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การวิจัยครั ?งนี ?มีวัตถุประสงค์เพื"อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจัด

จําหน่ายเครื"องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยใช้เกณฑ์การวัดความคุ้มค่าของ
โครงการเป็นเกณฑ์การตดัสินใจลงทุนว่าควรลงทุนหรือไม่ ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุนคิดลด 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน และการวิเคราะห์
ความไว โดยการศกึษาครั ?งนี ? ได้สมัภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายเครื"องปรับอากาศในเขตมีน
บรีุจํานวน 4 ผู้ประกอบการ เพื"อนําข้อมลูด้านต้นทนุและผลตอบแทนมาใช้ประมาณการต้นทนุและ
ผลตอบแทนของโครงการในการลงทนุในธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุในธุรกิจจําหน่ายเครื"องปรับอากาศ มี
ความเป็นไปได้ในการลงทุน เพราะว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่าเท่ากับ 1,869,551 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 51.48 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของ
โครงการเทา่กบั 1.29 เทา่ และระยะเวลาคืนทนุคดิลดเทา่กบั 1 ปี 11 เดือน  

ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ เมื"อกําหนดให้ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน
เปลี"ยนแปลงไปจากยอดประมาณการ โดยแบง่การทดสอบออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีที" 1คา่ใช้จ่าย
ในการดําเนินงานเพิ"มขึ ?น กรณีที" 2 ผลตอบแทนของโครงการลดลง และกรณีที" 3คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเพิ"มขึ ?น ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการลดลง ผลปรากฏว่าโครงการธุรกิจจําหน่าย
เครื"องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ยงัสามารถลงทุนในโครงการได้ เนื"องจากมูลค่า
ปัจจบุนัสทุธิของโครงการยงัคงมีคา่มากกว่าศนูย์ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่ามากกว่า
อตัราดอกเบี ?ยที"กําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 7.84 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการมีค่า
มากกวา่ 1  ในทกุกรณี โครงการดงักลา่วจงึมีความเป็นไปได้และมีความนา่สนใจในการลงทนุ 
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The purposes of this research were to study the feasibility for investment in the 

Business of Air-conditioner distribution in Min buri. Bangkok. The measurement for the 
investment decision was Discounted payback period, Net present value. Internal rate    
of return, Benefit cost ratio and Sensitivity analysis. This research was study by 
interviewed 4 Air conditioner distributor in Minburi for estimate the cost and benefits    of 
the project to invest in the Business of Air-conditioner distribution. 

The analysis of the feasibility for investment in the Business of Air-conditioner 
distribution has shown that the net present value was 1,869,551 baht, Internal rate of 
return was 51.48 percent, Benefit cost ratio was 1.29 fold and Discounted payback 
period was 1 year 11 months. 

Sensitivity analysis of the project on the costs and returns vary from the total 
estimation by divided into 3 test cases. Case 1 the cost of operations increased, Case 2 
the revenue of the project decreased, Case 3 the cost of operations increased while the 
revenue of the project decreased. The results showed that the project invest in the 
Business of Air-conditioner distribution in Min buri. Bangkok, can also invest in the 
project. Because the net present value of the project is still greater than zero. Internal 
rate of return was more than the interest rate was 7.84 percent, Benefit cost ratio was 
more than 1 in all cases. Such this project is feasible and attractive for investment. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์ฉบับนี ?สําเ ร็จได้ ด้วยความเมตตา จากคณาจารย์ทุกท่าน ข้าพเ จ้า
ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม อาจารย์ที"ปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นอย่าง
สงูที"ได้สละเวลาอนัมีคา่ของท่าน เพื"อให้คําปรึกษาและชี ?แนะแนวทาง และตรวจสอบข้อบกพร่อง
ตา่ง ๆ ในการจดัทําสารนิพนธ์นี ?ทกุขั ?นตอน รวมถึงขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สวิุมล เฮงพฒันา 
และอาจารย์ประพาฬ เฟื" องฟูสกุล ที"กรุณารับเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ พร้อมทั ?งให้
ข้อคดิเห็นและคําแนะนําเพิ"มเตมิ เพื"อให้สารนิพนธ์นี ?มีความสมบรูณ์มากยิ"งขึ ?น 

ขอขอบพระคณุอย่างสงูสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายเครื"องปรับอากาศในเขตมีน
บรีุ ทกุท่าน ที"สละเวลาให้ข้อมลูที"เป็นประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าครั ?งนี ?  รวมถึงหวัหน้างานและ
เพื"อนร่วมงานทุกท่านที"คอยช่วยเหลือ สนบัสนนุและให้กําลงัใจจนผู้ วิจยัสามารถทําสารนิพนธ์นี ?
สําเร็จลงด้วยดี 

โอกาสนี ?ผู้ วิจัยขอขอบพระคณุบิดา มารดา พี"น้อง หลาน ๆ ญาติ ๆ  ทุกคน ที"ได้มอบ
ความรักและคอยเป็นกําลงัใจและสนบัสนนุให้การศกึษาที"ดีกบัผู้ วิจยั รวมไปถึงเพื"อน ๆ ทกุท่านที"
คอยชว่ยเหลือและมอบความปราถนาดีให้เสมอมา 

สําหรับคณุประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบันี ?ข้าพเจ้าขอมอบเป็นเครื"องบูชาพระคณุ บิดา 
มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้ มีส่วนเกี"ยวข้องทกุท่าน ที"ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนาม ณ ที"นี ? หากสาร
นิพนธ์ฉบบันี ?มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แตเ่พียงผู้ เดียว 
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บทที� 1 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 

ในสภาพปัจจบุนัของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวนประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น
และเพิ%มทุกปี ทั &งประชากรในพื &นที%เดิม และที%ย้ายถิ%นฐานจากตา่งจงัหวดัเข้ามาอาศยัเพื%อประกอบสมัมา
อาชีพ เนื%องจากเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจ ซึ%งจากจํานวนประชากรมีมากขึ &นและการประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ 
มากมายที%เกิดขึ &นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําให้อากาศที%เดิมร้อนอยู่แล้วนั &น ยิ%งร้อนกว่าเดิม และ
เกิดมลภาวะทางอากาศขึ &น ผู้คนที%อาศยัอยู่จึงต้องพยายามสรรหาสิ%งตา่งๆ เพื%อแก้ไขปัญหาที%เกิดขึ &น เช่น 
เครื%องปรับอากาศ เครื%องฟอกอากาศ พดัลม ตา่ง ๆ ตามสถานะทางการเงินของแตล่ะบคุคล ซึ%งในปัจจบุนั
เครื%องปรับอากาศ มีราคาที%ไม่แพงเหมือนในสมัยก่อนจึงทําให้ผู้ คนสามารถซื &อหา มาใช้งานกันอย่าง
แพร่หลาย ทําให้มียอดจําหน่ายที%เพิ%มสูงขึ &น เพราะเครื%องปรับอากาศ จะช่วยทําให้ห้องเย็นสบายขึ &น ช่วย
กรองฝุ่ นละอองในอากาศได้ดีอีกด้วย  ดงันั &นเครื%องปรับอากาศจึงได้กลายเป็นสินค้าจําเป็นที%ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่พยายามซื &อหามาเพื%ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการขั &นพื &นฐานของการดํารงชีวิต 
ทําให้สินค้าประเภทเครื%องปรับอากาศ มีการพฒันาสินค้าอย่างตอ่เนื%องเพื%อสามารถตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ บริโภคที%เปลี%ยนแปลงไปตลอดเวลาและมีการแข่งขันในตลาดผู้ ผลิตค่อนข้างสูง  
เนื%องจากอุปสงค์ในตลาดสินค้าประเภทเครื%องปรับอากาศนั &นมีเป็นจํานวนมากและมีอัตราเพิ%มขึ &นอย่าง
ต่อเนื%อง จึงทําให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ผลิตในการลงทุนทําธุรกิจประเภทนี & ทําให้มีร้านค้าจําหน่ายสินค้า
ประเภทเครื%องปรับอากาศเกิดขึ &นมากมายกระจายตวัอยูต่ามชมุชนตา่งๆ ที%มีผู้บริโภคสินค้าและมีอํานาจใน
การซื &อสินค้า ดังจะเห็นได้จากยอดจําหน่ายเครื%องปรับอากาศในประเทศในปี 2553 จะมีประมาณ 
1,090,000 - 1,150,000 เครื%อง ขยายตวัประมาณร้อยละ 10.0 - 15.0 จากที%ขยายตวัประมาณร้อยละ 9.3 
ในปี 2552 ในขณะที%มลูคา่ตลาดเครื%องปรับอากาศในปี 2553 น่าจะมีประมาณ 16,500 - 17,250 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 10.0 - 15.0 จากที%ขยายตวัประมาณร้อยละ 7.8 ในปี 2552 (ศูนย์วิจยักสิกรไทย 2553 : 
ออนไลน์) 

นอกจากการเติบโตของตลาดเครื%องปรับอากาศจะมีปัจจยัหนนุจากสภาวะอากาศที%ร้อนอบอ้าว
อย่างมากแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็น ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจไทยที%ฟื&น
ตวัอย่างชัดเจน และคาดว่าจะฟื&นตัวต่อเนื%องในระยะข้างหน้า รวมถึงการดําเนินนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื%องของรัฐบาลน่าจะมีผลตอ่เนื%องไปสู่การกระตุ้นการลงทนุของภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การลงทนุในด้านอสงัหาริมทรัพย์ที%คาดว่าจะมีโครงการใหม่เปิดตวัเพิ%มขึ &นจากในปีที%ผ่านมา และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที%กระเตื &องขึ &นนา่จะสง่ผลตอ่กําลงัซื &อของผู้บริโภค รวมทั &งความมั%นใจตอ่รายได้ให้ปรับตวัดีขึ &น 
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ซึ%งเป็นปัจจยัสนบัสนุนการเติบโตของตลาดเครื%องปรับอากาศ ทําให้ผู้ผลิตคงจะเผชิญกบัการแข่งที%รุนแรง
อยา่งหลีกเลี%ยงไมไ่ด้  

จากการขยายตวัของการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์พบว่ามีจํานวนหน่วยที%อยู่อาศยัสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ สําหรับงวดเดือนมกราคม ปี 2553 ในเขตกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี 
ปทมุธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร นครปฐม) ทั &งแนวราบและห้องชดุคอนโดมิเนียม มีจํานวนประมาณ 
6,000 หนว่ย เพิ%มขึ &นจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 24 แบง่ออกเป็นที%อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ3,400 หน่วย เพิ%มขึ &นร้อยละ 115 จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน ส่วนจงัหวดัใน
ปริมณฑลมีจํานวนประมาณ 2,600 หน่วย ลดลงร้อยละ 21จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ประเภทที%อยู่
อาศยัที%มีสถิตกิารสร้างเสร็จจดทะเบียนเพิ%มขึ &นมากคือทาวน์เฮาส์ ซึ%งมีจํานวนมากขึ &นจากเดือนก่อนร้อยละ 
130 และเพิ%มขึ &นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 427 สัดส่วนที%อยู่อาศัยประเภทต่างๆ เดือน
มกราคม ปี 2553 พบว่า 5 เขตที%มีที%อยู่อาศยัแนวราบสร้างเสร็จจดทะเบียนมากที%สดุ คือ เทศบาลตําบล
บางเมืองสมทุรปราการ เขตมีนบรีุ เขตบางเขน อําเภอเมืองปทมุธานี และเทศบาลนครนนทบรีุ ตามลําดบั 
สําหรับ 5 เขตที%มีอาคารชดุสร้างเสร็จจดทะเบียนมากที%สดุ คือ เขตดสุิต อําเภอบางพลี เขตพระโขนง เขต
คลองสาน และอําเภอคลองหลวง ตามลําดบั อนึ%ง หน่วยอาคารชุดทั &งหมดในอําเภอบางพลีเป็นหน่วยใน
โครงการเอื &ออาทร จากการเคหะแหง่ชาต ิ
 
ตาราง 1 จํานวนที%อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน เดือนมกราคม ปี 2553 

 (หนว่ย) 

เขตพื &นที% บ้านเดี%ยว บ้านแฝด 
ทาวน์
เฮ้าส์ 

อาคาร
พาณิชย์ 

อาคาร
ชดุ 

รวม 

กรุงเทพฯ 1,006 26 855 33 1,920 3,420 

5 จงัหวดัปริมณฑล 1,039 141 469 27 914 2,590 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2,045 167 1,324 60 2,415 6,011 

หมายเหต:ุ 5 จงัหวดัปริมณฑลหมายถึง นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม 

ที%มา : ฝ่ายวิจยัตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. 

(2553.) 
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จากข้อมูลข้างต้นทําให้ผู้ วิจัยมองเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจจัดจําหน่ายเครื%องปรับอากาศ 
เนื%องจากราคาเครื%องปรับอากาศมีการปรับตวัลงลด ทําให้ปริมานการบริโภคเครื%องปรับอากาศมีมากขึ &น จึง
เห็นช่องทางการลงทนุและโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ดงันั &นหากผู้ประกอบการมีการจดัการบริหารต้นทนุที%ดี 
ย่อมมีผลทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจจดัจําหน่ายเครื%องปรับอากาศได้รับผลตอบแทนที%ดี ดงันั &นการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนองผู้ วิจยัในครั &งนี & เป็นการศึกษาที%จะหาลู่ทางในการลงทุนในธุรกิจจัด
จําหน่ายเครื%องปรับอากาศ และเพื%อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใน
โครงการธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครั &งนี & ผู้ วิจยัได้ตั &งความมุง่หมายไว้ดงันี & 
เพื%อศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทนุธุรกิจจดัจําหน่าย

เครื%องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนที%เป็นตวัเงิน
และไม่เป็นตวัเงิน และวิเคราะห์ความไว เมื%อมีการเปลี%ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนทั &งทางด้าน
การเงินและเศรษฐศาสตร์ 
 
ความสาํคัญของการวิจัย 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจดัจําหน่ายเครื%องปรับอากาศครั &งนี & เพื%อ
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื%องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื%อใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจลงทุน และเพื%อเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศได้ทราบถึงต้นทนุและผลตอบแทนของธุรกิจ
นี & และสามารถนําไปประกอบการพิจารณาวางแผนบริหารการจดัการต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั &ง เ ป็นข้อมูลเบื &องต้นสําหรับผู้ ที% มีความสนใจในธุร กิจจัดจําหน่าย
เครื%องปรับอากาศสามารถนําไปประเมินความคุ้มค่าที%คาดว่าจะได้รับจากการลงทนุในการลงทนุในธุรกิจ
จดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ และเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในการลงทนุตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั &งนี &เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื% องปรับอากาศ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ตลาดมีนบุรี ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีขอบเขต
การศกึษา ดงันี & 
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ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที%ใช้ในการวิจยัครั &งนี &ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจจดัจําหน่ายเครื%องปรับอากาศ บริเวณ

ถนนสีหบุรานุกิจ ตลาดมีนบุรี ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ร้าน โดยศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านการเงิน ทั &งรายละเอียดในการลงทุนและผลตอบแทนที%ได้รับมาวิเคราะห์ว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม ่

ตัวแปรที�ศึกษา 
- ต้นทนุที%เป็นตวัเงิน คือ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที%ใช้ในการลงทนุของโครงการ ประกอบด้วย คา่เช่า

อาคาร เงินเดือน คา่สาธารณูปโภค คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เงินเดือนพนกังาน คา่ภาษีป้าย คา่ภาษีโรงเรือน
และที%ดนิ เป็นต้น 

- ต้นทุนที%ไม่เป็นตวัเงิน คือ ค่าเสียโอกาสที%เกิดจากการนําเงินของผู้ลงทุนไปลงทนุทําธุรกิจจดั
จําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ แทนการนําเงินไปฝากธนาคารเพื%อรับดอกเบี &ยเงินฝาก เป็นระยะเวลา 5 ปี 

- ผลตอบแทน คือ ผลตอบแทนที%เป็นตวัเงินที%เกิดขึ &นโดยตรงของโครงการ ได้แก่ รายได้จากยอด
การจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศในแตล่ะปี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน หมายถึง การศกึษาวิเคราะห์เกี%ยวกบัต้นทนุ
และผลตอบแทนของการลงทุนของโครงการ เพื%อพิจารณาความคุ้มค่าทางด้านการเงินและทางด้าน
เศรษฐศาสตร์วา่สมควรจะลงทนุในโครงการดงักลา่วหรือไม ่

2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์
ต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการ เพื%อพิจารณาความคุ้มคา่ในการลงทุน โดยรวมต้นทนุคา่เสียโอกาส
เป็นมลูคา่ในการประมาณต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการ และใช้เกณฑ์การตดัสินใจในการลงทนุมา
ชว่ยประกอบในการตดัสินใจที%จะลงทนุหรือไมล่งทนุ 

3. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ต้นทนุที%ใช้ในการลงทนุของโครงการ รวมถึงต้นทนุคา่เสีย
โอกาส ซึ%งทําให้ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์สงูกวา่ต้นทนุทางการเงิน ประกอบด้วย คา่เช่าอาคาร เงินเดือน คา่
เชา่อาคาร คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด เงินเดือนพนกังาน คา่ภาษีป้าย คา่ภาษีโรงเรือนและที%ดิน 
และคา่เสียโอกาส เป็นต้น 

4. ต้นทุนค่าเสียโอกาสของทุน หมายถึง ต้นทนุที%เกิดจากการนําเงินของผู้ลงทนุไปลงทนุทํา
ธุรกิจจดัจําหน่ายเครื%องปรับอากาศ แทนการนําเงินไปฝากธนาคารเพื%อรับดอกเบี &ยเงินฝาก เป็นระยะเวลา 
5 ปี 
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5. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน หมายถึง คา่ใช้จ่ายที%เกิดขึ &นในการตกแตง่ร้านเพื%อใช้เป็นสถานที%ใน
การจัดจําหน่ายเครื%องปรับอากาศ ประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที% ค่าชั &นแสดงสินค้า ค่าติดตั &ง
เครื%องปรับอากาศ คา่อปุกรณ์สํานกังาน คา่เซ้งอาคารพาณิชย์ 

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ &นในขณะที%ดําเนินโครงการลงทุน
ธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ เพื%อให้โครงการสามารถดําเนินตอ่ไปได้ ประกอบด้วย คา่เช่าอาคาร คา่
สาธารณปูโภค คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด เงินเดือนพนกังาน คา่ภาษีป้าย คา่ภาษีโรงเรือนและที%ดนิ ภาษีเงินได้ 

7. ผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง ผลตอบแทนที%เป็นตวัเงินที%เกิดขึ &นโดยตรงของโครงการ 
ได้แก่ รายได้จากการจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศในแตล่ะปี 

8. ธุรกิจเครื�องปรับอากาศ หมายถึง ธุรกิจที%จําหนา่ยเครื%องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื%องปรับอากาศ 
9. เครื�องปรับอากาศ หมายถึง เครื%องใช้ไฟฟ้าที%ใช้สําหรับปรับอณุหภูมิของอากาศในเคหสถาน 

เพื%อให้มนษุย์ได้อาศยัอยูใ่นที%ที%ไมร้่อนหรือไมเ่ย็นจนเกินไป หรือใช้รักษาภาวะอากาศให้คงที% 
10. การวิเคราะห์ความไวของโครงการ หมายถึง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

โดยการกําหนดให้มีการเปลี%ยนแปลงต้นทนุการดําเนินงานและผลตอบแทน เพื%อศกึษาว่าเมื%อทําการเพิ%ม
หรือลดต้นทนุ ผลตอบแทนจะทําให้ผลตอบแทนที%คาดวา่จะได้รับในกรณีปกตเิปลี%ยนแปลงไปเทา่ใด 

 
ข้อตกลงในการวิจัย 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ายเครื%องปรับอากาศในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้กําหนดข้อตกลงในการวิจยั ดงันี & 

1. เงินลงทนุที%ใช้ในโครงการ เป็นทนุของผู้ประกอบการทั &งหมด เนื%องจากเป็นการลงทนุในกิจการ
ขนาดยอ่ม 

2. ระยะเวลาของโครงการที%ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี &กําหนดให้มีอายขุอง
โครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามอายสุญัญาการเชา่อาคาร 

3. กําหนดให้อายสุญัญาเชา่อาคาร มีกําหนด 5 ปี 
4. อตัราสว่นลด (Discount Rate) ที%ใช้ในการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการนี & คือ ร้อยละ ซึ%ง

เป็นอตัราดอกเบี &ย 7.84 ซึ%งเป็นอตัราดอกเบี &ยเงินกู้ ลูกค้าชั &นดีเฉลี%ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนใน
ประเทศ เมื%อวนัที% 31 มีนาคม 2554 และในการศกึษาครั &งนี &กําหนดให้มีอตัราคงที%ตลอดอายโุครงการ 

5. กําหนดคา่เสียโอกาสของเงินลงทุนที%ผู้ประกอบการนํามาใช้ในโครงการลงทุน จะมีต้นทนุค่า
เสียโอกาสจากดอกเบี &ยที%ได้รับตามอตัราดอกเบี &ยเงินฝากประจําสทุธิแบบทบต้นสงูสดุของธนาคารพาณิชย์
ที%จดทะเบียนในประเทศไทย ในอตัราดอกเบี &ยร้อยละ 3 ตอ่ปี (เมื%อวนัที% 31 มีนาคม 2554) 
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กรอบแนวความคิด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการประมาณต้นทนุและผลตอบแทนที%ใช้ในการวิเคราะห์ของโครงการเพื%อ  
       การตดัสินใจ 

 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
โดยใช้เกณฑ์การวัดความคุ้มค่า 

1. ระยะเวลาคืนทนุแบบคดิลด(DBP) 

2. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ(ENPV) 

3. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ(EBCR) 

4. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(EIRR) 

5. การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

 

ลงทุน ไม่ลงทุน 

การประมาณการต้นทุน 
1. คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ เช่น คา่ตกแตง่สถานที% 
คา่เซ้ง คา่อปุกรณ์สาํนกังาน เป็นต้น 
2. คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน เชน่ คา่เชา่ คา่
สาธารณปูโภค เงินเดือนพนกังาน เป็นต้น 
3. คา่เสยีโอกาสจากดอกเบี &ยเงินฝาก 5 ปี 

การประมาณการผลตอบแทน 
-รายได้จากการจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ 
 

การวิเคราะห์ของโครงการ 



บทที� 2 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

การศกึษาครั 
งนี 
ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทนุในธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื�องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบง่การศกึษาออกเป็น
หวัข้อดงัตอ่ไปนี 
 

1. ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัธุรกิจจําหนา่ยเครื�องปรับอากาศ 
    - ประเภทของเครื�องปรับอากาศ 

  - การเลือกขนาดเครื�องปรับอากาศให้เหมาะสมกบัขนาดของห้อง 
2. แนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
    -  แนวคิดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
    -  แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทนุการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
    -  แนวคิดการวิเคราะห์เกี�ยวกบัการวดัความคุ้มคา่ของโครงการ 
    -  การวิเคราะห์ทางการเงิน 
    -  หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
3.  งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
1. ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับธุรกจิจาํหน่ายเครื�องปรับอากาศ 

ประเภทของเครื�องปรับอากาศ 
เครื�องปรับอากาศทั�วไปที�ใช้ตามบ้านพกัอาศยั และอาคารสํานกังานขนาดเล็ก ซึ�งสามารถหาซื 
อ

ได้ง่ายตามท้องตลาดแบง่ได้เป็น 6 ประเภทใหญ่ๆดงันี 
  
1. แบบตดิผนงั (Wall type)  
2. แบบตั 
ง/แขวน (Ceiling/floor type)  
3. แบบตู้ตั 
ง (Package type)  
4. แบบฝังเพดาน (Built-in type)  
5. แบบหน้าตา่ง (Window type)  
6. แบบเคลื�อนที� (Movable type)  
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รูปแบบการใช้งาน ข้อดี และข้อเสีย ของเครื�องปรับอากาศแตล่ะประเภท  

1. แบบตดิผนงั (Wall type) เป็นเครื�องปรับอากาศที�มีรูปแบบเล็กกะทดัรัด เหมาะสําหรับห้องที�มี
พื 
นที�น้อย เช่น ห้องนอน ห้องรับแขกขนาดเล็ก  

 

 

ภาพประกอบ 2 เครื�องปรับอากาศแบบติดผนงั 

ข้อดี:  
• รูปแบบทนัสมยั และมีให้เลือกหลากหลาย  
• เงียบ  
• ตดิตั 
งง่าย  

ข้อเสีย:  
• ไมเ่หมาะกบังานหนกั เนื�องจากคอยล์เย็นมีขนาดเล็กส่งผลให้คอยล์สกปรก และอดุตนัง่ายกวา่ 

คอยล์ที�มีขนาดใหญ่กวา่  

2. แบบตั 
ง/แขวน (Ceiling/floor type) เป็นเครื�องปรับอากาศที�เหมาะสําหรับห้องที�มีพื 
นที�ตั 
งแต่
เล็ก เชน่ ห้องนอน ไปจนถึงห้องที�มีพื 
นที�ขนาดใหญ่ เชน่ สํานกังาน ร้านอาหาร ห้องประชมุ  

 

 

 

ภาพประกอบ 3 เครื�องปรับอากาศแบบแขวน 
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ข้อดี:  
• สามารถเลือกการติดตั 
งได้ทั 
งตั 
งพื 
น หรือแขวนเพดาน  
• สามารถใช้งานได้หลากหลาย เข้าได้กบัทกุสถานที�  
• การระบายลมดี  

ข้อเสีย:  
• ไมมี่รูปแบบให้เลือกมากนกั  

3. แบบตู้ตั 
ง (Package type) เป็นเครื�องปรับอากาศ ที�มีลกัษณะคล้ายตู้  มีขนาดสงู และมีกําลงั
ลมที�แรง เหมาะกบับริเวณที�มีคนเข้าออกอยูต่ลอดเวลา เชน่ ร้านค้า ร้านอาหาร  

 

 

 

ภาพประกอบ 4 เครื�องปรับอากาศแบบตู้ตั 
ง 

ข้อดี:  
• ตดิตั 
งง่าย โดยสามารถตั 
งกบัพื 
นได้เลย ไมต้่องทําการยึด  
• ทําความเย็นได้เร็วเนื�องจากมีเส้นผา่นศนูย์กลางใบพดัลมที�ใหญ่ ซึ�งให้กําลงัลมที�แรงกวา่  

ข้อเสีย:  
• เสียพื 
นที�ใช้สอย  
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4. แบบฝังเพดาน (Built-in type) เป็นเครื�องปรับอากาศที�เน้นความสวยงามโดยการซ่อน หรือฝัง
อยูใ่ต้ฝ้าหรือเพดานห้อง เหมาะกบัห้องที�ต้องการเน้นความสวยงาม โดยที�ต้องการให้เห็นเครื�องปรับอากาศ
น้อยที�สดุ  

 

 

 

ภาพประกอบ 5 เครื�องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 

 

ข้อดี:  
• สวยงาม โดยสามารถทําตู้ซอ่น หรือ ฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง  

ข้อเสีย:  
• ตดิตั 
งยาก เนื�องจากต้องทําการฝังเข้าตู้  หรือเพดานห้อง  
• การดแูลรักษาทําได้ไมค่อ่ยสะดวก  

5. แบบหน้าตา่ง (Window type) เป็นเครื�องปรับอากาศที�รวมทั 
ง คอนเดนซิ�ง ยนูิต และ แฟนคอยล์ 
ยนูิต อยู่ในเครื�องเดียว ซึ�งสามารถติดตั 
งโดยการฝังที�กําแพงห้องได้เลย โดยที�ไม่ต้องเดินท่อนํ 
ายา ดงันั 
น
การตดิตั 
งจงึต้องตดิตั 
งบริเวณชอ่งหน้าตา่งหรือเจาะชอ่งที�ผนงัแข็งแรง  

 

ภาพประกอบ 6 เครื�องปรับอากาศแบบหน้าตา่ง 
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ข้อดี:  
• ประหยดัพื 
นที�เนื�องจากไมต้่องใช้พื 
นที�ตดิตั 
งคอนเดนซิ�ง ยนูิต  
• ตดิตั 
งง่ายเพราะไมต้่องเดนิทอ่นํ 
ายา  
• ประสิทธิภาพในการทําความเย็นสงูกวา่แบบอื�นๆ เนื�องไมมี่การเดนิท่อนํ 
ายา ทําให้ไมมี่ความ
ร้อนแทรกซมึตามท่อนํ 
ายา  

ข้อเสีย:  
• มีเสียงดงัจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์ และทําให้เกิดแรงสั�นสะเทือนของตวัเครื�องและผนงั  
• ถ้าเครื�องมีขนาดขนาดใหญ่เกินไปจะมีปัญหาในการติดตั 
ง เพราะบริเวณเพราะบริเวณชอ่ง
หน้าตา่งไมส่ามารถรับนํ 
าหนกัมากได้  

6. แบบเคลื�อนที� (Movable type) เป็นเครื�องปรับอากาศที�ไม่ต้องทําการติดตั 
ง และสามารถเข็นไป
ใช้ได้ทกุพื 
นที� พดูง่ายๆก็คือสามารถเสียบปลัก̀ใช้ได้เลย  

 

 

 

ภาพประกอบ 7 เครื�องปรับอากาศแบบเคลื�อนที� 

ข้อดี:  
• ขนาดกะทดัรัด  
• ไมต้่องติดตั 
ง  
• สามารถเข็นไปได้ใช้ได้ทกุพื 
นที� ทั 
งในห้อง และกลางแจ้ง  

ข้อเสีย:  
• ใช้ได้กบัห้องที�มีขนาดใหญ่ไมม่าก  
• ประสิทธิภาพการทําความเย็นตํ�ากวา่ เนื�องจากเป็นระบบเปิดเมื�อนําไปใช้กลางแจ้ง  
 
 



12 
 

การเลือกขนาดเครื�องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง 
ควรเลือกขนาดของเครื�องปรับอากาศให้เหมาะสมกบัห้องที�ต้องการติดตั 
ง ตามขนาดของ BTU 

เพราะถ้า BTU สงูไป คอมเพรสเซอร์ทํางานตดับอ่ยเกินไป ทําให้ประสิทธิdภาพในการทํางานลดน้อยลง ทํา
ให้ความชื 
นในห้องสงู ไมส่บายตวัและที�สําคญัราคาแพงและสิ 
นเปลื 
องพลงังาน และหาก BTU ตํ�าไป 
คอมเพรสเซอร์ทํางานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไมไ่ด้ตามอณุหภมูิที�ตั 
งไว้ สิ 
นเปลื 
องพลงังานและ
เครื�องเสียเร็ว ดงันั 
นจงึควรเลือกขนาด BTUให้เหมาะสมกบัขนาดของห้อง 
 
BTU 

บีทียู (Btu : British Thermal Unit) คือ หน่วยที�ใช้วดัปริมาณความร้อนหน่วยหนึ�ง (ซึ�งเป็นที�นิยม
ใช้มากในระบบปรับอากาศ) สามารถเทียบได้กบัหนว่ยแคลอรีหรือหนว่ยจลูในระบบสากล โดยที� ความร้อน 
1 Btu คือปริมาณความร้อนที�ทําให้นํ 
า 1 ปอนด์มีอณุหภูมิที�เพิ�มขึ 
นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์ สําหรับ
เครื�องปรับอากาศนั 
นจะวดักําลงัความเย็นหรือความสามารถในการดงึความร้อน (ถ่ายเทความร้อน) ออก
จากห้องปรับอากาศในหน่วยบีทียูต่อชั�วโมง(Btu/h) ซึ�งเทียบเท่ากับหน่วยวัตต์ในระบบสากล เช่น 
เครื�องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียตูอ่ชั�วโมง หมายความว่าเครื�องปรับอากาศเครื�องนั 
นมีความสามารถ
ในการดงึความร้อนออกจากห้องปรับอากาศ 12,000 บีทียภูายในเวลา 1 ชั�วโมง  

 
ตาราง 2 แสดงขนาด BTU 

BTU ห้องปกต(ิตร.เมตร) ห้องที�โดนแดด(ตร.เมตร) 

9000 12-15 11-14 
12000 16-20 14-18 
18000 24-30 21-27 
21000 28-35 25-32 
24000 32-40 28-36 
26000 35-44 30-39 
30000 40-50 35-45 
36000 48-60 42-54 
48000 64-80 56-72 
60000 80-100 70-90 
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2. แนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
 แนวคิดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คือ  การศกึษาและจดัทําเอกสารที�ประกอบไปด้วยข้อมูล
ตา่ง ๆ ที�จําเป็นที�แสดงถึงเหตผุลสนบัสนุนความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงการ เพื�อให้ได้มาซึ�งโครงการที�ดี 
โดยโครงการที�ดีจะได้แก่โครงการที�สามารถนําไปปฏิบตัิได้จริง และเมื�อปฏิบตัิแล้วจะให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 
 การศกึษาความเป็นไปได้จงึมีความหมายเชน่เดียวกบัการวิเคราะห์โครงการ ซึ�งจะเป็นการประเมิน
ข้อดีและข้อเสีย หรือผลตอบแทน และต้นทุนของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้จะเน้นการประเมิน
ความคุ้มคา่ของโครงการ 
 โดยทั�วไปแล้วการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการจะประกอบได้ด้วยการศกึษาในด้านตลาด
หรืออปุสงค์ ด้านเทคนิค ด้านสิ�งแวดล้อมโครงการ ด้านการเงิน ด้านสถาบนั(ประสิทธิd ตงยิ�งศริิ. 2542)  
 
 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน คือ การดําเนินกิจการเพื�อประเมินว่าโครงการจะมีผลกําไร
ทางธุรกิจหรือไม่ และผลผลิตของโครงการสามารถจดัจําหน่ายในตลาด หรือสามารถกําหนดมูลคา่ราคา
ตลาดได้ ไมว่า่โครงการนั 
นจะเป็นของเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล โดยการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน 
จะมีวตัถปุระสงค์ (ประสิทธิd ตงยิ�งศริิ. 2542) ดงันี 
 

1. เพื�อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการประเมินความสามรถในการทํากําไรของ
โครงการ นั�นคือ ก่อให้เกิดรายได้ที�คุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ และมีอตัราผลตอบแทนที�ดี 

2. เพื�อเป็นการประเมินแรงจงูใจที�มีผลตอ่เจ้าของโครงการและผู้ มีสว่นร่วมกบัโครงการ 
3. เพื�อจดัให้มีแผนการเงินที�ดี เป็นการวางแผนจดัหาเงินทนุที�มีคา่ใช้จา่ยตํ�าสดุ 
 
การวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ต้นทุนและ

ผลตอบแทน และกระแสเงินสดของโครงการ มีรายละเอียดดงันี 
 
1. ต้นทนุทางการเงิน ใช้ราคาตลาดตามจา่ยจริง ซึ�งอาจเป็นคาราที�รวมคา่ภาษี คา่ธรรมเนียม หรือ

เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 
2. ผลตอบแทนทางการเงินวดัจากมลูคา่ตลาดของผลผลิตโครงการหรือราคาตลาด 
3. กระแสเงินสดของโครงการ เป็นกระแสต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินตลอดชั�วอายโุครงการ 

สามารถจดักลุม่ได้ 4 ประเภทดงันี 
 
   3.1 กระแสเงินสดในชว่งเริ�มแรก มีเฉพาะคา่ลงทนุในทรัพย์สินคงที�เทา่นั 
น 
   3.2 กระแสเงินสดในชว่งการดําเนินงาน มีกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจา่ย ดงันี 
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3.2.1 กระแสเงินสดรับ ได้แก่ เงินสดจากการขายสินค้าและบริการที�โครงการผลิตได้ 
มูลค่าราคาตลาดของผลผลิตที�ใช้บริโภคในครัวเรือน และรายรับอื�น เช่น รายรับจากเงินฝาก
ธนาคาร จากการขายสินทรัพย์คงที� และจากการประกนั เป็นต้น 

3.2.2 กระแสเงินสดจ่าย ได้แก่ รายจ่ายในการดําเนินงานของโครงการซึ�งเป็นรายจ่ายที�
เกิดจากการจ้างแรงงาน วตัถดุิบ พลงังาน สาธารณูปโภค การตลาด การขนส่ง การประกนั ล่าภาษี ซึ�งคิด
ตลอดอายโุครงการ 

   3.3 กระแสเงินสดเมื�อสิ 
นสดุโครงการเป็นกระแสเงินสดที�เกิดขึ 
นในปีสดุท้ายประกอบด้วยมลูคา่
ซาก (Salvage Value) ของทรัพย์สินคงที�และเงินทนุหมนุเวียน 

