํามาเช่ือมโยงเพ่ือประมวลและวิเคราะหวา
มีความสอดคลองหรือขัดแยงกันหรือไม กรณขีอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกนั
กับขอมูลท่ีไดจากผูใหสัมภาษณคนใดคนหนึ่ง ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดไปสัมภาษณกับผูใหขอมูลอ่ืน
ถึงประเด็นดังกลาวอีก เพ่ือใหไดมาซ่ึงความถูกตองและนาเช่ือถือของขอมูล ในดานเวลาและ
สถานท่ีผูวิจัยใชวิธีการสุมสัมภาษณซํ้าโดยเปล่ียนเวลาและสถานท่ีในการสัมภาษณเพ่ือตรวจสอบ
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วาขอมูลท่ีไดรับไมมีการเปล่ียนแปลงแมจะเปล่ียนเวลาและสถานท่ีสัมภาษณ โดยในรูปแบบท่ีสอง
ผูวิจัยไดใชการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดแก การสํารวจเอกสาร งานวิจยัตางๆท่ีเกี่ยวของ และ
รวบรวมนําความรูและขอมูลท่ีไดมากล่ันกรอง วิเคราะหและเปรียบเทียบกับขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจาก
การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล หากขอมูลท่ีไดมีความขัดแยงหรือขาดความนาเช่ือถือ ผูวิจัยจะ
ดําเนินการคนควาและตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการยืนยนัและหาขอสรุปเพ่ือใหเกิดความชัดเจน
และความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูลตอไป 

 
6. การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือใหสามารถไดคําตอบท่ีทําใหบรรลุวตัถุประสงคท่ีกําหนด ทางผูวิจัยจึงมี
วิธีการดําเนนิงานในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในครั้งนี ้แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
การวจิัยครั้งนี้ไดดําเนินการสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะดําเนนิการวิเคราะหขอมูล โดยมี

ขั้นตอนดังนี ้ 
1. ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลนํามาตรวจสอบ

ความครบถวนของขอมูล  
2. วิเคราะหเนื้อหา ตามวัตถุประสงคของการวจิัย  
3. วิเคราะหเนือ้หาขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของประกอบกับ

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณของกลุมผูใหขอมูล  
4. สรุปผลการวิจัยนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความดังประเด็นตอไปนี ้

รูปแบบลักษณะธุรกิจและแผนการบริหารจัดการ กลยุทธทางการตลาด ปจจัยแหงความสําเร็จของ
ธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซนผานระบบอินเทอรเนต็ และ พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาผานผานระบบ
อินเทอรเน็ตของผูบริโภค 

6.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
การวจิัยครั้งนี้ไดดําเนินเก็บแบบสอบถาม โดยผูวจิัยจะดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมี

ขั้นตอนดังนี ้
1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการของ W.G. Cochran (1953) ท่ีคาความ

คลาดเคล่ือนไมเกิน 0.05 
2. วิเคราะหองคประกอบขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม
แบบปลายปดแบบเลือกเพียง 1 คําตอบ 
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3. วิเคราะหลักษณะและพฤตกิรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาผานทางส่ืออินเทอรเน็ต โดย
แบงเปน 2 สวน ไดแก 

  - สําหรับผูท่ีไมเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
  - สําหรับผูท่ีเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 

โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบปลายปดแบบเลือกเพียง 1 คําตอบ, มากกวา 1 
คําตอบ และเรียงลําดับ 

4. วิเคราะหการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานระบบอินเตอรเน็ตโดยใชปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบรกิาร 7Ps ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการซ้ือ โดยมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบมาตรา Likert Scale แบงออกเปน 5 ระดับ 

5. สรุปผลการวิจัยนําเสนอในรูปแบบของขอมูลสถิติ โดยใชสถิติ ดังตอไปนี้ ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
7. สิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ คือสถิติเชิงพรรณนา  
การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยเปนการนาํเสนอขอมูลและใชหาคาสถิติ
เบ้ืองตน ซ่ึงใช อธิบาย บรรยาย หรือสรุป ลักษณะของกลุมขอมูลท่ีศึกษา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดดังนี ้
 
 การหาคารอยละ 
 
 
 
 
 เม่ือ  푝  หมายถึง  คารอยละ 
  푓  หมายถึง  คาความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนคารอยละ  
  푛          หมายถึง  กลุมตัวอยาง 
 
 
 

การหาคาเฉล่ีย 

푝 =
푓(100)
푛
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 เม่ือ  x̄  หมายถึง  คาเฉล่ีย 
  ∑푥  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด   

 푛          หมายถึง  กลุมตัวอยาง 
 

การหารสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 เม่ือ  푆. 퐷.  หมายถึง  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ∑푥   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง  
  (∑푥)   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
  푛         หมายถึง  กลุมตัวอยาง 
 

x̄ =
∑푥
푛

 

푆. 퐷. =
푛∑푥 − (∑푥)
푛(푛 − 1)
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผาน
ระบบอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในการ
เลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือวิเคราะหถึงองคประกอบทางดาน
การตลาด ดานการเงิน และดานการจัดการของธุรกิจ และเพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน
ของธุรกิจในการพิจารณาถึงขั้นตอนของการวิเคราะหโครงการลงทุน จะเริ่มตนดวยการศึกษา
วิเคราะห ทางดานการตลาด แลวจากนั้นจึงศึกษาวิเคราะหทางดานเทคนิค และจึงเริ่มประมาณการ
คาใชจายและผลตอบแทนของโครงการโดยอาศัยราคาตลาด ซ่ึงเปนเรื่องของการศึกษาทางดาน
การเงินของโครงการ และสุดทายเปนการศึกษาวิเคราะหทางดานการบริหารจัดการ โดยสามารถจัด
ขั้นตอนในการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนคิ 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน 
สวนท่ี 4 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการบริหารจดัการ 

 
สวนที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด 
1. การวิเคราะหแนวความคดิจากกลุมตัวอยางที่มีผลตอการเลือกใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผา
ผานระบบอินเทอรเน็ต 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยท่ี
สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากร
ท่ัวไปท่ีมีการใชงานอินเทอรเนต็ จํานวน 400 คน 

1.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
เปนการสอบถามท่ีเกี่ยวของกับลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดเฉล่ียตอเดือน เปนตน โดยการใชสถิติเชิงพรรณ
รา คือ การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ ดังนี้
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยาง 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
147 
253 

 
36.75 
63.25 

รวม 400 100 
2. อาย ุ

ต่ํากวา 20 ป 
21-25 ป 
26-30 ป 
มากกวา 30 ปขึ้นไป 

 
109 
180 
64 
47 

 
27.25 
45.00 
16.00 
11.75 

รวม 400 100.0 
3. สถานภาพ 

โสด 
สมรส 
หมาย/หยาราง 
แยกกนัอยู 

 
338 
54 
6 
2 

 
84.50 
13.50 
1.50 
0.50 

รวม 400 100.0 
4. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจาง 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกจิสวนตวั 
อ่ืนๆ 

 
154 
38 
20 
94 
79 
15 

 
38.50 
9.50 
5.00 
23.50 
19.75 
3.75 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมตัวอยาง (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ต่ํากวา 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 บาทขึ้นไป 

 
129 
154 
59 
32 
8 
18 

 
32.25 
38.50 
14.75 
8.00 
2.00 
4.50 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สามารถ
อธิบายไดดังนี ้

เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 และเพศ
หญิง มีจํานวน 253 คิดเปนรอยละ 63.25 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย 

อาย ุผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีอายุอยูในชวง ต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 109 คน คิด
เปนรอยละ 27.25 ผูท่ีมีอายุอยูในชวง 21 – 25 ป มีจํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ผูท่ีมีอายุอยู
ในชวง 26 – 30 ป มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ผูท่ีมีอายุอยูในชวง มากกวา 30 ป ขึ้นไป มี
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีมีอายุอยูใชวง 
21 – 25 ป รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป, ผูท่ีมีอายุอยูในชวง 26 – 30 ป และ ผูท่ีมีอายุอยูในชวง 
มากกวา 30 ป ขึ้นไป ตามลําดับ 

สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีมีสถานะโสดจํานวน 338 คน คิดเปน
รอยละ 84.50 ผูท่ีมีสถานะสมรสจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ผูท่ีมีสถานะหมาย/หยาราง
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 และ ผูท่ีมีสถานะแยกกันอยูจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 สรุป
ไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีมีสถานะโสด รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานะสมรส, ผูท่ีมี
สถานะหมาย/หยาราง และ ผูท่ีมีสถานะแยกกันอยู ตามลําดับ 

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 154 คน คิด
เปนรอยละ 38.50 เปนผูท่ีมีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 เปนผูท่ี
มีอาชีพ รับจาง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 เปนผูท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 
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94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 เปนผูท่ีมีอาชีพ ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 
19.75 เปนผูท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเปนผูท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน, ประกอบธุรกิจ
สวนตัว, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, รับจาง และ อาชีพอ่ืนๆ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ 
มัธยมศึกษา/ปวช จํานวน 116 คิดเปนรอยละ 29.00 ผู ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ผูท่ีมีระดับการศึกษา
สูงสุดในระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.75 ผูท่ีมีระดับการศึกษา
สูงสุดในระดับ ปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 สรุปไดวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา รองลงมา
คือ มัธยมศึกษา/ปวช, ปริญญาโทหรือสูงกวา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ตามลําดับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี ต่ํากวา 
10,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 10,001 – 20,000 
บาทจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 20,001 – 30,000 บาท 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75 ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 32 
คน คิดเปนรอยละ 8.00 ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 2.00 ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี มากกวา 50,000 บาทขึ้นไปจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.50 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 10,001 – 20,000 
บาท รองลงมาคือ ต่ํากวา 10,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท, มากกวา 
50,000 บาทขึ้นไป และ 40,001 – 50,000 บาท ตามลําดับ   

1.2 การวิเคราะหลักษณะและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาผานทางส่ืออินเทอรเน็ต 
เปนการสอบถามท่ีเกี่ยวของกับเหตุผลท่ีเคยและไมเคยใชบริการซ้ือเส้ือผาผานทาง

ส่ืออินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง โดยการใชสถิติเชิงพรรณรา คือ การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของผูท่ีเคยและไมเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภท
เส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต 

การใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเนต็ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เคย 
2. ไมเคย 

301 
99 

75.25 
24.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตวัอยาง จํานวน 400 คน สามารถอธิบาย
ไดดังนี้ มีผูท่ีเคยใชบรกิารซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตจํานวน 301 คน คิดเปน
รอยละ 75.25 และผูท่ีไมเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตจํานวน 99 คน 
คิดเปนรอยละ 24.75 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีเคยใชบรกิารซ้ือสินคาประเภท
เส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตมากกวา ผูท่ีไมเคยใชบรกิารซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบ
อินเทอรเน็ต 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละสําหรับเหตุผลท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามยังไมเคย

ใชบริการ 
เหตุผลที่ทําใหยงัไมเคยใชบริการ จํานวน  รอยละ 

1. ยังไมมีความประสงคจะส่ังซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต 
2. ยังไมมีสินคาหรือบริการท่ีตรงตามความตองการจะซ้ือ 
3. กลัวสินคาท่ีไดรับมีลักษณะไมตรงตามท่ีลงขายไว 
4. ไมม่ันใจวาจะไดรับสินคาหรือบรกิารตามท่ีส่ัง 
5. กลัวขอมูลท่ีใชในการทําธุรกรรมการซ้ือถูกเปดเผย 
6. ราคาท่ีขายมีราคาตางกับราคาตามทองตลาดไมมาก 
7. มีราคาคาใชจายในการจดัสงท่ีสูง 
8. ระบบในการใชเพ่ือชําระเงินไมมีความสะดวกเพียงพอ 
9. ไมม่ันใจในความปลอดภยักรณีท่ีชําระผานบัตรเครดิต 
10. ใชเวลานานกวาจะไดรับสินคาหรือบริการ 

52 
44 
46 
41 
22 
28 
19 
27 
34 
25 

15.38 
13.02 
13.61 
12.13 
6.51 
8.28 
5.62 
7.99 
10.06 
7.40 

รวม 338 100 
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จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับเหตุผลท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามยังไม
เคยใชบริการของกลุมตัวอยาง  400 คนมีจํานวน 99 คนท่ีไมเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผา
ผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายไดดังนี้ มีผูท่ีตอบวา ยังไมมีความประสงคจะส่ังซ้ือสินคา
และบริการผานระบบอินเตอรเน็ตจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 24.75 ผูท่ีตอบวา ยังไมมีสินคาหรือ
บริการท่ีตรงตามความตองการจะซ้ือ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 13.02 ผูท่ีตอบวา กลัวสินคาท่ี
ไดรับมีลักษณะไมตรงตามท่ีลงขายไวบนอินเตอรเน็ต จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 13.61 ผูท่ีตอบ
วา ไมม่ันใจวาจะไดรับสินคาหรือบริการตามท่ีส่ังบนอินเตอรเน็ต จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
12.13 ผูท่ีตอบวา กลัวขอมูลท่ีใชในการทําธุรกรรมการซ้ือถูกเปดเผยออกไป จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 6.51 ผูท่ีตอบวา ราคาท่ีลงขายผานระบบอินเตอรเน็ตมีราคาตางกับราคาตามทองตลาดไม
มาก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 8.28 ผูท่ีตอบวา มีราคาคาใชจายในการจัดสงท่ีสูง จํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 5.62 ผูท่ีตอบวา ระบบในการใชเพ่ือชําระเงินในการซ้ือและบริการไมมีความสะดวก
เพียงพอ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.99 ผูท่ีตอบวา ไมม่ันใจในความปลอดภัยในเรื่องของการ
เก็บความลับในกรณีท่ีชําระผานบัตรเครดิต จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.06 ผูท่ีตอบวา ใช
เวลานานกวาจะไดรับสินคาหรือบริการ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.40 สรุปไดวา เหตุผล
สวนมากท่ีทําใหยังไมเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต คือ ยังไมมีความ
ประสงคจะส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลัวสินคาท่ีไดรับ
มีลักษณะไมตรงตามท่ีลงขายไวบนอินเตอรเน็ต, ยังไมมีสินคาหรือบริการท่ีตรงตามความตองการ
จะซ้ือ, ไมม่ันใจวาจะไดรับสินคาหรือบริการตามท่ีส่ังบนอินเตอรเน็ต, ไมม่ันใจในความปลอดภัย
ในเรื่องของการเก็บความลับในกรณีท่ีชําระผานบัตรเครดิต, ราคาท่ีลงขายผานระบบอินเตอรเน็ตมี
ราคาตางกับราคาตามทองตลาดไมมาก, ระบบในการใชเพ่ือชําระเงินในการซ้ือและบริการไมมี
ความสะดวกเพียงพอ, ใชเวลานานกวาจะไดรับสินคาหรือบริการ, กลัวขอมูลท่ีใชในการทําธุรกรรม
การซ้ือถูกเปดเผยออกไป และ มีราคาคาใชจายในการจัดสงท่ีสูง ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยและไมเคยไดยินหรือ

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
ขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต จํานวน (คน) รอยละ 

1. เคย 
2. ไมเคย 

91 
8 

91.92 
8.08 

รวม 99 100 
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จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยและไมเคยไดยิน
หรือไดรับขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยาง  400 คน
มีจํานวน 99 คนท่ีไมเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบาย
ไดดังนี้ มีผูท่ีเคยไดยินหรือไดรับขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 91.92 มีผูท่ีไมเคยไดยินหรือไดรับขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและ
บริการผานระบบอินเตอรเน็ต จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.08 สรุปไดวา มีผูท่ีเคยไดยินหรือไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต มากกวา ผูท่ีไมเคยไดยินหรือไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของผูตอบแบสอบถามท่ีคิดวาในอนาคตวาจะมี

โอกาสใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตหรือไม 
โอกาสในอนาคต จํานวน (คน) รอยละ 

