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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนธุรกิจ

สวนน ้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษา
ความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก้าหนดอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8  ใช้เกณฑ์การหามูลค่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR)    อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด และการวิเคราะห์ความไหวตัว  

 ผลการวิจัยพบว่า 
   1) ผลการศึกษาประมาณการต้นทุนที่ใช้ในการลงทุนธุรกิจสวนน ้า ประมาณการไว้ 10 ป ี
เท่ากับ 235,789,005 บาท และประมาณการผลตอบแทนจากการท้าธุรกิจสวนน ้า ประมาณการไว้ 
10 ปี เท่ากับ 293,472,000 บาท ซึ่งเมื่อน้าผลการประมาณการต้นทุนต่อโครงการหักการประมาณ
การผลตอบแทนต่อโครงการ บริษัทจะขาดทุนในช่วงปีที่ 1-4 บริษัทจะคุ้มทุนในปีที่ 5 และจะได้ก้าไร
ไปจนถึงปีที่ 10 รวม 57,682,995 บาท มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 
25,373,945.38 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.13 และ
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.15 สรุปได้ว่า โครงการลงทุนธุรกิจ
สวนน ้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการ
ที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือคุ้มค่าแก่การลงทุน 

2) ผลการศึกษาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยได้ก้าหนดปัจจัย          
3 ปัจจัย ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (NPV) ค่าอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เป็นดังนี 
(1) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีอัตราต้นทุนเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 และร้อยละ 10      
ผลการศึกษาพบว่าโครงการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความคุ้มค่าในการลงทุน 



ข 

(2) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการกรณีอัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5  และร้อยละ 10  
ผลการศึกษาพบว่าโครงการการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน (3) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีอัตราต้นทุนเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 และ         
ร้อยละ 10 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 และร้อยละ 10 เช่นกัน ผลการศึกษาพบว่า ใน
กรณีท่ีอัตราต้นทุนเพิ่มขึ นร้อยละ 5  และผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 โครงการการลงทุนธุรกิจสวนน ้า       
บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นโครงการ      
ที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ในกรณีที่อัตราต้นทุนเพ่ิมขึ น     
ร้อยละ 10 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 โครงการการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณ           
ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่ไม่มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
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ABSTRACT 
        The research purposes was to 1) study the cost and return on  investment of    
a water park business in Klongsuanplu Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya District 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 2) conduct a feasibility study on investing in a 
water park business in Klongsuanplu Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya District 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province using a discount rate set at 8 percent. The 
criterion of the study was based on the net present value (NPV), benefit/cost ratio 
(B/C Ratio), internal rate of return (IRR), cash flow and sensitive Analysis. 
        The findings were as follows: 
       1) The assessment of the estimated investment cost in a water park business 
as a 10-year project amounted to 235,789,005 Baht. The estimated return on 
investment for the 10-year water park business project amounted to 293,472,000 
baht. After deducting the estimated costs from the return on investment, it was    
determined that this project would incur a deficit during its first four years of 
operation. This project would reach the breakeven point and start to make a profit 
in the fifth year and would continue gaining further profits until the 10th year of 
operation.  The total profits were estimated to reach 57,682,995 baht. The research 
finding showed that the net present value (NPV) was 25,373,945.38 Baht. The 
internal rate of return (IRR) was 20.13% and the benefit/cost ratio (B/C Ratio) was 
1.15. In conclusion, a water park business in Klongsuanplu Subdistrict, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was a possible project     
judged to be a worthwhile investment. 



ง  

       2) The sensitivity analysis identified three factors that influenced the net 
present value (NPV), internal rate of return (IRR) and benefit/cost ratio  (B/C Ratio) of 
the project. They were : (1) The sensitivity analysis when costs were increased by 5% 
and 10%. The study indicated that the water park business in Klongsuanplu 
Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was 
a possible project judged to be a worthwhile investment. (2) The sensitivity analysis 
when the return on investment was reduced by 5% and 10%. The study indicated 
that the water park business in Klongsuanplu Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya 
District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was a possible project judged to be a 
worthwhile investment. (3) The sensitivity analysis when costs were increased by 5% 
and 10% while the return on investment was reduced by 5% and 10%. The study 
indicated that if the costs increased by 5% while the return on investment was 
reduced 5%, the water park business in Klongsuanplu Subdistrict Phra Nakhon Si 
Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was still a possible project    
judged to be a worthwhile investment. But if the costs increased by 10% while the 
return on investment was reduced by 10%, the water park business in Klongsuanplu 
Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was 
no longer a possible project as the investment was not judged to be worthwhile    
anymore.    

 

Keywords: Business of waterpark, Feasibility of Investing, Cost and Return on investment 
        of a business, Sensitive analysis 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ มีวัด มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้คนได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้เกิดความเป็นสิริ
มงคลกับตนเองและครอบครัว ปัจจุบันมีการเปิดตลาดน ้า และร้านอาหารมากมาย ไว้เพ่ือให้ บริการ
นักท่องเที่ยวด้วย ดังนั นจึงมีผู้คนมากมายจากผู้อยู่อาศัยในจังหวัดเอง หรือจากจังหวัดอ่ืน ๆ รวมทั ง
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเพ่ือเที่ยวชม ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางกันมาก็มีหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็น
หมู่คณะ เป็นกลุ่มเพ่ือนฝูง กลุ่มครอบครัว หรือกรุ๊ปทัวร์ เป็นต้น มีทั งการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
รถโดยสารประจ้าทาง รถตู้ รถเมล์ หรือซื อแพคเกจทัวร์จากบริษัททัวร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือ
เป็นจังหวัดที่มีผู้มาเยือนเป็นจ้านวนมาก ในปี พ.ศ 2556 มีผู้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ้านวน 6,226,424 คน ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้านวน 6,698,561 
คน  ในปี พ.ศ. 2558  มีผู้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้านวน 6,994,538 คน จากการจัด
อันดับจากทุกจังหวัดในประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ข้อมูลปรับปรุงเมื่อเดือน
มิถุนายน 2559) 

เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนเสียส่วนใหญ่ 
นักท่องเที่ยวมาไหว้พระ  9 วัด  มาเที่ยวชมเมืองโบราณ เที่ยวชมตลาดน ้า และสถานที่ต่าง ๆ ก็จะ
รู้สึกเหนื่อย ร้อน และรีบเดินทางกลับ เพราะแสงแดด และอากาศที่ร้อนอบอ้าว ท้าให้นักท่องเที่ยว
จ้านวนมากที่มาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลือกการเที่ยวแบบวันเดียว เดินทางมาตอนเช้าและ
เดินทางกลับตอนเย็น เพราะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเชิงไหว้พระ ขอพร ชมเมืองโบราณ ไม่มี
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่ให้นักท่องเที่ยวพักผ่อน หรือท้ากิจกรรมเพ่ือให้ผ่อนคลายจากความร้อน  ดังนั น
นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่ จะเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่นาน ก็จะ
เดินทางกลับ มีนักท่องเที่ยวจ้านวนไม่มากที่ พักค้างคืน เพราะไม่มีกิจกรรมอ่ืนที่น่าสนใจให้
นักท่องเที่ยวได้ท้า หากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น เป็นสถานที่ที่ให้
นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อน คลายร้อน และสามารถท้ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนและครอบครัวได้มาก
ขึ น จะท้าให้การมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสีสัน และมีความน่าสนใจมากขึ น 
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ธุรกิจสวนน ้า ในอดีตยังมีไม่มากนัก สถานที่ท่ีคนส่วนใหญ่รู้จัก คือ สวนสยามทะเลกรุงเทพ 
ซึ่งเป็นสวนสนุกและมีสวนน ้าประกอบด้วย  แต่ปัจจุบันนี ธุรกิจสวนน ้า เกิดขึ นหลายจังหวัดในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวส้าคัญ ๆ ของประเทศ บางจังหวัดมีสวนน ้าเปิดตัวขึ น
มากกว่าหนึ่งแห่ง เช่น จังหวัดชลบุรี สวนน ้าที่คนส่วนใหญ่รู้จัก เช่น สวนน ้าการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน  
สวนน ้ารามายานะ  เป็นต้น สวนน ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถท้ากิจกรรมร่วมกันกับ
เพ่ือนและครอบครัวได้ รวมทั งเป็นสถานที่มีน ้าเป็นส่วนประกอบ ท้าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเย็นสบาย 
คลายร้อนจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวของประเทศไทย ดังนั นจึงได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
นักท่องเที่ยว โดยสวนน ้าที่ได้รับความนิยม จะเป็นสวนน ้าขนาดใหญ่ มีพื นที่จัดไว้ให้สามารถใช้บริการ
ได้ทั งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ เพราะจะมีเครื่องเล่นที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัยได้เลือกเล่น ซึ่งท้าให้การเดินทาง
มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ มีสีสันมากขึ น มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกท่องเที่ยวมากขึ น 
รวมทั งสามารถใช้เวลากับครอบครัว เพ่ือนหรือคนรักเพ่ิมมากขึ น ท้าให้นักธุรกิจให้ความสนใจกับ
ธุรกิจสวนน ้า และลงทุนเปิดสวนน ้าในประเทศไทยมากขึ น โดยสามารถอ้างอิงข้อมูลจากบทความใน
ข่าวและเว็บไซต์ต่าง ๆ  ข้อมูลจากบทความตลาดสวนน ้าโตต่อเนื่อง สรุปได้ว่า ปัจจุบันมีสวนน ้าเปิด
ให้บริการในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเน้นลงทุนในจังหวัดท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศ เช่น 
กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุร ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เป็นต้น โดยมากจะเป็นสวนน ้าขนาดใหญ่ที่เน้นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ก็มีการท้าการตลาดเพ่ือดึงดูดคนในพื นที่ควบคู่กันไป (บทความตลาดสวนน ้า
โตต่อเนื่อง, 2558) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการว่า ในปี 2558 ตลาดธุรกิจสวนน ้าในประเทศไทยน่าจะมี
มูลค่าตลาดประมาณ 2,800 - 3,000 ล้านบาท เติบโตขึ นร้อยละ 22 - 25 จากในปี 2557 ที่มีมูลค่า
ตลาดประมาณ  2,300 - 2,400 ล้านบาท โดยการเติบโตของมูลค่าตลาดธุรกิจสวนน ้าดังกล่าว เป็น
ผลมาจากการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ของสวนน ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ ที่จะเป็นการ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกท่องเที่ยวสวนน ้ามากขึ น เกิดการแข่งขันระหว่างสวนน ้าในพื นที่ต่างๆ 
มากขึ น การเลือกท้าเลของสวนน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
มองว่า การให้ความส้าคัญกับการเลือกท้าเลของสวนน ้าที่ไม่กระจุกตัวใกล้กับคู่แข่งมากเกินไป รวมถึง
ในพื นที่นั นๆควรเป็นท้าเลที่มีปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมกับการท่องเที่ยวสวนน ้า เป็นปัจจัยส้าคัญที่จะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน ้าประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี  การปรับกลยุทธ์การ
ประกอบธุรกิจได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสวนน ้า 
จะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน ้า สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ ยวสวนน ้าได้มาก
ขึ น และสามารถสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)  
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ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ได้ลงข่าวเกี่ยวกับสวนน ้าซึ่งสรุปได้ว่า เนื่องจากจังหวัด
พิษณุโลกมีอากาศร้อนถึง 35 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม  ท้าให้ประชาชนเดินทางมาใช้บริการ
สวนน ้าเป็นจ้านวนมาก ซึ่งมีสวนน ้าเปิดใหม่คือ สวนน ้าสแปลซ ฟัน ปาร์ค โดยต่อวันเฉลี่ยจะมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการประมาณ 2,000 คน ซึ่งคาดการว่าถ้าเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูร้อน 
จ้านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการสวนน ้าจะเพ่ิมมากขึ น นักท่องเที่ ยวเฉลี่ยต่อวันประมาณ 
4,000–5,000 คน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ข่าวลงวันที่ 18 มีนาคม 2560)  

 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้ลงข่าวเกี่ยวกับสวนน ้า โดยกล่าวว่า การลงทุนสวนน ้า
กลายเป็นธุรกิจที่มาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี เกิดขึ นกระจายไปทั่วประเทศ 
โดยในปี 2558 มีการประเมินว่า ประเทศไทยมีสวนน ้าทั งหมดประมาณ 40 แห่ง โดยเฉพาะเมือง
ท่องเที่ยวที่มีโครงการมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 1,000 ล้านบาท เช่น สวนน ้าวานา 
นาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สวนน ้ารามายณะ และสวนน ้าการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี สวนน ้าสแปลช จังเกิล จังหวัดภูเก็ต สวนน ้าภูเก็ต ซี แอดเวนเจอร์ จังหวัดภูเก็ต รวมไป
ถึงหัวเมืองใหญ่อย่างจังหวัดอุดรธานี ที่มีมากถึง 6 แห่ง เช่น สวนน ้าเพลย์พอร์ต สวนน ้ายูโซเทล วอ
เตอร์ปาร์ค และสวนน ้าไดโนวอเตอร์ปาร์ค จังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดหัวเมืองรอง เช่น จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสมุทรสงคราม ก็มีสวนน ้าขนาดกลางและ
สวนน ้าขนาดเล็กเกิดขึ นจ้านวนมาก รวมทั งห้างสรรพสินค้าในเมือง ก็มีการเปิดให้บริการสวนน ้า
ภายในห้างเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงของธุรกิจนี  ขณะที่ปี 2560 ก็ยังคงมีการเดินหน้าเปิด
สวนน ้าขนาดใหญ่อีกหลายแห่งในประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2560)  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักธุรกิจต่างให้ความสนใจในธุรกิจสวนน ้า เพราะนอกจาก
จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจคลายความร้อนที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศ
ไทยแล้ว นักธุรกิจยังมองเห็นโอกาสในการท้าก้าไรในอนาคตของธุรกิจนี  จึงให้ความส้าคัญและลงทุน
จ้านวนมาก ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินธุรกิจสวนน ้า เพ่ือ
ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจสวนน ้า รวมทั งเพ่ือเป็นแนวทางส้าหรับนักธุรกิจและ
ผู้สนใจลงทุนต่อไป 

ถ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสวนน ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น เพ่ือเพ่ิมรูปแบบการ
ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น มีกิจกรรมกับครอบครัว เพ่ือน หรือคน
รักมากขึ น และเป็นสถานที่ที่สามารถพักผ่อนคลายร้อน สามารถเข้าใช้บริการได้ทั งครอบครัว ที่ส้าคัญ
ด้วยท้าเลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นทางผ่านของจังหวัดต่าง ๆ มากมาย ดังนั น การเดินทาง
สะดวก ใกล้กรุงเทพมหานคร  นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาไหว้พระขอพร หรือไม่ต้องการไหว้
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พระ ก็สามารถเดินทางมาเที่ยวสวนน ้าได้รวมทั งคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะได้มีสถานที่ท้า
กิจกรรมและพักผ่อนคลายร้อนมากขึ น  ท้าเลที่ตั งที่ผู้วิจัยศึกษาคือ บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และอยู่รอบนอกของเกาะเมืองที่มี
เมืองมรดกโลก วัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท้าให้การ
เดินทางสะดวกซึ่งถือเป็นจุดเศรษฐกิจส้าคัญและเป็นแหล่งรวมผู้คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ น ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมที่พัก 
ร้านค้าต่าง ๆ  มีรายได้เพ่ิมขึ น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1  เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณ ต้าบลคลอง
สวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.2.2  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในของการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบล
คลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การวิจัยครั งนี เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการท้าธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบล
คลองสวนพลูอ้าอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท้า
ธุรกิจ ให้กับนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจร่วมลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ท้าให้เกิดการจ้างงาน
และมีช่องทางในการสร้างรายได้ รวมทั งจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
ขึ นอีกด้วย  โดยงานวิจัยครั งนี ได้มีการก้าหนดตัวแปรด้านต้นทุนและด้านผลตอบแทนอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ชัดเจน และให้ได้ผลออกมามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงน้าวิธีวิเคราะห์
ทางการเงินเข้ามาช่วยในการด้าเนินการวิจัย ทั งหมด 6 วิธีดังนี  1. การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) 2. การหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 3. การหา
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( Benefit Cost Ratio : BCR)  4. การหาอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return : IRR) 5. การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash 
flow) 6. การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitive Analysis) 
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 การวิจัยจะด้าเนินการวิจัย ภายใต้กรอบแนวคิดดังต่อไปนี  

 
 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ต้นทุนและผลตอบแทน ประกอบด้วย 

1.  ต้นทุนของธุรกิจ 
1.1  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน   ค่าก่อสร้างอาคาร

ส้านักงาน ค่าก่อสร้างสระน ้า ค่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น ค่าชุดว่ายน ้า เสื อชูชีพ ต่าง ๆ 
1.2  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน  ประกอบด้วย ค่าจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ค่า

สาธารณูปโภค เช่นค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมบ้ารุง  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
2.  ผลตอบแทนของธุรกิจ 
        2.1  รายได้จากการจ้าหน่ายบัตรสวนน ้า  
        2.2  รายได้จากการให้เช่าพื นที่ในการจ้าหน่ายอาหารและสินค้าในบริเวณสวนน ้า 

        2.3  รายได้จากการให้เช่าชุดว่ายน ้า ตู้เก็บของ และเสื อชูชีพ 
ตัวแปรตาม ได้แก่  การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ  ประกอบด้วย 
         1.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
         2.  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ( NPV) 
         3.  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 
         4.  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
         5.  การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) 
         6.  การวิเคราะห์ความไหวตัว (Sensitive Analysis) 
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1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.4.1  ขอบเขตด้านเนื อหา 
ในการวิจัยครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสวน

น ้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าและ
ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 
ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน 
อัตราผลตอบแทนภายใน การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด และการวิเคราะห์ความไหวตัว เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ธุรกิจสวนน ้าว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่ 

1.4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยในครั งนี จะน้ารูปแบบของสวนน ้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี มาเป็น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยก้าหนดรายได้และค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพราะผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิด
และรูปแบบสวนน ้าของที่นี่ เหมาะที่จะเป็นรูปแบบของสวนน ้าบริเวณต้าบลคลองสวนพลู  อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จั งหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุด เพราะพื นที่ ใกล้ เคียงกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั งค่าเช่าที่ดินมีความใกล้เคียง
กันมากกว่าในพื นที่อ่ืน ๆ โดยก้าหนดให้สวนน ้ามีเนื อที่ประมาณ 33 ไร่ ตามขนาดจริงของสวนน ้า
จังเกิล วอเตอร์ปาร์ค  มูลค่าการลงทุนประมาณ  64  ล้านบาท โดยอ้างอิงจากมูลค่าการลงทุนของ
สวนน ้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค  โดยก้าหนดขอบเขตระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด้าเนินการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเองในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ถึงเดือนตุลาคม 2560 

