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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขต
อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ด้าเนินการศึกษาโดยน้าข้อมูลของเจ้าของ
กิจการสถานีบริการน้้ามันซ่ึงประกอบไปด้วย รายได้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของ
กิจการน้ามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจ (Cost of 
Business Theory) ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามัน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ต้นทุนการลงทุน 7 ด้าน ได้แก่ ค่าก่อสร้างสถานี
บริการน้้ามัน ค่าท่ีดินและส่วนปรับปรุง ท่ีดิน ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์          
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อากาศ และค่าอุปกรณ์ส้านักงาน   2) ต้นทุนการด้าเนินงาน ซ่ึงเน้น ต้นทุน
คงท่ี ได้แก่ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัดขยะ ค่าภาษี เป็นต้น และต้นทุน
ผันแปร ได้แก่ ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน 
ค่าดอกเบี้ยธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น หลังจากได้ท้าการศึกษา
ผลตอบแทนจากการลงทุนกิจการสถานีบริการน้้ามันเทียบกับเงินกู้ยืม
ธนาคารท่ีร้อยละ 7.875 และสัญญากู้ระยะเวลา 7 ปีพบว่า กิจการมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธ ิ(NPV) เท่ากับ 428,736 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) เท่ากับร้อยละ 8.857 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 
เท่ากับ 1.001 และระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.099 หรือ 5 ปี 1 เดือน 
ผลการศึกษาน้ีเพื่อเป็นประโยชนต่อผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจสถานีบริการ
น้้ามันสามารถน้าข้อมูลและแนวทางไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 
ค้าส้าคัญ: การวิเคราะห์การลงทุน ต้นทุนและผลตอบแทน การลงทุน สถานี
บริการน้้ามัน 
 
Abstract 

The objective of this study was to investigate cost 
structure and benefit from the investment of a petrol station in 
Don Tum District, Nakhon Pathom Province. The data from the 
petrol station owner included income, expense and cost of the 
business. Cost of Business Theory was applied to analyze the cost, 
Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit/Cost 
Ratio (B/C Ratio) and Pay Back Period (PB). 
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The results revealed that the cost structure of this petrol 

station composed of 2 part; 1) investment cost in 7 aspects 
including construction, land and improvement, telephone system 
installation, water supply system installation, CCTV system 
installation, air-conditioning system installation and office 
equipment; 2) operating cost including fixed cost such as Internet 
service, litter fee, tax etc. and variable cost such as fuel, fuel 
transportation, staff wage, bank interests, public utility etc. 
Comparing the return from the investment of this business to 
bank interest rate at 7.875 percent for 7 years showed that NPV 
was at 428,736 baht, IRR was at 8.857 percent, B/C Ratio was at 
1.001 and PB was at 5 . 0 9 9  or 5 years 1 month accordingly. The 
results of this study would be useful for persons interested in 
operating petrol station business. The results would be valuable 
information and guidelines to support decision making before 
investment. 
 
