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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากในปัจจุบันที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลกทาให้ทุกๆหน่วยของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกนั้น
ซบเซาลง ที่ทาให้การทาธุรกิจต่างๆเป็นไปได้อย่างยากลาบากมากขึ้น และมีผลทาให้ทุกๆหน่วยต้อง
พยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนของธุรกิจตน ทาให้เกิดปัญหาการว่างงาน เพราะแรงงานเป็น
ต้นทุนที่สามารถลดได้ง่ายที่สุดในระบบเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น การที่จะหางาน หรือลงทุนท่ามกลางใน
สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จะต้องอาศัยของมูลของธุรกิจที่เราต้องการหรือสนใจจะลงทุนอย่างลึกซึ้ง เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับของตัวเราเอง
จากการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างก็เกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ให้ความร้อนต่างๆจะพบว่าแหล่ง
พลังงานจากไม้และเศษวัสดุทางการเกษตรนั้นมีความน่าสนใจเป้นอย่างยิ่งเนื่องจากเป้นวัสดุที่หาได้ง่ าย
และมีอยุ่มากในช่วงที่มีการทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตและจากการค้นค้าวจะพบว่าวัสดุแต่ละชนิดนั้นจะ
สามารถให้ค่าความร้อนได้แตกต่างกันตัจะแสดงให้เห็นในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงค่าความร้อนของไม้และวัสดุต่างๆ
ชื่อ
ชื่อทางพฤกษศาสตร์
ค่าความร้อน
ที่มา
คาลอรี ต่อ 1 กรัม
คานวณจากตัวอย่าง
( แห้ง )
เคี่ยมทราย
Shorea sericeiflora,
4,407
กรมวิทยาศาสตร์
Fisch & Hutch
บริการ
แคทราย
Stereospermum
4,504
กรมวิทยาศาสตร์
chelonoides A.DC.
บริการ
แคฝอย
Jacaranda mimosifolia,
4,594
กรมวิทยาศาสตร์
D.Don exot.
บริการ
โคน ( หูกวาง )
Terminalia catappa L.
4,586
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
จิกนม
Barringtonia
4,511
กรมวิทยาศาสตร์
macrostachya, Kurz
บริการ
เจตมูลเพลิง
Plumbago sp.
4,611
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ

ชื่อ

ชื่อทางพฤกษศาสตร์

ฟาง
ซังข้าวโพด
กะลามะพร้าว
ขี้เลื่อย

Gramineae
Zea mays Linn.
Cocos nucifera Linn.

เศษไม้ยางพารา

Hevea brasilensis Mull.
Arg.
Oryza stiva Linn.

แกลบดิบ

-

ค่าความร้อน
คาลอรี ต่อ 1 กรัม
คานวณจากตัวอย่าง
( แห้ง )

ที่มา

4,148
4,351
4,631
4,461

กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้

4,580

กรมป่าไม้

3,407

กรมป่าไม้

จะเห็นได้ว่าจากตารางไม้และวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ละชนิดนั้นจะให้ความร้อนปริมาณที่ไม่เท่ากันแต่
ที่น่าสนก็คือ กะลามะพร้าว ที่ให้ความร้อนมากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่นและหาได้ง่ายกว่าและมีราคาถูกเป็นอย่าง
มากดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจในการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวจากเดิมธุรกิจผลิตถ่านกะลาอัดแท่งเป็นกิจการ
ของหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่เนื่องด้วยจานวนสมาชิกที่มีอยู่มากจึงทาให้โครงการเกิดการขัดแย้งจนทา
ให้ไม่สามารถดาเนินงานต่อไปได้ ต่อมาได้มีการนาเอาโครงการนี้มาทาการสานต่อจนทาให้เกิดเป็นธุรกิจ
ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวแห่งหนึ่งขึ้นมา และเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันได้มีการ
ประกอบการเกี่ยวกับกิจการร้านเนื้อกระทะหมูกระทะอยู่มากจึงทาให้ธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าวนั้นมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทนี้ ประกอบกับธุรกิจ ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวนี้ มีระบบการบริหารจัดการที่ง่ายต่อการ
ควบคุมเนื่องจากได้แยกออกมาทาเพียงรายเดียวทาให้ปัญหามีน้อย และถึงแม้ว่าในตัวจังหวัดนั้นจะมีคู่แข่ง
มาก แต่สามารถทดแทนได้ด้วย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้แก่
ผู้ประกอบการได้ในระดับที่น่าพอใจ
ส่วนทางด้านการตลาดแล้ว มีคู่แข่งมากเพราะเนื่องจากในเมื่อมีความต้องการจากร้านเนื้อกระทะหมู
กระทะมากจึงมีการผลิตจากรายอื่นๆมาเพื่อตอบสนองความต้องการมากขึ้นเช่นกันจึงทาให้มีการแข่งขัน จึง
ทาให้ต้องใช้กลยุทธ์ ในการดาเนินการตลาดอย่างที่กล่าวข้างต้น ส่วนด้านการลงทุนนั้นต้องใช้เงินในการ
ลงทุนในเครือ่ งจักรในการอัดการสร้างโรงเรือนตากและเก็บถ่านและอื่นๆ ทาให้มีต้นทุนในการเริ่มธุรกิจ
ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจดาเนินงาน และแนวโน้มในธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าวว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ การจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าว ในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวแห่ง
หนึ่งในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อศึกษาแนวโน้มธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวแห่งหนึ่งในอาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้ทราบถึงผลตอบแทนและต้นทุนทางการเงินของธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว
2.เพื่อนาข้อมูลในการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
3.เพื่อนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อแก่ผู้ขอกู้เงิน เพื่อนาไปลงทุนในการจัดตั้ง
ธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของโครงการการจัดตัง้ ธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าวแห่งหนึ่งได้จากัดขอบเขตการศึกษาดังนี้คือ การศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
จากการดาเนินงานของธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว แห่งหนึ่งในอาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามจากผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถ่าน
อัดแท่งจากกะลามะพร้าว
1.5 แหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ จากการสอบถามข้อมูล
จากเจ้าของกิจการผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว แห่งหนึ่งในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ จัด ตั้งโรงงานและ ผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าว แห่งหนึ่งในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเพื่อประกอบการตักสินใจในการลงทุนเป็นหลักสาคัญในการศึกษา
ครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการ (Benefit and Cost Identification)
การกาหนดผลตอบแทนและต้นทุน จาเป็นต้องมีการแจงรายละเอียดที่มาของผลตอบแทนของ
โครงการว่าได้มาอย่างไร และมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนรายละเอียดด้านต้นทุนประกอบด้วย
ต้นทุนการดาเนินงานของโครงการ (Explicit Cost) และต้นทุนแฝงที่เกิดจากการดาเนินงาน (Implicit Cost)
ต้องมีการประเมินค่าใช้จ่าย และการประเมินมูลค่าของต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการประเมินโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินเป็นการวิเคราะห์ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายของโครงการ หรือเงินลงทุน
และผลตอบแทน หรือผลกาไร ทางการเงินของโครงการ จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเพื่อ
วิเคราะห์ว่าโครงการที่ทาการศึกษามีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่ กล่าวคือ โครงการดังกล่าวควรที่
จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินลงทุนหรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่ ง คือ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่
เสียโอกาสไปซึ่งอยู่ในรูปของอัตราคิดลด มิติในการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ จะวิเคราะห์ด้านต่าง
ๆ ดังนี้ คือ
1. การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน (Financial Analysis)
 การคาดคะเนกระแสการไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow)
 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio)
 การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis)

1.1 การคาดคะเนกระแสการไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow)
การคาดคะเนกระแสการไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow) เป็นการจัดทาเพื่อคาดการณ์
ประมาณการเงินสดรับ และจ่ายของโครงการซึ่งจะทาให้ทราบถึงธุรกิจมีเงินสดหมุนเวียนในการบริหาร
โครงการแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใด หรือเพียงพอหรือไม่ จานวนเงินหมุนเวียนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการดาเนินงานควรมีจานวนเท่าไร หรือแม้กระทั่งกรณีที่ธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียน จะสามารถหาแหล่ง
เงินทุนได้จากแหล่งใด การคาดการณ์หรือคาดคะเนงบการเงินต่าง ๆ จะเป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดต่าง
ๆ ของโครงการ (Cash flow) อันประกอบด้วยกระแสรายรับ กระแสรายจ่าย และการะแสเงินสดสุทธิ (Net
Cash flow) ซึ่งสามารถหาได้จากกระแสเงินสดรับหักด้วยกระแสเงินสดจ่าย เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การ
วิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ตามลาดับต่อไป
1.2 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) ของโครงการใดก็ตาม
คือ ผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (ทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ) ในแต่ละปี
ตลอดอายุโครงการ หรือคือ ผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิ ทั้งโครงการกับค่า
ปัจจุบันของเงินลงทุนสามารถเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) = มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทน – มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสต้น
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1.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึง อัตราผลการตอบแทนที่
ทาให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุน โดยการหาค่า Discount
Rate: i ที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนและต้นทุนเท่ากัน หรือ หักล้างกันมีค่าเท่ากับศูนย์
สามารถเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้
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การหาค่า IRR สามารถหาได้จาก
1) การแทนค่า r ที่ทาให้สมการมีค่าเท่ากับศูนย์ค่า r ที่ได้คือค่า IRR
2) สามารถคานวณได้จากการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
1.4 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio)
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) หมายถึง อัตราส่วน
เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนตลอดอายุของ
โครงการภายใต้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่พิจารณา สามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
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1.5 การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ โดยที่การวิเคราะห์ต้นทุน- ผลตอบแทน
สามารถแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้
ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) + ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินก าร (Operating Cost)ผลตอบแทน (Benefit) หมายถึง รายได้รวม (Total Revenue) = ราคา (P) ×
ปริมาณ (Q)
การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
ขั้นตอนนี้ได้ประเมินสถานการณ์ หรือทิศทางในอนาคตที่มีผลต่อโครงการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
โครงการ ได้แก่
 การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านต้นทุนของโครงการ
การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ ตัวแปรที่สาคัญในการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน
ได้แก่ ความผันแปรของต้นทุนรวม ความผันแปรของราคา และความผันแปรของอัตราดอกเบี้ยกู้หรืออัตรา
คิดลด การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเฉพาะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็
ได้ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการช่วยทาให้ผู้ประเมิน
โครงการหรือผู้ตัดสินใจในการลงทุนทราบถึงตัวแปรที่อาจก่อให้ เกิดความผันแปร ผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ เพื่อใช้ประกอบในการประเมินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทุกครั้งที่ตัดสินใจควร
พิจารณาว่าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดสินใจคุ้มค่าพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าว หรือตัดสินใจจากอัตราผลตอบแทนพึงที่จะได้รับภายใต้ความเสี่ยงที่
รับผิดชอบได้
ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจการลงทุน (Investment Decision)
การตัดสินใจในการลงทุน หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกโครงการการลงทุนว่าควรลงทุน
ในโครงการใดจึงจะให้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ โดยใช้เกณฑ์ ในการตัดสินใจทางการลงทุนที่คานึงถึงค่า
เสียโอกาส (Opportunity Cost) ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ตามรายละเอียดที่กล่าวในขั้นต้น
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจทางการลง ทุน จะทาให้ผู้วิเคราะห์โครงการลงทุนตัดสินใจได้ว่า
ควรลงทุนในโครงการนั้นหรือไม่ โดยปกติโครงการที่ให้ค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ถือเป็นโครงการที่ควรลงทุน
โดยพิจารณาจาก