สวนน ้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค (Jungle Water Park)  เปิดด้าเนินงานเมื่อวันที่ 1  เมษายน  
2559 เป็นสวนน ้าที่ในสโลแกนว่า กลางวันเล่น กลางคืนเต้น โดยน้าเอาดนตรีแนว EDM (Electronic 
Dance Music) เข้ามาเพ่ิมสีสันให้กับสวนน ้า เปิดให้บริการทุกวันตั งแต่เวลา 11.00 น.  ถึง  เวลา  
23.00  น.  ค่าบริการส้าหรับผู้ที่สูงไม่เกิน 140 ซม. ราคา 200 บาท ค่าบริการส้าหรับผู้สูงเกิน 140 
ขึ นไป ราคา 300 บาท  ค่าเช่าล็อกเกอร์เก็บของ 30 บาทต่อล็อกเกอร์ ค่าเช่าเสื อชูชีพ ราคา 30 บาท 
ส้าหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีการแสดงดนตรีตั งแต่เวลาหลัง 18.00 น. เป็นต้นไป รวมถึงมีปาร์ตี 
โฟมไว้ให้เล่นด้วย และทางสวนน ้ามีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มครบครัน ราคาไม่ต่างจาก
ภายนอกสวนน ้า ผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการและค้าแนะน้าที่ดีจากทีมงานผู้ดูแลสวนน ้าตลอด
ช่วงเวลาที่มาเที่ยวสวนน ้าแห่งนี   จุดประสงค์ในการท้าสวนน ้า คือ 1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เด็ก
เยาวชนและครอบครัวได้มาท้ากิจกรรมและมีความสุขร่วมกัน 2. เพ่ือเป็นแหล่งทัศนาศึกษาของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ โดยไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัด  3.  เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของคนใน
พื นที่และท้องถิ่น รวมถึงคนจากพื นที่ใกล้เคียงโดยไม่ต้องเดินทางไกล  4.  เพ่ือเป็นสถานที่ออกก้าลัง
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กายแนวว่ายน ้า ฝึกว่ายน ้าให้กับผู้สนใจสุขภาพ 5. เพ่ือเป็นการพัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สร้าง
รายได้ให้แก่องค์กร  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสวนน ้า คือ  1. เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา 2. วัยรุ่นตั งแต่ระดับมัธยมขึ นไป  3.  พ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กที่มาใช้บริการ 

 

 
 

ภำพที่ 1.1  ภาพบรรยากาศโดยรอบของสวนน ้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค 

 
1.5  ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 

1.5.1  การท้าวิจัยในครั งนี  เป็นศึกษาทางด้านการเงิน เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนธุรกิจสวนน ้า มิได้เป็นการศึกษาในด้านการตลาดหรือด้านอ่ืน ๆ 

 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

สวนน ้า  หมายถึง  สถานที่ที่จัดขึ นมาเพ่ือให้บริการคล้ายกับสวนสนุกหรือสนามเด็กเล่น 
แต่มีน ้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบ โดยมีการจัดบริเวณส้าหรับเล่นน ้า หรือท้ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะมี
เครื่องเล่นที่จัดไว้ให้เหมาะกับพื นที่และผู้ใช้บริการแต่ละช่วงอายุ เช่น โซนสไลเดอร์สูงแล้วลงมาเจอ
สระน ้า โซนสระว่ายน ้าพร้อมอุปกรณ์การเล่นรูปแบบต่าง ๆ ส้าหรับเด็ก  หรือโซนบ่อน ้า ที่ท้าให้เกิด
คลื่นเหมือนคลื่นน ้าในทะเล เป็นต้น  ซึ่งในบริเวณสวนน ้านี  จะมีร้านจ้าหน่ายอาหาร ร้านจ้าหน่าย
สินค้า รวมทั งมีบริการให้เช่าชุดว่ายน ้าและตู้เก็บของรวมอยู่ด้วย  สามารถเข้าใช้บริการได้ทั งเด็กและ
ผู้ใหญ่ โดยเปิดให้บริการทุกวันตั งแต่เวลา 11.00 น. ถึง  23.00 น. 
 ความเป็นไปได้ในการลงทุน  หมายถึง  การศึกษาโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจสวนน ้าบริเวณ
ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนที่
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คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน น้ามาวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน(PB), 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV), อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR), อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR), การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow), การวิเคราะห์ความ
ไหวตัว (Sensitive Analysis) 
 ต้นทุนของธุรกิจ หมายถึง  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไป เพ่ือการด้าเนินธุรกิจสวนน ้า ซึ่งการ
วิจัยครั งนี ได้แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ส่วน คือ  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน หมายถึง  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างสวนน ้า เช่น ค่าเช่าที่ดิน 
ค่านายหน้า ค่าปรับหน้าดิน ค่าเสาเข็ม ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าก่อสร้างสระน ้าและเครื่องเล่น          
ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องใช้ส้านักงานและระบบต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพนักงาน เงินเดือนพนักงาน   
ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบ้ารุง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการสวนน ้า เป็นต้น 
 ผลตอบแทนธุรกิจ หมายถึง  ผลตอบแทนที่เกิดจากการเปิดให้บริการสวนน ้า ซึ่งจะมาจาก
รายได้จากการขายบัตรสวนน ้า รายได้จากการให้เช่าพื นที่สวนน ้าในการขายอาหารและสินค้าต่าง ๆ 
รวมถึงรายได้จากการให้เช่าชุดว่ายน ้าและตู้เก็บ เป็นต้น 
 รายได้จากการขายบัตรสวนน ้า  หมายถึง  รายได้ที่เกิดจากการจ้าหน่ายบัตรเข้าไปใช้บริการ
ในสวนน ้า ให้กับผู้มาเที่ยวหรือมาใช้บริการ 
 รายได้จากการให้เช่าพื นที่จ้าหน่ายสินค้า  หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการให้พ่อค้า แม่ค้ามา
เช่าพื นที่ที่ทางโครงการจัดไว้ ส้าหร้บจ้าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าต่าง ๆ   
 รายได้จากการให้เช่าชุดว่ายน ้า ตู้เก็บของ และเสื อชูชีพ  หมายถึง  รายได้ที่เกิดจากการให้ผู้
มาใช้บริการสวนน ้าเช่าชุดว่ายน ้า เพราะสวนน ้าก้าหนดให้ใส่ชุดว่ายน ้าเล่นน ้าได้เท่านั น  และตู้เก็บ
ของหรือล็อคเกอร์ส้าหรับเก็บของ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเก็บของส้าคัญ ซึ่งมีกุญแจให้ เสื อชูชีพบังคับ
ส้าหรับเด็ก ที่ต้องการเล่นในสระของผู้ใหญ่ และสไลด์เดอร์สูง ต้องใส่เสื อชูชีพเพ่ือป้องกันอันตราย 
รวมทั งส้าหรับผู้ใหญ่ที่ว่ายน ้าไม่แข็งด้วย 
 ระยะเวลาคืนทุน  หมายถึง  รายได้ท่ีเกิดจากการให้บริการสวนน ้ารวม เท่ากับต้นทุนที่ลงทุน
ไปในการท้าโครงการสวนน ้า ซึ่งจะบอกได้ว่า ต้องด้าเนินการกี่ปีจึงจะคุ้มกับทุนที่ลงไป เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาลงทุน 
 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  หมายถึง  มูลค่า ณ เวลาปัจจุบันของจ้านวนเงินที่คาดว่า
จะได้รับในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต โดยอยู่ภายใต้ระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน และลดด้วยอัตราที่
ก้าหนด ซึ่งในงานวิจัยนี ก้าหนดระยะเวลาลงทุน 10 ปี และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 
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 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน  หมายถึง  ตัวชี วัดว่าโครงการจะมีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเท่าใด โดยค้านวณมาในรูปของร้อยละ การค้านวณท้าได้จาก ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ย คูณด้วย
100  แล้วหารด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก  ผลที่ออกมาเป็นร้อยละ ยิ่งได้เยอะก็ยิ่งมีผลตอบแทนที่ดี 
 อัตราผลตอบแทนภายใน  หมายถึง  อัตราความสามารถของเงินลงทุนที่ให้ผลประโยชน์
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน หรือกล่าวอีกอย่างว่า เป็นอัตราผลตอบแทนที่ท้าให้ 
NPV มีค่าเท่ากับ 0 
 การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด  หมายถึง  การประมาณการรายได้ และรายจ่ายที่เกิด
จากการด้าเนินงานของโครงการสวนน ้า  ว่าจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าใดต่อปี 
 การวิเคราะห์ความไหวตัว  หมายถึง  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ หากเกิด
ความผันแปรของตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความผันแปรของต้นทุนรวม ความผันแปรของราคา ความผัน
แปรของอัตราดอกเบี ย เป็นต้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่าความผันแปรของตัวแปรเหล่านี จะมีผลกระทบ
ต่อโครงการอย่างไร 
 ราคาตลาด  หมายถึง  มูลค่าต้นทุนในการลงทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ 
ณ ช่วงเวลาที่ท้าวิจัย 

  
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1  เพ่ือให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทน การลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบลคลอง
สวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.7.2  เพ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบล
คลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.7.3  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจลงทุนท้าธุรกิจสวนน ้า น้าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณา
ลงทุนในอนาคต 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการด าเนินธุรกิจ
สวนน้ า บริเวณต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการท าธุรกิจสวนน้ าว่าเป็นอย่างไร การวิจัยในครั้งนี้
ยังศึกษาถึงความคุ้มค่าของการท าธุรกิจสวนน้ า บริเวณต าบลคลองสวนพลู อ าเภอคลองสวนพลู 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะท าธุรกิจสวนน้ า สามารถ
มองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจ หากมีผู้สนใจลงทุนท าจริง ๆ ก็จะท าให้เกิดการจ้างงาน และน ารายได้
มาสู่คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการเพ่ิมสีสันในการมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น 
ต่อไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่เพียงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่มงคล
เท่านั้น ยังมีสวนน้ าที่ช่วยผ่อนคลายความร้อน และสร้างความบันเทิงให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย และธุรกิจสวนน้ าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและประเทศไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาใช้เป็นตัวก าหนดขั้นตอนในการท าวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 2.1  แนวคิดและทฤษฏีการศึกษาความเป็นไปได้ 
 2.2  ทฤษฏีต้นทุนการผลิต 
 2.3  ทฤษฏีผลตอบแทนการลงทุน 
 2.4  การวิเคราะห์ทางการเงิน 
 2.5  การตัดสินใจลงทุน 
 2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฏีการศึกษาความเป็นไปได้  

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการประเมินความคุ้มค่าและไม่คุ้มค่าของ
โครงการ โดยอาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการมี
โครงการ เพ่ือใช้ตัดสินใจว่าโครงการที่พิจารณามีความเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ โดยน าผลกระทบ
ในอดีตที่เหมาะสมมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550 : น. 260-261) 

ผลการวิเคราะห์จะแสดงออกมาในรูปของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุน ถือเป็นโครงการที่ดี แต่ถ้า
ผลตอบแทนที่ได้รับต่ ากว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนถือเป็นโครงการที่ไม่ดีในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการ
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วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจที่ยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ (ฐาปนา        
ฉิน่ไพศาล, 2542 : น. 7-11) 

 
2.2  ทฤษฏีต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งจ านวนสินค้าหรือบริการที่ต้องการ หรือค่าใช้จ่ายที่ท าให้มูลค่าของสินค้าหรือบริการเพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนการผลิตในลักษณะต่าง ๆ มีดังนี ้
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางบัญชี (Economics Cost and Accounting Cost) 

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Cost) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้านั้น ไม่ว่า
จะมีการจ่ายไปจริงหรือไม่ก็ตาม (Explicit Cost + Implicit Cost) รวมต้นทุนค่าเสียโอกาสเข้าไว้ด้วย 
ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) คือ ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ผู้ผลิตได้มีการจ่ายจริงและได้ลง
บันทึก รายการทางบัญชีไว้(Explicit Cost) 

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ค่าเสียโอกาส คือ ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินจริง 
แต่เป็นค่าเสียโอกาส ที่จะใช้ปัจจัยนั้นไปหาประโยชน์อย่างอ่ืน ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนไม่ชัดแจ้ง
(Explicit Cost and Implicit Cost)   ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit cost) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมี
การจ่าย ออกไปเป็นตัวเงินจริง ๆ ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง (Implicit Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิต 
จริงๆ แต่ไม่มีการจ่ายออกไปเป็นตัวเงิน เกิดจากการน าปัจจัยการผลิตที่ตนเองเป็นเจ้าของมาใช้ในการ
ผลิต 

ต้นทุนเอกชน กับ ต้นทุนสังคม (Private Cost and Social Cost) ต้นทุนเอกชน หมายถึง 
ต้นทุนที่หน่วยผลิตต้องรับผิดชอบ โดยตรง เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าวัตถุดิบ ฯลฯ ดังนั้น 
ต้นทุนเอกชนจะเท่ากับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์  ต้นทุนสังคม หมายถึง ต้นทุนเอกชนรวมกับ
ผลกระทบภายนอก ซึ่งไม่ได้เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เป็นผลให้ ต้นทุนสังคมไม่เท่ากับต้นทุน
เอกชน ต้นทุนที่ตกแก่บุคคล อ่ืนในสังคมเรียกว่า ผลกระทบภายนอก (Externalities) 

ต้นทุนในการผลิตระยะสั้น ที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ต้นทุนหรือปัจจัยการผลิตได้
ประกอบด้วยต้นทุน 2 ประเภท คือ • ต้นทุนคงที่ (fixed cost - FC) คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ
ปัจจัยคงท่ี ต้นทุนคงที่นี้ จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต • ต้นทุนแปรผัน (variable cost - 
VC) คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ ปัจจัยแปรผัน ต้นทุนแปรผันจึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
จากต้นทุนทั้ง 2 ประเภท สามารถหาต้นทุนรวม ต้นทุนเพิ่ม และ ต้นทุนเฉลี่ยได้ 
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1.  ต้นทุนการผลิตระยะสั้น 
  1.1  ต้นทุนรวม (Total cost - TC) คือต้นทุนทั้งหมดในการผลิตใน ระยะสั้น 

ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) และต้นทุนผัน แปรทั้งหมด (TVC) 1) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด 
(Total Fixed cost : TFC) เช่น ต้นทุนในการจัดหาปัจจัยคงที่เพ่ือการผลิต เช่น ค่าก่อสร้าง  ค่าที่ดิน 
ค่าเครื่องจักร เป็นต้น  2) ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable cost : TVC) เช่น ต้นทุนในการ
จัดหาปัจจัยแปรผัน เช่นค่าจ้างแรงงาน  ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 

 
TC = TFC + TVC 

 
 1.2  ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วย (Average total cost : ATC) คือ ต้นทุนการผลิต

ทั้งหมดท่ีคิดเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้า (ต้นทุนทั้งหมด ต่อการผลิตสินค้า 1 หน่วย) ต้นทุนเฉลี่ยจะเท่ากับ
ผลรวมของต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย (AFC) และต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (AVC) 

 

 
 

  ต้นทุนเพิ่ม (Marginal cost: MC) คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้าย หมายถึง ต้นทุนรวมที่
เพ่ิมข้ึน เมื่อผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้นอีก 1 หน่วย (ต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนคือต้นทุนผันแปรเท่านั้น เนื่องจากในระยะ
สั้น ต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง) 
 

 
 

  ต้นทุนการผลิตระยะยาว ระยะยาว คือ ระยะเวลาที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนปัจจัยการ
ผลิตทุกชนิดได้หมด นั่นคือ สามารถเลือกขนาดของโรงงานได้ ต้นทุนการผลิตระยะยาว (Long Run 
Total Cost : LTC) จึงมีเฉพาะต้นทุนแปรผันเท่านั้น 

TFC TVC

Q Q

TC

Q
AFC+AVC

₌AFC AVC ₌

SAC ₌ หรือ SAC ₌

∆TC

∆Q
MC ₌
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  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Cost) คือ ต้นทุนการผลิตทั้งหมด
ที่คิดเฉลี่ยต่อหน่วยผลผลิตในระยะยาว (LAC = LTC / Q) 
  รายรับจากการผลิต (Revenue) รายรับจากการผลิต คือรายได้ท่ีผู้ผลิตได้รับจากการ
ขาย ผลผลิตของตนตามราคาที่ก าหนด ก าไร = รายรับทั้งหมด – ต้นทุนการผลิต 
  รายรับรวม (Total Revenue : TR) รายรับรวม (TR) คือ รายรับที่ได้จากการขาย
ผลผลิต 
 

 
 

  TR คือ รายรับรวมทั้งหมด  P คือ ราคาผลผลิต  Q คือ ผลผลิต 
รายรับเฉลี่ย (Average Revenue : AR) รายรับเฉลี่ย (AR) คือ รายรับเฉลี่ยต่อหน่วยที่ได้จากการขาย 
 

 
 

  AR คือ รายรับเฉลี่ย  TR คือ รายรับรวมทั้งหมด  Q คือ ผลผลิต 
 

 
  

ภาพที่  2.1 รูปแสดงเส้นอุปสงค์(D) และเส้นรายรับเฉลี่ย (AR) 
 
เงื่อนไขการได้ก าไรสูงสุด ก าไร คือ ผลต่างระหว่างรายรับรวม (Total Revenue : TR) กับ

ต้นทุนการผลิต (Total Cost : TC) 

TR = P x Q 

TR

Q
AR ₌
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ก าไร และก าไรสูงสุด คือเป้าหมายส าคัญของผู้ประกอบการ จุดที่จะได้ก าไรสูงสุดก็เม่ือ TR 
และ TC มีค่าต่างกันมากท่ีสุด  หรือกล่าวได้ว่า  ก าไร  = รายได้รวม (TR) – ต้นทุนรวม (TC) 

 
2.3  ทฤษฏีผลตอบแทนจากการลงทุน 

ทฤษฏีที่น ามาใช้ในการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การลงทุน
ในสินทรัพย์ที่น ามาลงทุน สินทรัพย์ที่น ามาลงทุนนี้มีอายุการใช้งานยาวกว่า 1 ปี โดยจะทยอยให้
ผลตอบแทนแก่กิจการตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น ๆ  เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องท าการ
วิเคราะห์ว่าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนตลอดอายุของโครงการนั้น กับเงิน
ลงทุนที่ต้องจ่ายไปในช่วงการเริ่มแรกของโครงการ ให้ผลตอบแทนคุ้นค่ากันหรือไม่ (สมนึก          
เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2551) 

เครื่องมือที่น ามาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุน 
2.3.1  ทฤษฏีผลตอบแทนตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  
คือส่วนเกินของมูลค่าปัจจุบันของเงินสดสุทธิ (Present Value) ตลอดอายุโครงการที่

ลงทุน กับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ ดังนั้นจึงก าหนดให้ 
NPV =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
PV   =  มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการที่ลงทุน 
I     =   เงินลงทุนเริ่มแรก 
ดังนั้นการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของเงินสดสุทธิที่กิจการจะได้รับในอนาคต จะค านวณ

ด้วยการคิดลดด้วยต้นทุนของเงินลงทุน (Cost of Capital) หรืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 
(Minimum Required Rate of Return) ถ้า NPV มีค่าเป็นบวก กิจการก็สามารถที่จะลงทุนใน
โครงการนั้น ๆ ได้ แต่ถ้า NPV  มีค่าออกมาติดลบ กิจการควรพิจารณาไม่ลงทุนในโครงการนั้น ๆ  
NPV  =  PV – I 

2.3.2  ทฤษฏีอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน 
IRR (Internal Rate of Return)  คือ อัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน ซึ่งท าให้ตัว 