   3.4 กระแสเงินสดสทุธิ คือ ความแตกตา่งระหว่างกระแสเงินสดรับทั 
งหมด (ผลตอบแทน) และ
กระแสเงินสดจา่ยที�เกิดขึ 
นจริง (ต้นทนุ) ในแตล่ะปีของโครงการ 

 
แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การตดัสินใจที�จะเลือกโครงการใดโครงการหนึ�งเพื�อการลงทุน ขึ 
นอยู่กับค่าของโครงการนั 
น ๆ 

ความคุ่มค่าของโครงการวัดได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างผลประโยชน์ และ/หรือผลตอบแทน กับ
ต้นทนุของโครงการ ทั 
งในรูปของการวิเคราะห์โครงการเพื�อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั 
ง
ทางด้านการเงินและทางด้านเศรษฐศาสตร์ แต่ประเด็นที�น่าสนใจอยู่ที�ว่าจะนบัหรือวดัผลประโยชน์และ
ต้นทนุของโครงการเหลา่นั 
นได้อยา่งไร(ชชีูพ พิพฒัน์ศถีิ 2544:99-101) 

ต้นทนุ(Cost) หมายถึง รายจ่ายที�เกิดขึ 
นหรือคาดว่าจะเกิดขึ 
นและทําให้ธุรกิจได้รับประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนในรูปของทรัพย์สินหรือการบริการต้นทนุที�เกิดขึ 
นของธุรกิจ 

พฤติกรรมของต้นทนุ (Cost Behavior) หมายถึง การที�ต้นทนุจะมีปฏิกิริยาหรือตอบสนองตอ่การ
เปลี�ยนแปลงในระดบักิจกรรมการดําเนินงานของธุรกิจอย่างไร เช่น ระดบักิจกรรมที�เพิ�มขึ 
นหรือลดลง 
อาจจะทําให้ต้นทนุเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 
นในทิศทางเดียวกนัหรืออาจไมมี่การเปลี�ยนแปลง เป็นต้น 

ต้นทนุ จําแนกออกเป็น 3 ประเภท ดงันี 
 
1. ต้นทนุคงที� (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทนุตา่ง ๆ ที�มีต้นทนุรวมคงที�ไม่มีการเปลี�ยนแปลงตาม

ระดบักิจกรรมต่าง ๆ ที�มีการเปลี�ยนแปลงไปภายในช่วงที�มีความหมาย (Relevant Range) โดยระดบั
กิจกรรม (Level of Activity) นั 
นสามารถพิจารณาได้หลายลกัษณะ เช่น หน่วยสินค้าที�ขาย หน่วยสินค้าที�
ผลิต รยางค์การวิ�งของรถ หรือจํานวนชั�วโมงแรงงาน เป็นต้น ต้นทุนคงที�รวมจะไม่ได้รับอิทธิพลจากการ
เปลี�ยนแปลงระดบักิจกรรมที�เพิ�มขึ 
นหรือลดลงไปจากเดิม นั�นคือ ต้นทนุที�ยงัมีคา่คงที� เช่น คา่เช่า คา่เสื�อม
ราคา (คดิตามวิธีเส้นตรง) คา่เบี 
ยประกนัภยั และคา่ภาษีทรัพย์สินเป็นต้น 

2. ต้นทนุผนัแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทนุตา่ง ๆ ที�มีต้นทนุรวมคงที�ไม่มีการเปลี�ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกันกบัการเปลี�ยนแปลงของระดบักิจกรรม เช่น วตัถุดิบทางตรง จะเห็นได้ว่าต้นทนุของ
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วตัถดุิบทางตรงที�ใช้ในการผลิตในงวดระยะเวลาหนึ�ง ๆ จะมีการเปลี�ยนแปลงไปเมื�อคิดต้นทนุผนัแปรรวม 
กลา่วคือ ถ้าผลิตสินค้าจํานวนมากขึ 
นเท่าไหร่ ต้นทนุแปรผนัรวมจะผนัแปรเป็นสดัส่วนโดยตรง คือ เพิ�มขึ 
น
ตามจํานวนสินค้าที�ผลิต ถ้าผลิตสินค้าลดลงต้นทุนผนัแปรรวมจะลดลงไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า
พิจารณาที�ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยหรือต่อระดับกิจกรรมแล้ว จะพบว่าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนั 
นจะมี
คา่คงที�เทา่กนัทกุ ๆ หนว่ยที�เกิดขึ 
นภายในช่วงที�มีความหมาย นอกจากวตัถดุิบทางตรงแล้ว คา่แรงทางตรง
และคา่นายหน้าพนกังานขายก็มีลกัษณะเป็นต้นทนุผนัแปรเชน่เดียวกนั 

3. ต้นทุนผสม (Mixed Cost) หมายถึง ต้นทนุตา่ง ๆ ที�มีทั 
งต้นทุนคงที�และต้นทนุผนัแปรรวมอยู่
ด้วยกนั เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ฟ้าและคา่นํ 
า เป็นต้น ในสว่นของต้นทนุคงที�นั 
นเป็นต้นทนุขั 
นตํ�าที�เกิดขึ 
น แม้จะ
ไมมี่ระดบักิจกรรมเกิดขึ 
นก็ตาม และสว่นของต้นทนุผนัแปรจะผนัแปรไปตามระดบักิจกรรมที�เปลี�ยนไป 

นอกจากนี 
เรายงัสามารถแบง่ต้นทนุการผลิตออกเป็นต้นทนุทางบญัชีและต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ 
ซึ�งทั 
ง 2 ประเภทมีความแตกตา่งกนั ดงันี 
 

1.ต้นทนุทางบญัชี หมายถึง ต้นทนุที�จา่ยออกไปจริง ๆ และสามารถบนัทึกลงบญัชีไว้นั�นคือ ต้นทนุ
ที�เห็นได้ชดั นั�นเอง 

2.ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ต้นทนุทกุอย่างที�ใช้ในการผลิตไม่ว่าจะจ่ายออกไปจริงหรือไม่
ก็ตาม นั�นคือ ผลรวมของต้นทนุในทางบญัชีกบัต้นทนุคา่เสียโอกาส 

ด้วยเหตนีุ 
 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงสูงกว่าต้นทุนทางบญัชี เพราะมีการรวมต้นทุนโดยปริยาย 
หรือต้นทนุคา่เสียโอกาสด้วย 

ต้นทนุคา่เสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ มลูคา่ของผลตอบแทนจากกิจกรรมที�สญูเสียโอกาส
ไปในการเลือกกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ�ง (1) ต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนที�ถูกอ้างถึงในวิชา
เศรษฐศาสตร์เพราะบ่งบอกถึงการเลือกที�เป็นที�ต้องการทั 
งหมดแต่ไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้ และเป็น
แนวคิดที�สําคญัในการที�จะใช้ทรัพยากรที�มีจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด (2) ต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่ได้
หมายถึงมลูค่ารวม แตห่มายถึงเฉพาะมลูคา่ที�ให้ผลตอบแทนที�ดีที�สดุในบรรดาตวัเลือกอื�นที�เสียโอกาสไป
เทา่นั 
น 

การคํานึงถึงต้นทนุคา่เสียโอกาสเป็นความแตกตา่งที�สําคญัที�สดุของต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์และ
ต้นทุนทางบญัชี ต้นทุนค่าเสียโอกาสนบัว่าเป็นต้นทุนที�แท้จริงในการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เพราะทําให้
เห็นถึงโอกาสซึ�งเป็นต้นทนุที�ถกูซอ่นอยู ่(และไมส่ามารถมองเห็นหากคํานวณทางบญัชี) 

 
แนวคิดเกี�ยวกับการวัดความคุ้มค่าของโครงการ 
การวดัความคุ้มค่าของโครงการจะต้องทําการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบตวัเงิน

ของโครงการเพื�อประเมินโครงการว่าสามรถทํากําไรให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของโครงการหรือไม่ โดยต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการจะจดัทําในรูปของกระแสเงินสด ซึ�งต้นทุนและผลตอบแทนจะถูกประเมินด้วย
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ราคาตลาด แตเ่นื�องจากโครงการแตล่ะโครงการมีอายมุากกว่า 1 ปี ซึ�งต้นทนุและผลตอบแทนในการลงทนุ
เกิดขึ 
นตา่งเวลาและตา่งจํานวนกนั จึงทําให้มลูคา่ของเงินมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะปี จึงเป็นการยากตอ่
นกัลงทุนที�จะตดัสินใจเลือกว่าโครงการใดเหมาะสมแก่การลงทนุ ดงันั 
น จะต้องมีการปรับค่าเวลาสําหรับ
รายการต้นทนุและผลตอบแทนทกุรายการของโครงการด้วยอตัราการคิดลด ให้มาอยู่บนฐานเดียวกนั หรือ
ให้เป็นค่าปัจจุบนัเสียก่อน จากนั 
นจึงนําค่าปัจจุบนัที�ได้ไปพิจารณาตามเกณฑ์การตดัสินใจในการลงทุน
ตอ่ไป (หฤทยั มีนะพนัธ์. 2550: 56)  

 
การวิเคราะห์ด้านการเงนิ (Financial Analysis) 
การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนของโครงการในแง่

ของเอกชน หรือผลกําไรทางการเงินเป็นสําคญัโดยจะวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ ร่วมโครงการ 
เช่น เกษตรกร ธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจและผู้ ที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ เพื�อให้แน่ใจว่าโครงการมีผลการตอบแทน
ให้แก่ผู้ ร่วมโครงการมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ ร่วมโครงการมากพอที�จะจูงใจให้เข้ามาร่วมโครงการด้วย 
(ประสิทธิd ตงศริิ. 2542) 

การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน (กฤตยาพร บญุแข็ง. 2543) แบง่เป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดรับ 
และกระแสเงินสดจา่ย ดงัตอ่ไปนี 
 

รายการกระแสเงินสด ประกอบด้วย 
1. กระแสเงินสดรับ (Inflows) ได้แก่ 

1.1 รายรับการขาย 
1.2 รายรับคา่บริการ 
1.3 เงินสนบัสนนุโครงการ 

2. กระแสเงินสดจา่ย (Outflows) ได้แก่ 
2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Costs) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระยะยาว เช่น ค่า

เครื�องจกัร คา่ปรับปรุงที�ดนิ เป็นต้น 
2.2 ค่าใช่จ่ายในการดําเนินงาน (Cash Operating Expenses) ค่าใช้จ่ายส่วนนี 
แบ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน อีกส่วน
ได้แก่ คา่ภาษี และอื�น ๆ  

2.3 การจา่ยคืนเงินต้นและดอกเบี 
ย (Debt Service)  
เมื�อทราบถึงโครงสร้างรายได้และต้นทนุของธุรกิจ ก็จะนํามาวิเคราะห์ทางด้านการเงินโดยใช้ราคา

ตลาด ซึ�งจะวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทนุโดยใช้การวิเคราะห์ผลได้-ผลเสีย (Benefit-Cost Analysis) 
โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ (ชชีูพ พิพฒัน์ศถีิ. 2544: 98-104)  
1. การคาดคะเนกระแสการไหลของเงินสดของโครงการ (Cash Flow) 

 การคาดคะเนงบการเงินต่าง ๆ นี 
 จะเป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดต่าง ๆ ของโครงการ (Cash 
Flow) อนัประกอบด้วย กระแสเงินสดรับหรือผลได้ กระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน และกระแสเงินสดสุทธิ 
เป็นต้น และเป็นการวิเคราะห์เบื 
องต้น ซึ�งจะนําไปสูก่ารวิเคราะห์ด้านอื�น ๆ ในลําดบัตอ่ไป 
 
  กระแสเงินสดสทุธิ (Net Cash Flow) = กระแสเงินสดรับ – กระแสเงินสดจา่ย 
 
ซึ�งการคาดคะเนทําให้ทราบการประมาณการเงินทุนหมุนเวียน และกําไรขาดทุนในแต่ละปี โดยที�การ
วิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน สามารถแยกวิเคราะห์ได้ดงันี 
 
  ผลตอบแทน หรือ กระแสเงินสดรับ = ราคา (P) x ปริมาณ (Q) 
 
   ต้นทนุรวม หรือ กระแสเงินสดจา่ย = คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ + คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 
            (Investment Cost)       (Operating Cost) 
 

2. มลูคา่ปัจจบุนัของผลได้สทุธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
 การวิเคราะห์โครงการจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของผลได้สทุธิของโครงการ
โดยการหาผลตา่งระหวา่งมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับหรือผลได้ กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด
จา่ยหรือต้นทนุ ซึ�งเขียนสตูรการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิดงันี 
 
 

  NPV  =  PVb  -  PVc 
   

โดยที�  

( )∑
= +

=
n

t
t

t
b

i

B
PV

1 1
 

 

( )
∑
= +

+=
n

t
t

t
oc

i

C
CPV

1 1
 

 
 PVb = มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับ   
 PVc  = มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุ 
 Co  = คา่ลงทนุในปีปัจจบุนั     
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 Ct   = ต้นทนุในปีที� t 
 Bt   = ผลตอบแทนในปีที� t      
 t    = ระยะเวลาที� 1,2,3,…,n 
 i    = อตัราการคดิลด (discounted rate) 
 
 โครงการที�เหมาะสมกบัการลงทนุต้องมีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ(NPV) มากกว่า 0 หมายความวา่ มลูคา่
ปัจจบุนัของกระแสเงินไหลเข้ามีมากกวา่มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินไหลออก 
  

3. อตัราสว่นของผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (Benefit – Cost Ratio : BCR) 
 อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนซึ�งวัด
ออกในรูปของค่าปัจจุบันของผลตอบแทน เทียบกับค่าปัจจุบันของต้นทุนที�จ่ายไปในการดําเนินการ
โครงการหนึ�ง 
 สําหรับการคํานวณอตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนในทางธุรกิจ จะเรียกการคํานวณนี 
ว่า ดชันี
กําไร (Profitability Index: PI) ซึ�งมีวิธีการคํานวณและกฎเกณฑ์การตดัสินใจเช่นเดียวกนักบัอตัราส่วนของ
ผลตอบแทนตอ่ต้นทนุทกุประการ ซึ�งจะเขียนเป็นสตูรได้ดงันี 
 
 

  อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ   
c

b

PV

PV
=  

   
 โดยอตัราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน(BCR) ของโครงการที�เหมาะสมต่อการลงทุนต้องมีค่า
มากกวา่ 1 หรืออยา่งน้อยที�สดุเทา่กบั 1 (BCR ≥1) 
 

4. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายถึง อตัราผลตอบแทนที�ทําให้มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงิน
สดรับสุทธิเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ การคํานวณหาค่าอตัราผลตอบแทนภายใน
โครงการจะสามารถคํานวณโดยหา IRR ได้โดยที� IRR จะมีคา่เท่ากับ i ที�ทําให้มลูคา่ปัจจุบนัของกระแส
ต้นทนุ หรือคา่ IRR = i ที�ทําให้ 
 

IRR (หรือ i) ที�ทําให้ : 
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 โดยอัตราส่วนลดที�จะทําให้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนที�จะได้รับในอนาคตเท่ากับมูลค่า
ปัจจุบนัของต้นทุน(ค่าใช้จ่ายทั 
งหมด)ของโครงการนั 
นพอดี หรืออตัราส่วนลดที�จะทําให้ผลรวมขอมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ(NPV) มีค่าเท่ากับศนูย์ ซึ�งอตัราผลตอบแทนผลตอบแทนภายในจากการ
ลงทนุ (IRR) ที�เหมาะสมตอ่การตดัสินใจลงทนุจะต้องมีคา่สงูกว่าอตัราดอกเบี 
ยเงินฝากประจําหรือสงูกว่า
ต้นทนุของเงินทนุ เชน่ สงูกวา่อตัราดอกเบี 
ยเงินกู้ ในปัจจบุนั 

 
5. ระยะเวลาคืนทนุคดิลด (Discounted Payback Period : DPB)  
ระยะเวลาคืนทนุคิดลดนี 
จะมีการคํานึงถึงคา่ของเงิน คือ วิธีนี 
จะมีการคิดลดคา่กระแสเงินสดสทุธิ

ของโครงการที�คาดวา่จะได้รับในอนาคตในแตล่ะปีให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้ต้นทนุของโครงการเป็นอตัรา
คิดลดหลงัจากนั 
นจึงนํามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิดงักล่าวมาคํานวณระยะเวลาคืนทุน ดงันั 
น
อาจกล่าวได้ว่าวิธีระยะเวลาคืนทุนคิดลด ก็คือการคํานวณหาระยะเวลาที�ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดสุทธิที�ได้รับจากการดําเนินงานตามโครงการ จะมีค่าเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ
นั�นเอง   สามารถคํานวณได้ดงันี 
 

 DPB  = จํานวนปีก่อนคืนทนุ (ปี)  +      มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสว่นที�ยงัไม่ได้คืนทนุ
 

          มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิที�เกิดขึ 
นในปีที�คืนทนุ 
  

โดยระยะเวลาคืนทนุ (DPB) ที�เหมาะสมตอ่การตดัสินใจลงทนุจะต้องมีระยะเวลาสั 
นที�สดุ 
  

6. การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivities Analysis) 
 เนื�องจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อต้นทนุ ต้องคํานวณหาผลตอบแทนซึ�งได้มาจากผลคณูของ
ราคากับปริมาณ ดงันั 
นเมื�อราคาหรือปริมาณเปลี�ยนแปลงก็จะมีผลทําให้รายได้รวมเปลี�ยนแปลงด้วยจึง
จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความไวตอ่เหตเุปลี�ยนแปลง การวิเคราะห์ต้นทนุ – ผลตอบแทน นั 
นสามารถแยก
วิเคราะห์ได้ดงันี 
 
 

ต้นทนุรวม (Total Cost: TC) = คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ+คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการ 
                           (Investment Cost)            (Operating Cost) 
 
  ผลตอบแทนหรือผลได้ (Benefit: B) หมายถึง รายได้รวม (Total Revenue: TR) ซึ�งได้แก่รายได้
จากการขาย และรายได้อื�น ๆ  
    รายได้รวม (TR) = ราคา (P) x ปริมาณ (Q) 
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โดยในการวิเคราะห์ความไวของโครงการนั 
น ทําโดยการประเมินสถานการณ์หรือทิศทางในอนาคต
ที�มีผลตอ่โครงการ ซึ�งปัจจยัที�มีผลกระทบตอ่โครงการมีอยูด้่วยกนั 2 ปัจจยั ได้แก่ 