 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือมีค่าเป็นบวกจะแสดงว่า การลงทุนใน
โครงการนั้ นได้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนแก่เจ้าหนี้ระยะยาว หรือหุ้นกู้ คือ
ดอกเบี้ยมีอัตราคงที่ NPV ส่วนที่เป็นบวก ของโครงการจึงจะตกเป็นผลตอบแทนของเจ้าของ ดังนั้น เมื่อ
ลงทุนในโครงการที่ NPV = 0 ส่วนของเจ้าของจะไม่เพิ่มขึ้น แต่การที่ธุรกิจมีโครงการลงทุ นเพิ่ม จะมีผลให้
ขนาดของธุรกิจขยายตัวขึ้น
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การตัดสินใจโดยการใช้วิธี IRR เนื่องจาก IRR ของ
โครงการใด คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนั้น ถ้าอัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกว่า
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หรือ ต้นทุนของเงินทุน (r>i) ก็ควรลงทุน แต่ถ้าค่าน้อยกว่า (r<i) ก็ควรปฏิเสธ
โครงการลงทุน
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) การตัดสินใจพัฒนาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นอิสระ
ทุกโครงการที่ให้ค่า B/C ratio มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1 นั้น เป็นโครงการที่ดีที่ควรลงทุน
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ถนอม ดารารัตน์ (2542) ทาการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านการเงินของ
อุตสาหกรรมลาไยอบแห้งในจังหวัดลาพูน” ทาการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการผลิตลาไยอบแห้งของโรงงาน
สุวรรณพาณิชย์ ตาบลวังผาง กิ่งอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ช่วงฤดูผลิต8 สัปดาห์ ในเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2540 โดยผลิตแบบเตาเกษตร หรือเตาอบพืชไร่ที่นาเข้าจากประเทศไต้หวัน และ
ทาการอบแบบอบรวมทั้งเปลือกขนาดบรรจุ 2,000 กิโลกรัม ต่อครั้ง โดยวิเคราะห์หาค่า Net Present Value
(NPV) ค่าInternal Rate of Return(IRR) และค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน Benefit-Cost ratio(B/C
ratio) พบว่า ณ อัตราส่วนลดที่ 15% NPV เท่ากับ 10,292,501 บาท IRR เท่ากับ 46% B/C Ratio เท่ากับ 1.034
และระยะเวลาคืนทุน 4 ปี จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมลาไยอบแห้งทั้งเปลือกใน
จังหวัดลาพูน แบบเตาอบขนาดเล็กมีความเหมาะสมต่อการลงทุน นอกจากนี้ยังพิจารณาการวิเคราะห์ความ
ไวต่อการเปลี่ยนแปลงพบว่า ถ้าหากรายรับของกิจการลดลง 5% และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 5% โครงการนี้
จะไม่เหมาะสมต่อการลงทุนแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความไวต่อปัจจัยที่มีผลกระทบที่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงยอดขายและต้นทุนไม่เกิน 5%
อังคณา อนันต์สถาพร (2543) ได้ศึกษาวิจัย “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสาเร็จรูปที่ทามาจากผ้าทอมือ” ทาการศึกษาโครงการที่มีระยะเวลา 10ปี โดยวิเคราะห์จาก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate Of Return) อีกทั้งยังวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุน และความไวต่อเหตุเปลี่ยนแปลง
ของโครงการ พบว่าที่อัตราส่วนลด 8.5% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 15,925,561.75 อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ1.09 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)เท่ากับ 36% ระยะเวลาคืนทุน
ในช่วง 5-6ปี เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหรือรายรับ โดย

การให้รายรับเท่าเดิมแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 10%, 15%, 20% และให้ต้นทุนเท่าเดิมแต่รายรับลดลงปีละ 10%,
15%, 20% ที่ระดับอัตราดอกเบี้ย 8.5%, 10% และ 12% ต่อปีทั้งหมด 18 กรณีพบว่า ณ อัตราดอกเบี้ย 10%
ธุรกิจจะประสบภาวะขาดทุนเมื่อรายรับเท่าเดิมและต้นทุนเพิ่มขึ้น 20%
สิทธิพงษ์ ไกรดาราธิกร (2544) ศึกษา “การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน การให้บริการทาง
อินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” ได้ศึกษาถึงสภาพความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศึกษาผลประโยชน์และความคุ้มค่า
(Valued
Justification) ที่นักศึกษาได้รับจากการเก็บรวบรวม ข้อมูลที่เป็ นทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเก็บจาก
โครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เท่ากับ 430,323 บาท โครงการมีผลประโยชน์คุ้มค่า
กับการลงทุน , อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 7% เมื่อเทียบกับอั ตราคิดลดที่ใช้ใน
โครงการ เท่ากับ 3 นั้นหมายความว่า โครงการก่อให้เกิดผลกาไรจากการลงทุน , อัตราผลตอบแทนต่อทุน
เท่ากับ 1.01ซึ่งมีค่ามากกว่า1.00 หมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน มี
ค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด ของโครงการที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน , ระยะเวลาคืนทุนมีค่าเท่ากับ 2 ปี 11เดือน
13 วันจากอายุโครงการ 4ปี
น้าทิพย์ พรหมพิทยารัตน์ (2545) ศึกษา ”การวิเคราะห์ต้นทุน และ ผลตอบแทนทางการเงินของ
อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าในครัวเรือน” เป็นการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน (Financial Analysis) โดย
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าในครัวเรือนและผลกาไรทาง
การเงินว่าคุ้มหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับกับเงินลงทุนไป โดยพิจารณาร่วมกับค่าเสีย
โอกาสซึ่งอยู่ในรูปของอัตราส่วนลด (Discount rate) โดยจาแนกข้อมูลศึกษาออกเป็น 3 โรงงานดังนี้
โรงงาน
โรงงานที่ 1
โรงงานที่2
โรงงานที่3