PV หรือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดโครงการลงุทน เท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก ( I)  หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า NPV มีค่าเท่ากับ 0  เกณฑ์การตัดสินใจ  ควรจะยอมรับโครงการลงทุน   ถ้า
หากว่า IRR ของโครงการลงทุน มีค่าเกินกว่าต้นทุนของเงินลงทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในการกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิของโครงการลงทุนนั้นไม่สม่ าเสมอ การ
ที่จะค านวณหา IRR  จะต้องใช้วิธีการค านวณเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1  ค านวณหา NPV  โดยใช้อัตราต้นทุนของเงินลงทุนเป็นอัตราคิดลด 
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ขั้นที่ 2  พิจารณาว่า NPV มีค่าเป็นบวกหรือมีความเป็นติดลบ 
ขั้นที่ 3  ถ้า NPV มีค่าเป็นบวก ให้เพ่ิมอัตราต้นทุนของเงินลงทุนในการคิดลดหา NPV 

สูงขึ้น แต่ถ้า NPV มีค่าติดลบก็ให้ลดอัตราต้นทุนของเงินลงทุนให้ต่ าลง ซึ่งถ้า NPV = 0 อัตราที่น ามา
คิดลดก็คือ IRR นั่นเอง 

ขั้นที่ 4 ใช้วิธีการค านวณเปรียบเทียบเพื่อหาค่า IRR 
จากทฤษฏีผลตอบแทนจากการลงทุนที่กล่าวมานั้น ได้น ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้ง

นี้ โดยการน าแนวคิดในการค านวณผลตอบแทน โดยน าแนวคิดทฤษฏีผลตอบแทนตามวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) และทฤษฏีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)  มาใช้ เนื่องจากการ
ลงทุนในธุรกิจสวนน้ า บริเวณต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้วางแผนลงทุนด้วยเงินจ านวนมาก จึงต้องมีการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจในอนาคต 

 
2.4  การวิเคราะห์ทางการเงิน 

การท าการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน ว่าจะมี
ความคุ้มค่าหรือไม่ มีความเป็นไปได้ที่จะลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ หรือไม่ การวิเคราะห์ทางการเงิน
สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเบื้องต้นในเรื่องของการลงทุน และยังช่วยในด้านการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีแผนในการรับมือกับ
สถานการ์ที่น าไปสู่ความเสี่ยง และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดกับธุรกิจอีกด้วย ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
จากการวิเคราะห์ทางการเงิน จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป 

ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ทางการเงิน และเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามา
ช่วยในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือก าหนดตัวแปรด้านต้นทุน และผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน 
รวมทั้งให้ได้ผลที่มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงน้อยที่สุด โดยได้น าวิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน
เข้ามาช่วยด าเนินการวิจัยทั้งหมด  6 วิธี  ดังต่อไปนี้ 1.  การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
2.  การหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 3.  การหาอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( Benefit Cost Ratio : BCR) 4.  การหาอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return : IRR) 5.  การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow) 6.  การ
วิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitive Analysis) 

2.4.1  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของ

กระแสเงินสดเข้าเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน โดยไม่ค านึงถึงเรื่องมูลค่าของเงินตามระยะเวลาเข้า
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มาเกี่ยวข้อง การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนจึงมองที่กระแสเงินสดรับ ไม่ใช่ตัวก าไรหรือขาดทุนของ
กิจการ โดย ณ จุดได้ที่ผลสะสมของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรกก็จะได้ระยะเวลาคืน
ทุนนั้นเอง ยกตัวอย่าง ลงทุนในโครงการหนึ่ง ใช้เงินลงทุน 1,200,000 บาท จะให้กระแสเงินสดในแต่
ละปีจ านวน 400,000 บาท เป็นเวลา 6 ปี ระยะเวลาคืนทุนก็คือ 3 ปี เป็นต้น 

สูตรที่ใช้ในการหาระยะเวลาคืนทุน  มีดังนี้ 
 

 
 

 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนจึงเป็นการวิเคราะห์โครงการลงทุนที่มีระยะค่อนข้างนาน 
และพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน เพื่อใช้ในการเลือกโครงการลงทุน โดยดูจากระยะเวลาคืนทุนที่
เร็วที่สุด เพราะจะท าให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยที่สุดด้วย แต่อย่างไรก็ตามการ
วิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ระยะเวลาการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมนักต้องใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return) เป็นต้น (ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์, 2551) 

2.4.2  การหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันรวมของ

กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการกับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน โดยใช้อัตราคิดลด (discount 
rate) ตัวใดตัวหนึ่งมาปรับมูลค่าของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาให้มาอยู่ที่จุดเดียวกัน คือ 
ณ ปัจจุบัน วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV นับเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการน าเรื่องค่าของเงินตามเวลามาร่วมพิจารณา 
และเป็นการค านวณกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

NPV  =  PVB – PVC 
 หรือ 

 

NPV = ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

−  ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   =   จ านวนงวดกอ่นปีคืนทุน + เงินส่วนทียั่งไมไ่ด้คืนทุน

กระแสเงินสดรับสุทธิในปีคืนทุน

หรือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) =   

ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี

เงินลงทุนเร่ิมต้น
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  NPV  =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
  PVB  =  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
  PVC  =  มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
  Bt    =  ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
  Ct    =  ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
   r    =  อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 
   t    =  ปีของโครงการ  คือ ปีที่ 0,1,2,3…..n 
   n   =  อายุของโครงการ 
 เกณฑ์การตัดสินใจส าหรับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ คือ ถ้ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้ของ
โครงการมีค่ามากกว่า 0 ก็ตัดสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการนั้น หากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าน้อยกว่า 
0 หรือ มีค่าเป็นลบก็ไม่ลงทุนในโครงการดังกล่าวเนื่องจากไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน ส าหรับในกรณีท่ีมี
โครงการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่า 1 โครงการ จะต้องจัดอันดับโครงการโดยเรียงล าดับตามมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้จากค่ามากไปหาค่าน้อย  

 2.4.3  การหาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( Benefit Cost Ratio : BCR) 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

กระแสเงินสดที่ได้รับตลอดอายุโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการนั้น เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลตอบแทนในรูปของกระแสรายได้ที่เกิดข้ึนในอนาคตตลอดอายุโครงการที่มีการปรับค่าให้
เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วกับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนสามารถค านวณได้ดังนี้ 
B/C Ration  =  PVB / PVC 

  หรือ 

∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 
____________________ 

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 
  PVB     =  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
     PVC  =  มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
       Bt  =  ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
       Ct  =  ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
         r   =  อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ย เหมาะสม  
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         t  =  ปีของโครงการ คือปีที่ 0,1,2,3 …n 
         n  =  อายุของโครงการ 
  ส าหรับเกณฑ์การตัดสินใจของวิธีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน คือ หากค่าอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนที่ค านวณได้ของโครงการมีค่ามากกว่า 1 ก็ตัดสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการ
นั้น เนื่องจากโครงการจะได้รับผลตอบแทนจากกระแสเงินสดรับทั้งหมดในรูปมูลค่าปัจจุบันสูงกว่าเม็ด
เงินที่ลงทุนไปนั่นเอง 
  2.4.4  การหาอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 
  อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลด (discount 
rate) ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ
พอดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ เป็น
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุโครงการนั่นเอง ในทางปฎิบัติ 
IRR นิยมน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินโครงการอย่างแพร่หลาย เนื่องจากวิธี IRR นี้มีการแสดงค่า
ผลตอบแทนเป็นร้อยละ ซึ่งท าให้เข้าใจง่ายและมีความสะดวกในการเปรียบเทียบระหว่างโครงการต่าง 
ๆ ที่เป็นทางเลือกของการลงทุนที่มีอยู่ขณะนั้น 
 จาก IRR คือ อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ 
 

𝐼𝑅𝑅 = ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=0

𝑛

𝑡=0

 

 

 Bt   =  ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
 Ct   =  ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
 r     =  อัตราส่วนคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
 t     =  ปีของโครงการ คือปีที่ 0,1,2,3 …n 
 n    =  อายุของโครงการ 
ส าหรับเกณฑ์ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่นั้นจะพิจารณา ดังนี้ 
 หาก IRR > r ก็ตัดสินใจลงทุน 
 หาก IRR < r ก็ตัดสินใจไม่ลงทุน 
 โดย r คือ ต้นทุนเงินทุน (cost of capital) ของโครงการ 
หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า หลักการในการตัดสินใจลงทุนในโครงการโดยน าค่าที่ค านวณได้
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่ก าหนด ถ้าค่าที่ค านวณได้มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
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หรือค่าอัตราคิดลดของเงินทุน โครงการนั้นมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน แต่ถ้าหากว่าค่าที่ ได้ต่ ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลด โครงการนั้นก็ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน 
  2.4.5  การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow) 
  การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow)  เป็นการจัดท าเพ่ือ
คาดการณ์ประมาณการเงินสดรับและเงินสดจ่ายของโครงการ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าธุรกิจมีเงินสด
หมุนเวียนในการบริหารโครงการแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใด เพียงพอหรือไม่ จ านวนเงิน
หมุนเวียนที่เข้ามาในกิจการ ถ้าจะเพียงพอต่อความต้องการด าเนินงานควรมีจ านวนเท่าไหร่ หรือ
แม้กระท่ังกรณีที่ธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียน จะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้จากแหล่งใด การคาดการณ์
หรือคาดคะเนงบการเงินต่าง ๆ จะเป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการ อันประกอบด้วย 
กระแสรายรับ  กระแสรายจ่าย และกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) (ฤทธินันท์  คูตระกูล, 
2553) 
 สูตร  กระแสเงินสดสุทธิ  =  กระแสเงินสดรับ  - กระแสเงินสดจ่าย 
 
  2.4.6  การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitive Analysis) 
  การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความไหว
ตัวของโครงการ ตัวแปรที่ส าคัญในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ได้แก่ ความผันแปรของ
ต้นทุนรวม ความผันแปรของราคา และความผันแปรของปริมาณการเปลี่ยนแปลง ของปัจจัยดังกล่าว
อาจเกิดข้ึนเฉพาะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดข้ึนพร้อมๆกันก็ได้ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการ การวิเคราะห์ความไหวตัว คือ การประเมินความทนต่อ
เหตุการณ์ในอนาคตทีอ่าจจะเปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์เดิมของโครงการที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งจะท าให้
รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโครงการในกรณีที่ กระแสการไหลของต้นทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่
คาดหวังไว้ตามแผนเดิม เช่น ต้นทุนของโครงการ สูงขึ้นร้อยละ 2 ในกรณีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับค่าที่
ค านวณไว้เดิมของค่า IRR NPV และ B/C Ratio หรือไม่ สิ่งที่จะน ามาพิจารณาความไหวตัว ได้แก่ 
ราคาสินค้าทั้งที่เป็นราคาปัจจัยการผลิต และผลผลิตในโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องมี
การสมมติให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางที่สูงขึ้นและต ่าลง เพ่ือหาผลกระทบของการปรับตัวของ
ราคาที่มีต่อความเป็นไปได้ของโครงการ ความล่าช้าในการด าเนินโครงการ เทคนิควิธีการผลิตใหม่ๆ 
บางวิธีอาจไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนที่วางไว้ 
  ต้นทุนของโครงการที่สูงขึ้น ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ต้นทุนรวม (Total Cost; TC) = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ผลตอบแทน 
(Benefit) หรือ รายได้รวม (Total Revenue; TR) = ราคา * ปริมาณ (ธนิษฐ์ นาคประเสิรฐ, 2554) 
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2.5  การตัดสินใจลงทุน 

การตัดสินใจลงทุน หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก โครงการลงทุนว่าควรลงทุนใน
โครงการใดจึงจะให้ผลตอบแทนตามความต้องการ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจทางการลงทุนที่ 
ค านึงถึงค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน(NPV) 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจทางการลงทุน จะท าให้ผู้
วิเคราะห์โครงการลงทุน ตัดสินได้ว่าควรลงทุนในโครงการนั้น ๆ หรือไม่ โดยปกติโครงการที่มีค่าต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้ ถือเป็น โครงการที่ควรลงทุนโดยพิจารณาจาก มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน 
(NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือมีค่าเป็นบวก จะแสดงว่าการลงทุนในโครงการนั้นได้ผลตอบแทนคุ้มกับ
การลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนแก่เจ้าหนี้ระยะยาวหรือหุ้นกู้ คือดอกเบี้ยมีอัตราที่คงที่ NPV เป็น
ส่วนที่เป็นบวกของโครงการ จึงจะตกเป็นผลตอบแทนของเจ้าของ ดังนั้น เมื่อลงทุนในโครงการที่ 
NPV = 0 ส่วนของเจ้าของจะไม่เพ่ิมขึ้น แต่การที่ธุรกิจมีโครงการลงทุนเพ่ิมจะมีผลให้ขนาดของ
กิจการขยายตัวขึ้น อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ( IRR) การตัดสินใจโดยการใช้วิธี IRR เนื่องจาก 
IRR ของโครงการใด คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนั้น ถ้าอัตราผลตอบแทนของ 
โครงการ(IRR) มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า หรือสูงกว่าต้นทุนของเงินทุนก็ควรลงทุน แต่
ถ้าอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีค่าต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหรือสูงกว่าต้นทุน
ของเงินทุน ก็ควรปฏิเสธโครงการลงทุน อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) การ
ตัดสินใจพิจารณาเพ่ือคัดเลือกโครงการที่เป็นอิสระทุกโครงการที่ให้ค่า B/C Ratio มีค่าเท่ากับ หรือ
มากกว่า 1 นั้น เป็นโครงการที่ดี ควรจะลงทุน (ธนิษฐ์ นาคประเสิรฐ, 2554) 
 
2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 กนกพล  จันทะรักษา และธีระวัฒน์  จันทึก (2559) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ าครบวงจรที่
มนุษย์สร้างขึ้น โดยน าข้อมูลที่เก็บได้มาจากการสัมภาษณ์ น ามาจัดการวิเคราะห์สรุปและการจัดท า
รายการเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการท าให้ทราบรายรับและรายจ่ายของกิจการ การลงทุนในกิจการ และ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว
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นันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 7 
ราย 
 จากผู้ให้ข้อมูลหลักผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายอายุ 40 ปีขึ้นไปโครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งผล
จากการศึกษาความเป็นไปได้พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 3 ปี 2 เดือน ก าไรสุทธิปีแรกเท่ากับ 
87,733,122.74 บาท กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวด เท่ากับ 159,045,401.82 บาท NPV เท่ากับ 
365,403,639.28 บาท ค านวณค่า IRR เท่ากับ 26.84% ที่อัตราคิดลด 6.5% จากผลการวิจัยนี้การ
ลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความน่าสนใจในการ
ลงทุน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ พบว่ามี
ค่า NPV เป็นบวกจ านวน 703,684,250.80 บาท หมายถึง กระแสเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่า
มากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกดังนั้น จึงยอมรับโครงการ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
พบว่ามีค่า NPV เป็นบวก 628,283817.40 หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่า
มากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ 
 พัชรา ศรีพระบุ, เชฎฐา ช านาญหล่อ และธนิศรุจ กนกยุราพันธ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า ผลการศึกษาพบว่า ท าเลที่ตั้งใน
บริเวณเขตอุตสาหกรรมปิ่นทองมีความเหมาะสมมากที่สุดด้วยขนาดพ้ืนที่ 14 ไร่ ซึ่งต าแหน่งที่ตั้ง
ดังกล่าวจะอยู่ติดถนนใหญ่ จึงมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการขนส่ง การศึกษาด้านการบริหาร พบว่า การ
ด าเนินกิจการต้องการพนักงานจ านวน 24 คน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการ 
การศึกษาด้านการเงินโดยก าหนดอายุโครงการ 10 ปี พบว่า NPV เท่ากับ 114,374,331 บาท IRR 
เท่ากับร้อยละ 66.5 อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.85 ระยะคืนทุน 
2 ปี 4 เดือน และเม่ือทดสอบความไว พบว่า ผลตอบแทนและต้นทุนการด าเนินงานของโครงการมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงค่า NPV และ IRR เมื่อก าหนดตัวแปรอ่ืนๆ คงที่ โดยกรณีที่มีความเสี่ยงสูงด้วย
ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 15 และต้นทุนการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ค่า NPV จะเท่ากับ
75,038,183 บาท ค่า IRR จะเท่ากับร้อยละ 51.87 อีกทั้งผลตอบแทนสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 47 
จึงจะส่งผลให้ค่า NPV และ IRR ไม่น่าลงทุน แสดงว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงน้อย 
 วทัญญู บุตรรัตนะ และพงษ์ธร สุวรรณธาดา (2558) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ธุรกิจเปิดร้านอาหาร บริเวณถนนศรีจันทร์อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยท าการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ด้านการตลาดด้านเทคนิคด้านการจัดการและ ด้านการเงิน ทั้งนี้ทางด้านการตลาดศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร โดยการใช้แบบสอบถามเก็บ
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ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 400 ราย โดยประมาณการรายได้5 ปีเท่ากับ 19,453,597 บาท โครงการนี้ใช้เงิน
ลงทุน 1,500,000 บาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) เท่ากับ 514,237 บาท อัตราตอบแทนจากการ 
ลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 16.17 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 3 ปี6 เดือน 18 
วัน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็น โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

สุภาวดี พูลอนันต์ (2556) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนของตลาดกลาง
สัตว์น้ าคุณภาพ กรณีศึกษา : โครงการศูนย์กลางสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพทั่วไป และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสะพานปลากรุงเทพ ศึกษาแนวทางการพัฒนาของ
ตลาดกลางสัตว์น้ าคุณภาพ เพ่ือแข่งขันกับเอกชน วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินทั้งหมดของ
โครงการในการลงทุนของ 3 ทางเลือก และวิเคราะห์ความอ่อนไหวในการลงทุนของตลาดกลางสัตว์
น้ าคุณภาพ โดยใช้ทฤษฏีวิเคราะห์โครงการ เกณฑ์การตัดสินใจทางการเงินในการลงทุน พิจารณาจาก
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ (BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (PB)  

ผลจากการศึกษา สรุปได้ว่า เมื่อใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7.201 ตลอดระยะเวลาโครงการ 10  
ปี การลงทุนก่อสร้างตลาดกลางสัตว์น้ าคุณภาพที่มีความครบวงจร กรณีองค์การสะพานปลาเป็นผู้
ลงทุนเองทั้งหมด มูลค่าปัจจุบันมีค่า 1,580.75 ล้านบาท ผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่า 1.95 เท่า 
ผลตอบแทนภายในโครงการมีค่าเท่ากับร้อยละ 25.81 และระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 11 เดือน หาก
เปรียบเทียบกรณีองค์การสะพานเสนอโครงการในลักษณะจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)  มูลค่า
ปัจจุบันมีค่า 1,635.54 ล้านบาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่า 2.01 เท่า ผลตอบแทนภายใน
โครงการมีค่าเท่ากับร้อยละ 26.79 และมีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 8 เดือน และกรณีองค์การสะพาน
ปลาร่วมลงทุนกับเอกชน มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า 1,738.24 ล้านบาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
มีค่า 2.20 เท่า ผลตอบแทนภายในโครงการมีค่าเท่ากับร้อยละ 29.25 และมีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี  4 
เดือน สรุปได้ว่า การลงทุนของตลาดกลางสัตว์น้ าคุณภาพที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดคือ กรณีองค์การ
สะพานปลาร่วมลงทุนกับเอกชน 

เมื่อวิคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ 3  กรณี ได้แก่ กรณีรายได้รวม
จากค่าเช่าและค่าบริการคงท่ีและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 กรณีรายได้รวมจากค่า
เช่าและค่าบริการลดลงร้อยละ 10  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากการ
เปลี่ยนแปลงจากท่ีก าหนดเมื่อเริ่มโครงการทั้ง 3 กรณี มีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้ง 3 ทางเลือก 

