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บทที ่4 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน โรงงานผลิตน ้ าด่ืมด้วยระบบรีเวอร์ออสโมซิสและ
ระบบโอโซน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการและศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทุน เพื่อน ามาท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได ้4 
ดา้นคือ 

1. ดา้นการตลาด (Marketing Analysis) 
2. ดา้นเทคนิค (Technical Analysis) 
3. ดา้นการจดัการ (Management Analysis) 
4. ดา้นการเงิน (Financial Analysis) 
ทั้งน้ี ผูศึ้กษาได้น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ ง 4 ด้าน มาประมาณผลการ

ด าเนินการและฐานะทางการเงินอนัได้แก่ งบลงทุนโครงการ ประมาณงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประมาณงบกระแสเงินสด และประมาณงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ ดชันีการท าก าไร อตัราผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน การวิเคราะห์ความไว โดย
มีผลการศึกษาดงัน้ี 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
การวิเคราะห์ทางการตลาด ก่อนการตดัสินใจลงทุน เป็นการศึกษาภาพรวมซ่ึงมีความส าคญั

เน่ืองด้วยการลงทุนเป็นโครงการท่ีใช้เงินลงทุนสูงดังนั้ นจึงจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การตลาดเป็นอนัดบัแรก เพราะการศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาดสามารถท าให้ผูล้งทุนแน่ใจใน
ระดบัหน่ึงวา่สามารถท่ีจะลงทุนในโครงการนั้นๆไดโ้ดยให้ผลตอบแทนคุม้ค่ากบัตวัเงินท่ีผูล้งทุนได้
ลงไป 
 การศึกษาด้านการตลาดของโครงการ จะท าการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดย
โครงการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด 
 นอกจากการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดแล้ว ยงัมีหลายปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
โครงการการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งโครงการการลงทุนโรงงานผลิตน ้ าด่ืม ด้วยระบบรี
เวอร์สออสโมซิส และระบบโอโซน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย 
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- การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
- การวเิคราะห์การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 
- การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
- การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายธุรกิจ 
- การก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
- การก าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์
- ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ลกัษณะการส่งเสริมการตลาด 
- กลยทุธ์ทางการตลาด 
- แผนการขายตลอดอายุโครงการ 
ซ่ึงท่ีมาของข้อมูลทางการตลาดต่างๆได้มาจากข้อมูลทั้ งปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์

โรงงานผลิตน ้ าด่ืมในจงัหวดัเชียงใหม่ และขอ้มูลทางทุติยภูมิจากการคน้ควา้ขอ้มูลทางส่ือส่ิงพิมพ ์
บทความทางวารสาร และขอ้มูลจากบริษทัต่างๆ  

 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 

น ้าด่ืมถือเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ียงัคงมีการแข่งขนักนัรุนแรง  เพราะถือเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภค  และจากการเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็น  ส่งผลให้ผูป้ระกอบการหลาย
รายให้ความสนใจในธุรกิจน ้ าด่ืม  โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน   ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีมีอตัราการเติบโต
ในการบริโภคน ้าด่ืมท่ีค่อนขา้งสูงตลอดระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2550-2554) เฉล่ียท่ีประมาณ 20-30% 
ต่อปี  ส่งผลใหปั้จจุบนัตลาดน ้าด่ืมมีมูลค่าสูงถึง 23,000 ลา้นบาทส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ ท่ี
มีตลาดน ้ าด่ืม ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียและมีขนาดตลาดใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก โดยเฉพาะ
บรรจุภณัฑ์แบบขวดใสท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดหรือคิดเป็นอตัราเฉล่ียถึง 45 ลิตรต่อคนต่อปีซ่ึงส่วน
หน่ึงเป็นผลมาจากรูปแบบวถีิชีวติ ท่ีเปล่ียนไปและผูผ้ลิตหนัมาใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน 