1 การเปลี�ยนแปลงปัจจยัด้านต้นทนุของโครงการ 
2 การเปลี�ยนแปลงปัจจยัด้านผลตอบแทนของโครงการ 
ตวัแปรที�สําคญัในการวิเคราะห์ต้นทนุ และผลตอบแทน คือ ความผนัแปรของต้นทนุรวม 

ความผนัแปรของราคา ความผนัแปรของปริมาณ การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัดงักล่าวอาจเกิดขึ 
นเฉพาะ
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ�งหรืออาจเกิดขึ 
นพร้อม ๆ กันก็ได้ ซึ�งถ้ามีการเปลี�ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนสทุธิของโครงการ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที�ได้รับจากการวิเคราะห์ความไวของโครงการ คือ 
ช่วยทําให้ผู้ ประเมินโครงการหรือผู้ ตัดสินใจในการลงทุนทราบถึงตวัแปรที�อาจก่อให้เกิดความผันแปร
ผลตอบแทนสทุธิของโครงการ เพื�อใช้ประกอบในการประเมินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ 
นและทกุครั 
ง
ที�ตดัสินใจควรพิจารณาว่าผลตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ที�ได้รับจากการตดัสินใจคุ้มคา่พอที�จะชดเชยกบั
ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 
นจากการตดัสินใจดงักล่าว หรือ ตดัสินใจจากอตัราผลตอบแทนที�พึงจะได้รับ
ภายใต้ความเสี�ยงที�รับผิดชอบได้  

ดงันั 
น ตวัแปรที�สําคญัในการวิเคราะห์ความไหวตวัของผลตอบแทนและต้นทนุคือ 
- ความแปรผนัด้านราคา 
- ความแปรผนัด้านปริมาณการผลิต 
- ความแปรผนัของต้นทนุรวม 
การวิเคราะห์จะเป็นการเปลี�ยนแปลงของตวัปัจจัยดงักล่าวในขั 
นต้น ว่ามีผลกระทบต่อ

รายรับ หรือต้นทุนของโครงการอย่างไร การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัตวัใดที�ทําให้ IRR ลดลงหรือเพิ�มขึ 
น 
แสดงให้เห็นวา่การเปลี�ยนแปลงของตวัแปรนั 
นมีความไหวตวัตอ่เหตเุปลี�ยนแปลง 

ประโยชน์ที�ได้จากการวิเคราะห์ความไหวตวันั 
น ทําให้ผู้ ดําเนินโครงการทราบว่า จะต้อง
ควบคุมตวัแปรดงักล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะจะมีผลทําให้ผลตอบแทนของโครงการเปลี�ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อนัจะมีผลกระทบตอ่การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในที�สดุ 

 
การตัดสินใจการลงทนุ 

 การตดัสินใจการลงทนุ (Investment Decision) หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัการเลือกโครงการ
ลงทนุวา่ควรลงทนุโครงการใด จงึจะให้ผลตอบแทนตามต้องการ โดนใช้เกณฑ์ในการตดัสินใจทางกรลงทนุ
ที�คํานึงถึงค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ได้แก่ การคํานวณหามูลค่าปัจจุบนัของผลได้สุทธิของ
โครงการ (NPV) การคํานวณหาอตัราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) การคํานวณหาอตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทนุคดิลด (DPB) ซึ�งรายละเอียดได้กลา่วมาแล้ว 
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 เกณฑ์ต่าง ๆ ที�ใช้ในการตัดสินใจที�ใช้ในการตัดสินทางการลงทุน ดงัที�กล่าวมาแล้วจะทําให้ผู้
วิเคราะห์โครงการลงทุนตดัสินใจได้ว่าควรลงทุนในโครงการนั 
น ๆ หรือไม่ โดยปกติโครงการที�ให้ค่าต่าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี 
ถือเป็นโครงการที�ควรลงทนุ อนัได้แก่ 

(ก) มลูคา่ปัจจบุนัของผลได้สทุธิของโครงการ (NPV) มีคา่มากกวา่ศนูย์ 
(ข) อตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (BCR) มีคา่มากกวา่ 1 
(ค) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีคา่สงูกวา่อตัราดอกเบี 
ยเงินกู้  หรือสงูกว่าต้นทนุของ

เงินทนุ 
(ง) ระยะเวลาคืนทนุคดิลด(DPB) มีระยะเวลาสั 
นที�สดุ 

 
 
3 งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

ทรงศิริ เตชะบุญ (2540) ได้ศกึษาวิจยัเรื�องการวิเคราะห์ต้นทนุ-ผลตอบแทนทางการเงินของการ
ลงทนุแฟรนไชส์ร้านคอนวีเนียนสโตร์ เพื�อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุแฟรนไชส์ร้านเซเว่น-อีเลฟ
เว่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยทําการเก็บประวัติยอดขายของร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นในจงัหวัดเชียงใหม่
จํานวน 20 สาขา ตั 
งแตปี่ พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2539 โดยแบง่เป็น 3 เขต เขตที� 1 เป็นสาขาที�เปิดบริการใน
ตําบลสเุทพ ตําบลช้างเผือก ตําบลศรีภมูิ ตําบลพระสิงห์และตําบลป่าตนั เขตที� 2 เป็นสาขาที�เปิดบริการใน
ตําบลหายยา ตําบลช้างคลาน และตําบลช้างม่อย และเขตที� 3 เป็นสาขาที�เปิดบริการในตําบลวัดเกต ุ
ตําบลหนองป่าครั�ง ตําบลหนองหอย และอําเภออื�น ๆ นอกเหนือจากอําเภอเมือง โดยนําประวตัิยอดขายมา
พยากรณ์ยอดขายในอนาคต 10 ปีข้างหน้าตามอายสุญัญาแฟรนไชส์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 
2549 โดยใช้วิธีถดถอยเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) จากนั 
นทําการวิเคราะห์
ต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน โดยการคํานวณหาคา่อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (B/C Ratio) 
อตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ(NPV) ระยะเวลาคืนทนุ และวิเคราะห์ความไหวตวัในแต่
ละเขต ซึ�งผลจากการศกึษาพบว่า ในเขตที� 1 อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (B/C Ratio) มีคา่เท่ากบั 
1.18 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 30.28 มูลคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) 2,780,000 บาท 
และระยะเวลาคืนทนุ 6 ปี 3 เดือน ในเขตที� 2 อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (B/C Ratio) มีคา่เท่ากบั 
1.05 อตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) เท่ากบัร้อยละ 19.01 มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) 694,000 บาท และ
ระยะเวลาคืนทนุ 8 ปี 5 เดือน ส่วนในเขตที� 3 อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (B/C Ratio) มีคา่เท่ากบั 
0.88 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 4.93 มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) -1,658,000 บาท และ
ต้องใช้ระยะเวลาคืนทนุ 11 ปี จึงจะสามารถคืนทนุได้ การวิเคราะห์ความไหวตวัของการลงทนุพบว่า เขตที� 
1 สามารถเพิ�มคา่ใช้จา่ยได้ถึง ร้อยละ 40.92 เขตที� 2 สามารถเพิ�มคา่ใช้จ่ายได้ถึง ร้อยละ 10.22 ส่วนเขตที� 
3 ไมเ่หมาะกบัการลงทนุ 
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ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ ในการลงทนุทําแฟรนไชส์ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เขตที�เหมาะสมกบัการ
ลงทนุที�สดุได้แก่เขที� 1 สว่นเขตที� 2 สามารถลงทนุได้แตค่วามเสี�ยงคอ่นข้างสงู สําหรับเขตที� 3 ไม่เหมาะสม
กบัการลงทนุ 

ทัศนีย์ บูรณุปกณ์ (2544) ได้ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้สกัแหง่หนึ�งในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยศกึษาจาข้อมลูต้นทนุและผลตอบแทนในระหว่างปี พ.ศ.
2537-2543 ด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินในภาพรวมของบริษัท กําหนดอตัราสว่นลดร้อยละ 10 

การศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ทางการเงินในภาพรวมของบริษัท มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ(NPV) เท่ากับ 135,416,919 บาท ผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) เท่ากับร้อยละ 
33.12 และอตัราสว่นของผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ(B/C ratio) มีคา่เทา่กบั 1.286 เทา่ 

การวิเคราะห์ความไวตอ่เหตกุารณ์เปลี�ยนแปลงภายใต้สถานการณ์สมมตุ ิ4 กรณี คือ 
กรณีแรก เมื�อสมมติอัตราส่วนลดเปลี�ยนแปลงลดลงเป็นร้อยละ 5.0 พบว่า NPV เท่ากับ 

189,186,411 บาท IRR เทา่กบั ร้อยละ 33.12 B/C ratio เท่ากบั 13.55 ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทนุ
บริษัทยงัสามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ 

กรณีที�สอง เมื�อสมมติอัตราส่วนลดเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 
นเป็นร้อยละ 15.0 พบว่า NPV เท่ากับ 
93,510,908 บาท IRR เท่ากบั ร้อยละ 33.12 B/C ratio เท่ากบั 1.219 ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทนุ
บริษัทยงัสามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ 

กรณีที�สาม เมื�อสมมติต้นทนุเพิ�มขึ 
นสงูสดุร้อยละ 28 ที�อตัราส่วนลดคงเดิม (ร้อยละ 10) รายได้คง
เดิม พบว่า NPV เท่ากับ 3,118,153 บาท IRR เท่ากับ ร้อยละ 10.49 B/C ratio เท่ากบั 1.005 ซึ�งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุ บริษัทยงัสามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ 

กรณีที�สี� เมื�อสมมตริายได้ลดลงสงูสดุ ร้อยละ 22 ที�อตัราส่วนลดคงเดิม (ร้อยละ 10) ต้นทนุคงเดิม 
พบว่า NPV เท่ากบั 1,675,932 บาท IRR เท่ากบั ร้อยละ 10.34 B/C ratio เท่ากับ 1.004 ซึ�งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การลงทนุ บริษัทยงัสามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ 

ปัญญา พเิชียรสุนทร (2540) ได้ทําการศกึษาการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของการลงทนุ
เป็นตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถปุระสงค์สองประการ คือ ประการแรกเพื�อศกึษา
ปริมาณความต้องการรถยนต์ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประการทีสองเพื�อศกึษาต้นทนุและผลตบแทนในการ
ลงทุนเป็นตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาครั 
งนี 
ทําให้ทราบถึงโอกาสในการ
ลงทนุเป็นตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ในจงัหวดัดงักลา่ว 

ในการศึกษานี 
ได้แยกพิจารณาการวิเคราะห์การลงทุนเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนออกเป็น 3 กรณีตามส่วนแบ่งการตลาดคือ ในกรณีของส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 30 ร้อย
ละ 35 และร้อยละ 40 ตามลําดบั 
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ผลการศกึษาพบวา่ ปริมาณความต้องการรถยนต์ในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนมีแนวโน้มเพิ�มขึ 
นทกุปี โดย
มีอตัราเพิ�มขึ 
นเฉลี�ยร้อยละ 7 ต่อปี ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุโดยวิธี การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนพบว่าการลงทุนเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั 
ง 3 กรณีมีความ
เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และเหมาะสมแก่การลงทุนทั 
งนี 
เพราะมูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิของ
โครงการมากกว่าศูนย์ในขณะที�อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนนั 
นมีค่ามากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการมีคา่สงูกวา่อตัราดอกเบี 
ยเงินกู้สงูสดุ 

ยิ�งไปกว่านั 
นการศึกษาเพื�อวิเคราะห์ความไหวตัวของการลงทุนได้แยกพิจารณาภายใต้
สถานการณ์ที�สมมุติขึ 
น 2 เหตกุารณ์ โดยในเหตกุารณ์แรกนั 
นจะสมมุติให้ทั 
ง 3 กรณีมีการเพิ�มของต้นทุน
ดําเนินงานขึ 
นร้อยละ 5 ในแตล่ะครั 
ง และในเหตกุารณ์ที�สองนั 
นเป็นเหตกุารณ์ที�ส่วนแบง่ตลาดลดลงเหลือ
ร้อยละ 25 ผลการศกึษาพบว่าในกรณีที�ส่วนแบง่ตลาดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 ไม่มีความเหมาะสมใน
การลงทุน แต่ในกรณีที�มีการเพิ�มของต้นทุนดําเนินงานพบว่ากรณีที�มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 30 
โครงการจะทนตอ่การเพิ�มของต้นทนุดําเนินงานได้เพียง ร้อยละ 4.81 เท่านั 
น กรณีที�มีส่วนแบง่การตลาด
ร้อยละ 35 โครงการลงทนุจะทนตอ่การเพิ�มต้นทนุดําเนินงานได้มากถึงร้อยละ 33.4 และกรณีที�มีส่วนแบง่
การตลาดร้อยละ 40 โครงการลงทุนจะทนต่อการเพิ�มต้นทุนดําเนินงานของโครงการได้ถึงร้อยละ 62 
ตามลําดบั 

พิษณุรักษ์ โพธิกุลชนันท์ (2545) ศึกษาเรื�องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ของกิจการร้านนมสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินในภาพรวมของกิจการ 
โดยกําหนดใช้อตัราสว่นลดที�ร้อยละ 10 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการนมสด เมื�อใช้อัตราส่วนลด (Discount 
Rate) 10% พบว่า มลูคา่ปัจจบุนัของผลตอบแทนสทุธิ (NPV) เท่ากบั 1,737,462.28 บาท อตัราส่วนของ
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากบั 48.43% อตัราส่วนของผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (B/C ratio) 
เทา่กบั 1.18 ซึ�งมีความเป็นไปได้ในการลงทนุ 

การวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี�ยนแปลง ภายใต้สถานการณ์สมมต ิ3 กรณี คือ 
 กรณีแรก เมื�อสมมติให้ผลตอบแทนคงที� ต้นทุนของกิจการสามารถเพิ�มขึ 
นได้ร้อยละ 16.8 มูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ มรค่าเท่ากับ 1,587,491.33 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
(IRR) เทา่กบัร้อยละ 10.12% และอตัราผลตอบแทนตอ่คา่ใช้จา่ยเทา่กบั 1.06 
 กรณีที�สอง เมื�อสมมตใิห้ต้นทนุการดําเนินงานคงที� ผลตอบแทนสามารถลดลงได้ร้อยละ 5.7 มลูคา่
ปัจจบุนัของผลตอบแทนสทุธิ มีค่าเท่ากบั 590,356.68 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
เทา่กบัร้อยละ 10.31% และอตัราผลตอบแทนตอ่คา่ใช้จา่ยเทา่กบั 1.06 
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 กรณีที�สาม เมื�อสมมติให้ต้นทุนการดําเนินงานเพิ�มขึ 
นร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 3.9 
มลูค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสทุธิมีคา่เท่ากับ 569,443.57 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(IRR) เทา่กบัร้อยละ 10.59% และอตัราผลตอบแทนตอ่คา่ใช้จา่ยเทา่กบั 1.06  
 ปิยะธิดา ตั Iงไพศาลกิจ (2551) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการร้านจําหน่าย
หนังสือในพื 
นที�เขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื�อประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้าน
จําหนา่ยหนงัสือที�เขตอําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยทําการศกึษาข้อมลูจากกลุ่มลกูค้าที�คาดว่าจะเป็น
ลูกค้าของโครงการ จํานวน 300 ราย โดยการใช้แบบสอบถามเพื�อสํารวจตลาดและพฤติกรรมการซื 
อ
หนังสือของกลุ่มเป้าหมาย และมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจํานวน 2 รายในเรื�องเกี�ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ ต้นทุน การบริหารจดัการร้าน จากข้อมูลที�ได้รับสามารถนํามาวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง
และมีผลตอ่การลงทนุ 
 ผลการศกึษาและการวิเคราะห์ทางการเงินแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทนุ เปิดร้าน
จําหน่ายหนงัสือในพื 
นที�เขตอําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยโครงการมีมูลค่าปัจจุบนัเท่ากับ 944,660 
บาท อตัราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 31 ระยะเวลาคืนทนุ 3.88 ปี จดุคุ้มทนุของโครงการต้องมี
ราบรับเท่ากบั 122,634.99 บาทตอ่เดือน อตัราส่วนแบง่การตลาดเท่ากบัร้อยละ 15 และอตัราเติบโตของ
ร้านเท่ากับร้อยละ 7 ไม่มีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า (ต้นทุนแปรผนัเพิ�มขึ 
น) และเมื�อนํามาวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการพบว่าปัจจยัที�สําคญัที�มีผลตอ่ความเป็นไปได้ในการลงทุน อนัดบัแรกคือ อตัราส่วน
ของสว่นแลง่การตลาด อนัดบัที�สองคือ อตัราส่วนลดที�ให้แก่ลกูค้าและอตัราการขยายกิจการ โดยโครงการ
ร้านจําหน่ายหนังสือมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยที�สุดเมื�อมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ อัตรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากับศนูย์ เท่ากับร้ายละ 10.685 และสามารถมีอตัราการขยายตวัของกิจการน้อย
ที�สดุเมื�อมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิเทา่กบัศนูย์ อตัราผลตอบแทนภายในเทา่กบัศนูย์ เทา่กบัร้อยละ 0.598 
 สุกิจ แป้นประสิทธิJ (2545) ศกึษาเรื�องการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ
จําหนา่ยปลาสวยงามในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถปุระสงค์ 2 ประการดงันี 
 (1) เพื�อวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจจําหน่ายปลาสวยงาม และ (2) เพื�อวิเคราะห์ความไวตอ่การ
เปลี�ยนแปลงของธุรกิจจําหน่ายปลาสวยงามเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลตอบแทน วิธีการศึกษานี 
ได้แบ่ง
การศึกษาเป็น 2 กรณี คือ กรณีที� 1 เจ้าของกิจการลงทนุในธุรกิจทั 
งหมด โดยไม่มีแหล่งเงินจากการกู้ ยืม 
กรณีที� 2 ลงทนุโดยกู้จากธนาคารพาณิชย์ ได้กําหนดอายขุองโครงการเป็นเวลา 5 ปี และการวิเคราะห์ทาง
การเงินประกอบด้วย มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
 ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจที�เจ้าของกิจการลงทุนในธุรกิจทั 
งหมด มีความเหมาะสมในการลงทุน 
โดยมรมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) เท่ากบั 316,895.01 บาท ซึ�งมากกว่า 0 (ศนูย์) อตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เท่ากับ 44.786% ซึ�งมากกว่าอัตราดอกเบี 
ยเงินกู้ ยืมที� 9.75% ส่วนกรณีลงทุนโดยกู้ จากธนาคาร
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พาณิชย์มีมูลค่าปัจจุบนั (NPV) เท่ากับ 26,581.75 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 
13.081% 
 การวิเคราะห์ความไว โดยมีการเปลี�ยนแปลงราคาขายปลาต่อหน่วยลดลง 3% และ 5% แล้วทํา
การวิเคราะห์ทางการเงินว่ามีความเปลี�ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ความไวพบว่าถ้ามีการ
เปลี�ยนแปลงผลตอบแทน คือราคาขายปลาตอ่หน่วยลดลง การกู้ เงินจากธนาคารพาณิชย์ จะไม่เหมาะสม
ตอ่การลงทนุครั 
งนี 
 

