บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีการวางแผนและวิเคราะห์ โครงการ (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ, 2545)
การศึ กษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Analysis) ของโครงการ คื อ การศึก ษาและการ
จัดทาเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่จาเป็ นที่แสดงถึ งเหตุผลสนับสนุ น (Justification) ความ
ถูกต้องสมบูรณ์ (Soundness) ของโครงการ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งโครงการที่ ดี โดยโครงการที่ ดีจะได้แก่
โครงการที่สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง และเมื่อปฏิ บตั ิแล้วจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุ น จึงมี ความหมายเช่ นเดี ยวกับการวิเคราะห์ โครงการ (Project Analysis) ซึ่ งจะเป็ นการประเมิน
ข้อ ดี (Advantage) และข้อ เสี ย (Disadvantage) หรื อ ผลตอบแทน (Benefit) และต้น ทุ น (Cost) ของ
โครงการ การศึกษาความเป็ นไปได้จะเน้นการประเมินความคุ ม้ ค่าของโครงการ (The Evaluation of
Project Worth) โดยโครงการจะมีความคุม้ ค่าก็ต่อเมื่อผลตอบแทนมีค่าสู งกว่าต้นทุน
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อช่ วยให้ผูต้ ดั สิ นใจมี ขอ้ มู ล
พื้นฐานเพียงพอต่อการตัดสิ นใจว่าจะลงทุนหรื อดาเนิ นงานตามโครงการที่กาลังพิจารณานั้นหรื อไม่
ทั้งนี้ เนื่ องจากการลงทุนหรื อการดาเนิ นงานในแต่ละโครงการจะต้องใช้ทุนและทรัพยากร ซึ่ งในทาง
เศรษฐศาสตร์ ถื อ ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ ข าดแคลนและหามาได้ ย าก (Scarcity) จึ ง ต้ อ งน ามาใช้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเหตุน้ ี ก่อนตัดสิ นใจลงทุนหรื อดาเนิ นงานในโครงการใดก็ตาม จึงต้องมีการศึกษา
ความเป็ นไปได้ทางด้านต่างๆของโครงการเสี ยก่อน
ขอบเขตของการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการนั้น จะมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละโครงการ ทั้งนี้ สุ ดแล้วแต่ว่าโครงการนั้นจะมี ลกั ษณะ ประเภท และชนิ ดของโครงการอย่างไร
กล่าวคือ ในด้านลักษณะของโครงการก็อาจเป็ นโครงการริ เริ่ มใหม่หรื อเป็ นโครงการปรับปรุ งขยาย
งานเดิ ม หรื อเป็ นเพียงการปรับเปลี่ ยนเฉพาะเครื่ องจักรเครื่ องมือ หากเป็ นโครงการเก่าที่ผลผลิ ตของ
โครงการมีลูกค้าประจาอยูแ่ ล้ว ในกรณี เช่นนี้ ก็ไม่จาเป็ นต้องศึกษาด้านตลาดของโครงการและการจัด
12