ตลาดน ้าด่ืมนอกจากจะมีแบรนดน์ ้าด่ืมจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ระดบัประเทศ ท่ีขบั เคล่ือน
ตลาดให้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองแลว้ยงัมีแบรนด์น ้าด่ืมผูป้ระกอบการในภูมิภาคท่ีมีอีกนบัไม่ถว้น  ซ่ึงเกิด
จากการท่ีแต่ละองคก์รหนัมาผลิตน ้าด่ืมของตวัเอง  ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัหลกัท่ีท าใหต้ลาดน ้าด่ืมมีฐาน
ตลาดท่ีใหญ่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลให้แบรนด์น ้ าด่ืมจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ อยา่เช่น น ้ าด่ืมตรา
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สิงห์ น ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ น ้ าด่ืมคริสตลั เป็นตน้ ตอ้งออกมาป้องกนัส่วนแบ่งการตลาดของตวัเอง
มากข้ึน  จากเดิมจะออกมาปกป้องส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะเฉพาะจากคู่แข่งแบรนด์หลกัในตลาด
เท่านั้นจากสาเหตุดงักล่าวท าให้บริษทัผลิตน ้ าด่ืมยกัษ์ใหญ่ระดบัประเทศต่างจดัแคมเปญการตลาด
และส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนเอง นอกจากกลยทุธ์ในดา้นของการท ากิจกรรม
ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัการท าการตลาดน ้ าด่ืมแลว้  ในดา้นของบรรจุภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการมีความหลากหลายถือเป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าด่ืมงดัออกมาใช ้ เพราะ
แต่ละขนาดของบรรจุภณัฑ์ก็มีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมซ่ึงปัจจุบนัขนาดของ
ขวดน ้ าด่ืม (PET) มีหลายขนาดให้ผูบ้ริโภคได้เลือกซ้ือ  เร่ิมตั้งแต่ขนาด  250 300 350 500 600 750 
1000  และ  1500 ซีซี.นอกจากน้ียงัเพิ่มในส่วนของบริการจดัส่งถึงบา้นเม่ือโทรสั่ง   เรียกไดว้า่อ านวย
ความสะดวกใหก้บัลูกคา้อยา่งเต็มท่ี อยา่งไรก็ตามการครอบครองส่วนแบ่งการตลาดนั้น ยงัตอ้งข้ึนอยู่
กบัความแข็งแกร่งของการกระจายสินคา้วา่จะครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายไดม้ากน้อยแค่ไหนดว้ย (นิจ
จารีย ์ประสูติรุ่งเร่ือง, 2551) 

สภาวะแวดล้อมทัว่ไป 
- ด้านการเมืองกฎหมาย(Political)  (+) 

1. ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง 
2. จากการท่ีภาครัฐโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)กระทรวง

สาธารณสุข ไดค้วบคุมผลิตภณัฑ์เพื่อการบริโภคท าให้น ้ าด่ืมทุกแบรนด์ตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบและผ่านมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาจึงจะสามารถจดั
จ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคได ้

- ด้านเศรษฐกจิ (Economic) (-) 
การลดลงของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองเป็น
สาเหตุใหมี้ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึนดงันั้นราคามีผลต่อ
การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

- ด้านสังคม (Social) (+) 
กระแสความต่ืนตวัในการดูแลสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มสังคมการบริโภคน ้าด่ืมท่ี
สะอาดถือวา่เป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ  

- ด้านเทคโนโลยี (Technology) (+) 
1.   เทคโนโลยกีารผลิตถูกลงกวา่เดิม 

                    2.   เทคโนโลยถืีอวา่เป็นปัจจยัส าคญัในอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงในการผลิตน ้าด่ืมนั้น   
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จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ส่งผลให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบจากการผลิตคร้ังละมากๆ (Economy of scale) 

- ด้านภูมิศาสตร์ (Geography) (+) 
เน่ืองจากสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นอากาศร้อนส่งผลใหค้วามตอ้งการน ้าด่ืม เพื่อ
ช่วยขบัระบายความร้อนท่ีเพิ่มสูงข้ึนไม่วา่จะเป็นน ้าด่ืมบรรจุขวด น ้าอดัลม น ้าผลไม ้เป็น
ตน้โดยเฉพาะน ้าด่ืมบรรจุขวดมีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นราคาท่ีไม่สูงเกินไปและสะดวกใน
การซ้ือบริโภค 

