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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบนัโลกของเราเจริญกา้วหนา้ไปดว้ยเทคโนโลยท่ีีล ้าสมยัโดยรวมถึงการมีอินเทอร์เน็ตเขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วมาก
ยิง่ข้ึน ดงันั้นทางเจา้ของธุรกิจจึงหนัมาท าธุรกิจการซ้ือขายประเภทของสินคา้และบริการผา่นช่องทาง
อินเทอร์เน็ตกนัมากยิง่ข้ึน หน่ึงในนั้นกคื็อธุรกิจเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เน่ืองจากมนุษยทุ์กคนยงัมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ เพื่อความอบอุ่นและความสวยงาม ซ่ึงในการเลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้จะข้ึนอยู่
กบัความพึงพอใจ ตามรสนิยมของแต่ละบุคคลนั้น ธุรกิจน้ีจึงยงัคงครองตลาดอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ผลการส ารวจในปี พ.ศ 2556 โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 
จากภาพท่ี 1 พบว่าเคร่ืองแต่งกายเป็นสินคา้ท่ีมีการจองหรือซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต

สูงท่ีสุด ดงันั้นธุรกิจคา้ขายเส้ือผา้ทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นธุรกิจยอดนิยมส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการมี
ธุรกิจส่วนตวั หรือตอ้งการหารายไดพ้ิเศษดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ร้อยละของประชากรท่ีเคยจองหรือซ้ือสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ต จ าแนกตาม
ประเภทสินคา้และบริการ 

ท่ีมา: รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ, แผนภูมิ 7 (2556 หนา้ 24)  



2 

ขอ้มูลจากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556แสดง
ใหเ้ห็นว่าประชากรท่ีเคยจองหรือซ้ือสินคา้ และบริการทางอินเทอร์เน็ตมีความสนใจในการซ้ือขาย
ซ่ึงอนัดบัแรกคือการซ้ือเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัท่ีมีผูค้นสนใจในอตัราร้อยละ 46.8 และ
อนัดบัท่ี 2 คือ e-Ticket ท่ีมีผูค้นสนใจในอตัราร้อยละ17.1 ดงันั้นสรุปไดว้่าส าหรับบุคคลท่ีเล่น
อินเทอร์เน็ตมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้มากท่ีสุด 

 
หน่ึงในช่องทางอินเตอร์เน็ตท่ีผูท้  าธุรกิจใหค้วามนิยมกนัมากกคื็อ โซเชียลมีเดีย หรือท่ีเรียก

กนัวา่ สงัคมออนไลน์ เน่ืองจากในโซเชียลมีเดียสาเหตุท่ีมีผูค้นมากมายสนใจในในเร่ืองของการซ้ือ
เส้ือผา้จาก โซเชียลมีเดียนั้นก็คือผูซ้ื้อจะไดรั้บความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีความ
หลากหลายและประหยดัค่าใชจ่้ายส าหรับในส่วนของการเดินทางส าหรับการไปเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ี
หา้งสรรพสินคา้ หรือตามหนา้ร้านทัว่ไป รวมไปถึงสามารถเลือกเปรียบเทียบโปรโมชัน่จากร้านคา้
และน ามาเปรียบเทียบกันได้ โดยมีผลส ารวจจากปี พ.ศ 2556 ท่ีมีผลส ารวจในด้านความ
สะดวกสบายมากท่ีสุด (จากภาพท่ี 2)  

 

 
 

ภาพที ่2  ร้อยละของผูเ้คยซ้ือสินคา้และบริการผา่นโซเชียลมีเดียเปรียบเทียบตามเหตุผลในการซ้ือ 
ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 

2556 ส านกังานสถิติแห่งชาติ แผนภาพท่ี 43 (2556, หนา้ 83) 
 

จากภาพท่ี 2 ท่ีทางส านกังานสถิติแห่งชาติไดท้  าการส ารวจในปี 2556 แสดงใหเ้ห็นว่าผูซ้ื้อ
และผูข้ายเลือกใช้โซเชียลมีเดียเพราะความสะดวกสบายมาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 76.0 
และ อนัดบัรองลงมาคือ มีโปรโมชัน่ท่ีดี มีอตัราร้อยละ 45.7 และ มีความมัน่ใจว่าผูข้ายมีตวัตนจริง 
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มีอตัราร้อยละ 34.7 ดงันั้นสรุปไดว้่าปัจจุบนัลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือสินคา้เพื่อความสะดวกสบาย
ในการซ้ือสินคา้มากท่ีสุด 

 
ในช่องทางโซเชียลมีเดียมีหลากหลายทางเลือกให้ผูซ้ื้อและผูข้ายใชบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็น 

Facebook Google+ Line ซ่ึงโซเชียลมีเดียท่ีกล่าวมาเป็นช่องทางท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด และเป็น
สามช่องทางท่ีมีศกัยภาพสูงในการใชก้ลยทุธ์ทางดา้นการตลาด เป็นช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้ 
เพื่อใหเ้กิดการซ้ือขายบริการเพิ่มมากข้ึน สังเกตจากแผนภาพแสดงค่าร้อยละเปรียบเทียบผูท่ี้เคยใช้
บริการผ่านโซเชียลมีเดียเป็นประจ าในปี 2556 (จากแผนภาพท่ี 3)จะเห็นไดว้่าผูซ้ื้อและผูข้ายนั้น
นิยมเลือกช่องทาง Facebook เป็นช่องทางในการซ้ือขายสินคา้และให้บริการมากท่ีสุด เน่ืองจาก 
Facebook เขา้ถึงกลุ่มของผูซ้ื้อไดโ้ดยตรงและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูข้ายสามารถเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผูซ้ื้อไดม้ากยิง่ข้ึนนอกจากน้ียงัเป็นการช่วยโปรโมทสินคา้โดยใชก้ลยทุธ์ แบบปาก
ต่อปากหรือการบอกต่อ (Word of mouth) ไดอี้กดว้ย รองลงมากคื็อ Google+ และ Line ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงค่าร้อยละเปรียบเทียบผูท่ี้เคยใชบ้ริการผา่นโซเชียลมีเดียเป็นประจ าในปี 2556 
ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ, แผนภาพท่ี 30 (2556, หนา้ 68)  
 

ภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าในจ านวนโซเชียลมีเดียทั้งหมด Facebook มีอตัราการใชบ้ริการ
มากท่ีสุดท่ีร้อยละ 92.2 และ Google มีอตัราการใชบ้ริการร้อยละ 63.7 และ Twitter มีอตัราการใช้
บริการร้อยละ 8.2 ดงันั้นสรุปไดว้า่ Facebook เป็นช่องทางท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมากท่ีสุด  

 
รูปแบบการขายสินคา้บน Facebook มีไดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสต๊อกสินคา้

หรือแบบพรีออเดอร์ เน่ืองจากกระแสนิยมทางดา้นเส้ือผา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว การซ้ือสินคา้
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มากกัตุนนั้นมีความเส่ียงต่อการท่ีสินคา้คา้งอยูใ่นสต๊อก เน่ืองจากสินคา้ตกเทรนหรือไม่ไดรั้บความ
นิยมแลว้ การขายสินคา้แบบพรีออเดอร์จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูข้ายนิยมเลือกใช ้เพราะมีความ
เส่ียงนอ้ยกว่าในเร่ืองการคา้งสต๊อกของสินคา้ท่ีไม่ไดรั้บความนิยมแลว้ และลดตน้ทุนในส่วนของ
การสตอ๊กสินคา้ 

 
นอกจากน้ีFacebook ยงัส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ประหยดัตน้ทุนมากท่ีสุดเช่น 

ค่าใชจ่้ายในการตั้งหนา้ร้านขายสินคา้ ค่าเสียเวลาในการจดัเรียงสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงในการลดตน้ทุน
ดา้นการสต๊อกสินคา้และค่าใชจ่้ายในการตั้งร้านเพื่อขายสินคา้หรือเรียกว่าผลกระทบจากปัจจยั
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อรูปแบบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคนั้นเอง จึงท าให้มี
ผูบ้ริโภคหนัมาซ้ือสินคา้ทางระบบบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึน 

 
จากเหตุผลเร่ืองการประหยดัตน้ทุนในขา้งตน้ ท าให้สินคา้ท่ีซ้ือขายทางโซเชียลมีเดียรวม

ไปถึง Facebook แต่ละชนิดนั้นจะมีราคาท่ีไม่สูงมากจนเกินไป ส่งผลให้ลูกคา้มีศกัยภาพในการ
เลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ไดอ้ยา่งไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้าย สังเกตไดจ้ากแผนภาพแสดงร้อยละ
ของผูเ้คยซ้ือสินคา้และบริการผา่นโซเชียลมีเดียจ าแนกตามมูลค่าการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังรายงานผลการ
ส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 (จากภาพท่ี 4) 

 

 
 

ภาพที่ 4  ร้อยละของผูเ้คยซ้ือสินคา้และบริการผา่นโซเชียลมีเดียจ าแนกตามมูลค่าการซ้ือเฉล่ียต่อ
คร้ังรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 

ท่ีมา: แผนภาพท่ี 39 (หนา้ 78), ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
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จากภาพท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นถึงราคาในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีผา่นทางโซเชียลมีเดียนั้นอยู่
ในช่วงมูลค่า 501-1,000 บาทต่อคร้ังมากท่ีสุด ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือช่วงมูลค่า 1,001-5,000 บาท 
ร้อยละ 33.7 และอนัดบัสามคือมูลค่านอ้ยกว่า 500 บาท ร้อยละ 15.0 ดงันั้นสรุปไดว้่าผูซ้ื้อส่วนมาก
มีความตอ้งการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไม่สูงมากนกั โดยอยูท่ี่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท 

 
จากเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูซ้ื้อนิยมใชช่้องทาง Facebook ใน

การเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั และมีราคาสินคา้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 
5,000 บาท ซ่ึงในระดบัราคาสินคา้ท่ีผูซ้ื้อสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะด าเนินการ
ขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีผ่านช่องทาง Facebook แบบพรีออเดอร์และศึกษาตน้ทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินส าหรับการเร่ิมท าธุรกิจเส้ือสตรีผ่านระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook) แบบ พรีออเดอร์ วา่จะมีความเป็นไปไดห้รือไม่ส าหรับการเร่ิมด าเนินท าธุรกิจ  

 
หวัขอ้การวิจยัดงักล่าวจึงมีความน่าสนใจและเป็นประเดน็ส าคญัท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจ ขายเส้ือผา้แฟชั่นแบบ Pre-Order ผ ่านระบบบริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์(Facebook) โดยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการและ
สามารถน ามาใชใ้นการพิจารณาก่อนการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจคา้ขายเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นระบบ
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคและดา้นตลาดของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรี

แบบ Pre- Order ผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้
จากประเทศจีน  

 
2. เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีบน 

Facebook  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจและใชเ้ป็นแนวทางการลงทุนใน
ธุรกิจเส้ือผา้สตรีแบบ Pre order ผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ในส่วนของ
การจดัหาสินคา้จากประเทศจีน รวมไปถึงไดแ้นวทางในการปรับปรุง พฒันาทางดา้นเทคนิค การ
ขายสินคา้ และรูปแบบของการน าเสนอสินคา้เพื่อใหลู้กคา้มาเป็นลูกคา้ประจ าของร้าน 

 
ขอบเขตการศึกษา 

 
ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจและการเปรียบเทียบของธุรกิจเส้ือผา้สตรี

แบบ Pre- Order ผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ในคร้ังน้ีไดท้  าการวิเคราะห์
ใน 3 ดา้นคือ การวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิค การวิเคราะห์ทางดา้นตลาด และการวิเคราะห์ความคุม้ค่า
ทางดา้นการเงิน โดยจะท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจ กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้
จากประเทศจีน ช่วงระยะเวลาเดือน มิถุนายน ปี 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2558  
 

นิยามศัพท์ 
 

Social media หมายถึง สงัคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร หรือ เขียนเล่า เน้ือหา เร่ืองราว 
ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ 
แลว้น ามา แบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตน ผา่นทางเวบ็ไซต ์Social Network ท่ีใหบ้ริการ
บนโลกออนไลน์ ปัจจุบนั การส่ือสารแบบ น้ีจะท าผา่นทาง Internet และโทรศพัทมื์อถือเท่านั้น 

 
Pre-Order  หมายถึง การสั่งจองและจ่ายเงินค่าสินคา้ล่วงหนา้ โดยทางผูข้ายจะไม่มีสินคา้

อยูใ่นสตอ็ก หลงัจากลูกคา้ไดท้  าการโอนเงินค่าสินคา้มาทางร้านคา้เรียบร้อย เม่ือทางร้านคา้รับเงิน
แลว้ทางร้านคา้จะท าการสัง่สินคา้จากคลงัเพื่อน าสินคา้นั้นมาท าการจดัส่งสินคา้ทางไปรษณียต์ามท่ี
ไดท้  าการตกลงกนัไวร้ะหว่าผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงผูซ้ื้อจะไดรั้บสินคา้หลงัจากวนัท่ีปิดรอบประมาณ 
10-20 วนั หรือตามท่ีผูข้ายก าหนดไว ้ในส่วนของกรณีท าการคา้กบัต่างประเทศหากมีเทศกาล
วนัหยดุของทางต่างประเทศ อาจมีความล่าชา้ของการขนส่งมากกว่าท่ีแจง้ไว ้โดยทางร้านจะท าการ
แจง้ใหท้ราบทางหนา้เวบ็บอร์ดของแต่ละร้านคา้นั้นๆ 
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CPC (Cost Per Click) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่อคลิก ซ่ึงการเลือกซ้ือโฆษณาแบบน้ีเงินจะถูก
หกัก็ต่อเม่ือมีคนคลิกท่ีโฆษณาของเจา้ของ Web Page โดยค่าใชจ่้ายขั้นต ่าสุดส าหรับคลิกคือ 0.01 
ดอลลาร์ แต่ในการประมูลท่ีแทจ้ริง หากเจา้ของ Web Page ใหร้าคาท่ีต ่าจนเกินไป โฆษณาของคุณ
จะไม่ผ่านการประเมินของ Facebook ซ่ึงท าให้คุณตอ้งเพิ่มราคาต่อคลิกให้สูงข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถ
เขา้ร่วมประมูลแข่งขนักบัเพจอ่ืนๆได ้ซ่ึงเม่ือด าเนินการผ่านและแสดงผลไปสักพกัจะสังเกตไดว้่า
ราคาส าหรับคลิกจะค่อยๆถูกลง 

 
Impression หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีมีการโฆษณาของคุณ เช่น หากคน 100 คนเห็นโฆษณา

ของคุณ 2 คร้ัง จะมีการรายงานเป็น 200 อิมเพรสชนั ฉะนั้น 1,000 อิมเพรสชนั ก็เท่ากบั 100 คน 
โฆษณาน้ีถูกเห็น 10 คร้ังนั้นเอง 

 
CTR (Click Though Rate) หมายถึง อตัราการคลิกของยอดท่ีผูค้นเห็นโฆษณา ซ่ึงจะเป็น

การช้ีวดัวา่โฆษณานั้นมีความน่าสนใจต่อผูท่ี้ไดเ้ห็นแค่ไหนหรืออาจเรียกไดว้่าอตัราส่วนท่ีแสดงว่า
ผูท่ี้เห็นโฆษณาของท่ีโพสออกไปนั้นคลิกโฆษณาบ่อยเพียงใด เช่น หากโฆษณามีคนเห็น 100 คน มี
ปริมาณการคลิก 5 คร้ัง ดงันั้นทางธุรกิจสามารถใช ้CTR ในการวดัผลไดว้่าโฆษณาและค าหลกัใดท่ี
ท าให้ประสบความส าเร็จ และรายการใดท่ีตอ้งปรับปรุง โดยเฉพาะค าหลกัและการโฆษณาของ
ธุรกิจนั้นมีความเก่ียวขอ้งกนักบัธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด ส่ิงเหล่าน้ีหากมีแนวโนม้มากข้ึนผูค้นท่ีพบ
เห็นจะคลิกโฆษณาของทางธุรกิจโดยท าการคน้หาดว้ยวลีค าหลกัของทางธุรกิจนั้น 

 
CPM (Cost Per Thousand Impressions) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่อ 1,000 อิมเพรสชนั ซ่ึงจะ

หกัทนัทีเม่ือมีคนเห็นโฆษณาของเจา้ของ Web Page โดยไม่จ าเป็นตอ้งคลิกเปิดดู ประมาณว่าเห็น
เม่ือไหร่ก็จะท าการหกัเงินเม่ือนั้น ซ่ึงการจ่ายแบบ CPM จะเป็นการใหค้วามส าคญักบัต าแหน่งและ
หนา้ตาของโฆษณามากกวา่จ านวนท่ีคลิกดูโฆษณานั้นเอง 

 
 
 
 



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงิน ท่ีจะไดรั้บจากการ
ลงทุนในการท าธุรกิจ โดยใชว้ิธีส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ จากการสัมภาษณ์เจา้ของ
ธุรกิจ เพื่อดูความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order ผ่านระบบบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ไดแ้ก่ เจา้ของธุรกิจท่ีรับสินคา้ (เส้ือผา้สตรี) ท่ีส่งมาจาก
ประเทศจีน 

 
แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ในการศึกษา 

 
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับการเร่ิมท าธุรกิจขายเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนและแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาเพื่อจะน าไปสู่ในดา้นการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจ 
คือ การวิเคราะห์ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ ตน้ทุนทางบญัชี และผลตอบแทนของการลงทุน ดงัน้ี 

 
1. การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดท้างดา้นตลาดและหรือ 

อุปสงค ์ ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค ความเป็นไปไดท้างดา้นเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้
ทางดา้นการเงิน 

 
2. การวิเคราะห์ทางดา้นตลาด ไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
 
3. แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์และตน้ทุนทางบญัชี 
 
4. แนวคิดอตัราส่วนลด 
 
5. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ, 2542) 
 