องค์การหรื อการจัดการโครงการ แต่ถ้าเป็ นโครงการใหม่ก็มีความจาเป็ นต้องศึกษาความเป็ นไปได้
โดยละเอี ย ดทุ ก ด้า น นั่ น คื อ ด้า นตลาด ด้า นเทคนิ ค ด้า นการเงิ น ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม ด้า น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และด้านการจัดองค์การและการจัดการ ส่ วนชนิ ดของโครงการนั้น ก็อาจเป็ น
โครงการของรัฐหรื อเป็ นโครงการของเอกชน ถ้าเป็ นโครงการของรัฐบาล จุดสนใจของการวิเคราะห์
จะอยู่ที่ ความอยู่ดีมี สุ ข ของประชาชนและผลตอบแทนโดยสุ ท ธิ ต่อสั งคมโดยส่ วนรวม แต่ ถ้าเป็ น
โครงการของเอกชนแล้ว จุดสนใจจะอยู่ที่ผลกาไรจากการลงทุนของผูล้ งทุน ดังนั้น การศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการจึงอาจเน้นไปที่การวิเคราะห์ดา้ นตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านการ
จัดการ อาจไม่ จาเป็ นต้องศึ กษาวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ท างด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม สาหรับประเภทโครงการก็อาจเป็ นโครงการทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน
คมนาคมและการศึกษา เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่มีสูตรสาเร็ จสาหรับการกาหนดโครงสร้างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของแต่ละโครงการ
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นโครงการของบริ ษทั เอกชนที่ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีในการ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าและผลตอบแทนของเงิ นทุ นเป็ นหลัก จึงกาหนดให้การศึ กษาครั้งนี้ ทาการศึ กษา
เฉพาะการวิเคราะห์ดา้ นการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการองค์การและการจัดการและด้านการเงิน
ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านตลาดหรืออุปสงค์ (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ, 2545)
การวิเคราะห์ และคาดคะเนอุปสงค์ของโครงการเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการวางแผนและการ
วิเคราะห์โครงการเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะหากผลิตอะไรออกมาแล้วไม่มีตลาดรองรับก็ไม่มีเหตุผลใด
ที่จะทาการผลิ ต นอกจากนั้นขนาดของอุ ปสงค์ก็เป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะขาดเสี ยมิ ได้ ซึ่ งส่ วนใหญ่ การ
วิเคราะห์อุปสงค์จะเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะตอบปั ญหาสาคัญ 3 ประการ คือ
1. อุปสงค์ในผลผลิตของโครงการมีมากน้อยแค่ไหน
2. อุ ปสงค์ในผลผลิ ตชนิ ดนี้ จะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นหรื อลดลง และในอัตรามากน้อย
เพียงใด
3. โครงการที่พิจารณาอยูน่ ้ นั จะสนองความต้องการได้มากน้อยเพียงใด
เพื่อให้สามารถตอบคาถามดังกล่าวได้ นักวิเคราะห์โครงการจะต้องเริ่ มด้วยการจัดเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลในอดีตด้านราคาและปริ มาณของผลผลิตชนิ ดนั้น จากข้อมูลในอดีตและ
ปั จจุบนั ของปริ มาณการผลิตและการนาเข้าหรื อส่ งออกก็พอจะทาให้ทราบได้วา่ ขนาดของอุปสงค์เป็ น
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อย่า งไร หากเป็ นโครงการของรั ฐบาลหรื อ เกี่ ย วเนื่ องกับ นโยบายของรั ฐ บาล เช่ น โครงการด้า น
การศึกษา การสาธารณสุ ข การคมนาคม การพลังงาน การพัฒนาชนบท เป็ นต้น อุปสงค์ของผลผลิต
เหล่ านี้ หาได้ข้ ึ นอยู่ก ับราคาและปริ ม าณที่ มีอยู่ในท้องตลาด หากแต่ข้ ึ นอยู่กบั แนวโน้มของจานวน
ประชากร ความต้อ งการของบริ ก าร ความสามารถของรั ฐ บาลในการจัด บริ ก ารเหล่ า นั้ นและ
ความสาคัญของโครงการต่อการพัฒนาประเทศ
หลังจากตรวจสอบขนาดของอุ ป สงค์เท่ าที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บ นั แล้ว ก็ ท าการคาดคะเน
ขนาดอุ ป สงค์ ใ นอนาคต โดยเป็ นการคาดคะเนขนาดอุ ป สงค์ท้ ัง หมดของผลผลิ ต ชนิ ด นั้น แล้ว
คาดคะเนปริ มาณการขายที่คาดว่าจะขายได้และในการคาดคะเนก็อาจจะอาศัยวิธีการต่างๆ เช่ น การ
คาดคะเนโดยอาศัยค่าแนวโน้มในอดี ตและการคาดคะเนโดยอาศับแบบจาลองทางเศรษฐมิติอนั เป็ น
การคาดคะเนจากปั จ จัย ต่ า งๆที่ มี ค วามส าคัญ ที่ ก าหนดขึ้ นเป็ นตัว แปรอิ ส ระ การสร้ า งระบบ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะช่ วยให้คาดคะเนขนาดอุปสงค์ในอนาคตได้ เช่ น ถ้าต้องการหาอุปสงค์ของ
การใช้ไฟฟ้ าในอนาคต ก็อาจหาได้จากความสัมพันธ์ในอดีตของการใช้ไฟฟ้ ากับปั จจัยต่างๆที่สัมพันธ์
เช่น รายได้ประชาชาติ จานวนประชากร รายได้ต่อคน มูลค่าเพิ่มทางด้านอุตสาหกรรม การค้าและการ
บริ การ เป็ นต้น
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิค (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ, 2545)
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คของโครงการจะเป็ นการวิเคราะห์ความถูกต้อง
เหมาะสม (Soundness) ของทางเลือกด้านเทคนิ คและวิศวกรรม รวมทั้งความเป็ นไปได้ทางเศรษฐกิ จ
ของทางเลือกเหล่านั้น การวิเคราะห์จะครอบคลุมทางเลือกด้านเทคนิคที่สาคัญ ดังนี้
1. การเลือกเทคโนโลยีการผลิต ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขนาดการผลิตและ
คุ ณ ภาพผลผลิ ตที่ ต้องการ ความเหมาะสมกับ วัตถุ ดิ บ ที่ ห าได้ ผ่านการทดลองมาแล้วอย่างดี เป็ น
เทคโนโลยีที่ไม่ลา้ สมัย อายุการใช้งานนาน สะดวกและง่ายต่อการบารุ งรักษา รวมถึงไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมากเกินไป
2. การเลื อกขนาดของโครงการ ควรพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเริ่ มดาเนิ นการ
และปั จจัยต่างๆทางด้านเทคนิค รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์การผลิตต่างๆที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ลงทุนเกินขอบเขต
3. การเลือกสถานที่ต้ งั โครงการ ควรเป็ นสถานที่ต้ งั ที่ทาให้โครงการได้รับผลตอบแทน
มากที่สุดหรื อเสี ยค่าใช้จ่ายต่าที่สุด ดังนั้นในการเลือกสถานที่ต้ งั จึงควรพิจารณาแหล่งที่ต้ งั อื่นๆหลายๆ
แหล่ งที่ เป็ นทางเลื อก แล้วพิ จารณาปั จจัย ต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ปั จจัยด้านเทคนิ ค คื อ ขนาดและ
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ลักษณะของที่ดิน แหล่งวัตถุ ดิบ ความพร้อมด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ต้นทุนปั จจัยการ
ผลิต ปั จจัยด้านตลาด รวมถึงปั จจัยด้านสังคมและการเมือง เมื่อเลือกแหล่งที่ต้ งั ของโครงการได้แล้ว ก็
ต้องเลื อกสถานที่ ที่ จะใช้ต้ งั โครงการเป็ นการเฉพาะเจาะจง (Specific Site) โดยพิ จารณาจาก ความ
เหมาะสมของสภาพที่ดิน ราคาที่ดิน ค่าจัดเตรี ยมและพัฒนาที่ดิน ระเบียบและข้อบังคับและกฎหมาย
ท้องถิ่นรวมถึงผังเมือง
4. การออกแบบวางผังโครงการ ควรพิจารณาโอกาสการขยายโครงการและสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ที่ตอ้ งการ พร้ อมกับมีความยืดหยุ่นเพียงพอ เพื่อเผื่อสาหรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะ
นามาใช้ในอนาคต
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านการจัดการองค์ การและการจัดการ (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ, 2545)