Keywords: Analysis Investment, Cost and Benefit, Investment, 
Petrol Station 
 
บทน้า 

 เมื่อปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบ และ
มาตรการในการควบคุมราคาน้้ามัน โดยมีการปล่อยราคาน้้ามันให้ลอยตัว จึง
ท้าให้การด้าเนินธุรกิจน้้ามันต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันท่ีสูงมากขึ้น จึงมี
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การปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจทางการตลาด และกลยุทธ์ของการแข่งขัน 
เน่ืองจากบริษัทค้าน้้ามันต่างๆ ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท้าตลาดมากขึ้น 
จึงท้าให้การแข่งขันของธุรกิจน้้ามันน้ีได้ส่งผลต่อความเข้มข้นของการแข่งขัน
ทางการตลาด ขณะเดียวกันธุรกิจสถานีน้้ามันเชื้อเพลิงก็ประสบกับภาวะ
อัตราการเจริญเติบโตแบบถดถอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน อันเน่ืองมาจาก
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคส้าคัญ ได้แก่ ภาวะขาดแคลนน้้ามัน (ประวัตินโยบาย
การอนุรักษ์พลังงาน, 2537) และจากภาวะขาดแคลนน้้ามันท่ีเกิดขึ้นน้ี ได้
เกิดนโยบายท่ีส่งผลท้าให้มีผู้ค้าน้้ามันเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีผลตอบแทน
ท่ีสูงกว่าในอดีตจึงเป็นปัจจัยท่ีท้าให้เกิดการลงทุนอย่างหน่ึง จนกระท่ังการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการขอจัดตั้งสถานีบริการน้้ามัน เพื่อให้
สามารถจัดตั้งสถานีบริการน้้ามันได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการจัดตั้งสถานีบริการน้้ามัน 
ผลจากการแก้ไขกฎเกณฑ์ในการจัดต้ังสถานีบริการน้้ามันดังกล่าว จึงท้าให้มี
การจัดตั้งสถานีบริการน้้ามันท่ีเพิ่มมากขึ้นและกระจายไปท่ัวทุกภูมิภาค ใน
ประเทศไทย 

ในปัจจุบันจะพบว่าการพัฒนาของธุรกิจสถานีบริการน้้ามันมีการ
เติบโตอย่างมากและต่อเน่ืองขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโต ซ่ึงก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
ปตท. จึงพยายามปรับองค์กร โดยเริ่มจากการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของ
ตรายี่ห้อ ปตท. เป็น PTT และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถานีบริการน้้ามัน
แบบเก่า (Landor) โดยมีการก่อสร้างสถานีแข่งขันกันในส่วนของวัสดุ
ก่อสร้างและขนาดเพื่อให้ยิ่งใหญ่และสีสันทันสมัย ตลอดจนมีรูปแบบบริการ
เสริมครบวงจร การลงทุนในช่วงน้ีจึงมีต้นทุนท่ีสูง จนมาอยู่ในรูปแบบภายใต้
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แนวคิด PTT Life Station ในปี พ.ศ. 2552 โดยปรับโฉมสถานีน้้ามันกว่า 
1,300 แห่งท่ัวประเทศแบบยกเครื่อง โดยมี 3 รูปแบบท่ีมีขนาดแตกต่างกัน
ไป คือ PTT Park, Platinum และ Standard ซ่ึงวิศวกรรมและการออกแบบ
สถานีบริการน้้ามัน ปตท. ได้ออกแบบการจัดแบ่งพื้นท่ีภายในสถานีบริการ
น้้ามันและระยะห่างท่ีปลอดภัย ก้าหนดมาตรฐานวิศวกรรมสถานีบริการ
น้้ามันของ ปตท . และด้าเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อก้าหนด
กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมทางหลวง เป็นต้น 

จังหวัดนครปฐมเป็นอีกหน่ึงจังหวัดท่ีมีถนนสายหลักตัดผ่านหลาย
สาย ซ่ึงมีถนนท้ังหมด 14 เส้นทาง ดังน้ันจึงท้าให้มีสถานีบริการน้้ามันเกิดขึ้น
ตามไปด้วยถึง 206 สถานี โดยเป็นสถานีบริการน้้ามันของ ปตท. จ้านวน 74 
สถานี และเป็นสถานีบริการน้้ามันท่ีมีมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ในจังหวัด
นครปฐม (จ้านวนสถานีบริการน้้ามันในจังหวัดนครปฐม, 2557) โดย ปตท.
เองได้น้ากลยุทธ์รูปแบบต่างๆ มาใช้ โดยการจัดการด้านพื้นท่ีท่ีมีความเป็น
ลักษณะเฉพาะของทางสถานีบริการน้้ามันปตท. 