1. ซ้ือแนนอน 
2. ไมซ้ือแนนอน 
3. ยังไมแนใจ 

28 
10 
61 

28.28 
10.10 
61.62 

รวม 99 100 
 
 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีคิดวาในอนาคตวา

จะมีโอกาสใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตหรือไม ของกลุมตัวอยาง  400 
คนมีจํานวน 99 คนท่ีไมเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถ
อธิบายไดดังนี้ มีผูท่ีตอบวาซ้ือแนนอน จํานวน 28 ตน คิดเปนรอยละ 28.28 ผูท่ีตอบวา ไมซ้ือ
แนนอน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.10 และผูท่ีตอบวายังไมแนใจ จํานวน 61 คน คิดเปนรอย
ละ 61.62 สรุปไดวา มีผูท่ีตอบวายังไมแนใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูท่ีตอบวาซ้ือแนนอน และ ไม
ซ้ือแนนอนตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละสําหรับเหตุผลท่ีทําใหทานเลือกใชบริการ 
เหตุผลที่ทําใหเลือกใชบริการ จํานวน  รอยละ 

1. มีตนทุนในการซ้ือจากชองทางอ่ืนสูงกวาการส่ังซ้ือจาก
อินเตอรเน็ต  
2. การเลือกซ้ือสินคาไดงาย สะดวกรวดเรว็ 
3. สินคาและบริการมีความหลากหลาย และมีราคาถูก 
4. เปรียบเทียบราคาและขอมูลสินคาไดงายกวาชองทางอ่ืน 
5. เปดบริการใหใชไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี 

94 
213 
134 
117 
135 

13.56 
30.74 
19.34 
16.88 
19.4 

รวม 693 100 
 

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับเหตุผลท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามเลือกใช
บริการของกลุมตัวอยาง  400 คนมีจํานวน 301 คนท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายไดดังนี ้มีผูท่ีตอบวา มีตนทุนในการซ้ือจากชองทางอ่ืนตามตลาด
ท่ัวไปสูงกวาการส่ังซ้ือจากระบบอินเตอรเน็ต (คาใชจายการเดินทาง) จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 
13.56 ผูท่ีตอบวา การเลือกซ้ือสินคาไดงาย สะดวกรวดเร็ว จํานวน 213 คิดเปนรอยละ 30.74 ผูท่ี
ตอบวา สินคาและบริการมีความหลากหลายใหเลือกซ้ือ มีราคาถูก จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 
19.34 ผูท่ีตอบวา 117 คน คิดเปนรอยละ 16.88 ผูท่ีตอบวา เปดบริการใหใชไดตลอดเวลาและทุก
สถานท่ี จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 19.48 สรุปไดวาเหตุผลสวนมากท่ีทําใหเลือกใชบริการมาก
ท่ีสุดคือการเลือกซ้ือสินคาไดงาย สะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ เปดบริการใหใชไดตลอดเวลาและ
ทุกสถานท่ี, สินคาและบริการมีความหลากหลายใหเลือกซ้ือ มีราคาถูก, เปรียบเทียบราคาและขอมูล
สินคาทําไดงายกวาเม่ือเทียบกับชองทางอ่ืน, มีตนทุนในการซ้ือจากชองทางอ่ืนตามตลาดท่ัวไปสูง
กวาการส่ังซ้ือจากระบบอินเตอรเน็ต (คาใชจายการเดินทาง) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและ
บริการผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีไดรับ 

ความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
1. นอยท่ีสุด 
2. นอย 
3. ปานกลาง 
4. มาก 
5. มากท่ีสุด 

1 
31 
167 
91 
11 

0.33 
10.30 
55.48 
30.23 
3.65 

รวม 301 100 
 

จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจใน
คุณภาพของสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีไดรบัของกลุมตัวอยาง  400 คนมีจํานวน 301 
คนท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายไดดังนี้ มีผูท่ี
ไดรับความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.33 ผูท่ีไดรับความพึงพอใจใน
ระดับนอย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.30 ผูท่ีไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 
167 คน คิดเปนรอยละ 55.48 ผูท่ีไดรับความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 
30.23 ผูท่ีไดรับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 3.65 สรุปไดวา 
สวนมากเปนผูท่ีไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลางมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับมาก, ระดับ
นอย, ระดับมากท่ีสุด และ ระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของความถ่ีในการซ้ือสินคาและบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ต 
ความถี่ในการซ้ือสินคาผานระบบอนิเทอรเน็ต จํานวน (คน) รอยละ 

1. สัปดาหละ 1 ครั้ง 
2. เดือนละ 1 ครั้ง 
3. เดือนละมากกวา 1 ครั้ง 
4. ปละ 1 ครั้ง 
5. อ่ืนๆ 

8 
101 
103 
59 
30 

2.66 
33.55 
34.22 
19.60 
9.97 

รวม 301 100 
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จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามถึงความถ่ีในการซ้ือ
สินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง  400 คนมีจํานวน 99 คนท่ีไมเคยใช
บริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายไดดังนี้ มีผูท่ีซ้ือสินคาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.66 มีผูท่ีซ้ือสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 33.55 มีผูท่ี ซ้ือสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต เดือนละมากกวา 1 ครั้ง จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 34.22 มีผูท่ีซ้ือสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต ปละ 1 ครั้ง จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.60 มีผูท่ีตอบวาอ่ืน เชน ซ้ือสินคาผาน
ระบบอินเทอรเนต็ ประมาณ 2-3 เดือน/ครั้ง, ปละ 2-3 ครั้ง, ปละ 3-4 ครั้ง, นานๆที จํานวน 30 คน 
คิดเปนรอยละ 9.97 สรุปไดวา สวนมากมีความถ่ีในการซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต เดือนละ
มากกวา 1 ครั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ เดือนละ 1 ครั้ง, ปละ 1 ครั้ง, อ่ืนๆ และ สัปดาหละ 1 ครั้ง 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของจํานวนเส้ือผาท่ีซ้ือในแตละครั้ง 

จํานวนเส้ือผาที่ซ้ือในแตละคร้ัง จํานวน (คน) รอยละ 
1. 1 ช้ิน 
2. 2 ช้ิน 
3. 3 ช้ิน 
4. 4 ช้ินขึ้นไป 

149 
118 
18 
16 

49.50 
39.20 
5.98 
5.32 

รวม 301 100 
 

จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามถึงจํานวนเส้ือผาท่ีซ้ือ
ในแตละครั้งของกลุมตัวอยาง  400 คนมีจํานวน 301 คนท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายไดดังนี ้มีผูท่ีซ้ือเส้ือผา 1 ช้ินตอครั้ง จํานวน 149 คน คิดเปนรอย
ละ 49.50 ผูท่ีซ้ือเส้ือผา 2 ช้ินในแตละครั้ง จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 39.20 ผูท่ีซ้ือเส้ือผา 3 ช้ิน
ตอครั้ง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.98 ผูท่ีซ้ือเส้ือผา 4 ช้ินขึ้นไปตอครั้ง จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 5.32 สรุปไดวา สวนมากเปนผูท่ีซ้ือเส้ือผา 1 ช้ินตอครั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ ซ้ือเส้ือผา 2 
ช้ินตอครั้ง, ซ้ือเส้ือผา 3 ช้ินตอครั้ง และ ซ้ือเส้ือผา 4 ช้ินขึ้นไปตอครั้ง 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของประเภทของเส้ือผาท่ีทานส่ังซ้ือผานระบบ
อินเทอรเน็ต 

ประเภทของเส้ือผา จํานวน (คน) รอยละ 
1. ชุดทํางาน  
2. ชุดลําลอง 
3. ชุดกีฬา 
4. ชุดราตร ี
5. ชุดสูท 
6. ชุดกันหนาว 
7. ชุดไทย 
8. ชุดแตงกายเลียนแบบหรือชุดคอสเพลย 

27 
211 
15 
5 
5 
22 
0 
16 

8.97 
70.10 
4.98 
1.66 
1.66 
7.31 
0.00 
5.32 

รวม 301 100 
 

จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามถึงประเภทของเส้ือผา
ท่ีทานส่ังซ้ือผานระบบอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 400 คนมีจํานวน 301 คนท่ีเคยใชบริการซ้ือ
สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายไดดังนี้ มีผูท่ีซ้ือเส้ือผาประเภท ชุด
ทํางาน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 8.97 ผูท่ีซ้ือเส้ือผาประเภท ชุดลําลอง จํานวน 211 คน คิดเปน
รอยละ 70.10 ผูท่ีซ้ือเส้ือผาประเภท ชุดกีฬา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.98 ผูท่ีซ้ือเส้ือผา
ประเภท ชุดราตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.66 ผูท่ีซ้ือเส้ือผาประเภท ชุดสูท จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 1.66 ผูท่ีซ้ือเส้ือผาประเภท ชุดกันหนาว จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 7.31 ไมมีผูท่ีซ้ือ
เส้ือผาประเภท ชุดไทย ผูท่ีซ้ือเส้ือผาประเภท ชุดแตงกายเลียนแบบหรือชุดคอสเพลย จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 5.32 สรุปไดวา เส้ือผาประเภทท่ีมีผูท่ีซ้ือสวนมากคือ ชุดลําลอง มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ชุดทํางาน, ชุดกันหนาว, ชุดแตงกายเลียนแบบหรือชุดคอสเพลย, ชุดกีฬา และ ชุดราตรีชุดสูท 
ตามลําดับ ซ่ึงชุดราตรีและชุดสูท มีจํานวนเทากัน 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของรูปแบบของเส้ือผาท่ีทานส่ังซ้ือผานระบบ
อินเทอรเน็ต 

รูปแบบของเส้ือผา จํานวน (คน) รอยละ 
1. แบบแฟช่ัน 
2. แบบเรียบงาย 
3. แบบแปลกใหม  
4. แบบท่ีใสไดหลายโอกาส 
5. แบบเหมาะสมตามลักษณะของผูสวมใส 

80 
43 
23 
68 
87 

26.58 
14.29 
7.64 
22.59 
28.90 

รวม 301 100 
 

จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามถึงรูปแบบของเส้ือผา
ท่ีทานส่ังซ้ือผานระบบอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 400 คนมีจํานวน 301 คนท่ีเคยใชบริการซ้ือ
สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายไดดังนี้ มีผูท่ีซ้ือเสือผารูปแบบแฟช่ัน 
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.58 ผูท่ีซ้ือเสือผารูปแบบเรียบงาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
14.29 ผูท่ีซ้ือเสือผารูปแบบแปลกใหม จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.64 ผูท่ีซ้ือเสือผารูปแบบท่ีใส
ไดหลายโอกาส จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.59 ผูท่ีซ้ือเสือผารูปแบบท่ีเหมาะสมตามลักษณะ
ของผูสวมใส จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 28.90 สรุปไดวา เส้ือผารูปแบบท่ีมีผูท่ีซ้ือสวนมากคือ 
รูปแบบเหมาะสมตามลักษณะของผูสวมใส มากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบแฟช่ัน, แบบท่ีใสไดหลาย
โอกาส, แบบเรียบงาย และ แบบแปลกใหม ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของราคาเฉล่ียของสินคาท่ีเลือกซ้ือผานระบบ

อินเทอรเน็ตในแตละครั้ง โดยประมาณ 
ราคาเฉล่ียของสินคา จํานวน (คน) รอยละ 

1. นอยกวา 500 บาท  
2. 501 – 1,000 บาท 
3. 1,001 – 1,500 บาท  
4. 1,501 – 2,000 บาท 
5. 2,001 – 3,000 บาท 
6. มากกวา 3,000 ขึ้นไป 

83 
135 
42 
25 
13 
3 

27.57 
44.85 
13.95 
8.31 
4.32 
1.00 

รวม 301 100 
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จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามถึงราคาเฉล่ียของ
สินคาท่ีเลือกซ้ือผานระบบอินเทอรเน็ตในแตละครั้ง โดยประมาณ ของกลุมตัวอยาง 400 คนมี
จํานวน 301 คนท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายได
ดังนี้ มีผูท่ีซ้ือสินคามีราคาเฉล่ียในแตละครั้ง นอยกวา 500 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 27.57 
ผูท่ีซ้ือสินคามีราคาเฉล่ียในแตละครั้ง 501 – 1,000 บาท จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 44.85 ผูท่ีซ้ือ
สินคามีราคาเฉล่ียในแตละครั้ง 1,001 – 1,500 บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 13.95 ผูท่ีซ้ือ
สินคามีราคาเฉล่ียในแตละครั้ง 1,501 – 2,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.31 ผูท่ีซ้ือสินคา
มีราคาเฉล่ียในแตละครั้ง 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.32 ผูท่ีซ้ือสินคามีราคา
เฉล่ียในแตละครั้ง มากกวา 3,000 ขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.00 สรุปไดวา ราคาเฉล่ียของ
สินคาในแตละครั้งท่ีผูซ้ือสวนมากคือ 501 – 1,000 บาท จํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ นอยกวา 500 
บาท, 1,001 – 1,500 บาท, 1,501 – 2,000 บาท, 2,001 – 3,000 บาท และ มากกวา 3,000 บาท 
ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละของวิธีการท่ีทานใชชําระเงินในการซ้ือสินคาและ

บริการผานระบบอินเทอรเน็ต 
วิธีการในการชําระเงนิ จํานวน (คน) รอยละ 

1. บัตรเครดติ 
2. โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 
3. พัสดุเก็บเงินปลายทาง 
4. จายเงินสดเม่ือไดรับของ 
5. อ่ืนๆ 

24 
252 
14 
8 
3 

7.97 
83.72 
4.65 
2.66 
1.00 

รวม 195 100 
 

จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูตอบแบบสอบถามถึงวิธีการท่ีทานใช
ชําระเงินในการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต โดยประมาณ ของกลุมตัวอยาง 400 คน
มีจํานวน 301 คนท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถอธิบายได
ดังนี้ มีผูท่ีใชวิธีการชําระเงินผานบัตรเครดิต จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.97 ผูท่ีใชวิธีการโอน
เงินเขาบัญชีธนาคาร จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 83.72 ผูท่ีใชวิธีการพัสดุเก็บเงินปลายทาง 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.65 ผูท่ีใชวิธีการจายเงินสดเม่ือไดรับของ จํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 2.66 ผูท่ีใชวิธีการอ่ืนๆ  เชน แลวแตขอตกลง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.00 สรุปไดวา 
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วิธีการในการชําระเงินสวนมากคือ การโอนเขาบัญชีธนาคาร มากท่ีสุด รองลงมาคือ ชําระดวยบัตร
เครดิต, พัสดุเก็บเงินปลายทาง, จายเงินสดเม่ือไดรับของ และ อ่ืนๆ ตามลําดับ 

1.3 การวิเคราะหแนวความคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 
เปนการสอบถามเกี่ยวกับ ระดับการตดัสินใจใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผาน

ระบบอินเทอรเน็ต ไดแก 1. ดานผลิตภณัฑ 2. ดานราคา 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4. ดานการ
สงเสริมการขาย 5. ดานบุคลากร 6. ดานกระบวนการใหบรกิาร และ 7. ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ โดยการใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี ้

 
ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญในการตดัสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต ดานผลิตภัณฑและบริการ  
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ

และบริการ 
ระดับการตัดสินใจ (รอยละ) 푋 푆. 퐷. ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   

รูปแบบของเสื้อผามีความ
แตกตางจากทองตลาด 

45 
(14.95) 

133 
(44.19) 

115 
(38.21) 

8 
(2.66) 

0 
(0.00) 

3.7143 .74706 มาก 

คุณภาพของเสื้อผา มีคุณภาพดี 
 

112 
(37.21) 

95 
(37.21) 

86 
(28.57) 

8 
(2.66) 

0 
(0.00) 

4.0332 .87496 มาก
ท่ีสุด 

มีความทันสมัย ออกแบบ
สวยงามตรงตามความตองการ 

59 
(19.60) 

184 
(61.13) 

55 
(18.27) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

3.9934 .64804 มาก 

มีความหลากหลายท้ังรูปแบบ 
และไซดท่ีลูกคาตองการ 

49 
(16.28) 

165 
(54.82) 

78 
(25.91) 

9 
(2.99) 

0 
(0.00) 

3.8439 .72033 มาก 

มีตราสินคาและบรรจุภัณฑท่ี
สวยงาม 

24 
(7.97) 

109 
(36.21) 

135 
(44.85) 

27 
(8.97) 

5 
(1.66) 

3.4086 .83813 ปาน
กลาง 

รวม  3.7986 .76570 มาก 

 
จากตาราง 17 สามารถอธิบายไดวาประชากรกลุมตัวอยาง (n = 400) ใหความสําคัญตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต เกี่ยวกับปจจัย ดานผลิตภัณฑและ
บริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.7986 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.76570 และเม่ือพิจารณาความสําคัญในแตละปจจัยตามลําดับ พบวา  