ถึงแม้วา่ จะมีการวิเคราะห์โครงการในด้านต่างๆแล้วและปรากฏว่าโครงการที่เสนอเป็ น
โครงการที่ดี แต่เมื่อได้รับการอนุ มตั ิและดาเนิ นการแล้วก็อาจประความล้มเหลวและขาดทุนได้เช่นกัน
ถ้าหากว่าการจัดการหรื อการบริ หารโครงการไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และในหลายกรณี ความสาเร็ จของ
โครงการจะขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการบริ หารหรื อการจัดการเป็ นสาคัญ ดังนั้น ในการวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ของโครงการจึงจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ทางด้านนี้ ดว้ ยเพื่อก่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่า
การดาเนินโครงการจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
การวิเคราะห์สถาบันหรื อการจัดการองค์การและการจัดการ จะเกี่ยวข้องกับการประเมิน
องค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิและการดาเนินโครงการ เช่น
-บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ระดับทักษะ ความรู้และความชานาญของบุคลากร
-กระบวนการและระเบียบวิธีดาเนินงาน
-ระบบข้อมูลและการกระจายอานาจการตัดสิ นใจ
- นโยบายด้านราคาและการค้าที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของโครงการ
ส่ วนการวิเคราะห์ก็อาจครอบคลุมเรื่ องต่อไปนี้
-ระบบการบริ หารและการจัดการ
-กระบวนการด้านการเงินและระเบียบวิธีการ
-การบริ หารงานบุคคล
-ปริ มาณและคุณภาพของบุคลากร
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(ตุลา มหาพสุ ธานนท์, 2547) ได้กล่าวถึงการจัดการองค์กรว่า ตาแหน่งผูบ้ ริ หารอาจมีชื่อ
เรี ยกแตกต่างกันได้หลากหลาย ซึ่ งเกณฑ์ที่ใช้ยดึ ถือในการแบ่งระดับการบริ หารหรื อการจัดการ (Level
of Management) ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1.
ผู้บ ริ ห ารระดับ ต้น (First Line Management)
คื อ ผู ้บ ริ ห ารที่ อ ยู่ใ กล้ชิ ด กับ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านโดยตรง มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ควบคุมดูแลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่หน่วยงานได้กาหนดไว้
2.
ผู้บ ริ หารระดั บ กลาง (Middle Management)
คือ เป็ นตาแหน่ งที่อยู่ก่ ึ งกลางระหว่างตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับต้นกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีหน้าที่ในการประสานงานโดยได้รับนโยบายจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งมาแปรผลในทางปฏิบตั ิ
3.
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Top Management) คื อ
ตาแหน่งที่มีหน้าที่ในการกาหนดเป้ าหมายและนโยบายขององค์กรให้
ระดับรองลงมาปฏิบตั ิตาม เพื่อผลสาเร็ จขององค์กร
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาด้านการจัดการคือ องค์กรจาเป็ นต้องมีการจัดการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพสู ง ซึ่ งจะช่ วยให้ก ารดาเนิ น งานตามโครงการประสบความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาต้อง
ทาการศึกษา 2 ระยะ ได้แก่ การจัดการในระยะก่อนการดาเนินงานและการจัดการในระยะดาเนิ นงาน
(ก.)
การจัด การในระยะก่ อ นการด าเนิ น งาน ตั้ง แต่ เริ่ ม เตรี ย ม
การศึกษาโครงการจนกระทัง่ เริ่ มผลิ ต ในระยะนี้ งานบางอย่างจะดาเนิ นงานได้ใน
องค์กร บางอย่างต้องใช้ที่ปรึ กษาภายนอก
(ข.)
การจัด การในระยะด าเนิ น งาน ในระยะนี้ จะท าการศึ ก ษา
รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ รู ปแบบขององค์กรธุ รกิจและรู ปแบบของการจัดการบริ หาร
เป็ นต้น
การศึ ก ษาด้านการจัดการ เป็ นการก าหนดรู ป แบบขององค์ก รในการดาเนิ นงาน การ
กาหนดหน้าที่ ก ารงาน การกาหนดโครงสร้ างการบริ หารที่ เหมาะสม การก าหนดหน้าที่ และความ
รับ ผิดชอบของแต่ละสายงานหรื อแต่ละตาแหน่ งงาน การกาหนดคุ ณสมบัติของบุ คลากรในแต่ล ะ
ตาแหน่งงานและการสรรหาบุคลากร จุดมุ่งหมายเพื่อคาดคะเนค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินงาน เงินลงทุน
ในโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดการต่างๆ
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การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านการเงิน (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ, 2545)
การวิเคราะห์ ทางการเงิ น คือ การดาเนิ นการเพื่ อประเมิ นว่าโครงการจะมี ผลกาไรทาง
ธุ รกิจหรื อไม่ ด้วยเหตุน้ ี โครงการของภาคเอกชนจึงต้องมีการวิเคราะห์ทางการเงินเสมอ เพื่อกาหนด
ผลกระทบของการลงทุ น หรื อหน่ วยงานของรั ฐและองค์ก รระหว่างประเทศก็ มี ก ารวิเคราะห์ ทาง
การเงินของโครงการเช่นเดียวกันเมื่อผลผลิตของโครงการมีราคาและจัดจาหน่ายได้ ในการวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ทางการเงินจาเป็ นต้องเข้าใจและได้ขอ้ มูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุน ผลตอบแทน
และผลตอบแทนสุ ทธิหรื อกระแสเงินสดของโครงการ
ต้ นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงิน (Benefit) คือ รายรับ (Revenue) และต้นทุน (Cost) ทางการเงิน
คือรายจ่าย (Expenditure) ถ้าโครงการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อจาหน่ าย รายรับที่ ได้ในแต่ละปี จาก
การจาหน่ายจะเป็ นผลตอบแทนของโครงการ ส่ วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจะเป็ นรายจ่ายที่เกิดจากการลงทุน
และการดาเนินงาน
ผลตอบแทนทางการเงินวัดจากมูลค่าตลาดของผลผลิตของโครงการ กล่าวคือ ถ้าผลผลิต
ของโครงการมีการจาหน่ ายในตลาดที่ มีการแข่งขัน ราคาตลาดของผลผลิ ตก็จะเท่ากับราคาอุ ปสงค์
(Demand Price) ซึ่ งเป็ นราคาที่ ป ระชาชนเต็ ม ใจจะจ่ า ย (Willing to Pay) ในแต่ ล ะระดับ การผลิ ต
อย่างไรก็ดี ถ้าผลผลิ ตของโครงการมีผลทาให้ราคาของผลผลิตในตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง
ราคาที่นามาใช้ในการตีค่าผลตอบแทนทางการเงินของโครงการจะเป็ นราคาที่ลดลงแล้ว
ราคาที่ โครงการจ่ายให้แก่ปัจจัยการผลิ ตจะเป็ นราคาที่เหมาะสมในการตีค่าต้นทุนทาง
การเงินของโครงการ ราคาดังกล่าวอาจเป็ นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนี ยม ค่าผูกขาด หรื อเงินอุดหนุ น
เมื่อราคาตลาดที่จ่ายจริ งเป็ นต้นทุนของโครงการ การตีค่าต้นทุนของโครงการจึงต้องนาราคานี้มาใช้
กระแสเงินสดทางการเงิน
กระแสเงินสดทางการเงินของโครงการเป็ นกระแสต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
หรื อคื อรายจ่ายและรายรั บ ที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ล ะปี ตลอดช่ วงอายุข องโครงการ ความแตกต่ างระหว่าง
กระแสรายรับและรายจ่ายก็คือ กระแสเงิ นสดสุ ทธิ (Net Cash Flow) หรื อกระแสผลตอบแทนสุ ทธิ
(Net Benefit) กระแสเงิ นสดดังกล่าวโดยทัว่ ไปจะจัดทาอยู่ในรู ป ของตารางที่ แสดงถึ งประมาณการ
ต้น ทุ น หรื อ รายจ่ าย (Outflow) และประมาณการผลตอบแทนรายรั บ (Inflow) ปี ต่ อ ปี จึ งเขี ยนเป็ น
สมการได้ดงั นี้
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กระแสเงินสด = ผลตอบแทนต่อปี – ค่าใช้จ่ายต่อปี
กระแสผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ ไ ด้ น้ ี ส่ ว นหนึ่ งจะเป็ นผลตอบแทนของทุ น (Return of
Capital) ที่ใช้ไป เช่น ค่าเสื่ อมราคา และอีกส่ วนหนึ่ งจะเป็ นผลตอบแทนต่อทุน (Return on Capital or
to Capital) ซึ่ งเป็ นกาไรที่ชดเชยให้กบั เงินลงทุน ด้วยเหตุน้ ี กระแสผลตอบแทนสุ ทธิ หรื อกระแสเงิ น
สดจึงรวมผลตอบแทนของทั้งทุนและที่มีต่อทุน
เมื่อกระแสผลตอบแทนสุ ทธิ รวมผลตอบแทนของทุนและผลตอบแทนให้กบั การใช้ทุน
กระแสผลตอบแทนสุ ทธิ จึ ง ต่ า งกั บ ก าไร ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะไม่ ไ ด้ แ ยกเผื่ อ ค่ า เสื่ อมราคา
(Depreciation) ไว้ต่างหาก แต่รวมค่าเสื่ อมราคาไว้และด้วยเหตุน้ ี ค่าเสื่ อมราคาจึงไม่ปรากฏอยูใ่ นการ
ค านวณต้น ทุ น โครงการ นอกจากนี้ ค าว่า กระแสเงิ น สดที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ โ ครงการลงทุ น ก็ มี
ความหมายแตกต่างจากที่นกั บัญชี ใช้ ในภาษาบัญชี กระแสเงินสดจะเป็ นผลรวมของกาไรบวกด้วยค่า
เสื่ อมราคาที่เผือ่ ไว้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะเป็ นกาไรหลังหักภาษี
ลัก ษณะส าคัญ ของกระแสผลตอบแทนสุ ทธิ ห รื อ กระแสเงิ น สดก็ คื อ จะรวมทั้ ง
ผลตอบแทนของทุนและผลตอบแทนการใช้ทุนเข้าไว้ดว้ ยกัน กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ไม่มีการหัก
ลดค่าเสื่ อมราคาออกจากผลตอบแทน และไม่ได้เผื่อค่าดอกเบี้ ยของทุ นที่ นามาใช้ ซึ่ งที่ ไม่ได้หักค่า
เสื่ อมราคาเพราะกระแสผลตอบแทนสุ ทธิ ได้เผื่อให้กบั ผลตอบแทนของทุนไว้แล้วตลอดอายุโครงการ
และที่ไม่หักดอกเบี้ยของเงิ นทุนที่นามาใช้ก็เพราะผลจากการทาส่ วนลด หรื อผลลัพธ์ของกระแสเงิน
สดที่ ป รั บค่ าด้วยต้นทุ นเงิ นทุ น ก็ คือการเผื่อผลตอบแทนจากการใช้ทุนแล้ว ดังนั้น เมื่ อคานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ จึงเป็ นการกาหนดว่าจะมีเหลื อมากน้อยเพียงใด หลังจากได้เผื่อเป็ น
ค่าดอกเบี้ ย หรื อก็ คื ออัตราผลตอบแทนของทุ นที่ ล งไป และเมื่ อค านวณหาอัตราผลตอบแทนของ
โครงการ แท้ที่จริ งก็คือการคานวณหาอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดจากทุนที่ลงไปตลอดชัว่ อายุโครงการนัน่ เอง
ดังนั้น กระแสเงินสดจึงไม่ปรากฏว่าดอกเบี้ยเป็ นต้นทุน หากแต่สมมติวา่ เป็ นผลที่ได้รับ (Return) เมื่อ
ทาส่ วนลด เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ หรื อเป็ นคาตอบที่ได้จากการคานวณหาอัตราผลตอบแทน
ของโครงการ
องค์ ประกอบของกระแสเงินสด
โดยทัว่ ไปกระแสเงินสดของโครงการสามารถจัดกลุ่มได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. กระแสเงินสดในช่วงเริ่ มแรก มีแต่เฉพาะค่าลงทุนเท่านั้น โดยค่าลงทุนของโครงการ
จะประกอบด้วยค่ าลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น คงที่ เช่ น ที่ ดิน โรงงาน สิ่ งก่ อสร้ าง งานโยธา ยานพาหนะ
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เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยก่อนดาเนิ นงานซึ่ งได้แก่ ค่าฝึ กอบรมและค่าวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้
ในการทดลองผลิตและเงินทุนหมุนเวียนที่คิดในรู ปของส่ วนเพิ่มในแต่ละปี นอกจากนั้นค่าลงทุนยัง
อาจรวมถึ งค่าใช้จ่ายประเภททดแทนและเงิ นสารองจ่ายด้านกายภาพและด้านราคา ซึ่ งกระแสเงินสด
ในช่วงเริ่ มแรกนี้มกั ติดลบ
2. กระแสเงินสดในช่ วงดาเนิ นงาน โดยกระแสเงิ นสดในช่ วงนี้ มีท้ งั กระแสเงิ นสดรับ
และกระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับได้แก่ เงินสดรับจากการขายสิ นค้าและบริ การที่โครงการผลิต
ได้ มูลค่าตลาดของผลผลิตที่ใช้บริ โภคในครัวเรื อนและรายรับอื่นถ้ามี เช่น รายรับจากเงินฝากธนาคาร
จากการขายทรั พ ย์สินคงที่ และจากการประกัน ส่ วนกระแสเงิ นสดจ่ายได้แก่ รายจ่ายในการดาเนิ น
โครงการ ซึ่ งเป็ นรายจ่ายที่เกิดจากการจ้างงาน (ค่าจ้างและเงินเดือน) วัตถุดิบ พลังงาน สาธารณู ปโภค
การตลาด การขนส่ ง การประกันและค่าภาษี ซึ่ งคิดตลอดชัว่ อายุโครงการ
3. กระแสเงิ นสดเมื่ อสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นกระแสเงิ นสดที่ เกิ ดขึ้นในปี สุ ดท้ายของการ
วิเคราะห์ โครงการ ซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ มู ล ค่าซาก (Salvage Value) ของทรัพ ย์สิ นคงที่ และ
เงินทุนหมุนเวียน (ถ้ามี)
4. กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ห รื อ กระแสผลตอบแทนสุ ท ธิ ซึ่ งก็ คื อความแตกต่ างระหว่า ง
รายรั บ ทั้งหมด (หรื อผลตอบแทน) และกระแสรายจ่าย (หรื อต้นทุ น) ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในแต่ ล ะปี ของ
โครงการ
เมื่อทราบกระแสรายรับและรายจ่ายทั้งหมดของโครงการแล้ว ก็นามาจัดให้อยูใ่ นรู ปของ
ตารางกระแสเงินสด และสามารถวัดความคุม้ ค่าหรื อประเมินความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการ
ได้โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินแบบปรับค่าของเวลา นอกจากนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์ ทางการเงิ นมี
ความละเอียดสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น บางโครงการยังอาจวิเคราะห์ เพิ่มเติมมากกว่าที่กล่าวมา โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน
หลักเกณฑ์ การประเมินโครงการ
หลัก เกณฑ์ในการประเมิน (Appraisal Criteria) จะมี 2 ประเภท ได้แก่ หลักเกณฑ์การ
ประเมินแบบไม่ปรับค่าของเวลา (Non - Discounting Criteria) และแบบปรับค่าของเวลา (Discounting
Criteria)
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการแบบไม่ปรับค่าของเวลา มีอยู่ 5 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ความ
จาเป็ นเร่ ง ด่ วน (Urgency) การตรวจสอบอย่า งง่ า ย (Ranking by Inspection) ระยะคื น ทุ น (Payback
Period) อัตราผลตอบแทนทางบัญ ชี (Accounting Rate of Return) และการให้คะแนน (Scoring) ซึ่ ง
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หลักเกณฑ์การประเมินโครงการแบบไม่ปรับค่าของเวลามีจุดอ่อนเหมือนกันคือ การให้ความสาคัญ
กับเงิ นในอนาคตเท่ากับ เงิ นจานวนเดี ยวกันในปั จจุบ นั ซึ่ งโดยหลักการแล้วเงิ นจานวนเดี ยวกันใน
ปั จจุบนั และในอนาคตจะไม่เท่ากันยิ่งถ้าเป็ นการลงทุนข้ามช่วงเวลาเป็ นระยะเวลานานๆ เกินกว่าหนึ่ ง
ปี ขึ้นไป ค่าของเงิ นแต่ละช่วงเวลาจะยิ่งแตกต่างกันมาก จึงไม่สามารถรวมต้นทุนและผลตอบแทนที่
เกิ ดขึ้นในปี ต่างๆ เข้าด้วยกันโดยตรง แล้วนามาเปรี ยบเทียบกันหรื อเพื่อคานวณหาผลตอบแทนสุ ทธิ
หากแต่จะต้องคานึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาด้วย
ดังนั้นเพื่อทาให้ตน้ ทุนและผลตอบแทนที่ เกิ ดขึ้นในปี ต่างๆ ในอนาคตสามารถรวมเข้า
ด้วยกัน และเปรี ย บเที ยบกัน ได้ จึ งต้องมี ก ารปรั บ ต้น ทุ นและผลตอบแทนในอนาคตให้ เป็ นมู ล ค่ า
ปัจจุบนั (Present Value: PV) หรื อใช้หลักเกณฑ์การประเมินโครงการแบบปรับค่าของเวลา ซึ่ งปั จจัยที่
นามาใช้ในการปรับลดเรี ยกว่า “อัตราคิดลด (Discounted Rate)” โดยสามารถปรับลดค่าเงินในอนาคต
ให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ได้จากสู ตรดังนี้
PV  FV