จากสภาพดังกล่าว จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงต้นทุนและ
ผลตอบแทนของกิจการสถานีบริการน้้ามันรูปแบบ PTT Standard ในเขต
อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ว่ามีโครงสร้างต้นทุนเป็นอย่างไร อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ และจะมีระยะเวลาการ
คืนทุนเมื่อใด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและน้าไปใช้
พัฒนาปรับปรุงการด้าเนินกิจการสถานีบริการน้้ามัน 
 
 
 
 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 127



128 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึง
ในเขตอ้าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการสถานีบริการ
น้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นไปด้านการวิเคราะห์ทางการเงินของต้นทุน
และผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขต
อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

2. ศึกษาโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจสถานี
บริการน้้ามันแล้วน้ามาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนโดยใช้
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีต้นทุนการผลิต (Cost of Production Theory)                         
2.1.1 ต้นทุนทางตรง                                
2.1.2 ต้นทุนทางออม                

2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 
2.2.1 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

(Net Present Value: NPV) 
2.2.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate 

of Return: IRR) 
2.2.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost 

Ratio: B/C Ratio) 
2.2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจ (Cost of 
Business Theory) อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ (2555) ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ทางการเงิน 4 องค์ประกอบ (Financial Analysis) ได้แก่   

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ซ่ึงหมายถึงการวัดมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการโดยจะคิดจากอัตราคิดลด
ตามอัตราผลตอบแทนท่ีหน่วยธุรกิจต้องการหรืออัตราต้นทุนของเงินทุน 

2. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ซ่ึงหมายถึงเกณฑ์
การวิเคราะห์เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคาร โดยค้านวณหาอัตราดอกเบี้ยหรืออัตรา
ส่วนลดท่ีท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นศูนย์ ซ่ึงอัตราส่วนลดดังกล่าวท้าให้
ผลตอบแทนและต้นทุน ท่ีจ่ายไปของโครงการท่ีได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
แล้วเท่ากัน ซ่ึงการค้านวณอัตราส่วนผลตอบแทนภายในเป็นอัตรา
ผลตอบแทนท่ีท้าให้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนซ่ึงค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการน้ีจะถูกน้าไปเปรียบเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเพื่อใช้ตัดสินในเรื่องค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

3. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) ซ่ึงหมายถึงการแสดง
ผลตอบแทนท่ีได้จากการใช้ต้นทุนหน่ึงหนึ่ง ซ่ึงวัดออกมาในรูปค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนเทียบกับค่าปัจจุบันของต้นทุนท่ีจ่ายไปในการด้าเนินธุรกิจซ่ึง
ธุรกิจท่ีดีน้ัน B/C Ratio ควรมีค่ามากกว่า 1 

4. ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาหรือจ้านวนปีการ
ด้าเนินงานท่ีท้าให้ผลตอบแทนสุทธิมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดีซ่ึง
วิธีการคิดระยะเวลาคืนทุนจะสามารถค้านวณหาได้จากการค้านวณหา
กระแสเงินสดสะสมสุทธิในแต่ละงวดเวลาจนกระท่ังกระแสเงินสดสะสมสุทธิ
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เป็นบวก หากกระแสเงินสดสะสมสุทธิเปลี่ยนจากการติดลบมาเป็นบวกใน
งวดเวลาใดก็จะหมายถึงว่าระยะเวลาคืนทุนเกิดขึ้นภายในงวดเวลาน้ัน 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์
ต้นทุนของธุรกิจ (Cost of Business Theory)  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยขอข้อมูลเอกสารทางการบัญชี
ของกิจการ ได้แก่ ต้นทุนการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างสถานีบริการน้้ามัน ค่า
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าติดต้ังระบบโทรศัพท์ ค่าติดต้ังระบบน้้าประปา 
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดค่าติดตั้งระบบปรับอากาศ และค่าอุปกรณ์
ส้านักงาน ต้นทุนการด้าเนินงาน ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ด้าเนินงานของกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 (ข้อมูลท่ีได้รับการอนุญาต
จากเจ้าของกิจการ) ได้แก่ ต้นทุนคงท่ี เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัด
ขยะ ค่าภาษีฯลฯ และต้นทุนผันแปร เช่น ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯและ
การประมาณการรายรับ-รายจ่ายของกิจการในปี พ.ศ. 2558-2562 เพื่อ
น้ามาวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน และระยะเวลาคืนทุน 
 3. กลุ่มตัวอย่าง คือกิจการสถานีบริการน้้ามันรูปแบบ PTT 
Standard ในอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ว่ามีโครงสร้างต้นทุนเป็น
อย่างไร รวมท้ังสนใจท่ีจะศึกษาถึงการด้าเนินการเก่ียวกับวิธีการบริหารงาน
ของสถานีบริการน้้ามันว่ามีวิธีการบริหารงานอย่างไร จึงสามารถท้าให้ธุรกิจ
ประสบความส้าเร็จ ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีอาจจะสามารถน้าองค์ความรู้ดังกล่าว
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ไปใช้ในการตัดสินใจเปิดสถานีบริการน้้ามันและน้าไปใช้พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ในการด้าเนินธุรกิจการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
 