เม่ือมีการเสาะหาไดม้าซ่ึงโครงการท่ีมีศกัยภาพและเป็นท่ียอมรับในหลกัการของโครงการ
แลว้ ขั้นตอนในล าดบัต่อไปคือการจดัเตรียมโครงการซ่ึงประกอบไปดว้ยการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการและการจดัเตรียมเอกสารรายงาน เพื่อน าไปสู่การประเมินและอนุมติัโครงการ 
 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการคือการศึกษาและการจดัท าเอกสารท่ีประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ าเป็นท่ีแสดงถึงเหตุผลสนบัสนุน ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของโครงการ ไม่ว่าจะ
เป็นในดา้นผลตอบแทน (Benefit) ค่าใชจ่้าย (Cost) ต่างๆของแต่ละโครงการแลว้ปรับเป็นตวัรวม
(Common Denominator) ซ่ึงถา้หากผลตอบแทนมีมากกว่าค่าใชจ่้ายท่ีปรับแลว้ โครงการนั้นก็เป็น
โครงการท่ีจะใชท้รัพยากรไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัวิชาการ (สุนิสา สุบิน, 2555)ซ่ึงจะ
หมายถึงโครงการท่ีดี โดยโครงการท่ีดีจะไดแ้ก่โครงการท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และเม่ือ
ปฏิบัติแล้วจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการจะประกอบไปดว้ยการศึกษาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  

1. ความเป็นไปไดท้างดา้นตลาดและหรืออุปสงค ์
 

การวิเคราะห์และคาดคะเนอุปสงคผ์ลผลิตของโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการวางแผน
และการวิเคราะห์โครงการเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเพราะหากผลิตอะไรออกมาแลว้ไม่มีตลาดรองรับก็ไม่มี
เหตุผลใดท่ีจะท าการผลิต นอกจากนั้นขนาดอุปสงคย์งัช้ีถึงขนาดการผลิตหรือขนาดของโครงการอีก
ดว้ย การวิเคราะห์อุปสงคจึ์งเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะขาดเสียมิได ้

 
ส่วนใหญ่การวิเคราะห์อุปสงค์จะเก่ียวขอ้งกับความพยายามท่ีจะตอบปัญหาส าคญั 3 

ประการ 
 

1.1 อุปสงคใ์นผลผลิตของโครงการมีมากนอ้ยแค่ไหน 
 
1.2 อุปสงค์ในผลผลิตชนิดน้ีจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนหรือลดลง และในอตัรามากน้อย

เพียงใด 
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1.3 โครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยูน่ั้น จะสนองความตอ้งการไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
เพื่อให้สามารถตอบค าถามดงักล่าวได ้นกัวิเคราะห์โครงการจะตอ้งเร่ิมดว้ยการจดัเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลในอดีต ดา้นราคาและปริมาณของผลผลิตชนิดนั้น จากขอ้มูลในอดีต
และปัจจุบนัของปริมาณการผลิตและการน าเขา้หรือส่งออก ก็พอจะท าให้ทราบไดว้่าขนาดอุปสงค์
เป็นอยา่งไร หากเป็นผลิตใหม่ท่ียงัไม่เคยมีการผลิตหรือจ าหน่ายมาก่อนในประเทศ ผูว้ิเคราะห์กอ็าจ
ศึกษาแนวโนม้ของอุปสงคผ์ลผลิตชนิดนั้นในต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเจริญ
คลา้ยๆ กบัประเทศท่ีก าลงัศึกษา 
 

หลงัจากไดต้รวจสอบขนาดของอุปสงคเ์ท่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัแลว้ ก็ท าการคาดคะเน
ขนาดของอุปสงคใ์นอนาคต ในการคาดคะเนปริมาณการขายท่ีคาดวา่จะขายได ้ส่วนการพิจารณาว่า
เม่ือมีผลผลิตออกมาแลว้ จะสนองความตอ้งการของตลาดไดม้ากนอ้ยเพียงใด จ าเป็นตอ้งพิจารณาคู่
แข่งขนัท่ีมีอยู่เดิมทั้งในปริมาณการผลิต คุณภาพ สถานท่ีตั้ ง ราคา และตน้ทุน เพื่อพิจารณาว่า
คุณภาพผลผลิตของโครงการเป็นอยา่งไร ดีกว่าคู่แข่งขนัหรือไม่ และตน้ทุนการผลิตสูงกว่าหรือ ต ่า
กวา่ เพื่อจะไดพ้ิจารณาหาทางปรับปรุงใหส้ามารถท าการแข่งขนัได ้

 
2. ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค 

 
เน่ืองจากการผลิตสินคา้และบริการจะมีเทคนิคการผลิตให้เลือกไดห้ลายประเภท ซ่ึง

เทคนิคการผลิตแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกนัไปในดา้นกรรมวิธีการผลิต เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
อุปกรณ์การผลิต ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของปัจจยัการผลิตท่ีตอ้งการ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผลต่อ
ตน้ทุนผลิต ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของเทคนิคการผลิตประเภทต่างๆ แลว้คดัเลือก
เทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด การวิเคราะห์โครงการดา้นน้ีจึงเนน้ไปท่ีการก าหนดทางเลือกและ
การคดัเลือกทางเลือกดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดใหก้บัโครงการ ดว้ยเหตุน้ีในการวิเคราะห์จึงตอ้งพิจารณา
ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  

2.1 ขนาดของโครงการ และความประหยดัจากขนาดท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
2.2 สถานท่ีตั้ งของโครงการ การเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่ง

ทรัพยากร 
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2.3 จ านวนประชากรท่ีคาดวา่จะไดป้ระโยชน์จากโครงการ และลกัษณะการกระจายตวั
ดา้นกายภาพของประชากรในพื้นท่ีโครงการ 

 
2.4 ประสิทธิภาพการใชแ้ละการดูแลรักษาเทคโนโลย ีรวมทั้งประเดน็เร่ืองอะไหล่ และ

ทกัษะดา้นเทคนิควิชาการท่ีมีอยูแ่ละหาได ้
 
2.5 วตัถุดิบและตลาดวตัถุดิบท่ีมีและท่ีหาได ้
 
2.6 ปริมาณและคุณภาพของแรงงานท่ีตอ้งการ 
 
2.7 ประมาณการตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ 

 
3. ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน 

 
การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนของโครงการใน

แง่เอกชนหรือผลก าไรทางการเงินเป็นส าคญั นอกจากน้ียงัรวมการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
ให้กบัโครงการเพื่อก่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าถา้มีโครงการแลว้จะไม่มีปัญหาทางการเงินใดๆ ในทุก
ขั้นตอนของโครงการ และรวมตลอดถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผูร่้วมโครงการ 
และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีผลตอบแทนให้กบัผูร่้วมโครงการมากเพียงพอท่ีจะ
จูงใจใหเ้ขาเหล่านั้นเขา้มาร่วมโครงการดว้ย 

 
ในการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงิน นกัวิเคราะห์จะตอ้งจดัท างบการเงินต่างๆ เช่น

งบก าไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด เพื่อก าหนดว่าโครงการจะมีเงินทุนเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตหรือไม่ ก าหนดอตัราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ ประเมินสภาพ
คล่อง และความสามารถในการช าระหน้ี เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัการด าเนินการโดยทัว่ไปก็ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 
การวิเคราะห์ทางการเงินจะเร่ิมด้วยการคาดคะเนอุปสงค์ผลผลิตหรือบริการของ

โครงการ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถประมาณการรายรับ นอกจากนั้นก็มีการคาดคะเนตน้ทุนในแต่ละ
ระดบัการผลิตหรือด าเนินงานภายใตข้อ้สมมติเก่ียวกบัราคาสินคา้หรือบริการท่ีผลิต 
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นอกจากนั้นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ วิธีการปรับลดกระแสเงินสด 
ตามวิธีน้ีจะตอ้งมีการจัดเตรียมกระแสเงินสดของโครงการ การท าส่วนลดกระแสเงินสด การ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนของโครงการ 

 
การวิเคราะห์ทางด้านตลาด 
 

โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis technique) หมายถึง เทคนิคการ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีเป็น 
จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของ
หน่วยงานหรือองคก์รนั้น ๆ โดยมีความหมายดงัน้ี 

 
 1. จุดแขง็ (Strengths) หมายถึง ผลกระทบทางดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน
การด าเนินธุรกิจ การด าเนินงานภายในธุรกิจท่ีสามารถกระท าไดดี้ กล่าวคือ ธุรกิจทุกแห่งควรตอ้ง
ทราบถึงความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นของตนเอง ซ่ึงตอ้งพิจารณาในทุกๆองคป์ระกอบ เช่น การตลาด 
การเงิน การวิจยัและพฒันา เป็นตน้ เพื่อวิเคราะห์หาจุดแขง็ท่ีจะสามารถน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์
หรือแนวทางในการด าเนินงานต่างๆให้ตนเองมีความโดดเด่นหรือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างไป
จากคู่แข่งขนั ตวัอยา่งเช่น ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เป็นตน้ 

 
 2. จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดข้ึนจากภายในของธุรกิจหรือขอ้
เสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในธุรกิจท่ีไม่สามารถกระท าไดดี้ 
และส่งผลให้ธุรกิจเกิดความเสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจได ้ตวัอย่างเช่น ตน้ทุนทางการด าเนิน
ธุรกิจท่ีสูงกวา่คู่แข่งขนั ปัญหาดา้นการขาย เป็นตน้ 

 
 3. โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจ หรืออาจหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะภายนอกของธุรกิจท่ีส่งผล
ทางดา้นบวกต่อการด าเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆให้
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้รวมทั้งตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ตัวอย่างเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขันอยู่เป็นระยะๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ี 
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 4. อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีคุกคามท่ีมีผลเสียต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจ หรืออาจหมายถึงผลกระทบดา้นลบของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในส่ิงท่ีเป็นขอ้จ ากดัของการด าเนินธุรกิจเน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายได ้เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคเพื่อ
ไม่ให้เกิดข้ึนได ้แต่ถา้เรามีการวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหนา้ถึงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้เราก็จะ
สามารถหาทางป้องกนัผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้น้อยลงไปได ้ตวัอย่างเช่น ความแข็งแกร่งของ
คู่แข่ง และตน้ทุนทางดา้นค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

 
แนวคดิเกีย่วกบัต้นทุน 
 

1. ตน้ทุนทางบญัชีและตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2548) 
 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีกิจการได้จ่ายออกไปและบนัทึกไวใ้นบญัชีของกิจการ เราเรียกว่า 

ตน้ทุนทางบญัชี (accounting cost) ตน้ทุนทางบญัชีน้ีจะเป็นส่ิงเดียวกบัตน้ทุนชดัแจง้ เพราะรายการ
ท่ีจะลงบนัทึกไวใ้นบญัชีไดจ้ะตอ้งเป็นรายการค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีมีการใชจ่้ายจริงๆ เท่านั้น ส าหรับ
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์จะหมายถึง ตน้ทุนทุกชนิดท่ีจ าเป็นต่อการผลิต ไม่ว่าจะมีการจ่ายออกไป
จริงหรือไม่ก็ตาม ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงรวมตน้ทุนชดัแจง้และตน้ทุนไม่ชดัแจง้เขา้ไวด้ว้ยกนั 
และดังนั้นตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงมกัสูงกว่าตน้ทุนทางบญัชี อนัมีผลต่อไปท าให้ก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์มกัจะต ่ากวา่ก าไรทางบญัชี 

 
2. ตน้ทุนการผลิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจ 

 
2.1 ตน้ทุนระยะสั้น (short-run cost) หมายถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการผลิตท่ีเกิดข้ึนในระยะ

สั้น มีทั้งปัจจยัคงท่ีและปัจจยัผนัแปร ตน้ทุนระยะสั้นจึงแยกเป็น ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรและ
สามารถแยกยอ่ยเป็น ตน้ทุนลกัษณะต่างๆทั้งในเทอมของตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนต่อหน่วย 

 
2.1.1 ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (total fixed cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไป

ตามปริมาณการผลิต ไม่ว่ากิจการจะผลิตสินคา้มากนอ้ยเพียงใด หรือแมจ้ะไม่ผลิตสินคา้เลยก็ตาม 
ถา้เป็นระยะสั้นซ่ึงไม่อาจเปล่ียนแปลงปัจจยัคงท่ีไดน้ั้น กิจการก็จะตอ้งจ่ายตน้ทุนประเภทน้ีเป็น
จ านวนตายตวั โดยปกติตน้ทุนประเภทน้ีมกัเป็นตน้ทุนของปัจจยัท่ีแบ่งแยกเป็นส่วนยอ่ยไม่ได ้
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  2.1.2 ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (total variable cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆทั้งหมด
ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยตรงกบัปริมาณการผลิต ซ่ึงกคื็อค่าใชจ่้ายของปัจจยัผนัแปร เช่น ค่าจา้งคนงาน 
ค่าซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้ เม่ือไม่มีการผลิตสินคา้เลยตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดจะไม่เกิดข้ึน และถา้ผลิต
สินคา้มากข้ึนตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดกจ็ะเพิ่มข้ึน  
 
  2.1.3 ตน้ทุนทั้งหมด (total cost) หมายถึง ตน้ทุนซ่ึงรวมทั้ง ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด 
และ ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดไวด้ว้ยกนั 
 
    2.1.4 ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย (average fixed cost) หมายถึง ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดคิดเฉล่ีย
ต่อหน่ึงหน่วยของผลผลิตในกรณีท่ีหน่วยธุรกิจผลิตสินคา้เพียงหน่วยเดียวค่าตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย  
( AFC ) ก็จะเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด แต่เม่ือไดมี้การเพิ่มปริมาณการผลิตมากข้ึนๆ AFC จะมีค่า
ลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากไดมี้การเฉล่ียค่าท่ีคงท่ีไปในระหวา่งจ านวนผลผลิตท่ีมากข้ึนๆ 
 
  2.1.5 ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย ( average variable cost ) หมายถึง ตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมดคิดเฉล่ียต่อหน่ึงหน่วยของผลผลิต ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย ( AVC ) จึงหาไดจ้ากการหารค่า
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดดว้ยปริมาณการผลิต โดยในระยะแรกๆของการผลิต AVC  จะมีค่าลดลง
เร่ือยๆ จนถึงระดบัหน่ึง AVC จะต ่าสุด และการเพิ่มปริมาณผลิตต่อไปอีกจะท าให ้AVC กลบัเพิ่ม
สูงข้ึน 
 
  2.1.6 ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย  ( average total cost ) หรือ ตน้ทุนต่อหน่วย ( unit cost 
)หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียต่อหน่ึงหน่วยของผลผลิตตน้ทุนเฉล่ียในระยะสั้นน้ีอาจหาไดจ้ากการ
หารค่าตน้ทุนรวมในระยะสั้นดว้ยปริมาณการผลิต หรือหาไดจ้ากการรวมค่า AFC และ AVC เขา้
ดว้ยกนั 
 
  2.1.7 ตน้ทุนหน่วยสุดทา้ย ( marginal cost ) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หน่วย
สุดทา้ยท่ีหน่วยธุรกิจท าการผลิตอยูใ่นขณะหน่ึงๆ ตน้ทุนดงักล่าวจึงเท่ากบัค่าของตน้ทุนทั้งหมดท่ี
เปล่ียนแปลงไปเม่ือเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตไปหน่ึงหน่วย ซ่ึงถา้เราพิจารณาการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการผลิตในทางเพิ่มข้ึน ตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยในระยะสั้น ( SME ) กจ็ะคือตน้ทุนทั้งหมดท่ี
เพิ่มข้ึนเม่ือผลิตสินคา้เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย 
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3 ตน้ทุนทางการบญัชี ( เชาวลีย ์พงศผ์าติโจรน์และดร.วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์, 2547) 
 

ค่าใชจ่้าย คือตน้ทุนของสินคา้หรือบริการท่ีกิจการไดจ่้ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได ้ค  าว่า
ตน้ทุน (Cost) ในท่ีน้ีหมายถึง ตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายไปเป็นค่าสินคา้หรือบริการบวกดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ
ในอนัท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการอยู่ในสภาพและในสถานท่ีพร้อมท่ีจะขายได ้ตวัอย่างเช่น ค่า
ขนส่งสินคา้  เม่ือซ้ือนอกจากตน้ทุนของสินคา้และยงัมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าใชจ่้ายบางรายไม่ตอ้งจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา
สินทรัพย ์เป็นตน้ เงินสดท่ีกิจการไดจ่้ายไปทุกรายการไม่จ าเป็นตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการเสมอ
ไป เช่น จ่ายเงินสดช าระหน้ีเจา้หน้ี มีผลท าให้หน้ีสินลดลง ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายของกิจการ ค่าใชจ่้ายท่ี
กิจการไดจ่้ายไปมีผลท าให้เงินสดลดลงและท าให้ทุนลดลงดว้ย บญัชีค่าใช้จ่ายมียอดทางเดบิท  
กิจการอาจมีบญัชีค่าใชจ่้ายแยกออกไปมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของเจา้ของกิจการ
และตามลกัษณะของกิจการซ่ึงอาจไม่เหมือนกนั กิจการท่ีซ้ือขายสินคา้แบ่งค่าใชจ่้ายไดด้งัน้ี 

 
3.1. ตน้ทุนขาย ( Cost of Sales ) มีค่าซ้ือ ค่าขนส่งเม่ือซ้ือ ค่าภาษีศุลกากร สินคา้

คงเหลือ  
 
3.2 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขาย ( Selling Expenses) ไดแ้ก่ ค่าโฆษณา ค่าใชจ่้ายใน

ส านกังาน เป็นตน้ 
 

 3.3 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ( Administration Expenses ) บนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่น เงินเดือนพนกังานระดบับริหาร ค่าเช่าอาคารท่ีท าการ ค่าใชจ่้ายใน
ส านกังาน 
 
 3.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ( Other ) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีนานๆอาจจะเกิดข้ึนคร่ึงหน่ึง เช่น ขาดทุน
จากการขายสินทรัพย ์เป็นตน้  กิจการท่ีซ้ือขายบริการมีค่าใช้จ่าย 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน (Operating Expenses) และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Other Expenses or Non-Operating 
Expenses) เท่านั้น 
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แนวคดิเกีย่วกบัตัวช้ีวดัในความคุ้มค่าทางด้านการเงิน 
 