เมื่อ

PV
FV
r
t

=
=
=
=

1
1  r t

มูลค่าปั จจุบนั
มูลค่าในอนาคต
อัตราคิดลดที่เหมาะสม
ระยะเวลาโครงการ (1, 2, 3, …, n)

ในการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน จะใช้ราคาตลาดในการตีค่าปั จจัยการผลิตและผลผลิต ราคา
ตลาดของเงิ น ทุ นที่ มี ต่อผูล้ งทุ น ก็ คื อ อัตราดอกเบี้ ยตลาด ซึ่ งจะเป็ นต้น ทุ น ของเงิ น ทุ น ที่ ล งไปใน
โครงการ แต่การลงทุนในโครงการอาจไม่ได้มาจากการกูย้ ืมเงิ นจากตลาดเงิ นหรื อตลาดทุนทั้งหมด
ดังนั้นอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการวิเคราะห์ ด้านการเงิ นในกรณี เช่ นนี้ จึงได้แก่ ต้นทุ นของเงิ นทุ น
(Cost of Capital) ของโครงการ อย่างไรก็ดีตน้ ทุนของเงินทุนนี้ จะมีความแตกต่างกันไป สุ ดแล้วแต่วา่
ผูล้ งทุ น จะเป็ นผูใ้ ห้ กู้ห รื อ ผูก้ ู้แ ละกู้จากแหล่ งใด นั่น คื อ ถ้าเป็ นผูก้ ู้สุ ท ธิ อ ัตราดอกเบี้ ย ที่ โครงการ
สามารถกู้ได้คือ ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส (Opportunity Cost) ของเงิ นทุ นที่นามาใช้ ในกรณี เช่ นนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูใ้ นตลาดก็ควรนามาใช้เป็ นอัตราคิดลดทางการเงินในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ถ้าผูล้ งทุนเป็ นผูใ้ ห้กสู้ ุ ทธิ ค่าเสี ยโอกาสของเงินทุนก็จะได้แก่ อัตราดอกเบี้ยการให้กใู้ นตลาดหลังจาก
หักภาษีแล้ว โครงการจึงต้องให้อตั ราผลตอบแทนไม่ต่ ากว่านี้ และถ้าโครงการใช้เงิ นทุนของตนเอง
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ส่ วนหนึ่ งและเงินกูอ้ ีกส่ วนหนึ่ ง และส่ วนของเงินกูก้ ็มาจากหลายแห่ ง ในกรณี น้ ี ก็ตอ้ งใช้วิธีเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ต้น ทุ น ของเงิ น ทุ น (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่ งสามารถค านวณหาได้
ดังนี้
WACC = (We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax))
ในที่น้ ี

We
Ke
Wd
Kd
Tax

=
=
=
=
=

สัดส่ วนเงินลงทุนของเจ้าของโครงการ
ต้นทุนเงินทุนของเจ้าของโครงการ
สัดส่ วนเงินลงทุนจากการกูย้ มื
ต้นทุนเงินทุนจากการกูย้ มื
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราคิดลดที่กล่าวถึ งข้างต้น เป็ นอัตราคิดลดแท้จริ งที่สมมติวา่ อัตราเงินเฟ้ อมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ แต่โดยที่ประเทศต่างๆ มักจะมีปัญหาเงินเฟ้ อเกิ ดขึ้น การวิเคราะห์โครงการจึงต้องคานึ งถึงเรื่ อง
เงินเฟ้ อด้วย โดยทัว่ ไปการตีราคาปั จจัยการผลิตและผลผลิตจะใช้ราคาคงที่หรื อราคาแท้จริ ง โดยอัตรา
คิดลดแท้จริ งคานวณได้ดว้ ยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดด้วยอัตราเงินเฟ้ อที่คาดหมายในระบบ
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ถ้าใช้ราคาตลาดในการตีค่าปั จจัยการผลิตและผลผลิต กระแสเงินสดที่จดั ทาขึ้นก็
เป็ นกระแสเงิ น สดที่ ใ ช้ราคาตลาดปั จจุ บ ัน ในกรณี เช่ น นี้ ควรท าส่ วนลดด้วยอัต ราดอกเบี้ ย ตลาด
ปัจจุบนั
หลักการประเมินโครงการแบบปรับค่ าของเวลา
เมื่อทราบค่าของเวลาและเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมแล้ว ก็สามารถที่จะประเมินความ
คุม้ ค่าของโครงการได้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การประเมินแบบปรับค่าของเวลาเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรื อ
หลายเกณฑ์ดงั นี้
1. มูลค่ าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของโครงการ (Net Present Value หรื อ NPV) คื อ มูล ค่าปั จจุ บ นั
ของกระแสผลตอบแทนสุ ทธิ รวมหรื อกระแสเงินสดของโครงการ ซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของ
ผลตอบแทนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานรวมหักออกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนในการลงทุนรวมของ
โครงการ
NPV = PVNB - PVIC
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โดย

PVNB =
PVIC =

มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ รวมของโครงการ
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนในการลงทุนรวมของโครงการ

จากสู ตร NPV คือ มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้ที่เกิดจากการลงทุน ดังนั้นกฎของการ
ตัดสิ นใจก็คือ ควรรับหรื ออนุ มตั ิโครงการเมื่อ NPV ≥ 0 แต่ถา้ NPV ของโครงการติดลบหรื อมีค่าต่ า
กว่าศูนย์ ก็ไม่ควรรับหรื ออนุ มตั ิโครงการ เพราะในกรณี เช่นนี้ รายได้ที่ได้รับจะไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน
ควรน าเงิ น ที่ จ ะลงทุ น ไปฝากธนาคารกิ น ดอกเบี้ ย หรื อ น าเงิ น ไปลงทุ น ในโครงการอื่ น ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนคุม้ ค่ากับการลงทุนจะดีกว่า
2. อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรื อ IRR) คือ ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี เป็ นร้อยละของโครงการ ได้แก่ อัตราคิดลดที่ทาให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์
n

NPV  
i 1

โดย

NB
IC
n
i

=
=
=
=

NB
 IC  0
(1  IRR )i

ผลตอบแทนสุ ทธิรวมของโครงการ
ต้นทุนในการลงทุนรวมของโครงการ
จานวนปี ทั้งสิ้ นของโครงก
ระยะเวลาโครงการ (1, 2, 3, …, n)