ผลการวิจัย 
1. โครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน ้ามัน 

จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามัน พบว่า 
ต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามัน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังน้ี 

1.1 ต้นทุนการลงทุน ได้แก่ ค่าก่อสร้างสถานีบริการน้้ามัน ค่าท่ีดิน-
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้งระบบน้้าประปา ค่า
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ค่าติดตั้งระบบปรับอากาศ และค่าอุปกรณ์
ส้านักงาน ซ่ึงค่าใช่จ่ายดังกล่าวท้ังหมดน้ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ลงทุนของกิจการธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน 

1.2 ต้นทุนการด้าเนินงาน ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือต้นทุนคงท่ี เช่น 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัดขยะ ค่าภาษี ฯลฯ และต้นทุนผันแปร เช่น ค่า
น้้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยธนาคาร 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ  
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการสถานีบริการน ้ามัน 
 เมื่อศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนกิจการสถานีบริการน้้ามันเมื่อ
เทียบกับเงินกู้ยืมธนาคารท่ีร้อยละ 7.875 และสัญญากู้ระยะเวลา 7 ปี พบว่า 
กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ (NPV) 428,736 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 8.857 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(B/C Ratio) เท่ากับ 1.001 และระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.099 หรือ 5 
ปี 1 เดือน โดยมีสูตรการค้านวณดังน้ี 
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 2.1  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present 
Value: NPV) 

 
NPV =  ∑ (Bt − Ct)

(1 − i)t

n

t=0
 

 
 2.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return: 
IRR) 

     IRR = ∑ (Bt − Ct)
(1 + i)t

n

t=0
= 0 

 
 2.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C 
Ratio) 
 
 
 
 
 
 2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) 

 

ระยะเวลาคืนทุน = จ้านวนงวดก่อนคืนทุน + เงินส่วนทียั่งไม่ได้คืนทุน
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปีที่คืนทุน

 

 
 

t
t

t
t

Bn
t = 0 (1+i)

B/C Ratio = Cn
t = 0 (1+i)
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 2. ผลรายได้ และค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในปี พ.ศ. 2555-2557 
(รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานจริงของกิจการ) และในปี 
พ.ศ. 2558-2562 (รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประมาณการ) ซ่ึง
งานวิจัยน้ีได้ก้าหนดอายุของโครงการ 7 ปี และในปี พ.ศ. 2555 ทางกิจการ
ได้มีการด้าเนินงานมาแล้วครึ่งปี ดังน้ันจึงต้องมีการประมาณการรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายของกิจการการในปี พ.ศ. 2558-2562 ซ่ึงการค้านวณน้ันจะน้า
ข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 มาท้าการปรับเส้น
โค้ง (Curve Fitting) และท้าการหาเส้นแนวโนม (Trend Line) (ฟิสิกส์ราช
มงคล, 2553) จะท้าให้ได้ค่าสมการหน่ึงค่า คือ y = 1.002x + 17,973 และ
ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจหรือค่า R2 มีค่าเท่ากับ .972 ซ่ึงค่า
สัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 มากก็จะแสดงถึง สมการท่ีได้
จากการปรับเส้นโค้งน้ัน จะมีประสิทธิภาพสูงในการน้ามาใช้งาน (บุษรา 
ประกอบธรรม, 2550) ซ่ึงจะน้าข้อมูลท่ีเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
ในปี พ.ศ. 2556-2557 โดยน้ามาพล๊อตลงในกราฟเพื่อให้แสดงถึงช่วงท่ี
รายได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือน ดังภาพท่ี 1   