สุรศักดิJ วงศ์ปราโมทย์ (2548) ได้วิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้าน ล้าง 
อดั ฉีดแห่งหนึ�งในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยนํา
การประมานการต้นทุนและผลตอบแทนที�ได้มาวิเคราะห์ และคํานวณอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ(NPV) อตัราผลตอบแทนต่อต้นทนุ(B/C ratio) ระยะเวลาคืนทนุ(PB) โดยกําหนดอายุ
ของธุรกิจเป็นเวลา 5 ปี เวลาการทํางาน 360 วนั/ปี กําหนดอตัราคิดลดที�ร้อยละ 10 คิดจากคา่เสียโอกาส
เนื�องจากเป็นการลงทนุขนาดเล็กใช้ทนุของผู้ประกอบการเอง 

ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจร้าน ล้าง อกั ฉีด แห่งนี 
มีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) เท่ากับร้อยละ 
108 อตัราผลตอบแทนสุทธิ(NPV) เท่ากับ 254,736.97 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน(B/C ratio) 
เทา่กบั 1.14 ระยะเวลาคืนทนุ (PB) คือ 10 เดือน 28 วนั โครงการจงึมีความเป็นไปได้ที�จะลงทนุ 
 



บทที� 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั �นตอน ดงันี � 
1. การกําหนดข้อมลูและแหลง่ข้อมลู 
2. การสร้างเครื%องมือที%ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การกาํหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูล 
ในการศึกษาครั �งนี � ได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจัด

จําหนา่ยเครื%องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมลูที%ใช้ในการศกึษาครั �งนี �ได้มาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์จากผู้ ประกอบการ ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที%เกี%ยวข้อง ดงันี � 
 

แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลที%นํามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซึ%งผู้ วิจยัได้ทําการรวบรวมจากแหลง่ข้อมลู ดงันี � 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ

ร้านจําหน่ายเครื%องปรับอากาศที%ทําการการศึกษาในครั �งนี � ข้อมูลที%ได้รับนั �น สามารถนํามาใช้ใน
การประมาณการต้นทนุและคา่ใช้จา่ยเพื%อใช้ในการคํานวณผลตอบแทนการลงทนุ 

2. ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ งานวิจยั 
รายงาน บทความ รวมถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื%องปรับอากาศ ได้แก่ ข้อมูลเกี%ยวกับสถิติการผลิตเครื%องปรับอากาศ จากสํานกังานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม ข้อมลูอตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจําและอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ลกูค้าชั �นดี จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงรายงานการวิจัยที%เกี%ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทนุในธุรกิจจดัจําหนา่ย ที%มีลกัษณะเดียวกบัโครงการที%ทําการศกึษาครั �งนี � 
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การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
1. ลกัษณะเครื%องมือที%ใช้ในการศกึษา 

    เครื%องมือที%ใช้ในการศึกษาครั �งนี � เป็นแบบสมัภาษณ์ ซึ%งผู้ วิจยัได้สร้างขึ �นเพื%อใช้ในการ
วิเคราะห์ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื%องปรับอากาศในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

2. การสร้างเครื%องมือที%ใช้ในการวิจยั 
  การสร้างเครื%องมือที%ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยัการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการลงทนุในธุรกิจจกัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานครครั �งนี � มีขั �นตอนดงันี �  
     2.1 ผู้ วิจยัได้ศกึษาตํารา เอกสารและงานวิจยัเกี%ยวกบัต้นทนุของโครงการจดัจําหน่าย

เครื%องปรับอากาศ เพื%อนําข้อมูลเหล่านี �มาศกึษาและสร้างเป็นแบบสมัภาษณ์เกี%ยวกบัต้นทนุของ
โครงการ 

    2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจัดจําหน่ายเครื%องปรับอากาศ ประกอบด้วย
ข้อมลูคําถาม ซึ%งแบง่ได้ 3 ขั �นตอนดงันี � 

    ตอนที% 1 ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์เกี%ยวกบัลกัษณะของโครงการ 
ตอนที% 2 ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์เกี%ยวกบัต้นทนุของโครงการ 

 ตอนที% 3 ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์เกี%ยวกบัผลตอบแทนของโครงการ 
     2.3 นําแบบสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครั �งนี � มีข้อมลู 2 ชนิด คือ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเกี%ยวกับรายได้จากการจดัจําหน่ายเครื%องปรับอากาศ 

คา่ใช้จา่ยเพื%อการลงทนุ และคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการ 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเกี%ยวกบัสถิติการผลิตเครื%องปรับอากาศ จากสํานกังาน

เศรษฐกิจอตุสาหกรรม ข้อมลูอตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจําและอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ลกูค้าชั �นดี จาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมลูปฏิบตัดิงันี � 
1. การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัได้จดัทําขอความร่วมมือในการทําวิจยัจากผู้ประกอบการ

ธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี%ยวกับต้นทุนของโครงการ ผู้ วิจยัได้จากการสมัภาษณ์ด้วย
ตนเอง โดยใช้แบบสมัภาษณ์ที%สร้างขึ �นในการรวบรวมข้อมลู 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ข้อมลูต้นทนุและรายได้ นําข้อมลูที%ได้มาจากการสมัภาษณ์

มาทําการหาค่าเฉลี%ยวิเคราะห์ทางการเงิน โดยการวิเคราะห์และประเมินต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ การประเมินโครงการนั �นจําเป็นต้องประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนให้ชดัเจน
ถกูต้อง เพื%อป้องกนัการคํานวณผิดพลาด ซึ%งตวัแปรด้านต้นทนุและผลตอบแทนประกอบด้วย 
  

การวิเคราะห์ข้อมลูมีขั �นตอนการศกึษา ดงันี � 
ขั &นตอนที� 1  
การประมาณต้นทนุและผลตอบแทนตา่ง ๆ ที%เกิดขึ �น 
การประมาณการต้นทนุ 
1. คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ ประกอบด้วย 

1.1 คา่ตกแตง่สถานที% 
1.2 คา่อปุกรณ์สํานกังาน 
1.3 คา่ชั �นแสดงสินค้า 
1.4 คา่เครื%องปรับอากาศ 
1.5 คา่เซ้งอาคารพาณิชย์ 

2. คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 
  2.1 คา่เชา่อาคาร 
  2.2 คา่สาธารณปูโภค 
  2.3 คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด 
  2.4 เงินเดือนพนกังาน 
  2.5 คา่ภาษีป้าย 
  2.6 คา่ภาษีโรงเรือนและที%ดนิ 
  2.6 คา่ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
  

การประมาณการผลตอบแทนของโครงการ 
        ผลตอบแทน ประกอบด้วย รายได้จากการจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศตอ่ปี 
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 ขั &นตอนที� 2 
 นํางบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดมาวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์วัดความคุ้มค่าการ
ลงทุน ประกอบด้วย กระแสเงินสดสุทธิ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ ระยะเวลาคืนทนุ และการวิเคราะห์ความไว 
 ขั &นตอนที� 3 
 นําผลการวดัความคุ้มคา่การลงทนุมาตดัสินใจว่าจะลงทนุหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ที%ใช้ในการ
ตดัสินใจการลงทนุเพื%อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการมีสตูรการคํานวณ ดงันี � 
 1. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value: NPV) 
 การวิเคราะห์โครงการจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยคํานวณมูลค่าปัจจุบนัของผลได้สทุธิของ
โครงการโดยการหาผลตา่งระหว่างมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับหรือผลได้ กบัมลูคา่ปัจจบุนั
ของกระแสเงินสดจา่ยหรือต้นทนุ ซึ%งเขียนสตูรการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิดงันี � 
 

  NPV  =  PVb  -  PVc 
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 PVb = มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับ   
 PVc  = มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุ 
 Co  = คา่ลงทนุในปีปัจจบุนั     
 Ct   = ต้นทนุในปีที% t 
 Bt   = ผลตอบแทนในปีที% t      
 t    = ระยะเวลาที% 1, 2, 3,…,n 
 i    = อตัราการคดิลด (discounted rate) 
 n = อายโุครงการ 
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หลกัเกณฑ์ที%ใช้ในการตดัสินใจลงทนุ 
 (1) ถ้าผลของ NPV > 0 ยอมรับการลงทุนของโครงการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื%องปรับอากาศนี �คุ้มค่า ผลประโยชน์ที%ได้จากโครงการที%มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายของโครงการที%
เกิดขึ �น 
 (2) ถ้าผลของ NPV = 0 การลงทนุของโครงการธุรกิจจดัจําหน่ายเครื%องปรับอากาศนี � ให้
ผลประโยชน์และคา่ใช้จ่ายของโครงการที%เกิดขึ �นเท่ากนัพอดี ผู้สนใจลงทนุจะลงทนุหรือไม่ก็ให้ผล
ไมต่า่งกนั 
 (3) ถ้าผลของ NPV < 0 ปฏิเสธการลงทุนของโครงการลงทุนธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื%องปรับอากาศนี �ไม่คุ้มค่า ผลประโยชน์ที%ได้จากโครงการมีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของโครงการที%
เกิดขึ �น 
 

2. อตัราสว่นของผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (Benefit – Cost Ratio: BCR) 
 

  อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ   
c

b

PV

PV
=  

 
หลกัเกณฑ์ที%ใช้ในการตดัสินใจลงทนุ   
 ถ้า BCR  ≥ 1 ยอมรับโครงการลงทนุธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ 
 ถ้า BCR  <  1  ปฏิเสธโครงการลงทนุธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื%องปรับอากาศ 
 

3. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
  

IRR (หรือ i) ที%ทําให้ : 
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หลกัเกณฑ์ที%ใช้ในการตดัสินใจลงทนุ 
 จะพิจารณาจากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) กับต้นทุนค่าเสียโอกาส
ของเงินลงทนุ หรืออตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจํา 
 ถ้า IRR > 1.5 ควรลงทนุในโครงการ เพราะสามารถให้ผลตอบแทนที%สงูกว่าคา่เสียโอกาส
ของการใช้เงินทนุ 
 ถ้า IRR = 1.5 ไมมี่ความแตกตา่งระหวา่งลงทนุหรือไมล่งทนุ 
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 ถ้า IRR < 1.5 ไม่ควรลงทนุในโครงการ เพราะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าคา่เสียโอกาสของ
การใช้เงินลงทนุ 
 

4. ระยะเวลาคืนทนุคดิลด (Discounted Payback Period : DPB)  
 

DPB  = จํานวนปีก่อนคืนทนุ (ปี)  +             มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสว่นที%ยงัไม่ได้คืนทนุ
 

           มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิที%เกิดขึ �นในปีที%คืนทนุ 
  
 โดยระยะเวลาคืนทนุคิดลด (DPB) ที%เหมาะสมตอ่การตดัสินใจลงทนุจะต้องมีระยะเวลา
สั �นที%สดุ 
  

5. การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivities Analysis)  
โดยผู้ วิจยัได้กําหนดเป็น 3 กรณี ดงันี � 

กรณีที% 1 กําหนดให้คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ%มขึ �น 
กรณีที% 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ%มขึ �นในอตัราร้อยละ 5 ขณะที%ผลตอบแทนของ

โครงการและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที% 
กรณีที% 1.2 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ%มขึ �นในอตัราร้อยละ 10 ขณะที%ผลตอบแทนของ

โครงการและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที% 
กรณีที% 2 กําหนดให้ผลตอบแทนของโครงการลดลง 
กรณีที% 2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตราร้อยละ 5 ขณะที%ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที% 
กรณีที% 2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที%ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที% 
กรณีที% 3 กําหนดให้คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ%มขึ �น ผละตอบแทนของโครงการลดลง 

ที%เกิดขึ �นพร้อม ๆ กนั  
กรณีที% 3.1 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ%มขึ �นในอตัราร้อยละ 5 ผลตอบแทนของโครงการ

ลดลงในอตัราร้อยละ 5 ขณะที%คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที% 
กรณีที% 3.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ%มขึ �นในอัตราร้อยละ 10 ผลตอบแทนของ

โครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที%คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที% 



บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
ผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ ในเขตมีนบรีุ 

กรุงเทพมหานคร แบง่ผลการศกึษาได้ดงันี * 
1. ข้อมลูทั"วไปของโครงการลงุทนุธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ 
2. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

2.1 การประมาณการต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการ 
2.2 การประมาณงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด 
2.3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ 

3. ผลการวิเคราะห์ความเสี"ยงทางการเงิน 
3.1 การวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี"ยนแปลง 

 
1. ข้อมูลทั�วไปของโครงการลุงทนุธุรกจิจาํหน่ายเครื�องปรับอากาศ 

โครงการลงุทนุธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็น
อาคารพาณิชย์สงู 4 ชั *นขนาด 4x12 เมตร 2 คหูา พื *นที"ใช้สอยอาคารรวม 384 ตาราเมตร สามารถวางชั *น
แสดงเครื"องปรับอากาศได้จํานวน 10 ชดุ  
 
2. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิของโครงการ 

2.1 การประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
การประมาณการต้นทุน 

สําห รับการดําเนินโครงการลงทุนในธุ ร กิจ จําหน่าย เครื" องป รับอากาศในเขตมีนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ"มแรก และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ในการประมาณการต้นทุนเฉลี"ยต่อร้านโดยอ้างอิงจากข้อมูลที" ได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการ จํานวน 4 ร้าน ในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร ที"มีลกัษณะการดําเนินงาน และขนาดของร้าน
ที"คล้ายคลงึกนั การกําหนดราคาใช้ราคาเฉลี"ยของแตล่ะรายการเพื"อนํามาใช้ในประกอบการคํานวณ ดงันี * 

1. คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ เป็นเงิน 1,313,000 บาท ดงันี * 
  1.1 คา่ตกแตง่สถานที" ประกอบด้วย งานทาสี ตดิกระจก เดนิระบบไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ 
สําหรับพื *นที"ร้านขนาด 192 ตารางเมตร มีคา่ใช้จา่ยประมาณ 65,000 บาท 
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  1.2 คา่อปุกรณ์สํานกังาน ซึ"งประกอบด้วย 
   1.2.1 เครื"องแฟ็กซ์ จํานวน 1 เครื"อง ราคาประมาณเครื"องละ 5,000 บาท คา่เสื"อม

ราคาเป็นแบบเส้นตรง 5 ปี ไมมี่มลูคา่ซาก ราคาปีละ 1,000 บาท 
   1.2.2 เครื"องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื"อง ราคาเครื"องละ 25,000 บาท คิดค่า
เสื"อมราคาปีละ 5,000 บาท 

1.2.3 เครื"องปริ *นเตอร์ จํานวน 1 เครื"อง ราคาเครื"องละ 15,000 บาท คิดคา่เสื"อม
ราคาปีละ 3,000 บาท 
   1.2.4 โต๊ะทํางาน ประกอบด้วยโต๊ะ 2 ตวั เก้าอี * 6 ตวั ราคาประมาณ 10,000 บาท 
คดิคา่เสื"อมราคาปีละ 2,000 บาท 
   1.2.5 ตู้ เอกสาร ราคาประมาณ 3,000 บาท คดิคา่เสื"อมราคาปีละ 600 บาท 
  1.3 ชั *นแสดงสินค้า ขนาด จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 
บาท คดิคา่เสื"อราคาปีละ 30,000 บาท 
  1.4 ค่าเครื"องปรับอากาศ เนื"องจากพื *นที"ของโครงการมีขนาด 64 ตารางเมตร จึงต้องใช้
เครื"องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ติดตั *งจํานวน 2 เครื"อง ราคาประมาณเครื"องละ 20,000 บาท รวม
เป็นเงิน 40,000 บาท คดิคา่เสื"อมราคาปีละ 8,000 บาท 
  1.5 ค่าเซ้งอาคารพาณิชย์ ตลอดอายุโครงการ จํานวน 5 ปี มีค่าเซ้งอาคารประมาณ 
1,000,000 บาท  
 
 2. คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

 2.1 คา่เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั *น 2 คหูา พื *นที" 96 ตารางเมตร (กว้าง 8 เมตร x ยาว 12 
เมตร x 2 ชั *น) มีคา่เช่าโดยเฉลี"ยประมาณเดือนละ 40,000 บาท อายสุญัญาเช่า 5 ปี หรือคิดเป็นปีละ 
480,000 บาท 

 2.2 ค่าสาธารณูปโภค โดยเฉลี"ยเดือนละ 5,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินปีละ 66,000 
บาท ในปีที" 2-5 กําหนดให้มีอตัราการขยายตวัของคา่ใช้จ่ายนี *ตามอตัราการขยายตวัของธุรกิจจําหน่าย
เครื"องปรับอากาศที"อตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี สามารถแบง่ได้ตามรายละเอียด ดงันี * 

       2.2.1 คา่ไฟฟ้าเฉลี"ย ประมาณเดือนละ 5,000 บาท ตลอดปีคดิเป็นเงิน 60,000 บาท 
       2.2.2 คา่นํ *าประปาเฉลี"ย ประมาณเดือนละ 500 บาท ตลอดปีคดิเป็นเงิน 6,000 บาท  
 2.3 ค่าวัสดสุิ *นเปลือง ได้แก่ กระดาษแฟ็กซ์ และวัสดุสํานักงาน ประมาณเดือนละ 500 