รูปแบบของเส้ือผามีความแตกตางจากทองตลาด มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.7143 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74706 
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คุณภาพของเส้ือผา มีคุณภาพด ีมีความสําคญัอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย เทากับ 
4.0332 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.87496 

มีความทันสมัย ออกแบบสวยงามตรงตามความตองการ มีความสําคัญอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.9934 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากบั 0.64804 

มีความหลากหลายท้ังรูปแบบ และไซดท่ีลูกคาตองการ สะดวกสบาย มีความสําคัญอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.8439 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72033 

มีตราสินคาและบรรจภุัณฑท่ีสวยงาม มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.4086 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.83813 
 
ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญในการตดัสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต ดานราคา  
ปจจัยทางดานราคา ระดับการตัดสินใจ (รอยละ) 푋 푆. 퐷. ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   

ราคาถูกกวาซื้อจากชองทาง
อื่น 

56 
(18.60) 

122 
(40.53) 

109 
(36.21) 

13 
(4.32) 

1 
(0.33) 

3.7276 .82394 มาก 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคา 

63 
(20.93) 

117 
(38.87) 

117 
(38.87) 

4 
(1.33) 

0 
(0.00) 

3.7940 .78151 มาก 

การแสดงราคาสินคาและ
บริการไวอยางชัดเจน 

50 
(16.61) 

143 
(47.51) 

94 
(31.23) 

14 
(4.65) 

0 
(0.00) 

3.7608 .78055 มาก 

คาใชจายในการจัดสงมีความ
เหมาะสม 

53 
(17.61) 

124 
(41.20) 

114 
(37.87) 

10 
(3.32) 

0 
(0.00) 

3.7309 .78571 มาก 

ความสะดวกในการชําระเงิน 
 

81 
(26.91) 

154 
(51.16) 

66 
(21.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.0498 .69822 มาก 

รวม  3.8126 .77398 มาก 

 
จากตารางท่ี 18 สามารถอธิบายไดวาประชากรกลุมตวัอยาง (n = 400) ใหความสําคญัตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเนต็ เกี่ยวกับปจจัย ดานราคา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.8126 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77398 และเม่ือพิจารณา
ความสําคัญในแตละปจจัยตามลําดับ พบวา  
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ราคาถูกกวาซ้ือจากชองทางอ่ืน มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.7276 
คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.82394 

ราคาเหมาะสมกับคณุภาพของสินคา มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.7940 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78151 

การแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.7608 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78055 

คาใชจายในการจัดสงมีความเหมาะสม มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.7309 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78571 

ความสะดวกในการชําระเงิน มีความสําคญัอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.0498 คา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69822 
 
ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญในการตดัสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต ดานชองทางการจัดจําหนาย  
ปจจัยทางดานชองทางการ

จัดจําหนาย 
ระดับการตัดสินใจ (รอยละ) 푋 푆. 퐷. ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   

ความสะดวกของข้ันตอนการ
สั่งซื้อท่ีงาย 

76 
(25.25) 

144 
(47.84) 

81 
(26.91) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.9834 .72323 มาก 

ความหลากหลายของชองทาง
ในการเลือกซื้อ 

80 
(26.58) 

146 
(48.50) 

66 
(21.93) 

9 
(2.99) 

0 
(0.00) 

3.9867 .77877 มาก 

เว็บไซตผูใหบริการมีการใช
งานท่ีงาย 

70 
(23.26) 

150 
(49.83) 

77 
(25.58) 

4 
(1.33) 

0 
(0.00) 

3.9502 .73542 มาก 

เว็บไซตมีความนาเช่ือถือมีการ
จดทะเบียนพาณิชย 

60 
(19.93) 

114 
(37.87) 

108 
(35.88) 

18 
(5.98) 

1 
(0.33) 

3.7110 .86382 มาก 

สามารถสั่งสินคาไดตลอด 24 
ช่ัวโมง 

80 
(26.58) 

130 
(43.19) 

81 
(26.91) 

9 
(2.99) 

1 
(0.33) 

3.9269 .82541 มาก 

รวม  3.9116 .78533 มาก 

 
จากตารางท่ี 19 สามารถอธิบายไดวาประชากรกลุมตวัอยาง (n = 400) ใหความสําคญัตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเนต็ เกี่ยวกับปจจัย ดานชองทางการจดั
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จําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.9116 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.78533 และเม่ือพิจารณาความสําคญัในแตละปจจัยตามลําดับ พบวา 

ความสะดวกของขั้นตอนการส่ังซ้ือท่ีงาย มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.9834 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72323 

ความหลากหลายของชองทางในการเลือกซ้ือ มีความสําคญัอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.9867 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77877 

เว็บไซตผูใหบริการมีการใชงานท่ีงาย มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.9502 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.73542 

เว็บไซตมีความนาเช่ือถือมีการจดทะเบียนพาณิชย มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.7110 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.86382 

สามารถส่ังสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.9269 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.82541 
 
ตารางท่ี 20  แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญในการตดัสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต ดานการสงเสริมการขาย  
ปจจัยทางดานการสงเสริม

การขาย 
ระดับการตัดสินใจ (รอยละ) 푋 푆. 퐷. ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   

การรับประกันในการจัดสง
สินคา 

35 
(11.63) 

131 
(43.52) 

104 
(34.55) 

29 
(9.63) 

2 
(0.66) 

3.5581 .84505 มาก 

การบริการติดตามหลังการขาย 
 

29 
(9.63) 

96 
(31.89) 

124 
(41.20) 

40 
(13.29) 

12 
(3.99) 

3.2990 .95410 ปาน
กลาง 

การลดราคาสินคาและ
โปรโมช่ันตางๆ 

40 
(13.29) 

167 
(55.48) 

75 
(24.92) 

18 
(5.98) 

1 
(0.33) 

3.7542 .76986 มาก 

การใหสิทธิพิเศษสาํหรับการ
ใชบริการในครั้งตอไป 

30 
(9.97) 

119 
(39.53) 

110 
(36.54) 

41 
(13.62) 

1 
(0.33) 

3.4518 .86130 มาก 

การใหของสมนาคุณแกลูกคา 
 

29 
(9.63) 

104 
(34.55) 

119 
(39.53) 

43 
(14.29) 

6 
(1.99) 

3.3555 .91098 ปาน
กลาง 

รวม  3.4837 .86825 มาก 
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จากตารางท่ี 20 สามารถอธิบายไดวาประชากรกลุมตวัอยาง (n = 400) ใหความสําคญัตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเนต็ เกี่ยวกับปจจัย ดานการสงเสริมการขาย 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.4837 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.86825 และ
เม่ือพิจารณาความสําคัญในแตละปจจยัตามลําดับ พบวา 

การรับประกันในการจดัสงสินคา มีความสําคัญอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.5581 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.84505 

การบรกิารติดตามหลังการขาย มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.2990 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.95410 

การลดราคาสินคาและโปรโมช่ันตางๆ มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.7542 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.76986 

การใหสิทธิพิเศษสําหรับการใชบริการในครั้งตอไป มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.4518 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.86130 

การใหของสมนาคุณแกลูกคา มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.3555 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.91098 
 
ตารางท่ี 21 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญในการตดัสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต ดานบุคลากร  
ปจจัยทางดานบุคลากร ระดับการตัดสินใจ (รอยละ) 푋 푆. 퐷. ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   

พนักงานมีความรูในตัวสินคา
และบริการ 

51 
(16.94) 

127 
(42.19) 

113 
(37.54) 

8 
(2.66) 

2 
(0.66) 

3.7209 .79699 มาก 

พนักงานมีความรูความชํานาญ
ในการแกไขปญหา 

54 
(17.94) 

127 
(42.19) 

110 
(36/54) 

8 
(2.66) 

2 
(0.66) 

3.7409 .80372 มาก 

พนักงานมีความสามารถใน
การเสนอทางเลือกใหลูกคาได 

57 
(18.94) 

120 
(39.87) 

107 
(35.55) 

15 
(4.98) 

2 
(0.66) 

3.7143 .85133 มาก 

พนักงานมีมารยาทในการ
พูดคุย 

62 
(20.60) 

140 
(46.51) 

89 
(29.57) 

8 
(2.66) 

2 
(0.66) 

3.8372 .80213 มาก 

การบริการของพนักงานใน
การขาย 

59 
(19.60) 

131 
(43.52) 

103 
(34.22) 

6 
(1.99) 

2 
(0.66) 

3.7940 .79839 มาก 

รวม  3.7614 .81051 มาก 
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จากตารางท่ี 21 สามารถอธิบายไดวาประชากรกลุมตวัอยางใหความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต เกีย่วกับปจจัย ดานบุคลากร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.7614 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.81051 และเม่ือพิจารณา
ความสําคัญในแตละปจจัยตามลําดับ พบวา 

พนักงานมีความรูในตัวสินคาและบริการ มีความสําคญัอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.7209 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79699 

พนักงานมีความรูความชํานาญในการแกไขปญหา มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.7409 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.80372 

พนักงานมีความสามารถในการเสนอทางเลือกใหลูกคาได มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.7143 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.85133 

พนักงานมีมารยาทในการพูดคยุ มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.8372 
คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.80213 

การบรกิารของพนกังานในการขาย มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.7940 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79839 
 
ตารางท่ี 22 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญในการตดัสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต ดานกระบวนการใหบริการ  
ปจจัยทางดาน

กระบวนการใหบรกิาร 
ระดับการตัดสินใจ (รอยละ) 푋 푆. 퐷. ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   

เว็บไซตมีภาพพจนท่ีดีไดรับ
ความไววางใจนาเช่ือถือ 

85 
(28.24) 

132 
(43.85) 

80 
(26.58) 

3 
(1.00) 

1 
(0.33) 

3.9867 .78729 มาก 

เว็บไซตมีรูปแบบท่ีสวยงาม 
ดึงดูดความสนใจลูกคา 

56 
(18.60) 

179 
(59.47) 

63 
(20.93) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

3.9568 .65939 มาก 

เว็บไซตมีการปรับปรุงขอมูล
ของสินคาสมํ่าเสมอ 

118 
(39.20) 

106 
(35.22) 

69 
(22.92) 

7 
(2.33) 

1 
(0.33) 

4.1063 .85751 มาก
ท่ีสุด 

เว็บไซตมีการออกแบบท่ีเพื่อ
ความสะดวกในการใช 

70 
(23.26) 

143 
(47.51) 

80 
(26.58) 

8 
(2.66) 

0 
(0.00) 

3.9136 .77407 มาก 

มีการเปรียบเทียบราคาให
ลูกคาเลือกในการตัดสินใจ 

44 
(14.62) 

143 
(47.51) 

97 
(32.23) 

14 
(4.65) 

3 
(1.00) 

3.7010 .81053 มาก 

รวม  3.9328 .77775 มาก 
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จากตารางท่ี 22 สามารถอธิบายไดวาประชากรกลุมตวัอยาง (n = 400) ใหความสําคญัตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเนต็ เกี่ยวกับปจจัย ดานกระบวนการ
ใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.9328 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.77775 และเม่ือพิจารณาความสําคญัในแตละปจจัยตามลําดับ พบวา 

เว็บไซตมีภาพพจนท่ีดีไดรับความไววางใจนาเช่ือถือ มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.9867 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78729 

เว็บไซตมีรูปแบบท่ีสวยงาม ดึงดดูความสนใจลูกคา มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.9568 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.65939 

เว็บไซตมีการปรับปรุงขอมูลของสินคาสมํ่าเสมอ มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉล่ีย เทากับ 4.1063 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.85751 

เว็บไซตมีการออกแบบท่ีเพ่ือความสะดวกในการใช มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.9136 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77407 

มีการเปรียบเทียบราคาใหลูกคาเลือกในการตัดสินใจ มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.7010 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.81053 
 
ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญในการตดัสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต ดานการสรางและนําเสนอลักษณะกายภาพ  
ปจจัยทางดานการสราง

และนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ระดับการตัดสินใจ (รอยละ) 푋 푆. 퐷. ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

   

เว็บไซตมีการข้ึนทะเบียนท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย 

75 
(24.92) 

118 
(39.20) 

95 
(31.56) 

13 
(4.32) 

0 
(0.00) 

3.8472 .84650 มาก 

การชําระเงินผานบัตรเครดิตท่ี
มีความปลอดภัย 

62 
(20.60) 

126 
(41.86) 

100 
(33.22) 

13 
(4.32) 

0 
(0.00) 

3.7874 .81730 มาก 

มีระบบอํานวยความสะดวก
ใหลูกคาท่ีเคยใชบริการมาแลว 

71 
(23.59) 

122 
(40.53) 

101 
(33.55) 

7 
(2.33) 

0 
(0.00) 

3.8538 .80326 มาก 

มีบริการสําหรับตอบคําถาม
ลูกคาสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

60 
(19.93) 

127 
(42.19) 

100 
(33.22) 

14 
(4.65) 

0 
(0.00) 

3.7741 .81780 มาก 

มีการเก็บรักษาขอมูลของ
ลูกคาไวเปนความลับ 

89 
(29.57) 

108 
(35.88) 

97 
(32.23) 

7 
(2.33) 

0 
(0.00) 

3.9269 .84141 มาก 

รวม  3.8378 .82525 มาก 
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จากตารางท่ี 23 สามารถอธิบายไดวาประชากรกลุมตวัอยาง (n = 400) ใหความสําคญัตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเนต็ เกี่ยวกับปจจัย ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.8378 คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.82525 และเม่ือพิจารณาความสําคญัในแตละปจจัยตามลําดับ พบวา 

เว็บไซตมีการขึ้นทะเบียนท่ีถูกตองตามกฎหมาย มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.8472 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.84650 

การชําระเงินผานบัตรเครดิตท่ีมีความปลอดภัย มีความสําคญัอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.7874 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.81730 

มีระบบอํานวยความสะดวกใหลูกคาท่ีเคยใชบริการมาแลว มีความสําคัญอยูในระดับ
มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.8538 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.80326 

มีบริการสําหรับตอบคําถามลูกคาสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม มีความสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.7741 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.81780 

มีการเก็บรกัษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ มีความสําคญัอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.9269 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.84141 
2. กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมาย สวนใหญยังเปนกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา คนทํางาน พนักงาน
ออฟฟศท่ีมีการใชงานอินเทอรเน็ต หรือกลุมคนท่ัวไปท่ีตองการเส้ือผาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม
ของตนหรือเพ่ือใสในโอกาสออกงานตางๆ แมวาการทําธุรกิจเส้ือผาออกแบบกราฟกผานระบบ
อินเทอรเน็ตนั้น จะมีกลุมเปาหมายท่ีคอนขางจํากัด ซ่ึงขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายและความตองการ
ของผูประกอบการเปนหลักแตในปจจบัุนเนื่องจากการประกอบธุรกิจผานระบบอินเทอรเน็ตนั้นเริม่
มีความสนใจของผูประกอบการเพ่ิมมากขึ้น และการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตทําใหลูกคา
ท่ีชอบความสะดวกสบาย หรือความรวดเร็วในการซ้ือสินคา สามารถทําไดงายสําหรับ
กลุมเปาหมายโดยสวนมากของเส้ือผาออกแบบกราฟกนั้น จะมี อยู 2 กลุม ไดแก 1 วัยรุน นักเรียน 
นักศึกษาท่ีนิยมเส้ือผาประเภทนี้กันมากขึ้น ท่ีมีการออกแบบลงบนเส้ือไมวาจะเปนลายรูปภาพ หรือ
ตัวอักษรตางๆ ซ่ึงปจจุบันไดรับความนิยมมากขึ้น กลุมท่ี 2 คือ กลุม คนท่ัวไปท่ีตองการออกแบบ
เส้ือเพ่ือใสในโอกาสตางๆหรือออกแบบเส้ือกลุมเพ่ือใสในโอกาสตางๆท่ีตองการใหเหมือนๆกัน
ของกลุมเชน เส้ือรุน เปนตน ทางรานไดมีการใชการโฆษณาหรือประกาศผานทางส่ือออนไลนทํา
ใหผูท่ีมีการใชงานอินเทอรเน็ตสามารถคนเจอเพ่ือท่ีตองการจะส่ังซ้ือใชบริการได และเพ่ือดึงดูดให
ลูกคากลุมนี้เขามาใชบริการไดจึงใชส่ือออนไลนเปนตัวชวย เชน มีการใหขอมูลผานเพจเฟสบุคใน
ทุกๆวัน เพ่ือใหมีคนกดติดตาม อัพเดตเว็บไซตหรือเพจบอยๆ 
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3. การประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) 
 