NPV
349,823.16
364,722.15
641,273.59

B/C ratio
1.012
1.018
1.026

IRR
30.42
29.50
29.07

เอมอร ปานะจานงค์ (2545) ศึกษา “ผลตอบแทนทางการเงินของอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตใน
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ” เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลการผลิตและการเงินโดยกาหนดอายุโครงการ
เท่ากับระยะเวลา10ปี
ผลการศึกษาพบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เท่ากับ6, 271,616.20
บาท, อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ26.88%และอัตราผลตบแทนต่อต้นทุน (B/C
ratio) มีค่าเท่ากับ 1.06 นั่นคืออุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นโครงการที่น่าลงทุนและมีความ
เป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์

วรานนท์ ศรีวรานันท์ (2546) ได้ทาการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนใน
ธุรกิจสถานออกกาลังกาย โดยการเก็บข้อมูลทางการเงิน จากสถานออกกาลังกาย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่งและนามาเฉลี่ยเป็น 2 ระดับ คือ
1. สถานออกกาลังกายระดับมาตรฐาน
2. สถานออกกาลังกายระดับทั่วไป
จากการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน ธุรกิจสถานออกกาลังกายทั้งสองระดับมีคว าม
เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน คือ มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ สุทธิ (NPV) ที่อัตราคิดลด 10% มีค่ามากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่า
มากกว่า 10% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่ามากกว่า 1
ส่วนการวิเคราะห์เกี่ยวกับความไหวตัวต่อเหตุเปลี่ยนแปลงของสถานออกกาลังกายทั้งสองระดับ มี
การกาหนด ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 2.5%,5%,7.5%,10% และ15% รายรับลดลง 2.5%,5%,7.5% 10% และ15%
สามารถแบ่งได้เป็นกรณีต่าง ๆ คือ
กรณีที่กาหนดให้ต้นทุนเท่าเดิมแต่รายรับลดลง 2.5%, 5%, 7.5%, 10% และ15% พบว่าธุรกิจออก
กาลังกายทั้งสองระดับสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
กรณีที่กาหนดให้ต้นทุนเพิ่ม 2.5%,5%,7.5% โดยรายรับลดลง 2.5%,5%,7.5%,10% และ15% พบว่า
ธุรกิจออกกาลังกายทั้งสองระดับสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้และใ ห้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ แต่เมื่อ
กาหนดให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 10% และรายรับลดลง 15% ธุรกิจสถานออกกาลังกายแบบทั่วไปไม่สามารถทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสถานออกกาลังกายแบบมาตรฐานมีความสามารถทนต่อภาวะ
เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า
ในกรณีสุดท้ายคือ ต้นทุนเพิ่ม 15% และรายรับลดลง 15% พบว่าธุรกิจทั้งสองระดับไม่สามารถทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้
สรุปได้ว่า ธุรกิจสถานออกกาลังกายทั้งสองระดับนับว่ามีความสามารถทนต่อภาวะเปลี่ยนแปลง
ทางต้นทุนและรายรับได้สูง โดยสถานออกกาลังกายแบบมาตรฐานให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจกว่า

บทที่ 3
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ ผลิต
ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์
เจ้าของกิจการผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น การที่จะให้ทราบถึงผลตอบแทนทางการเงินของ ธุรกิจ ประเภทนี้ จึงจะต้องวิเคราะห์หรือ
กาหนดตัวแปรทางด้านผลตอบแทน และต้นทุนให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผลที่ได้ออกมา
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด การศึกษาดังกล่าวนี้ จาเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางการเงินเข้ามาช่วย ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ คือ
3.1.1 การกาหนดผลตอบแทน และต้นทุน (Benefit and Cost Identification)
1) ด้านผลตอบแทน (Benefit) ได้แก่
 รายรับจากการขายผลิตภัณฑ์
2) ด้านต้นทุน (Cost) ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) ประกอบด้วย
 ค่าก่อสร้างโรงเรือน
 ค่าที่ดิน
 ค่าเครื่องจักรที่ใช้ทาการผลิต
 ค่าอุปกรณ์ภายในโครงการ
 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost) ประกอบด้วย
 ค่าจ้างพนักงาน
 ค่าไฟฟ้า
 ค่าน้าประปา
 ค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
3.1.2 กระแสการไหลของเงินสด (Cash Flow)