 
การวเิคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (5 Force Model ) 

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน ้ าด่ืมบรรจุขวด และโอกาสทางการตลาดของน ้าด่ืมบรรจุ
ขวด สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- การแข่งขันในอุตสาหกรรม(Rivalry):อุตสาหกรรมน ้าด่ืมในจงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งผูผ้ลิต
รายใหญ่และรายยอ่ยซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดเดียวกนัท าใหมี้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูง 

- การเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่  (The Treats of New Entrants to the 
market) :  การเขา้สู่อุตสาหกรรมผลิตน ้ าด่ืมของผูผ้ลิตรายใหม่สูง เน่ืองจาก น ้ าด่ืมเป็น
ปัจจยัหลกัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ผูท่ี้มีเงินทุนหรือผูท่ี้สนใจมองเห็นวา่ ธุรกิจน ้ าด่ืม
นั้นยงัสามารถเติบโตได้เร่ืองๆจากการขยายตวัของยอดขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่
อย่างไรก็ตามธุรกิจน ้ าด่ืมมีการแข่งขนักนัสูงและมกัแข่งขนักนัดว้ยราคาตลอดจนการ
ลงทุนเร่ิมตน้ท่ีสูง (ผูท้  าการวิจยัไดท้  างบประมาณการลงทุนเร่ิมตน้ท่ี 16 ลา้นบาท) จึงท า
ใหคู้่แข่งรายใหม่เขา้มาในธุรกิจน้ีไดย้าก 

- อุปสรรคจากสินค้าทดแทน (The threat of substitute product): สินคา้ทดแทนไม่วา่จะ
เป็นน ้ าอดัลม น ้ าผลไม ้หรือน ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพ ยงัไม่สามารถทดแทนน ้ าด่ืมบริสุทธ์ิได ้
เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการน ้าด่ืมท่ีสะอาด บริสุทธ์ิเพื่อร่างกายอยู ่

- อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลติ (The bargaining power of suppliers) 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายขวดบรรจุน ้ าด่ืมมีเพิ่มมากข้ึนท าให้อ านาจการต่อรองจากผูข้ายปัจจยัการ
ผลิตลดลง 

- อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (The bargaining power of buyers) ผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมมีทางเลือก
ในการเลือกซ้ือเน่ืองจากมีคู่แข่งขันรายอ่ืนจ านวนมากราคาและความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ไม่ต่างกันมากลูกค้าบางรายตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบริโภคเพราะช่ือเสียงและ
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ความคุน้เคยของยี่ห้อน ้ าด่ืมนั้นๆซ่ึงน ้ าด่ืมท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่นั้นผูบ้ริโภคจะมี
ความนิยมซ้ือมากกวา่เม่ือเทียบกบัน ้ าด่ืมยี่ห้ออ่ืนทั้งน้ีลูกคา้สามารถเลือกสั่งซ้ือตามความ
สะดวกของตวัเองมากท่ีสุด 

 
การเปรียบเทยีบคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมน า้ดื่มบรรจุขวดในจังหวดัเชียงใหม่ 

การวดั เปรียบเทียบถึงผลิตภณัฑ์บริการกระบวนการและวิธีปฏิบติัขององคก์รท่ีเป็นคู่แข่งขนั
โดยตรง (Competitor) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบองค์กรท่ีอยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรม
เดียวกนัหรือมีสินคา้หรือกระบวนการในการท างานท่ีแข่งขนักนัโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการทราบ
ถึงต าแหน่งขององคก์รในธุรกิจนั้นๆ สามารถบ่งช้ีถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององคก์ร รวมทั้งมุ่งผลในเชิง
ของการแข่งขนัเพื่อน าผลท่ีไดม้าประยุกต์ปรับปรุงพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ขององคก์รต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาคู่แข่งอยู ่3 แบรนดห์ลกั ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
1. น ้าด่ืมกลาเซียร์ 
2. น ้าด่ืมโพลสตาร์ 
3. น ้าด่ืมตราสิงห์ 