ตารางท่ี 24 แสดงตาราง SWOT Analysis 

SWOT Analysis 
สภาพแวดลอม 

ภายใน 
 

Strength (S) 
จุดแข็ง 

จุดเดน ขอไดเปรียบ 

Weakness (W) 
จุดออน 

ขอเสียเปรียบ 
สภาพแวดลอม 

ภายนอก 
 

Opportunity (O) 
โอกาส ส่ิงเกื้อกูล 

ท่ีจะดําเนินกิจกรรม 

Threats(T) 
อุปสรรคท่ีจะทําให 

ดําเนินกจิกรรมไมสําเร็จ 
 
ตารางท่ี 25 แสดงถึงปจจัยตางท่ีมีผลตอธุรกิจจําหนายเส้ือผานระบบอินเทอรเน็ต 

(สภาพแวดลอมภายในที่เปนผลด)ี จุดแข็ง (สภาพแวดลอมภายในที่เปนผลเสีย) จุดออน 
1.  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ 
2.  ราคาจําหนายตอหนวยไมสูง 
3.  ใชตนทุนในการเปดรานต่ํา 

1. สินคาท่ีมีการลอกเลียนแบบไดงาย  
2. ขอจํากดัดานกลุมลูกคา 
3. ผูประกอบการอาจจะยังขาดความรู ความ

เขาใจในการทําธุรกจิออนไลน 
 

(สภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ปนผลด)ี โอกาส (สภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ปนผลเสีย) อุปสรรค 
1. รูปแบบการดําเนนิชีวิตของคนในปจจุบันมีการ

เปล่ียนแปลงไป 
2. แนวโนมจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต และความ

นิยมในอุปกรณเคล่ือนท่ี 
3. การขยายการใหบรกิารของโครงขาย

อินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง 

1. การท่ีไมสามารถจับตอง หรือเห็นสินคาจริง
กอนตัดสินใจซ้ือ 

2. ระบบการทํางานของเว็บไซต และความ
รวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูลและ
รายละเอียดของสินคา 

3. มีคูแขงมาก 
 

3.1 จุดแข็ง (Strength) 
1. ความหลากหลายของสินคาท่ีมีใหเลือกซ้ือ ประกอบกับเส้ือผาเปนสินคาท่ีมี

รูปแบบหรือสไตลมีการเปล่ียนแปลงบอยไปตามกระแสความนิยมหรือแฟช่ันตางๆ ซ่ึงนาจะเปนส่ิง
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ท่ีชวยจูงใจผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความตองการอยูเสมอ และเส้ือผายังเปนสินคาท่ีนาจะมีความถ่ีใน
การท่ีลูกคาเขามาซ้ือเกิดขึ้นไดบอยครั้ง 

2. เปนสินคาท่ีมีราคาจําหนายตอหนวยอยูในระดับท่ีไมสูงมากเพราะมีตนทุนท่ีต่ํา 
จึงเปนสินคาท่ีนาจะทําการตลาดไดดี และดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสนใจมากขึ้น 

3. การเปดรานขายเส้ือผาผานชองทางออนไลน มีตนทุนในการดาํเนินการต่ําเม่ือ
เทียบกับเปดโดยท่ีมีหนาราน ซ่ึงเปนการทําธุรกจิท่ีเหมาะกบัผูประกอบการเอสเอ็มอีหรือผูท่ี
ตองการลงทุนในธุรกจิ ท่ีมีขอจํากัดทางดานการลงทุน 

3.2 จุดออน (Weakness) 
1. สินคาเส้ือผาแฟช่ัน เปนสินคาท่ีสามารถถูกลอกเลียนแบบไดงาย และยังเปนการ

ทําใหเกิดคูแขงท่ีมีการขายสินคาท่ีมีความเหมือนกนัของตวัสินคาเกดิขึ้นมากมาย 
2. ขอจํากดัดานกลุมลูกคา ซ่ึงอาจจะขายไดเฉพาะในกลุมผูบริโภคบางกลุมเทานั้น 

เชน อาจจะสามารถขายไดแคในกลุมวัยรุน หรือกลุมคนวัยทําทํางาน เปนตน เนื่องจาก กลุมลูกคาท่ี
สนใจจะใชบรกิารซ้ือสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ตนั้นในปจจุบันยังมีจํากดั 

3. การคาขายผานชองทางระบบอินเทอรเนต็ เปนรูปแบบท่ีเพ่ิงไดรับความนิยมไม
นานนกั ซ่ึงอาจจะเปนจดุออนท่ีทําใหผูประกอบการยังขาดความรู ความเขาใจในการทําธุรกจิ
ออนไลนอยูมาก 

3.3 โอกาส (Opportunity) 
1. ความเรงรีบในการดําเนนิชีวิตประจําวันของผูคนและยังรวมถึงเวลาท่ีจํากัด 

ประกอบกับตองการความสะดวกสบายของผูบริโภคในยุคปจจุบัน ธุรกิจการขายเส้ือผาผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตจึงนาจะเปนชองทางท่ีนาจะมีโอกาสในการเติบโตไดอีกมากในอนาคต 

2. แนวโนมจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต และรวมถึงปจจุบันความนิยมในการใชงาน
อุปกรณเคล่ือนท่ีอยางสมารทโฟนและแท็บเล็ตเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว นับเปนโอกาสของ
ผูประกอบการท่ีสนใจจะทําธุรกจิขายเส้ือผาผานชองทางอินเทอรเน็ต 

3. การขยายการใหบรกิารของเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง ท่ีเริ่มมีการ
ใหบริการครอบคลุมในหลายๆพ้ืนท่ีซ่ึงทําใหมีพ้ืนท่ีกวางขวางขึ้น ท้ังในกรุงเทพฯและตางจังหวัด 
จึงนาจะเปนส่ิงท่ีเอ้ือใหการทําธุรกิจขายเส้ือผาผานชองทางอินเทอรเน็ตนั้นสามารถเขาถึงกลุม
ผูบริโภคไดมากขึ้น 

4. ความเช่ือม่ันในการซ้ือสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในประเทศ
ไทยเริ่มมีมากขึน้ ไมวาจะเปน ความเช่ือม่ันในตัวผูประกอบการ ความเช่ือม่ันในระบบการชําระเงิน 
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และการเก็บขอมูลตางๆเปนความลับ และสินคาประเภทเส้ือผาก็เปนสินคาอันดับตนๆ ท่ีผูบริโภคมี
ความเช่ือม่ันและนิยมซ้ือผานชองทางอินเทอรเน็ตกนัเปนจาํนวนมาก 

5. นอกจากจะมีโอกาสขยายฐานของลูกคาภายในประเทศแลว ผูประกอบการก็ยังมี
โอกาสท่ีจะสามารถขยายฐานลูกคาออกไปยังตางประเทศไดอีกดวย โดยเปนชองทางการตลาดท่ีท่ีมี
ขนาดใหญ เพียงแตผูประกอบการอาจจะตองมีการใชการปรับเปล่ียนหนาเว็บไซตของกจิการให
เปนสากลเพ่ิมดวย 

3.4 อุปสรรค (Threat) 
1. คุณภาพของสินคา เนื่องจาก เปนสินคาท่ียังไมสามารถจบัตอง หรือยังไมเห็น

สินคาจริงกอนท่ีจะตดัสินใจส่ังซ้ือ ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นผานทางอินเทอรเน็ตนั้น คือ รูปภาพและการระบุ
รายละเอียดของสินคาและบริการเทานั้น ซ่ึงปจจยัดังกลาว อาจจะสงผลใหผูบริโภคยังไมกลาท่ีจะ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานทางระบบอินเทอรเน็ตได 

2. ระบบการทํางานของเว็บไซต และรวมไปถึงความรวดเรว็ในการดาวนโหลด
ขอมูลและรายละเอียดของสินคาในขณะใชงานอินเทอรเนต็ท่ีอาจจะมีความชาหรือไมเสถียรของ
อินเทอรเน็ต นับเปนอุปสรรคสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค 
โดยเฉพาะในชวงท่ีเกิดปญหาเว็บไซตลม อาจจะทําใหผูบรโิภครูสึกเบ่ือหนายในการเลือกดูสินคา 
และอาจจะทําใหผูประกอบการคาปลีกอาจสูญเสียรายไดจากลูกคาไปได 

3. การแขงขันในธุรกจิขายเส้ือผาผานชองทางระบบอินเทอรเน็ตหรือชองทาง
ออนไลนเริ่มมีแนวโนมรนุแรงมากขึ้น ท้ังจากผูประกอบการรายใหมท่ีพ่ึงเริ่มธุรกิจและ
ผูประกอบการรายเดิมท่ีอยูในธุรกจิมากอน โดยการแขงขนัมีหลากหลายท้ังทางดานราคา รูปแบบ
ของสินคา รวมท้ังการแขงขันรูปแบบของการบริการเพ่ือสรางความประทับใจแกลูกคา 

 
4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Force Model) 

4.1 ภัยคุกคามจากคูแขงขันภายในอุตสาหกรรม  
จากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกนั เนื่องจากธุรกิจเส้ือผาของประเทศไทยถือไดวาเปน 

ตลาดท่ีคูแขงขันท่ีมากราย อีกท้ังปจจุบันยังมีผูท่ีทําธุรกิจท่ีนําเส้ือผาจากตางประเทศเขามาจัด
จําหนายมากขึ้น และเนื่องดวยชองทางการจัดจําหนายทางอินเทอรเน็ตมีผูทําธุรกิจประเภทนี้อยูมาก 
มีท้ังผูประกอบการท้ังท่ีเปนรายเล็ก และรายใหญ 
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4.2 ภัยคุกคามจากคูแขงขันรายใหม  
คูแขงรายใหมท่ีจะเขามาในตลาดนั้น ทําไดงายขึน้มาก เนื่องจากในปจจุบันการ ติดตอ

ซ้ือขายเส้ือผาจากตางประเทศนั้นไมตองใชเงินลงทุนมาก และหาซ้ือผลิตภัณฑไดงาย แตส่ิงท่ี เปน
อุปสรรคกับคูแขงรายใหมคือ 

1. เอกลักษณของแบรนด แบรนดท่ีพ่ึงเขาสูตลาดนั้นยังไมเปนท่ีรูจกัของ ผูบริโภค 
ทําใหการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้นใชเวลาในการตัดสินใจนาน เนื่องจากภาพลักษณของแบ
รนดท่ีดจีะ ชวยสรางภาพพจนใหกับผูใชสินคาหรือชวยทําใหลูกคามีความเช่ือม่ันใน สินคาสูง  

2. การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย การจะเขาถึงชองทางการจัด จําหนายยอมมี
ตนทุน และใชเวลานานในการสรางการรับรูแกลูกคา ซ่ึงแบรนด ท่ีอยูในอุตสาหกรรมนี้กอนแลวจะ
ไดเปรียบใน จุดนี ้ซ่ึงถึงแมวาการเขามาแขงขันเส้ือผาจะทําไดงายมากขึ้นในปจจุบัน แตเส้ือผาบุรุษ
ท่ีจะ จําหนายในหางสรรพสินคาไดนัน้ ตองมีการลงทุนท่ีสูง อีกท้ังตองมีการจดัทําโฆษณาท่ีตองใช
เงิน ลงทุนมากเชนกัน  

4.3 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน  
เส้ือผานําเขาจากตางประเทศ ท่ีมีราคาต่ํากวา 

4.4 ภัยคุกคามจากการเพ่ิมขึ้นของอํานาจตอรองของผูซ้ือ  
อํานาจตอรองของผูซ้ือมีมากเนื่องจากตลาดเส้ือผาในประเทศนั้นมีอยูในตลาดจํานวน

มาก อีกท้ังในปจจุบันยังมีแบรนดNจากตางประเทศเขามาแขงขันในตลาดภายในประเทศ จึงทําใหผู 
ซ้ือสามารถเลือกสินคาของผูขายรายอ่ืนท่ีใหคณุสมบัติตรงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุด การ
เปล่ียนแปลงการใชสินคาหรือ switching brand ก็สามารถทําไดอยางงาย 

4.5 ภัยคุกคามจากการเพ่ิมขึ้นของอํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ  
แรงกดดนัจากอํานาจในการตอรองของผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร มีไมมากนัก 

เนื่องจากมีผูประกอบธุรกิจท่ีรับผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปนั้นมีจาํนวนมากท่ีรับส่ังผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป  
 
สวนที่ 2 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิค 
1. การกําหนดทําเลที่ตั้งและลักษณะของโครงการ 

ใชการเปดรานทางเพจบนเว็บไซตและเปดเว็บไซตจําหนายเส้ือผาของตนเอง การ
ประกอบธุรกิจเส้ือผาผานอินเทอรเน็ต ชองทางการจัดจําหนายท่ีสําคัญคือเครือขายสังคมออนไลนท่ี
มีประสิทธิภาพ ในปจจุบันมีเครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมใชกันมากไดแก เฟสบุค, อินสตาแกรม 
และ ไลน ซ่ึงในแตละเครือขายจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน เนื่องจากผูบริโภคมีการใชเครือขาย
สังคมออนไลนหลายรูปแบบ กิจการควรมีชองทางการนําเสนอสินคาใหครอบคลุมทุกเครือขาย 
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และใชประโยชนจากแตละเครือขายใหมากท่ีสุดเพ่ือสรางโอกาสในการขาย ใชการสงเสริม
การตลาด โดยกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดคือ หากตองการใหผูบริโภครูจักหรือพบเห็นเปน
จํานวนมากตองใชบริการซ้ือโฆษณาทางเว็บไซตตางๆเพราะจะทําใหมียอดขายท่ีมากขึ้น ในสวน
ของผลิตภัณฑจะเนนการออกแบบใหเปนเอกลักษณโดยการสรางความแตกตางจากรานอ่ืนๆ 
อาจจะมีการออกแบบตามชวงเทศกาลตางๆ 
 
สวนที่ 3 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน 
1. งบประมาณในการลงทุนเบื้องตน 

การลงทุนเบ้ืองตนสําหรับธุรกจิเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต 
ประกอบดวย คาใชจายในดานตางๆ ดังนี ้

 
ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดคาใชจายสําหรับการลงทุนในเบ้ืองตน 

รายการ ราคา/หนวย จํานวน ราคารวม 
1. เงินทุนหมุนเวียน 
2. คาออกแบบเว็บไซต 
3. ตูถายบล็อกนีออน 
4. เครื่องรีดรอน 
5. เครื่องถายเอกสาร 
6. โตะสกรีน 
7. อุปกรณสํานกังาน 
8. เครื่องเปา ลมรอน 
9. เครื่องคอมพิวเตอร  
10. คาอุปกรณท่ีใชสกรีน 
11. สินคาคงคลัง  
12. คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน 

- 
- 

20,000 
12,000 
5,900 
3,900 

- 
2,500 
25,900 
12,500 

- 
- 

- 
- 

2 ตู 
3 เครื่อง 
2 เครื่อง 

3 ตัว 
- 

2 เครื่อง 
2 เครื่อง 

3 ชุด 
- 
- 

50,000 
42,600 
20,000 
36,000 
11,800 
11,700 
15,000 
7,500 
51,600 
37,500 
34,500 
2,000 

รวม   320,200 
ท่ีมา:จากการประมาณการ 
 
 
 



78 

 

 

ประมาณการยอดขาย 
สมมติฐานในการประมาณการยอดขาย 

ราคาเส้ือตัวละ 250 
ประมาณการ ใน 1 เดือนสามารถขายไดประมาณ 500 ตัว 
ประมาณการตนทุนขาย และคาใชจายในการดําเนินงาน 

ตนทุนขายประกอบดวย 
1. คาวัตถุดิบ     รอยละ 40 ของยอดขาย 
2. คาไฟฟา, น้ําประปา และคาอินเทอรเน็ต รอยละ 2 ของยอดขาย  
3. คาแรงพนกังาน 
- ฝายผลิต    3 ตําแหนง 10,000  บาทตอเดือน 

คาใชจายในการดําเนนิงานประกอบดวย 
1. คาแรงพนกังาน 
- ผูจัดการ    1 ตําแหนง 12,000  บาทตอเดือน 
- ฝายจัดสง   1 ตําแหนง 7,000  บาทตอเดือน 
- พนักงานท่ัวไป   1 ตําแหนง  7,000  บาทตอเดือน 

1. คาขนสง      รอยละ 1 ของยอดขาย  
2. คาใชจายดานการตลาด    
- คาโฆษณา      35,000  บาทตอเดือน 
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด   รอยละ 1 ของยอดขาย  