นาข้อมูลของตัวแปรทั้งด้านผลตอบแทน และต้นทุนที่เก็บรวบรวมได้มาดาเนินการคานวณ
หารการไหลของเงินสด ทาให้ทราบถึงกาไรหรือขาดทุน หรือกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี
3.1.3 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
เมื่อทราบถึงกาไรขาดทุนในแต่ละปีแล้ว จึงนาข้อมูลที่ประมาณได้มาดาเนินการวิเคราะห์
ด้านการเงิน คือ
 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)
n

Bt

NPV = (1  i) t
t 1

โดย

n C

   t t  C0 
 t 1 (1  i)


กาหนดระยะเวลา 12 เดือน
NPV =
Net Present Value
Bt
=
ผลตอบแทนในเดือนที่ t (t = 1, 2, 3)
Ct
=
ต้นทุนในเดือนที่ t (t = 1, 2, 3)
C0
=
ต้นทุนเริ่มแรก
i
=
อัตราดอกเบี้ย หรือ อัตราส่วนคิดลด (Discount rate) ที่ 6.375%
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
 n Ct




C
IRR หรือ r ที่ทาให้  (1  r ) t   (1  r ) t 0   0
t 1
 t 1

n

โดย

Bt

กาหนดระยะเวลา 12 เดือน
Bt
=
ผลตอบแทนในเดือนที่ t (t = 1, 2, 3)
Ct
=
ต้นทุนในเดือนที่ t (t = 1, 2, 3)
C0
=
ต้นทุนเริ่มแรก
r
=
IRR
 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost ratio: B/C ratio)
n

Bt

 (1  i )
t 1

โดย

กาหนด

B/C ratio =

n

Ct

 (1  i )
t 1

t

t

 C0

ระยะเวลา 12 เดือน

Bt
Ct
C0
i

=
ผลตอบแทนในเดือนที่ t (t = 1, 2, 3)
=
ต้นทุนในเดือนที่ t (t = 1, 2, 3)
=
ต้นทุนเริ่มแรก
=
อัตราดอกเบี้ย หรือ อัตราส่วนคิดลด (Discount rate) ที่ 6.375%
 การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ด้วยการกาหนดปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
o ประการแรกโดยได้กาหนดค่า ต้นทุนและผลตอบแทนในปัจจุบันแต่มีการ
ปรับเปลี่ยนอัตราคิดลด คือ 2.375%, 3.375%,…,10.375%
o ประการที่สองได้กาหนดอัตราคิดลดที่ 6.375% แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตรา
ของรายได้ลดลง คือ ลดลง 5%, 10%, 15%และ 20%
o ประการที่สาม ได้กาหนดอัตราคิดลดที่ 6.375% แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตรา
ของต้นทุนที่สูงขึ้น คือ สูงขึ้น 5%, 10%, 15%และ 20%
3.2 การประมาณค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost)
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว แห่งหนึ่งใน เขตอาเภอ สันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1) เงินลงทุนเริ่มแรก เป็นต้นทุนในการซื้อปัจจัยคงที่หรือค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน (Investment cost) 2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและจัดการ (Operating cost and Administration
Cost) เป็นต้นทุนในการซื้อปัจจัยผันแปร ซึ่งมีรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost)
เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยคงที่ที่ไม่ผันแปรไปตามขนาดการผลิต และเตรียมไว้เพื่อดาเนินการ
ผลิต ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost)
หน่วย: บาท

รายการ
1.ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน
2.ค่าที่ดิน
3.ค่า เครื่องจักรที่ใช้ทาการผลิต
4.ค่าอุปกรณ์ภายในโครงการ
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งสิ้น

จานวนเงิน
45,000
92,000
75,000
9,500
221,500

ที่มา : จากการสัมภาษณ์และประมาณการของผู้ประกอบการเมื่อปี 2551

รายละเอียดค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตประกอบไปด้วยค่าที่ดิน92,000 เครื่องอัดแท่งถ่าน ราคา
48,000 บาท จานวน1เครื่อง เครื่องบดกะลามะพร้าวราคา 15,000บาทจานวน1เครื่อง เครื่องผสมส่วนผสม
ราคา 12,000 บาทจานวน1เครื่อง รวมมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เป็นเงิน 75,000บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทุนของโครงการ
รวมมูลค่าการก่อสร้างโรงเรือน มูลค่าเครื่องจักร และอุปกรภายในโครงการ เป็นจานวนเงิน 221,500บาท
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (Operating cost)
เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหาปัจจัยผันแปรซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามจานวนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ (Operating cost)
ตารางที่ 3.2 แสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (Operating cost)
หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายใน
การ
ดาเนินงาน

ปี 2551
เดือน
เดือน1 เดือน2 เดือน3 เดือน4 เดือน5 เดือน6 เดือน7 เดือน8 เดือน9 10

เดือน
11

เดือน
12

ค่าแรงงาน

3,000

3,000

3,000

ค่าผงถ่าน

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

ค่าแป้ง

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

รายการ

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

ค่าน้ามัน
2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
ค่า
กะลามะพร้าว 28,440 32,931 40,860 43,230 36,900 37,200 32,760 35,880 38,100 39,720 36,240 41,340
ค่าไฟฟ้า

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

ค่าน้าประปา

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

รวม

42,940 40,231 55,860 51,030 51,900 45,000 47,760 43,680 53,100 47,520 51,240 49,140
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และประมาณการของผู้ประกอบการเมื่อปี 2551

ตารางที่ 3.3 สรุปค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost)
หน่วย: บาท

รายการ

จานวนเงิน/ปี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost) จากตาราง 3.1

221,500

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (Operating cost) จากตาราง 3.2