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวผูท้  าการศึกษาไดพ้ิจารณาจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการน ้ าด่ืมแบรนด์ต่างๆ และ
น ามาวเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัของกิจการ 

หัวข้อพจิารณา 
น า้ดื่มที่
ศึกษาVIC 

น า้ดื่ม  
กลาเซียร์ 

น า้ดื่ม  
โพลสตาร์ 

น า้ดื่ม  
ตราสิงห์ 

1.รายได ้ 4 4.8 4.5 5 
2.ทรัพยสิ์น 4.5 4.8 4.5 5 
3.จ านวนพนกังาน 4 5 4 5 
4.ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแต่
ละกิจกรรม     
4.1ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ 4.5 4.7 4.6 5 
4.2. ความหลากหลายของสินคา้ 2 5 5 5 
4.3 ความตรงต่อเวลาในการส่ง
สินคา้ 4.8 4.9 4.8 4.8 
4.4 สายสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5 5 5 4.5 

หัวข้อพจิารณา 
น า้ดื่มที่
ศึกษาVIC 

น า้ดื่ม  
กลาเซียร์ 

น า้ดื่ม  
โพลสตาร์ 

น า้ดื่ม  
ตราสิงห์ 

4.5 ฝ่ายขายและการตลาด 4 5 5 5 
4.6 ความน่าเช่ือถือ 4.8 4.8 4.8 5 
4.7 ความรวดเร็วในการด าเนินงาน 4.8 4.9 4.8 4.8 

รวม 4.24 4.89 4.7 4.91 

หมายเหตุระดบัการให้คะแนน 5-1 คะแนน 5 คะแนน คือมาก 1 คะแนน คือนอ้ย 
  
จากการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัของกิจการเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้นั้นจะเห็นไดว้่า

คู่แข่งนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าในหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงอาจท าให้กิจการเสียเปรียบในการท าแข่งขนั
คู่แข่งในการด าเนินธุรกิจแต่อยา่งไรก็ตาม ถา้หากกิจการสามารถด าเนินกิจการไดดี้และมีการจดัการท่ี
ดีพร้อมกบัมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมากข้ึนก็จะส่งผลให้กิจการสามารถพฒันาศกัยภาพใน
การแข่งขนัไดใ้นอนาคต 
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การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคน า้ดื่มในจังหวดัเชียงใหม่ 
จากการส ารวจขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูบ้ริโภคในการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุ

ขวดเพื่อการบริโภค (ภาคผนวก ก) จากการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นราคาโดยท่ีราคาขายท่ีตอ้งไม่แพงเกินไปเหมาะสมกบัคุณภาพจะไดรั้บการเลือก
ซ้ือก่อนและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งมีคุณภาพและมีความสะอาดผา่นการรับรองจากองคก์รอาหาร
และยา ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัคือท าเลท่ีตั้งในการ
จ าหน่ายตอ้งสะดวกในการเลือกซ้ือ และในการสัมภาษณ์และสอบถามผูบ้ริโภคถึงความถ่ีบ่อยในการ
เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ บริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกโดยเฉล่ีย
วนัละ 1 ขวดซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะบริโภคในเวลารับประทานอาหารท่ีร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่ หรือ 
ตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป ซ่ึงในการเลือกซ้ือนั้น ลูกคา้จะเปรียบเทียบในเร่ืองของราคาเป็นส าคญั ดว้ย
เหตุผลท่ีว่า คุณภาพของน ้ าด่ืมท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ถ้าผลิตภณัฑ์ในยี่ห้อไหนถูกกว่าจะถูก
พิจารณาเป็นล าดบัแรก 
 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

- วเิคราะห์จุดแข็ง (Strength) 
1. ท่ีตั้งของโรงงานอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนท่ีค่อนขา้งมีความหนาแน่นของประชากรสูง ท า

ให้ประหยดัในเร่ืองของตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงถือว่าเป็นตน้ทุนหลกั ท าให้ ตน้ทุนของ
น ้าด่ืมถูกลง 

2. เทคโนโลยีการผลิตดว้ยระบบรีเวอร์ออสโมซิสสามารถท าให้น ้ าด่ืมสะอาดไดร้วดเร็ว 
และไม่มีความยุง่ยากในกระบวนการผลิต และให้ความสะอาดมากกวา่การกรองดว้ย
วธีิอ่ืน 
 

- วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
1. เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในการผลิตน ้ าด่ืม ซ่ึงจะท าให้ขาดประสบการณ์

ในระบบการผลิตน ้ าด่ืมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบโอโซน หรือ
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัผูป้ระกอบการท่ีมีอยูก่่อนแลว้ 

2. ช่ือเสียงของบริษทัยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัเม่ือเทียบกบัผูป้ระกอบการเดิมท่ีอยูใ่นตลาดอยู ่  
         แลว้ 
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- โอกาส (Opportunity) 
1. จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายน ้ าแข็ง พบวา่ ลูกคา้

บางส่วนมีความสนใจและมีความตอ้งการน ้ าด่ืมสะอาดบรรจุขวดเพื่อการจดัจ าหน่าย
แก่ร้านค้า ร้านอาหาร ควบคู่ไปกบัการจดัจ าหน่ายน ้ าแข็งทางผูจ้ดัท าโครงการจึง
เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มสายผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวดดว้ยระบบ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการใหแ้ก่ลูกคา้และขยายกลุ่มลูกคา้ใหเ้พิ่มมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

2. สังคมปัจจุบนัเร่ิมใส่ใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน จึงเป็นโอกาสท่ีน ้ าด่ืมบรรจุขวด เป็นท่ี
ตอ้งการในการบริโภคมากข้ึน 

- อุปสรรค (Threat) 
1. ความได้เปรียบทางการคา้ของผูป้ระกอบการรายใหญ่เน่ืองจากผูป้ระกอบการราย

ใหญ่รุกตลาดมากข้ึนโดยอาศยัความได้เปรียบทางการคา้ในเร่ืองผลิตสินคา้หลาย
ประเภทเช่นน ้ าอดัลมน ้ าผลไมสุ้ราเบียร์ฯลฯท าให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่สามารถ
ก าหนดเง่ือนไขและการต่อรองราคาเพื่อวางจ าหน่ายสินคา้กบัทางร้านคา้หรือตวัแทน
จ าหน่ายน ้าด่ืมมากกวา่ผูป้ระกอบการรายเล็ก 

2. การตดัราคาผูป้ระกอบการน ้าด่ืมมีจ านวนมากท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาข้ึน 
3. เน่ืองจากธุรกิจน ้ าด่ืมเป็นธุรกิจท่ียงัสามารถเติบโตได ้อาจท าให้คู่แข่งรายใหม่เขา้มา

ในธุรกิจและท าใหเ้กิดทางเลือกใหม่แก่ผูบ้ริโภคได ้
4. เน่ืองจากสภาวะน ้ ามนัในตลาดโลกมีราคาเพิ่มสูงข้ึนท าให้มีตน้ทุนทางการผลิตและ

การขนส่งเพิ่มสูงข้ึน 
จากการวิเคราะห์ขา้งตน้พบวา่มีความเป็นไปไดใ้นการเร่ิมตน้โครงการ การลงทุนน ้ าด่ืม ดว้ย

ปัจจยัทางดา้น โอกาส ท่ียงัพอมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อให้ถึงมือลูกคา้ และยงั
รวมไปถึงจุดแข็ง ในเร่ืองตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า และการจดัส่งสินคา้ท่ีถูก นอกจากน้ี ยงัพบวา่การผูก
มิตรไมตรีและแสดงน ้ าใจต่อผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถครองใจและท าให้ลูกคา้เลือกบริโภค
น ้าด่ืมแบรนดน์ั้นๆได ้