รุทธิเวศน์  ส าเนียงดี (2556)  ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก าจัดขยะชุมชนด้วย
วิธีการน ากลับมาใช้ใหม่ ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม



 

 

23 

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการโรงงานต้นแบบ 
และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากวารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งตีพิมพ์ และเว็บไซด์ต่าง ๆ ข้อมูลทั้งหมดถูก
น ามาใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ เกณฑ์การพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วน
ระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการและอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว ส่วนความเสี่ยงของโครงการพิจารณาจากการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยน ผลการศึกษาพบว่า มีปริมาณขยะประมาณ 300 ตันต่อวัน ถูกปล่อยทิ้งให้ย่อยสลายเอง
ตามธรรมชาติจนท าให้เกิดมลพิษต่อดิน น้ า และอากาศ วิธีการก าจัดขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ด้วย
เครื่องร่อนขยะ และคัดแยกขยะออกมาที่ละประเภท จึงเป็นทางเลือกที่ เหมาะสมกว่า ผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคพบว่า โครงการตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 10  ไร่ ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ส าหรับ
ติดตั้งเครื่องจักรส าหรับคัดแยกขยะ โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ เช่น โลหะ แก้ว เศษหิน และขยะรี
ไซเคิลออกจากขยะรวม จากนั้นจึงป้อนขยะมูลฝอยเข้าเครื่องร่อนและคัดขยะอินทรีย์ผ่านเครื่องล้าง
หยาบ เครื่องล้างละเอียด จากนั้นส่งต่อเข้าระบบคัดแยกด้วยลมสะบัดแห้ง การร่อนคัดแยกขยะ  80 
ตันต่อวัน สามารถผลิตผลพลอยได้เป็นเศษพลาสติกที่ล้างสะอาดได้ถึง 5 ตัน น ามาคัดเป็นพลาสติก
ชนิดโพลีเอทิลีนอัดเป็นก้อน เพ่ือจ าหน่ายสู่โรงงานหลอมพลาสติก และเศษพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ เรียกว่า
เชื้อเพลิงขยะก็รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายไปยังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ผลการวิเคราะห์ด้านการเงินตลอด
อายุโครงการ 10  ปี  โดยมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 9.68 พบว่า มูลค่าปัจจุบัน 
(NPV) เท่ากับ 51,884,004 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 45.26  และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการที่มีการปรับค่าแล้วร้อยละ 23.57  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน
(BCR) เท่ากับ 3.71 เท่า สรุปได้ว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในการลงทุนส่วนการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยน ผลตอบแทนลดลงได้ต่ าสุดร้อยละ 38.06 ต้นทุนรวมเพ่ิมได้สูงสุดร้อยละ 61.45 โครงการ
มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ ามาก 

สุชาดา  ใยเทศ (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอ
พาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจอ
พาร์ทเม้นท์บริเวณเขตพ้ืนที่อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนทาง
การเงินซึ่งก าหนดระยะเวลาของโครงการ 15 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 8 และค านวณการจ่ายช าระเงินกู้
ด้วยวิธีลดต้นลดดอก 

ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์โครงการนี้มีระยะ
คืนทุน 4 ปี  1 เดือน 25 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 23,732,206.11 บาท อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนเท่ากับร้อยละ 23.73  อัตราผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับร้อยละ  21.83 และการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีที่ 1 ต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 รายได้ค่าเช่าคงที่ผลการ
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วิเคราะห์โครงการมีระยะคืนทุน 4 ปี 3 เดือน 2 วัน มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 19,177,588.02  บาท 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 22.71  และอัตราผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับร้อยละ 
18.55  กรณีที่ 2  รายได้ค่าเช่าลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนผันแปรคงที่  ผลการวิเคราะห์โดย
โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 4  ปี 6 เดือน 29 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 12,696,219.27 บาท อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 20.29  และอัตราผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับร้อยละ 
14.30  กรณีที่ 3 รายได้ค่าเช่าลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นร้อยละ  5 ผลการ
วิเคราะห์โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 8 เดือน 29 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 8,141,601.19 
บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับร้อยละ 17.84 และอัตราผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับ
ร้อยละ 11.01 สรุปผลได้ว่าในสถานการณ์ปกติโครงการสร้างอพาร์ทเม้นท์เหมาะสมที่จะลงทุนและใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่รายได้ลดลงหรือกรณีที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้น โครงการก็ยังเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 

กฤตภาส ศุภกรมงคล  นิคม แหลมสัก และพรรณภา ศักดิ์สูง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในการจัดตั้งโรงงานผลิต น้ ามันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษ
ไม้ ผลการศึกษาพบว่า การผลิตน้ า มันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ 
เชื้อเพลิงเหลวจากวัสดุชีวมวล โดยใช้กระบวนการทางเคมีเพ่ือเปลี่ยนรูปวั สดุชีวมวลให้เป็น
สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างเหมือนกับน้ า มันปิโตรเลียม ความคุ้มค่าในการลงทุนของ
โครงการ พบว่าที่อายุ โครงการ 10 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ         
-17,068,572 บาท มูลค่าอัตรา ผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืน
ทุนมากกว่า 10 ปี ดังนั้นจึงไม่มีความ คุ้มค่าในการลงทุน 

วไลพร  ธนารักษ์สกุล (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใน
ธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ให้ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 30.92 ล้านบาท อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อทุนเท่ากับ 1.21 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 76 และมีระยะเวลาในการ
คืนทุนเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน การทดสอบความอ่อนไหวพบว่า ผลตอบแทนที่ต่ ากว่าเป้าหมายไม่ควร
เกินทีร่้อยละ 50 โครงการจะยังคุ้มค่าและน่าสนใจลงทุนอยู่ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะเพ่ิมขึ้น
ในอัตราร้อยละ 4.6  และ 6.7 ยังพบว่าโครงการมีผลตอบแทนที่ดีและน่าลงทุนอยู่ก็ตาม แต่ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนไม่ควรเกินร้อยละ 25 เพราะจะท าให้โครงการเสี่ยงกับการขาดทุนและไม่น่าสนใจในการ
ลงทุน 
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2.6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
David J, Sally (2011) ได้ศึกษาการด าเนินการวิเคราะห์ตลาดที่มีการศึกษาความเป็นไปได้

ส าหรับ สวนน้ าในร่มรีสอร์ทและสวนสาธารณะน้ ากลางแจ้ง ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาความ
เป็นไปได้ของรีสอร์ท สวนน้ าในร่มหรือกลางแจ้งต้องมีการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด การศึกษาของ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและประชากร เช่นเดียวกับการตรวจสอบของโรงแรมและรีสอร์ทสวนน้ าในร่ม 
การศึกษาทั้งสองต้องวิเคราะห์ทางการเงินซึ่งมี ลักษณะที่รายได้ต่าง ๆและรายจ่ายเหมาะสม มีข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ที่จะช่วยให้พวกเขาในการตัดสินใจ จะพัฒนาโครงการสวนน้ าการตลาดและ
การบริหารแตกต่างกัน 

Jinzhou Wu Mark Sperow and Jingxin Wang (2010)  ได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิจของโรงงานผลิตเอทานอลจากไม้ ในแถบตอนกลางเทือกเขาแอปพาเลเชีย ใช้โมเดลส าหรับ
การค านวณแบบจ านวนเต็มผสม (mixed-integer programming model) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ในการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากชีวมวลของไม้ในแถบ
ตอนกลางของเทือกเขาแอปพาเลเชีย โดยโมเดลจะท าการค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของ
โรงงานในช่วงเวลาคุ้มค่าสูงสุดจากปัจจัย เช่น ปริมาณชีวมวลของไม้ที่สามารถหาได้ ประเภทของ
ระบบที่ใช้บริหารจัดการชีวมวล สมรรถนของโรงงานและการลงทุน ระบบโลจิสติกส์ ราคาของวัตถุดิบ
และสินค้า การหาเงินทุนและภาษี เป็นต้น ผลจากการค านวณพบว่า พ้ืนที่ 11 แห่งที่ผ่านข้อก าหนด
ในการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและสถานที่ท่ีเหมาะสมที่สุดอยู่ที่เมือบัคแคนนอน รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่ง
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ประมาณ 68.11 ถึง 84.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมีการใช้ชีวมวลของไม้
แบบแห้ง 2000  ตันต่อวันตลอดช่วงอายุ 20 ปีของโรงงาน อัตราผลตอบแทนภายในเฉลี่ยอยู่ที่ 
18.67% ต้นทุนค่าผลิตเอทานอลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.02 ถึง 2.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนและ
ต้นทุนค่าผลิตเอทานอลจะได้รับผลกระทบจากปัจจัย เช่น ปริมาณไม้ที่มี ราคารับซื้อของเหลือจาก
โรงงาน การลงทุนและสมรรถภาพของโรงงาน ปริมาณผลผลิต และการหาเงินทุน เป็นต้น โดยผลการ
ค้นพบชี้ว่าการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากชีวมวลของไม้ในแถบตอนกลางของเทือกเขาแอปพาเลเชีย 
นั้นมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การด าเนินงานบางรูปแบบ 

ไทโรน ที ลิน (Tyrone T Lin, 2009) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับมูลค่าปัจจุบันของโครงการเพ่ือ
สร้างรูปแบบส าหรับตลาดผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันพบว่าวิธีดั่งเดิมที่ถูกน ามาใช้มากคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของโครงการ (Net Present Value) โดยจะน ามาวิเคราะห์รวมกับปัจจัยที่แท้จริงในการลงทุนหรือ
ปัจจัยการยกเลิกการลงทุน โดยปัจจัยการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นจะถูกน าไปท าแบบจ าลองเพ่ือความ
สะดวกในการค านวณ ซึ่งการค านวณจะน าอัตราคิดลดเข้ามาใช้ในการประเมินผลและตรวจสอบความ
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ผันผวนของกระแสเงินสด โดยวิธีดังกล่าวจะท าให้การประเมินการลงทุนประสบความส าเร็จในการ
วิเคราะห์หรือตัดสินใจในเรื่องของปัจจัยเพ่ิมของรูปแบบการผลิต 

เดวิด แครี่ (David Cary, 2008) ได้ท าการศึกษาเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ 
งบประมาณเมืองหลวง เพ่ือเป็นการแสดงว่ายอมรับโครงการหรือไม่ยอมรับโครงการ โดยผู้บริหารที่
พิจารณาโครงการจะให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับวิธีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal 
Rate Of Return) ในการตัดสินใจถึงแม้ว่าทางทฤษฎีจะให้ความส าคัญและใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของโครงการ (Net Present Value) เพราะสามารถบ่งชี้อัตราดอกเบี้ยของโครงการเท่ากับศูนย์ได้ใน
วิธีดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเทคนิคหลายวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ โครงการ เช่น ดัชนีการท า
ก าไร (Profitability Index) เป็นต้น 

ชมิตร จินชวน และโลเรน (Schmit, Jianchuan & Loren, 2008)  ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
การลงทุนสร้างโรงแรมพ่ือท าการผลิตเอเทนอลโดยใช้ข้อมูลค่าปัจจุบันสุทธิและการวิเคราะห์ตัวเลือก
ที่แท้จริง โดยในการศึกษาวิเคราะห์จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้ข้าวโพดแห้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตเอเทนอล เป็นตัวด าเนินการ ซึ่งราคาของข้าวโพดแห้งจะสูงกว่าราคาเอเทนอล จาก
การศึกษาพบว่าได้ค่าอัตราก าไรขั้นต้น 0.35US$dm-3 และ 0.03US$dm-3 ตามล าดับหรือคิดเป็น
มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะได้เท่ากับ 207% และ -63% ตามล าดับจากเงื่อนไขดังกล่าวท าให้มีการส ารอง
ข้าวโพดแห้งเพ่ือน าไว้ใช้ในการผลิต หากก าไรขั้นต้นไม่ถึง 0.05US$dm-3 และน ามาใช้เมื่อก าไร
ขั้นต้นอยู่ที่อัตรา 0.17 US$dm-3 

เค ซี แลม แดน วอง (K. C. Lam, Dan Wang, 2002)  ได้ท าการศึกษาวิธีการประเมินผล
งบประมาณการก่อสร้างในเมืองฮ่องกงที่ได้รับความนิยม ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบว่าวิธีที่นิยม 
มากที่สุดในการประเมินผลคือ ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) เป็นวิธีที่ถูกใช้ในการ
ประเมินผลการลงทุนมากที่สุดโดยเฉพาะงานก่อสร้างในมืองฮ่องกง ส าหรับการประเมินโครงการ ที่มี
ความเสี่ยงจากเลือกระยะเวลาคืนทุนที่สั้นที่สุดเป็นอันดับแรก หากผู้ท าสัญญาก่อสร้างบริษัทใดเสนอ
ระยะเวลาในการก่อสร้างที่เร็วก็จะได้รับการคัดเลือก 

 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลอง
สวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล้าดับต่อไปนี้ 

  3.1  พ้ืนที่การศึกษาวิจัย 
  3.2  ขั้นตอนในการวิจัย 
  3.3  ข้อก้าหนดทางการศึกษา 
  3.4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 

 
3.1  พื้นที่การศึกษาวิจัย 
 บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีศูนย์ราชการ และมีศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียง อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถือเป็นศูนย์รวมของคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในแต่ละวันจะมีผู้แวะเวียน
มาทั้งจากคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เป็นจ้านวนมาก  นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญส้าหรับนักธุรกิจที่
สนใจจะท้าธุรกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
ภาพที่ 3.1  แผนที่บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 3.2  รูปภาพศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.2  ขั้นตอนในการวิจัย  

3.2.1  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ความ
เป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการธุรกิจสวนน้้าบริเวณ ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.2.2  วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ จากประมาณการผลการด้าเนินงาน
เพ่ือโดยมีหลักในการตัดสินใจ 6 ประการ  ดังนี้  1.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  2.  มูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV)  3.  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(Benefit Cost Ration : BCR)  4.  อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)    
5.  การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) 6.  การวิเคราะห์ความไหวตัว (Sensitive 
Analysis) 

 
3.3  ขอบเขตของการศึกษา 

3.3.1  ก้าหนดสมมุติฐาน อายุโครงการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู 
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท้าการวิเคราะห์อายุโครงการ 10  ปี  โดยเริ่ม
ลงทุนและมีผลตอบแทนการลงทุนในปี 2560 – 2569   
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3.3.2  ก้าหนดสมมติฐาน อัตราคิดลดที่น้ามาพิจารณาโครงการลงทุนเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่ง
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย โดย
เฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์  2560  ที่ร้อยละ 7.7  ต่อปี (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)  หรือเป็น
ดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบุคคลทั่วไปที่จะสามารถกู้ยืมได้จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ในระบบ 

3.3.3  ก้าหนดสมมติฐาน การลงทุนธุรกิจสวนน้้าด้วยการเช่าพ้ืนที่จ้านวน 33  ไร่ ในราคา
ค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท หรือ 2,400,000 บาทต่อปี โดยอ้างอิงราคาค่าเช่าที่ดินจริงของสวนน้้า
จังเกิล วอเตอร์ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีการเปิดด้าเนินการจริง และอยู่ไม่ห่างจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากนัก ท้าให้ราคาค่าเช่าไม่ต่างกันมากนัก 

3.3.4  ก้าหนดสมมติฐาน ขนาดสวนน้้า เครื่องเล่นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อ้างอิงตามรูปแบบ
ของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ที่ด้าเนินงานอยู่จัดปทุมธานี เพ่ือเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ทางการเงิน 

 
3.4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.4.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่ ต้นทุนและผลตอบแทน 
      3.4.1.1  ต้นทุนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
      3.4.1.2  ผลตอบแทน  ประกอบด้วย รายได้จากการจ้าหน่ายบัตรสวนน้้า  รายได้ 

จากการใหเ้ช่าพ้ืนที่ร้านค้า รายได้จากการให้เช่าชุดว่ายน้้าตู้เก็บของและเสื้อชูชีพ 
3.4.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวน

พลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

3.5.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจพ้ืนที่
และได้จากการสัมภาษณ์คุณไพศาล  สหกิจ เจ้าของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค  และเจ้าหน้าที่
ธุรการการเงินของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ซึ่งเปิดด้าเนินการอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี  คุณสากล  
อธิการก้าจร เจ้าของบริษัทผลิตและจ้าหน่ายเครื่องเล่นสวนน้้าแบบเป่าลม บริษัทมาโครมอส แอร์ 
สตาร์ จ้ากัด และคุณปทุม  บุญศรี ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารและสถานที่ ปี  ข้อมูลที่ได้น้ามาเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการด้าเนินธุรกิจสวนน้้า และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการ 
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3.5.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงาน  
ต่าง ๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความวารสาร ข้อมูลออนไลน์ รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในช่วงปี พ.ศ 2554 ถึงปี 2560 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือ
การพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ 

 
3.6  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 3.6.1  การไหลของกระแสเงิน (Cash flow)  โดยการน้าข้อมูลของตัวแปรทั้งด้าน
ผลตอบแทน และต้นทุนที่เก็บรวบรวมได้มาค้านวณหาการไหลเวียนของเงินสด ท้าให้ทราบถึงกระแส
เงินสดสุทธิในแต่ละเดือน หรือแต่ละปี 
 3.6.2  การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) เมื่อทราบการประมาณการผลการ
ด้าเนินงานในแต่ละปีแล้ว จึงน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางด้านการเงิน  ดังนี้ 
  3.6.2.1  การหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value 
: NPV) 
        NPV  =  PVB – PVC 
  หรือ 

𝑁𝑃𝑉 =   ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

𝑛

𝑡=0

 

  NPV  = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
  PVB  =  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
  PVC  = มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
  Bt      = ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
  Ct    = ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
  r   = อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 
  t   = ปีของโครงการ  คือ ปีที่ 0,1,2,3…..n 
  n    =  อายุของโครงการ 
  หลักในการตัดสินใจว่าโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ คือ  ค่าของ NPV  ที่
ค้านวณได้จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นบวก  กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม
มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม  ( PVB > PVC )  โครงการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 
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  3.6.2.2  การหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 

𝐼𝑅𝑅 = ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=0

𝑛

𝑡=0

 

 

       Bt =   ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
        Ct…….=   ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 

        r…… .=   อัตราส่วนคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
     t……. =   ปีของโครงการ คือปีที่ 0,1,2,3 …n 
         n… . =   อายุของโครงการ 

      หลักการในการตัดสินใจลงทุนในโครงการโดยน้าค่าที่ค้านวณได้เปรียบเทียบกับอัตรา

ดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่ก้าหนด ถ้าค่าท่ีค้านวณได้มีค่าสูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยหรือค่าอัตราคิดลดของ

เงินทุนโครงการนั้นมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน แต่หากว่าค่าที่ได้ต่้ากว่าอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลด 

โครงการนั้นไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน 

 3.6.2.3  การหาอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ration: B/C 

ration) 

B/C Ration  =  PVB / PVC 

 หรือ 

∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 
    PVB =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
    PVC  =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
    Bt  =   ผลตอบแทนของโครงการในปที่ t 
    Ct       =   ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
    r         =   อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ย เหมาะสม 
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                         t  =   ปีของโครงการ คือปีที่ 0,1,2,3 …n 
                         n   =   อายุของโครงการ 
  หลักการในการตัดสินใจลงทุน คือ เลือกโครงการที่มีค่าอัตราผลตอบต้นทุน (B/C 
Ration) มากกว่าหนึ่งซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่ได้ของโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป 
  3.6.2.4  การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 