สมมติฐานสําหรับการวิเคราะห 
1. การคดิคาเส่ือมราคา ใชวิธีเสนตรงโดยตัดคาเส่ือมราคาเทากันทุกป ตามอายุการใช

งาน โดยตดัจายเทากันทุกปเปนระยะเวลา 5 ป และคาใชจายกอนการดําเนินงาน จะตัดจายเทากัน
ทุกปเปนระยะเวลา 5 ปเชนกัน 

2. กําหนดใหอายุของโครงการเทากับ 5 ป 
3. อัตราการขยายตัวของยอดขายเปนรอยละ 20 ตอป ซ่ึงไดจากการคํานวณเฉล่ียของ

ผูประกอบการจําหนายเส้ือผาทางระบบอินเทอรเน็ต เนื่องจากคาดหวังวาจะสามารถดําเนินงานและ
เติบโตไดเทียบเคียงกับอัตราคาเฉล่ีย ดวยแผนทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ตอป กําหนดใหสอดคลองตามอัตรา
การขยายตัวของยอดขาย 

5. กําหนดให 1 ป มี 365 วัน 
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6. อัตราคิดลด (Discount Rate) อัตราดอกเบ้ียเงินกู MRR ของธนาคารในประเทศไทย
โดยเฉล่ียของธนาคารจํานวน 8 แหง เทากับ 7.7325% คิดเปน 8% มาเปนตัวเทียบเคียง 

7. เกณฑในการตัดสินใจเลือกลงทุน 
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
- อัตราผลตอบแทนภายในโครงการลงทุน (Internal Rate of Return) 

 
ตารางท่ี 27 แสดงอัตราการขยายตวัของผูประกอบธุรกจิโดยประมาณ 

ราน อัตราการขยายตัวโดยประมาณ 
Panicloset 

Select on me 
Nanabyy 

30 % 
20 % 
20 % 

ท่ีมา: ขอมูลของผูประกอบการ 
หมายเหต:ุ ขอมูลของราน Panicloset ไดขอมูลจากส่ือออนไลน positioningmag.com 

 
ตารางท่ี 28 แสดงอัตราการดอกเบ้ียเงินกู MRR 

ธนาคาร MRR 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก.  
ธนาคารกรุงเทพ จก.  
ธนาคารออมสิน  
ธนาคารกสิกรไทย จก.  
ธนาคารกรุงไทย จก.  
ธนาคารไทยพาณิชย จก.  
ธนาคารทหารไทย จก.  
ธนาคารยูโอบี จก.  

7.7000 
7.6250 
8.0000 
7.6200 
7.6200 
7.6200 
7.7750 
7.9000 

คาเฉล่ียรวม 7.7325 
คิดเปน 8% 
หมายเหตุ : MRR หมายถึง อัตราดอกเบ้ียลูกคารายยอยช้ันด ี
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2. วิเคราะหตนทุนขายและคาใชจายการดําเนินงานตลอดโครงการ 
 
ตารางท่ี 29 ประมาณการตนทุนขายตลอดโครงการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
ยอดขาย  
ตนทุนขาย 
     วัตถุดิบ  
     คาแรงพนกังาน  
     คาไฟฟา, คาอินเทอรเน็ต   
   
รวม ตนทุนขาย 

1,500,000 
 

450,000 
360,000  
30,000 

 
840,000 

1,800,000 
  

540,000 
432,000  

36,000 
  

1,008,000 

2,160,000 
  

648,000 
518,400  

43,200 
  

1,209,600 

2,592,000 
  

777,600 
622,080  

51,840 
  

1,451,520 

3,110,400 
  

933,120 
746,496  

62,208 
  

1,741,824 

ท่ีมา : จากการประมาณการตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินการ 
 
ตารางท่ี 30 ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานตลอดโครงการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
ยอดขาย  
คาใชจายในการดําเนินงาน 
     คาแรงพนกังาน  
     คาขนสง  
     คาใชจายเบ็ดเตล็ด  
     คาใชจายในการขาย 
 
รวม คาใชจายในการดําเนนิงาน 

1,500,000 
  

312,000  
15,000 
15,000 
40,200 

 
382,200 

1,800,000 
  

374,400  
18,000 
18,000 
48,240 

 
458,640 

2,160,000 
  

449,280  
21,600 
21,600 
57,888 

 
550,368 

2,592,000 
  

539,136  
25,920 
25,920 
69,466 

 
660,442 

3,110,400 
  

646,963  
31,104 
31,104 
83,359 

 
792,530 

ท่ีมา : จากการประมาณการตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินการ 
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3. วิเคราะหกําไร (ขาดทุน) สุทธิตลอดโครงการ 

ประมาณการงบกําไรขาดทุน ลวงหนา 
สําหรับระยะเวลา 5 ป 

 

ตารางท่ี 31 ประมาณการกําไร (ขาดทุน) สุทธิตลอดโครงการ 
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ยอดขาย  
หัก ตนทุนขาย  
กําไรขัน้ตน 
หัก คาใชจายท่ีเปนตวัเงิน 
     คาใชจายในการดําเนินงาน 
หัก คาใชจายท่ีไมเปนตัวเงิน 
     คาเส่ือมราคา 
กําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษ ี
หัก ภาษีเงินได 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

1,500,000 
840,000 
660,000 

  
382,200 

  
25,720 

252,080 
- 

372,080 

1,800,000 
1,008,000 

792,000 
  

458,640 
  

25,720 
307,640 
19,500 

288,140 

2,160,000 
1,209,600 

950,400 
  

550,368 
  

25,720 
374,312 
31,700 

342,612 

2,592,000 
1,451,520 
1,140,480 

  
660,442 

  
25,720 

454,318 
51,140 

403,178 

3,110,400 
1,741,824 
1,368,576 

  
792,530 

  
25,720 

550,326 
77,624 

472,702 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 
ตารางท่ี 32 การคํานวณคาเส่ือมราคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
คาเส่ือมราคา 
     ตูถายบล็อกนีออน 
     เครื่องรีดรอน 
     เครื่องถายเอกสาร 
     โตะสกรีน 
     เครื่องเปาลมรอน 
     เครื่องคอมพิวเตอร 
รวม คาเส่ือมราคา 

 
2,000 
7,200 
2,360 
2,340 
1,500 

10,320 
25,720 

 
2,000 
7,200 
2,360 
2,340 
1,500 

10,320 
25,720 

 
2,000 
7,200 
2,360 
2,340 
1,500 

10,320 
25,720 

 
2,000 
7,200 
2,360 
2,340 
1,500 

10,320 
25,720 

 
2,000 
7,200 
2,360 
2,340 
1,500 

10,320 
25,720 
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ตารางท่ี 33 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ยอดขาย  
หัก คาใชจายเปนการเหมาในอัตรารอยละ 
70 
เงินไดหลังจากหักคาใชจายแลว 
 
หัก คาลดหยอนสวนตัว 
กําไรสุทธิท่ีจะตองนําไปคํานวณเพ่ือเสีย
ภาษ ี
คํานวณจากตารางภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 
รวม ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ 

 
 
 
 

ภาษีชําระ
ในปถัดไป 

1,800,000 
 1,260,000 

 
540,000 

 
30,000 

510,000 
  
  

 
19,500 

2,160,000 
 1,512,000 

 
648,000 

 
30,000 

618,000 
  
  

 
31,700 

2,592,000 
 1,814,400 

 
777,600 

 
30,000 

747,600 
  
  

 
51,140 

3,110,400 
 2,177,280 

 
933,120 

 
30,000 

903,120 
  
  

 
77,624 

หมายเหตุ : การคํานวณภาษรใีนสวนของคาลดหยอยขอมูลสวนตัวของผูประกอบการมีสถานภาพ
โสดและไมมีบุตร 
 
ตารางท่ี 34 ตารางอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

เงินไดสุทธิระหวาง อัตราภาษีรอยละ 
0 – 150,000 
150,001 – 300,000 
300,001 – 500,000 
500,001 – 750,000 
750,001 – 1,000,000 
1,000,001– 2,000,000 
2,000,001– 4,000,000 
4,000,001 ขึ้นไป 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 

ท่ีมา : การคํานวณภาษีเบ้ืองตน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั 
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3.1. วิเคราะหกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการ 
 
ตารางท่ี 35 ตารางประมาณการกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการ  

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
กระแสเงินสดเขา 
     รายรับจากยอดขาย  
กระแสเงินสดออก 
     ตนทุนขาย 
     คาใชจายในการดําเนินงาน  
     ภาษ ี
กระแสเงินสดสุทธิ 

  
1,500,000 

  
840,000 
382,200 

- 
277,800 

  
1,800,000 

  
1,008,000 

458,640 
19,500 

313,860 

  
2,160,000 

  
1,209,600 

550,368 
31,700 

368,332 

  
2,592,000 

  
1,451,520 

660,442 
51,140 

428,898 

  
3,110,400 

  
1,741,824 

792,530 
77,624 

498,422 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 
4. วิเคราะหความคุมคาในการลงทุน 

4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB (Payback Period) 
ตารางท่ี 36 ตารางระยะเวลาคืนทุน  

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
กระแสเงินสดสุทธิ 
กระแสเงินสดสุทธิสะสม 

277,800 
277,800 

313,860 
591,660 

368,332 
959,992 

428,898 
1,388,890 

498,422 
1,887,312 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
  
Payback Period จะอยูระหวางปท่ี 1 กับปท่ี 2 
คํานวณโดย :  จํานวนเงิน 313,860 ในปท่ี 2 ใชเวลา  365 วัน 
  จํานวนเงิน (320,200 – 277,800) ใชเวลา (365 x  27,400) / 313,860 
       =  49.30 วัน 

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้เทากับ 1 ป 50 วัน ซ่ึงโครงการนี้สามารถยอมรับได 
เพราะระยะเวลาคนืทุนส้ัน จากเงินลงทุนรวม 320,200 บาท 
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4.2 มูลคาปจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value) 
ตารางท่ี 37 ตารางมูลคาปจจุบันสุทธิ  

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 รวม 
กระแสเงินสดสุทธิ 
อัตราคิดลด 7.7325% 

277,800 
0.9259 

313,860 
0.8573 

368,332 
0.7938 

428,898 
0.735 

498,422 
0.6806 

 

NPV 257,215 269,072 292,382 315,240 339,226 1,473,136 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 
เงินลงทุนเบ้ืองตน = 320,200 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิตลอดโครงการ = 1,473,136 บาท 
NPV สุทธิของโครงการ (1,473,136 - 320,200) = 1,152,936 บาท 

มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีคํานวณไดเปนบวก แสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง
กวาอัตราลดคา ซ่ึงอัตราลดคาท่ีใชคืออัตราดอกเบ้ียเงินกู MRR ของธนาคารในประเทศไทยโดย
เฉล่ียของธนาคารจํานวน 8 แหง เทากับ 7.7325% คิดเปน 8% ผลของการคํานวณสงผลใหเห็นวา
โครงการนี้สามารถยอมรับได 

 
4.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR (Internal Rate of Return) 

ตารางท่ี 38 ตารางอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  

ระยะเวลา 
กระแสเงินสด

สุทธิ แฟกเตอรลดคา 95% NPV แฟกเตอรลดคา 96% NPV 
ปท่ี 1 
ปท่ี 2 
ปท่ี 3 
ปท่ี 4 
ปท่ี 5 

277,800 
313,860 
368,332 
428,898 
498,422 

0.513 
0.263 
0.135 

0.0691 
0.0354 

142,511 
82,545 
49,725 
29,637 
17,644 

0.5102 
0.2603 
0.1328 
0.0678 
0.0346 

141,734 
81,698 
48,914 
29,079 
17,245 

รวม     322,062   318,671 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
จากตารางขางตนพบวาอัตราลดคาท่ีแทจริง อยูระหวางอัตราลดคาท่ี 95% กับ 96% ซ่ึง

คํานวณไดดังนี ้
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(	 , , )
( , , )

 + 95 = 95.5490 
 
จะเห็นไดวาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีได สูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู MRR 

ของธนาคารในประเทศไทยโดยเฉล่ียของธนาคารจํานวน 8 แหง เทากับ 7.7325% คิดเปน 8% ท่ี
ตองการนํามาเปรียบเทียบ ซ่ึงแสดงวาโครงการนี้มีความสามารถในการทํากําไร สามารถยอมรับได 

 
สรุปการวิเคราะหการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน  
 
ตารางท่ี 39 ตารางผลการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน  

รายการ คาท่ีไดจากการคํานวณ 
     ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
     มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
     อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 

1 ป 50 วัน 
1,152,936 บาท 

95.55 % 
 

จากการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนท้ัง 3 ดาน พบวาการประกอบธุรกิจเส้ือผาลาย
กราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต ท่ีมีการดําเนินงานทางดานการเงินตามรายละเอียดขางตนมี
ความคุมคาทางดานการเงิน คือมีระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา 1 ป 50 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิหลัง
ส้ินสุดโครงการ 5 ป เทากับ 1,152,936 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการสูงกวาอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน  

4.4 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรขั้นตน    = , , , 	

, ,
 

       
=  44% 

 
อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน   = , 	

, ,
 

       
= 16.80% 

 
อัตรากําไรสุทธิ    = , 	

, ,
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      = 24.80% 
อัตราความสามารถในการทํากําไร จะเห็นไดวาอัตราสวนกําไรขัน้ตน รอยละ 44 อัตรา

กําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 16.80 และอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 24.80  แสดงใหเห็นวากจิการมี
การดําเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพและควบคุมตนทุนในการดําเนินงานไดด ี
 

4.5 อัตราสวนผลตอบแทนตอคาใชจาย 
อัตราผลตอบแทนตอคาใชจาย   = , ,

,
 

       
       = 4.6  

อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายของโครงการท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 1.76 ซ่ึงมีคา
มากกวา 1 จึงสรุปไดวา เม่ือประเมินผลโครงการดวยวิธีอัตราผลตอบแทนจาก โครงการแลว 
โครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุน 

5.6 การวิเคราะหความไหวตัวของโครงการบนความไมแนนอน 
ตารางท่ี 40 ความออนไวของโครงการ 

สถานการณความออนไหว ระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ 

คาใชจายในการลงทุนและคาใชจายใน
การดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ รอยละ  19 แต
รายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

1 ป 48 วัน 1,281,867 99.45% 

คาใชจายในการลงทุนและคาใชจายใน
การดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ รอยละ  22 รายได
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20  

1 ป 54 วัน 888,209 86.68% 

คาใชจายในการลงทุนและคาใชจายใน
การดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ รอยละ  25 แต
รายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

1 ป 62 วัน 473,513 69.11% 

 
จากตารางท่ี 37 แสดงใหเห็นวา กรณีท่ี 1 หากคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายใน

การดําเนินการเพ่ิมขึ้นรอยละ 19 แตรายไดยังคงเพ่ิมขึ้นท่ีรอยละ 20 ผลประกอบการมีระยะเวลาคืน
ทุน 1 ป 48 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 1,281,867 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 



87 

 

 

เทากับ 99.45% กรณีท่ี 2 หากคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินการเพ่ิมขึ้นรอยละ 
22 แตรายไดยังคงเพ่ิมขึ้นท่ีรอยละ 20 ผลประกอบการมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 54 วัน มูลคาปจจุบัน
สุทธิ เทากับ 888,209 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับ 86.68% กรณีท่ี 3 หาก
คาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดาํเนินการเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 แตรายไดยังคงเพ่ิมขึ้นท่ีรอย
ละ 20 ผลประกอบการมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 62 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 473,513 บาท และมี
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับ 69.11% 

 
สวนที่ 4 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการจัดการ 
1. วิธีการดําเนินงาน 

เปนการพิจารณาระบบการบริหารงานตามตําแหนง และหนาท่ี ท่ีเหมาะสมสําหรับ
ธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเนต็ โดยมีจุดมุงหมายในการวิเคราะหเพ่ือ
ประมาณการ คาแรงท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีไดนําไปใชเปนสวนหนึ่งในการจัดทํา ประมาณการงบ
กําไรขาดทุนลวงหนา และประมาณการแระแสเงินสดสุทธิ ในการวดัผลการดําเนนิงาน เพ่ือ
ประโยชนในการประเมินผลการตัดสินใจลงทุน 