ในดา้นของตวัช้ีวดัในความคุม้ค่าความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินเป็นค่าเสียโอกาสของทุน
ท่ีน ามาใชใ้นโครงการ กคื็ออตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ และเป็นค่า
สะทอ้นถึงความมีอยู่อยา่งจ ากดัของทรัพยากรท่ีใชใ้นการลงทุน กล่าวคืออตัราส่วนท่ีเหมาะสมใน
การวิเคราะห์โครงการ ได้แก่ค่าเสียโอกาสของทุน ซ่ึงก็คือผลตอบแทนของการใช้ทุนไปใน
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดทั้งน้ีเพราะทุนท่ีมีอยู่หรือหามาไดน้ั้นสามารถน าไปใชก้บัโครงการต่างๆท่ีมีให้
เลือกได้ หากตอ้งน าทุนนั้นมาใช้กับโครงการท่ีก าลงัประเมินอยู่ ทุนจ านวนเดียวกันนั้นก็หมด
โอกาสท่ีจะน าไปใชใ้นโครงการอ่ืนไดอี้ก ค่าเสียโอกาสของทุนจึงเป็นผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุนในทางเลือกอ่ืนท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไม่มีโอกาสไดใ้ชทุ้น เพราะทุนนั้นน ามาใชก้บัโครงการท่ีก าลงั
ประเมินอยู ่

 
การวดัความคุม้ค่าของโครงการจะใชต้วัช้ีวดัความคุม้ค่า (Indicator of Project Worth) ซ่ึง

ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 
 
1. การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (Net Present Value of Benefit: NPV) 
 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดป้รับค่าของเวลา
แลว้ โดยค านวณไดจ้าก การน าผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดรับ หักออกดว้ยค่าใชจ่้ายในรูป
กระแสเงินสดจ่ายในแต่ละเดือน จากนั้นน ามาปรับค่าเวลาให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
สุทธิโดยใชอ้ตัราส่วนลดท่ีก าหนดโดยคิดอตัราลดตามอตัราผลตอบแทนท่ีหน่วยธุรกิจตอ้งการหรือ
อตัราตน้ทุนของเงินทุน (ธนิษฐ ์นาคประเสริฐ, 2554)มีสูตรใชใ้นการค านวณ ดงัน้ี  

 
โดยหลกัการตดัสินใจท่ีแสดงว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมทางดา้นการเงินหรือไม่

นั้น ใหดู้ท่ีค่า NPVกล่าวคือเม่ือค่า NPVนั้นมีค่ามากกวา่ศูนย ์หรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่ากิจการนั้นๆ
มีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนไดน้ั้นเอง เพราะเน่ืองจาก มูลค่าของปัจจุบนัในดา้นผลประโยชน์รวมท่ี
มากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนในการลงทุนรวม โดย 
 

     ∑
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โดยก าหนดให ้
 
NPV   = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
 
B        = ผลตอบแทนในงวดท่ี t 
 
           = ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีt 
 
r        = อตัราคิดลด 
 
t        = ระยะเวลาของโครงการ คือ งวดท่ี 0,1,2,…,n 
 
n        = ระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 
 
หลกัการตดัสินใจวา่โครงการมีความเหมาะสมหรือคุม้ค่าต่อการลงทุนและการเงินได้

หรือไม่นั้นใหดู้ท่ี NPV ดงัน้ี 
 

NPV    <    0ไม่ลงทุน 
 
NPV    > 0    ลงทุนเพราะโครงการใหผ้ลก าไรแก่ธุรกิจ 
 
NPV    = 0    ตอ้งพิจารณาดชันีช้ีวดัความคุม้ค่าอ่ืนดว้ย 
 

2. การค านวณอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
 

แสดงถึงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของ
ค่าใชจ่้ายตลอดอายโุครงการ ค่าใชจ่้ายในท่ีน้ีคือ ค่าใชจ่้ายทั้งทางดา้นทุน (Capital) และค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
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เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจก็คือ เลือกโครงการท่ีมีค่า  BCR  >  1 ก็คือเม่ือค่า BCR  > 1 
หมายความวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากโครงการมีค่ามากกว่าใชจ่้ายท่ีเสียไป(สุนิสา สุบิน,2555)จากนั้น
จึงน าเอากระแสผลตอบแทนและกระแสตน้ทุนของโครงการท่ีคิดเป็นมูลค่าของปัจจุบนัแลว้ น ามา
เปรียบเทียบเพื่อหาอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) นั้นจะหมายถึงกิจการนั้น ๆจะมีความ
เหมาะสมท่ีจะลงทุนได ้เพราะเน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมนั้นมีมากกว่ามูลค่า
ปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVB > PVC) โดย 
 

BCR =
∑ (

  
      

)
 

   

∑ (
  

      
)

 

   

 

 
โดย  BCR คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน 
 

 = มูลค่าผลตอบแทนในปีท่ี t 
 

 ICt  = ตน้ทุนการลงทุนของโครงการ 

 
                r     = ดอกเบ้ียหรืออตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 
 
                t      = ระยะเวลาโครงการ (0,1,…,n) 
 
                n    = อายขุองโครงการเป็นปี 

เดือนท่ี 0 คือ เดือนท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 
 

โดยอตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้าย
ตลอดอายโุครงการ ซ่ึงอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) ของโครงการท่ี
เหมาะสมต่อการลงทุนตอ้งมากกว่า 1 หรืออย่างนอ้ยท่ีสุดตอ้งเท่ากบั 1 (ธนิษฐ์ นาคประเสริฐ, 
2554) แสดงวา่กิจการนั้นๆมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนได ้  

 
 



19 

3. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return ; IRR) 
 

อตัราผลตอบแทนท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับทั้ งหมดเท่ากับมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดหรือหมายถึงอตัราผลตอบแทนท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ(NPV)มีค่าเท่ากบัศูนยพ์อดีนั่นเองอตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการน้ีถือวา่เป็นอตัราร้อยละท่ีแสดงถึงความสามารถของเงินทุนท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดคุ้ม้กบัเงิน
ลงทุนของโครงการนั้นพอดี 

 
ทั้งน้ีการค านวณหาค่าอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการก็คือการค านวณหาค่า

อตัราส่วนลด(Discount Rate: r)ว่ามีเท่าไรจึงจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ(NPV)มีค่าเท่ากบัศูนยพ์อดีนัน่เองดงันั้นการค านวณหาค่าIRR (หรือr) จึงคลา้ยคลึงกบัการ
ค านวณหาค่าNPV เกือบทุกอยา่งจะแตกต่างกนัก็ตรงท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ีย (i) ในการหาค่าNPVส่วน
การค านวณหาค่าIRR จะเป็นการใชอ้ตัราส่วนลด (r) ท่ีท าให้NPVมีค่าเท่ากบัศูนยพ์อดีเท่านั้นเอง
เม่ือค านวณไดค่้าIRR (หรือr) แลว้จึงน าไปเปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาสของเงินทุน(อตัราดอกเบ้ีย
เงินกู)้กล่าวคือถา้ค่าIRR (หรือr) สูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (i) ก็แสดงว่าการลงทุนใหผ้ลตอบแทน
คุม้ค่ากบัเงินทุนท่ีจ่ายออกไป 

 
 หลกัในการตดัสินใจท่ีแสดงถึงว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและ
การเงินหรือไม่นั้นใหดู้ท่ีค่าของ IRR นั้นคือเม่ือค่า IRR มีค่าสูงกว่าตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของโครงการนั้นแสดงวา่กิจการมีความเหมาะสมในการท่ีจะลงทุนได ้

 

IRR = 0 = ∑ (
  

      
)

 

   
 - ∑ (

  

      
)

 

   
 

 

โดย    IRR   = อตัราผลตอบแทนในการลงทุน 
 

= ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t 
 

R = อตัราคิดลด 
 

    = ผลตอบแทนสุทธิในปีท่ี t 
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t = ระยะเวลาของโครงการ คือ งวดท่ี 0,1,2,…,n 
 

n = อายขุองโครงการเป็นปี 
 

เดือนท่ี 0 คือเดือนท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 
 

เกณฑพ์ิจารณาตดัสินใจ มีดงัน้ี 
 

IRR    >    ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนของกิจการใหผ้ลท่ีคุม้ค่า 
 
IRR    =    ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนของกิจการยงัพอเป็นไปได ้
 
IRR    <    ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนของกิจการใหผ้ลไม่คุม้ค่า 

 
4. จุดคุ้มทุน (Break Even Point) 

 

จุดท่ีรายรับจากการขายเส้ือผา้ออนไลน์เท่ากบัตน้ทุนรวมทั้งหมดของโครงการ ณ จุดน้ี 
โครงการจะไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถค านวณโดยใชสู้ตรไดด้งัน้ี 

 

Q = 
  

 
 

 

ในท่ีน้ี Q   =    จ านวนเส้ือผา้ท่ีตอ้งขาย ณ จุดคุม้ทุน 
 

TC   =    ตน้ทุนคงท่ีรวมของโครงการ 
 

P   =    ราคาขายต่อหน่วยของเส้ือผา้  -ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยของเส้ือผา้ 
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5. ระยะเวลาคนืทุน (Payback period หรือ PB)  
 
  ระยะเวลาท่ีการลงทุนนั้นใชไ้ปในการลงทุน เพื่อให้กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ลงทุน คุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีตอ้งลงทุนไประยะเวลาคืนทุน เป็นการค านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการท่ี
ท า โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลา ว่า เม่ือมีการลงทุนในโครงการนั้นแลว้จะใชเ้วลาก่ีงวดในการคืน
ทุน 

 วิธีการคิดระยเ้วลาคืนทุน จะสามารถค านวณหาไดโ้ดยการค านวณหากระแสเงินสด
สะสมสุทธิในแต่ละงวดเวลา จนกระทัง่กระแสเงินสดสะสมสุทธิเป็นบวก หากกระแสเงินสดสะสม
สุทธิเปล่ียนจากการติดลบ มาเป็นบวกในงวดเวลาใด ก็หมายถึงว่าระยะเวลาคืนทุนเกิดข้ึนภายใน
งวดเวลานั้นนัน่เอง จึงสามารถแสดงการค านวณหาระยะเวลาคืนทุนไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

 

 PB  = จ านวนงวดก่อนคืนทุน + 
เงินส่วนท่ียงัไม่ไดคื้นทุน

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีคืนทุน
 

 
6. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ของโครงการเพื่อศึกษาว่าเม่ือสถานการณ์การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้มีปัจจยั
ต่างๆ เปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลต่อค่าใชจ่้ายและรายรับของโครงการ โครงการน้ีจะยงัคุม้ค่าท่ีจะลงทุน
หรือไม่ เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดสุทธิ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของตวั
แปรต่างๆ เช่น ราคาต่อหน่วย ตน้ทุนต่อหน่วย และปริมาณขาย เป็นตน้ ดงันั้นการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวจึงเป็นขั้นตอนท่ีช่วยในการตดัสินใจไดดี้ข้ึน ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีท่ีคาดวา่วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมี
ราคาสูงข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้เราสามารถวิเคราะห์ไดโ้ดยการหาค่า IRR ของการลงทุนตามราคา
ปกติ และตามราคาท่ีคาดวา่จะสูงข้ึน แลว้พิจารณาวา่ค่าท่ีไดใ้นกรณีหลงันั้นเป็นอยา่งไร หากยงัคงมี
ค่าสูงกว่าตน้ทุนของเงินทุนของโครงการอยู่ แสดงว่าการลงทุนน้ียงัมีความคุม้ค่า เป็นตน้ การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis), ขั้นตอน 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 
1. ก าหนดตวัแปรทุกตวัซ่ึงมูลค่ามีความไม่แน่นอน 
 
2. ระบุขอบเขตของขอ้มูลท่ีเป็นไปไดส้ าหรับตวัแปรแต่ละตวั 
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3. ค านวณค่า NPV IRR และ PB แต่ละกรณีโดยเปล่ียนค่าของตวัแปรทีละตวัและใหต้วั
แปรอ่ืนคงท่ีทั้งหมด ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของ NPV IRR และ PB กบัตวัแปรแต่ละตวั 

 
ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
นนัทวรรณ อ าพนัธ์ุ (2558)  ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการ

ลงทุนผลิตกาแฟนปรุงส าเร็จของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพทัว่ไปดา้นการผลิต การตลาดกาแฟปรุงส าเร็จ
ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ จงัหวดัชุมพร 2) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการ
ลงทุนผลิตกาแฟปรุงส าเร็จเปรียบเทียบกรณีไม่มีการลงทุนเคร่ือง Spray Drier และกรณีมีการลงทุน
เคร่ือง Spray Drier ในกระบวนการผลิตกาแฟปรุงส าเร็จของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ จงัหวดั
ชุมพร 

 
ผลการศึกษาพบว่าเม่ือท าการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกาแฟปรุงส าเร็จ

ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุระหว่างกรณีไม่มีการลงทุนเคร่ือง Spray Drier กบักรณีมีการ
ลงทุนเคร่ือง Spray Drier โดยใชต้วัช้ีวดัต่างๆ จะพบว่ากรณีท่ีไม่มีเคร่ือง Spray Drier จะให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในการลงทุนมากกว่ากรณีมีการลงทุนเคร่ือง Spray Drier ซ่ึงในส่วนของ
ระยะเวลาคืนทุนของกรณีไม่มีการลงทุนเคร่ือง Spray Drier เท่ากบั 9 เดือน ส่วนระยะเวลาคืนทุน
ของกรณีมีการลงทุนเคร่ือง Spray Drier2 ปี 10 เดือน เม่ือพิจารณาตวัช้ีวดัความคุม้ค่าในการลงทุน
ต่างๆพบว่ากรณีไม่มีการลงทุนเคร่ือง Spray Drier ให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในการลงทุนมากกว่า
กรณีมีการลงทุนเคร่ือง Spray Drier 

 
กิตติพงษ ์บุรณศิริ (2545) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการ

เงิน ของการลงทุนเพาะเล้ียงปลาทบัทิม ในพื้นท่ีภาคกลางฝ่ังตะวนัตก วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ
1)เพื่อศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคดา้นการผลิตและการตลาด
ของผูล้งทุนเล้ียงปลาทบัทิม 2)เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเล้ียง
ปลาทบัทิม 3)เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีมีต่อ
ผลตอบแทนทางการเงินของการเล้ียงปลาทบัทิม 

 



23 

ผลการศึกษาพบว่าจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวก าหนดเป็น 2 กรณี
คือ กรณีเกษตรมีการกูย้มืเงินและเกษตรกรไม่มีการกูย้มืเงินมาลงทุน ในกรณีเกษตรกรมีเงินทุนของ
ตวัเองโดยไม่มีการกูย้ืมเงินมาลงทุนส าหรับกรณีน้ีเกษตรกรมีเงินมาลงทุนเพียงพอในการลงทุน
เบ้ืองตน้และด าเนินการตลอดจนส้ินสุดโครงการซ่ึงผลจากการวิเคราะห์จากเกณฑ์การตดัสินใจ
ต่างๆแสดงใหเ้ห็นว่าการลงทุนเพาะเล้ียงปลาทบัทิมของเกษตรผูเ้ขา้ร่วมโครงการใหผ้ลตอบแทนท่ี
คุม้ค่ากบัการลงทุน และในกรณีท่ีเกษตรกรมีการกูย้ืมเงินมาลงทุน ส าหรับกรณีน้ี ถึงแมว้่าการ
ลงทุนเพาะเล้ียงปลาทบัทิมเป็นการลงทุนระยะยาว ตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมากในปีแรกและยงัตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการในแต่ละปี แต่ทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าไดก้็คือการกูย้ืมเงินมาลงทุนพบว่ามี
ความเป็นไปไดแ้ละคุม้ค่ากบัการลงทุน สามารถสร้างรายไดเ้พียงพอท่ีจะจ่ายคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย
เงินกูแ้ละยงัมีก าไรเหลือ 
 

หทยัชนก สรณะสัจจะชีพ (2548) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนร้านคา้จ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ประเภทอาหารทะเลแปลรูปในสถานีบริการ
น ้ ามนัจงัหวดัชลบุรี วตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการซ้ือสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารทะเลแปรรูปในสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค 2) เพื่อวิเคราะห์
ความเป็นไปไดท้างเทคนิคดา้นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารทะเลแปรรูปของ
จงัหวดัชลบุรี และดา้นท าเลท่ีตั้งในสถานีบริการน ้ ามนัในจงัหวดัชลบุรี 3) เพื่อวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดท้างการเงินในการลงทุนท าธุรกิจร้านคา้สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร
ทะเลแปรรูปในสถานีบริการน ้ามนัจงัหวดัชลบุรี 
 

ผลการศึกษาพบว่าดา้นความเป็นไปไดท้างเทคนิคพบว่าดา้นสินคา้ทั้ง 15 ชนิดจาก 4 กลุ่ม
การผลิตนั้นมีความเป็นไปไดใ้นการน ามาลงทุนจ าหน่ายร้านคา้ในสถานีบริการน ้ ามนัเน่ืองจากเป็น
สินคา้ท่ีสามารถผลิตไดต้ลอดทั้งปีตลอดจนอายกุารเก็บสินคา้ก็ยาวนาน สามารถสรุปผลการศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนคือ ความเป็นไปไดท้างเทคนิคดา้นสินคา้ สถานีบริการน ้ ามนั และ
ความเป็นไปไดท้างการเงินนั้นสนบัสนุนการลงทุนร้านคา้จ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ประเภทอาหารทะเลแปรรูปในสถานีบริการน ้ามนั  
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พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่สตรีผา่นส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผา่นส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของส่วนประสมการตลาดท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค3) เพื่อศึกษาความไวว้างใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 4) 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 5) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 6) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของส่วนประสมการตลาดท่ีใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 7) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นของส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 8) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในการ
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่กบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คโดยอาศยั
แบบสอบถาม 
 

ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้สตรีส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามจะมีอาย ุ25-34 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่
จะมีรายไดต่้อเดือน 10,000-15,000 บาท ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดนั้น ลูกคา้ส่วนมากจะ
ตอ้งการรูปภาพเส้ือผา้ท่ีจ  าหน่ายในเฟซบุ๊คท่ีชดัเจน และมีความหลากหลายของเส้ือผา้แฟชัน่ให้
เลือกซ้ือ ส่วนในด้านของราคาลูกคา้สตรีส่วนมากตอ้งการความปลอดภยัในการช าระเงิน และ
ตอ้งการให้มีการแสดงราคาของเส้ือผา้แฟชัน่บนเฟซบุ๊คอย่างชัดเจนในดา้นของช่องทางการจดั
จ าหน่าย ทางลูกคา้สตรีตอ้งการบริการจดัส่งสินคา้ถึงบา้นฟรีและในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล
การไวว้างใจในการซ้ือสินคา้ พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มีความไวว้างใจดา้นผูข้ายสินคา้โดยรวม โดย
ผูข้ายสินคา้ออนไลน์ทางเฟซบุ๊คนั้นมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีครบถว้น ถูกตอ้งตามค าบรรยายของ
สินคา้ ในส่วนของขอ้มูลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้สตรีผา่นเฟซบุ๊คคือลูกคา้จะสนใจซ้ิ
อสินคา้ในช่วงเวลาท่ีมีความสะดวกและใชบ้ริการท่ีบา้น ส่วนมากจะมีความสนใจเส้ือมากกว่าชุด
กระโปรง กางเกง เป็นตน้ 
 

ณิชยา เอ้ืออคัรองักูร (2557) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาความเป็นไปไดค้วามคุม้ค่าทาง
การเงินในการลงทุนเปิดธุรกิจรองเทา้สุภาพสตรีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเขตพื้นท่ีปริมณฑล
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ เพื่อศึกษาโครงสร้างและลกัษณะทัว่ไปในการด าเนินธุรกิจรองเทา้
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สุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินใน
เร่ืองของตน้ทุนและผลตอบแทนจากการเปิดร้านรองเทา้สุภาพสตรี 
 

ผลการศึกษาพบว่าในการศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิไดแ้ก่ ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในธุรกิจรองเทา้และเคร่ืองหนัง 
รวมถึงการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในห้างสรรพสินคา้และบริษทัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากการรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจรองเท้าในรูปแบบการ
ออกแบบสีสัน ความคงทน และสวมใส่สบายมากกว่าตราสินคา้ จึงเป็นโอกาสให้ผูผ้ลิตรายใหม่
สามารถท่ีจะเขา้สู่ตลาดอยูก่บัการแข่งขนัทางดา้นรูปแบบการออกแบบสีสันเป็นหลกั ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะมีรองเทา้ใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งนอ้ย 3 คู่ ในการเลือกซ้ือรองเทา้และเคร่ืองหนงัส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคนิยมเลือกซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้เป็นหลกั เพราะมีความน่าเช่ือถือจากตราสินคา้ ส่วนระดบั
ราคาเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือรองเทา้และเคร่ืองหนงัอยูใ่นระดบัราคา 995 บาท จากขอ้มูลเหล่าน้ี
สามารถท าใหเ้ลือกลงทุนในตลาดระดบัพรีเม่ียม โดยการเลือกในหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรันเวสทเ์กต 
สาขาบางใหญ่ ระยะเวลาโครงการ 5 ปี จากการส ารวจการลงทุนเปิดร้านรองเทา้สุภาพสตรีในเขน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีบริเวณห้างสรรพสินคา้เซ็นทรันเวสท์เกต สาขาบางใหญ่ นั้น
สามารถสรุปไดว้า่โครงการดงักล่าวมีความคุม้ค่าในการลงทุน นอกจากน้ียงัพบวา่ถา้ตน้ทุนรวมของ
การผลิตไม่เพิ่มและผลตอบแทนรวมของโครงการไม่ลดลงมาก จะท าให้โครงการยงัสามารถท่ีจะ
ด าเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งคล่องตวั จึงสรุปไดว้่าการลงทุนเปิดร้านรองเทา้สุภาพสตรีในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล เป็นโครงการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า 

 
ธนัว ์ธุระหาญ (2557) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการ

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นเด่ียว 3 ชั้นในเขตพญาไทย จงัหวดักรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคใ์น
การศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพทัว่ไปของท่ีอยูอ่าศยัในเขตพญาไทย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2) 
เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ทางดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และทางดา้นการเงินของ
ผูป้ระกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเด่ียว 3 ชั้นในเขตพญาไท จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการศึกษาพบว่า ในด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด จากการส ารวจฝ่ายขายของ

โครงการต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการอาคารชุดโดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ี
คลา้ยกนัทุกโครงการคือ ห้องซาวหน้า สวนส่วนกลาง ห้องออกก าลงักาย สระว่ายน ้ าและระบบ
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รักษา ความปลอดภยัตลอด24 ชัว่โมง ในดา้นของความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค จะดูในส่วนของ 
ท าเลท่ีตั้งของโครงการ และลกัษณะรูปแบบของโครงการเป็นหลกั  ในดา้นการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวพบวา่เม่ือตน้ทุนสูงในการก่อสร้างสูงข้ึนจึงท าใหโ้ครงการไดรั้บก าไรต ่าลง แต่ก็ยงัมีก าไร
แมต้น้ทุนทางการก่อสร้างจะเพิ่มสูงข้ึนจึงท าใหโ้ครงการน้ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 

อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ ของผูบ้ริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของไทย วตัถุประสงค์ใน
การศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และถ่ินท่ีอยู่อาศัย กับพฤติกรรม ซ้ือสินคา้ ของ
ผูบ้ริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ส่วนประกอบท่ีเป็นเน้ือหา 
ความเป็นชุมชนการท าให้ตรงความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ การติดต่อส่ือสาร การเช่ือมโยง และ
การติดต่อคา้ขายกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ยอดนิยมของประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย
การรู้สึกอยูใ่นโลกของความเป็นจริง การใชง้านง่ายการเป็นผูช้  านาญการความไวเ้น้ือเช่ือใจได ้และ
การเอาใจใส่ต่อผูเ้ยี่ยมชมแต่ละราย กับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเว็บไซต์
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 

 
ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยม

ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยส่วนมากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผา่นเวบ็ไซตส่์วนใหญ่มีถ่ินท่ีอยู่
อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัในระดบัท่ีมากท่ีสุดใน
ส่วนของหวัขอ้เวบ็บอร์ดส าหรับติดต่อเจา้ของเวบ็ไซต ์เสนอค าแนะน า ติชม และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างสมาชิกโดยผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญัส าหรับการมี Facebook Fan Page ส าหรับท า
การประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตแ์ละสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และล าดบัความส าคญั
รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคสามารถกด Share รายละเอียดของสินคา้ไปยงัหนา้ Wall ของ Facebook ได้
จากการวิเคราะห์ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัมากอีกอย่างหน่ึง นั่้นคือในดา้นของขอ้มูล 
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีความส าคญัดา้นความน่าเช่ือถือ ของเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ยอดนิยมของประเทศไทย เป็นตน้ 
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สุภาพร ชุ่มสกุล (2554) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 
1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยัศิลปากร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของ
ผู ้บริโภคท่ีเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโทของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 3) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
นกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญัระดบัมากกบัการรับประกนัในการจดัส่งสินคา้ รองลงมาคือมีการออกแบบเวบ็ไซต์
ท่ีดึงดูดลูกคา้ และในส่วนของปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการจะ
ใหค้วามส าคญักบัดา้นบุคลากรเป็นส่วนมาก และส่ิงท่ีส าคญัรองลงมาเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระกบัมากกบัพนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการและใน
ส่วนของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือการปรับปรุง
ขอ้มูลและบริการบนอินเตอร์เน็ทใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ และระดบัความส าคญัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการซ่ึงผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการให้
ความส าคญักบัดา้นกระบวนการใหบ้ริการเป็นตน้ 
 

วนิดา เหล็กจิ (2548) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนผลิต
กระดาษสาและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านขัวแคร่ ต าบลบ้านคู่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปทางดา้นการผลิต การตลาด และการจดัการ
องคก์รในการผลิตกระดาษสาและผลิตภณัฑข์องกลุ่มแม่บา้นขวัแคร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 2) 
เพื่อท าการศึกษาโครงสร้างตน้ทุน ผลตอบแทนและผลก าไรสุทธิในการผลิตกระดาษสาและ
ผลิตภณัฑใ์นปี 2546 3) เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินในโครงการลงทุนในกิจการผลิต
กระดาษสาและผลิตภณัฑ ์

 
ผลการศึกษาพบว่าผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในการผลิตกระดาษ

สาและผลิตภณัฑข์องกลุ่มแม่บา้นขวัแคร่ เป็นการป้องกนัความเส่ียงในการลงทุนหากภาวการณ์มี
การเปล่ียนแปลงจะมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละรายจ่ายในการลงทุนซ่ึงผลการศึกษาพบว่ากรณีท่ี
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รายไดแ้ละตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ10 พร้อมกนัผลท่ีไดท้  าใหคุ้ม้ค่าต่อการลงทุนและมีความเป็นไปได้
ต่อการลงทุน 
 

จากผลการศึกษางานวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ต่อการวิจยั ดงัน้ี 
 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าทางการเงินในการลงทุน และผลตอบแทน
ทางการเงิน 

 
1. การวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าในการลงทุนดา้นตน้ทุนและผลตอบแทน

ทางการเงินและการลงทุน ซ่ึงมีผลงานวิจยัของบุคคลท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บังานวิจยั มีดงัน้ี 
 

1.1 นนัทวรรณ อ าพนัธ์ุ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
จากการลงทุนผลิตกาแฟนปรุงส าเร็จของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ อ าเภอสวี จงัหวดัชุมพร 

 
1.2 กิตติพงษ ์บุรณศิริ(2545) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน

ทางการเงินของการลงทุนเพาะเล้ียงปลาทบัทิม ในพื้นท่ีภาคกลางฝ่ังตะวนัตก 
 

1.3 วนิดา เหล็กจิ (2548) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ
ลงทุนผลิตกระดาษสาและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแม่บา้นขวัแคร่ ต าบลบา้นคู่ อ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงราย 

 
1.4 หทยัชนก สรณะสัจจะชีพ (2548) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ในการลงทุนร้านคา้จ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารทะเลแปลรูปในสถานี
บริการน ้ามนัจงัหวดัชลบุรี 

 
1.5 ธนัว ์ธุระหาญ (2557) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน

โครงการอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นเด่ียว 3 ชั้นในเขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ประเภท
เส้ือผา้สตรีและบริการผา่น Facebook 
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2.1 พิชามญชุ ์มะลิขาว (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่สตรีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุค๊  
 

2.2 อาภาภรณ์วธันกุล (2555) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 

 
2.3 สุภาพร ชุ่มสกุล (2554) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการตรวจเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  า

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน Facebook 

กรณีศึกษาการจัดหาสินคา้จากประเทศจีน โดยท าการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์

ทางดา้นตลาด (วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก หรือ SWOT) และท าการ การวิเคราะห์

ทางดา้นการเงิน (NPV BCR IRR และระยะเวลาคืนทุน) และน าผลท่ีไดรั้บจากการค านวณมาท าการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหว เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลในส่วนของ กลยทุธ์และขอ้เสนอแนะส าหรับการด าเนิน

ธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน Facebook 
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ภาพที ่5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วธีิการวิจัย 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัการธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรี
ผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) แบบ Pre-Order ทางดา้นค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีใช้
ประกอบการจ าหน่ายเส้ือผา้ออนไลน์ ซ่ึงเป็นการอธิบายถึงระยะเวลาของโครงการ รายละเอียดของ
แหล่งขอ้มูล ทั้งขอ้มูลประเภทปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมไปถึงการค านวณหาตน้ทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของโครงการธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีผ่านระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook) 

วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจ 

จ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน Facebook กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้จากประเทศจีน 

 

การวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค การวิ เคราะห์ทางด้าน

ตลาด 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

กลยทุธ์และขอ้เสนอแนะส าหรับ 

การด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน Facebook กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้จากประเทศจีน 

 

การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 

(NPV BCR IRR และ ระยะเวลาคืนทุน) 

๖๗() 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอก 

 ( SWOT ) 

การวิเคราะห์ทางดา้นการเงิน 
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ขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์มี 2 แบบไดแ้ก่ 
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 

เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามจากเจา้ของกิจการท่ีท าดา้นธุรกิจขายเส้ือผา้
สตรีผ่านระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) โดยสอบถามถึงขอ้มูลโดยสอบถามถึง
จ านวนสินคา้ท่ีจ าหน่ายไดใ้นส่วนท่ีเป็นการขายแบบ Pre-Order รวมถึงค่าขนส่งและการให้บริการ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตถึงการเขา้ถึงลูกคา้ในช่องทางต่าง 
ๆ บน Facebook เช่น ทางดา้นค่าใชจ่้ายในการลงทุน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ผลตอบแทนจาก
การลงทุน ตลอดจนการรวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกตถึงช่องทางของในระบบบริการเครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์(Facebook) 
 

2. ข้อมูลทุติภูมิ(Secondary Data) 
 
เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยัและวิทยานิพนธ์

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง บทความและบทวเิคราะห์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลจาก Internet เพื่อใชใ้นการ
อา้งอิงประกอบการวิเคราะห์โครงการ รวมถึงรายงานการศึกษาความเป็นไปไดข้องการท าธุรกิจขาย
เส้ือผา้สตรีผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีลกัษณะแนวความคิดแบบเดียวกบัโครงการท่ี
ท าการศึกษาคร้ังน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) คือ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้น
ดา้นเทคนิคการตลาด เพื่อเพื่อหาความคุม้ค่าในการลงทุนธุรกิจขายเส้ือผา้สตรีผ่านระบบบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ความเป็นไปไดท้างดา้นตลาด การ
วิเคราะห์ทางด้านตลาด จะท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายในและศกัยภาพ (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน (Weaknesses) จุด
แขง็ (Strengths) อุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) ของโครงการ รวมไปถึงการศึกษา
ถึงโอกาสในการขยายกิจการเพื่อประมาณรายรับของโครงการ 
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2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือ การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้น
ดา้นการเงิน เพื่อหาความคุม้ค่าในการลงทุนธุรกิจขายเส้ือผา้สตรีผ่านระบบบริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์(Facebook)ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

 
2.1 ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค จะพิจารณาในเร่ืองของการประมาณตน้ทุนของ

โครงการ 
 
2.2 การประมาณการงบกระแสเงินสด (Cash Flow) เป็นการคาดการณ์ประมาณเงินสด

รับจ่ายของโครงการ ซ่ึงผลท่ีออกมานั้ นจะท าให้ทราบว่าธุรกิจมีเงินหมุนเวียนในการบริการ
โครงการในแต่ละช่วงมีความเพียงพอหรือไม่ และในกรณีท่ีขาดเงินทุนหมุนเวียนจะสามารถหา
แหล่งเงินไดจ้ากท่ีใด และเงินทุนหมุนเวียนนั้นจะเพียงพอต่อการด าเนินงานเท่าใด 

 
2.3 ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินและการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจ 

 
สามารถวิเคราะห์ไดจ้ากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน (Net Present Value of 

Benefit: NPV) อตัราการค านวณอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน ( Benefit-Cost Ratio : BCR) 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ( Internal Rate of Return : IRR) และการค านวณจุดคุม้ทุน 
(Break Even Point)  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis )  

 
2.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 

ในธุรกิจขายเส้ือผา้สตรีบนเครือข่ายออนไลน์(Facebook) น้ีจะวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว เปล่ียนแปลงกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ จากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรดงัน้ี ราคา
ของเส้ือผา้สตรีท่ีรับมาจากประเทศจีน ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาร้านคา้ออนไลน์ ค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่ง และค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค 
 
 
 



บทที ่3 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและด้านตลาด 
 

ในการสัมภาษณ์เจา้ของโครงการ เป็นการสอบถามถึงจ านวนสินคา้ท่ีจ าหน่ายไดใ้นส่วนท่ี
เป็นการขายแบบ Pre-Order รวมถึงค่าขนส่งและการให้บริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสังเกตการเขา้ถึงของลูกคา้ในช่องทางต่างๆ บน Facebook แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ ตามแนวทางทฤษฎีการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ ปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีรับมาจ าหน่ายจากประเทศจีน สาเหตุท่ีเลือกแหล่งน้ีเพราะจากการสอบถามผูท่ี้ท า
ธุรกิจขายสินคา้เส้ือผา้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)พบว่า เป็นแหล่งท่ีธุรกิจสั่งสินคา้มา
จ าหน่ายมากท่ีสุดโดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 
1. ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค 
 
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นตลาดโดยมีการวิเคราะห์ 2 ดา้นคือ 

 
1) การวิเคราะห์ตลาดเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

 
2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre order บน 

Facebookโดยท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกของทางธุรกิจ 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 
  
จากการสอบถามผูท่ี้ท าธุรกิจในรูปแบบของการจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายซ่ึงมาจากการจดัหา

สินคา้มาจากประเทศจีนสาเหตุท่ีเลือกแหล่งน้ีเพราะจากการสอบถามผูท่ี้ท าธุรกิจขายสินคา้เส้ือผา้
แบบ Pre-Order บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)เป็นแหล่งท่ีธุรกิจสั่งสินคา้มาจ าหน่ายมาก
ท่ีสุดโดยมีวิธีการวิเคราะห์ โดยมีเทคนิคในดา้นการโฆษณาคือการแชร์Web Page สินคา้ โดยท าการ
สอบถามจากเจา้ของธุรกิจในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค เป็น
การวิเคราะห์เก่ียวกบัการจดัหาสินคา้เส้ือผา้สตรีมาจากประเทศจีนและเทคนิคในการสร้างความ
เจริญเติบโตของธุรกิจ ไดด้งัน้ี  
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1. ช่องทางการจัดหาสินค้าจากประเทศจีน 
 