 
ภาพท่ี 1 รายได้ และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556-2557 (รายได้และค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจากการด้าเนินงานจริงของกิจการ) 

10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5

จ้า
นว

นเง
ิน 

(ลา้
นบ

าท
)

ระยะเวลา (เดือน)

รายได้ ปี พ.ศ. 
2556

รายได้ ปี พ.ศ. 
2557

ค่าใช้จ่าย ปี 
พ.ศ. 2556

ค่าใช้จ่าย ปี 
พ.ศ.2557

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 133



134 
 จากภาพท่ี 1 แสดงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. 
2556-2557 ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าในช่วงเดือนมกราคมจะมีรายได้และค่าใช้จ่าย
อยู่ในระดับปานกลางและจะลดลงมาจนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในช่วงเดือน
กรกฎาคมมีรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเกาะกลุ่มกันและจะเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ดังน้ันการประมาณการด้านรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน ในปี พ.ศ. 2558-2562 จึงมีแนวโน้มท่ี
คล้ายกันกับจ้านวนเงินทางด้านของรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ดังภาพ
ท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 รายได้ และค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2558-2562 (รายได้และค่าใช้จ่าย
ประมาณการ) 

  
จากภาพท่ี 2 แสดงถึงรายได้ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ประมาณในปี พ.ศ. 2558-2559 โดยใช้สมการ y = 1.002x + 17,973 ซ่ึง
จากการใช้สมการน้ีจะท้าให้เห็นถึงช่วงของรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
ประมาณการ จะมีความสอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะ
สังเกตได้ว่าในช่วงเดือนมกราคมจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับปาน
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พ.ศ.2558
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กลางและจะลดลงมาจนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในช่วงเดือนกรกฎาคมมีรายได้
และค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเกาะกลุ่มกันและจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ถึงเดือนธันวาคม ดังน้ันการใช้สมการ y = 1.002x + 17,973 ในการ
ประมาณการน้ีจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจ้านวนเงินใน ด้านของรายได้
และค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเพิ่มสูงมาก 
ขึ้น ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 รายได้ และค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. 2557 (รายได้และค่าใช้จ่ายจริง)และ 
ปี พ.ศ. 2558-2562 (รายได้และค่าใช้จ่ายประมาณการ) 

 
 จากภาพท่ี 3 แสดงถึงผลรายได้ และค่าใช้จ่ายจากการลงทุนปี 
พ.ศ. 2558-2562 ท่ีเกิดขึ้นจากการประมาณโดยจะเติบโตตามเส้นแนวโน้มท่ี
ได้ก้าหนดขึ้น โดยใช้ข้อมูลของกิจการท่ีเกิดขึ้นในด้านรายได้และค่าใช้จ่ายซ่ึง
ในการประมาณการท้ังสองด้านจะน้าสมการ y = 1.002x + 17,973 มาใช้ใน
การค้านวณ โดยน้ารายได้ท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนของปี พ .ศ. 2557 มา
แทนลงในค่าของตัวแปร x ของสมการ y = 1.002x + 17,973 ซ่ึงจะท้าให้ได้