579,401

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

800,901

ที่มา : จากการสัมภาษณ์และประมาณการของผู้ประกอบการเมื่อปี 2551

ตารางที่ 3. 4 สรุปการประมาณการต้นทุนต่ออายุโครงการ12เดือน
หน่วย: บาท

เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายลงทุน
221,500
221,500

ที่มา: จากตารางที่ 3.1 ตารางที่ 3.2 และตารางที่ 3.3

ค่าดาเนินการ
0
42,940
40,231
55,860
51,030
51,900
45,000
47,760
43,680
53,100
47,520
51,240
49,140
579,401

รวม
221,500
42,940
40,231
55,860
51,030
51,900
45,000
47,760
43,680
53,100
47,520
51,240
49,140
800,901

ตารางที่ 3. 5 แสดงการประมาณการมูลค่าผลตอบแทนต่ออายุโครงการ 12 เดือน
หน่วย:บาท

เดือนที่

รายได้ต่อเดือน

1

72,998

2

68,393

3

94,962

4

86,751

5

88,230

6

76,500

7

81,192

8

74,256

9

90,270

10

80,784

11

87,108

12

83,538

รวม

984,982

ที่มา: รายละเอียดสอบถามจากข้อมูลจากผู้ประกอบการ

3.3 บัญชีกาไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือ กระแสเงินสดสุทธิ (Cash Flow)
จากตารางที่ 3.4 และตารางที่ 3.5 สามารถคานวณหากระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ หรือบัญชีกาไร
(ขาดทุน) โดยการนาผลตอบแทนหักออกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุน แสดงได้ตามตารางที่ 3.6 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.6 แสดงบัญชีกาไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือกระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ ของโครงการ
หน่วย: บาท

เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตารางที่ 3.6 แสดงบัญชีกาไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือกระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ ของโครงการ
รายรับรวม(เดือน) ต้นทุนรวม(เดือน) กาไร(ขาดทุน)
กาไร(ขาดทุน)สะสม
221,500
-221,500
-221,500
0
72,998
42,940
30,058
-191,442
68,393
40,231
28,162
-163,280
94,962
55,860
39,102
-124,178
86,751
51,030
35,721
-88,457
88,230
51,900
36,330
-52,127
76,500
45,000
31,500
-20,627
81,192
47,760
33,432
12,805
74,256
43,680
30,576
43,381
90,270
53,100
37,170
80,551
80,784
47,520
33,264
113,815
87,108
51,240
35,868
149,683
83,538
49,140
34,398
184,081
984,982
800,901
184,081
-277,295

ที่มา: จากตารางที่ 3.4 และตารางที่ 3.5

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว ใน
เขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในบทที่ 4 เมื่อนาผลมาคานวณเพื่อหาเกณฑ์ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ในการตัดสินใจลงทุนดาเนินการ โดยใช้อัตราส่วนลดเท่ากับ 6.375% จะได้ผลการศึกษาเป็น 2
ส่วนดังนี้
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis)
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
4.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis)
ในส่วนนี้จะเป็นผลของการวิเคราะห์ผลตอบแทน ต้นทุน และกระแสการไหลของเงินสดตาม
ขั้นตอนของทฤษฎี Cost-Benefit Analysis เพื่อคานวณหามูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value: NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BenefitCost ratio: B/C ratio) ได้นาข้อมูลจากตารางที่3. ในบทที่ 3.6 นามาวิเคราะห์ซึ่งได้ผลตามตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงผลตอบแทนทางการเงินของการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว
รายการ
ผลการศึกษา
1. มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)
2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)

54,583.56
11.00%
1.0886

ที่มา: รายละเอียดการคานวณดูจากภาคผนวก

ผลจากตารางที่ 4.1 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)
คือ การคานวณหาผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดว่าจะ
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งกิจการจะยอมรับโครงการลงทุนเมื่อ NPV มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
จากการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 54,583.56 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
คือ อัตราผลการตอบแทนที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแส
ต้นทุน หรืออัตราที่ทาให้ค่า NPV=0 โดยกิจการจะยอมรับโครงการลงทุนเมื่อ ค่า IRR มากกว่าอัตราคิด
ลดหรือดอกเบี้ยเงินกู้ จากการคานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 11.00% เมื่อ
นามาเทียบกับอัตราคิดลดที่กาหนดไว้ คือ 6.375% แล้วนั้น แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนมากกว่า
เพราะฉะนั้นจึงคุ้มค่าควรแก่การลงทุน
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
คือ เกณฑ์ที่แสดงถึงอัตราส่วนระหว่างผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับผลรวมมูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนตลอดอายุโครงการ ซึ่งกิจการจะยอมรับโครงการลงทุนเมื่อค่า B/C ratio มากกว่า 1 ในการ
ลงทุนของโครงกา ร มีอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.0886 ซึ่ง มากกว่า 1 แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าทุนที่ได้ลงทุนไป
4.2 ผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการวิเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยง หรือลดขอบเขต
ของความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน และต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายรับ
และรายจ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด จึงจะทาให้การดาเนินงานของ
โครงการเป็นไปตามเกณฑ์ของการตัดสินใจลงทุน
4.2.1ผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของอัตราคิดลด
การวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ในที่นี้จะใช้ปัจจัยอัตราคิดลด แสดงผลตามจาก
ตารางที่ 4.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด
การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด
NPV
IRR
B/C ratio
กรณีอัตราคิดลด 2.375%
127,127.60
11.00%
1.18
กรณีอัตราคิดลด 3.375%
106,569.25
11.00%
1.15
กรณีอัตราคิดลด 4.375%
87,738.56
11.00%
1.13
กรณีอัตราคิดลด 5.375%
70,461.42
11.00%
1.11
กรณีอัตราคิดลด (เดิม) 6.375%
54,583.56
11.00%
1.09
กรณีอัตราคิดลด 7.375%
39,968.06
11.00%
1.07
กรณีอัตราคิดลด 8.375%
26,493.18
11.00%
1.05
กรณีอัตราคิดลด 9.375%
14,050.55
11.00%
1.03
กรณีอัตราคิดลด 10.375%
2,543.52
11.00%
1.00
ที่มา: รายละเอียดการคานวณดูจากภาคผนวก