นโยบายในการบริหาร จะเปดใหบรกิารทุกวัน โดยจะทํางานตามจํานวนการส่ังซ้ือของ
ลูกคา ในเรื่องการบริหารนัน้ จะมีแอดมินคอยตอบคําถามแกลูกคาตั้งแตเวลา 8 โมงเชา ไปจนถึง
เท่ียงคืน และจะคอยโพสตเนื้อหาตางๆลงในเพจและมีการแทรกขาวสาร คอยอัปเดตขาวอ่ืนๆ ท่ี
นาสนใจในเพจดวยประมาณ 20% เชนขาวบันเทิง ขาวดารา ทางรานจะไมโพสตขายของเพียงอยาง
เดียว สําหรับนโยบายดานการเงินใชแหลงเงินทุน คือ ทุนเรือนหุน จํานวน 320,200 บาท มีลักษณะ
เปนกิจการท่ีมีเจาของเพียงคนเดียว จึงมีการวางโครงสรางแบบแบนราบท่ีไมมีความซับซอน 
สามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว โดยมี ผูจัดการราน ฝายผลิต 3 คน ฝายจัดสง 2 คน พนกังานท่ัวไป 1 
คน 
ความตองการพนักงาน 
มีพนักงานประจําดังนี้ 

1. ผูจัดการ (เจาของ)  1  ตําแหนง 
2. ฝายผลิต   3  ตําแหนง 
3. ฝายจัดสง   1  ตําแหนง 
4. พนักงานท่ัวไป  1  ตําแหนง 

ลักษณะงานและความรับผดิชอบ 
ผูจัดการ 
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1. ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของธุรกิจ คอยจดัซ้ือวัตถุดิบหรืออุปกรณตาง  ๆ
2. บริหารงานดานบุคคล ดูแลความเรียบรอยของงาน 
3. จัดการทางดานการเงิน ตรวจสอบรายรับรายจายท่ีเกิดขึน้ใหถูกตอง 
4. จัดการทางดานการตลาด หากลวิธีในการเพ่ิมยอดขาย และเพ่ิมจํานวนลูกคารวมถึง

สวนแบงการตลาด 
5. สํารวจตลาด ความช่ืนชอบตางๆของลูกคา และคอยออกแบบผลิตภัณฑ 
6. รับคําส่ังซ้ือจากลูกคา 
 

ฝายผลิต 
1. ทําหนาท่ีผลิตสินคาตามคําส่ังซ้ือท่ีไดรับ 

 
ฝายจัดสง 

1. ทําหนาท่ีจัดสงสินคาสงใหแกลูกคา 
2. รับผิดชอบในการสงสินคาใหถึงลูกคา 
3. คอยติดตามวาสินคาถึงลูกคาถูกตอง กรณีสงทางไปรษณีย 

 
พนักงานท่ัวไป 

1. คอยตอบคําถามแกลูกคาตั้งแตเวลา 8 โมงเชา ไปจนถึงเท่ียงคืน  
2. โพสตเนื้อหาตางๆลงในเพจและมีการแทรกขาวสาร คอยอัปเดตขาวอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
3. รับคําส่ังซ้ือจากลูกคา 
4. สํารวจตลาด ความช่ืนชอบตางๆของลูกคา และคอยออกแบบผลิตภัณฑ 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ในการวิจัยเรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน 
ผานระบบอินเทอรเน็ต มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบทางดานการตลาด ดาน
เทคนิค ดานการเงิน และดานการจัดการ เพ่ือประเมินความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจ
เส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต มีวิธีการดําเนินการวิจัย กลาวคือ ผูวิจัยไดมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา ทฤษฎี เอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามา
วิเคราะหขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนทฤษฎีความเปนไปได ท่ี
ครอบคลุมเกี่ยวกับองคประกอบทางดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงิน และดานการจัดการ 
รวมท้ังการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยประชากรตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบไปดวย
ประชากรท่ัวไปท่ีมีการใชงานอินเทอรเน็ต จํานวน 400 คน ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จทางสถิติ (SPSS) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย 
และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลของการวิจัยสามารถแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนคิ 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน 
สวนท่ี 4 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการบริหารจดัการ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 

จากการวจิัยเรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน 
ผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถระบุผลการวิจัยไดดังนี ้
สวนที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด 

จากแบบสอบถามสํารวจปริมาณความคิดเห็นของกลุมตัวอยางโดยวิเคราะหจากการเก็บ
แบบสอบถาม 400 ชุด จากกลุมเปาหมายประชากรท่ัวไปท่ีมีการใชงานอินเทอรเน็ต สามารถสรุป
ผลไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.25 เม่ือจําแนกตามชวง
อายุ สวนใหญเปนผูท่ีมีอายุอยูในชวง 21–25 ป คิดเปนรอยละ 45.00 เม่ือจําแนกตามสถานภาพ สวน
ใหญเปนผูท่ีมีสถานะโสด คดิเปนรอยละ 84.50 เม่ือจําแนกตามอาชีพ สวนใหญเปนผูท่ีมีอาชีพ
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นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 38.50 เม่ือจําแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด สวนใหญ
เปนผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 60.75 เม่ือจําแนก
ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน สวนใหญเปนผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี10,001–20,000 บาท คิดเปน
รอยละ 38.50  

 
ตารางท่ี 41 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละสําหรับของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศหญิง 253 63.25 
2. อาย ุ21-25 ป 180 45.00 
3. สถานภาพโสด 338 84.50 
4. อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 154 38.50 
5. ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเทา 243 60.75 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน10,001 – 20,000 บาท 154 38.50 

จากจํานวนคน 400 100.0 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมการเลือกใชบริการซ้ือสินคา
ประเภทเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต จากแบบสอบถามสํารวจปริมาณความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางโดยวิเคราะหจากการเก็บแบบสอบถาม 400 ชุด จากกลุมเปาหมายประชากรท่ัวไปท่ีมีการ
ใชงานอินเทอรเน็ต สามารถสรุปไดดังนี้  

จากผูท่ีไมเคยใชบริการซ้ือสินคาเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตจํานวน 99 คน สวนใหญ 
เคยไดยินหรือไดรับขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต จํานวน 91 คน 
คิดเปนรอยละ 91.92 สวนมากตอบวาในอนาคตยังไมแนใจวาจะใชบริการจํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 61.62  
 
ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละสําหรับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไม
เคยใชบริการ 

พฤติกรรม จํานวน (คน) รอยละ 
ยังไมเคยใชบริการ 99 24.75 
1. เคยไดยินหรือไดรับขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ต 91 91.92 
2. ในอนาคตยังไมแนใจวาจะใชบริการ 61 61.62 
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เหตุผลท่ีทําใหยังไมเคยใชบริการ 3 อันดับแรกไดแก อันดับ 1 ยังไมมีความประสงคจะ

ส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 24.75 อันดับ 2 กลัว
สินคาท่ีไดรับมีลักษณะไมตรงตามท่ีลงขายไวบนอินเตอรเน็ต จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 13.61 
อันดับ 3 ยังไมมีสินคาหรือบริการท่ีตรงตามความตองการจะซ้ือ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
13.02 

จากผูท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ตจํานวน 301 คน คิดเปนรอย
ละ 75.25 สวนใหญ ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 55.48 ผู
ท่ีไดรับความพึงพอใจในระดบัมาก จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 30.23 ผูท่ีไดรับความพึงพอใจ ซ้ือ
สินคาผานระบบอินเทอรเน็ต เดือนละมากกวา 1 ครั้ง จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 34.22 ซ้ือ
เส้ือผา 1 ช้ินตอครั้ง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 49.50 ซ้ือเส้ือผาประเภท ชุดลําลอง จํานวน 211 
คน คิดเปนรอยละ 70.10 ซ้ือเสือผารูปแบบท่ีเหมาะสมตามลักษณะของผูสวมใส จํานวน 87 คน คิด
เปนรอยละ 28.90 ซ้ือสินคามีราคาเฉล่ียในแตละครั้ง 501 – 1,000 บาท จํานวน 135 คน คิดเปนรอย
ละ 44.85 ใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 83.72 
 
ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละสําหรับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใช
บริการ 

พฤติกรรม จํานวน (คน) รอยละ 
เคยใชบริการ 301 75.25 
1. ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 167 55.48 
2. ซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต เดือนละมากกวา 1 ครั้ง 103 34.22 
3. ซ้ือเส้ือผา 1 ช้ินตอครั้ง 149 49.50 
4. ซ้ือเส้ือผาประเภทชุดลําลอง 211 70.10 
5. ซ้ือเส้ือผารูปแบบเหมาะสมตามลักษณะผูใส 87 28.90 
6. ราคาเฉล่ียซ้ือตอครั้ง 501-1,000 บาท 135 44.85 
7. ใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 252 83.72 

 
เหตุผลท่ีทําใหเลือกใชบริการ 3 อันดับแรกไดแก อันดับ 1 การเลือกซ้ือสินคาไดงาย 

สะดวกรวดเร็ว จํานวน 213 คิดเปนรอยละ 30.74 อันดับ 2 วา เปดบริการใหใชไดตลอดเวลาและทุก
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สถานท่ี จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 19.48 สินคาและบริการมีความหลากหลายใหเลือกซ้ือ มี
ราคาถูก จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 19.34 

ผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาผานระบบ
อินเทอรเน็ต 

ดานคุณภาพและบริการ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานคุณภาพและ
บริการมีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละปจจัย พบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในดานคุณภาพและบริการท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก 1. คุณภาพของ
เส้ือผา มีคุณภาพด ีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานคุณภาพและบริการท่ีมีความสําคัญอยูใน
ระดับมากไดแก 1. รูปแบบของเส้ือผามีความแตกตางจากทองตลาด 2. มีความทันสมัย ออกแบบ
สวยงามตรงตามความตองการ 3. มีความหลากหลายท้ังรูปแบบ และไซดท่ีลูกคาตองการ และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในดานคุณภาพและบริการท่ีมีความสําคัญอยูในระดับปานกลางไดแก มี
ตราสินคาและบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม 

ดานราคา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคามีความสําคัญโดยรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละปจจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคาท่ีมี
ความสําคัญอยูในระดับมากไดแก 1. ราคาถูกกวาซ้ือจากชองทางอ่ืน 2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินคา 3. การแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน 4. คาใชจายในการจัดสงมีความ
เหมาะสม 5. ความสะดวกในการชําระเงิน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคามี
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ปจจยัสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัด
จําหนายท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากไดแก 1. ความสะดวกของขั้นตอนการส่ังซ้ือท่ีงาย 2. ความ
หลากหลายของชองทางในการเลือกซ้ือ 3. เว็บไซตผูใหบริการมีการใชงานท่ีงาย 4. เว็บไซตมีความ
นาเช่ือถือมีการจดทะเบียนพาณิชย 5. สามารถส่ังสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

ดานการสงเสริมการขาย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการ
ขายมีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการ
สงเสริมการขาย ท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากไดแก 1. การรับประกันในการจัดสงสินคา 2. การ
ลดราคาสินคาและโปรโมช่ันตางๆ 3. การใหสิทธิพิเศษสําหรับการใชบริการในครั้งตอไป และ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการขาย ท่ีมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
ไดแก 1. การบริการติดตามหลังการขาย 2. การใหของสมนาคุณแกลูกคา 
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ดานบุคลากร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานบุคลากร มีความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานบุคลากร ท่ีมีความสําคัญอยู
ในระดับมากไดแก 1. พนักงานมีความรูในตัวสินคาและบริการ 2. พนักงานมีความรูความชํานาญ
ในการแกไขปญหา 3. พนักงานมีความสามารถในการเสนอทางเลือกใหลูกคาได 4. พนักงานมี
มารยาทในการพูดคุย 5. การบริการของพนักงานในการขาย 

ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานกระบวนการ
ใหบริการ มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดาน
กระบวนการใหบริการ ท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก 1. เว็บไซตมีการปรับปรุงขอมูล
ของสินคาสมํ่าเสมอ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมี
ความสําคัญอยูในระดับมากไดแก 1. เว็บไซตมีภาพพจนท่ีดีไดรับความไววางใจนาเช่ือถือ 2. 
เว็บไซตมีรูปแบบท่ีสวยงาม 3. เว็บไซตมีการออกแบบท่ีเพ่ือความสะดวกในการใช 4. มีการ
เปรียบเทียบราคาใหลูกคาเลือกในการตัดสินใจ  

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีความสําคัญ
อยูในระดับมากไดแก 1. เว็บไซตมีการขึ้นทะเบียนท่ีถูกตองตามกฎหมาย 2. การชําระเงินผานบัตร
เครดิตท่ีมีความปลอดภัย 3. มีระบบอํานวยความสะดวกใหลูกคาท่ีเคยใชบริการมาแลว 4. มีบริการ
สําหรับตอบคําถามลูกคาสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 5. มีการเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางดานการตลาด พบวา ในปจจุบันสภาพตลาดโดยรวม
ของธุรกิจจําหนายเส้ือผาผานระบบอินเทอรเน็ต มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากในปจจุบัน การ
ประกอบธุรกิจออนไลน กําลังไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ และเนื่องจากธุรกิจประเภทการออกแบบ
ยังเปนธุรกิจท่ีเริ่มตนทําไดงาย รวมท้ังยังใชตนทุนไมสูงมาก 

เม่ือประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT) พบวา ธุรกิจมีจุดแข็งท่ีสามารถเริ่มตนได
งาย ใชเงินลงทุนต่ําไมจําเปนตองมีหนารานจึงสามารถลดตนทุนได ขณะเดียวกันธุรกิจนีมี้จุดออนท่ี 
วา เปนสินคาท่ีมีการลอกเลียนแบบไดงาย มีขอจํากัดดานกลุมลูกคา ซ่ึงอาจจะขายไดเฉพาะในบาง
กลุมเทานั้น การคาขายผานชองทางออนไลน เปนรูปแบบท่ีเพ่ิงไดรับความนิยมไมนานนัก อาจจะ
ทําใหผูประกอบการยังขาดความรู ความเขาใจในการทําธุรกิจออนไลน แตเม่ือสังเกตจากแนวโนม
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต และความนิยมในอุปกรณเคล่ือนท่ีอยางสมารทโฟนและแท็บเล็ตท่ีเพ่ิมขึ้น
มาก จึงเปนโอกาสของผูประกอบการท่ีสนใจทําธุรกิจผานชองทางออนไลน  แตในธุรกิจนี้ยังมี
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อุปสรรคตอการใชบริการของลูกคา คือ สินคาไมสามารถจับตองไดกอนซ้ือซ่ึงอาจจะสงผลให
ผูบริโภคยังไมกลาตัดสินใจซ้ือสินคา  

จากการพิจารณาสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Force Model) ปจจัยแรก คือ ภัย
คุกคามจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน เนื่องจากธุรกิจเส้ือผาของประเทศไทยถือไดวาเปน ตลาดท่ี
คูแขงขันท่ีมากราย อีกท้ังปจจุบันยังมีผูท่ีทําธุรกิจท่ีนําเส้ือผาจากตางประเทศเขามาจัดจําหนายมาก
ขึ้น และเนื่องดวยชองทางการจัดจําหนายทางอินเทอรเน็ตมีผูทําธุรกิจประเภทนี้อยูมาก มีท้ัง
ผูประกอบการท้ังท่ีเปนรายเล็ก และรายใหญ ปจจัยท่ีสอง ภัยคุกคามจากคูแขงขันรายใหม คูแขงราย
ใหมท่ีจะเขามาในตลาดนั้น สามารถทําไดงายขึ้นมาก เนื่องจากในปจจุบันการ ติดตอซ้ือขายเส้ือผา
จากตางประเทศนั้นไมตองใชเงินลงทุนมาก และหาซ้ือผลิตภัณฑไดงาย แตส่ิงท่ี เปนอุปสรรคกับ
คูแขงรายใหมคือ 1. แบรนดท่ีพ่ึงเขาสูตลาดนั้นยังไมเปนท่ีรูจักของ ผูบริโภค ทําใหการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคนั้นใชเวลาในการตัดสินใจนาน 2. การจะเขาถึงชองทางการจัด จําหนายยอมมีตนทุน 
และใชเวลานานในการสรางการรับรูแกลูกคา ซ่ึงแบรนด ท่ีอยูในอุตสาหกรรมนี้กอนแลวจะ
ไดเปรียบใน จุดนี้ ซ่ึงถึงแมวาการเขามาแขงขันเส้ือผาจะทําไดงายมากขึ้นในปจจุบัน ปจจัยท่ีสาม 
ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ไดแกเส้ือผานําเขาจากตางประเทศ ท่ีมีราคาต่ํากวา  ป จ จั ย ท่ี ส่ี 
ภัยคุกคามจากการเพ่ิมขึ้นของอํานาจตอรองของผูซ้ือท่ีมีมากเนื่องจากตลาดเส้ือผาในประเทศนั้นมี
อยูในตลาดจํานวนมาก อีกท้ังในปจจุบันยังมีแบรนดจากตางประเทศเขามาแขงขันในตลาด
ภายในประเทศ จึงทําใหผู ซ้ือสามารถเลือกสินคาของผูขายรายอ่ืนท่ีใหคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการของลูกคามากท่ีสุด ปจจัยท่ีหา ภัยคุกคามจากการเพ่ิมขึ้นของอํานาจตอรองของผูขาย
วัตถุดิบหรือซัพพลายเออรแรงกดดันจากอํานาจในการตอรองของผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร 
มีไมมากนัก เนื่องจากมีผูประกอบธุรกิจท่ีรับผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปนั้นมีจํานวนมากท่ีรับส่ังผลิต
เส้ือผาสําเร็จรูป  
 