ระยะเวลาคืนทุน  =  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 
                     ผลประโยชน์สทุธิเฉลี่ยต่อปี 

      ค่าที่ได้จากการค้านวณแสดงถึงจ้านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก้าไร หลังการ
ลงทุนในโครงการ ท้าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในระยะสั้นหรือยาวได้ การเลือกระยะเวลาคืน
ทุนเร็ว จะท้าให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด คือไม่ได้ค้านึงถึง
มูลค่าของเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป 
    3.6.2.5  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) 

      การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลตอบแทน
สุทธิของโครงการหากมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการวัดความทนของโครงการหากมี
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกในอนาคต โดยตัวแปรที่ส้าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้ 

      ตัวผันแปรด้านต้นทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พบว่า อัตราความอ่อนไหว
ส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ อัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ผู้วิจัยจึงน้ามาใช้เป็นตัวก้าหนดให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้น 
จนถึงระยะที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่โครงการยอมรับได้ โดยก้าหนดให้อัตราผลตอบแทนคงที่ ณ อัตรา
คิดลด 

      ตัวแปรด้านรายได้  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจ้าหน่ายตั๋วหรือราคาตั๋ว ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้ในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10  จนถึงระยะที่ผลตอบแทนต่้าสุดที่โครงการยอมรับได้โดย
ก้าหนดให้ต้นทุนคงท่ี ณ อัตราคิดลด 
               3.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

      การที่จะทราบได้ว่าโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะลงทุนหรือไม่ เราต้องทราบถึง
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการด้วย จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องวิ เคราะห์ โดยก้าหนดตัวแปรด้าน
ต้นทุน และด้านผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนให้ชัดเจน ครบถ้วน เพ่ือน้าไปใช้วิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ เพื่อให้ผลที่ออกมามีความถูกต้อง คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพราะ
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ผลที่ออกมาเป็นตัวช่วยส้าคัญในการตัดสินใจด้านการลงทุนและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  โดย
จะท้าการก้าหนดตัวแปรด้านต้นทุนและผลตอบแทนดังนี้ 

3.6.3.1  ต้นทุนของโครงการ  ประกอบด้วย 
          3.6.3.1.1  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่

เกิดข้ึนจากการลงทุนในทรัพย์สิน ก่อนที่จะเริ่มเปิดด้าเนินกิจการและเมื่อด้าเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง 
ตามระยะเวลาของโครงการที่วิเคราะห์ ค่าก่อสร้างสวนน้้าและอาคาร 1. ค่าปรับหน้าดินจ้านวน 33  
ไร่รวมถึงขุดบ่อย้ายดินตบแต่งในสวนน้้า ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจรับเหมา ถมดิน ปรับหน้า
ดิน ที่รับงานทั่วประเทศ เป็นทีมงานที่ท้างานร่วมกับคุณปทุม บุญศรี ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มี
ประสบการณ์ท้างานด้านก่อสร้างกว่า 34 ปี ปัจจุบันงานส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. 
ค่าก่อสร้างส้านักงาน ร้านค้า ห้องน้้าและอาคารต่าง ๆ ของสวนน้้า โดยได้น้าภาพ ขนาดและข้อมูล
ต่าง ๆ ของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ไปให้คุณปทุม  บุญศรี ผู้รับเหมาก่อสร้างตีราคาปกติในการ
ท้างานจริง เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าของธุรกิจสวนน้้าจังเกิล วอร์
เตอร์ปาร์ค มีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ต้นทุนจึงที่ได้จึงประมาณได้ยาก 
และต่้ากว่าราคาตลาดทั่วไปที่รับท้า ผู้วิจัยจึงต้องหาข้อมูลราคาตลาดเพ่ือให้ตัวเลขในการวิจัยมีความ
ใกล้เคียงมากที่สุด เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจลงทุนท้าธุรกิจท่านอ่ืน ๆ  3. ค่าก่อสร้างเวทีและ
เครื่องเสียง ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค หรือคุณไพศาล  
หัสกิจ  4. ค่าติดตั้งเครื่องเล่นเป่าลมในโซนต่าง ๆ ได้รับข้อมูลมาจากคุณสากล  อธิการก้าจร เจ้าของ 
Macromos Air Star Co., Ltd.  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายเครื่องเล่นสวนน้้าเป่าลมและยังจ้าหน่าย
ให้กับสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์คอีกด้วย แต่ส้าหรับเครื่องเล่นสไลด์เดอร์สูงแบบไฟเบอร์ได้ข้อมูล
ราคามาจากเจ้าของสวนน้้าจังเกิล วอร์เตอร์ปาร์ค ราคารวมการก่อสร้างบันไดปีนขึ้นและการติดตั้งทุก
อย่างแล้ว  ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส้านักงานและระบบต่าง ๆ ได้ข้อมูลค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการ
สัมภาษณ์เจ้าของสวนน้้าจังเกิล วอร์เตอร์ปาร์ค และบางส่วนจากการหาราคาขายในตลาดทั่วไป เช่น 
โต๊ะท้างาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ร่ม อุปกรณ์เล่นน้้า เป็นต้น โดยประมาณการจ้านวน
ที่ซื้อจากการสังเกตุและประมาณการการใช้จากสวนน้้าจังเกิล วอร์เตอร์ปาร์ค  

          ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากผู้จ้าหน่ายเครื่องเล่นสวนน้้าเป่าลมว่า เครื่องเล่นเป่าลมจะมีอายุ
การใช้งาน 3 – 4  ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแล และผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์โครงการระยะ
ยาว 10 ปี ดังนั้น หลังจากเครื่องเล่นเสื่อมสภาพแล้ว จะต้องมีการซื้อใหม่ผู้วิจัยจึงได้มีการเพ่ิม 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ิมสไลเดอร์เป่าลมเพราะเสื่อมสภาพ จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาพบว่า  
โครงการมีมูลค่าการลงทุน จ้านวน 63,762,005  บาท       ดังแสดงในตารางที่  3.1  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงการค้านวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนธุรกิจสวนน้้า   

รายการ ราคา 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ้านวน 
จ้านวนเงิน 

(บาท) 

1  ค่าก่อสร้างสวนน้้าและอาคาร 

   
  

  1.1  ปรับหน้าดิน (33 ไร่) 

 

580,000 1 580,000 

  1.2  ค่าก่อสร้างส้านักงาน ร้านค้าและห้องน้้า 

 

6,385,000 1 6,385,000 

  1.3  ค่าก่อสร้างเวทีและเครื่องเสยีง 

 

6,000,000 1 6,000,000 

  1.4  ค่าก่อสร้างสวนน้้า รวมครื่องเล่น 

 

30,172,775 1 30,172,775 

       1.4.1  โซนสระน้้าใหญ่ใกล้เวทีการแสดง 9,492,375 

  
  

       1.4.2  โซนสระน้้าผจญภัยเดก็ 4,070,000 

  
  

       1.4.3  โซนสระน้้าผจญภัยผู้ใหญ่ 4,270,000 

  
  

       1.4.4  โซนสระกลมเด็ก 595,000 

  
  

       1.4.5  โซนสไลด์เดอร์แบบเปา่ลมเด็ก 3,913,750 

  
  

       1.4.6  โซนสไลด์เดอร์แบบเปา่ลมผู้ใหญ่ 2,362,500 

  
  

       1.4.7  โซนสไลด์เดอร์แบบไฟเบอร์ 3,500,000 

  
  

       1.4.8  ค่าต้นไม้เป่าลมหน้าสวนน้้า 420,000 

  
  

  

     1.4.9  ค่าตัวลิง สัญลักษณ์สวนน้้าและแบล็ค 
ดรอป 

320,000 

  
  

       1.4.10  ค่าต้นไม้รอบสวนน้้า 45,000 

  
  

       1.4.11  ค่าติดตั้งและอุปกรณอ์ื่นๆ 1,184,150 

  
  

  รวมค่าก่อสร้าง       43,137,775 

2 ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ส้านักงานและระบบต่าง ๆ 

   
  

  2.1    ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์

 

25,900 3 77,700 

  2.2    ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

 

30,000 1 30,000 

  2.3    ค่าเครื่องปรับอากาศ 

 

15,490 2 30,980 

  2.4    ค่าโต๊ะท้างานและอุปกรณ ์

 

4,250 4 17,000 

  2.5    ค่าตู้เก็บเอกสาร 

 

9,500 2 19,000 

  2.6    ค่าตู้เซฟ 

 

6,300 1 6,300 

  2.7    ค่าระบบเงินผ่านสายรัดข้อมือ 

 

500,000 1 500,000 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

   
2.8    ค่าร่มสนาม 
2.9   ค่าโต๊ะพลาสติก 

 

1,890 
950 

50 
200 

94,500 
190,000 

  2.10  ค่าเก้าอี้พลาสติก 

 

350 600 210,000 

  2.11  ค่าตู้ล็อกเกอร ์

 

5,000 60 300,000 

  2.12  ค่าเสื้อชูชีพเด็ก 

 

400 400 160,000 

  2.13  ค่าเสื้อชูชีพผู้ใหญ ่

 

700 200 140,000 

  2.14   ชุดว่ายน้้า 

 

100 200 20,000 

  รวมค่าเครื่องใช้ส้านักงานและระบบบัญชีต่าง ๆ   1,795,480 

  รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนปีแรก   44,933,255 

  ลงทุนเพิ่มสไลด์เดอร์เป่าลมเพราะเสื่อมสภาพ   18,828,750 

  รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด   63,762,005 

 
ที่มา :  จากการสัมภาษณ์ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างโซนสระน้้าและเครื่องเล่นเป่าลมในแบบต่าง ๆ 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างโซนสระน้้าใหญ่ใกล้เวทีการแสดง 
 

จ้านวน                       รายการ 
 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม(บาท) 

1  ชุด PVC POOL  60X110m 0.6 - 0.9 
 

2,972,375 2,972,375 

1  ชุด Obstacle games 30x 70 m 
 

3,500,000 3,500,000 

2  ชุด เครื่องกรองน้้า  
 

1,500,000 3,000,000 

1 ชุด บันไดแสตนเลส 
 

20,000 20,000 

  รวม   
  

9,492,375 

 
ที่มา : MacroMos Air Star co.,ltd. 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างโซนสระน้้าผจญภัยเด็ก 
 

จ้านวน  
                                               

รายการ  ราคาต่อหน่วย รวม(บาท) 

1 set Obstacle games 15 0x 30 m 
 

1,050,000 1,050,000 

2 Sets เครื่องกรองน้้า  
 

1,500,000 3,000,000 

1 ชุด บันไดแสตนเลส 
 

20,000 20,000 

  รวม   
 

4,070,000 

 
ที่มา : MacroMos Air Star co.,ltd. 

 
ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างโซนสระน้้าผจญภัยผู้ใหญ่ 
 

จ้านวน  รายการ 
 

ราคาต่อหน่วย รวม (บาท) 

1 set kids  pool frame  20 x40x1mh 
 

1,250,000 1,250,000 

2 Sets เครื่องกรองน้้า  
 

1,500,000 3,000,000 

1 ชุด บันไดแสตนเลส 
 

20,000 20,000 

  รวม   
 

4,270,000 

 
ที่มา : MacroMos Air Star co.,ltd. 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างโซนสระกลมเด็ก 
 

จ้านวน  รายการ 
 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

1 set Boat Pool paradise dia 20 m 
 

320,000 320,000 
30 set  Hand Boat 3 size 

 
9,166.67 275,000 

  รวม   
 

595,000 
 
ที่มา : MacroMos Air Star co.,ltd. 
 

ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างโซนสไลเดอร์แบบเป่าลมเด็ก 

 

จ้านวน  รายการ  ราคาต่อหน่วย รวม (บาท) 

1 set Tiger pools 35*33*8.7mH  2,475,000 2,475,000 

1 set Dragon Jungle   560,000 560,000 

1 set Castle lide  19x10x45mH  355,500 355,500 

1 set Zip line 30x6x12mH  523,250 523,250 

  รวม  
 

3,913,750 

 
ที่มา :  MacroMos Air Star co.,ltd. 

ตารางท่ี 3.7  แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างโซนสไลเดอร์แบบเป่าลมผู้ใหญ่ 
 

จ้านวน  รายการ  ราคาต่อหน่วย รวม (บาท) 

2 set Drop kick 33.5x13.7x12,5mH  1,181,250 2,362,500 

  รวม    2,362,500 

 
ที่มา :  MacroMos Air Star co.,ltd. 
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ตารางท่ี 3.8  แสดงรายละเอียดค่าติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 

จ้านวน  รายการ ราคาต่อหน่วย รวม (บาท) 

2 ชุด   ชุดท้าความสะอาด 55,000 110,000 

1 set  ค่าติดตั้ง 200,000 200,000 

2,500 2x25m 50 sqm2.5 x 35 =87.5 125 312,500 

2,390 ปูทั้งสระ ขอบด้วย 235 561,650 

  รวม     1,184,150 

 
ที่มา : MacroMos Air Star co.,ltd. 

3.6.3.2  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ (Operating Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนให้โครงการสามารถด้าเนินงานได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร ด้านสาธารณูปโภค และการ
ซ่อมบ้ารุงต่าง  ๆ   โดยจ้าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

3.6.3.2.1  ค่าจ้างงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของ

ส่วนน้้า ซึ่งได้แต่เงินเดือน ค่าจ้าง ซึ่งได้ข้อมูลจ้านวนพนักงานและเงินเดือนในการจ้างงานมาจากการ

สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค จากการค้านวณค่าจ้างงานบุคลากรเท่ากับ  

9,562,000 บาท ต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 3.9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.9  แสดงการค้านวณค่าจ้างงานบุคลากรสวนน้้า 
 

ต้าแหน่งงาน จ้านวน อัตราเงินเดือน รวมจ้านวนเงิน รวมจ้านวเงิน 

  (คน) (บาท/ เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/ปี) 

ผู้จัดการสวนน้้า 1 30,000 30,000 360,000 

เจ้าหน้าที่ส้านักงาน 3 15,000 45,000 540,000 

ไลฟ์การ์ดดูแลสวนน้้า 20 15,000 300,000 3,600,000 

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์ 1 15,000 15,000 180,000 

พนักงานธุรการ 3 15,000 45,000 540,000 

แม่บ้าน 3 15,000 45,000 540,000 

พนักงานท้าความสะอาดสวนน้้า 10 15,000 150,000 1,800,000 

ค่าจ้างท้าบัญชีและตรวจสอบบัญชี 
 

- 154,000 

ค่าจ้างนักดนตรี เปิดแผ่น EDM 1 66,000 66,000 792,000 

ค่าจ้างนักดนตรี 2 44,000 88,000 1,056,000 

รวมค่าจ้างบุคลากร 31 105,000 435,000 9,562,000 
 

ที่มา :  จากการค้านวณ 
 

จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค พบว่า 

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์ เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของบริษัทในเครือ ซึ่งมีหลายคนและดูเว็บไซด์ เว็บเพจ

ต่าง ๆ ของทุกบริษัทในเครือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงก้าหนดให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซด์ของโครงการสวนน้้า 1 คน 

เพ่ือให้ต้นทุนที่น้ามาค้านวณมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  ส้าหรับค่าจ้างท้าบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชี ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทราบว่า ทางสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ใช้พนักงาน

บัญชีและตรวจสอบบัญชีเดียวกับบริษัทในเครือ ท้าให้ไม่ทราบต้นทุนที่แน่ชัด ดังนั้นผู้ วิจัยจึงอ้างอิง

ราคาตลาดของค่าจ้างท้าบัญชีที่ดูแลเกี่ยวกับการยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการรายเดือน 

และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มูลค่า 7000 บาทต่อเดือน และค่าตรวจสอบบัญชีของส้านักงานบัญชีมูลค่า 

70,000  บาทต่อปี ซึ่งเป็นราคาตลาดส้าหรับกิจการที่มีรายได้ต่อปีปานกลาง เพ่ือให้ข้อมูลต้นทุนมี

ความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ค่าจ้างนักดนตรีเปิดแผ่นดนตรีแนว EDM จ้านวน 1 คน โดย
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จ้างครั้งละ 5,500 บาท สัปดาห์ละ 3 ครั้งคือวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ผู้วิจัยก้าหนดให้ 1 เดือน

มี 4 สัปดาห์ ท้าให้ได้เป็นเงินเดือน ๆ ละ 66,000 บาท  และค่านักดนตรีมีการจ้างมาเล่นดนตรีในวัน

เสาร์ และอาทิตย์ จะจ้างวันละ  2 วง โดยก้าหนดค่าใช้จ่ายวงละ 5,500 บาทต่อวัน ผู้วิจัยค้านวณโดย

ก้าหนดให้ 1 เดือนมี 4 สัปดาห์ ท้าให้ได้เป็นเงินเดือนของนักดนตรีเดือนละ 44,000 ต่อวง 

3.6.3.2.2  ค่าสาธารณูปโภค  ซึ่งหมายถึงค่าไฟฟ้าและค่าน้้าประปา  ค่าไฟฟ้าได้มาจากการ
สัมภาษณ์ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค  ส้าหรับค่า
น้้าประปา เนื่องจากสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ได้รับน้้ามาจากพันธมิตร ซึ่งรู้จักกัน และไม่ได้คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่ทางสวนน้้าฯ ต้องน้าน้้าที่ได้มากรอง และบ้าบัดด้วยเคมี ส้าหรับการเปลี่ยน
ถ่ายน้้าซึ่งอาจจะ 2 – 3 เดือนจึงเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่ง ซึ่งทางสวนน้้าฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความ
สะอาดและบ้าบัดน้้าทุกวัน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องหาข้อมูลค่าน้้าประปา โดยน้าข้อมูลปริมาณการใช้น้้า
ของสวนน้้าฯ เทียบเคียงกับค่าน้้าในโรงงานอุตสาหกรรม  ท้าให้ได้ข้อมูลค่าน้้าเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ทางการเงิน ซึ่งจากการค้านวณพบว่า ค่าสาธารณูปโภคต่อปีเท่ากับ 4,220,700บาทต่อปี ตามตารางที่  
3.10 
 

ตารางท่ี 3.10  แสดงการค้านวณค่าไฟฟ้าและค่าน้้าประปา   
 

รายการ 
จ้านวนหน่วย

ที่ใช้ 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
ค่าใช้จ่าย รวมค่าใช้จ่าย 

  ต่อเดือน   ต่อเดือน ต่อปี 

1.  ค่าไฟฟ้า 200,000 
 

200,000 2,400,000 

2.  ค่าน้้าประปา 10,500 14.45 151,725 1,820,700 
รวมค่าไฟฟ้าและ
น้้าประปา 

   
4,220,700 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 

3.6.3.2.3  ค่าซ่อมบ้ารุง  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาสภาพน้้า อุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและตัวพนักงาน

เองด้วย ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายจะ
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เป็นในส่วนของการบ้าบัดน้้าด้วยเคมีต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน เพราะ

ค่าบ้ารุงรักษาเครื่องเล่นเป่าลม ทางด้านบริษัทผู้จ้าหน่ายจะท้าการบ้ารุงรักษาให้จนกว่าเครื่องเล่นจะ

เสื่อมสภาพ เพียงแต่ทางสวนน้้าฯ มีหน้าที่ในการเช็คลม เติมลม เช็ครอยรั่ว หากมีรอยรั่วทา งผู้