y = 1.002x + 17,973 
R² = 0.9729
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ค่าของตัวแปร y หรือก็คือ รายได้ของแต่ละเดือนในปี พ .ศ. 2558 ซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการประมาณการและจะประมาณการโดยวิธีการท้า
การปรับเส้นโค้งไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของด้านค่าใช้จ่ายจะใช้วิธีการ
ประมาณการโดยการท้าการปรับเส้นโค้งเช่นเดียวกันกับด้านรายได้คือการน้า
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนของปี พ .ศ. 2557 มาแทนลงในค่าของ
ตัวแปร x ของสมการ y = 1.002x + 17,973 ซ่ึงจะท้าให้ได้ค่าของตัวแปร y 
ในสมการหรือก็คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการประมาณการและจะใช้การประมาณการโดย
วิธีการท้าการปรับเส้นโค้งไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 
 3. ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนในธุรกิจ
ปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม ณ ระดับอัตราคิดลด 
(Discount rate) ท่ีคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อธนาคารกรุงเทพโดย
ธนาคารกรุงเทพได้ใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum 
retail rate) ในอัตราร้อยละ 8.125 (อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อธนาคาร
กรุงเทพ, 2558) ซ่ึงทางธนาคารได้ตกลงให้มีการกู้ยืมกับเจ้าของธุรกิจสถานี
บริการน้้ามันโดยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงจากเดิมอีก ร้อยละ .25 
จึงมีค่าอัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 7.875 ดังน้ันจะใช้อัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 
7.875 เป็นระดับอัตราคิดลดของโครงท่ีท้าการศึกษาน้ีเพื่อเปรียบเทียบว่า
หากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะท้าให้ผลตอบแทน
ท่ีได้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่โดยก้าหนดโอกาสท่ีจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ระดับอัตราคิดลดท่ีต่างกัน 
 
 จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจ
ปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม ณ ระดับอัตราคิดลด 
(Discount rate) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 7.875 ซ่ึงจะท้า
ให้โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 428,736 บาท   ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8.857 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดับอัตราคิดลดท่ีร้อยละ 7.875 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(B/C Ratio) ค่าเท่ากับ 1.001 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 ดังภาพท่ี 5 
 

NPV = 428,736 

NPV = 0 ; IRR = 8.875% 
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ภาพท่ี 5 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) ณ ระดับอัตราคิดลด 
(Discount rate) ท่ีแตกต่างกัน 
 
 จากภาพท่ี 5 แสดงอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน ณ ระดับอัตราคิด
ลด ท่ีแตกต่างกันพบว่า ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ2  ท้าให้มีค่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.003 ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 4 ให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.002 ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 6-7.8745 
ท้าให้มีค่าอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 1.001 ระดับอัตราคิดลด
ร้อยละ 8-8.857 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.000 ณ ระดับอัตรา
คิดลดร้อยละ 10 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 0.999 ณ ระดับ
อัตราคิดลดร้อยละ 12 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 0.998 ระดับ
อัตราคิดลดร้อยละ 16 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 0.997 ดังน้ัน 
ณ ระดับอัตราคิดลดท่ีร้อยละ 7.875 มีค่ามากกว่า “1” เป็นค่าท่ีแสดงถึง
ผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มทุนและ ณ ระดับอัตรา
คิดลดท่ีร้อยละ 8-8.857 มีค่าเท่ากับ “1” ดังน้ันผลตอบแทนท่ีได้รับจาก
โครงการน้ีมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไป แต่ถ้า ณ ระดับอัตราคิดลดเกินร้อย
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r = 7.875%, B/C Ratio = 1.001

r = 8.875%, B/C Ratio = 1
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ละ 10 จะท้าให้มีค่าน้อยกว่า “1” แสดงให้เห็นว่าโครงการน้ีให้ผลตอบแทน
ไม่คุ้มทุน 
 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ โดยก้าหนดให้มีระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการเท่ากับ 7 ปี ซ่ึงเมื่อค้านวณระยะเวลาคืนทุนแล้วได้ผลลัพธ์
เท่ากับ 5 ปี 1 เดือน ซ่ึงให้เวลาคืนทุนท่ีน้อยกว่าระยะเวลาของโครงการท่ี
ก้าหนด ดังน้ันโครงการน้ีคุ้มทุน  
 