สวนที่ 2 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิค 

ใชการเปดรานทางเพจบนเว็บไซตและเปดเว็บไซตจําหนายเส้ือผาของตนเอง ใชการ
ออกแบบใหสามารถใชบริการไดงาย ออกแบบใหนาสนใจเพ่ือดึงดูดใหมีผูใชบริการเว็บไซต และ
เพ่ือดึงดูดใหมีลูกคาสนใจซ้ือสินคา ใชชองทางการจัดจําหนายเครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมใชกัน
มากไดแก เฟสบุค อินสตาแกรม และ ไลน ซ่ึงในแตละเครือขายจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน กิจการ
ควรมีชองทางการนําเสนอสินคาใหครอบคลุมทุกเครือขาย ใชการสงเสริมการตลาด โดยกลยุทธ
ดานการสงเสริมการตลาดคือ หากตองการใหผูบริโภครูจักหรือพบเห็นเปนจํานวนมากตองใช
บริการซ้ือโฆษณาทางเว็บไซตตางๆเพราะจะทําใหมียอดขายท่ีมากขึน้ ในสวนของผลิตภัณฑจะเนน
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การออกแบบใหเปนเอกลักษณโดยการสรางความแตกตางจากรานอ่ืนๆ อาจจะมีการออกแบบตาม
ชวงเทศกาลตางๆ 

 
สวนที่ 3 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางดานการเงิน ไดแก ประมาณการเงินลงทุนของ
โครงการ และประมาณการดานการเงินของโครงการ ทําใหสามารถวิเคราะหผลตอบแทนจากการ
ลงทุนโดยใชตัวช้ีวัด ดังนี้ มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 1 ป 50 วัน มีมูลคาปจจุบัน
สุทธิของเงินท่ีไดจากการลงทุน (Net Present Value) เทากับ 1,152,936 บาท และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (Internal Rate of Return) เทากับ 95.5490 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนคาท่ีไดจากเงินลงทุน
ในโครงการท้ังส้ิน 320,200 บาท ซ่ึงมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู MRR ของธนาคารในประเทศ
ไทยโดยเฉล่ียของธนาคารจํานวน 8 แหง เทากับ 7.7325% คิดเปน 8% 

การประเมินผลดานอัตราสวนการเงิน 
จากการวิเคราะหอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรไดดังนี้ 1. อัตรากําไรขั้นตน  

(Gross Profit Margin) เทากับ รอยละ 44  2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit 
Margin)  เทากับ รอยละ 16.80 3. อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เทากับ รอยละ 24.80 แสดง
ใหเห็นวากิจการมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและควบคุมตนทุนในการดําเนินงานไดดี 

อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายของโครงการ (Benefit Cost Ratio) ท่ีคํานวณไดมีคา
เทากับ 1.76 ซ่ึงมีคามากกวา 1 จึงสรุปไดวา เม่ือประเมินผลโครงการดวยวิธีอัตราผลตอบแทนจาก 
โครงการแลว โครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุน 

สวนการประเมินผลดานการเงินภายใตความไมแนนอน ไดแก การวิเคราะหความ
ออนไหวของ ผูวิจัยตั้งสมมติฐานดังนี้ หากคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น รอยละ  19 แตรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ผลประกอบการมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 48 วัน มูลคา
ปจจุบันสุทธิ เทากับ 1,281,867 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับ รอยละ 99.45 
หากคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินการเพ่ิมขึ้นรอยละ 22 แตรายไดยังคงเพ่ิมขึ้น
ท่ีรอยละ 20 ผลประกอบการมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 54 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 888,209 บาท 
และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับ รอยละ 86.68 หากคาใชจายในการลงทุนและ
คาใชจายในการดําเนินการเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 แตรายไดยังคงเพ่ิมขึ้นท่ีรอยละ 20 ผลประกอบการมี
ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 62 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 473,513 บาท และมีอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ เทากับ รอยละ 69.11 
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สวนที่ 4 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการบริหารจัดการ 
นโยบายในการบริหาร จะเปดบริการทุกวัน โดยจะทํางานตามจํานวนการส่ังซ้ือของ

ลูกคา ในเรื่องการบริหารนั้น จะมีแอดมินคอยตอบคําถามแกลูกคาตั้งแตเวลา 8 โมงเชา ไปจนถึง
เท่ียงคืน และจะคอยโพสตเนื้อหาตางๆลงในเพจและมีการแทรกขาวสาร คอยอัปเดตขาวอ่ืนๆ ท่ี
นาสนใจในเพจดวยประมาณ 20% เชนขาวบันเทิง ขาวดารา ทางรานจะไมโพสตขายของเพียงอยาง
เดียว สําหรับนโยบายดานการเงินใชแหลงเงินทุน คือ ทุนเรือนหุน จํานวน 320,200 บาท มีลักษณะ
เปนกิจการท่ีมีเจาของเพียงคนเดียว จึงมีการวางโครงสรางแบบแบนราบท่ีไมมีความซับซอน 
สามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว จัดตั้งบุคคลใหรับผิดชอบหนาท่ีท่ีตางกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาในดาน
การทํางาน โดยมี ผูจัดการราน ฝายผลิต 3 คน ฝายจัดสง 2 คน พนักงานท่ัวไป 1 คน  

 
2. การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยในความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน 
ผานระบบอินเทอรเน็ต มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี ้

จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาดพบวา มีความเหมาะสมในการ
ตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ โดยท่ีมีความตองการของตลาดอยูแลว อาจจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
ในสวนของดานประชากร พบวา ผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันผาน
ทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานตางๆของสวนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ัน ของผูบริโภคกลุมวัยรุน ผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-
Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห สถานการณของธุรกิจ 
สอดคลองกับ การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) และวิเคราะหแรงกระทบแรงดันท้ัง 5 
ดาน ตอธุรกิจ (Five Force's Model)  

จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิคพบวาธุรกิจจําหนายเส้ือผาผานระบบ
อินเทอรเน็ตนั้นมีความแตกตางจากธุรกิจเส้ือผาท่ัวไปในหลายดาน อาทิเชน การเริ่มตนธุรกิจ
สามารถทําไดงาย ใชเงินลงทุนเริ่มต่ํา ไมมีตนทุนคาเชาสถานท่ี ไมจําเปนตองสต็อกสินคาจํานวน
มาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมา ผการัตนสกุล (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง “กลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจเส้ือผาแฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลน” โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 
รูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการ กลยุทธทางการตลาด ปจจัยแหงความสําเร็จและ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลน ท่ีกลาววา ในการประกอบธุรกิจเส้ือผา
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แฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลนชองทางการจัดจาหนายท่ีสําคัญคือเครือขายสังคมออนไลนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในปจจุบันนี้เครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในประเทศไทยไดแก 
เฟสบุค , อินสตาแกรม และ ไลน ซ่ึงในแตละเครือขายจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก
ผูบริโภคมีการใชเครือขายสังคมออนไลนหลายรูปแบบ กิจการควรมีชองทางการนําเสนอสินคาให
ครอบคลุมทุกเครือขาย และใชประโยชนจากแตละเครือขายใหมากท่ีสุดเพ่ือสรางโอกาสในการขาย  

จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการจัดการมีการจัดตั้งบุคคลใหรับผิดชอบ
หนาท่ีท่ีตางกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาในดานการทํางาน โดยมีลักษณะเปนกิจการท่ีมีเจาของเพียงคน
เดียว จึงมีการวางโครงสรางแบบแบนราบท่ีไมมีความซับซอน สามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว ซ่ึง
สอดคลองกับท่ี จันทนา จันทโร และศิริจันทร ทองประเสริฐ (2540) ไดใหกลาวถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวของถึงเรื่อง การศึกษาโครงการทางดานบริหารจัดการ วา การจัดรูปองคกรควรวางแผน
และจัดการใหมีความเหมาะสม เนื่องจากรูปแบบโครงสรางขององคกรจะมีผลตอการบริหารดําเนิน
โครงการกลาวคือหากโครงสรางขององคกรมีความซับซอนขั้นตอนมากเกินไปอาจมีผลทําใหการ
บริหารโครงการลาชาอาจไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวได 

จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน จากการวิเคราะหผลตอบแทนจากการ
ลงทุน  พบวา มีระยะเวลาคืนทุนส้ัน เทากับ 1.50 ป ซ่ึงถือวาเปนระยะเวลาคืนทุนท่ีส้ัน โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวัฒน สัตยเลขา (2554) ศึกษาเรื่องความเปนไปไดของโครงการลงทุน 
ประกอบธุรกิจหองซอมดนตรี ในเขตตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ท่ีไดกลาวไววา 
ระยะเวลาคืนทุนท่ีส้ัน ยอมแสดงถึงความเส่ียงท่ีต่ําและสภาพคลองท่ีดี ทําใหสามารถไดเงินสด
กลับมาเร็ว ผูลงทุนท่ัวไปยอมตองการไดเงินลงทุนไปกลับคืนมาโดยเร็วเพ่ือลดความเส่ียง 

มูลคาปจจุบันสุทธิ ของเงินท่ีไดจากการลงทุน เทากับ 1,152,936 บาท ซ่ึงมีคาเปนบวก  
แสดงวามีความเปนไปไดในการลงทุน ซ่ึงสอดคลองกับ ทฤษฎีและเกณฑการตัดสินใจสําหรับ
มูลคาปจจุบันสุทธิ ท่ีไดกลาวไววา หาก NPV เปนบวก หมายความวา เหมาะสมท่ีจะลงทุน เพราะ
โครงการจะใหผลประโยชนสุทธิเปนมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ ท่ีมากกวามูลคาปจจุบัน
ของเงินลงทุนท่ีจายไป หรือผูเปนเจาของไดรับผลประโยชนสวนเกิน หรือไดรับมากกวาท่ีกําหนด
ความตองการอัตราขั้นต่ําเอาไว แตถาคา NPV ท่ีไดมีคาเปนลบ แสดงวาไมควรลงทุน เพราะ
โครงการใหผลประโยชนสุทธิเปนมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับท่ีนอยกวามูลคาปจจุบันของ
เงินลงทุนท่ีจายไป หรือผูท่ีเปนเจาของไดรับผลประโยชนนอยกวาอัตราขั้นต่ําท่ีตองการ 

อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงจากการลงทุนของโครงการ เทากับ 95.55 เปอรเซ็นต ซ่ึง
มากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการจากโครงการ หรือ ตนทุนสวนเงินทุนท่ีลงทุนไป อางอิงจาก 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู MRR ของธนาคารในประเทศไทยโดยเฉล่ียของธนาคารจํานวน 8 แหง เทากับ 
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7.7325% คิดเปน 8% สอดคลองกับทฤษฎีและเกณฑการตัดสินใจสําหรับอัตราผลตอบแทนท่ี
แทจริงของโครงการ ท่ีไดกลาวไววา ถาอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคามากกวาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจริงของโครงการ หรือมากกวาตนทุนของเงินทุนท่ีลงทุนไป หรือผูเปนเจาของ
ไดรับผลตอบแทนสวนเกินหรือมากกวา อัตราขั้นต่ําท่ีตองการ แสดงวาเหมาะสมท่ีจะลงทุน แตถา
อัตราผลตอบแทนสวนเกินหรือมากกวาอัตราขั้นต่ําท่ีตองการ แสดงวาควรลงทุน แตถาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคานอยกวาอัตราผลตอบแทนจากโครงการ หรือนอยกวาตนทุน
ของเงินลงทุนท่ีลงทุนไป หรือผูเปนเจาของไดรับผลตอบแทนนอยกวาอัตราขั้นต่ําท่ีตองการ แสดง
วาไมเหมาะสมท่ีจะลงทุน 

การประเมินผลดานการเงินภายใตความไมแนนอน ไดแก การวิเคราะหความไวตอการ
เปล่ียนแปลง สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา รูหาเงิน (2556) ศึกษาเรื่องความเปนไปไดของ
โครงสรางตลาดผูขายนอยรายของธุรกิจรานขายยา ผลการศึกษาพบวา เม่ือวิเคราะหความไวโดยท่ี 
คาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน มีการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีรายไดเทาเดิม 
ผลปรากฏวา มีความไวต่ํา เนื่องจากกิจการสามารถมีคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพ่ิมขึ้นไดอีก ดังนั้น เพ่ือไมใหคาดคะเนผลของความสําเร็จสูงเกินไป และเพ่ือลดอัตรา
ความเส่ียงของโครงการ จึงควรตองทําการวิเคราะหความไว จากผลของการวิเคราะหจะแสดงให
เห็นวา โครงการมีความคลองตัวและสามารถทนตอความเส่ียงไดมากนอยเพียงใด 

 
3. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ดานการตลาด ดวยความนิยมในปจจุบันสินคาประเภทท่ีใชการออกแบบกราฟกเริ่มเปน
ท่ีนิยมกันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ท่ีหันมานิยมสรางเอกลักษณใหกับส่ิงของของตน และ
การทําธุรกิจการออกแบบ มีการเริ่มตนธุรกิจท่ีงายและยังใชเงินลงทุนไมมาก อีกท้ังในปจจุบันยังมี
แหลงท่ีจําหนายสินคาประเภทนี้เกิดขึ้นมากมาย อินเทอรเน็ตมีการใชงานท่ีแพรหลายมากขึ้น 
รวมท้ังแนวโนมในอนาคตสําหรับธุรกิจการคาออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีการ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหมีผูประกอบธุรกิจขายเส้ือผาท่ีมีการออกแบบดวยตัวเองผานระบบ
อินเทอรเน็ตมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการรายใหมท่ีตองการจะเขามาในตลาด  ควรจะตองมีการ
วางแผนท่ีดี สอดคลองกับความคาดหวังของผูท่ีเขามาใชบริการพึงพอใจมากท่ีสุด และควรปรับกล
ยุทธของกิจการเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

ดานเทคนิค ในปจจุบันนี้เครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในประเทศไทย 
ไดแก เฟสบุค , อินสตาแกรม และ ไลน ซ่ึงในแตละเครือขายจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก
ผูบริโภคมีการใชเครือขายสังคมออนไลนหลายรูปแบบ กิจการควรมีชองทางการนําเสนอสินคาให
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ครอบคลุมทุกเครือขาย และใชประโยชนจากแตละเครือขายใหมากท่ีสุดเพ่ือสรางโอกาสในการขาย 
ตองมีการใชการสงเสริมการตลาด เชนหากตองการใหผูบริโภครูจักหรือพบเห็นเปนจํานวนมาก
ตองใชบริการซ้ือโฆษณาทางเว็บไซตตางๆเพราะจะทําใหมียอดขายท่ีมากขึ้น  

ดานการเงิน โครงการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซนผานระบบ
อินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีจําหนายสินคาตามคําส่ังซ้ือของลูกคา บางครั้งจึงอาจทําใหมีการ
เปล่ียนแปลงอยูหรือมีผลกระทบไดตลอดเวลา ท้ังเรื่องของยอดขาย คาใชจายตาง หรือเงินทุน
หมุนเวียนได ดังนั้นผูลงทุนควรมีการศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ และวางแผนการลงทุนทาง
การเงินอยางระมัดระวัง 

ดานการจัดการ ส่ิงสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับธุรกิจการคาออนไลน ก็คือ การสรางความ
แตกตางใหเหนือกวาคูแขง และควรจะตองรักษามาตรฐานใหอยูในระดับท่ีดีอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
ตลาดตองการสินคาท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพและไดรับสินคาในเวลารวดเร็ว ทางโครงการจึง
ตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตและชองทางการจัดจําหนายใหดียิ่งขึ้น ใหมีความ
หลากหลาย มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีความนาเช่ือถือและรวดเร็ว 