จ้าหน่ายจะเป็นผู้เข้ามาดูแลให้ทั้งหมด ซึ่งทางสวนน้้าฯ ได้มีการจ้างพนักงานในการดูแลเครื่องเล่นใน

แต่ละส่วนไว้อยู่แล้ว ค่าซ่อมบ้ารุงที่ค้านวณได้เท่ากับ 600,000 บาท ต่อปี โดยแสดงการค้านวณใน

ตารางที่ 3.11 

ตารางท่ี 3.11  แสดงการค้านวณค่าซ่อมบ้ารุง   

 

รายการ ค่าซ่อมบ้ารุง/เดือน ค่าซ่อมบ้ารุง/ปี 

ค่าสารเคมีบ้าบัดน้้า 50,000 600,000 

รวมค่าซ่อมบ้ารุง 
 

600,000 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 

3.6.3.2.4  ค่าเช่าที่ดิน  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเช่าพ้ืนที่ส้าหรับประกอบธุรกิจสวนน้้า 
เนื่องจากผู้วิจัยใช้สวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค เป็นโมเดลในการท้าการวิจัยในครั้งนี้ ค่าเช่าจึงขอ
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายจริงของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ในขนาดพ้ืนที่ 33  ไร่ และจังหวัดปทุมธานี 
กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ไม่ห่างกันนัก มีความเป็นไปด้สูงว่า ค่าเช่าพ้ืนที่จะมีราคาไม่
ต่างกันมากนัก จากข้อมูลที่ได้ท้าให้สรุปค่าเช่าที่ดินมีมูลค่าเท่ากับ 2,400,000  ต่อปี  ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.12 
 

ตารางท่ี  3.12  แสดงการค้านวณค่าเช่าที่ดิน 
 

รายการ จ้านวน 
ราคาต่อ
หน่วย ต่อเดือน รวมราคาต่อปี 

ค่าเช่าที่ดิน 33 ไร่ 6,060.61 200,000 2,400,000 

รวมค่าเช่าที่ดิน 
   

2,400,000 
 

ที่มา :  จากการค้านวณ 
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3.6.3.2.5  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือของใช้ส้านักงาน วัสดุสิ้นเปลืองส้านักงาน เช่น 
ปากกา ดินสอ กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น โดยราคาอ้างอิงปริมาณการใช้และค่าใช้จ่ายจากสวนน้้า
จังเกิล วอเตอร์ปาร์ค จากการค้านวณค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ มีมูลค่าเท่ากับ 420,000 บาทต่อปี แสดงใน
ตารางที่  3.13   
 

ตารางท่ี  3.13  แสดงการค้านวณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 

รายการ ต่อเดือน รวมราคาต่อปี 

ค่าของใช้ส้านักงาน 5,000 60,000 

ค่าหมึกพิมพ์ 30,000 360,000 

รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

420,000 
 

ที่มา :  จากการค้านวณ 

จากรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของโครงการธุรกิจสวนน้้า 
ท้าให้ทราบว่าได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเท่ากับ  17,202,700 บาทต่อปี โดยแสดงไว้ในตาราง 
3.14  ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.14  แสดงการค้านวณค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
 

รายการ จ้านวนเงิน (บาท/ปี) 

1.ค่าจ้างบุคลากร 
 

9,562,000 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
       2.1  ค่าไฟฟ้า 2,400,000 

      2.2  ค่าน้้าประปา 1,820,700 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 

 
4,220,700 

3.  สารเคมีบ้าบัดน้้าและท้าความ
สะอาด 

 
600,000 

4.  ค่าเช่าที่ดิน 
 

2,400,000 
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ตารางท่ี 3.14 (ต่อ) 
 

  5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     5.1  ค่าเครื่องใช้ส้านักงาน 60,000 

      5.2  ค่าหมึก 360,000 
 รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 
420,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
 

17,202,700 
 

ที่มา  :  จากการค้านวณ 
 

จากรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น    
สามารถแสดงการค้านวณเพ่ือให้เห็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยแสดงในตารางที่ 3.15   

 
ตารางท่ี  3.15  แสดงการค้านวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 

ปี ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน รวมต้นทุน 

      (บาท/ปี) 

2560 44,933,255 17,202,700 62,135,955 

2561 
 

17,202,700 17,202,700 

2562 
 

17,202,700 17,202,700 

2563 6,276,250 17,202,700 23,478,950 

2564 
 

17,202,700 17,202,700 

2565 
 

17,202,700 17,202,700 

2566 6,276,250 17,202,700 23,478,950 

2567 
 

17,202,700 17,202,700 

2568 
 

17,202,700 17,202,700 

2569 6,276,250 17,202,700 23,478,950 

รวม 63,762,005 172,027,000 235,789,005 

     
ที่มา : จากการค้านวณ 
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3.6.3.2  ผลตอบแทนของโครงการ 
ผลตอบแทนของโครงการธุรกิจสวนน้้า ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ 1.  รายได้จากการจ้าหน่ายบัตร
สวนน้้า 2.  รายได้จากการให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าพ้ืนที่ในการจ้าหน่ายอาหาร ของฝาก และ
สินค้าต่าง ๆ และ 3.  รายได้จากการให้เช่าชุดว่ายน้้า ตู้เก็บของและเสื้อชูชีพ ดังจะแสดงใน
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.6.3.2.1  รายได้จากการจ้าหน่ายบัตรสวนน้้า โดยมีการก้าหนดราคาบัตรผู้ใหญ่ 300 บาท
ต่อคน และบัตรเด็กในราคา  200 บาทต่อคน  โดยประมาณการจ้านวนผู้มาใช้บริการจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค ที่เปิดด้าเนินการอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เพ่ือค้านวณ
เป็นรายได้จากการจ้าหน่ายบัตรสวนน้้า ซึ่งสวนน้้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  11.00  น.  ถึง  23.00 น. 
โดยใช้อัตราเฉลี่ยของผู้มาใช้บริการปกติในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  และวันศุกร์ – วันอาทิตย์  ที่ต้อง
แยกดังนี้เพราะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะเป็นวันที่มีผู้ใช้บริการมากกว่าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และ
ยังมีกิจกรรมพิเศษ คือมีการแสดงดนตรีแนว EDM และมีการดังต่อไปนี้จ้างวงดนตรีเข้ามาเล่นอีกด้วย  
สัดส่วนของผู้มาใช้บริการจากการเฉลี่ยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี จ้านวน 200 คนต่อวัน  และวันศุกร์ 
วันเสาร์ วันอาทิตย์ จ้านวน 400 คนต่อวัน คิดในอัตราร้อยละ 30 เป็นเด็ก และร้อยละ 70 เป็นผู้ใหญ่ 
เนื่องจากสวนน้้าก้าหนดให้ผู้มีที่ความสูงมากกว่า 140 ซม. คิดในอัตราผู้ใหญ่  จ้านวนเฉลี่ยผู้มาใช้
บริการใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สวนน้้าในเดือนพฤษภาคม  2560  ซึ่งสวนน้้าเปิด
ให้บริการมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ข้อมูลผู้มาใช้บริการเป็นข้อมูลปัจจุบัน จะท้าให้การประมาณการด้าน
รายได้ ไม่สูงเกินไป ซึ่งหากในการบริการจริงมีรายได้มากกว่าที่ผู้วิจัยศึกษา ก็ถือว่าเป็นการดีต่อผู้
ลงทุนธุรกิจสวนน้้า ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด โดยผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลนี้ประมาณการ
รายได้จากการจ้าหน่ายบัตรเท่า ๆ กันทุกปี 

3.6.3.2.2  รายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่จ้าหน่ายสินค้า  โดยการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามา
จ้าหน่ายสินค้าภายในสวนน้้า เพ่ือบริการให้กับผู้มาใช้บริการ โดยก้าหนดให้มีร้านค้าจ้านวน 6  ร้าน
ให้จ้าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าต่าง ๆ  โดยก้าหนดให้ร้านอาหารมี 4 ร้าน ร้านเครื่องดื่ม  1  ร้าน 
และร้านขายสินค้าอ่ืน ๆ เช่น ของฝาก ชุดว่ายน้้า ต่าง ๆ ก้าหนดค่าเช่าพ้ืนที่ราคาเดือนละ  10,000 
บาท การท้าเช่นนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้แล้ว ยังเป็นการช่วยลดเงินลงทุนของ
โครงการในการจัดหาอาหารและสินค้ามาจ้าหน่ายเองด้วย  

3.6.3.2.3  รายได้จากการให้เช่าชุดว่ายน้้า ตู้เก็บของ(ล็อคเกอร์) และเสื้อชูชีพ   ทาง
โครงการมีการเปิดให้เช่าชุดว่ายน้้า และตู้เก็บของแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ืออ้านวยความสะดวกกับ
ผู้ใช้บริการ โดยก้าหนดค่าเช่าชุดว่ายน้้าทุกแบบ  ในราคา  50  บาทต่อชุด โดยประมาณการผู้มาเช่า
ชุดว่ายน้้าร้อยละ 10 ของผู้มาใช้บริการ และค่าเช่าตู้เก็บของราคา  30  บาทต่อตู้ โดยประมาณการผู้
มาเช่าตู้เก็บของร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ทางเจ้าของสวนน้้าจังเกิล    
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วอเตอร์ปาร์ค ไม่มีการให้เช่าชุดว่ายน้้า ให้สามารถใส่ชุดธรรมดาลงเล่นน้้าได้ แต่ทางผู้วิจัยคิดว่า หาก
จะด้าเนินธุรกิจสวนน้้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรก้าหนดให้ผู้มาใช้บริการใส่ชุดว่ายน้้าทุกคน 
เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะอาด ความปลอดภัยของผู้เล่นแล้ว ยังช่วยถนอมเครื่องเล่นเป่า
ลมด้วย เพราะลูกค้าบางท่านอาจใส่ชุดไม่เหมาะสม ท้าให้เกิดการขูดขีดเครื่องเล่นได้ ทางโครงการมี
การให้เช่าเสื้อชูชีพ เพราะโซนสระน้้าและเครื่องเล่นบางชนิดถ้าเด็กจะเล่นต้องใส่เสื้อชูชีพเท่านั้น เพ่ือ
ความปลอดภัย เช่น โซนสระน้้าผู้ใหญ่ เด็กสามารถลงเล่นได้ แต่ต้องสวมเสื้อชูชีพเท่านั้น และส้าหรับ
คนที่ยังว่ายน้้าไม่แข็ง หรือต้องการใส่ไว้เพ่ือความปลอดภัย เสื้อชูชีพ ก้าหนดราคาเช่าที่ 30 บาท 
โดยประมาณการการเช่าร้อยละ 30 ของผู้มาใช้บริการ 

สรุปรายได้ต่อปีของโครงการธรุกิจสวนน้้า เท่ากับ  29,982,240 บาทต่อปี ดังแสดงในตาราง
ที่  3.16 

 
ตารางท่ี 3.16  แสดงการค้านวณรายได้ของโครงการธุรกิจสวนน้้า 

 

รายการ 
จ้านวน

ที่
จ้าหน่าย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ้านวน
วันต่อ
เดือน 

มูลค่าบาท
ต่อเดือน 

มูลค่าบาท
ต่อป ี

1.  การจ้าหน่ายบัตร 
        1.1  บัตรผู้ใหญ่วันจันทร-์พฤหัสบด ี 140 300 18 756,000 9,072,000 

   1.2  บัตรผู้ใหญ่วันศุกร์ -เสาร-์อาทิตย์ 280 300 12 1,008,000 12,096,000 

   1.3  บัตรเด็กวันจันทร์ - พฤหัสบดี 60 200 18 216,000 2,592,000 

   1.4  บัตรเด็ก วันศุกร์ วันเสาร-์อาทิตย์ 120 200 12 288,000 3,456,000 

2.  ให้เช่าจ้าหน่ายอาหารและสินค้า 6 10,000 
 

60,000 720,000 

3.  ให้เช่าล็อคเกอร์และชุดว่ายน้้า 
        3.1  รายได้ใหเ้ช่าล็อกเกอร ์
           3.1.1  เช่าวันจันทร์ - พฤหัสบดี 70 30 18 37,800 453,600 

      3.1.2  เช่าวันศุกร์ เสาร-์ อาทิตย์ 140 30 12 50,400 604,800 

   3.2  รายได้ใหเ้ช่าชุดว่ายน้้า 
           3.2.1  เช่าวันจันทร์ - พฤหัสบดี 14 50 18 12,600 151,200 

      3.2.2  เช่าวันศุกร์ เสาร-์ อาทิตย์ 28 50 12 16,800 201,600 
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ตารางท่ี 3.16 (ต่อ) 
 

   3.3  รายได้ใหเ้ช่าเสื้อชูชีพ 
           3.3.1  เช่าวันจันทร์ - ศุกร์ 42 30 18 22,680 272,160 

      3.3.2  เช่าวันเสาร-์ อาทิตย์ 84 30 12 30,240 362,880 

รวมรายได้ทั้งหมด 
   

2,498,520 29,982,240 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 

 

จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการธุรกิจสวนน้้า 
สามารถน้ามาค้านวณหากระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ ของโครงการ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.17 

 

ตารางท่ี 3.17  แสดงการค้านวณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการตลอด 10 ปี 
 

ปี ต้นทุนของโครงการ ผลตอบแทนของโครงการ กระแสเงินสดรับ(จ่าย) สุทธิ 

2560 62,135,955 29,347,200 -                32,788,755 

2561 17,202,700 29,347,200 12,144,500 

2562 17,202,700 29,347,200 12,144,500 

2563 23,478,950 29,347,200 5,868,250 

2564 17,202,700 29,347,200 12,144,500 

2565 17,202,700 29,347,200 12,144,500 

2566 23,478,950 29,347,200 5,868,250 

2567 17,202,700 29,347,200 12,144,500 

2568 17,202,700 29,347,200 12,144,500 

2569 23,478,950 29,347,200 5,868,250 

รวม 235,789,005 293,472,000 57,682,995 
 

ที่มา : จากการค้านวณ 
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บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสวนน้้า 
บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ด้าเนินการวิจัยตามล้าดับดังนี้ 1. การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow)   
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis) ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period), มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV), อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  3. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
โดยแสดงผลการศึกษาดังนี้ 
 
4.1  การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash flow)   

จากการเก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุน
ธุรกิจสวนน้้า สามารถค้านวณหากระแสเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ ของโครงการได้ดังแสดงตามตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงการค้านวณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการระยะเวลา 10 ปี 
 

ปี ต้นทุนของโครงการ 
ผลตอบแทนของ

โครงการ 
กระแสเงินสดรับ(จ่าย) สุทธิ 

0          44,933,255  0 -                44,933,255  

1          17,202,700  29,347,200                  12,144,500  

2          17,202,700  29,347,200                  12,144,500  

3          17,202,700  29,347,200                  12,144,500  

4          23,478,950  29,347,200                    5,868,250  

5          17,202,700  29,347,200                  12,144,500  

6          17,202,700  29,347,200                  12,144,500  

7          23,478,950  29,347,200                    5,868,250  

8          17,202,700  29,347,200                  12,144,500  

9          17,202,700  29,347,200                  12,144,500  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

10          23,478,950  29,347,200                    5,868,250  

รวม 235,789,005 293,472,000 57,682,995 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis)  

การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ จะท้าการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ ที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ โดยสรุปไว้ในตารางที่ 4.1 มา
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ โดยก้าหนดอายุโครงการ 10 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8.00 ซึ่ง
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
(Minimum Retail Rate) ในปัจจุบันซึ่งเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์ (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) 
ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไปสามารถท้า
การกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ โดยใช้ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการคือ คาดคะเน
กระแสไหลเวียนเงินสด (Cash Flow) เพ่ือค้านวณหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C ratio) ระยะเวลาคืนทุน ซึ่งได้ผลตามตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 
 

ปี 

ต้นทุน ผลตอบแทน 
อัตราคิด

ลด มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

(Cost) (Benefit) 
ร้อยละ 
8.00 

0 44,933,255 - 1 44,933,255 - 

1 17,202,700 29,347,200 0.9259 15,927,980 27,172,572 

2 17,202,700 29,347,200 0.8573 14,747,875 25,159,355 

3 17,202,700 29,347,200 0.7938 13,655,503 23,295,807 

4 23,478,950 29,347,200 0.735 17,257,028 21,570,192 

5 17,202,700 29,347,200 0.6806 11,708,158 19,973,704 

6 17,202,700 29,347,200 0.6302 10,841,142 18,494,605 

7 23,478,950 29,347,200 0.5835 13,699,967 17,124,091 

8 17,202,700 29,347,200 0.5403 9,294,619 15,856,292 

9 17,202,700 29,347,200 0.5002 8,604,791 14,679,469 

10 23,478,950 29,347,200 0.4632 10,875,450 13,593,623 

รวม 190,855,750 293,472,000   171,545,767 196,919,712 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)     25,373,945.38 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
  

20.13% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C 
Ratio)   

1.15 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
  

4 ปี 2 เดือน 18 วัน 

ระยะเวลาคืนทุนท่ีค้านึงถึงมลูค่าปจัจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 5 ปี 1 เดือน 19 วัน 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 

 
ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนธุรกิจสวนน้้า ดังตารางที่ 4.2 ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า ผลตอบแทนของโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือคุ้มค่าที่จะลงทุน โดยสรุปผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการจากตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ดังนี้ 
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4.2.1  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวก 
หมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ  25,373,945.38 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้
ทางการเงินซึ่งสามารถลงทุนได ้

4.2.2  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โครงการ
มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.13 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น้ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อ
น้ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดร้อย
ละ 8.00 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือมีคุ้มค่าต่อการลงทุน 

4.2.3  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ของ
โครงการมีค่ามากกว่า 1 คือเท่ากับ 1.15 หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมหารด้วย
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม แล้วมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุน 1.15 เท่า ซึ่งหลักในการ
ตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความ
คุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

4.2.4  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 4 ปี 2 เดือน แสดง
ถึงระยะเวลาที่โครงการจะได้รับคืนทุน เพ่ือผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนได้  ถ้า
หากโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท้าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด 
คือไม่ได้ค้านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลของโครงการ 4 ปี 2 เดือน ถือ
ว่าคืนทุนได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู 
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ท้าให้เห็นว่าโครงการ
ลงทุนธุรกิจสวนน้้า มีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้    

 
4.3  ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราห์ว่าถ้าหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป  โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโครงการ 
 ส้าหรับโครงการลงทุนธุรกิจสวนน้้า การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 3 
กรณีคือ กรณีที่ 1 อัตราต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10  กรณีที่ 2 อัตราผลตอบแทนลดลง
ร้อยละ 5 และร้อยละ 10  กรณีที่ 3 อัตราต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 และร้อยละ 10 
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 4.3.1  กรณีท่ี 1  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน กรณีอัตราต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5  และร้อยละ 10 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงการค้านวณกรณีต้นทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

 

ปี 
ต้นทุน (Cost) 