ช่องทางการจดัหาสินคา้จากประเทศจีน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาช่องทางการจดัหาสินคา้ผ่าน
บริษทัซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวกบัทางดา้นบริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ( 
จีน-ไทย ) โดยบริษทัมีประสบการณ์ในการน าสินคา้เขา้มาจากประเทศจีน กวางโจว ฟูเจ้ียน อ้ีอู มา
มากกวา่ 10 ปี โดยการขนส่งสินคา้ทางเรือ ทางบกและทางอากาศ จากประเทศจีนมายงัประเทศไทย 
เป็นการใหบ้ริการแบบ One Stop Shopping Service โดยบริษทับริการลูกคา้ตั้งแต่การเลือกสินคา้ 
คน้หาราคา และขั้นตอนการซ้ือสินคา้จากประเทศจีน รวมไปถึงบริการทางการขนส่งสินคา้ทางเรือ 
การด าเนินงาน พิธีการศุลกากรทั้งหมด การน าสินคา้ออก การช าระค่าภาษี การจดัเก็บสินคา้เขา้
โกดังและการจัดสินคา้ส่งถึงมือลูกคา้ ซ่ึงจากการสอบถามเจ้าของธุรกิจ พบว่า วิธีการในการ
ด าเนินงานขนส่งสินคา้มีดงัน้ี  
 

1) ทางเจ้าของธุรกิจได้สนใจรูปแบบสินค้าจากเว็บไซด์ของทางบริษัทขายเส้ือผา้
TAOBAO ในประเทศจีน 

 
2) เจา้ของธุรกิจไดน้ ารูปแบบสินคา้ไปโพสลงในเว็บเพจ ถา้หากลูกคา้มีความสนใจ

สินคา้ตวัไหนกท็ าการสัง่ซ้ือสินคา้ โดยมีการก าหนดวา่ใหลู้กคา้โอนค่าสินคา้มาก่อน  
 
3) เจา้ของธุรกิจท าการสั่งสินคา้กบับริษทัซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดัโดยระบุรูปแบบสินคา้ 

และบอกช่ือร้านท่ีตอ้งการจะสัง่ซ้ือสินคา้ 
 
4) หลงัจากท่ีบริษทัซีทีที โลจิสติกส์ จ ากัดทราบขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อย จึงท าการสั่ง

สินคา้กบัทางบริษทั TAOBAO ในประเทศจีน 
 
5) เม่ือสินคา้มีพร้อมส่งแลว้ เจา้หน้าท่ีบริษทัซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดัท่ีประจ าการอยู่ท่ี

ประเทศจีน จะไปรับสินคา้จากบริษทั TAOBAO เพื่อน าสินคา้มาส่งท่ีท่าเรือ 
 

เม่ือสินคา้เดินทางมาถึงประเทศไทยแลว้ บริษทัซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดั จะด าเนินการ
จดัส่งสินคา้ โดยมีบริการจดัส่งสินคา้ 2 รูปแบบคือ 
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1) การส่งสินค้าถึงมือลูกค้าของเจ้าของธุรกิจโดยตรง โดยคิดค่าส่งสินค้าตาม
ระยะทาง 

 
2) เจา้ของธุรกิจมารับสินคา้ดว้ยตนเองท่ีบริษทั ซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดั 

 

 
 
ภาพที ่6  การขนส่งสินคา้ของบริษทั CTT 
 

ค่าขนส่งสินคา้ (เส้ือผา้สตรี) ท่ีส่งจากประเทศจีนมายงัประเทศไทย ในการส่งสินคา้ 
(เส้ือผา้สตรี) จากประเทศจีนมาประเทศไทย ผ่านทางบริษทัซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดัจะท าการส่ง
สินคา้ผา่นทาง ทางเรือโดยสินคา้จะมาถึงมือของลูกคา้ในระยะเวลา 10-20 วนั ทางบริษทัจะหยดุทุก
วนัอาทิตย ์โดยทัว่ไปนั้นทางบริษทัมีการก าหนดขั้นต ่าในการสัง่สินคา้แต่ละคร้ังคือสินคา้จะตอ้งไม่
นอ้ยกว่า 1 กิโลกรัม ในการคิดค่าส่งสินคา้ทางเรือนั้นไม่ว่าจะสั่งสินคา้มากหรือนอ้ยทางบริษทัจะ
คิดราคาเดียวกนัคือกิโลกรัมละ 45 บาท โดยค่าส่งนั้นไดร้วมภาษีเรียบร้อยแลว้ ในกรณีน้ีจะสั่ง
สินคา้จากเวบ็ไซดh์ttp://www.taradchina.com/ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า TAOBAOTHAI (เถาเป่า
ไทย) ซ่ึงเถาเป่าไทยเป็นบริษทัเครือลูกของบริษทั TAOBAO ในประเทศจีนโดยค่าส่งสินคา้จากร้าน 
TAOBAO ท่ีประเทศจีนมายงัท่าเรือจะอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 12-15 หยวนหรือคิดเป็นเงินบาท คือ น า
ราคาหยวนคูณกบัอตัราแลกเปล่ียน (หน่วย) ซ่ึงเท่ากบั 5.4 ท าให้ค่าขนส่งจะอยูท่ี่ประมาณ 64.8-
81.0 บาท  
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การจดัหาสินคา้มาจากประเทศจีนจะมีอุปสรรคอยูบ่า้ง คือ ในกรณีวนัหยดุของประเทศ
จีนจะไม่มีการส่งสินคา้ใดๆ ซ่ึงทางประเทศจีนนั้นโดยปกติหากมีวนัหยุดข้ึนมาเน่ืองในเทศกาล
ต่างๆ หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีเป็นระยะเวลานานหลายวนัติดต่อกนั จะท าใหก้ารส่งสินคา้ไม่ต่อเน่ือง ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจและความพึงพอใจของลูกคา้ กรณีท่ีลูกคา้ต้องรอสินคา้เป็นระยะ
เวลานาน ลูกคา้อาจจะท าการยกเลิกสินคา้ ท าให้เจา้ของธุรกิจจะเสียเครดิตลูกคา้ในส่วนน้ีไป ทั้งน้ี 
กิจการจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ท่ีรับ
สินคา้ (เส้ือผา้สตรี) มาจากประเทศจีนนั้น โดยส่วนมากจะปิดการจ าหน่ายสินคา้ไดท้ั้งหมดในแต่ละ
รอบการสัง่สินคา้  

 
วนัหยุดของประเทศจีนเน่ืองในเทศกาลต่างๆ หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีมีวนัหยุดเป็นระยะ

เวลานานหลายวนัติดต่อกนั เช่น 
 
- วนัหยดุปีใหม่สากล 3 - 4 วนั ตั้งแต่ 31 ธนัวา – 3 มกราคม 
 
- วนัหยดุตรุษจีน 15–30 วนั ประมาน กลางเดือนมกราคม – กลางเดือนกมุภาพนัธ์ 
 
- วนัหยดุเชง้เมง้3-4วนั ประมาน 2-5 เมษายน 
 
- วนัหยดุแรงงาน 3-7วนั ประมาน 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 
 
- วนัหยดุไหวบ้ะจ่าง 3 วนั ประมาน 22 – 24 มิถุนายน 
 
- วนัหยดุชาติจีน 10 วนั 30กนัยายน – 9 ตุลาคม 
 

2. วธีิการโฆษณาโดยการแชร์สินค้าบนเว็บเพจผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 
 

จากการสอบถามเจา้ของธุรกิจ ธุรกิจไดท้  าน าเทคนิคในการโฆษณาในดา้นของ การแชร์ 
Web Page ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เจา้ของธุรกิจจะตอ้งเลือกแนวทางในการแชร์
Web Page โดยการแชร์ในแต่ละรูปแบบจะมีค่าใชจ่้ายในการแชร์และจ านวนผูค้นท่ีเห็นโพสจากการ
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แชร์ท่ีแตกต่างกนัส าหรับผูท่ี้ตอ้งการจะท าธุรกิจการจ าหน่ายสินคา้เส้ือผา้สตรีผา่นช่องทางออนไลน์ 
Facebook จะตอ้งท าการศึกษาในดา้นของค่าใชจ่้ายและรูปแบบลกัษณะของการแชร์ Web Page 

 

 
 
ภาพที ่7  แสดงจ านวนบุคคลท่ีเป็นโพส 
 

โดยตามปกติแลว้การแชร์โฆษณา Web Page บน Facebook  นั้นมีหลายรูปแบบแต่ใน
กรณีน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาใน 2 รูปแบบ คือ แชร์ในรูปแบบปกติ โดยอตัราราคาขั้นต ่า 160 บาทและ การ
แชร์โดยการก าหนดว่าตอ้งการใหเ้พศหญิง หรือ เพศชายเห็นโพสท่ีทางธุรกิจไดท้  าการแชร์ออกไป 
ซ่ึงสามารถระบุการเขา้ถึงลูกคา้ได ้เม่ือท าการแชร์เพจสินคา้เรียบร้อยแลว้สามารถตรวจเช็คยอดไลท ์
และตรวจเช็คยอดผูท่ี้เห็นโพส จากขอ้มูลเชิงลึกของทาง Web Page 

 
ในกรณีน้ีจากการสอบถามเป็นกรณีท่ีทางร้านไดมี้การสร้าง Web Page บน Facebook 

โดยมีการเสียค่าใชจ่้ายในส่วนของการโฆษณา Web Page แบบไม่ระบุเป้าหมาย ขั้นต ่า 160 บาทต่อ
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วนั เพื่อให้ Facebook แชร์ Web Page สินคา้ไปหนา้ Wall ซ่ึงสามารถเขา้ถึงบุคคลทัว่ไป
โดยประมาณคือ 3,500-9,200 คน 

 
แต่ยงัมีเทคนิคในการแชร์ อีกหลายกรณี เช่น กรณีเป็นการโฆษณารูปแบบการระบุ

เป้าหมายส าหรับการโฆษณา Web Page บน Facebook โดยมีการเสียค่าใชจ่้ายในส่วนของการ
โฆษณา Web Page แบบระบุเป้าหมายขั้นต ่า 660 บาทโดยสามารถก าหนดระยะเวลาท่ีอพัข้ึนหนา้
Wall อตัโนมติัได ้เพื่อให ้Facebook แชร์ Web Page สินคา้ไปหนา้ Wall ซ่ึงสามารถเขา้ถึงบุคคล
ทัว่ไปโดยประมาณคือ 126,000-333,000 คน เป็นตน้ 
 

ทางผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเทคนิคในดา้นของการแชร์ คือ การแชร์จะมีรูปแบบของ จุดยนื
ของโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการลงโฆษณา การโปรโมทหน้า และการส่งเสริมโพส 
ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่8  แสดงยอด Like เพจ 
 

ทางเจา้ของธุรกิจมีหนา้ท่ีก าหนดเป้าหมายและจุดยนืของสินคา้ท่ีตอ้งการโฆษณาให้
ชดัเจน สรุปไดด้งัน้ี 
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จุดยนืของโฆษณา(Identity) 
 
คือขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ หรือสินคา้ท่ีตอ้งการลงโฆษณา ซ่ึงควรเป็นขอ้มูลท่ีตรงตาม

ความเป็นจริง ไม่ควรโฆษณาเกินจริงจนท าใหผู้อ่้านลดความน่าเช่ือถือลง และไม่อยากจะคลิกเขา้
ไปดูสินคา้หรือเพจของทางร้าน 

 
กลุ่มเป้าหมาย (Target group) 
 
คือทางธุรกิจนั้นควรก าหนดกลุ่มลูกคา้คร่าวๆ ว่าตอ้งการกลุ่มลูกคา้ในรูปแบบใดบา้ง 

เนน้ผูห้ญิงหรือผูช้าย อยูใ่นช่วงอายรุะหว่างก่ีปีถึงก่ีปี ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นใน
กรณีท่ีตอ้งการเลือกเขา้ถึงตลาดจากเง่ือนไขท่ีพิจารณาไว ้

 
ระยะเวลาในการลงโฆษณา (Timing) 
 
การลงโฆษณาผ่าน Facebook คุณสามารถก าหนดจ านวนเงินและระยะเวลาว่าตอ้งการ

จะลงเป็นเดือนหรือเป็นสปัดาห์ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดโ้ดยการคิดค่าบริการก็จะใหเ้ลือก
ไดว้่าจะให้คิดจากจ านวนคลิกไลคบ์นเพจ(CPC) หรือจากจ านวนท่ีมีคนคลิกเขา้ไปดูผ่านลิงค์
โฆษณา (impressions) บน Facebook ซ่ึงในช่วงวนัธรรมดากบัวนัหยดุสุดสัปดาห์ก็จะมีการเขา้ใช้
งาน Facebook แตกต่างกนั จึงตอ้งเปรียบเทียบจ านวนคลิกและความน่าสนใจต่อโฆษณาท่ีลงไว้
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการวางแผนการลงทุนท่ีคุม้ค่าข้ึนในสปัดาห์ถดัไป 

 
การโปรโมทหน้า Page (Promote Page) 
 
การโปรโมทหนา้แมจ้ะคลา้ยแบบ Boost Post หรือส่งเสริมโพสต ์หากแต่จะต่างกนัท่ี

การ Promote Page(โปรโมทหนา้) จะสามารถก าหนดระยะเวลาไดว้่าจะใหก้ารโฆษณาเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดลงเม่ือใด เช่น สปัดาห์ เดือน รวมทั้งก าหนดกลุ่มผูท่ี้จะเห็นหรือเขา้ชมไดด้ว้ยว่าจะเป็นกลุ่มท่ี
มีความสนใจในเร่ืองใด วยั เพศ และการศึกษาเป็นตน้   นอกจากน้ียงัสามารถเลือกวิธีคิดเงินไดจ้าก
การท่ีมีคนคลิกเขา้ไปดูผา่นลิงคโ์ฆษณาบนเวบ็ Facebook เรียกว่า Impression (CPM) หรือให้คิด
ตามจ านวนท่ีมาคลิกไลคบ์นเพจ(CPC) ซ่ึงในช่วงวนัธรรมดากบัวนัหยดุสุดสัปดาห์นั้นจะมีการเขา้
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ใชง้าน Facebook แตกต่างกนั รวมถึงราคาก็จะแตกต่างกนัดว้ย จึงตอ้งเปรียบเทียบจ านวนคลิกและ
ความน่าสนใจต่อโฆษณาท่ีลงไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการวางแผนการลงทุนท่ีคุม้ค่าท่ีสุดดงัน้ี 

 
การส่งเสริมโพสต์ (Boost Post) 
 
จะเป็นการส่งเสริมโพสตท่ี์ผูดู้แลระบบไดโ้พสตไ์วใ้นแฟนเพจ(ผูท่ี้คลิก Like เพจไว)้ 

เพื่อนของแฟนเพจ หรือผูท่ี้เป็นเจา้ของWebPage ก าหนดไวเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นโพสตข์องคุณ
ไดม้ากข้ึน เน่ืองจากขอ้จ ากดัของ Facebook เองท่ีก าหนดใหก้ารโพสตใ์นหนา้ Fanpageสามารถเห็น
ไดเ้พียง 10% ของสมาชิกเพจทั้งหมดเท่านั้น นัน่หมายความว่าถึงแมเ้พจนั้นจะมีแฟนเพจจ านวน
มากแต่โพสตท่ี์สมาชิกจะเห็นไดมี้เพียง 10% เท่านั้น ซ่ึงหากคุณตอ้งการใหโ้พสตข์องคุณมีคนเขา้
มาและเห็นเป็นจ านวนมากข้ึนก็ควรเลือกโฆษณาแบบ Boost Post(ส่งเสริมโพสต์) โดยการลง
โฆษณารูปแบบน้ีจะเป็นแบบวนัต่อวนัเท่านั้น ซ่ึงค่าใชจ่้ายจะมีตั้งแต่หลกัร้อยบาทไปจนถึงหลกั
หม่ืนบาท 
 

 
 

ภาพที ่9  แสดงจ านวนบุคคลท่ีเป็นโพส 
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ในกรณีน้ีเป็นกรณีท่ีทางร้านไดมี้การสร้าง Web Page บน Facebook โดยมีการเสีย
ค่าใชจ่้ายในส่วนของการโฆษณา Web Page แบบไม่ระบุเป้าหมาย ขั้นต ่า 160 บาทต่อวนั เพื่อให ้
Facebook แชร์ Web Page สินคา้ไปหนา้ Wall ซ่ึงสามารถเขา้ถึงบุคคลทัว่ไปโดยประมาณคือ 3,500-
9,200 คน  

 
ในกรณีเป็นการโฆษณารูปแบบการระบุเป้าหมายส าหรับการโฆษณา Web Page บน 

Facebook โดยมีการเสียค่าใชจ่้ายในส่วนของการโฆษณา Web Page แบบระบุเป้าหมายขั้นต ่า 660 
บาทโดยสามารถก าหนดระยะเวลาท่ีอพัข้ึนหนา้Wall อตัโนมติัได ้เพื่อให ้Facebook แชร์ Web Page 
สินคา้ไปหนา้ Wall ซ่ึงสามารถเขา้ถึงบุคคลทัว่ไปโดยประมาณคือ 126,000-333,000 คน 
 

 
 

ภาพที ่10  แสดงการเขา้ถึงบุคคล 
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สามารถมองการเขา้ถึง Web Page ในรูปแบบของกราฟไดด้งัน้ี                   
 

 
 

ภาพที ่11  แสดงการเขา้ถึงของบุคคลในรูปบของกราฟ 
 

ส าหรับวิธีการแชร์เวบ็เพจของธุรกิจท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษามา คือ 
 
1. ผูท่ี้ท าธุรกิจเลือกวิธีการแชร์ Web Page ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 

กรณีน้ีจากการสอบถามพบวา่มีการแชร์ในรูปแบบปกติ โดยอตัราราคาขั้นต ่า 160 บาท 
 
2. จากนั้นจึงท าการช าระค่าแชร์ Web Page โดยการกรอบเลขบตัรเครดิตลงไป 
 
3. สามาถติดตามยอดไลคข์องผูท่ี้มาสนใจ Web Page โดยสามารถตรวจสอบไดจ้าก

ขอ้มูลเชิงลึกของ Web Page 
 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านตลาด 
 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาดของธุรกิจการจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-
Orderผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ตลาดเส้ือผา้
ส าเร็จรูป และการวิเคราะห์สวอท(SWOT Analysis Technique) โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ (Strengths) 
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จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ 
Pre-Orderผา่นระบบบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์(Facebook) ดงัน้ี  