สรุปการวิจัย 
 จากการศึกษาการสรุปได้ว่าลักษณะโดยท่ัวไปของธุรกิจสถานี
บริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จากผลของ
การศึกษาพ้ืนท่ีตั้งของธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเศรษฐวิถี 
(คงทอง) ต้าบลสามง่าม อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นสถานีบริการ
จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง โดยมีบริเวณจุดบริการน้้ามัน มีขนาดพื้นท่ีโดยรอบ 
2 ไร่ มี 20 หัวจ่าย และมีพนักงานประจ้าอยู่ท้ังหมด 15 คน 
 ลักษณะโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึงใน
เขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของ
ธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน พบว่าการลงทุนของธุรกิจ สามารถแบ่งต้นทุน
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ต้นทุนในการลงทุน และต้นทุนด้าเนินงาน 
โดยต้นทุนด้าเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงท่ี 
และต้นทุนผันแปร ต้นทุนในส่วนของการลงทุนคือ ต้นทุนท่ีใช้ในการก่อตั้ง
สถานีบริการน้้ามัน ต้นทุนในส่วนน้ีประกอบไปด้วย ค่าก่อสร้างสถานีบริการ
น้้ามันท่ีดิน-ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้งระบบ
น้้าประปา ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ค่าติดตั้งระบบปรับอากาศอุปกรณ์
ส้านักงาน ในส่วนของต้นทุนคงที่ คือ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานคงที่ต่างๆ ท่ี
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มีค่าคงท่ีตลอดการด้าเนินงาน ได้แก่ ค่าประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัดขยะมูลฝอย ค่าภาษีประเภทต่างๆ 
ในส่วนของต้นทุนผันแปร คือ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานผันแปร ท่ีมีค่าผัน
แปรไปตามจ้านวนการให้บริการของสถานีบริการน้้ามัน ได้แก่ ค่าน้้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยธนาคาร ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจสถานีบริการ
น้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ณ ระดับอัตราคิดลด
ร้อยละ 7.875 ผลการศึกษาพบว่า 1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
(NPV) มีค่าเท่ากับ 428,736 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 แสดงถึงผลรวมมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการน้ีจะ
ให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มทุน 2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 8.857 เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถของเงินทุนท่ีก่อให้เกิด
รายได้ท่ีคุ้มค่ากับเงินลงทุนในโครงการซ่ึงค่าท่ีได้มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อท่ีท้าการศึกษาคือร้อยละ 7.875 แสดงว่าโครงการน้ีให้
ผลตอบแทนคุ้มทุน 3) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่า
เท่ากับ 1.001 เป็นค่าท่ีแสดงถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการคือ 1.000 
เท่าของต้นทุนซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการมี
ก้าไร 4) ระยะเวลาคืนทุน (PB) มีค่าเท่ากับ 5.099 หมายถึงระยะเวลาท่ีท้า
ให้โครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนคือ 5 ปี 1 เดือน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของธุรกิจ มี
มูลค่าเท่ากับ 428,736 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า “0” แสดงถึงผลรวมมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการน้ี
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิพจน์ 
จันทร์กลิ่น (2550) ท่ีได้ศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนติดตั้งหัวจ่าย
น้้ามันไบโอดีเซลในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. โดยศึกษาโครงการลงทุนติดต้ัง
หัวจ่ายน้้ามันไบโอดีเซลน้้ามันในสถานีบริการน้้ามันมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนโดยมีค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก เท่ากับ 21,650,018 บาท ซ่ึงมีค่า
มากกว่า “0” 
 ด้านอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ จากการศึกษาอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการของธุรกิจปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในอ้าเภอดอน
ตูมจั งหวัดนครปฐม มี ค่า เ ท่า กับร้อยละ 8.875 เป็นค่า ท่ีแสดงถึ ง
ความสามารถของเงินทุนท่ีก่อให้เกิดรายไดท่ีคุ้มค่ากับเงินลงทุนในโครงการ 
