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บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจรถยนตมื์อสองในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจใน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค ความเป็นไปไดด้า้นการจดัการ 
และความเป็นไปไดด้า้นการเงิน โดยมีวธีิการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 4 ราย และการเก็บแบบสอบถาม
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองภายในปี พ.ศ. 
2556 จ านวน 200 ราย 

การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้ขอ้มูลบทความเชิงวชิาการและเชิงการคา้ทั้ง
ในอินเตอร์เนต หนงัสือ วารสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินผลในการตดัสินใจในการ
ลงทุนในโครงการธุรกิจรถยนตมื์อสองน้ี โดยพิจารณาเทียบกบัสมมติฐานการยอมรับโครงการการ
ลงทุน ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ดชันีก าไร และ
ระยะเวลาคืนทุน 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นความเส่ียงของโครงการทั้งในดา้นการวเิคราะห์
ความไวของโครงการและการวเิคราะห์สถานการณ์ เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจไดถึ้งความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงตวัแปรต่างๆท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นเชิงธุรกิจ เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดต้ระหนกัและหาทาง
รับมือกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนได ้



 

จ 

การศึกษาพบวา่ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองมากท่ีสุด 3 อบัดบั
แรก คือ ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง ภาวะเศรษฐกิจ และรายไดค้รอบครัว ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ราคา 
ผลิตภณัฑ ์และบุคลากร 

ผลการศึกษาดา้นการจดัการพบวา่ ธุรกิจรถยนตมื์อสองเหมาะกบัการบริหารจดัการใน
รูปแบบนิติบุคคล เป็นบริษทัจ ากดั เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือในการกูเ้งินกบัทางสถาบนัการเงิน 
โครงการมีพนกังานในองคก์รทั้งส้ิน 7 คน ประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการ พนกังานขาย 2 คน พนกังาน
ปรับสภาพรถยนตมื์อสอง 2 คน และพนกังานธุรการการเงิน 1 คน นอกจากน้ียงัมีการจา้งงาน
ภายนอกอีก 3 คน ไดแ้ก่ พนกังานรักษาความปลอดภยั 2 คน และแม่บา้นท าความสะอาดอีก 1 คน 

จากผลการศึกษาดา้นการเงินพบวา่ โครงการรถยนตมื์อสองใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 9,833,704 
บาท แบ่งออกเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 5,380,204 บาท และการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินจ านวน 
4,453,500 บาท ก่อนการด าเนินงาน โครงการมีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 603,500 บาท ภายใตส้มมติฐาน
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 5 ปี ผลการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนพบวา่ ตอ้งมีการขายรถยนตมื์อ
สองอยา่งนอ้ย 6 คนัต่อเดือนจึงจะสามารถชดเชยค่าใชจ่้ายคงท่ีได ้โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
จ านวน 2,423,554 บาท อตัราผลตอบแทนภายในท่ี 23.86% ระยะเวลาการคืนทุนท่ี 3 ปี และดชันี
ก าไรมีค่าเท่ากบั 1.26 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ถึงความเส่ียงของโครงการพบวา่ อตัราการเปล่ียนแปลงตน้ทุน
ต่อหน่วยของรถยนตมื์อสอง สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมากกวา่ 
อตัราการเปล่ียนแปลงการขยายตวัของยอดขาย ผูท่ี้สนใจจะลงทุนจึงตอ้งระมดัระวงัถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัน้ีเป็นส าคญั  

ดงันั้น ผูศึ้กษาสามารถสรุปไดว้า่ โครงการลงทุนในธุรกิจรถยนตมื์อสองในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
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Abstract 

 

The purpose of independent study is to examine the feasibility on an investment in used 
car business in Amphoe Mueang Lampang. This feasibility study mainly focuses on 4 aspects, 
namely marketing, technical, management and financial aspects. This study collects primary data 
from interview 4 used car business entrepreneurs who have been established the business in 
amphoe Mueang Lampang. The data are also collected by handling out questionnaires to 200 
customers who have plan to buy used car within 2556 BE. 

In addition, secondary data are collected from journal, internet, books, magazines and 
related researchs. 

The results from this study will be consider whether to invest in used car business under 
the assumptions of the financial analysis factors, for instances Net Present Value, Internal Rate 
of Return, Profitability Index and Payback Period. 

This study covers more details in risk aspects of the project both in sensitivity analysis 
and scenario analysis in order to understand risks of the business from variety of parameters.  

According to the market analysis, the results show that the top 3 most important external 
factors customers concern about in buying used car are gasoline price, economic and family 
income/expenditure. The top 3 most important marketing mix factors are price, product and 
people. 



 

ช 

The management analysis reveals that this project should be operated as a corporation. 
The organization structure consists of one general manager, two salespersons, two vehicle 
inspector and one administrator. The project also hires three outsource positions as two security 
guards and one housekeeper. 

The results of the financial study show that the initial investment is 9,833,704 Baht. 
5,380,204 Baht from owner and 4,453,500 Baht from bank loan. Under 5 years assumption 
period, the project breakeven point is to sell 6 used cars each month. The project financial 
analysis results show that Net Present value equals to 2,423,554 Baht and the Internal Rate of 
Return of project is 23.86% which is higher than the cost of capital. The project payback period 
is about 3 years and the profitability index is 1.26. 

However, project risk analysis results found that the rate of cost of the used car per unit 
affects Net Present Value more than the used car sales growth rate. Therefore, the investor 
should pay more attention to this factor in running used car business. 

In conclusion, used car business is feasible to invest in Amphoe Muang Lampang. 