 
1. การวิเคราะห์ตลาดเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

 
ธุรกิจออนไลน์ หรือท่ีเรียกกันว่า E-Commerce นั้น เป็นความหวงัใหม่ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายต่างๆ การด าเนินธุรกิจในโลกออนไลน์เร่ิมมีผูป้ระกอบการรายต่างๆเขา้มาให้
ความสนใจเพิ่มมากข้ึน เพราะเป็นช่องทางในการด าเนินธุรกิจท่ีมีการลงทุนไม่สูงมากนกั และยงั
รวมไปถึงอตัราการเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มข้ึนของเวบ็ไซตป์ระเภทธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหช่้องทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตนั้นกลายเป็นช่องทางขนาดใหญ่ท่ีท าใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยไม่มีปัญหาเร่ืองสถานท่ีและเวลา เป็นเหตุผลให้
ธุรกิจออนไลน์ยงัคงเติบโตไดดี้อยา่งต่อเน่ือง  
 

ถา้เราพิจารณาธุรกิจ “ร้านขายเส้ือผา้ออนไลน์” จะพบไดว้่าเป็นอีกธุรกิจท่ีเปิดขายผา่น
ช่องทางออนไลน์ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการรายย่อยและมีโอกาสเติบโตสูงอย่าง
ต่อเน่ือง ในด้านของสินคา้ท่ีนิยมซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์มากท่ีสุดก็คือสินคา้ในกลุ่มของ
แฟชัน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ประเภทเส้ือผา้ มีสาเหตุมาจากเส้ือผา้เป็นสินคา้ท่ีซ้ือง่ายขายคล่อง มี
ราคาไม่สูงจนเกินไป และมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของสินคา้อยู่ตลอดเวลาตามกระแสนิยมของ
แฟชั่น จึงสามารถคาดเดาได้ว่าสินคา้ประเภทเส้ือผา้จะเป็นท่ีต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้น ธุรกิจขายเส้ือผา้ออนไลน์ จึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเหมาะสมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเร่ิมตน้
ท าธุรกิจผา่นช่องทางออนไลน ์

 
จากการส ารวจโพลล์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในปี 2555 พบว่า แนวโนม้ของธุรกิจคา้ปลีกออนไลน์ยงัคงเติบโต
อย่างต่อเน่ือง และสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุดผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เส้ือผา้ เน่ืองจากมี
ราคาไม่แพงมาก ซ้ือขายไดง่้าย และมีรูปแบบของสินคา้ท่ีหลากหลายให้เลือกซ้ือ ท่ีส าคญัเทรนด์
ของแฟชัน่เส้ือผา้มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเร็วและบ่อย (Fast fashion) ตามฤดูกาลและกระแส
ความนิยม ซ่ึงสามารถดึงดูดหรือจูงใจให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการได้ง่าย ดังนั้ น หาก
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์“เส้ือผา้”น่าจะเป็นสินคา้อีกหน่ึงประเภทท่ี
น่าสนใจในการลงทุน 
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เส้ือผา้ เป็นสินคา้ท่ีสามารถหามาจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ไดง่้าย และมีการลงทุน
ไม่สูงนกั และมีราคาให้เลือกท่ีหลากหลายตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงแพง ข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมายและ
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการเป็นหลกั และแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการท่ีผลิตเส้ือผา้ และ
จ าหน่ายเองโดยตรง ก็สามารถเขา้มาท าธุรกิจไดง่้าย เน่ืองจากปัจจุบนั การมองหาแหล่งซ้ือเส้ือผา้
ราคาส่งเพื่อน ามาจ าหน่ายต่อให้กบัผูบ้ริโภคมีค่อนขา้งเยอะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งคา้ส่งเส้ือผา้ในไทย 
เช่น ประตูน ้า โบเ๊บ ๊และจตุจกัร หรือการน าเขา้จากต่างประเทศ เช่น จีน และเกาหลี ซ่ึงการหาเส้ือผา้
ผา่นแหล่งคา้ส่งดงักล่าวมาจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ในปัจจุบนัสามารถท าไดง่้ายข้ึน และคาด
ว่าจะมีผูป้ระกอบการสนใจจ าหน่ายเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยวิธีดงักล่าวมากข้ึน ดงันั้น 
ธุรกิจขายเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์จึงมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก 
 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทางดา้นไอที การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต และจ านวนผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการขยายการให้บริการของ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ประกอบกบัความนิยมในอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอย่างสมาร์ท
โฟนและแท็บเลต็ท่ีถูกพฒันามาตามล าดบัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งการใช้
อุปกรณ์พกพาอยา่ง เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อท่องอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการเขา้ถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์(Social Network)ส่งผลให้การซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์สามารถท าไดง่้ายและสะดวก
มากข้ึน 

 
การใชบ้ริการผ่านระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) เป็นช่องทางท่ีมี

ศกัยภาพสูงในการใชก้ลยทุธ์ทางดา้นการตลาดเป็นช่องทางการส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดการซ้ือ
ขายบริการเพิ่มมากข้ึน จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ(2556)กล่าวว่า Facebook เป็น
ช่องทางท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 92.2  และพบว่า เคร่ืองแต่งกายเป็นสินคา้ท่ีมี
การจองหรือซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตสูงท่ีสุด และเม่ือจากภาพท่ี 1ในบทท่ี 1จะเห็นว่ากลุ่ม
ลูกคา้ท่ีสนใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านทางออนไลน์มีจ านวนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 46.8 แสดงว่า บุคคลท่ีใช้
ระบบเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นกลุ่มลูกคา้ท่ียงัมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้เป็นมาก 

  
ความส าเร็จของธุรกิจการจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderผ่านระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์(Facebook) หรือความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ Facebook นั้นประกอบดว้ยหลาย
ปัจจัยและข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการด าเนินธุรกิจของแต่ละบุคคลท่ีจะก าหนดขอบเขตของ
ความส าเร็จเอาไว ้บางคนขอเพียงรายรับมากกว่ารายจ่ายก็สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้บางคน



45 

ตั้งเป้าหมายท่ีการเจริญเติบโตของรายได ้บางคนก็ไม่ไดค้  านึงถึงรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราสัดส่วนท่ี
สูงกว่า จะเห็นว่าความหมายของความส าเร็จของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนัออกไป  อาจกล่าวไดว้่า 
ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาดของธุรกิจการจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderผา่นระบบบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) นั้นข้ึนอยู่กับความส าเร็จของผูป้ระกอบการแต่ละคน
Laosethakul, (2005) อธิบายว่า ปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ คือ ตวัเลขจ านวนผลลพัธ์
ของพื้นท่ีความพึงพอใจท่ีจะท าให้แน่ใจไดว้่าประสบความส าเร็จในการแข่งขนั ซ่ึงมีกุญแจส าคญั
อยูไ่ม่มากท่ีจะท าใหธุ้รกิจเจริญเติบโตได ้  
 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความเป็นไปได้ทางการตลาดหรือความส าเร็จของธุรกิจ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ของผูป้ระกอบการมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแต่ละราย แต่กุญแจส าคญัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จนั้น คือ การท่ี
สามารถผลิตหรือหาสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดแ้มว้่ากลุ่มลูกคา้จะ
ไม่ใหค้วามส าคญัวา่เป็นสินคา้มาจากแหล่งผลิตท่ีใด แต่กลุ่มลูกคา้จะเนน้ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบ
ของตวัสินคา้และโปรโมชัน่จากทางร้านคา้ ซ่ึงแต่ละร้านคา้จะมีเทคนิคในการโฆษณาสินคา้ และ
วิธีการเพิ่มยอดขายท่ีแตกต่างกนั 

 
โดยในกรณีภาพรวมของธุรกิจขายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderผา่นระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์(Facebook) ในการศึกษาน้ีส่วนมากจะก าหนดการตั้งโปรโมชัน่ของสินคา้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เมษายนตอ้นรับสงกรานต ์ซ้ือสินคา้ครบ 1,000 บาท ไดรั้บส่วนลดทนัที 10  %
ธนัวาคมตอ้นรับปีใหม่ซ้ือสินคา้ครบ 1,500 บาท ไดรั้บส่วนลดทนัที 15 %มิถุนายน midyear sale 
ซ้ือสินคา้ครบ 1,500 บาทไดรั้บส่วนลดทนัที 15 %จะเห็นไดว้่า จะมีการลดราคาในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งน้ีการตั้งราคาและการประกาศส่วนลดหรือเรียกวา่การโปรโมชัน่จะข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการของทางร้านนั้นเองลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือเส้ือผา้สตรีผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook) นั้น ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ท่ีสั่งสินคา้ทีละมากๆ แลว้น าไปขายต่อเพื่อท าก าไร และ
กลุ่มลูกคา้ท่ีสัง่ซ้ือสินคา้เพื่อน าไปใชส่้วนตวั  
 

ก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจลงโฆษณาบน Facebook ทางเจา้ของธุรกิจไดท้  าการศึกษา
ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ และวางแผนดา้นการตลาดอย่างชดัเจนก่อนตดัสินใจลงทุน เพื่อผลก าไร
และการตอบรับท่ีคุม้ค่า เพราะการลงโฆษณานั้นตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงการลงโฆษณาบน Facebook 
นั้น จะไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบของผูติ้ดตามเพจท่ีมากข้ึน ซ่ึงนั้นหมายถึงความน่าเช่ือถือของเพจ 
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ยิง่เพจมีผูติ้ดตามมากเท่าไหร่ นั้นหมายถึงความน่าเช่ือถือของเพจนั้นเพิ่มมากข้ึนตามดงัเช่นตวัอยา่ง
น้ีแสดงให้เห็นถึงยอด Like Page เป็นจ านวนมาก ท าใหผู้บ้ริโภคมีความไวว้างใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้ และการสัง่สินคา้ เป็นตน้ 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผ้าสตรีแบบ Pre order บน 
Facebook 
 

ในการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มนั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ โดยทางผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ในส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของตลาดการ
จ าหน่ายเส้ือผา้สตรีผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) แบบ Pre-Order เน่ืองดว้ย
การท าธุรกิจซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) มีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ
ช่องทางออนไลน์จึงเป็นช่องทางท่ีน่าสนใจ ส่งผลใหปั้จจุบนัธุรกิจขายเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์
เป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่เกิดข้ึนจ านวนมาก เน่ืองจากการเขา้มาในธุรกิจสามารถท าได้
ง่าย ใชเ้งินลงทุนไม่มากนัก ส่งผลให้สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจดงักล่าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนหาก
ผูป้ระกอบการไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ก็อาจจะไม่ใช่เร่ืองง่ายนกัท่ีจะท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ แต่หากผูป้ระกอบการสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
สามารถตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคได้ ก็เช่ือว่า การสร้างรายได้จากการท าธุรกิจขายเส้ือผา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ยงัมีโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดไดอี้กมาก 

 
ดังนั้ น การศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ 

ประกอบดว้ยจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุนและการ
วางแผนธุรกิจในระยะยาวดงัน้ี 

 
1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน( S , W ) 

 
1) จุดแขง็ (Strengths : S) 

 
(S1) สินคา้เส้ือผา้สตรีเป็นสินคา้ท่ีมีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ ประกอบกบัเส้ือผา้

เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีการบริโภคบ่อย เพราะรูปแบบหรือสไตลเ์ปล่ียนแปลงบ่อยไปตามกระแส
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แฟชัน่หรือความนิยม (Fast fashion) ซ่ึงน่าจะจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการอยูเ่สมอ และเป็น
สินคา้ท่ีน่าจะมีความถ่ีในการเขา้ซ้ือเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 

 
(S2) สินคา้เส้ือผา้สตรีมีราคาจ าหน่ายต่อหน่วยไม่สูงมากนัก จึงเป็นสินคา้ท่ี

น่าจะท าการตลาดไดดี้ และดึงดูดใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจมากข้ึน 
 

(S3) การเปิดร้านขายเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ มีตน้ทุนในการด าเนินการต ่า
เม่ือเทียบกบัเปิดหน้าร้าน ซ่ึงเป็นการท าธุรกิจท่ีเหมาะกบัผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นการ
ลงทุน 

 
(S4) แหล่งซ้ือเส้ือผา้ราคาส่งมาจ าหน่ายต่อให้กบัผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหาง่าย 

และมีใหเ้ลือกจ านวนมาก เหมาะส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไม่ไดท้  าการผลิตเอง อาทิ ประตูน ้ า จตุจกัร 
หรือการน าเขา้เส้ือผา้แฟชัน่จากต่างประเทศซ่ึงก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากในขณะน้ี อาทิ จีน 
ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นตน้ 
 

2) จุดอ่อน ( Weaknesses: W) 
 

(W1) พฤติกรรมความต้องการ และรสนิยมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วตามกระแสแฟชัน่ ส่งผลต่อรูปแบบของสินคา้ท่ีจะน ามาขาย เปล่ียนแปลงไปตามรสนิยม
รวมถึงการบริหารสตอ็กสินคา้ 

 
(W2) สินคา้เส้ือสตรีเป็นสินคา้แฟชั่นท่ีมีการลอกเลียนแบบได้ง่าย ท าให้เกิด

คู่แข่งท่ีขายสินคา้เหมือนกนัมากข้ึน 
 
(W3) ช่องทางการขายผ่านออนไลน์มีลูกคา้อยู่ในกลุ่มลูกคา้ท่ีจ  ากดั ซ่ึงขายได้

เฉพาะในบางกลุ่มเท่านั้น เช่น กลุ่มวยัรุ่น และกลุ่มคนท างาน เป็นตน้ เน่ืองจาก กลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจ
เลือกซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ยงัมีจ านวนจ ากดั 
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2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก (O,T) 
 

1) โอกาส ( Opportunity : O ) 
 

(O1) ความเร่งรีบในชีวิตประจ าวนัและเวลาท่ีจ ากดั ประกอบกบัผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ี
ตอ้งการความสะดวกสบาย การขายเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์น่าจะมีโอกาสในการเติบโตไดอี้กมาก 

 
(O2) จ  านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต และความนิยมในอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอย่างสมาร์ท

โฟนและแทบ็เลต็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดด นบัเป็นโอกาสของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้ผา่น
ช่องทางออนไลน์เพราะปัจจุบนัมีการขยายการใหบ้ริการของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ว
สูง ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวางข้ึน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั สามารถท าให้ธุรกิจขายเส้ือผา้
ผา่นช่องทางออนไลน์เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 

 
(O3) ช่องทางในการส่ือสารผ่านทางออนไลน์ท าให้สามารถเข้าถึงลูกค้า

ต่างประเทศได ้
 

2) อุปสรรค ( Threat : T) 
 

(T1) ปัญหาของการควบคุมคุณภาพสินคา้หรือสินคา้ท่ีธุรกิจสั่งสินคา้แลว้ได้
สินคา้ไม่ตรงตามรูปภาพ ท าให้ลูกคา้ไม่ยอมรับสินคา้เน่ือจาก สีของสินคา้ไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ 
หรือ รูปแบบของสินคา้ไม่ตรงตามท่ีโฆษณา 

 
(T2) ในช่องทางออนไลน์ ผูบ้ริโภคบางกลุ่มอาจจะไม่ความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้

นอ้ย หรือในเร่ืองของการช าระค่าสินคา้ก่อนไดรั้บสินคา้ กรณีของผูบ้ริโภคบางกลุ่ม  
 
(T3) การแข่งขนัในธุรกิจร้านขายเส้ือผา้ออนไลน์เร่ิมมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน 

ทั้งคู่แข่งท่ีมีจ านวนมากข้ึน เพราะสินคา้มีตน้ทุนต ่าและการแข่งขนัท่ีมากข้ึนดา้นราคาและรูปแบบ
ของสินคา้ท่ีมีการลอกเลียนแบบไดง่้าย  
 

 



บทที ่4  
 

ผลการวเิคราะห์ 
 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจจ าหน่าย
เส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebook ท่ีจดัหาสินคา้จากประเทศจีน เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การด าเนินธุรกิจว่ามีความคุม้ค่าหรือไม่ และวิเคราะห์ถึงความอ่อนไหว รวมไปถึงการก าหนดกล
ยทุธ์ส าหรับธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebook โดยมีหวัขอ้ ดงัน้ี 

 
1. การประมาณการดา้นตน้ทุนและรายไดข้องธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน 

Facebookท่ีรับสินคา้จากประเทศจีน 
 
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน 

Facebook 
 
3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ภายใตส้ถานการณ์จ าลองคือ  

 
สถานการณ์จ าลองท่ี 1 ตน้ทุนรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ10โดยก าหนดใหร้ายไดค้งท่ี 
 
สถานการณ์จ าลองท่ี 2รายไดร้วมลดลงร้อยละ 10 โดยก าหนดใหต้น้ทุนรวมคงท่ี 
 
สถานการณ์จ าลองท่ี 3 ตน้ทุนรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และรายไดร้วมลดลงร้อยละ 10 

 
4. การก าหนดกลยทุธส์ าหรับธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน Facebook 

 
 
 
 



50 

การประมาณการด้านต้นทุนและรายได้ของธุรกิจจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำสตรีแบบ Pre-Orderบน 
Facebookทีจ่ัดหาสินค้าจากประเทศจีน 

 
การประมาณการต้นทุน 

 
ตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order ผา่นระบบเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Facebook) ท่ีรับสินคา้มาจากประเทศจีนนั้นจะมี แบ่งเป็นตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร
โดยแสดงการประมาณการตน้ทุนจากการจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีจากประเทศจีนในตารางท่ี 1 และการ
ประมาณการรายไดจ้ากการจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีจากประเทศจีน แสดงในตารางท่ี 2 

 
1. ต้นทุนคงที ่(Fixed costs) ประกอบดว้ย 

 
1) ค่าใชจ่้ายในการลงทุน(Investment cost) คือ ค่า Notebook ท่ีใชใ้นการด าเนินการ1 

เคร่ือง มูลค่า 18,990 บาท 
 
2) ค่าโฆษณาWeb Page บน Facebook ในกรณีน้ีเป็นการเสียค่าใชจ่้ายขั้นต ่า 160 บาท

ต่อคร้ัง ในการใช ้Facebook แชร์ Web Page สินคา้ไปหนา้ Wall ซ่ึงสามารถเขา้ถึงบุคคลทัว่ไป
โดยประมาณ 3,500-9,200 คน ซ่ึงในการโปรโมท Web Page บน Facebook จะกระท าการทั้งส้ิน
เป็นจ านวน 4 วนั ต่อเดือนโดยใชเ้ลาวนัละ 4 ชัว่โมง ซ่ึงมาจากการโปรโมท Web Page ของทางร้าน 
4 คร้ังต่อวนัหรือ แชร์ 16คร้ังต่อเดือนนั้นเอง(640 บาทต่อวนั) จึงเป็นจ านวนเงิน 2,580 บาทต่อเดือน 
ซ่ึงในดา้นของการโฆษณาโดยท าการแชร์ Web Page นั้นค่าใชจ่้ายท่ีน ามาใชใ้นการแชร์ Web Page 
จะมาจากก าไรท่ีไดจ้ากการขายสินคา้เส้ือผา้สตรี30 % ดงันั้นค่าโฆษณาบน Facebook จึงเป็นเงิน 
30,720  บาทต่อปี 