ผลตอบแทน 
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

  
ร้อยละ 
8.00 

0 47,179,918 - 1 47,179,918 - 

1 18,062,835 29,347,200 0.9259 16,724,379 27,172,572 

2 18,062,835 29,347,200 0.8573 15,485,268 25,159,355 

3 18,062,835 29,347,200 0.7938 14,338,278 23,295,807 

4 24,652,898 29,347,200 0.735 18,119,880 21,570,192 

5 18,062,835 29,347,200 0.6806 12,293,566 19,973,704 

6 18,062,835 29,347,200 0.6302 11,383,199 18,494,605 

7 24,652,898 29,347,200 0.5835 14,384,966 17,124,091 

8 18,062,835 29,347,200 0.5403 9,759,350 15,856,292 

9 18,062,835 29,347,200 0.5002 9,035,030 14,679,469 

10 24,652,898 29,347,200 0.4632 11,419,222 13,593,623 

รวม 247,578,455 293,472,000   180,123,055 196,919,712 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 16,796,657.04 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 15.94% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.09 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 4 ปี 9 เดือน 5 วัน 

ระยะเวลาคืนทุนท่ีค้านึงถึงมลูค่าปจัจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 5 ปี 11 เดือน 22 วัน 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 
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1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวก 
หมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุน เท่ากับ  16,796,657.04 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้
ทางการเงินซึ่งสามารถลงทุนได ้

2.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โครงการมีค่า
เท่ากับร้อยละ 15.94 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น้ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 
8.00 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือมีคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3.  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ของโครงการ
มีค่ามากกว่า 1 คือเท่ากับ 1.09 หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมหารด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนรวม แล้วมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุน 1.09 เท่า ซึ่งหลักในการ
ตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความ
คุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

4.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 5 ปี 11 เดือน แสดงถึง
ระยะเวลาที่โครงการจะได้รับคืนทุน เพ่ือผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนได้  ถ้า
หากโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว จะท้าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด 
คือไม่ได้ค้านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลของโครงการ 5 ปี 11 เดือน 
ถือว่าเป็นระยะเวลาคืนทุนที่ไม่นานนัก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่สามารถตัดสินใจลงทุน
ได ้

 จากการวิเคราะห์ทางการเงินท้าให้ทราบได้ว่า ถ้าหากต้นทุนของโครงการเพ่ิมขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 5 ธุรกิจสวนน้้าก็ยังมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะลงทุน 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงการค้านวณกรณีต้นทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
 

ปี 
ต้นทุน (Cost) 

ผลตอบแทน 
(Benefit) 

อัตรา
คิดลด มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุน (PVC) 
มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

  
ร้อยละ 
8.00 

0 49,426,581 - 1 49,426,581 - 

1 18,922,970 29,347,200 0.9259 17,520,778 27,172,572 

2 18,922,970 29,347,200 0.8573 16,222,662 25,159,355 

3 18,922,970 29,347,200 0.7938 15,021,054 23,295,807 

4 25,826,845 29,347,200 0.735 18,982,731 21,570,192 

5 18,922,970 29,347,200 0.6806 12,878,973 19,973,704 

6 18,922,970 29,347,200 0.6302 11,925,256 18,494,605 

7 25,826,845 29,347,200 0.5835 15,069,964 17,124,091 

8 18,922,970 29,347,200 0.5403 10,224,081 15,856,292 

9 18,922,970 29,347,200 0.5002 9,465,270 14,679,469 

10 25,826,845 29,347,200 0.4632 11,962,995 13,593,623 

รวม 259,367,906 293,472,000   188,700,343 196,919,712 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 8,219,368.7 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 0.1 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.0 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 5 ปี 4 เดือน 25 วัน 

ระยะเวลาคืนทุนที่ค้านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 7 ปี 9 เดือน 2 วัน 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 

 
1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวก หมายความ

ว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว ผลตอบแทนจะสูง



 54 

กว่าเงินลงทุนเท่ากับ  8,219,368.71 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินซึ่ง
สามารถลงทุนได ้

2.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โครงการมีค่า
เท่ากับร้อยละ 11.86 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น้ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 
8.00 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือมีคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3.  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ของโครงการมี
ค่ามากกว่า 1 คือเท่ากับ 1.04 หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมหารด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนรวม แล้วมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุน 1.04 เท่า ซึ่งหลักในการ
ตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความ
คุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

4.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 7 ปี 9 เดือน แสดงถึง
ระยะเวลาที่โครงการจะได้รับคืนทุน เพ่ือผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนได้  ถ้า
หากโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท้าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด 
คือไม่ได้ค้านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลของโครงการ 7 ปี 9 เดือน ถือ
ว่าคืนทุนไม่ไวนัก  แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ 

จากการวิเคราะห์ทางการเงินท้าให้ทราบได้ว่า ถ้าหากต้นทุนของโครงการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อย
ละ 10 ธุรกิจสวนน้้าก็ยังมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะลงทุน 
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4.3.2  กรณีท่ี 2 อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 และร้อยละ 10 
 

ตารางท่ี 4.5  แสดงการค้านวณกรณีอัตราผลตอบแทนลดลง ร้อยละ 5 
 

ปี 
ต้นทุน (Cost) 

ผลตอบแทน 
(Benefit) 

อัตรา
คิดลด 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทน 

(PVB) 
  

ร้อยละ 
8.00 

0 44,933,255 - 1 44,933,255 - 

1 17,202,700 27,879,840 0.9259 15,927,980 25,813,944 

2 17,202,700 27,879,840 0.8573 14,747,875 23,901,387 

3 17,202,700 27,879,840 0.7938 13,655,503 22,131,017 

4 23,478,950 27,879,840 0.735 17,257,028 20,491,682 

5 17,202,700 27,879,840 0.6806 11,708,158 18,975,019 

6 17,202,700 27,879,840 0.6302 10,841,142 17,569,875 

7 23,478,950 27,879,840 0.5835 13,699,967 16,267,887 

8 17,202,700 27,879,840 0.5403 9,294,619 15,063,478 

9 17,202,700 27,879,840 0.5002 8,604,791 13,945,496 

10 23,478,950 27,879,840 0.4632 10,875,450 12,913,942 

รวม 235,789,005 278,798,400   171,545,767 187,073,726 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 15,527,959.78 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 15.72% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.09 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
4 ปี 9 เดือน 16 

วัน 
ระยะเวลาคืนทุนที่ค้านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลด
ร้อยละ 8.00 

6 ปี  26 วัน 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 
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1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวก 
หมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุน เท่ากับ  15,527,959.78 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้
ทางการเงินซึ่งสามารถลงทุนได ้

2.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โครงการมีค่า
เท่ากับร้อยละ 15.72 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น้ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 
8.00 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือมีคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3.  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ของโครงการ
มีค่ามากกว่า 1 คือเท่ากับ 1.09 หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมหารด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนรวม แล้วมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุน 1.09 เท่า ซึ่งหลักในการ
ตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความ
คุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

4.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 6 ปี แสดงถึงระยะเวลา
ที่โครงการจะได้รับคืนทุน เพื่อผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนได้  ถ้าหากโครงการ
มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว จะท้าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด คือไม่ได้
ค้านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลของโครงการ 6 ปี  ถือว่าคืนทุนไม่ไว
มากนัก แต่ก็ไม่ถือว่านานเกินไปส้าหรับนักลงทุน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่สามารถ
ตัดสินใจลงทุนได ้

จากการวิเคราะห์ทางการเงินท้าให้ทราบได้ว่า ถ้าหากผลตอบแทนของโครงการลดลงจาก
เดิมร้อยละ 5 ธุรกิจสวนน้้าก็ยังมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะลงทุน 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงการค้านวณกรณีอัตราผลตอบแทนลดลง ร้อยละ 10 
 

ปี 
ต้นทุน (Cost) 

ผลตอบแทน 
(Benefit) 

อัตรา
คิดลด มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุน (PVC) 
มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

  
ร้อยละ 
8.00 

0 44,933,255 - 1 44,933,255 - 

1 17,202,700 26,412,480 0.9259 15,927,980 24,455,315 

2 17,202,700 26,412,480 0.8573 14,747,875 22,643,419 

3 17,202,700 26,412,480 0.7938 13,655,503 20,966,227 

4 23,478,950 26,412,480 0.735 17,257,028 19,413,173 

5 17,202,700 26,412,480 0.6806 11,708,158 17,976,334 

6 17,202,700 26,412,480 0.6302 10,841,142 16,645,145 

7 23,478,950 26,412,480 0.5835 13,699,967 15,411,682 

8 17,202,700 26,412,480 0.5403 9,294,619 14,270,663 

9 17,202,700 26,412,480 0.5002 8,604,791 13,211,522 

10 23,478,950 26,412,480 0.4632 10,875,450 12,234,261 

รวม 235,789,005 264,124,800   171,545,767 177,227,741 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 5,681,974.17 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 10.96% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.03 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 5 ปี 6 เดือน 21วัน 

ระยะเวลาคืนทุนที่ค้านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน(DPP) ณอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 7 ปี  22 วัน 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 
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1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวก 
หมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 5,681,974.17 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินซึ่งสามารถลงทุนได้ 

2.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โครงการมีค่า
เท่ากับร้อยละ 10.96 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น้ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 
8.00 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือมีคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3.  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ของโครงการ
มีค่ามากกว่า 1 คือเท่ากับ 1.03 หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมหารด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนรวม แล้วมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุน 1.03 เท่า ซึ่งหลักในการ
ตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความ
คุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

4.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 7 ปี แสดงถึงระยะเวลา
ที่โครงการจะได้รับคืนทุน เพื่อผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนได้  ถ้าหากโครงการ
มีระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท้าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด คือไม่ได้
ค้านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลของโครงการ 7 ปี ถือว่าคืนทุนได้ไม่ไว
นัก  แต่ก็ยังถือว่ามีความเป็นไปได้ทางการเงินที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ 

จากการวิเคราะห์ทางการเงินท้าให้ทราบได้ว่า ถ้าหากผลตอบแทนของโครงการลดลงจาก
เดิมร้อยละ 10 ธุรกิจสวนน้้าก็ยังมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะลงทุน 
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4.3.3  กรณีท่ี 3 อัตราต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ในขณะที่อัตราผลตอบแทน
ลดลงร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงการค้านวณกรณีอัตราต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และอัตราผลตอบแทนลดลง  
   ร้อยละ 5 
 

ปี ต้นทุน (Cost) ผลตอบแทน 
(Benefit) 

อัตรา
คิดลด
ร้อยละ 
8.00 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

   0 47,179,918 - 1 47,179,918 - 

1 18,062,835 27,879,840 0.9259 16,724,379 25,813,944 

2 18,062,835 27,879,840 0.8573 15,485,268 23,901,387 

3 18,062,835 27,879,840 0.7938 14,338,278 22,131,017 

4 24,652,898 27,879,840 0.735 18,119,880 20,491,682 

5 18,062,835 27,879,840 0.6806 12,293,566 18,975,019 

6 18,062,835 27,879,840 0.6302 11,383,199 17,569,875 

7 24,652,898 27,879,840 0.5835 14,384,966 16,267,887 

8 18,062,835 27,879,840 0.5403 9,759,350 15,063,478 

9 18,062,835 27,879,840 0.5002 9,035,030 13,945,496 

10 24,652,898 27,879,840 0.4632 11,419,222 12,913,942 

รวม 247,578,455 278,798,400   180,123,055 187,073,726 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 6,950,671.44 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 11.44% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.04 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 5 ปี 5 เดือน 21 วัน 

ระยะเวลาคืนทุนที่ค้านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 7 ปี  10 เดือน 22 วัน 

 
ที่มา : จากการค้านวณ 
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1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวก 
หมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ  6,950,671.44 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินซึ่งสามารถลงทุนได้ 

2.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โครงการมีค่า
เท่ากับร้อยละ 11.44 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น้ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 
8.00 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือมีคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3.  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ของโครงการ
มีค่ามากกว่า 1 คือเท่ากับ 1.04 หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมหารด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนรวม แล้วมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุน 1.04 เท่า ซึ่งหลักในการ
ตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความ
คุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

4.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 7 ปี 10 เดือน แสดงถึง
ระยะเวลาที่โครงการจะได้รับคืนทุน เพื่อผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนได้ ถ้าหาก
โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว จะท้าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด คือ
ไม่ได้ค้านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลของโครงการ 7 ปี 10 เดือน ถือ
ว่าคืนทุนที่นานพอสมควร แต่ก็ยังถือว่ามีความเป็นไปได้ทางการเงินที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ 
          จากการวิเคราะห์ทางการเงินท้าให้ทราบได้ว่า ถ้าหากผลตอบแทนของโครงการลดลงจากเดิม
ร้อยละ 5 และต้นทุนของโครงการเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ธุรกิจสวนน้้าก็ยังมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะ
ลงทุน 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงการค้านวณกรณีอัตราต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และอัตราผลตอบแทนลดลง 
    ร้อยละ 10 

 

ปี 

ต้นทุน (Cost) 
ผลตอบแทน 
(Benefit) 

อัตรา
คิดลด มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุน (PVC) 
มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

  
ร้อยละ 
8.00 

0 49,426,581 - 1 49,426,581 - 

1 18,922,970 26,412,480 0.9259 17,520,778 24,455,315 

2 18,922,970 26,412,480 0.8573 16,222,662 22,643,419 

3 18,922,970 26,412,480 0.7938 15,021,054 20,966,227 

4 25,826,845 26,412,480 0.735 18,982,731 19,413,173 

5 18,922,970 26,412,480 0.6806 12,878,973 17,976,334 

6 18,922,970 26,412,480 0.6302 11,925,256 16,645,145 

7 25,826,845 26,412,480 0.5835 15,069,964 15,411,682 

8 18,922,970 26,412,480 0.5403 10,224,081 14,270,663 

9 18,922,970 26,412,480 0.5002 9,465,270 13,211,522 

10 25,826,845 26,412,480 0.4632 11,962,995 12,234,261 

รวม 259,367,906 264,124,800   188,700,343 177,227,741 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) -11,472,602.49 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 1.91% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 0.94 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 8 ปี 5 เดือน 9 วัน 

ระยะเวลาคืนทุนที่ค้านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน(DPP)ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 มากกว่า 10 ปี 

 
ที่มา: จากการค้านวณ 
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1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการมีค่าเป็นลบ หมายความ
ว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว ผลตอบแทนจะต่้า
กว่าเงินลงทุน เท่ากับ -11,472,602.49 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงินซึ่ง
สมควรจะลงทุน 

2.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โครงการมีค่า
เท่ากับร้อยละ 1.91 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น้ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 
8.00 ถือว่าโครงการไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะลงทุน หรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

3.  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ของโครงการ
มีค่าน้อยกว่า 1 คือเท่ากับ 0.94 หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมหารด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนรวม แล้วมีอัตราส่วนผลตอบแทนที่ต่้ากว่าต้นทุน ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่า
โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนควรมีค่าเท่ากับ 1 
หรือมากกว่า 1 ซึ่งถือว่าโครงการนี้ไม่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือไม่ความคุ้มค่าที่จะลงทุน 

4.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการ แสดงถึงระยะเวลาที่โครงการ
จะได้รับคืนทุน เพื่อผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนได้ ถ้าหากโครงการมีระยะเวลา
คืนทุนเร็วจะท้าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย แต่วิธีนี้มีข้อจ้ากัด คือไม่ได้ค้านึงถึงมูลค่าเงิน
ตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลของโครงการมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่านานเกินไป และ
เกินกว่าระยะเวลาที่ศึกษา จึงสรุปได้ว่าไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะลงทุน 

จากการวิเคราะห์ทางการเงินท้าให้ทราบได้ว่า ถ้าหากผลตอบแทนของโครงการลดลงจาก
เดิมร้อยละ 10 และต้นทุนของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ธุรกิจสวนน้้าไม่มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่จะลงทุน หรือไม่เหมาะสมที่จะลงทุน 

 

 



 

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณ
ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการศึกษาและเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช้ข้อมูลต้นแบบจากสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์
ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการว่า มีความเป็นไปได้ที่จะลงทุนหรือไม่ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจลงทุน หรือผู้ที่
ต้องการข้อมูล ไปศึกษาต่อยอดธุรกิจต่อไป  โดยก้าหนดอายุโครงการ 10 ปี  อัตราคิดลดเท่ากับร้อย
ละ 8 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย (Minimum Retail Rate) ในปัจจุบันซึ่งเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์(ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไป
สามารถท้าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ในระบบ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.1  สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis) 
 5.2  อภิปรายผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis) 
         5.1.1  ต้นทุน (กระแสเงินสดจ่าย) ของการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู 
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการด้าเนินงานได้ประมาณต้นทุน ในอายุ
โครงการ 10 ปี โดยประมาณการจากข้อมูลของสวนน้้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี โดยทุก
ปีจะเท่ากัน แต่จะมีการเพ่ิมเงินลงทุนส้าหรับการซื้อเครื่องเล่นเป่าลมใหม่ในทุก ๆ ปีที่ 3 เนื่องจาก
เครื่องเล่นเป่าลมเสื่อมสภาพ ปีที่ 1 ประมาณการเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 44,933,255 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานในปีที่ 1-10 ประมาณไว้ปีละจ้านวน 17,202,700 บาท และเงินลงทุนเพ่ิม
ทุก ๆ 3 ปี ในปีที่ 4 ปีที 7 และปีท่ี 10 ประมาณไว้จ้านวนปีละ 6,276,250 บาท  รวม 10 ปีประมาณ
ต้นทุนไว้ทั้งสิ้น 235,789,005 บาท 
 5.1.2  ผลตอบแทน (กระแสเงินสดรับ) ของการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวน
พลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประมาณผลตอบแทนตลอดอายุโครงการ 
10 ปี ซึ่งคิดเป็นจ้านวนที่เท่า ๆ กันทุกปี โดยประมาณการจากข้อมูลผลการด้าเนินงานจริงของสวนน้้า
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จังเกิล วอเตอร์ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี  ประมาณการมูลค่าผลตอบแทนตลอดต่ออายุโครงการโดย
ก้าหนดให้ทุก ๆ ปี ปีละเท่ากับ 29,347,200 บาท รวม 10ปี ประมาณผลตอบแทนไว้ทั้งสิ้น 
293,472,000 บาท 
 ซึ่งเมื่อน้าผลการประมาณการต้นทุนต่อโครงการหักประมาณการมูลค่าผลตอบแทนต่ออายุ
โครงการ จะมีกระแสเงินสดติดลบในปีที่ 1และกระแสเงินสดจะเป็นบวกในปีที่ 2 จนถึงปีที่ 10 โดยจะ
มีกระแสเงินสดรวมทั้งสิ้น 57,682,995  บาท 
         5.1.3  ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis) 

5.1.3.1  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 25,373,945.38 
บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

5.1.3.2  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.13 เมื่อ
น้ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 8.00 แล้วแสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนที่
สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

5.1.3.3  อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.15 ซึ่ง
มากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะลงทุน 