บาท หรือประมาณปีละ 6,000 บาท ในปีที" 2-5 กําหนดให้มีอตัราการขยายตวัของคา่วสัดสุิ *นเปลืองเพิ"มขึ *น
ร้อยละ 3 ตอ่ปี ตามอตัราการขยายตวัของธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ 
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 2.4 เงินเดือนพนกังาน ประกอบด้วย ผู้จดัการ 1 คน เงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท 
พนกังานขาย 2 คน เงินเดือนคนละ 8,000 บาท คดิเป็นเงิน 16,000 บาท พนกังานติดตั *ง จํานวน 2 คน คิด
เป็นเงิน 16,000 บาท เงินเดือนคนละ 8,000 บาท รวมคิดเป็นเงินเดือนละ 42,000 บาท คิดเป็นเงินปีละ 
504,000 บาท ในปีที" 2-5 กําหนดให้มีอตัราการเพิ"มขึ *นเป็นไปตามอตัราเงินเฟ้อ แตไ่มเ่กินร้อยละ 3 ตอ่ปี 

 2.5 คา่ภาษีป้าย ตามพระราชบญัญตัภิาษีป้าย ฉบบัที" 2 ปี พ.ศ. 2534 กําหนดให้จดัเก็บ
ภาษีจากป้ายแสดงชื"อยี"ห้อหรือเครื"องหมายที"ใช้ประกอบการค้า สําหรับป้ายที"มีอกัษรไทยปนกบัอกัษร
ตา่งประเทศและหรือปนกบัภาพ และหรือแสดงเครื"องหมายอื"นให้คิดอตัรา 20 บาท ตอ่ 500 ตาราง
เซนตเิมตร สําหรับป้ายร้านขนาด 50 x 800 ซม. คิดเป็นคา่ใช้จา่ยปีละ 1,600 บาท 

 2.6 คา่ภาษีโรงเรือนและที"ดิน ตามพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและที"ดิน พ.ศ. 2475 
กําหนดให้โรงเรือนสิ"งปลกูสร้างที"ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจ ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที"ดนิในอตัราร้อยละ 
12.5 ของคา่เชา่รายปี คดิเป็นเงินคา่ใช้จา่ยปีละ 60,000 บาท 

 2.7 คา่เสื"อมราคาอปุกรณ์สํานกังานที"ใช้ในธุรกิจใช้วิธีคิดคา่เสื"อมตามวิธีเส้นตรง ไมมี่
มลูคา่ซาก เนื"องจากอปุกรณ์สํานกังานดงักลา่ว เมื"อสิ *นอายกุารใช้งานแล้วไมส่ามารถนําไปใช้ประโยชน์อื"น
ได้ 
 
ตาราง 3 แสดงการคํานวณต้นทนุคา่เสื"อมราคาของสินทรัพย์ 

หนว่ย : บาท 

รายการ มลูคา่สินทรัพย์ อายกุารใช้งาน(ปี) คา่เสื"อมราคาตอ่ปี 
1. คา่ตกแตง่สถานที" 65,000 5 13,000 

2. เครื"องปรับอากาศ 40,000 5 8,000 
3. เครื"องแฟ็กซ์ 5,000 5 1,000 
4. เครื"องคอมพิวเตอร์ 25,000 5 5,000 
5. เครื"องปริ *นเตอร์ 15,000 5 3,000 

6. โต๊ะทํางาน 10,000 5 2,000 

7. ตู้ เก็บเอกสาร 3,000 5 600 

8. ชั *นแสดงสินค้า 150,000 5 30,000 

รวมคา่เสื"อมราคา   62,600 

 
ที"มา : จากการสมัภาษณ์ 
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  2.8 คา่ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา เงินที"ผู้ประกอบการได้มาจากการจดัจําหนา่ย
เครื"องปรับอากาศถือเป็นเงินได้จากธุรกิจพาณิชย์ตามมาตรา 40(8) ซึ"งผู้ มีเงินได้สามารถยื"นหกัคา่ใช้จ่ายได้
ตามจําเป็นและสมควร ตามที"ได้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ฉบบัที" 470 (พ.ศ.2551) โดยยื"นแบบแสดง
รายการภาษี โดยนําเงินได้ตั *งแตเ่ดือนมกราคม-ธนัวาคม กรอกแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และคํานวณ
ภาษีในอตัราก้าวหน้าร้อยละ 10, 20 และ 30 ดงัตารางที" 4 และ 5 
 
ตาราง 4 แสดงอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

หนว่ย : บาท 

เงินได้สทุธิ 
ชว่งเงินได้สทุธิ 

แตล่ะขั *น 
อตัราภาษี 

ร้อยละ 
ภาษีแตล่ะขั *น 

เงินได้สทุธิ 
ภาษีสะสม 

สงูสดุของขั *น 

1 - 150,000 150,000 ได้รับยกเว้น - - 

150,001 - 500,000 350,000 10 35,000 35,000 

500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000 

1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000 

4,000,001 บาทขึ *นไป  37   

 
ที"มา : กรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ตาราง 5 แสดงการคํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
หนว่ย : บาท 

รายการ อตัราภาษี          ปีที" 1          ปีที" 2         ปีที" 3        ปีที" 4        ปีที" 5 
รายได้จากการจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ  9,720,000 10,011,600 10,311,948 10,621,306 10,939,945 
หกั ต้นทนุสนิค้า  7,776,000 8,009,280 8,249,558 8,497,045 8,751,956 
รายได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุสนิค้า  1,944,000 2,002,320 2,062,390 2,124,261 2,187,989 
หกั คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน  1,117,600 1,134,880 1,152,678 1,177,011 1,189,894 
      รายได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย  826,400 867,440 909,712 947,250 998,095 
หกั คา่ลดหยอ่นสาํหรับผู้มีเงินได้  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
เงินได้สทุธิ  796,400 837440 879,712 917,250 968,095 
คํานวณภาษีเงินได้       
1 - 150,000 ยกเว้น        ยกเว้น         ยกเว้น           ยกเว้น           ยกเว้น           ยกเว้น 
150,001 - 500,000 10% 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
500,001 - 1,000,000 20% 59,280 67,480 75,942 83,450 93,619 
1,000,001 - 4,000,000 30% - - - - - 

ภาษีเงินได้  94,280 102,488 110,942 118,450 128,619 

 
จากตาราง 5 การคํานวณภาษีเงินได้ของผู้ประกอบกาธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ จะใช้วิธีการคํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดามาตรา 40(8) เงินได้

สทุธิที"ได้รับจากการจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศในตาราง 12 หกัคา่ใช้จา่ยจริงและคา่ลดหย่อนสําหรับผู้ มีเงินได้ จํานวน 30,000 บาท จะถกูนําไปคํานวณภาษี
ตามลําดบัขั *นเงินได้

3
6
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2.9 คา่เสียโอกาสของเงินลงทนุที"ผู้ประกอบการนํามาใช้ในโครงการลงทนุ จํานวน 
1,313,000 บาท จะมีต้นทนุคา่เสียโอกาสจากดอกเบี *ยเงินฝากที"ได้รับ ซึ"งคิดตามอตัราดอกเบี *ยของเงินฝาก
ประจําสทุธิแบบทบต้น ตามอตัราดอกเบี *ยเงินฝากประจําสทุธิแบบทบต้นสงูสดุของธนาคารพาณิชย์ที"จด
ทะเบียนในประเทศไทย ในอตัราดอกเบี *ยร้อยละ 3 ตอ่ปี (เมื"อวนัที" 31 มีนาคม 2554) 
 
ตาราง 6 แสดงการคํานวณต้นทนุคา่เสียโอกาสของเงินลงทนุ 

หนว่ย : บาท 

ปีที" 
เงินต้น 
(บาท) 

ดอกเบี *ยรับ 
(ร้อยละ 3) 

ภาษีหกั ณ ที"จา่ย 
(ร้อยละ 15) 

ดอกเบี *ยรับสทุธิ
(บาท) 

1 1,313,000 39,390 5,909 33,481 

2 1,346,481 40,394 6,059 34,335 

3 1,380,816 41,424 6,214 35,210 

4 1,416,026 42,481 6,372 36,109 

5 1,452,135 43,564 6,535 37,029 

 
ที"มา : จากการคํานวณ  

 
จากรายละเอียดของต้นทุนในการลงทุนและต้นทุนในการดําเนินงานธุรกิจจัดจําหน่าย

เครื"องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ดงักล่าวข้างต้น สามารถแสดงเป็นรายละเอียดต้นทุนที"
เกิดขึ *นในแตล่ะปีได้ดงัตาราง 7 โดยต้นทนุปีที" 0 เป็นคา่ใช้จ่ายในการลงทนุหรือต้นทนุเริ"มแรก ส่วนปีที" 1-5 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือต้นทนุในการดําเนินงาน เพื"อใช้ในการดําเนินงาน เพื"อใช้ในการจดัทํา
ประมาณการงบกําไรขาดทนุ และนําไปจดัทํางบกระแสเงินสดตอ่ไป 
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ตารางที" 7 แสดงรายการต้นทนุของธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
หนว่ย : บาท 

รายการ ปีที� 0 ปีที�1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 
1. คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ       

   1.1 คา่ตกแตง่สถานที" 65,000      

   1.2 คา่คิดตั *งเครื"องปรับอากาศ 40,000      

   1.3 คา่อปุกรณ์สาํนกังาน 58,000      

   1.4 คา่ชั *นแสดงสนิค้า 150,000      

   1.5 คา่เซ้งอาคารพาณิชย์ 1,000,000      

 1,313,000      

2. คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน       

   2.1 คา่เชา่อาคาร  480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

   2.2 คา่สาธารณปูโภค  66,000 67,980 70,019 72,120 74,284 

   2.3 คา่ใช้จ่าเบ็ดเตลด็  6,000 6,180 6,365 6,556 6,753 

   2.4 เงินเดือนพนกังาน  504,000 519,120 534,694 550,735 567,257 

   2.5 คา่ภาษีป้าย  1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

   2.6 คา่ภาษีโรงเรือนและที"ดิน  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

   รวมต้นทนุ 1,313,000 1,117,600 1,134,880 1,152,678 1,177,011 1,189,894 

   ภาษีเงินได้ - 94,280 102,488 110,942 118,450 128,619 

   รวมต้นทนุทั *งสิ *น 1,313,000 1,211,880 1,237,368 1,263,620 1,295,461 1,318,513 

 
ที"มา : จากการคํานวณ 
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การประมาณการผลตอบแทนของโครงการ 

ผลตอบแทนหรือรายได้จากโครงการ คํานวณจากราคาเครื"องปรับอากาศโดยเฉลี"ยตอ่เครื"อง คณู
กบัจํานวนยอดจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศโดยเฉลี"ย พบวา่ยอดจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศโดยเฉลี"ยวนัละ 
1.5 เครื"อง ตอ่เดือนเฉลี"ยเดือนละ 45 เครื"อง หรือปีละ 540 เครื"อง 

ดงันั *นจากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ทําให้ประมาณจํานวนยอดจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศทั *งสิ *น
เดือนละ 45 เครื"อง หรือปีละ 450 เครื"อง และราคาเครื"องปรับอากาศเฉลี"ยเครื"องละ 18,000 บาท ดงัตาราง 
8 
 
ตาราง 8 ราคาเครื"องปรับอากาศเฉลี"ย 

หนว่ย : บาท 

ราคาเครื"องปรับอากาศเฉลี"ย จํานวน คา่ถ่วงนํ *าหนกั ราคาถ่วงนํ *าหนกั 
10,000-20,000 35 15,000 525,000 
21,000-30,000 7 25,500 178,500 

31,000-40,000 3 35,500 106,500 

รวม 45  810,000 

ราคาเครื"องปรับอากาศเฉลี"ยตอ่ 1 เครื"อง 18,000 

 
ที"มา : จากการสมัภาษณ์ 

 
ดงันั *น รายได้จากการจดัจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ ในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานครในแตล่ะปี

สามารถคํานวณได้ดงันี * 
 

รายได้ตอ่ปี  =  ราคาเครื"องปรับอากาศเฉลี"ยตอ่เครื"อง x จํานวนเครื"องปรับอากาศเฉลี"ยตอ่ปี  
        =  18,000  x 540 
       = 9,720,000 บาท 
         

ฉะนั *น รายได้ของธุรกิจจําหน่ายเครื"องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เท่ากับปีละ 
9,720,000 บาท และจากรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น สามารถแสดงเป็นรายได้ในแตล่ะปีตลอดระยะเวลา
ของโครงการ 5 ปี ได้ดงัตาราง 9 โดยกําหนดให้ราคาเครื"องปรับอากาศเฉลี"ยตอ่เครื"องคงที"ตลอดระยะเวลา 
5 ปี และกําหนดให้อัตราการขยายตวัของธุรกิจจําหน่ายเครื"องปรับอากาศเพิ"มขึ *นร้อยละ 3 ต่อปีตามที"
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สํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ SMEs. ในปี พ.ศ. 
2553 วา่จะมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี 
 
ตาราง 9 แสดงประมาณการรายได้ 

หนว่ย : บาท 

ประมาณการรายได้ตอ่ปี ประมาณการรายได้ 
ปีที" 0 - 
ปีที" 1 9,720,000 
ปีที" 2 10,011,600 
ปีที" 3 10,311,948 
ปีที" 4 10,621,306 
ปีที" 5 10,939,945 
รวม 51,604,799 

 
ที"มา : จาการคํานวณ 

 
2.2 การประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด 
1. การประมาณการงบกําไรขาดทนุ เป็นการประมาณการงบการเงินที"แสดงให้เห็นถึงข้อมลู

เกี"ยวกบัผลการดําเนินงานในชว่งตลอดอายโุครงการ คือ 5 ปี ประกอบด้วยรายได้และคา่ใช้จา่ยในแตล่ะปี
วา่จะมีกําไรหรือขาดทนุ ซึ"งการประมาณงบกําไรขาดทนุนี *จะนําไปใช้ในการจดัทํางบกระแสเงินสดตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 10 การประมาณงบกําไรขาดทนุของธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ 
หนว่ย : บาท 

รายการ            ปีที" 1           ปีที" 2            ปีที" 3            ปีที" 4            ปีที" 5 
รายได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุเครื"องปรับอากาศ 1,944,000 2,002,320 2,062,390 2,124,261 2,187,989 
หกั คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 1,117,600 1,134,880 1,152,678 1,177,011 1,189,894 
     คา่เสื"อมราคา 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 
     คา่ใช้จ่ายตดัจา่ย(คา่เซ้ง) 1,000,000     
     คา่เสียโอกาสเงินลงทนุ 33,481 34,335 35,210 36,109 37,029 
กําไรสทุธิก่อนหกัภาษี -269,681 770,505 811,902 848,541 898,466 
หกั ภาษีเงินได้ 94,280 102,488 110,942 118,450 128,619 
กําไรสทุธิ -363,961 668,017 700,960 730,091 769,847 

 
จากตาราง 10 การคํานวณกําไรขาดทนุจากการลงทนุในธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศในเขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร สามารถคํานวณได้ โดยนํารายได้

จากการจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศในตาราง 9 หกัคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานในตาราง 7 คา่เสื"อมราคาในตาราง 3 และคา่ใช้จา่ยตดัจา่ยจากคา่เซ้งอาคารพาณิชย์ 
เป็นเงิน บาท คา่เสียโอกาสในการลงทนุ ในตาราง 6 และหกัภาษีเงินได้ในตาราง 5 

4
1
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2. การประมาณงบกระแสเงินสด 
การประมาณงบกระแสเงินสด ทําให้ทราบการเคลื"อนไหวของกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสด

ออกของโครงการ ซึ"งผลการประมาณการงบกระแสเงินสดนี *จะนําไปใช้ในการคํานวณผลตอบแทนของ
โครงการ ตั *งแตเ่ริ"มโครงการจนกระทั"งสิ *นสดุโครงการ สามารถสรุปเป็นกระแสเงินสดของโครงการ ดงัตาราง 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 11 การประมาณการงบกระแสเงินสดลว่งหน้า 
หนว่ย : บาท 

รายการ        ปีที" 0        ปีที" 1       ปีที" 2      ปีที" 3       ปีที" 4      ปีที" 5 
กระแสเงินสดรับ       
     รายได้จากการจําหน่ายเครื"องปรับอากาศ  9,720,000 10,011,600 10,311,948 10,621,306 10,939,945 

     หกั ต้นทนุสินค้า  7,776,000 8,009,280 8,249,558 8,497,045 8,751,956 
           รวมกระแสเงินสดรับ  1,944,000 2,002,320 2,062,390 2,124,261 2,187,989 
กระแสเงินสดจา่ย       
     คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ 1,313,000      
     คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  1,117,600 1,134,880 1,152,678 1,177,011 1,189,894 
     ภาษีเงินได้  94,280 102,488 110,942 118,450 128,619 
           รวมกระแสเงินสดจ่าย  1,211,880 1,237,368 1,263,620 1,295,461 1,318,513 

กระแสเงินสดสทุธิ  732,120 764,952 798,770 828,800 869,476 

 
จากตาราง 11 การประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ ได้จากผลตา่งของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ โดยกระแสเงินสดรับ คํานวณ

จากรายได้จากการจําหน่ายเครื"องปรับอากาศในตาราง 9 สว่นกระแสเงินสดจา่ยคํานวณจากคา่ใช้จา่ยในการลงทนุและคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานในตาราง 7 รวม
กบัภาษีเงินได้ในตาราง 5 
 
 

4
3
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2.3 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ 
จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ เป็นการวิเคราะห์เพื"อหาผลการ

ดําเนินงานของโครงการวา่เมื"อดําเนินโครงการไปแล้วจะเกิดความคุ้มคา่หรือไม่ โดยการจดัทําประมาณการ
งบกระแสเงินสด (Cash flow) เพื"อแสดงต้นทุนทางการเงินที"เกิดขึ *นในแต่ละปีตลอดอายุโครงการโดย
ผลตา่งระหวา่งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย คือ กระแสเงินสดสทุธิ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการในธุรกิจจดัจําหน่ายเครื"องปรับอากาศในครั *งนี *มีเกณฑ์ในการวดัความคุ้มคา่ทางการเงินของ
โครงการ 4 แนวทาง คือ 

1. ระยะเวลาคืนทนุคิดลด(Discounted Payback Period : DBP) 

2. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ(Net Present Value : NPV) 

3. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ(Benefit – Cost Ratio : BCR) 

4. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(Internal Rate of Return : IRR) 

ได้ผลการคํานวณดงันี * 

1. ระยะเวลาคืนทนุคดิลด เป็นการคํานวณหาระยะเวลาคืนทนุที"กระแสเงินสดรับสทุธิคิดลดมีคา่