 
3) ค่าสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

 
ค่าไฟฟ้า มีการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 16,800 บาทต่อปี (1,400 บาทต่อเดือน) 
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 ค่าอินเทอร์เน็ตต่อเดือนราคา 641 บาท แต่จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีผูร่้วม
อินเทอร์เน็ตดว้ยกนัจ านวน 3 คน ดงันั้นทางผูว้ิจยัไดท้  าการค านวณค่าอินเทอร์เน็ตคิดเป็นรายบุคคล
คือ 3,164.04บาทต่อปี (641/3 = 213.67 บาทต่อเดือน) 
 

รวมคิดค่าไฟฟ้า และค่าอินเทอร์เน็ตรายบุคคล คือ 1,400 + 213.67 = 1,613.67บาทต่อเดือน 
 

4) ตน้ทุนค่าเสียโอกาสไดแ้ก่ 
 
ค่าเสียโอกาสกรณีน้ีเจา้ของธุรกิจไดเ้สียโอกาสในการท่ีจะไดร้ายไดป้ระจ าต่อเดือน 

โดยสามารถคิดเป็นจ านวนค่าเสียโอกาสคือ 15,000 บาทต่อเดือน 
 
2. ต้นทุนผนัแปร (Variablecosts)  

  
การด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order ผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน(์Facebook) ท่ีรับสินคา้มาจากประเทศจีนมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานประกอบดว้ย 
 
1). ตน้ทุนค่าสินคา้ การจดัหาสินคา้จากจีนมีราคาเส้ือผา้สตรีช้ินละประมาณ 100-200 

บาท  โดยแต่ละรอบจะสั่งสินคา้มาทั้งหมดประมาณรอบละ 2,000-4,000 บาท (สินคา้จะสั่งทุก
อาทิตย)์โดยประมาณตน้ทุนค่าสินคา้เท่ากบ้152 บาทต่อช้ิน 

 
2) ค่าขนส่งสินคา้ (เส้ือผา้สตรี)การขนส่งสินคา้จากประเทศจีนมาถึงเจา้ของธุรกิจใน

ประเทศไทยมีค่าขนส่งสินคา้โดยเฉล่ีย 115 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีเส้ือผา้สตรีมีน ้ าหนกัเฉล่ีย 
200 กรัมต่อตวัท าใหค่้าขนส่งเส้ือผา้สตรีอยูท่ี่ราคา 23 บาทต่อช้ิน 
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ตารางที ่1  การประมาณการตน้ทุนของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebook 
 

หน่วย: บาท 
รายการ 1 2 3 4 รวม 

ตน้ทุนคงท่ี 138,578.55    141,123.10      94,846.54   128,679.57  503,227.75  
ค่าโฆษณาสินคา้     53,760.00      53,760.00      53,760.00  53,760.00  215,040.00  
ค่าสาธารณูปโภค     19,364.00      19,944.92      20,543.27  53,760.00  113,612.19  
ตน้ทุนค่าเสียโอกาส     65,454.55      67,418.18      20,543.27  21,159.57  174,575.56  
ตน้ทุนผนัแปร 198,975.00    239,925.00    288,750.00  347,375.00  1,075,025.00  
ตน้ทุนสินคา้รวมค่า
ขนส่ง 172,824.00    208,392.00    250,800.00  301,720.00  933,736.00  
ค่าขนส่ง     26,151.00      31,533.00      37,950.00  45,655.00  141,289.00  
รวม 337,553.55    381,048.10    383,596.54  476,054.57  1,578,252.75  

 
การประมาณการรายได้ 

 
การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order ผา่น

ระบบออนไลน์ (Facebook) ท่ีรับสินคา้มาจากประเทศจีนนั้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เน่ืองจากสินคา้ท่ีเส้ือผา้สตรีรับมาจากประเทศจีนส่งขายยงัประเทศไทยผา่นระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Facebook) กรณีเป็น Pre-Order นั้น โดยทางร้านไดข้ายเส้ือผา้สตรีในราคาตวัละ 
250-300 บาทซ่ึงขายในราคาท่ีสูงกว่าตน้ทุนค่าสินคา้บวกตน้ทุนค่าขนส่งประมาณตวัละ 100 บาท 
ดงันั้นธุรกิจจะมีรายไดจ้ากการขายเส้ือผา้สตรีเฉล่ียตวัละประมาณ 275 บาท 
 

จากการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจท าให้ทราบรายไดจ้ากการขายเส้ือผา้สตรีในช่วง 1 ปีแรก 
เร่ิมตน้เดือนมิถุนายนและส้ินสุดเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับในปีท่ี 2ถึง ปีท่ี 
4จะท าการประมาณการรายได้โดยก าหนดให้รายไดใ้นแต่ละเดือนมีอตัราการเติบโตของรายได้ต่อ
เดือนเท่ากบั 20% ซ่ึงมาจากแนวโนม้การเจริญเติบโตของรายไดใ้นช่วง 1 ปีท่ีท าการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ี
โดยทั่วไปแล้วในเดือนมกราคม ลูกค้าจะมีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการได้รับโบนัสและข้ึน
เงินเดือน ท าใหลู้กคา้มีก าลงัในการซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน ทางเจา้ของธุรกิจจึงท าการจดัโปรโมชัน่ลด
ราคาสินคา้ 10 %ในขณะท่ีเดือนเดือนธนัวาคมเป็นเป็นช่วงเทศการปีใหม่ ท าใหลู้กคา้มีก าลงัในการ
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ซ้ือสินคา้และมีความตอ้งการสินคา้เพิ่มมากข้ึน ทางเจา้ของธุรกิจจึงท าการจดัโปรโมชัน่ลดราคา
สินคา้ 15 %ดงันั้นในการประมาณการรายได ้จะท าการลดราคาสินคา้ 10% ในเดือนมกราคม และ
ลดราคาสินคา้ 15% ในเดือนธนัวาคม ซ่ึงจะมีผลท าใหก้ารประมาณการรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว
จะมีตวัเลขท่ีสูงกวา่ช่วงเวลาอ่ืนๆดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  การประมาณการรายไดข้องธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebook ท่ีรับ

สินคา้จากจีน 
 

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

เดอืน 
ยอดขาย 
(ตัว) 

รายได้ 
(บาท) 

ยอดขาย 
(ตัว) 

รายได้ 
(บาท)* 

ยอดขาย 
(ตัว) 

รายได้ 
(บาท) 

ยอดขาย 
(ตัว) 

รายได้ 
(บาท) 

เดือนท่ี 1  71 19,500 86 23,400 104 28,600 125 34,375 
เดือนท่ี 2  77 21,000  93 25,575 112 30,800 135 37,125 
เดือนท่ี 3  81  22,250 98 26,950 118 32,450 142 39,050 
เดือนท่ี 4  88  24,000 106 29,150 128 35,200 154 42,350 
เดือนท่ี 5  79  21500 95 26,125 114 31,350 137 37,675 
เดือนท่ี 6 84 23,000 101 27,775 122 33,350 147 40,425 
กรกฎาคม1/ 111 30,400 134 31,322 161 37,633.75 194 45,347 
สิงหาคม 2/ 126 34,500 152 37,620 183 45,292.50 220 54,450 
เดือนท่ี 9 107 29,350 129 35,475 155 42,625 186 51,150 
เดือนท่ี 10 108 29,500  130 35,750 156 42,900 188 51,700 
เดือนท่ี 11 101 27,600 122 33,550 147 40,425 177 48,675 
เดือนท่ี 12 104 28,500 125 34,375 150 41,250 180 49,500 

รวม 131,700 565,800 126,100 367,077 152,200 400,626.25 182,500 531,822 

หมายเหตุ: รายไดปี้ท่ี 2 - ปีท่ี 4 ประมาณการดว้ยอตัราการเจริญเติบโตของรายไดต่้อเดือนเท่ากบั 
20% 
1/ เดือนท่ี 7 คือ เดือนธนัวาคมท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ 15 % 
2/ เดือนท่ี 8 คือ เดือนมกราคมท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ 10 % 
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การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกจิจ าหน่ายเส้ือผ้าสตรีแบบ Pre-Order บน Facebook 
 
การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order 

บน Facebook กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้จากประเทศจีน ไดก้ าหนดระยะเวลาของโครงการไว ้4 ปี 
ตามอายกุารใชง้านของสินคา้ทุน คือ เคร่ือง Notebook โดยก าหนดอตัราคิดลด 10% เน่ืองจากใน
การท าธุรกิจควรมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีธุรกิจควรไดรั้บบวกอตัราเงินเฟ้อ 
โดยทัว่ไปแลว้จะก าหนดท่ี 10%  

 
จากการประมาณการตน้ทุนและรายไดข้องธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน 

Facebook ท่ีมีการจดัหาสินคา้เส้ือผา้สตรีจากประเทศจีน ในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 เม่ือน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาวิเคราะห์ถึงกระแสของรายไดแ้ละตน้ทุนตั้งแต่เร่ิมธุรกิจในปีท่ี 0 จนถึงส้ินปีท่ี 4 และท า
การปรับลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัไดจ้ะไดมู้ลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน รายได ้และรายไดสุ้ทธิในแต่ละปี 
ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3  มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน รายได ้รายไดสุ้ทธิ จากการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือเส้ือผา้สตรี

แบบ Pre-Order บน Facebook กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้จากประเทศจีน 
หน่วย: บาท 

รายการ ปีท่ี0 ปีท่ี1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม 
มูลค่าในแต่ละปี 

      ตน้ทุน 18990 337,553.55 381,048.10 383,596.54 476,054.57 1,597,242.75 
รายได ้ - 311,100.00 367,067.50 442,076.25 531,822.50 1,652,066.25 
รายไดสุ้ทธิ -18,990.00 -26,453.55 -13,980.60 58,479.71 55,767.93 54,823.50 

ตวัปรับลด 1 0.9091 0.8265 0.7513 0.6830 
 มูลค่าปัจจุบนั 

      ตน้ทุน 18990 306866.8595 314915.7866 288201.7545 325151.6738 1,254,126.07 
รายได ้ 0 282818.1818 303361.5702 332138.4298 363241.9234 1,281,560.11 
รายไดสุ้ทธิ -18990 -24048.67769 -11554.2164 43936.67528 38090.24955 27,434.03 

หมายเหตุ: มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั27,434.03 บาท 
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.0219 เท่า 
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 28 % 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3 ปี 4เดือน  
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ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderผา่น
ระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้จากประเทศจีน พบว่า 
การลงทุนท าธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order ผ่านระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 27,434.03 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 
(BCR) เท่ากบั 1.0219 เท่า อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 28 % โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3 
ปี4เดือน 

 
ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของการลงทุนแสดงให้เห็นว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ามากกว่า 1ดงันั้น การลงทุนด าเนินธุรกิจจ าหน่าย
เส้ือผา้สตรีผา่นระบบบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์(Facebook) แบบ Pre-Order กรณีรับสินคา้จาก
จีนมีความคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการลงทุนในการด าเนินธุรกิจ 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 

จากผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรี
แบบ Pre-Order บน Facebookกรณีการจดัหาสินคา้เส้ือผา้สตรีจากประเทศจีน พบว่า มีความคุม้ค่า
ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้ น ทางผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อศึกษาถึงการ
เปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุนและรายไดท่ี้คาดว่าจะเกิดข้ึน และจะไปมีผลกระทบความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ ในท่ีน้ีจะท าการศึกษาโดยก าหนดสถานการณ์จ าลอง3 กรณีคือ  

 
1) ตน้ทุนสินคา้รวมค่าขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ10 โดยก าหนดใหร้ายไดร้วมคงท่ี 
 
2) รายไดร้วมลดลงร้อยละ 10 โดยก าหนดใหต้น้ทุนสินคา้รวมค่าขนส่งคงท่ี 

 
3) ตน้ทุนสินคา้รวมค่าขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และรายไดร้วมลดลงร้อยละ 10 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจขายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebook 
 

ตัวช้ีวดั 
ความคุ้มค่า 
ในการ
ด าเนิน 
ธุรกจิฯ 

กรณีฐาน 
(Base) 

สถานการณ์จ าลอง 

ต้นทุนสินค้ารวมค่า
ขนส่งเพิม่ขึน้ร้อยละ
10 และรายได้รวม
คงที ่

รายได้รวมลด
ร้อยละ 10 และ 
ต้นทุนรวมค่า
ขนส่งสินค้าคงที่ 

ต้นทุนรวมค่า
ขนส่งสินค้า
เพิม่ขึน้ร้อยละ10 
และรายได้รวม
ลดร้อยละ 10 

NPV (บาท) 27,434.03 9,345.39 -210,889.46 -225,096.38 
BCR 1.0218 1.0073 0.8279 0.8184 
IRR 28% 15% - - 

 
สถานการณ์จ าลองท่ี 1 คือ ตน้ทุนรวมค่าขนส่งสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ10โดยก าหนดใหร้ายได้

รวมคงท่ีผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่า ธุรกิจขายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน 
Facebook ยงัมีความเหมาะสมในการลงทุน เน่ืองจาก NPV มีค่าเป็นบวก BCR มีค่ามากกว่า 1 และ 
IRR มีมากกวา่อตัราคิดลด 

 
สถานการณ์จ าลองท่ี 2 รายไดร้วมลดลงร้อยละ 10 โดยก าหนดให้ตน้ทุนรวมคงท่ีไม่

สมควรท่ีจะลงทุน เน่ืองจาก NPV มีค่าติดลบ BCR มีค่านอ้ยกวา่ 1 และ IRR ไม่สามารถหาค่าได ้
 
สถานการณ์จ าลองท่ี 3 ตน้ทุนรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และรายไดร้วมลดลงร้อยละ 10ไม่มีความ

คุม้ค่าท่ีจะลงทุน เน่ืองจากค่า NPV มีค่าติดลบ BCR มีค่านอ้ยกวา่ 1 และ IRR ไม่สามารถหาค่าได ้
 

การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกจิจ าหน่ายเส้ือผ้าสตรีแบบ Pre order บน Facebook 
 

จากผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ทั้ งการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในท่ีประกอบดว้ย จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีประกอบดว้ย โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)ของธุรกิจ
โดยทางผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจมาก าหนดกลยทุธ์ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ SO-Strategies (กลยทุธ์เชิงรุก)WO-Strategies (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข) ST-Strategies (กลยทุธ์เชิง
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ป้องกนั) และควรก าหนดWT-Strategies (กลยทุธ์เชิงรับ)ส าหรับผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre order บน Facebookในบทท่ี 3 สามารถสรุปผลการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกไดด้งัน้ี 
 

1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน ( S , W ) 
 

สินคา้ท่ีมีการจ าหน่ายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มีรูปแบบท่ี
หลากหลายให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือ และเป็นสินคา้ท่ีมีราคาจ าหน่ายไม่สูงมากนกั จึงเป็นสินคา้ท่ีน่าจะ
ท าการตลาดไดดี้ และดึงดูดใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจมากข้ึน โดยการเปิดร้านขายเส้ือผา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์มีตน้ทุนในการด าเนินการต ่าเม่ือเทียบกบัเปิดหน้าร้าน จึงเหมาะกบัผูป้ระกอบการท่ีมี
ขอ้จ ากดัทางดา้นการลงทุน อยา่งไรกต็ามเส้ือผา้แฟชัน่เป็นสินคา้ท่ีมีการลอกเลียนแบบไดง่้าย ท าให้
เกิดคู่แข่งท่ีขายสินคา้เหมือนกนัมากข้ึน และพฤติกรรมความตอ้งการและรสนิยมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตามกระแสแฟชัน่ส่งผลต่อรูปแบบของสินคา้ท่ีจะน ามาขายเปล่ียนแปลง
ไปตามรสนิยม 

 
2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก (O,T) 

 
 การขยายการให้บริการของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงท่ีครอบคลุมพื้นท่ี
กวา้งขวางข้ึน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ส่งผลให้จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต และความนิยมใน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีอยา่งสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ท าใหธุ้รกิจขาย
เส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน จึงนับเป็นโอกาสของธุรกิจจ าหน่าย
เส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในขณะท่ีการแข่งขนัในธุรกิจร้านขายเส้ือผา้ออนไลน์เร่ิมมีแนวโน้ม
รุนแรงมากข้ึน ทั้งคู่แข่งท่ีมีจ านวนมากข้ึน และการแข่งขนัท่ีมากข้ึนในดา้นราคาและรูปแบบของ
สินคา้ รวมไปถึงปัญหาของการควบคุมคุณภาพสินคา้หรือสินคา้ท่ีธุรกิจสั่งซ้ือไม่ตรงตามรูปภาพ 
ท าใหลู้กคา้ไม่ยอมรับสินคา้ได ้
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การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) 
 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก สามารถน าผล
การศึกษามาใชก้ าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebookท่ีรับ
สินคา้จากประเทศจีน ไดด้งัตารางท่ี 5 ท่ีแสดง Tows Matrix โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. SO-Strategies (กลยทุธ์เชิงรุก)  
 
การจดัหาเส้ือผา้สตรีท่ีมีความหลากหลายให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเพราะแนวโน้มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้ึนอย่างกา้วกระโดด ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้จึง
หนัมาบริโภคสินคา้ออนไลน์กนัมากยิง่ข้ึนนบัเป็นโอกาสของธุรกิจในการเพิ่มยอดขายและรายได ้
 

การใช้ภาษาสากลท่ีแสดงรายละเอียดของสินค้าและค าโฆษณา ธุรกิจควรมีการใช้
ภาษาสากลเพิ่มเติม เพราะช่องทางการซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ท าให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ใน
ต่างประเทศได ้
 