5.1.3.4  ระยะเวลาคืนทุน (PB) ใช้ระยะเวลาเท่ากับ 4 ปี 2 เดือน 
   จึ ง ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ก า ร ล ง ทุ น ธุ ร กิ จ ส ว น น้้ า  บ ริ เ ว ณ ต้ า บ ล ค ล อ ง ส ว น พ ลู                 
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและ
มีความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 8.00 
 5.1.4 ผลการศึกษาความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
 การศึกษาความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการในการวิเคราะห์ได้ก้าหนดปัจจัย
อยู่ 3 ปัจจัย ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราส่วน
ของผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุน (PB) ดังนี้ 
   5.1.4.1  ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ภายใต้
อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่าส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)     
ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (PP) ซึ่งผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 5.00  1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 16,796,657.04 
บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน      
2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.94 เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับอัตรา
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คิดลดที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 8.00 แล้วแสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน  3) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.09  ซ่ึง
มากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน     
4) ระยะเวลาคืนทุน (PP) ใช้ระยะเวลาเท่ากับ 5 ปี 11 เดือน จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจสวนน้้า 
บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มี
ความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 8.00 
 เมื่อมีการเพิ่มของต้นทุนร้อยละ 10.00 ผลการวิเคราะห์โครงการเป็นดังนี้ 1) มูลค่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 8,219,368.71 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้
ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน  2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 11.86 เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 8.00 แล้วแสดงว่า 
การลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน  3) อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.04  ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับ
มากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน  4) ระยะเวลาคืนทุน (PP) ใช้ระยะเวลา
เท่ากับ 7 ปี  9 เดือน จึ งสรุปได้ว่ า  การลงทุนธุ รกิจสวนน้้ า  บริ เวณต้าบลคลองสวนพลู             
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและ
มีความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 8.00 
  5.1.4.2  ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของผลตอบแทนที่ลดลง ภายใต้
อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่าส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)     
ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (PP) ซึ่งผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5.00 1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 
15,527,959.78 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้
ในการลงทุน  2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.72 เมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 8.00 แล้วแสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูง
กว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน  3) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)      
มีค่าเท่ากับ 1.09  ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความ
เป็นไปได้ที่จะลงทุน  4) ระยะเวลาคืนทุน (PP) ใช้ระยะเวลาเท่ากับ 6 ปี 26 เดือน จึงสรุปได้ว่า     
การลงทุนธุ รกิจสวนน้้ า  บริ เ วณต้าบลคลองสวนพลู  อ้า เภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่
อัตราคิดลด ร้อยละ 8.00 
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 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10.00 ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน
เป็นดังนี้ 1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 5,681,974.17 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน                    
2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.96 เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับอัตรา
คิดลดที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 8.00 แล้วแสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน  3) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.03  ซึ่ง
มากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน    
4) ระยะเวลาคืนทุน (PP) ใช้ระยะเวลาเท่ากับ 7 ปี  จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณ
ต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนและมีความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 8.00 
 5.1.4.3  ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นและผลตอบแทน
ที่ลดลง ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่าส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิ (NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน        
(B/C Ratio) และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (PP) ซึ่งผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00 ในขณะที่ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5.00 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ทางการเงินเป็นดังนี้ 1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 
6,950,671.44 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน  2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.44 เมื่อน้ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 8.00 แล้วแสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนที่ สูง
กว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน  3) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า
เท่ากับ 1.04  ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไป
ได้ที่จะลงทุน  4) ระยะเวลาคืนทุน (PP) ใช้ระยะเวลาเท่ากับ 7 ปี 10 เดือน จึงสรุปได้ว่า การลงทุน
ธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 8.00 
 เมือ่การเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.00 และขณะทีผ่ลตอบแทนลดลงร้อยละ 
10.00  ผลการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นดังนี้ 1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่า
เท่ากับ -11,472,602.49 บาท ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ซึ่งไม่มี
ความเป็นไปได้ในการลงทุน  2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.91 เมื่อ
น้ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 8.00 แล้วแสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนที่
ต่้ากว่าจึงถือว่าไม่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน  3) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 
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มีค่าเท่ากับ 0.94  ซึ่งน้อยกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่าไม่มีความ
เป็นไปได้ที่จะลงทุน  4) ระยะเวลาคืนทุน (PP) ใช้ระยะเวลามากกว่า 10 ปี จึงสรุปได้ว่า การลงทุน
ธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
โครงการที่ไม่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่อัตราคิดลด  
ร้อยละ 8.00 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษาการวิเคราะห์ทางการเงิน  

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวน
พลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
ซึ่งใช้อัตราคิดลดเท่ากับ ร้อยละ 8.00 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย
ชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย (Minimum Retail Rate) ในปัจจุบันซึ่งเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์
(ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไปสามารถท้าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ในระบบ จะได้ผลการศึกษา
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การคาดคะเนกระแสเงินสดไหลเวียนของโครงการ (Cash Flow) ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis)  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการ
เปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางการเงินเข้ามาช่วยในแต่ละส่วนอย่าง
ละเอียด ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การคาดคะเนกระแสเงินสดไหลเวียนของโครงการ (Cash Flow) ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ทางการเงิน คือ การก้าหนดต้นทุนและผลตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพล  
จันทะรักษาและธีระวัฒน์  จันทึก (2559) ได้ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนแหล่ง
ท่องเที่ยวนันทนาการทางน้้าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยน้าข้อมูลที่เก็บได้มาจากการสัมภาษณ์ 
น้ามาจัดการวิเคราะห์สรุปและการจัดท้ารายการเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการท้าให้ทราบรายรับและ
รายจ่ายของกิจการ การเก็บรวบรวมข้อมูลในลงทุนธุรกิจสวนน้้าในครั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ต้นทุน
ตลอดอายุโครงการ 10 ปี จะมีต้นทุนเท่ากับ 235,789,005 บาท และผลตอบแทนตลอดอายุโครงการ 
10 ปี ผลตอบแทนเท่ากับ 293,472,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่จ่าย
ไป 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางการเงิน ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางการเงินคือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  วิธีอัตราส่วนของผลตอบแทน  
ต่อต้นทุน (B/C Ratio) และวิธีการหาระยะเวลาคืนทุน (PP) ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงิน ตลอดอายุโครงการ 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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กนกพล  จันทะรักษา และธีระวัฒน์  จันทึก (2559) ได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนแหล่ง
ท่องเที่ยวนันทนาการทางน้้าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการ
ลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้้าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยน้าข้อมูลที่เก็บได้มาจากการ
สัมภาษณ์ น้ามาจัดการวิเคราะห์สรุป โดยศึกษาข้อมูลทางการเงินด้านระยะเวลาคืนทุน วิเคราะห์
ทางการเงินเกี่ยวกับ NPV,IRR รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจ ซึ่งน้ามาใช้เป็นแนวทางใน
การวิจัยครั้งนี้ด้วย ผลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจสวนน้้าพบว่า มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 25,373,945.38 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 
ร้อยละ 20.13 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.15 และระยะเวลาคืนทุน 
4 ปี 2 เดือน จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในการลงทุน 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ใช้
วิธีการสมมุติการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา 3 กรณีคือ กรณีที่ 1 การสมมุติว่าอัตราต้นทุนเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.00 และร้อยละ 10.00 กรณีที่ 2 สมมุติว่าอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง
ลดลงร้อยละ 5.00 และร้อยละ 10.00 และกรณีที่ 3 สมมุติว่าอัตราต้นทุนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.00 และร้อยละ 10.00 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5.00 และร้อยละ 10.00 ผลที่ได้
จากกรณีที่ 1 การสมมุติว่าอัตราต้นทุนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.00 และร้อยละ 10.00 
พบว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.00 และร้อยละ 10.00 การด้าเนินการ
โครงลงทุนธุรกิจสวนน้้ าบริ เวณต้าบล คลองสวนพลู  อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยังคงเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจากค่ามูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า 0 ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่า
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย (Minimum Retail Rate) ในปัจจุบันซึ่งเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์
(ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไปสามารถท้าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ ค่าอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่ามากกว่า 1 และใช้ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 11 เดือนและ 7 ปี 
9 เดือน ตามล้าดับ ผลที่ได้จาก กรณีที่ 2 สมมุติว่าอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 5.00 
และร้อยละ 10.00 พบว่า การด้าเนินการโครงลงทุนธุรกิจสวนน้้าบริเวณต้าบล คลองสวนพลู     
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน เนื่องจากค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า 0 ค่าอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย (Minimum Retail Rate) ในปัจจุบัน
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ซึ่งเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์(ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี หรืออาจกล่าวได้
ว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไปสามารถท้าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน  ๆ 
ในระบบ ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่ามากกว่า 1 และใช้ระยะเวลาคืนทุน 6 
ปี และ 7 ปี ตามล้าดับ ผลที่ได้จาก กรณีที่ 3 สมมุติว่าอัตราต้นทุนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00 
และร้อยละ 10.00 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5.00 และร้อยละ 10.00 ซึ่งเริ่มจากผล
ของอัตราต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00 พร้อมกับรายได้ลดลงร้อยละ 5.00 พบว่า การด้าเนินการโครง
ลงทุนธุรกิจสวนน้้าบริเวณต้าบล คลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ยังคงเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจากค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
(NPV) มีค่ามากกว่า 0 ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
8.00 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย (Minimum Retail Rate) ในปัจจุบันซึ่งเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์(ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไป
สามารถท้าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ในระบบ ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน          
(B/C Ratio) มีค่ามากกว่า 1 และใช้ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 10 เดือน  และผลจากการวิเคราะห์กรณี
อัตราต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ10.00 พร้อมกับรายได้ลดลงร้อยละ 10.00 พบว่า การด้าเนินการโครง
ลงทุนธุรกิจสวนน้้าบริเวณต้าบล คลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นโครงการที่ไม่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจากค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
มีค่าน้อยกว่า 0 ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
(Minimum Retail Rate) ในปัจจุบันซึ่งเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์(ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) 
ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไปสามารถท้า
การกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในระบบ ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าน้อย
กว่า 1 และใช้ระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 10 ปี   

จึงสามารถสรุปผลการอภิปรายได้ว่า จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการ
ลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน แต่รายได้และต้นทุนไม่ควรเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในอัตราร้อยละ 
10 เพราะหากต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พร้อมกับรายได้ลดลงร้อยละ10 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสวนน้้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการวิเคราะห์ทางการเงินแสดงให้เห็นว่าโครงการมี
ความเป็นไปได้ในการลงทุน หรือมีความคุ้มค่าในการลงทุน จากการศึกษาความอ่อนไหวของโครงการ
พบว่า ถ้าหากผลตอบแทนลดลงในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10 โครงการก็ยังมีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน และถ้ากรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10 โครงการก็ยังมีความเป็นไปได้
ในการลงทุน เพียงแต่ถ้าผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละในเวลาเดียวกัน 
โครงการจะไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

   1.  ผู้ลงทุนต้องพิจารณาผลตอบแทนโครงการ โดยสามารถน้าผลการวิเคราะห์ของการ
วิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา หากผลตอบแทนที่ประมาณการได้มากกว่าหรือเท่ากับงานวิจัยนี้
โครงการก็สามารถด้าเนินการได้ แต่หากผลตอบแทนได้น้อยกว่าก็ไม่ควรต่้ากว่าร้อยละ 10 จึงจะมี
ความเป็นไปได้ในการลงทุน 

 2.  ผู้ลงทุนต้องพิจารณาต้นทุนของโครงการ โดยสามารถน้าผลวิเคราะห์ของการวิจัยนี้
ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา หากต้นทุนเท่ากับหรือน้อยกว่างานวิจัยนี้ โครงการก็สามารถ
ด้าเนินการได้ แต่หากมากกว่าก็ไม่ควรมากกว่าเกินร้อยละ10 จึงจะมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

 3.  ผู้ลงทุนควรหาผู้จ้าหน่ายเครื่องเล่นที่มีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน ในการติดตั้ง
รวมทั้งมีการรับประกันสินค้า ดูแลบ้ารุงรักษาเครื่องเล่น เนื่องจากเครื่องเล่นบางประเภทต้องใช้ผู้
ช้านาญในการดูแล เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเล่น ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 

    4.  ธุรกิจสวนน้้าเป็นธุรกิจที่ให้ความสนุกสนาน สร้างความบันเทิงต่อผู้มาใช้บริการ    
สิ่งส้าคัญอย่างมากที่ลืมไม่ได้ คือความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ เพราะหากทางสวนน้้ามีความรักษา
ความปลอดภัยที่ดี ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ก็จะได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการ และมีชื่อเสียงที่ดี 
แต่หากมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้น ย่อมส่งผลให้ชื่อเสียงเสียหายและมีความผลต่อรายได้หรือ
ผลตอบแทนของธุรกิจอย่างแน่นอน 

 5. ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบ และหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ต่้าที่สุด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพ่ือรักษาสภาพคล่องของบริษัท รวมทั้งท้าให้ได้
ผลตอบแทนที่มากข้ึนด้วย 

 6.  ผู้ลงทุนควรส้ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการว่าต้องการเครื่องเล่นแบบไหน หรือ
เครื่องเล่นแบบใดเหมาะส้าหรับผู้เล่นประเภทใด เช่น เด็กเหมาะกับเครื่องเล่นแบบเป่าลม เป็นต้น 
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เพ่ือน้าเครื่องเล่นที่เหมาะสมที่สุดมาให้บริการ และยังช่วยให้เกิดการประหยัดของต้นทุนด้วย เพราะ
จะได้ไม่น้้าเครื่องเล่นที่ไม่เหมาะสมมา แล้วผู้ใช้บริการไม่เล่น ท้าให้เสียเวลาและเสียต้นทุนโดยเปล่า
ประโยชน์ 

 7.  ผู้ลงทุนควรจัดรูปแบบและบริเวณของสวนน้้าให้เหมาะสมและดึงดูดความสนใจของ
ผู้ใช้บริการ และควรมีการท้าการโฆษณาเพ่ือแนะน้าสวนน้้าให้คนได้รู้จักและต้องการมาใช้บริการด้วย 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะทางด้านการเงิน หากมีการศึกษาครั้งต่อไปควร

ศึกษาด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ด้านเทคนิค ด้านการตลาด เป็นต้น 
 2.  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากรณีเช่าพ้ืนที่ในการสร้างสวนน้้าเท่านั้น หากมี

การศึกษาครั้งต่อไป แนะน้าให้ศึกษากรณีการซื้อท่ีดินร่วมด้วย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบงานวิจัย 

เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสวนน ้า บริเวณต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนธุรกิจสวนน ้ามีอะไรบ้าง 

1.1 ค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างอาคารมีมูลค่าเท่าไหร่ 

1.2 ค่าเครื่องเล่นในสวนน ้าแต่ละโซนมีมูลค่าเท่าไหร่ 

1.3 ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ส้านักงานและระบบบัญชีต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายในด้าเนินงานของธุรกิจสวนน ้ามีอะไรบ้าง 

2.1 ค่าจ้างงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีจ้านวนกี่คน และค่าจ้างประมาณคนละเท่าไหร่ 

2.2 ค่าสาธารณูปโภคมีมูลค่าเท่าไหร่ อะไรบ้าง 

2.3 ค่าซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอะไรบ้าง มูลค่าประมาณเท่าไหร่ 

2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง มูลค่าประมาณเท่าไหร่ 

 

 

วันที่สัมภาษณ์.............................................................. 

 

ผู้ให้ข้อมูล.................................................................... 
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ภาพสวนน ้า Jurassic Water Park จ.นครปฐม   

ที่มา: http://travel.sanook.com/1403165/ 

 

ภาพสวนน ้าจังเกิล วอเตอร์ ปาร์ค จ.ปทุมธานี   

ที่มา : https://www.facebook.com/junglewaterparkedm/ 

http://travel.sanook.com/1403165/
https://www.facebook.com/junglewaterparkedm/
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ภาพบรรยากาศการแสดงดนตรีของสวนน ้าจังเกิล วอเตอร์ปาร์ค 

ที่มา : https://www.facebook.com/junglewaterparkedm/ 

 

 

ภาพแผนที่ส้าหรับเดินทางไปสวนน ้าจังเกิล วอร์เตอร์ปาร์ค 

ที่มา : https://www.facebook.com/junglewaterparkedm/ 
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ตารางแสดงสวนน ้าที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย 
 

ชื่อสวนน ้า ที่ตั ง 

ซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี (Santorini Water 

Fantasy) อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี 

Cartoon Network AMAZONE อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

วานานาวาหัวหินวอเตอร์จังเกิ ล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

Black Mountain Water Park อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

รามายณะ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

Siam park city สวนสยามทะเลกรุงเทพฯ ถ.สวนสยาม  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

Splash Jungle Water Park อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

Coco Splash Waterpark Koh Samui อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

เขาใหญ่แฟนตาซี (Fantasy Water Park) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

สวนน ้าสวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

เพลย์พาร์คบุรีรัมย์ (Play Park Buriram) อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

Jurassic Water Park อ้าเภอเมือง นครปฐม 

The Resort Waterpark อ้าเภอสวนผึ ง ราชบุรี 

Dino Water Park Khon Kaen (ไดโนวอเตอร์ปาร์ค) อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ที่มา : http://www.edtguide.com/edtwithkids/431070/ 

http://www.edtguide.com/edtwithkids/431070/
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ตารางแสดงการค้านวณ 

ปี 
ต้นทุน ผลตอบแทน 

อัตรา
คิดลด มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุน (PVC) 
มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

(Cost) (Benefit) 
ร้อยละ 
8.00 

0 44,933,255 - 1 44,933,255 - 

1 17,202,700 29,347,200 0.9259 15,927,980 27,172,572 

2 17,202,700 29,347,200 0.8573 14,747,875 25,159,355 

3 17,202,700 29,347,200 0.7938 13,655,503 23,295,807 

4 23,478,950 29,347,200 0.735 17,257,028 21,570,192 

5 17,202,700 29,347,200 0.6806 11,708,158 19,973,704 

6 17,202,700 29,347,200 0.6302 10,841,142 18,494,605 

7 23,478,950 29,347,200 0.5835 13,699,967 17,124,091 

8 17,202,700 29,347,200 0.5403 9,294,619 15,856,292 

9 17,202,700 29,347,200 0.5002 8,604,791 14,679,469 

10 23,478,950 29,347,200 0.4632 10,875,450 13,593,623 

รวม 190,855,750 293,472,000   171,545,767 196,919,712 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 25,373,945.38 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 20.13% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.15 

ระยะเวลาคืนทุน (PP) 4 ปี 2 เดือน 18 วัน 

ระยะเวลาคืนทุนที่ค้านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อย
ละ 8.00 

5 ปี 1 เดือน 19 วัน 

 

ที่มา :  จากการค้านวณ 
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ตารางแสดงการค้านวณ 

ปี 
ผลตอบแทน     ผลตอบแทน 

 %
ลด
สูง 

ผลตอบแทน 
 %
ลด
ต่้า 

ผลตอบแทน 

สุทธิ ผลการวิเคราะห ์ สุทธิ 20 สุทธิ(%ลดสูง) 19 สุทธิ(%ลดต่้า) 

0 -44,933,255 B/C  1.15 -44,933,255 1 -44,933,255 1 -44,933,255 

1 12,144,500 NPV 25,374,847 12,144,500 0.83 10,109,253 0.84 10,194,111 

2 12,144,500 IRR 20.13 12,144,500 0.69 8,415,086 0.7 8,556,951 

3 12,144,500 

  

12,144,500 0.58 7,004,836 0.59 7,182,717 

4 5,868,250 

  

5,868,250 0.48 2,817,516 0.5 2,913,315 

5 12,144,500 

  

12,144,500 0.4 4,853,745 0.42 5,060,905 

6 12,144,500 

  

12,144,500 0.33 4,040,326 0.35 4,248,131 

7 5,868,250 

  

5,868,250 0.28 1,625,117 0.29 1,723,045 

8 12,144,500 

  

12,144,500 0.23 2,799,595 0.25 2,993,211 

9 12,144,500 

  

12,144,500 0.19 2,330,423 0.21 2,512,506 

10 5,868,250 

  

5,868,250 0.16 937,353 0.17 1,019,074 

    

  

          

  57,682,995 

  

57,682,995 5.17 0 5.32 1,470,716.25 

 

ที่มา :  จากการค้านวณ 

 

 