ผลจากตารางที่ 4.2 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
 กรณีอัตราคิดลด 2.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 127,127.60 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.18
 กรณีอัตราคิดลด 3.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 106,569.25 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.15
 กรณีอัตราคิดลด 4.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 87,738.56 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.13
 กรณีอัตราคิดลด 5.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 70,461.42 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.11
 กรณีอัตราคิดลด 6.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 54,583.56 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.09
 กรณีอัตราคิดลด 7.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 39,968.06 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.07
 กรณีอัตราคิดลด 8.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 26,493.18 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.05
 กรณีอัตราคิดลด 9.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 14,050.55 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.03
 กรณีอัตราคิดลด 10.375%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 2,543.52 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.00
หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดอยู่ในระหว่าง 2.375%-10.375% โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิต
ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว ยังเป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปได้ในทาง
เศรษฐศาสตร์

4.2.2ผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของรายได้
การศึกษาในกรณีที่ รายได้ของโครงการลดลง ในอัตราคิดลดที่ 6.375% การเปลี่ยนแปลงจะได้ผล
ดังตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงอัตรารายได้ที่ลดลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้
NPV

IRR

B/C ratio

กรณีรายได้ลดลง 5%

22,454.03

8.17%

1.0364

กรณีรายได้ลดลง 10%

-12,465.26

5.34%

0.9797

กรณีรายได้ลดลง 15%

-45,989.68

2.38%

0.9253

กรณีรายได้ลดลง 20%

-79,514.09

-0.90%

0.8708

ที่มา: รายละเอียดการคานวณดูจากภาคผนวก

ผลจากตารางที่ 4.3 สามารถวิเคราะห์ภายใต้อัตราคิดลง 6.375% ได้ดังนี้
 กรณีรายได้ลดลง 5%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 22,454.03 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 8.17% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.0364
 กรณีรายได้ลดลง 10%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -12,465.26 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 5.34% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 0.9797
 กรณีรายได้ลดลง 15%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -45,989.68 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 2.38% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 0.9253
 กรณีรายได้ลดลง 20%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -79,514.09 บาท อัต ราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ -0.90% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 0.8708
ในกรณีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ลดลง
5% นั้นโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าว ยังเป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์แต่ถ้าหาก
อัตราเปลี่ยนแปลงของรายได้อยุ่ในช่วง 10%-20% นั้นจะทาให้ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและไ ม่มีความเป็นไป
ได้ในทางเศรษฐศาสตร์

4.2.3ผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของต้นทุนการผลิต
การศึกษาในกรณีที่ ต้นทุนการผลิตของโครงการเพิ่มขึ้น ในอัตราคิดลด 6.375% การเปลี่ยนแปลง
จะได้ผลดังตารางที่ 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงอัตราต้นทุนการผลิตของโครงการเพิ่มขึ้น
อัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
NPV
IRR
B/C ratio
กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 5%

23,788.33

8.19%

1.0367

กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 10%

-7,006.91

5.85%

0.9896

กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 15%

-37,802.14

0.04

0.9466

กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 20%

-68,597.38

0.01

0.9071

ที่มา: รายละเอียดการคานวณดูจากภาคผนวก

ผลจากตารางที่ 4.4 สามารถวิเคราะห์ภายใต้อัตราคิดลง 6.375% ได้ดังนี้
 กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 5%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 23,788.33 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 8.19% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.0367
 กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 10%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -7,006.91 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 5.85% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 0.9896
 กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 15%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -37,802.14 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 0.04 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 0.9466
 กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้น 20%
พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -68,597.38 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีค่าเท่ากับ 0.01 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 0.9071
ในกรณีการเปลี่ยนแปลงของอัตราต้นทุนการผลิตของโครงการเพิ่มขึ้น 5% นั้นโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิต
ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว ยังเป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปได้ในทาง
เศรษฐศาสตร์แต่ถ้าหากอัตราเปลี่ยนแปลงของรายได้อยุ่ในช่วง 10%-20% นั้นจะทาให้ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน
และไม่มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลตอบแทนทางการเงินของการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าว ในเขตอาเภอสันทราย จัหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาและเก็บข้อมูลทางการเงินจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว ในเขตอาเภอสันทราย จัหวัดเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบของโครงการ
เป็นการผลิตสินค้าและจาหน่ายสินค้าคือถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ
221,500 บาท เมื่อทาการวิเคราะห์ทาให้ทราบถึงผลตอบแทนของโครงการจัดตั้งธุรกิจ ผลิตถ่านอัดแท่งจาก
กะลามะพร้าว และปัจจัยต่างๆในการบริหารโดยคานวณจากอายุของโครงการเป็นระยะเวลา 12 เดือนและ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้คานวณ อัตราคิดลด โดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชทั่วไปใน
อัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ปัจจุบันคือ 6.375% พบว่าเมื่อได้นาข้อมูล
ด้านต้นทุนและผลตอบแทนมาทาการวิเคราะห์หาค่าตามทฤษฎี สามารถสรุปผลได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
พบว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 54,583.56 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0
แสดงว่าการลงทุนได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 11.00% เมื่อนามาเทียบกับอัตราคิดลดที่
กาหนดไว้คือ 6.375% แล้วแสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่มากกว่า จึงคุ้มค่าแก่การลงทุน
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ ากับ 1.0886 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป
จึงสรุปได้ว่า โครงการจัดตั้ง ธุรกิจ ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว เป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การ
ลงทุนและมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ ที่อัตราคิดลดร้อยละ 6.375%
5.2 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
การศึกษาความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ในการวิเคราะห์ได้กาหนดปัจจัยอยู่
3
ปัจจัย ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ
(NPV) ค่าอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) และค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ดังนี้