2. WO-Strategies (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข)   
 

การใช้เทคนิคในการอัพเดทสินค้า และติดตามสินค้าเส้ือผา้แฟชั่นอย่างสม ่าเสมอ 
เน่ืองจากสินคา้แฟชัน่เป็นสินคา้ท่ีมีการลอกเลียนแบบไดง่้าย และรสนิยมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วตามกระแสแฟชัน่ ทางธุรกิจจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์ ในการติดตามเส้ือผา้และอพัเดทเส้ือผา้ท่ี
ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และ จะตอ้งใช้เทคนิคในการโฆษณาเพิ่มเติมโดยใช้ เทคนิคในการจัด
โปรโมชัน่การโพสรีวิวของลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในการสั่งซ้ือ
สินคา้เส้ือผา้ออนไลน์  
 

3. ST-Strategies (กลยทุธ์เชิงป้องกนั) 
 

การระบุรายละเอียดสินคา้เส้ือผา้ใหถู้กตอ้งและครบถว้นในเร่ืองของราคา ขนาดของ
สินคา้ และลกัษณะของเน้ือผา้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถทราบถึงคุณภาพของสินคา้ท่ีตรงตามความ
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ตอ้งการของตนเอง เพื่อป้องกนัปัญหาของการควบคุมคุณภาพสินคา้หรือสินคา้ท่ีธุรกิจสัง่สินคา้แลว้
ไดสิ้นคา้ไม่ตรงตามรูปภาพ ท าใหลู้กคา้ไม่ยอมรับ  
การก าหนดราคาเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัตน้ทุน เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีตน้ทุนค่าสินคา้ไม่สูงมาก หากตั้ง
ราคาสินคา้สูงไป จะท าใหล้กูคา้หนัไปบริโภคสินคา้ของร้านอ่ืนแทน ท าใหธุ้รกิจอาจจะเสียลูกคา้
บางส่วนได ้ 
 

4. WT-Strategies (กลยทุธ์เชิงรับ) 
 

การโฆษณาแชร์เพจสินคา้ และอพัเดทสินคา้ท่ีทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากรสนิยม
ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสแฟชั่น การหมัน่แชร์เพจและอพัเดทสินคา้ท่ี
ทนัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ จะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจจากลูกคา้มากยิง่ข้ึน การตรวจสอบสินคา้ก่อน
ส่งถึงมือลูกคา้เพื่อป้องกนัสินคา้ไม่ตรงตามรูปภาพท่ีโฆษณาไวแ้ละสร้างความพึงพอใจต่อสินคา้
นั้น หากสินคา้ไม่ตรงตามรูปภาพท่ีไดโ้ฆษณาเอาไวจ้ะท าใหลู้กคา้จะไม่ยอมรับสินคา้ 
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ตารางที่ 5  TOWS Matrix 
 

 
                           ปัจจัยภายใน 
                                     (IFAS) 

S1 สินคา้มีความหลากหลายของใหเ้ลือก
ซ้ือ 

W1 รสนิยมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วตามกระแสแฟชัน่ อาจส่งผลต่อ
กาหารูปแบบของสินคา้ท่ีน ามาขาย 

 S2 สินคา้มีราคาจ าหน่ายต่อหน่วยไม่
สูงมากนกั 

W2 สินคา้เส้ือสตรีเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมี
การลอกเลียนแบบไดง่้าย ท าใหเ้กิดคู่แข่ง
ท่ีขายสินคา้เหมือนกนัมากข้ึน 

  S3 การเปิดร้านขายเส้ือผา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ มีตน้ทุนในการด าเนินการต ่า
เม่ือเทียบกบัเปิดหนา้ร้าน 

W3ช่องทางการขายผา่นออนไลน์มีลกูคา้
อยูใ่นกลุ่มลูกคา้ท่ีจ  ากดั ซ่ึงขายไดเ้ฉพาะ
ในบางกลุ่มเท่านั้น เช่น กลุ่มวยัรุ่น และ
กลุ่มคนท างาน เป็นตน้ 

ปัจจัยภายนอก 
(EFAS) 

S4 แหล่งซ้ือเส้ือผา้ราคาส่งในปัจจุบนั
หาง่าย และมีใหเ้ลือกจ านวนมาก 

 

โอกาส (Opportunities (O)) กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO 

O1 มีความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคยคุ
ใหม่ 

S1,S2,S4 ,O2-O5  ปัจจุบนัผูบ้ริโภค
หนัมาบริโภคสินคา้ออนไลน์กนัมาก
ยิง่ข้ึน ดงันั้นธุรกิจควรมีความ
หลากหลายของสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกซ้ือ 
และท าการขยายตลาด โดยขยายฐาน
ลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ สามารถ
กระท าโดยการโพสขายสินคา้เส้ือผา้ 
โดยมีรายละเอียดของสินคา้เป็น
ภาษาสากล 
 

W3,O2-O4  ผูป้ระกอบการจะตอ้งใช้
เทคนิคในการโฆษณาเพิ่มเติม ในดา้น
ของค าโฆษณาท่ีสามารถจะท าใหดึ้งดูด
ลูกคา้ได ้หรือในแง่ของการใชเ้ทคนิคใน
การจดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
ใหก้บัทางเวบ็เพจของร้าน และเพื่อเพิม่
ความเช่ือมัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
อาจจะมีการโพสรีววิของลูกคา้ท่ีเคยมา
ใชบ้ริการ 
  
  
  

O2 แนวโนม้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอยา่ง
กา้วกระโดด นบัเป็นโอกาสของธุรกิจ
จ าหน่ายเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน ์

 

O3ช่องทางในการส่ือสารผา่นทางออนไลน์
ท าใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ในต่างประเทศได ้
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 
 
                             ปัจจัยภายใน 
                                     (IFAS) 

S1 มีความหลากหลายของสินคา้ท่ีมีให้
เลือกซ้ือ 

W1 รสนิยมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วตามกระแสแฟชัน่ อาจส่งผลต่อ
กาหารูปแบบของสินคา้ท่ีน ามาขาย 

 S2 เป็นสินคา้ท่ีมีราคาจ าหน่ายต่อ
หน่วยไม่สูงมากนกั 

W2 สินคา้เส้ือสตรีเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมี
การลอกเลียนแบบไดง่้าย ท าใหเ้กิดคู่แข่ง
ท่ีขายสินคา้เหมือนกนัมากข้ึน 

  S3 การเปิดร้านขายเส้ือผา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ มีตน้ทุนในการด าเนินการต ่า
เม่ือเทียบกบัเปิดหนา้ร้าน 

W3ช่องทางการขายผา่นออนไลน์มีลกูคา้
อยูใ่นกลุ่มลูกคา้ท่ีจ  ากดั ซ่ึงขายไดเ้ฉพาะ
ในบางกลุ่มเท่านั้น เช่น กลุ่มวยัรุ่น และ
กลุ่มคนท างาน เป็นตน้ 

           ปัจจัยภายนอก 
               (EFAS) 

S4 แหล่งซ้ือเส้ือผา้ราคาส่งในปัจจุบนั
หาง่าย และมีใหเ้ลือกจ านวนมาก  

 

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats (T)) กลยุทธ์ ST กลยุทธ์ WT 

T1.ปัญหาของการควบคุมคุณภาพสินค้า
หรือสินคา้ท่ีธุรกิจสั่งสินคา้แลว้ไดสิ้นคา้ไม่
ตรงตามรูปภาพ ท าใหลู้กคา้ไม่ยอมรับสินคา้ 

S1,S2,T1,T3 ธุรกิจมีจะตอ้งบอก
รายละเอียดสินคา้เส้ือผา้ใหถู้กตอ้งและ
มีความครบถว้น ในเร่ืองของราคา 
ขนาดของสินคา้  และลกัษณะของ
เน้ือผา้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถทราบถึง
คุณภาพของสินคา้ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของตนเองหรือไม่ โดยทาง
ร้านคา้ควรจะตั้งราคาท่ีเหมาะสม ราคา
ไม่แพงมากนะเพราะจะท าใหคู่้แข่งท่ีมี
ราคาสินคา้ต ่ากวา่ไดลู้กคา้ไป 
 

  
 W1,W2,T3  

เน่ืองจากสินคา้มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอด และสามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย
ทางเจา้ของธุรกิจจึงควรท าการโฆษณา
แชร์เพจสินคา้ และอพัเดทสินคา้ท่ี
ทนัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อจะไดเ้ป็นท่ี
ดึงดูดความสนใจจากลูกคา้มากยิง่ข้ึน  
 

T2.ความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้นอ้ย ส าหรับ
กรณีของผูบ้ริโภคบางกลุ่ม   

 

T3.การแข่งขนัในธุรกิจร้านขายเส้ือผา้
ออนไลน์เร่ิมมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึนทั้ง
คู่แข่งท่ีมีจ  านวนมากข้ึนและการแข่งขนั
ท่ีมากข้ึนดา้นราคา และรูปแบบของสินคา้ 

 

 



 

บทที ่5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-order บน Facebook 
กรณีศึกษาการรับสินคา้จากประเทศจีนมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้น
เทคนิคและดา้นตลาด และวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้
สตรีแบบ Pre- Order ผ่านระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) กรณีศึกษาการจดัหาสินคา้
จากประเทศจีน โดยท่ีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาไปใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน และไดแ้นวทางใน
การปรับปรุงพฒันาทางดา้นเทคนิคการขายสินคา้ และรูปแบบของการน าเสนอสินคา้ในธุรกิจเส้ือผา้สตรี
แบบ Pre order ผา่นระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)การศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรูปแบบของปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีท าการขายเส้ือผา้สตรีในรูปแบบของPer-
order บน Facebookนอกจากน้ียงัคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิจากบทความ งานวิจยัต่างๆ หลงัจากนั้นจึงได้
ท าการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิคและวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการตลาดดว้ย SWOT Analysis 
และการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Order บน Facebookดว้ย 
NPV BCR IRR และจุดคุม้ทุน รวมไปถึงวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 
ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิค พบวา่ ช่องทางท่ีจดัหาสินคา้เส้ือผา้สตรีมาจากประเทศจีน 

จะมีการส่งสินคา้โดยด าเนินการผ่านบริษทัซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดั ท่ีให้บริการดา้นขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศจีนและไทยเม่ือลูกคา้มีความสนใจต่อสินคา้จากWeb Page ของทางร้าน ทางลูกคา้ตอ้งแจง้
รายละเอียดและเลือกรูปแบบสินคา้เส้ือผา้ท่ีตอ้งการพร้อมระบุช่ือ ท่ีอยู่ของลูกคา้ และช าระค่าสินคา้หลงั
จากนั้นธุรกิจจึงท าการสั่งสินคา้กบัทาง บริษทั ซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดัโดยระบุว่าตอ้งการสั่งสินคา้จาก
แหล่งใดในประเทศจีน ธุรกิจไดเ้ลือกท าการส่งสินคา้ทางเรือ และเม่ือสินคา้ถึงประเทศไทยแลว้ ทางบริษทั 
ซีทีที โลจิสติกส์ จ ากดั จะแจง้ใหท้างเจา้ของธุรกิจทราบและใหม้ารับสินคา้ดว้ยตนเอง หรืออาจจะเลือกใช้
บริการส่งสินคา้ด่วนจากทางบริษทัไปส่งให้ถึงมือลูกคา้ และท าการช าระเงินอย่างไรก็ตามช่องทางท่ีรับ
สินคา้เส้ือผา้สตรีจากประเทศจีนนั้นจะมีอุปสรรคอยูบ่า้ง เช่น ในกรณีของวนัหยดุของประเทศจีนจะไม่มี
การส่งสินคา้ใดๆทั้งส้ินนั้นเองโดยการส่งสินคา้น้ีจะท าการส่งสินคา้ผา่นทาง ทางเรือโดยสินคา้จะมาถึงมือ
ของลูกคา้ในระยะเวลา 10-20 วนัรายไดท่ี้มาจากกลุ่มลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือทีละมากๆเพื่อน าไปขายต่อท าก าไร 
และกลุ่มลูกคา้ท่ีสัง่ซ้ือเพื่อน าไปใชส่้วนตวันอกจากน้ีธุรกิจใชเ้ทคนิคการโฆษณาดว้ยวิธีการแชร์เพจสินคา้
บนFacebook โดยท าการแชร์ Web Page สินคา้ไปหนา้ Wallซ่ึงมาจากการโปรโมทWeb Pageจากการ
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สอบถามเจา้ของธุรกิจไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคการแชร์เพจสินคา้ในรูปแบบปกติ คือราคา 160 บาทต่อการแชร์ 1 
คร้ัง สามารถเขา้ถึงบุคคลทัว่ไปโดยประมาณ 3,500-9,200 คน 

 
ส าหรับผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านตลาด พบว่า ตลาดเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์มี

แนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีธุรกิจขายสินคา้เส้ือผา้ออนไลน์มีการแข่งขนัดา้นราคาและรูปแบบ
ของการโฆษณาสินคา้ ส าหรับผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ พบว่า สภาพแวดลอ้มภายใน
ประกอบไปดว้ยจุดแขง็ (Strengths)คือสินคา้มีความหลากหลายใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดต้ลอดเวลา 
และจุดอ่อน (Weaknesses)คือ ปัญหาของการควบคุมคุณภาพสินคา้หรือสินคา้ท่ีธุรกิจสั่งสินคา้แลว้ได้
สินคา้ไม่ตรงตามรูปภาพ ท าให้ลูกคา้ไม่ยอมรับสินคา้ ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบไปดว้ย
โอกาส (Opportunities) คือ และอุปสรรค (Threats)คือ ธุรกิจควรมีรูปแบบของเส้ือผา้สตรีท่ีมีความ
หลากหลายให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเพราะแนวโน้มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอย่างกา้วกระโดด ผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนัตอ้งการความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้จึงหันมาบริโภคสินคา้ออนไลน์กนัมากยิ่งข้ึน
นบัเป็นโอกาสของธุรกิจในการเพิ่มยอดขายและรายได ้

 
ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน พบว่า ธุรกิจมีตน้ทุนคงท่ีคือ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนค่า 

Notebook 1 เคร่ือง มูลค่า 18,990 บาท ค่าโฆษณาWeb Page บน Facebook 2,580 บาทต่อเดือน ค่า
สาธารณูปโภค ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าและค่าอินเทอร์เน็ต 1,613.67บาทต่อเดือน ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของ
เจา้ของธุรกิจ 5,455 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีตน้ทุนผนัแปร คือ ตน้ทุนค่าสินคา้รวมค่าขนส่ง 13,667.50 
บาทต่อเดือน ส าหรับการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงิน ก าหนดอายโุครงการ 4 ปี และอตัราคิดลด 10 % 
ผลการศึกษา พบวา่ การลงทุนท าธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebook.ท่ีจดัหาสินคา้จาก
ประเทศจีน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) เท่ากบั 27,434.03บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 
เท่ากบั 1.02 เท่า อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) เท่ากบั 28 % โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 4 เดือน
ดงันั้น ธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีแบบ Pre-Orderบน Facebook.มีความคุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจากมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ามากกว่า 1 และ IRR มี
ค่าสูงกว่าอตัราคิดลด ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวภายใตส้ถานการณ์จ าลองท่ี 1 ตน้ทุนค่าสินคา้
รวมค่าขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ10 โดยก าหนดให้รายได้คงท่ี ยงัคงความคุ้มค่าในการลงทุน ในขณะท่ี
สถานการณ์จ าลองท่ี 2 รายไดร้วมลดลงร้อยละ 10 โดยก าหนดให้ตน้ทุนค่าสินคา้รวมค่าขนส่งคงท่ี และ
สถานการณ์จ าลองท่ี 3 ตน้ทุนรวมค่าสินคา้รวมค่าขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และรายไดร้วมลดลงร้อยละ 10 ไม่
มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

1. ผูป้ระกอบการควรใชเ้ทคนิคในการโฆษณาเพิ่มเติม เช่น ค าโฆษณาท่ีสามารถจะท าให้ดึงดูด
ลูกคา้ได ้หรือการใชเ้ทคนิคในการจดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัทางเวบ็เพจของร้าน และเพื่อ
เพิ่มความเช่ือมัน่ในการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ นอกจากน้ีควรมีการโพสรีวิวของลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการ 
 

2. ธุรกิจควรระบุรายละเอียดสินคา้เส้ือผา้ให้ถูกตอ้งและครบถว้น ในเร่ืองราคา ขนาด และ
ลกัษณะสินคา้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถทราบถึงคุณภาพของสินคา้ว่าตรงตามความตอ้งการของตนเองหรือไม่ 
โดยธุรกิจควรก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ไม่ควรตั้งราคาสูงมาก เพราะจะท าใหคู่้แข่งท่ีมีราคาสินคา้ต ่ากว่าได้
ลูกคา้ไป 
 

3. ธุรกิจควรท าการโฆษณาแชร์เพจสินคา้และอพัเดทสินคา้ท่ีทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อจะได้
เป็นท่ีดึงดูดความสนใจจากลูกคา้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสินคา้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด และสามารถ
ลอกเลียนแบบไดง่้าย  

 
4. ธุรกิจควรมีภาษาสากลในท าการส่ือสารและโฆษณา เน่ืองจากการใชภ้าษาสากลจะท าให้กลุ่ม

ลูกคา้ออนไลน์ชาวต่างประเทศสามารถเขา้ถึงและสามารถเพิ่มยอดขายและรายไดใ้หก้บัธุรกิจได ้
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

ในดา้นของการรับสินคา้เส้ือผา้สตรีมาจากประเทศจีน ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาบริษทัซีทีที โลจิ
สติกส์ จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการหลกัในดา้นบริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ( จีน-ไทย )
แห่งหน่ึงจากในหลายตวัเลือก โดยทางบริษทัการขนส่งสินคา้จีน-ไทย นั้นหากผูท่ี้สนใจจะด าเนินธุรกิจ
การขายสินคา้เส้ือผา้สตรีท่ีรับสินคา้มาจากประเทศจีน อาจจะตอ้งมีการศึกษาจากบริษทัท่ีมีบริการสั่งซ้ือ 
และบริการขนส่งจากประเทศจีนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มการตดัสินใจในดา้นของการบริการและค่าส่งสินคา้ท่ี
อาจจะแตกต่างกนั 
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