ซ่ึงมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารท่ีท้าการศึกษาอยู่ คือร้อยละ 7.875 
แสดงว่าโครงการน้ีให้ผลตอบแทนคุ้มทุน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอธิ
พจน์ จันทร์กลิ่น (2550) ท่ีได้ศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนติดตั้งหัวจ่าย
น้้ามันไบโอดีเซลในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. ในส่วนค่าเสียโอกาสของการ
ลงทุนมีค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากับร้อยละ 23.36 ซ่ึง
เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถของเงินลงทุนท่ีก่อให้เกิดรายได คุ้มกับเงิน
ลงทุนในโครงการและมีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสท่ีท้าการศึกษาท่ีร้อยละ 10 
 ด้านอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน จากการศึกษาอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนของธุรกิจปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในอ้าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม มีค่าเท่ากับ 1.001 เป็นค่าท่ีแสดงถึงผลตอบแทนท่ีได รับจาก
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โครงการ คือ 1.001 เทาของต้นทุนแสดงว่าโครงการน้ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อธิพจน์ จันทร์กลิ่น (2550) ท่ี
ได้ศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนติดต้ังหัวจ่ายน้้ามันไบโอดีเซลในสถานี
บริการน้้ามัน ปตท. ท่ีมีค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 
1.0076 แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน 1.0076 เทาของโครงการ 
 ด้านระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจป๊ัมน้้ามันแห่งหน่ึงในอ้าเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม มีค่าเท่ากับ 5.099 หมายถึง ระยะเวลาท่ีท้าให้โครงการ
น้ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนคือ 5 ปี 1 เดือนซ่ึงขัดแย้งกับการศึกษา
ของ อธิพจน์ จันทร์กลิ่น (2550) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์การลงทุน
ติดตั้งหัวจ่ายน้้ามัน  ไบโอดีเซลในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. ท่ีมีระยะเวลาคืน
ทุนเท่ากับ 4.64 หมายถึงระยะเวลาท่ีท้าให้โครงการน้ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
กับเงินลงทุนคือ 4 ป 7 เดือน ซ่ึงให้ระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้นกว่ากิจการสถานี
บริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. มูลค่าผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) เกิดจากผลรวม
สุทธิของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดขึ้น
ตลอดช่วงอายุของโครงการท่ีศึกษา ดังน้ัน ส่ิงท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ควบคุมคือ กระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดขึ้นท้ังด้านต้นทุนเมื่อเริ่มกิจการต้นทุนการ
ด้าเนินการ และต้นทุนด้านการผลิตไม่ให้สูงมากเกินไป 
 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เกิดจากมูลค่าผลตอบแทนท่ี
เกิดขึ้นหักด้วยมูลค่าของต้นทุนท่ีเกิดขึ้น ดังน้ัน ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นยิ่งมาก 
ก็ยิ่งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนภายในโครงการท้ังหมดท่ีดี จึงควรศึกษา
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เพิ่มเติมด้านการตลาดเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น 
 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ( B/C Ratio) เกิดจาก 
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นหารด้วยมูลค่าของต้นทุนท่ีเกิดขึ้น ดังน้ันยิ่งเราควบคุม
ให้ต้นทุนต่้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลดีต่อความน่าลงทุน ดังน้ันเราจึงควรดูแล
และควบคุมตั้งแต่ ต้นทุนเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้น ต้นทุนการด้าเนินงานและต้นทุน
การผลิตไม่ให้มากจนเกินความจ้าเป็น 
 4. ระยะเวลาคืนทุน (PB) เกิดจากเงินส่วนท่ียังไม่ได้คืนทุนหาร
ด้วยกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นในปีท่ีคืนทุนและบวกจ้านวนงวดก่อนคืนทุน 
ดังน้ันหากต้องการให้ธุรกิจคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น เราควรส่งเสริมด้าน
การขายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น 
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