 
4. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บขอรวบรวมขอมูลโดยวิธีการท่ีหลากหลายขึ้น 
และ ควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใหสูงขึ้น เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีครอบคลุม
และมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น 

การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงรูปแบบกลยุทธในการดําเนินงานใหมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปรียบความแตกตาง ทางดานการจัดการของกลยุทธแตละรูปแบบวามี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกันมากนอยเพียงใด 

ควรจะศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผาน
ชองทางการจัดจําหนายชองทางอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง และหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวโนมการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการ 
การศึกษาในครั้งตอไป ควรมีการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการในดาน
ตางๆเพ่ิมมากขึ้น เพราะถายิ่งมีการวิเคราะหความออนไหวไวหลายๆกรณี จะทําใหเราไมตั้ง
ความหวังสูงจนเกินไป และเปนการลดอัตราความเส่ียงของโครงการ 
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แบบสอบถาม 
 

“ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดไีซน ผานระบบอินเทอรเนต็” 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใชประกอบใน

การศึกษางานวิทยานิพนธ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการคนควาอิสระถึง “ความเปนไปได
ในการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต” เพ่ือนําขอมูลไปใช
สําหรับการคนควาอิสระนี้เทานั้น โดยขอมูลท่ีไดรับนั้นไมไดสงผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม
แตประการใดและทางผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลท้ังหมดไวเปนความลับ จึงขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความจริงและตรงตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดจึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี ้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในหนาคําตอบท่ีทานเลือก 
1. เพศ  
  1. ชาย      2. หญิง 
2. อาย ุ
  1. ต่ํากวา 20 ป     2. 21 – 25 ป 
  3. 26 – 30 ป      4. มากกวา 30 ป ขึ้นไป 
3. สถานภาพ  
  1. โสด      2. สมรส 
  3. หมาย / หยาราง     4. แยกกันอยู 
4. อาชีพ   
  1. รับราชการ      2. รัฐวิสาหกิจ 
  3. พนักงานบริษัทเอกชน    3. ประกอบธุรกจิสวนตวั 
  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………….  
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย    2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  4. ปริญญาตร ี  
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
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6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  1. ต่ํากวา 10,000 บาท     2. 10,001 – 20,000 บาท 
  3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,001 – 40,000 บาท 
  5. 40,001 – 50,000 บาท    6. มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 
สวนที่ 2 ลักษณะและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาผานทางส่ืออินเทอรเน็ต 
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในหนาคําตอบท่ีทานเลือก 
1. ทานเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตหรือไม 
  1. ไมเคย (ใหตอบสวนท่ี 2.1)   2. เคย (ใหตอบสวนท่ี 2.2 และ สวนท่ี 3) 
สวนที่ 2.1 สําหรับผูที่ไมเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
1. เหตุผลใดท่ีทําใหทานยังไมเคยซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต (กรุณาเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับ โดยท่ี 1=มากท่ีสุด) 
  1. ยังไมมีความประสงคจะส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
  2. ยังไมมีสินคาหรือบริการท่ีตรงตามความตองการจะซ้ือ 
  3. กลัวสินคาท่ีไดรับมีลักษณะไมตรงตามท่ีลงขายไวบนอินเตอรเน็ต 
  4. ไมม่ันใจวาจะไดรับสินคาหรือบริการตามท่ีส่ังบนอินเตอรเน็ต 
  5. กลัวขอมูลท่ีใชในการทําธุรกรรมการซ้ือถูกเปดเผยออกไป 
  6. ราคาท่ีลงขายผานระบบอินเตอรเน็ตมีราคาตางกับราคาตามทองตลาดไมมาก 
  7. มีราคาคาใชจายในการจัดสงท่ีสูง 
  8. ระบบในการใชเพ่ือชําระเงินในการซ้ือและบริการไมมีความสะดวกเพียงพอ 
  9. ไมม่ันใจในความปลอดภัยในเรื่องของการเก็บความลับในกรณีท่ีชําระผานบัตร
เครดิต 
  10. ใชเวลานานกวาจะไดรับสินคาหรือบริการ 
2. ทานเคยไดยินหรือไดรับขอมูล เกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตบาง
หรือไม 
  1. เคย     2. ไมเคย 
3. ทานคิดวาในอนาคตทานจะมีโอกาสส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตหรือไม 
  1. ซ้ือแนนอน    2. ไมซื้อแนนอน 

  3. ยังไมแนใจ 
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สวนที่ 2.2 สําหรับผูที่เคยส่ังซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
1. เหตุผลใดท่ีทําใหทานเลือกซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. มีตนทุนในการซ้ือจากชองทางอ่ืนตามตลาดท่ัวไปสูงกวาการส่ังซ้ือจากระบบ
อินเตอรเน็ต (คาใชจายการเดินทาง) 
  2. การเลือกซ้ือสินคาไดงาย สะดวกรวดเร็ว 
  3. สินคาและบริการมีความหลากหลายใหเลือกซ้ือ มีราคาถูก 
  4. เปรียบเทียบราคาและขอมูลสินคาทําไดงายกวาเม่ือเทียบกับชองทางอ่ืน 
  5. เปดบริการใหใชไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี 
2. ทานไดรับความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตเพียงใด 

 1. มากท่ีสุด     2. มาก 
 3. ปานกลาง     4. นอย   
 5. นอยท่ีสุด 

3. ความถ่ีในการซ้ือสินคาและบรกิารผานระบบอินเตอรเนต็ 
   1. สัปดาหละ 1 ครั้ง    2. เดือนละ 1 ครั้ง 
   3. เดือนละมากกวา 1 ครั้ง   4. ปละ 1 ครั้ง 
   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

4. จํานวนเส้ือผาท่ีซ้ือในแตละครั้ง 
   1. 1 ช้ิน     2. 2 ช้ิน 
   3. 3 ช้ิน     4. 4 ช้ินขึ้นไป 

5. ประเภทของเส้ือผาท่ีทานส่ังซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต 
   1. ชุดทํางาน     2. ชุดลําลอง 
   3. ชุดกีฬา     4. ชุดราตร ี
   5. ชุดสูท     6. ชุดกันหนาว 
   7. ชุดไทย     8. ชุดแตงกายเลียนแบบหรือชุดคอสเพลย 

6. รูปแบบของเส้ือผาท่ีทานส่ังซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต 
   1. แบบแฟช่ัน    2. แบบเรียบงาย 
   3. แบบแปลกใหม    4. แบบท่ีใสไดหลายโอกาส 
   5. แบบเหมาะสมตามลักษณะของผูสวมใส 
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7. ราคาเฉล่ียของสินคาท่ีเลือกซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ตในแตละครั้ง โดยประมาณ 
   1. นอยกวา 500 บาท    2. 501 – 1,000 บาท 
   3. 1,001 – 1,500 บาท     4. 1,501 – 2,000 บาท 

  5. 2,001 – 3,000 บาท     5. มากกวา 3,000 ขึ้นไป 
8. วิธีการท่ีทานใชชําระเงินในการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
   1. บัตรเครดติ     2. โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 
   3. พัสดุเก็บเงินปลายทาง    4. จายเงินสดเม่ือไดรับของ 

  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
 
สวนที่ 3 การตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานระบบอินเตอรเน็ต 
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองท่ีตรงกับระดับความเห็นของทาน 
   5 หมายถึง  มีระดับการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีระดับการตดัสินใจซ้ือมาก 
   3 หมายถึง  มีระดับการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
   2 หมายถึง มีระดับการตดัสินใจซ้ือนอย 
   1 หมายถึง  มีระดับการตดัสินใจซ้ือนอยท่ีสุด 
 

ประเด็น/ดาน ระดับการตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานผลิตภัณฑ      

1.1 รูปแบบของเส้ือผามีความแตกตางจากทองตลาด      

1.2 คุณภาพของเส้ือผา มีคุณภาพด ี      

1.3 มีความทันสมัย ออกแบบสวยงามตรงตามความตองการ      

1.4 มีความหลากหลายท้ังรูปแบบ และไซดท่ีลูกคาตองการ      

1.5 มีตราสินคาและบรรจภุัณฑท่ีสวยงาม      

2. ดานราคา      

2.1 ราคาถูกกวาซ้ือจากชองทางอ่ืน      

2.2 ราคาเหมาะสมกับคณุภาพของสินคา      
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2.3 การแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน      

2.4 คาใชจายในการจัดสงมีความเหมาะสม      

2.5 ความสะดวกในการชําระเงิน      

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย      

3.1 ความสะดวกของขั้นตอนการส่ังซ้ือท่ีงาย      

3.2 ความหลากหลายของชองทางในการเลือกซ้ือ      

3.3 เว็บไซตผูใหบริการมีการใชงานท่ีงาย      

3.4 เว็บไซตมีความนาเช่ือถือมีการจดทะเบียนพาณิชย      

3.5 สามารถส่ังสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง      

4. ดานการสงเสริมการตลาด      

4.1 การรับประกันในการจดัสงสินคา      

4.2 การบรกิารติดตามหลังการขาย      

4.3 การลดราคาสินคาและโปรโมช่ันตาง  ๆ      

4.4 การใหสิทธิพิเศษสําหรับการใชบริการในครั้งตอไป      

4.5 การใหของสมนาคุณแกลูกคา      

5. ดานบุคลากร      

5.1 พนักงานมีความรูในตัวสินคาและบริการ      

5.2 พนักงานมีความรูความชํานาญในการแกไขปญหา      

5.3 พนักงานมีความสามารถในการเสนอทางเลือกใหลูกคา      

5.4 พนักงานมีมารยาทในการพูดคยุ      

5.5 การบรกิารของพนกังานในการขาย      

6. ดานกระบวนการใหบริการ      

6.1 เว็บไซตมีภาพพจนท่ีดีไดรับความไววางใจนาเช่ือถือ      

6.2 เว็บไซตมีรูปแบบท่ีสวยงาม ดึงดดูความสนใจลูกคา      

6.3 เว็บไซตมีการปรับปรุงขอมูลของสินคาสมํ่าเสมอ      

6.4 เว็บไซตมีการออกแบบท่ีเพ่ือความสะดวกในการใช      

6.5 มีการเปรียบเทียบราคาใหลูกคาเลือกในการตัดสินใจ      

7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ      
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7.1 เว็บไซตมีการขึ้นทะเบียนท่ีถูกตองตามกฎหมาย      

7.2 การชําระเงินผานบัตรเครดิตท่ีมีความปลอดภัย      

7.3 มีระบบอํานวยความสะดวกใหลูกคาท่ีเคยใชบริการแลว      

7.4 มีบริการสําหรับตอบคําถามลูกคาสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม      

7.5 มีการเก็บรกัษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ      

 

สวนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

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



110 
 

 

แนวคําถามใชสัมภาษณ 
“ความเปนไปไดของโครงการลงทุนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบ

อินเทอรเน็ต” 
แนวคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูประกอบการ 
ความเปนไปไดในการลงทนประกอบธุรกิจเส้ือผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบอินเทอรเน็ต 
แนวทางในการสัมภาษณ ผูประกอบการ  
1. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน  
 1.1 แนวคิดของเจาของกิจการท่ีมาเปดกิจการ (ทําไมถึงคิดเริ่มท่ีจะทําทําธุรกจินี)้ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 1.2 ระยะเวลาท่ีเริ่มเปดดําเนนิการ   
 …………………………………………………………………………………………… 
 1.3 ชวงเวลาในการใหบริการ   
 …………………………………………………………………………………………… 
 1.4 บริการท่ีทางรานมีและท่ีคิดวาจะมีในอนาคต พรอมท้ังการคดิคาบรกิาร  
  1.4.1 รายได  
 …………………………………………………………………………………………… 
  1.4.2 คาใชจาย (ตนทุน) กี่เปอรเซ็นตของยอดขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 
  1.4.3 เฉล่ียอัตราท่ีผูท่ีใชบรกิารเฉล่ีย 
 …………………………………………………………………………………………… 
 1.5 สินคาอ่ืนท่ีทางรานมีจาํหนาย  
  1.5.1 รายไดเฉล่ียตอเดือน  
 …………………………………………………………………………………………… 
  1.5.2 ตนทุนเปนกี่เปอรเซ็นตของยอดขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 
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1.6 ราคาของสินคาแตละแบบ  
 …………………………………………………………………………………………… 
 1.7 การสงเสริมการขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 
 1.8 แนวโนมตั้งแตเริ่มเปดราน  
 …………………………………………………………………………………………… 
 1.9 จํานวนเครื่องจกัร เครื่องใชสํานักงาน  
 …………………………………………………………………………………………… 
. ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนเบ้ืองตน  
 2.1 แหลงท่ีมาของเงินลงทุน  
 …………………………………………………………………………………………… 
 2.2 คาใชจายหรือคาธรรมเนียมท่ีตองชําระในการจัดตั้งธุรกิจ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 2.3 คาออกแบบตกแตงเว็บไซต  
 …………………………………………………………………………………………… 
 2.4 คาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 
 2.5 คาวัสด ุ(คาเส้ือผาท่ีซ้ือมาเพ่ือจําหนาย)  
 …………………………………………………………………………………………… 
 2.6 คาสงเสริมการขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 

2.7 คาลงทุนอ่ืนๆ 
3. ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนนิงานรานคาบนอินเทอรเน็ต  
 3.1 คาใชจายคงท่ีตอเดือน  
  3.1.1 คาเชาสถานท่ี (ถามี) 
 …………………………………………………………………………………………… 
  3.1.2 คาจางพนกังาน จํานวนพนกังาน 
 …………………………………………………………………………………………… 

ทําหนาท่ี……………………………จํานวน………………………………….คน 
ทําหนาท่ี……………………………จํานวน………………………………….คน 
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ทําหนาท่ี……………………………จํานวน………………………………….คน 
ทําหนาท่ี……………………………จํานวน………………………………….คน 
ทําหนาท่ี……………………………จํานวน………………………………….คน

  3.1.3 คาเส่ือมราคา  
   3.1.3.1 คาเส่ือมราคาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (อายกุารใชงาน ของ
สินทรัพยแตละตัว) 
 …………………………………………………………………………………………… 
   3.1.3.2 คาเส่ือมราคาอุปกรณภายในราน (นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 3.2 คาใชจายแปรผันตอเดือน  
  3.2.1 คาน้ําประปาและคาไฟฟา เปนกี่เปอรเซ็นตของยอดขาย  
 ……………………………………………………………………………………………. 
  3.2.2 คาอินเทอรเน็ตตอเดือน  
 …………………………………………………………………………………………… 
   

3.2.3 คาโทรศัพท 
 …………………………………………………………………………………………… 
  3.2.4 คาใชจายในการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซตและระบบ 
 …………………………………………………………………………………………… 
  3.2.5 คอมพิวเตอรและอุปกรณ เทาไรคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของยอดขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 
  3.2.6 คาอุปกรณภายในราน เทาไรคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของยอดขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 
  3.2.7 คาใชจายในการสงเสริมการขาย  
 …………………………………………………………………………………………… 
  3.2.8 คาใชจายอ่ืนๆ 
 …………………………………………………………………………………………… 
4. ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา  
 4.1 กลุมลูกคาท่ีใชบริการสวนใหญ 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 ชวงเวลาท่ีลูกคาใชบริการ  
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3 จํานวนสินคาท่ีลูกคาส่ังซ้ือแตละครั้งเฉล่ีย 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.5 การสงเสริมการขายท่ีลูกคาพึงพอใจ 
 …………………………………………………………………………………………… 
5. สภาพปญหาในการดําเนินงาน 
 5.1 ปญหาท่ีพบจากดานการดําเนินงาน 
  5.1.1 ดานการดําเนินงาน 
 …………………………………………………………………………………………… 
  5.1.2 ดานบุคลากร 
 …………………………………………………………………………………………… 
  5.1.3 ดานลูกคา 
 …………………………………………………………………………………………… 
  5.1.4 ดานการเงิน 
 …………………………………………………………………………………………… 
  5.1.5 ดานอ่ืนๆ 
 …………………………………………………………………………………………… 
6. สภาพแวดลอมทางธุรกิจในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจของทานเปน
อยางไรบาง 
 6.1 จุดแข็ง 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 6.2 จุดออน 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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6.3 โอกาส 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 6.4 อุปสรรค 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชญิผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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