5.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด
ในการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดจึงพบว่าจะส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) และ ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) ของโครงการ
โดยที่ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 11.00% ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการวิเคราะห์ภายใต้
สถานการณ์สมมุติแบ่งออกเป็น 9 กรณี
และสรุปได้ว่า เมื่อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดอยู่ในระหว่าง 2.375%-10.375% โครงการจัดตั้ง
ธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว ยังเป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปได้ในทาง
เศรษฐศาสตร์ เนื่องจาก ณ ระดับอัตราคิดลดในช่วง 2.375%-10.375% นั้นมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า 0 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) นั้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ 1
5.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ลดลง
ในการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ลดลงภายใต้อัตราคิดลด 6.375% จึงพบว่า
จะส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C
ratio) และค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ของโครงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการวิเคราะห์ภายใต้
สถานการณ์สมมุติแบ่งออกเป็น 4 กรณี
และสรุปได้ว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ลดลงในระดับ 5%โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่าน
อัดแท่งจากกะลามะพร้าว เป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์
เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า 0 และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
(B/C ratio) มีค่ามากกว่า 1 ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงของรายได้ลดลงอยู่ระหว่าง 10%-20% นั้น
โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวเป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและไม่มีความ
เป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์

5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ในการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ภายใต้อัตราคิดลด 6.375% จึง
พบว่าจะส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
(B/C ratio) และค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ของโครงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการวิเคราะห์
ภายใต้สถานการณ์สมมุติแบ่งออกเป็น 4 กรณี
และสรุปได้ว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ลดลงในระดับ 5%โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่าน
อัดแท่งจากกะลามะพร้าว เป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์
เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า 0 และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
(B/C ratio) มีค่ามากกว่า 1 ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ลดลงอยู่ระหว่าง 10%-20% นั้น
โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวเป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและไม่ มีความ
เป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว นั้น จะเห็นว่าผลตอบแทนอยู่
ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน แต่การศึกษานี้ก็ยังอยู่ภายในขอบเขตของการศึกษา หรือข้อกาหนดต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ให้เห็น ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนที่แท้จริงได้ คือ
- ระยะเวลาในการลงทุนจากการศึกษามี ระยะเวลา 12 เดือน เป็นระยะเวลาที่ ค่อนข้างสั้น เนื่องจาก ใน
อนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบกับโครงการได้
ทั้งในด้านบวก และด้านลบ ดังนั้นผู้ประกอบการเองก็ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วย
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน
-ผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการนี้ ทาการเลือกวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่
อย 1 ราย ซึ่งผลที่ได้อาจมีความ
คลาดเคลื่อนไปบ้าง อัตราคิดลดที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คิดจากอัตราดอกเบี้ย ณ ช่วงเวลาที่
ทาการศึกษา ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจได้
- เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้คานึงถึงกรณีที่โครงการปิดกิจการจึงไม่ได้ทาการ คิดอัตร าค่าซากหรือ
อัตราค่าเสื่อมราคาที่จะเกิดขึ้นดังนั้น ผลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนไป และควรที่จะมีการนาเอาอัตรา
เหล่านี้มาคิดด้วยหากว่ามีการศึกษาครั้งต่อไป
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ภาคผนวก

สูตรที่ใช้ในการคานวณ
1.มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)
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2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
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3. อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio)
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ตารางค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หน่วย:บาท

ตารางรายรับใดาเนินงาน
หน่วย:บาท
หน่วย:บาท
เดือน

รายได้ต่อเดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

72,998
68,393
94,962
86,751
88,230
76,500
81,192
74,256
90,270
80,784
87,108
83,538
984,982

ผลการวิเคราะห์ NPV,IRR และ B/C ratio ที่ อัตราคิดลด 6.375%

หน่วย:บาท

รายรับ

ต้นทุน
รวม
221,500

กาไรสุทธิ
-221,500

กาไรขาดทุน
สะสม
-221,500

72,998
68,393
94,962
86,751
88,230
76,500
81,192
74,256
90,270
80,784
87,108
83,538
984,982

42,940
40,231
55,860
51,030
51,900
45,000
47,760
43,680
53,100
47,520
51,240
49,140
800,901

30,058
28,162
39,102
35,721
36,330
31,500
33,432
30,576
37,170
33,264
35,868
34,398
184,081

-191,442
-163,280
-124,178
-88,457
-52,127
-20,627
12,805
43,381
80,551
113,815
149,683
184,081
-277,295

NPV
IRR
PV
Cost
B/C
ratio

฿54,583.56
11%
670488.2789
615904.714
1.088623392