กฎของการตัดสิ นใจก็คือ รั บทุ กโครงการที่ มีค่า IRR เท่ ากับหรื อสู งกว่าค่าเสี ยโอกาส
ของทุน และถ้า IRR ของโครงการต่ากว่าค่าเสี ยโอกาสของทุนหรื อต่ากว่าอัตราเป้ าหมายของโครงการ
แล้วก็ไม่ควรรับ อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ IRR จะเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นใจที่ดีและเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป แต่
เกณฑ์การตัดสิ นใจนี้ ก็มีจุดอ่อนเหมือนกัน กล่าวคือ การมีค่าอัตราคิดลดมากกว่า 1 ค่าที่ ทาให้มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการมีค่าเป็ นศูนย์ เหตุการณ์น้ ีก็อยูใ่ นวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับโครงการ
ที่ตอ้ งการลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างการดาเนิ นงาน หรื อเมื่อผลตอบแทนสุ ทธิ ของโครงการได้เปลี่ยน
จากค่าบวกเป็ นค่าลบ หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะนามาใช้แทนได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการที่มีการปรับแล้ว (Modified Internal Rate of Return: MIRR)
นอกจากนั้นหากเป็ นโครงการประเภทไม่เป็ นอิสระต่อกัน การอิงการตัดสิ นด้วยค่า IRR
ก็อาจมีผลทาให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจผิดพลาด กล่าวคือ โครงการที่มีค่า IRR ต่ ากว่า อาจให้ผลตอบแทน
สุ ทธิ ที่คิดเป็ นค่าปั จจุบนั สู งกว่าก็ได้ ยิ่งกว่านั้น IRR ยังไม่สามารถนามาใช้เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
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ของโครงการเมื่ องบประมาณมี จากัด หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่ จะนามาใช้ได้แก่ อัตราส่ วนระหว่าง
ผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อการลงทุน
3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว (Modified Internal Rate of
Return: MIRR) คื อ อัตราคิ ดลดที่ ทาให้ค่าปั จจุบ นั ของกระแสเงิ นสดสุ ท ธิ รวมที่ คานวณทบต้นด้วย
อัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการหรื อต้นทุนเงินทุนมีค่าเท่ากับค่าปั จจุบนั ของเงินลงทุน
ดังนั้น MIRR คื อ อัตราคิ ดลดที่ ท าให้ ค่ าปั จจุ บ นั ของเงิ น ลงทุ น เท่ ากับ ค่ าปั จจุ บ ัน ของ
กระแสเงินสดสุ ทธิ รวมที่คานวณทบต้น (Terminal Value หรื อ TV) วิธีน้ ี คิดค้นขึ้นมาเพื่อขจัดปั ญหา
ความขัดแย้งในการตัดสิ นใจที่อาจเกิ ดขึ้นในการประเมินโครงการเมื่อใช้วิธี NPV และ IRR ตามที่ได้
กล่ าวมาแล้วข้างต้น โดยวิธีการนี้ มีขอ้ สมมติ ว่า เงิ นลงทุ นที่ ได้ลงทุ นเมื่ อเริ่ มโครงการหรื อระหว่าง
ดาเนิ นโครงการนั้น จะนามารวมเป็ นเงิ นลงทุนในครั้งแรกโดยคิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสเท่ากับต้นทุ น
ของเงินทุน ส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานที่ได้รับมาระหว่างดาเนิ นโครงการนั้น จะนาไป
ลงทุ น ต่ อ จนถึ ง ปี สุ ด ท้ า ยของโครงการโดยได้ รั บ อัต ราผลตอบแทนเท่ า กับ ต้น ทุ น ของเงิ น ทุ น
เช่ นเดี ยวกัน หลังจากนั้นจะนามูลค่าของเงิ นที่ ได้ในปี สุ ดท้ายมารวมกันเป็ นมูลค่า ณ ปี สุ ดท้ายของ
โครงการ (Terminal Value: TV) และจะหาอัต ราคิ ด ลดที่ ท าให้ มู ล ค่ า ณ ปี สุ ด ท้ายของโครงการนี้
เท่ากับเงินลงทุนครั้งแรกพอดี และอัตราคิดลดนั้นก็คือ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการ
ปรับแล้ว หรื อ MIRR นัน่ เอง ดังแสดงในภาพที่ 8
0

n=1

(Cash Out flow)

2

9

10 + Terminal Value

Cash Inflow
r = Required Rate of Return
Future Value
r = Required Rate of Return
รวม Future Value

PV of Cash Inflow

= PV of Cash Outflow

หาค่า IRR = ? = MIRR

ภาพที่ 8 การหาค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว (เสกศักดิ์ จาเริ ญวงศ์, 2552)
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เกณฑ์การตัดสิ นใจว่าโครงการมีความคุ ม้ ค่าน่ าลงทุนหรื อไม่ คือ นาค่า MIRR ที่ได้ไป
เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า เสี ย โอกาสของเงิ น ทุ น หรื อ อัต ราคิ ด ลด (WACC) ถ้า MIRR ที่ ค านวณได้มี ค่ า
มากกว่าหรื อเท่ากับค่าเสี ยโอกาสของเงิ นทุ นหรื ออัตราคิดลด แสดงว่าการลงทุ นของโครงการนี้ จะ
ให้ผลคุม้ ค่ากับการลงทุน
4. อัต ราส่ วนระหว่างผลตอบแทนสุ ท ธิ ต่ อ การลงทุ น (Net Benefit Investment Ratio
หรื อ N/K) คือ อัตราส่ วนของมูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ รวมต่อมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนใน
การลงทุนรวมของโครงการ ดังนี้
N/K
ในที่น้ ี PVNB
PVIC

=

PVNB / PVIC

=
=

มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ รวมของโครงการ
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนในการลงทุนรวมของโครงการ

เกณฑ์การตัดสิ นใจก็คือ จะสนับสนุ นโครงการที่มีค่า N/K เท่ากับ 1 หรื อเกิน 1 เมื่อปรับ
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ด้วยค่าเสี ยโอกาสของทุน หลักเกณฑ์น้ ี เหมาะสมที่จะนามาใช้ในกรณี ที่งบประมาณ
ในเวลาหนึ่ งๆมี จ ากัด (Budget Constraint) ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น ได้ ทุ ก โครงการ จึ ง จ าเป็ นต้อ ง
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ (Ranking Projects) เพื่อเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อค่า
ลงทุนหนึ่งหน่วยสู งสุ ด เนื่องจากเงินลงทุนมีจากัด
อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์น้ ี ไม่เหมาะสมที่ จะนามาใช้เพื่ อคัดเลื อกโครงการประเภทที่ ไม่
เป็ นอิสระต่อกัน ซึ่ งเป็ นเหตุผลเดียวกันกับ NPV และ IRR ทั้งนี้ เพราะในการเลือกระหว่างโครงการที่
ไม่เป็ นอิสระต่อกันนั้น โครงการหนึ่ งมี N/K สู ง แต่อาจมีค่า NPV ต่าก็ได้ ซึ่ งก็ควรมีลาดับความสาคัญ
ต่ากว่าโครงการที่มีค่า NPV สู ง แต่มีค่า N/K ต่า
จากความเหมาะสมของแต่ละหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการ การศึกษาในครั้งนี้ จึง
เลื อกใช้หลัก เกณฑ์การประเมินโครงการเฉพาะ มูล ค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของผลตอบแทน (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในที่ มี การปรั บ ค่าแล้วของโครงการ (MIRR) และอัตราส่ วนผลตอบแทนสุ ท ธิ ต่อ
ต้นทุนในการลงทุน (N/K)
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การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอน
การวิเคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ท างการเงิ นจะขึ้ น อยู่ก ับ การก าหนดกระแสเงิ น สดเป็ น
สาคัญ ในขณะเดียวกันการกาหนดกระแสเงินสดก็ข้ ึนอยูก่ บั การประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน
ดังนั้น โอกาสที่ โครงการจะได้รับ อัตราผลตอบแทนตรงตามที่ ก าหนดไว้จึงเป็ นไปได้น้อย ไม่ ว่า
โครงการจะได้รับ การออกแบบและมี ก ารประมาณการต้นทุ น และผลตอบแทนมาดี เพี ยงใดก็ตาม
เนื่ องจากอนาคตเป็ นสิ่ งที่ไม่แน่ นอน ดังนั้นถ้ามีการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึ งสิ่ งที่เกิ ดขึ้นและมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของโครงการก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนวิธีหนึ่ ง คือ การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน
(Switching Value Test) ซึ่ งตามปกติ ของการวิเคราะห์ ค วามแปรเปลี่ ย นจะเลื อกว่าตัวแปรส าคัญจะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด โดยที่โครงการยังพอรับได้ในระดับต่าสุ ด
ซึ่ งชี้วดั จากเกณฑ์วดั ค่าโครงการเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ได้แก่
1. ค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้า นผลตอบแทน (Switching Value Test of Benefits: SVTB)
เป็ นการวัดว่าผลตอบแทนรวมของโครงการ (Present Value of Benefits: PVB) สามารถลดลงได้มาก
สุ ดร้อยละเท่าไหร่ เพื่อที่จะทาให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยให้ตน้ ทุนรวมของโครงการมีค่าคงที่ มีสูตร
ดังนี้
SVTB = (NPV / PVB)
2. ค่าความแปรเปลี่ ยนด้านต้นทุ น (Switching Value Test of Cost: SVTC) หมายความ
ว่า ต้นทุนรวมของโครงการ (Present Value of Cost: PVC) สามารถเพิ่มขึ้นได้มากสุ ดร้อยละเท่าไหร่
เพื่อที่จะทาให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยให้ผลตอบแทนรวมของโครงการมีค่าคงที่ มีสูตรดังนี้
SVTC = (NPV / PVC)
3. ค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้า นต้น ทุ น การลงทุ น (Switching Value Test of Investment
Cost: SVTIC ) หมายความว่ า ต้น ทุ น การลงทุ น ของโครงการ (Present Value of Investment Cost:
PVIC) สามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้ ม ากสุ ด ร้ อ ยละเท่ า ไหร่ เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ NPV มี ค่ า เท่ า กับ ศู น ย์ โดยให้
ผลตอบแทนรวมของโครงการมีค่าคงที่ มีสูตรดังนี้
SVTIC = (NPV / PVIC)
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4. ค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้ า นต้ น ทุ น ด้ า นการด าเนิ น งาน (Switching Value Test of
Operation Cost: SVTOC) หมายความว่ า ต้ น ทุ น การด าเนิ น งานของโครงการ (Present Value of
Operation Cost: PVOC) สามารถเพิ่ ม ขึ้ นได้มากสุ ดร้ อยละเท่ าไหร่ เพื่ อที่ จะท าให้ NPV มี ค่ าเท่ ากับ
ศูนย์ โดยให้ผลตอบแทนรวมของโครงการมีค่าคงที่ มีสูตรดังนี้
SVTOC = (NPV / PVOC)
โดยที่ ดา้ นต่างๆของโครงการดังกล่ าวต่างมี ความสัมพันธ์ต่อกัน ถ้ามีการเปลี่ ยนแปลง
หรื อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่ งแล้ว จะมีผลกระทบไปสู่ การพิจารณาหรื อการตัดสิ นใจใน
ด้านอื่นๆด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์ที่ดีจึงต้องศึกษาวิเคราะห์แง่มุมหรื อด้านต่างๆของโครงการเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่ งโครงการที่ดีนนั่ เอง
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
สมบัติ จันทร์ กระจ่ าง (2548) ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน ในการนาเซลล์
แสงอาทิตย์มาใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ลงทุนการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีผลตอบแทนการลงทุนเป็ นเช่นไร มี
ความน่ าสนใจและเป็ นไปได้จริ งแค่ไหนเมื่อเทียบกับหลักเกณฑ์ราคาการรับซื้ อไฟฟ้ าตามข้อกาหนด
ของการไฟฟ้ า และเทียบเคียงกับกรณี ที่มีการสนับสนุ นเงินลงทุนแบบให้เปล่าจากรัฐบาลผ่านสานัก
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยนาข้อมูล ต่างๆจากโครงการระบบผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านระยะที่ 2 มูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 592,780 บาท ที่ขนาด 2.7 กิโลวัตต์
ประสิ ทธิภาพเฉลี่ย 1,400 - 1,600 kWhr/kWp/year อายุการใช้งาน 25 ปี
ตามข้อสมมติฐานการลงทุน ผลการศึกษาพบว่าการลงทุนเองโดยไม่ได้รับการสนับสนุ น
เงิ น ลงทุ น จะให้ ผ ลตอบแทนติ ดลบไม่ คุ ้ม ค่ าการลงทุ น การท าก าไรจากการผลิ ต ไฟฟ้ าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ยงั เป็ นไปไม่ได้ในเชิ งพาณิ ชย์ ข้อสมมติฐานที่วา่ อัตราค่าไฟฟ้ าแบบตามเวลาการใช้ไฟฟ้ า
หรื อ TOU Rate ให้อตั ราผลตอบแทนสู งกว่าแบบอัตราก้าวหน้าไม่ ใช่ บ ทสรุ ป ที่ ถูก ต้อง แต่ ข้ ึ นกับ
ปัจจัยประกอบหลัก คือ จานวนการใช้ไฟฟ้ าและการลงทุนที่เหมาะสม
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว สามารถน าข้ อ มู ล ในเรื่ อ งของการศึ ก ษา เปรี ยบเที ย บ
ผลตอบแทนการลงทุนกับหลักเกณฑ์ราคาการรับซื้ อไฟฟ้ าตามข้อกาหนดของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และเที ยบเคี ยงกับกรณี ที่มี การสนับสนุ นเงิ นลงทุ นแบบให้เปล่ าจากรั ฐบาล (สนพ.) หากแต่ส่วนที่
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แตกต่างกันนั้นคือ ผลการศึกษานี้ มีการเปรี ยบเทียบกรณี ที่มีการลงทุนเองโดยไม่ได้รับการสนับสนุ น
เงินลงทุนแบบให้เปล่าจากรัฐบาล (สนพ.) ว่าคุม้ ค่าการลงทุนหรื อไม่
รุ่ งรั ตน์ เรื องสั งข์ (2549) ได้ทาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิต
ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชี วมวล : กรณี ข อง บริ ษ ทั ด่ านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ ยี จากัด วัตถุ ประสงค์เพื่ อ
ศึกษาผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชี วมวล ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าราย
เล็กจากเศษวัสดุ เหลื อใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ชานอ้อย แกลบ เปลื อกไม้ และเศษวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรอื่นๆ
ผลการศึ ก ษาพบว่า โครงการมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลุ ง ทุ น ประมาณ 2,752 ล้า นบาท มี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้ าประมาณ 294.17 ล้านบาทต่อปี และมีรายรับประมาณ 676.58 ล้าน
บาทต่อปี และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในสภาวะปกติ พบว่าผลตอบแทนทางการเงินเป็ น
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น สุ ทธิ เท่ า กับ 1,753.37 ล้ า นบาท อัต ราผลตอบแทนภายในร้ อ ยละ 19.91 อัต รา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1.24 และมีระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 5.39 ปี ซึ่ งถื อว่าโครงการมี
กาไรคุม้ ค่าการลงทุน
จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถนาข้อมูลในเรื่ องของปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึง
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการทั้งมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มา
เป็ นแบบอย่างการคานวณในการศึกษาครั้งนี้ หากแต่ส่วนที่แตกต่างกันนั้นคือ ผลการศึกษานี้ ไม่มีการ
ใช้หลักเกณฑ์ผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว (MIRR) และอัตราส่ วนผลตอบแทน
สุ ทธิ ต่อต้นทุนในการลงทุน (N/K) มาคานวณเพื่อหาความคุม้ ค่าของโครงการ แต่ใช้วิธีการวิเคราะห์
จุดคุ ม้ ทุ นซึ่ งเป็ นหลัก เกณฑ์การประเมิ นโครงการแบบไม่ ปรั บ ค่าของเวลามาเป็ นเครื่ องมื อในการ
วิเคราะห์แทน
ยศนั นท์ กลัดเกษา (2551) ได้ท าการศึกษาความเป็ นไปได้โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ า
ขนาดเล็ ก แม่ ล าง จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนิ นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กและเพื่อเสริ มความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าใน
พื้นที่ โดยการวางรู ปแบบโครงการให้เป็ นโครงการของภาครัฐและทาการศึกษาในด้ านตลาด ด้าน
วิศวกรรม ด้านการบริ หาร ด้านการเมืองและด้านการเงิน
ผลการศึ กษาความเหมาะสมทางด้านการตลาด จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี ความต้องการใช้
ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้ นทุ กปี ตามการเติ บโตของครั วเรื อนและความเจริ ญด้านเศรษฐกิ จของจังหวัด และในปี
2550 มีความต้องการใช้ไฟฟ้ ามากถึ ง 14,303 กิ โลวัตต์ ซึ่ งมากกว่ากาลังการผลิ ตในพื้นที่ จึงควรเร่ ง
ดาเนิ นการหาแหล่งผลิ ตไฟฟ้ าให้เพียงพอกับความต้องการ ส่ วนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
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สามารถที่จะสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กได้ โดยเวลาในการก่อสร้ าง 2 ปี ใช้งบลงทุนโครงการ
ประมาณ 50 ล้านบาท ได้กาลังการผลิ ตเฉลี่ ย 2.29 ล้านหน่ วยต่ อปี ผลการศึ กษาด้านการบริ ห ารที่
เหมาะสม คือ การจ้างเหมาเบ็ดเสร็ จ หรื อ Turn Key โดยให้ผรู้ ับเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน
เองทั้งหมด การศึกษาด้านการเมื อง ต้องมี การทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยการชี้ แจงให้
เห็นถึงความจาเป็ นในการเสาะหาแหล่งพลังงานทดแทนและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิ ดเห็ น และน าเสนอข้อกังวลเกี่ ยวกับ โครงการอย่างทั่วถึ ง และผลการศึ ก ษาด้า น
การเงิน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ 7.0 พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ
1.20 ล้านบาท อัตรผลตอบแทนการลงทุ น (Internal Rate of Return: IRR) เท่ ากับ 8.30 เปอร์ เซ็ น ต์
ระยะเวลาคื น ทุ น (Payback Period: PBP) เท่ ากับ 10 ปี อัตราส่ วนผลประโยชน์ ต่อต้น ทุ น (BenefitCost Ratio: BCR) เท่ากับ 1.91 ผลการศึกษาในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ มีความเหมาะสม
ในการลงทุน แต่เนื่ องจากระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างช้า จึงเหมาะสาหรับการลงทุนของภาครัฐ
เท่านั้น แต่หากภาคเอกชนมีความสนใจในการลงทุนอาจต้องหาแหล่งเงินกูผ้ ่านโครงการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มจากภาครัฐเพื่อลดภาระในเรื่ องดอกเบี้ยเงินกูล้ งและจะทาให้ระยะเวลาในการคืนทุนเร็ วขึ้น
จากผลการศึ กษาดังกล่ าว ท าให้ทราบถึ งแนวทางในการศึ กษาความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุ น โครงการของภาครั ฐ ซึ่ งสามารถน ามาปรั บ ใช้เพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาการลงทุ น ใน
โครงการของภาคเอกชนได้ โดยจะมีขอ้ แตกต่างกันในเรื่ องของการบริ หารจัดการ ที่มาของแหล่งเงิน
ลงทุน อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น
นิตินัย นัคเรศ (2552) ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุ นติดตั้งระบบ
โดยมีการประเมินในด้านเทคนิคและด้านการเงิน
ผลการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ท างด้านเทคนิ ค สถานที่ ต้ งั ของโครงการและลัก ษณะ
โครงการมี ค วามเป็ นไปได้ เนื่ อ งจากอยู่ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ารขยายการเจริ ญ เติ บ โตของครั วเรื อนและ
อุตสาหกรรม โดยโครงการผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดมัลติคลิสตัลไลน์ ซิ ลิคอน มีกาลังการ
ผลิ ตไฟฟ้ าสู งสุ ด 77 กิ โลวัตต์ ต้นทุ นการลงทุ นของอุ ปกรณ์ ผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ เฉลี่ ย
กิ โลวัตต์ละ 274,641.56 บาท และผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิ น พบว่ามูลค่าปั จจุบนั
สุ ท ธิ (NPV) ตั้งแต่ เริ่ ม ดาเนิ น การจนสิ้ นอายุโครงการ ให้ ค่ าเป็ นลบเท่ ากับ 13,437,046 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ให้ค่ าเป็ นลบเท่ ากับ ร้ อยละ 2.88 ต่อปี อัตราผลตอบแทน
ภายในที่มีการปรับค่าแล้ว (MIRR) เท่ากับร้อยละ 2.93 ต่อปี และ อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ
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ต่อการลงทุน (N/K) เท่ากับ 0.36 และจากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินพบว่า โครงการ
นี้ ไม่คุม้ ค่าแก่การลงทุน เนื่ องจากต้นทุนของโครงการสู งกว่าผลประโยชน์ที่ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กมาก
ได้รับตลอดอายุโครงการ
จากผลการศึกษาที่กล่าวมา ทาให้ทราบถึงแนวทางในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทาง
เทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงินในการผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และยังได้ทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) เพื่อจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้ า
ฝ่ ายจาหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้ านครหลวง ซึ่ งสามารถนามาเป็ นแนวทางใน
การศึกษาดูวา่ การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ครั้งนี้ มีความคุม้ ค่าในการลงทุนหรื อไม่
หากแต่ส่วนที่แตกต่างกันนั้นคือ สถานที่ต้ งั โครงการ ราคาที่ดิน ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ า ประเภท
ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและรายละเอียดปลีกย่อยอื่น
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