เทา่กบัคา่ใช้จา่ยในการลงทนุเริ"มแรกโดยการนํากระแสเงินสดรับสทุธิ ในแตล่ะปีมาคิดลดหรือทําเป็นมลูคา่

ปัจจุบันอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 6.5 จากนั *น จึงทําการสะสมยอดกระแสเงินสดสุทธิคิดลดไว้ทุกปี

จนกระทั"งเท่ากบัต้นทนุในการลงทุนเริ"มแรก ซึ"งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายปีที" 1-5 เพื"อนํามา

คํานวณหากระแสเงินสดรับสทุธิคดิลดและกระแสเงินสดรับสทุธิคดิลดสะสมดงัตาราง 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 12 กระแสเงินสดสทุธิและกระแสเงินสดรับสทุธิสะสม 
หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับสทุธิ อตัราคิดลด
(7.84%) 

กระแสเงินสดรับสทุธิคิด
ลด 

กระแสเงินสดสทุธิคดิลด
สะสม 

1 1,944,000 1,211,880 732,120 0.9273 678,895 678,895 
2 2,002,320 1,237,368 764,952 0.8599 657,771 1,336,665 
3 2,062,390 1,263,620 798,770 0.7974 636,916 1,973,581 
4 2,124,261 1,295,461 828,800 0.7394 612,816 2,586,397 
5 2,187,989 1,318,513 869,476 0.6856 596,154 3,182,551 

รวม 10,320,960 6,326,842 3,994,118  3,182,551 9,758,089 

 
ที"มา : จากตาราง 11 

4
5
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จากตาราง 12 จะเห็นว่ากระแสเงินสดรับสุทธิคิดลดสะสมมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เริ"มแรก 1,313,000 บาท (ตาราง 7) อยู่ระหว่างปีที" 1 กบัปีที" 2 โดยกระแสเงินสดรับสทุธิคิดลดสะสมในปีที" 
1 เท่ากับ 678,895 บาท และปีที" 2 เท่ากับ 1,336,665 บาท ซึ"งส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เริ"มแรกกบักระแสเงินสดสทุธิคดิลดสะสมในปีที" 1 เท่ากบั 634,105 บาท ซึ"งคือส่วนที"ยงัขาดอยู่ และในช่วง
ปีที" 1-2 มีกระแสเงินสดรับสทุธิคดิลดสะสมแตกตา่งกนัเท่ากบั 657,771 บาท ดงันั *น จึงสามารถคํานวณหา
ระยะคืนทนุคดิลด ได้ดงันี * 

1. ระยะคืนทนุคิดลด (DPB) 
       = จํานวนปีก่อนคืนทนุ    +   มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสว่นที"ยงัไมไ่ด้คืนทนุ 
    มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิที"เกิดขึ *นในปีที"คืนทนุ 

      
        = 1 + 634,105   
              657,771 

 = 1.96 หรือ 1 ปี 11 เดือน 
 

2. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) 
    มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดรับ (PVB) และมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่าย 

(PVC) คํานวณจากกระแสเงินสดรับและกรแสเงินสดจ่ายในแตล่ะปี นํามาคิดลดโดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 
7.84 ตอ่ปี ตลอดอายขุองโครงการ คือ 5 ปี ดงัรายละเอียดในตาราง 14 สามารถหามลูคา่ปัจจบุนั ได้ดงันี * 

 มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ =  PVB – PVC 
    =  11,141,805 – 6,661,297 
    = 4,150,508 บาท 
 

3. อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (BCR) 
    มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับและมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดจา่ย ดงัรายละเอียดใน

ตาราง 14 สามารถนํามาคํานวณหาอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (BCR) 
 อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ =    PVB 
            PVC 
     =    11,141,805 
            6,661,297  
     =   1.59 เทา่ 
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4. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
    การคํานวณอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) 
    การศึกษาครั *งนี * กําหนดค่าเสียโอกาสในการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 7.84 ดังนั *นหาก

ผลตอบแทนภายในโครงการมากกวา่คา่เสียโอกาส แสดงวา่อตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีมากกว่าคา่
เสียโอกาสของเงินทนุ จงึเป็นโครงการที"นา่ลงทนุ 

จากตาราง 13 พบวา่อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 51.48 เมื"อเปรียบเทียบกบั
คา่เสียโอกาสของเงินทนุ หรืออตัราผลตอบแทนตํ"าสดุที"ต้องการ คือ ร้อยละ 7.84 ซึ"งเป็นอตัราดอกเบี *ยเงินกู้
ของลกูค้ารายย่อยชั *นดี (MRR) พบว่า อตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีคา่มากกว่าอตัราดอกเบี *ยเงินกู้
ดงักลา่ว ดงันั *นการลงทนุในธุรกิจจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ จงึให้ผลตอบแทนคุ้มคา่กบัการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 13 แสดงการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดสทุธิ 
หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับ
สทุธิ 

อตัราคิดลด
(7.84%) 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดรับ 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ย 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 

0 0 1,313,000 -1,313,000 1.000 - 1,313,000 -1,313,000 
1 1,944,000 1,211,880 732,120 0.9273 1,802,671 1,123,776 678,895 
2 2,002,320 1,237,368 764,952 0.8599 1,721,764 1,063,994 657,771 
3 2,062,390 1,263,620 798,770 0.7974 1,644,490 1,007,574 636,916 
4 2,124,261 1,295,461 828,800 0.7394 1,570,682 957,866 612,816 

5 2,187,989 1,318,513 869,476 0.6856 1,500,188 904,035 596,154 
รวม 10,320,960 7,639,842 3,994,118  8,239,795 6,370,244 1,869,551 
DPB 1.96 ปี      
NPV 1,869,551 บาท      

BCR 1.29 เทา่      
IRR 51.48%       

 

4
8
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จากการคํานวณคา่ตามเกณฑ์กาตดัสินใจในการลงทนุสามารถสรุป และนํามาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางการเงิน ดงันี * 
 
ตาราง 14 สรุปผลตามเกณฑ์การตดัสินใจการลงทนุ 

หนว่ย : บาท 

เกณฑ์การประเมิน ผลการศกึษา เกฯฑ์การตดัสินใจ ผลการตดัสินใจ 

NPV 1,869,551 มีคา่มากกวา่ 0 คุ้มคา่นา่ลงทนุ 

IRR 51.48% มีคา่มากกวา่อตัราคา่เสียโอกาส คุ้มคา่นา่ลงทนุ 

BCR 1.29 มีคา่มากกวา่ 1 คุ้มคา่นา่ลงทนุ 

PB 1 ปี 11 เดือน ระยะเวลาสั *น คุ้มคา่นา่ลงทนุ 

 
ที"มา : จากผลการศกึษา 

 
3. ผลการวิเคราะห์ความเสี�ยงทางการเงนิ 

การวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี"ยนแปลง 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุอาจมีความคลาดเคลื"อนบางประการเกิดขึ *นได้ด้วยเหตุ

ว่าการวิเคราะห์ในส่วนของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั *งหมด อาจมีตวัแปรบางตวัเปลี"ยนแปลงไปจากเดิม ซึ"ง
อาจจะเปลี"ยนแปลงไปในทางที"เพิ"มขึ *นหรือลดลง แล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจยัอื"น ๆ ที"ส่งผลกระทบ 
ดงันั *นในการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี"ยนแปลงของโครงการลงทนุในธุรกิจจดัจําหน่ายเครื"องปรับอากาศ
ในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร ครั *งนี *จะทําการวิเคราะห์ 3 กรณี คือ 

กรณีที" 1 กําหนดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น 
กรณีที" 1.1 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการ

และคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 
กรณีที" 1.2 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"ผลตอบแทนของ

โครงการและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 
กรณีที" 2 กําหนดให้ผลตอบแทนของโครงการลดลง 
กรณีที" 2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน

และคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 
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กรณีที" 2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน
และคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

กรณีที" 3 กําหนดให้คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผละตอบแทนของโครงการลดลง ที"เกิดขึ *น
พร้อม ๆ กนั  

กรณีที" 3.1 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ผลตอบแทนของโครงการลดลง
ในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

กรณีที" 3.2 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการลดลง
ในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีที" 1 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น 
กรณีที" 1.1 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 
 
ตาราง 15 การวิเคราะห์ความไว กรณีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับ
สทุธิ 

อตัราคิดลด
(7.84%) 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดรับ 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ย 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 

0 0 1,313,000 -1,313,000 1.000 0 1,313,000 -1,313,000 
1 1,944,000 1,272,474 671526 0.9273 1,802,671 1,179,965 622,706 
2 2,002,320 1,299,236 703,084 0.8599 1,721,764 1,117,194 604,571 

3 2,062,390 1,326,801 735,589 0.7974 1,644,490 1,057,952 586,537 
4 2,124,261 1,360,234 764,027 0.7394 1,570,682 1,005,759 564,923 
5 2,187,989 1,384,439 803,550 0.6856 1,500,188 949,236 550,952 
  รวม   8,239,795 6,623,106 1,616,689 

DPB 2.142 ปี      
NPV 1,616,689 บาท      
BCR 1.24 เทา่      
IRR 46.11%       

 5
1
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จากผลการวิเคราะห์ความไวในตาราง 15 กรณีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นร้อยละ 5 
ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการ และคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" กรณีนี *อาจจะเกิดขึ *นจากภาวะเศรษฐกิจที"
มีการเปลี"ยนแปลง เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ทําให้มีการเพิ"มขึ *นของราคาสินค้าที"ใช้ในการลงทุน ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ เพิ"มสูงขึ *น ซึ"งจากผลในตาราง 15 พบว่าระยะเวลาคืนทุนคิดลดที"มีค่าใช้จ่าย
เพิ"มขึ *นร้อยละ 5 เท่ากับ 2 ปี 1 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิที"มีค่าใช้จ่ายเพิ"มขึ *นร้อยละ 5 มีค่าเท่ากับ 
1,616,689 บาท และอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุที"มีคา่ใช้จ่ายเพิ"มขึ *นร้อยละ 5 เท่ากบั 1.24 เท่า อตัรา
ผลตอบแทนภายในที"มีคา่ใช้จา่ยเพิ"มขึ *นร้อยละ 5 เทา่กบัร้อยละ 46.11 

จากผลดงักลา่วสรุปได้วา่ ถึงแม้คา่ใช้จา่ยการดําเนินงานเพิ"มขึ *นร้อยละ 5 นั *นระยะเวลาคืนทนุคิด
ลดแตกต่างจากกรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มากนัก มูลค่าปัจจุบนัสุทธิยงัคงมีค่าเป็นบวก 
และมีคา่น้อยกว่ากรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มากและอตัราส่วนผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ มีค่า
มากกวา่ 1 สว่นอตัราผลตอบแทนภายในยงัมีคา่มากกว่าอตัราคิดลดโครงการซึ"งเท่ากบัร้อยละ 7.84 ดงันั *น 
กรณีการลงทนุในธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ จงึยงัมีคา่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีที" 1.2 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 
 
ตาราง 16 การวิเคราะห์ความไว กรณีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับ
สทุธิ 

อตัราคิดลด
(7.84%) 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดรับ 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ย 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 

0 0 1,313,000 -1,313,000 1.000 0 1,313,000 -1,313,000 
1 1,944,000 1,333,068 610,932 0.9273 1,802,671 1,236,154 566,517 
2 2,002,320 1,361,105 641,215 0.8599 1,721,764 1,170,393 551,371 

3 2,062,390 1,389,982 672,408 0.7974 1,644,490 1,108,331 536,159 
4 2,124,261 1,425,007 699,254 0.7394 1,570,682 1,053,653 517,030 

5 2,187,989 1,450,364 737,625 0.6856 1,500,188 994,438 505,750 
  รวม   8,239,795 6,875,969 1,363,827 

DPB 2.021 ปี      
NPV 1,363,827 บาท      
BCR 1.20 เทา่      
IRR 40.64 %       

 

5
3
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จากผลการวิเคราะห์ความไวในตาราง 16 กรณีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นร้อยละ 10 
ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการ และคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" กรณีนี *อาจจะเกิดขึ *นจากภาวะเศรษฐกิจที"
มีการเปลี"ยนแปลง เช่น ภาวะเงินเฟ้อที"สูงขึ *น ราคานํ *ามนั ทําให้มีการเพิ"มขึ *นของราคาสินค้าที"ใช้ในการ
ลงทนุ ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในสว่นตา่ง ๆ เพิ"มสงูขึ *น ซึ"งจากผลในตาราง 16 พบว่าระยะเวลาคืนทนุคิดลดที"
มีคา่ใช้จ่ายเพิ"มขึ *นร้อยละ 10 เท่ากบั 2 ปี 1 เดือน มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิที"มีคา่ใช้จ่ายเพิ"มขึ *นร้อยละ 10 มีค่า
เท่ากับ 1,363,827บาท และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนที"มีค่าใช้จ่ายเพิ"มขึ *นร้อยละ 10 เท่ากับ 1.20 
เทา่ อตัราผลตอบแทนภายในที"มีคา่ใช้จา่ยเพิ"มขึ *นร้อยละ 10 เทา่กบัร้อยละ 40.64 

จากผลดงักล่าวสรุปได้ว่า ถึงแม้คา่ใช้จ่ายการดําเนินงานเพิ"มขึ *นร้อยละ 10 นั *นระยะเวลาคืนทุน
คดิลดแตกตา่งจากกรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มากนกั มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิยงัคงมีคา่เป็นบวก 
และมีคา่น้อยกว่ากรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มากและอตัราส่วนผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ มีค่า
มากกวา่ 1 สว่นอตัราผลตอบแทนภายในยงัมีคา่มากกว่าอตัราคิดลดโครงการซึ"งเท่ากบัร้อยละ 7.84 ดงันั *น 
กรณีการลงทนุในธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ จงึยงัมีคา่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีที" 2 ผลตอบแทนลดลง 
กรณีที" 2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายในการลงทนุคงที" 
 
ตาราง 17 การวิเคราะห์ความไว กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับ
สทุธิ 

อตัราคิดลด
(7.84%) 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดรับ 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ย 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 

0 0 1,313,000 -1,313,000 1.000 0 1,313,000 -1,313,000 
1 1,846,800 1,211,880 634,920 0.9273 1,712,537 1,123,776 588,761 
2 1,902,204 1,237,368 664,836 0.8599 1,635,676 1,063,994 571,682 

3 1,959,271 1,263,620 695,651 0.7974 1,562,265 1,007,574 554,691 
4 2,018,048 1,295,461 722,587 0.7394 1,492,148 957,866 534,282 
5 2,078,590 1,318,513 760,077 0.6856 1,425,179 904,035 512,144 
  รวม   7,827,805 6,370,244 1,457,561 

DPB 1.946 ปี      
NPV 1,457,561 บาท      
BCR 1.23 เทา่      
IRR 42.72%       

5
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จากผลการวิเคราะห์ความไวในตาราง 17 กรณีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 ขณะที"ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที" สาเหตุที"ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลงอาจมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที"มีการตกตํ"า ทําให้ยอดขายเครื"องปรับอากาศลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ ซึ"งจากผลใน
ตาราง 17 พบว่าระยะเวลาคืนทุนคิดลด ที"มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 เท่ากับ 1 ปี 11 เดือน มูลค่า
ปัจจุบนัสทุธิที"มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 มีค่าเท่ากับ 1,457,561 บาท และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทนุที"มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 เทา่กบั 1.23 เทา่ อตัราผลตอบแทนภายในที"มีผลตอบแทนลดลงร้อย
ละ 5 เทา่กบัร้อยละ 42.72 

จากผลดงักลา่วสรุปได้ว่า ถึงแม้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 นั *น ระยะเวลาคืนทนุคิดลดแตกตา่ง
จากกรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มากนกั มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิยงัคงมีคา่เป็นบวก และมีคา่น้อย
กว่ากรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มากและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่ามากกว่า 1 
ส่วนอตัราผลตอบแทนภายในยงัมีค่ามากกว่าอตัราคิดลดของโครงการซึ"งเท่ากบัร้อยละ 7.84 ดงันั *น กรณี
การลงทนุในธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ จงึยงัมีคา่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีที" 2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 
 
ตาราง 18 การวิเคราะห์ความไว กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและคา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับ
สทุธิ 

อตัราคิดลด
(7.84%) 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดรับ 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ย 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 

0 0 1,313,000 0 1.000 0 1,313,000 -1,313,000 
1 1,7496,000 1,211,880 537,720 0.9273 1,622,404 1,123,776 498,628 
2 1,802,088 1,237,368 564,720 0.8599 1,549,588 1,063,994 485,594 

3 1,856,151 1,263,620 592,531 0.7974 1,480,041 1,007,574 472,467 
4 1,911,835 1,295,461 616,374 0.7394 1,413,614 957,866 455,748 

5 1,969,190 1,318,513 650,677 0.6856 1,350,169 904035 446,135 
  รวม   7,415,816 6,370,244 1,045,571 

DPB 2.299 ปี      
NPV 1,045,571 บาท      
BCR 1.16 เทา่      
IRR 33.63%       
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จากผลการวิเคราะห์ความไวในตาราง 18 กรณีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที" สาเหตุที"ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลงอาจมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที"มีการตกตํ"า ทําให้ยอดขายเครื"องปรับอากาศลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ ซึ"งจากผลใน
ตาราง 18 พบว่าระยะเวลาคืนทุนคิดลด ที"มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 เท่ากับ 2 ปี 3 เดือน มูลค่า
ปัจจบุนัสทุธิที"มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 มีค่าเท่ากบั 1,045,571 บาท และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนที"มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 เท่ากับ 1.16 เท่า อตัราผลตอบแทนภายในที"มีผลตอบแทนลดลง
ร้อยละ 5 เทา่กบัร้อยละ 33.63 

จากผลดังกล่าวสรุปได้ว่า ถึงแม้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 นั *น ระยะเวลาคืนทุนคิดลด

แตกต่างจากกรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิยงัคงมีค่าเป็นบวก และมีค่าน้อย

กว่ากรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มากและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่ามากกว่า 1 

ส่วนอตัราผลตอบแทนภายในยงัมีค่ามากกว่าอตัราคิดลดของโครงการซึ"งเท่ากบัร้อยละ 7.84 ดงันั *น กรณี

การลงทนุในธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื"องปรับอากาศ จงึยงัมีคา่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีที" 3 กําหนดให้คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผละตอบแทนของโครงการลดลง ที"เกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั 
กรณีที" 3.1 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคง 
 
ตาราง 19 การวิเคราะห์ความไว กรณีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการ
ลงทนุคง 

หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับ
สทุธิ 

อตัราคิดลด
(7.84%) 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดรับ 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ย 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 

0 0 1,313,000 -1,313,000 1.000 0 1,313,000 -1,313,000 
1 1,846,800 1,272,474 574,326 0.9273 1,712,537 1,1799,965 532,572 
2 1,902,204 1,299,236 602,968 0.8599 1,635,676 1,117,193 518,483 
3 1,959,271 1,326,801 632,470 0.7974 1,562,266 1,057,952 504,313 

4 2,018,048 1,360,234 657,814 0.7394 1,492,148 1,005,759 486,389 
5 2,078,590 1,384,439 694,151 0.6856 1,425,179 949,236 475,943 
  รวม   7,827,806 6,623,106 1,204,700 

DPB 2.151 ปี      
NPV 1,204,700 บาท      
BCR 1.18 เทา่      
IRR 37.17%       

5
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จากผลการวิเคราะห์ความไวในตาราง 19 กรณีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทน
ของโครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 5 สาเหตทีุ"ส่งผลให้ทั *งสองกรณีนี *เกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ซึ"งจาก
ผลในตาราง 19 พบว่าระยะเวลาคืนทุนคิดลด กรณีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 5  เท่ากบั 2 ปี 2 เดือน มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิกรณีคา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 5  มีค่าเท่ากบั 1,204,700
บาท และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนกรณีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 5  เท่ากบั 1.18 เท่า อตัราผลตอบแทนภายในกรณีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 5  เทา่กบัร้อยละ 37.17 

จากผลดงักล่าวสรุปได้ว่า ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กัน ร้อยละ 5 นั *น ระยะเวลาคืนทุนคิดลดแตกต่างจากกรณีพิจารณาภายใต้
สถานการณ์ปกต ิมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิยงัคงมีคา่เป็นบวก และมีคา่น้อยกวา่กรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์
ปกติไม่มากและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่ามากกว่า 1 ส่วนอัตราผลตอบแทนภายในยังมีค่า
มากกว่าอัตราคิดลดของโครงการซึ"งเท่ากับร้อยละ 7.84 ดังนั *น กรณีการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื"องปรับอากาศ จงึยงัมีคา่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณี 3.2 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จ่ายในการลงทนุคงที" 
 
ตาราง 20 การวิเคราะห์ความไว กรณีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จ่ายในการ
ลงทนุคงที" 

หนว่ย : บาท 

ปีที" กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ย กระแสเงินสดรับ
สทุธิ 

อตัราคิดลด
(7.84%) 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดรับ 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ย 

มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 

0 0 1,313,000 -1,313,000 1.000 0 1,313,000 -1,313,000 
1 1,749,600 1,333,068 416,532 0.9273 1,622,404 1,236,154 386,250 
2 1,802,088 1,361,105 440,983 0.8599 1,549,588 1,170,393 379,195 

3 1,856,151 1,389,982 466,169 0.7974 1,480,041 1,108,331 371,710 
4 1,911,835 1,425,007 486,828 0.7394 1,413,614 1,053,653 359,961 
5 1,969,190 1,450,364 518,826 0.6856 1,350,169 994,438 355,732 
  รวม   7,415,816 6,875,969 539,847 

DPB 2.96 ปี      
NPV 539,847 บาท      
BCR 1.08 เทา่      
IRR 21.76%       
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 จากผลการวิเคราะห์ความไวในตาราง 20 กรณีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทน
ของโครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 10 สาเหตทีุ"สง่ผลให้ทั *งสองกรณีนี *เกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ซึ"งจาก
ผลในตาราง 20 พบว่าระยะเวลาคืนทุนคิดลด กรณีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กัน ร้อยละ 10  เท่ากับ 2 ปี 11 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีคา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 10  มีคา่เท่ากบั 539,847
บาท และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนกรณีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 10  เท่ากบั 1.08 เท่า อตัราผลตอบแทนภายในกรณีคา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 10  เทา่กบัร้อยละ 21.76 

จากผลดงักล่าวสรุปได้ว่า ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ"มขึ *น ผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงเกิดขึ *นพร้อม ๆ กัน ร้อยละ 10 นั *น ระยะเวลาคืนทุนคิดลดแตกต่างจากกรณีพิจารณาภายใต้
สถานการณ์ปกต ิมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิยงัคงมีคา่เป็นบวก และมีคา่น้อยกวา่กรณีพิจารณาภายใต้สถานการณ์
ปกติค่อนข้างมากและอตัราส่วนผลตอบแทนตอ่ต้นทุน มีค่ามากกว่า 1 ส่วนอตัราผลตอบแทนภายในยงัมี
ค่ามากกว่าอัตราคิดลดของโครงการซึ"งเท่ากับร้อยละ 7.84 ดังนั *น กรณีการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่าย
เครื"องปรับอากาศ จงึยงัมีคา่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 21 สรุปผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการทั *ง 3 กรณี 
บาท 

สรุปผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ DBP NPV (บาท) BCR (เทา่) IRR 

กรณีปกต ิ 1 ปี 11 เดือน 1,869,551 1.29 51.48% 

กรณีที" 1 กําหนดให้คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานเพิ"มขึ *น     

1.1 คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการและ
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

2  ปี 1 เดือน 1,616,689 1.24 46.11% 

1.2 คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"ผลตอบแทนของโครงการ
และคา่ใช้จา่ยในการลงทนุ 

2  ปี 1 เดือน 1,363,827 1.20 40.64% 

กรณีที" 2 กําหนดให้ผลตอบแทนของโครงการลดลง     

2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและ
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

1  ปี 11 เดือน 1,457,561 1.23 42.72% 

2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานและ
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

2  ปี 3 เดือน 1,045,571 1.16 33.63% 

กรณีที" 3 กําหนดให้คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานเพิ"มขึ *น ผละตอบแทนของโครงการลดลง ที"
เกิดขึ *นพร้อม ๆ กนั 

    

3.1 คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 5 ผลตอบแทนของโครงการลดลงใน
อตัราร้อยละ 5 ขณะที"คา่ใช้จา่ยในการลงทนุคงที" 

2  ปี 2 เดือน 1,204,700 1.18 37.17% 

3.2 คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ"มขึ *นในอตัราร้อยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการลดลงใน
อตัราร้อยละ 10 ขณะที"คา่ใช้จ่ายในการลงทนุคงที" 

2 ปี 11 เดือน 539,847 1.08 21.76% 
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บทที� 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ตั �งความมุง่หมายไว้ดงันี � 
1. เพื�อศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทนุธุรกิจจดัจําหน่ายเครื�องปรับอากาศใน

เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาทางด้านต้นทนุและผลตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
2.เ พื� อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนธุ ร กิจจัดจําหน่าย

เครื�องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนที�เป็นตวัเงิน
และไมเ่ป็นตวัเงิน 

3. นําเกณฑ์การพิจารณาวัดความคุ้ มค่าเพื�อตัดสินใจลงทุน ทั �งทางด้านการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทนุ มูลค่าปัจจบุนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ และ
อตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจลงทนุ  

4. วิเคราะห์ความไว เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนทั �งทางด้านการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

ข้อมลูที�นํามาใช้ในการวิจยัครั �งนี �ประกอบด้วย ข้อมลูปฐมภูมิ และข้อมลูทตุิยภูมิ ซึ�งรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลดังนี � 1) ข้อมูลปฐมภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการร้านจําหน่าย
เครื�องปรับอากาศ จํานวน 4 ร้าน ที�ทําการการศึกษาในครั �งนี � ข้อมูลที�ได้รับนั �น สามารถนํามาใช้ในการ
ประมาณการต้นทนุและคา่ใช้จ่ายเพื�อใช้ในการคํานวณผลตอบแทนการลงทุน 2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการ
รวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ งานวิจยั รายงาน บทความ รวมถึงข้อมลูทางเว็บไซต์ตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายเครื�องปรับอากาศ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงรายงานการวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการลงทนุในธุรกิจจดัจําหนา่ย ที�มีลกัษณะเดียวกบัโครงการที�ทําการศกึษาครั �งนี � 

เครื�องมือที�ใช้ในการศกึษาครั �งนี � เป็นแบบสมัภาษณ์ ซึ�งผู้ วิจยัได้สร้างขึ �นเพื�อใช้ในการวิเคราะห์
ประมาณการต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการลงทนุในธุรกิจจดัจําหน่ายเครื�องปรับอากาศในเขตมีนบรีุ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมลูคําถาม ซึ�งแบง่ได้ 3 ขั �นตอนดงันี � 

ตอนที� 1 ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์เกี�ยวกบัลกัษณะของโครงการ 
ตอนที� 2 ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์เกี�ยวกบัต้นทนุของโครงการ   
ตอนที� 3 ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์เกี�ยวกบัผลตอบแทนของโครงการ 
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การเก็บรวบรวมข้อมลูปฏิบตัดิงันี � 
1. การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัได้จดัทําหนงัสือขอความร่วมมือในการทําวิจยัจากผู้ประกอบการ

ธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื�องปรับอากาศ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี�ยวกบัต้นทนุของโครงการ ผู้ วิจยัได้จากการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง โดย

ใช้แบบสมัภาษณ์ที�สร้างขึ �นในการรวบรวมข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจัยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นําข้อมูลที�ได้มาจากการสัมภาษณ์มาทําการหาค่าเฉลี�ย
วิเคราะห์ทางการเงิน เพื�อการวิเคราะห์และประเมินต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการ และนํามาจดัทํา
งบการเงิน งบกําไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโดยใช้เกณฑ์การวดั
ความคุ้มค่าของโครงการเป็นตัววัดว่าควรลงทุนหรือไม่ ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุนคิดลด มูลค่า
ปัจจบุนัสทุธิ อตัราผลตอบแทนภายใน และอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ รวมทั �งการวิเคราะห์ความไว 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับอากาศในเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในครั �งนี �สามารถสรุปได้ดงันี � 

1. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับอากาศ ใน
สถานการณ์ปกติ โดยใช้เกณฑ์การวดัความคุ้มค่าเป็นเกณฑ์การตดัสินใจ ปรากฏว่ามลูคา่ปัจจุบนัสทุธิ มี
ค่าเท่ากับ 1,869,551 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 51.48 อัตราส่วน
ผลตอบแทนตอ่ต้นทนุของโครงการเท่ากบั 1.29 เท่า และระยะเวลาคืนทนุคิดลดเท่ากบั 1 ปี 11 เดือน จาก
เกณฑ์การวดัความคุ้มคา่สามารถสรุปได้ว่าโครงการลงทนุในธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับอากาศในเขตมีนบรีุ 
กรุงเทพมหานคร มีความคุ้ มค่าในการลงทุน เมื�อพิจารณามูลค่าปัจจุบันที�มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี �ยที�กําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 7.84 อัตราส่วน
ผลตอบแทนตอ่ต้นทนุของโครงการเทา่กบั 1  และสามารถคืนทนุภายในระยะเวลาเทา่กบั 1 ปี 11 เดือน 

2. ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการเมื�อกําหนดให้คา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนเปลี�ยนแปลงไป
จากยอดประมาณการ โดยแบง่การทดสอบออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ�มขึ �น
ร้อยละ 5 และ 10 ขณะทีผลตอบแทนของโครงการ และคา่ใช้จ่ายในการลงทุนคงที� กรณีผลตอบแทนของ
โครงการลดลงร้อยละ 5 และ 10 ขณะที�ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายในการลงทนุคงที� และ
กรณีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ�มขึ �นร้อยละ 5 และ 10 ขณะที�ผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อยละ 5 
และ 10 เกิดขึ �นพร้อมกัน ขณะที�ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที�  ผลปรากฏว่าโครงการธุรกิจจําหน่าย
เครื�องปรับอากาศในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร ยงัสามารถลงทุนในโครงการได้ เนื�องจากมูลค่าปัจจุบนั
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สทุธิของโครงการยงัคงมีคา่มากกว่าศนูย์ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคา่มากกว่าอตัราดอกเบี �ยที�
กําหนดไว้เทา่กบัร้อยละ 7.84 อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุของโครงการมีคา่มากกวา่ 1  ในทกุกรณี 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผู้ วิจยัได้นําผลการวิเคราะห์ที�ได้มาอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี � 
1. การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุในธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับอากาศในเขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การวดัความคุ้มคา่เป็นเกณฑ์การตดัสินใจในการลงทนุ ปรากฏว่ามลูคา่ปัจจบุนั
สุทธิ มีค่าเท่ากับ 1,869,551 บาท ซึ�งมีค่าเป็นบวกและมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ มีค่าเท่ากบัร้อยละ 51.48 ซึ�งมีคา่มากกว่าอตัราดอกเบี �ยที�กําหนดไว้ คือ ร้อยละ7.84 อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการเท่ากับ 1.29 เท่า ซึ�งมีค่ามากกว่า 1 จากเกณฑ์การวัดความคุ้มค่า
ดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่โครงการลงทนุในธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับอากาศในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร มี
ความคุ้มคา่ในการลงทนุและสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ทรงศิริ เตชะบญุ (2540) ได้ศกึษาวิจยัเรื�องการ
วิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนแฟรนไชส์ร้านคอนวีเนียนสโตร์ ทศันีย์ บรูณุปกณ์ 
(2544) ได้ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สกัแห่งหนึ�งใน
จงัหวดัเชียงใหม ่ปัญญา พิเชียรสนุทร (2540) ได้ทําการศกึษาการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของการ
ลงทนุเป็นตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พิษณุรักษ์ โพธิกลุชนนัท์ (2545) ศึกษาเรื�องการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านนมสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปิยะธิดา 
ตั �งไพศาลกิจ (2551) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการร้านจําหน่ายหนังสือในพื �นที�เขต
อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์ สกิุจ แป้นประสิทธิK (2545) ศกึษาเรื�องการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน
ทางการเงินของธุรกิจจําหน่ายปลาสวยงามในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ สุรศกัดิK วงศ์ปราโมทย์ 
(2548) ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้าน ล้าง อดั ฉีดแห่งหนึ�งในเขตอําเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมเป้าหมายของผู้ประกอบการรายใหม ่
ควรคํานงึถึงความคุ้มคา่ทางด้านการเงินเป็นสําคญั 

2. ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ กรณีที�กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ�มขึ �นและ
ผลตอบแทนของโครงการลดลงที�เกิดขึ �นพร้อมกัน ขณะที�ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที� โครงการจะมีความ
เสี�ยงมากที�สุด เพราะโครงการมีระยะเวลาคืนทุนนานที�สุด มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน
โครงการ อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่ต้นทนุของโครงการ มีค่าตํ�าสุดเมื�อเปรียบเทียบกบัการเปลี�ยนแปลงใน
กรณีอื�น และหากเปรียบเทียบระหว่างการเปลี�ยนแปลงของโครงการในกรณีที�คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เพิ�มขึ �นร้อยละ 5 และ 10 ขณะที�ผลตอบแทนของโครงการและคา่ใช้จ่ายในการลงทนุของโครงการคงที� กบั
กรณีที�ผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อยละ 5 และ 10 ขณะที�คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายใน
การลงทุนคงที� ผลปรากฏว่า กรณีที�ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ�มขึ �น ให้ความคุ้มค่ามากกว่า กรณีที�
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ผลตอบแทนของโครงการลดลง จึงแสดงให้เห็นว่าการเปลี�ยนแปลงของผลตอบแทนส่งผลต่อความคุ้มค่า
ของโครงการมากกวา่การเปลี�ยนแปลงของต้นทนุ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

1. จากการศกึษาพบว่าการลงทนุในโครงการธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับอากาศ มีความเป็นไปได้
ในการลงทุน เนื�องจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิค่าเป็นบวกและมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ มีคา่มากกวา่อตัราคิดลดของโครงการ ผู้ ที�สนใจลงทนุในโครงการลกัษณะดงักล่าวสามารถลงทนุ
ได้ในสถานการณ์ปกต ิแตค่วรเปรียบเทียบผลตอบแทนของโครงการอื�นประกอบการตดัสินใจด้วย 

2. จากการศกึษาพบวา่เมื�อคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ�มขึ �น ส่งผลให้มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ อตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่ต้นทนุลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนนานขึ �น แต่
โครงการลงทนุในธุรกิจจําหนา่ยเครื�องปรับอากาศยงัคงมีความเป็นไปได้ในการลงทนุ ดงันั �นผู้ ที�สนใจลงทนุ
ในธุรกิจนี �สามารถลงทนุได้ แตท่ั �งนี �ควรมีการบริหารจดัการต้นทนุที�ดีควบคมุไม่ให้มีต้นทนุที�สงูเกินไป เพื�อ
ทําให้มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุลดลงไมม่าก 

3. จากการศกึษาพบว่าการเปลี�ยนแปลงผลตอบแทนของโครงการจะมีผลต่อความคุ้มคา่ในการ
ลงทนุมากกว่าการเปลี�ยนแปลงต้นทนุ และพบว่าปัจจยัด้านผลตอบแทนมีความเสี�ยง ดงันั �น หากผู้ ที�สนใจ
ลงทนุในโครงการควรให้ความสําคญักบัยอดจําหนา่ย เพื�อให้โครงการมีกําไร และดําเนินโครงการตอ่ไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื�อทาํการวิจัยครั(งต่อไป 

1. การวิจยัครั �งตอ่ไป ควรศกึษาเปรียบเทียบการลงทนุเปิดธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับอากาศใน
พื �นที�บริเวณอื�นๆ เชน่ บริเวณห้างสรรพสินค้า เพื�อให้ทราบวา่พื �นที�ใดเหมาะสมที�จะลงทนุในธุรกิจจําหน่าย
เครื�องปรับอากาศมากที�สดุ 

2. การวิจยัครั �งตอ่ไป ควรศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุเปิดธุรกิจจําหน่ายเครื�องปรับ 
อากาศให้ครอบคลมุด้านอื�น ๆ เชน่ ด้านการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เพื�อช่วยในการตดัสินใจ
ลงทนุในโครงการได้มากขึ �น 
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