 
การก าหนดวสัิยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายธุรกจิ 
วสัิยทัศน์ของโครงการ 
 น ้าด่ืมสะอาดถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติของมนุษย ์จากการท่ีชุมชนเมืองเชียงใหม่
ใหญ่ข้ึน ความตอ้งการในการบริโภคน ้ าด่ืมสะอาดนั้นก็มากข้ึนตามล าดบั ดงันั้นทางผูผ้ลิตจึงมองเห็น
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โอกาสท่ีจะตอบสนองความตอ้งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึน โดยการเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตน ้าด่ืมท่ีไดม้าตรฐาน ใส 
สะอาด พร้อมด้วยการบริการท่ีซ่ือสัตย ์จริงใจและเป็นมิตร ท าให้เกิดความประทบัใจและพึงพอใจ
ผูบ้ริโภคและสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์จนเป็นท่ียอมรับของตลาดได้ภายใตช่ื้อน ้ าด่ืมแบรนด์VIC ซ่ึง
เป็นช่ือเดียวกบั แบรนดธุ์รกิจผลิตน ้าแขง็ เพื่อใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจไดถึ้งคุณภาพและมาตรฐาน 
พนัธกจิ 

1. มุ่งมัน่ พฒันากระบวนการผลิตน ้าด่ืมท่ีใสสะอาดไดม้าตรฐาน ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ใน
ราคาท่ีเหมาะสม 

2. มุ่งเนน้ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการบริการท่ีเป็นมิตร ซ่ือสัตยแ์ละ จริงใจ 
3. ขยายตลาดในการจ าหน่ายน ้าด่ืมอยา่งสม ่าเสมอ 
4. สร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของตลาด 
5. ท าประโยชน์คืนสู่สังคม  

 
การตั้งเป้าหมายในการท าการตลาดน า้ดื่ม 
เป้าหมายระยะสั้น ปี 2556-2557 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภณัฑ ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค 
2. กระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มคนเป้าหมาย เช่น ร้านอาหาร และร้านคา้ต่างๆไม่วา่จะเป็นในเขต

อ าเภอเมือง และ อ าเภอรอบๆ 
3. เพื่อสร้างยอดขายใหไ้ด ้ 13,500,000 บาทใหไ้ดภ้ายในปีแรกของการเปิดกิจการ 
4. สร้างก าไรขั้นตน้ 30% หรือ ก าไรสุทธิ 10% 

เป้าหมายระยะกลาง ปี 2558 – 2560 
1. กระจายสินคา้ใหค้รอบคลุม ร้านอาหาร รวมทั้งขยายสินคา้ไปยงัร้านคา้ปลีกในเขตพื้นท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย 
2. เพิ่มยอดขายเพิ่มข้ึน ปีละ 10% 
3. สร้างก าไรขั้นตน้ 30% หรือ ก าไรสุทธิอยา่งนอ้ย10% 

เป้าหมายระยะยาวปี 2561-2565 
1. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
2. ขยายฐานผูบ้ริโภคไปสู่อ าเภอต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่  
3. เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ  
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4. กระตุน้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการบริโภคเพิ่มมากข้ึน 
5. พฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 

การแบ่งส่วนแบ่การตลาด ลูกค้าเป้าหมาย และต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP Analysis) 

การก าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Market Segmentation) 
เม่ือพิจารณาความตอ้งการของตลาดน ้าด่ืมสามารถท าใหส้ามารถเลือกตลาดเป้าหมายของ

องคก์ร โดยใชก้ารแบ่งตามเกณฑพ์ฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงการแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ค าอธิบาย 
1. กลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคน ้าด่ืมท่ีเนน้คุณภาพ 

ราคาแพง แต่มีการบริโภคไม่บ่อย 
กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีจะเนน้บริโภคเฉพาะน ้าด่ืม
ท่ีใหป้ระโยชน์ต่อร่างกายและคุณภาพดี
เยีย่ม เช่นน ้าแร่ หรือ น ้าด่ืมท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ โดยท่ีจะไม่ค  านึงถึงราคา 

2. กลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคน ้าด่ืมคุณภาพปาน
กลาง แต่มีความสะอาด ในราคาท่ีถูก 

กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีบริโภคน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดเป็นประจ า เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ก ลุ่ ม น้ี เลื อ ก บ ริ โภ คน ้ า ด่ื ม ท่ี มี อ ยู่ ใ น
ท้ อ งต ล าด  ห า ง่ า ย  แ ล ะ ร าค า ถู ก  ไ ม่
เฉพาะเจาะจงยี่ห้อน ้ าด่ืมยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง 
แต่จะพิจารณาถึงความคุม้ค่าของสินคา้ให้
เหมาะสมกบัราคา 

3. กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีติดอยูใ่นตรายี่หอ้ท่ีพบ
เจอบ่อยๆในทอ้งตลาด 

กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะไม่สนใจน ้ าด่ืมยี่ห้อ
อ่ืนนอกจากยีห่อ้ท่ีตนคุน้เคยและเคยชิน 
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การเลอืกลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคน ้ าด่ืมคุณภาพปานกลาง แต่

เนน้ความสะอาด ในราคาท่ีถูก จากความไดเ้ปรียบในเร่ืองของตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า ท าให้ทางผูผ้ลิตสา
มารรถแข่งขนัทางการตลาดท่ีต่อสู่ด้วยราคาได ้และมองเห็นว่า กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ จึงเลือกกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

             คุ้มค่ามาก 
     

       
     
           

     ราคาถูก        ราคาแพง
  
 
 
 
 

      
         คุ้มค่าน้อย 

รูปท่ี 4.1 แสดงต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ 
 

จากรูปท่ี 4.1 เป็นกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโครงการ และภาพลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอรวมทั้งเป็นการสร้างความแตกต่าง และต าแหน่งทางการแข่งขนัในจิตใจของ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงทางโครงการจะสร้างต าแหน่งทางการแข่งขนั คือ ผลิตภณัฑ์มีความคุม้ค่า (มี
คุณภาพ สะอาด) และมีราคาต ่ากว่าคู่แข่งขนั เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบและท าให้มียอดขาย
ตามท่ีไดป้ระมาณการเอาไว ้ 
 
 

 น ้าด่ืมท่ีศึกษาตรา VIC 

 น ้าด่ืมกลาเซียร์ 

 น ้าด่ืม โพลสตาร์ 

 น ้าด่ืมตราสิงห์ 
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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) 
- กลยุทธ์ทางด้านผลติภัณฑ์(Product Strategy) 

 ในการก าหนดผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายจากการวเิคราะห์พบวา่ผูบ้ริโภคนิยมด่ืม
น ้ าจากขวดใส (PET) มากกว่าขวดขาวขุ่น (PE) หรือขวดแก้วเน่ืองด้วยผูบ้ริโภคค านึงในเร่ืองของ
ความสะอาดและคุณภาพของน ้ าด่ืมแต่ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีราคาถูก ดงันั้น ในเร่ืองของกลยุทธ์ทางด้าน
ผลิตภณัฑ์ผูผ้ลิตจึงเลือกผลิต น ้าด่ืมขวด PET ขนาด 600 ซีซี. เป็นผลิตภณัฑต์วัแรกในการเปิดตลาดน ้ า
ด่ืมของบริษทั เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ น ้ าด่ืมขวดPET ขนาด 600 ซีซี. เป็นท่ีตอ้งการของตลาดน ้าด่ืม
ในการท าแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด  

- กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 
ในการตั้งราคาน ้ าด่ืมบรรจุขวดนั้น จากการค านวณตน้ทุนในการผลิตน ้ าด่ืมนั้น ทางผูผ้ลิต

จะใช้ราคาเป็นตวัแข่งขนั เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิตต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตรายอ่ืน จากความ
ได้เปรียบในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งผลิตภณัฑ์ ดังนั้นจึงมี
ความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในดา้นตน้ทุน ท าให้สามารถก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์นั้นต ่ากวา่ราคาตาม
ตลาดได้ ในการก าหนดราคาขายนั้ นจะใช้วิธีการตั้ งราคาเพื่อการแข่งขัน (Competition oriented 
pricing) เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย เร่ิมจากการสร้างส่วนแบ่งการตลาดและรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดนั้น ซ่ึงราคาของสินคา้ถือวา่เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีจะเอาชนะคู่แข่งขนั และสามารถเขา้ช่วงชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดราคาน ้าด่ืมขวด PET ขนาด 600 ซีซี. อยูท่ี่ ขวด
ละ 3.75บาทในการขายส่งไปยงัร้านคา้และร้านอาหารโดยตรง ส่วนราคาท่ีผา่นตวัแทนจ าหน่ายอยู่ท่ี
ขวดละ 3 บาทและมีระยะเวลาการให้เครดิตทางการคา้ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายเป็นระยะเวลา 30 วนั 
อีกทั้งมีนโยบายการให้ส่วนลด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุน้ให้ผูซ้ื้อๆ ในปริมาณท่ีมากข้ึนหรือซ้ือ
จากโครงการเพียงแห่งเดียว นอกจากน้ีจะมีการให้ส่วนลดเงินสดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
กบัผูผ้ลิตรายเดิม 
 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place Strategy) 

ในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นเป็นเร่ืองของเส้นทางท่ีผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิต
ไปสู่ผูบ้ริโภคซ่ึงทางบริษทัไดแ้ยกเส้นทางการจดัจ าหน่ายเป็น 2 เส้นทาง คือ  
1. ทางบริษทั จะจดัจ าหน่ายแก่ร้านคา้โดยตรง  

 
 

ผูผ้ลิต ร้านคา้และร้านอาหาร 

 

ผูบ้ริโภค 
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2. กระจายผลิตภณัฑ์โดยผ่านตวัแทนจดัจ าหน่าย (Agent) เพื่อท าการกระจายผลิตภณัฑ์
ต่อไปตวัแทนจ าหน่ายในท่ีน้ีหมายถึงตวัแทนจ าหน่ายน ้ าแข็งเดิมท่ีมีอยู่แลว้ซ่ึงผูผ้ลิตจะ
ท าการกระจายสินคา้โดยผ่านตวัแทนจ าหน่ายน ้ าแข็งท่ีมีฐานลูกคา้เดิมในการกระจาย
สินคา้ใหม่ คือน ้ าด่ืมบรรจุขวดขนาด 600 ซีซี.ในการกระจายผลิตภณัฑ์นั้นจะแบ่งการ
กระจายตามเส้นทางท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้เพื่อท่ีป้องกนัการซ ้ าซ้อนในการปฏิบติังานและ
เพื่อใหก้ารกระจายผลิตภณัฑค์ลอบคลุมทัว่พื้นท่ี  
 
 
 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion Strategy) 
ในส่วนของการส่งเสริมทางการตลาดนั้นแบ่งไดด้งัน้ี 
1. รูปแบบของการโฆษณาเพื่อการส่ือสารต่อลูกคา้นั้น ทางบริษทั จะท าการตลาดทางตรง

โดยใช้พนักงานขาย(Personal Selling) คือการให้พนักงานไปแนะน าสินคา้ตามร้านค้า
โดยตรงโดยมีตวัอยา่งของผลิตภณัฑแ์ละ เง่ือนไขพิเศษเสนอต่อร้านคา้  

2. เน่ืองด้วยจากช่องทางการจัดจ าหน่ายของทางบริษัทในการกระจายตัวผ่านตัวแทน
จ าหน่ายนั้น ทางบริษทัได้จดัท าโปรโมชั่น เม่ือลูกคา้ซ้ือน ้ าแข็งแล้ว ลดราคาน ้ าด่ืมให้
ร้านคา้เม่ือสั่งสินคา้ น ้าด่ืมและน ้าแขง็ควบคู่กนัไป 

3. มีการใหเ้ครดิตกบัทางร้านคา้กบัตวัแทนจ าหน่าย เป็นระยะเวลา 30วนั 
4. การใหก้ารสนบัสนุนกบัองคก์รภาครัฐ เช่น งานประเพณีประจ าจงัหวดั หน่วยงานต ารวจ

ราจรเป็นตน้ เพื่อแนะน าสินคา้ใหเ้ป็นท่ีติดตาของผูบ้ริโภค 
5. โปรโมชัน่ซ้ือ 5 โหล แถม 1 โหลส าหรับตวัแทนจ าหน่ายหรือลูกคา้ท่ีมียอดซ้ือ เกิน 50 

โหลต่อ คร้ัง 
หมายเหตุ ค่าใชจ่้ายในการท าการส่งเสริมการตลาดเพิ่มข้ึนตามยอดขาย  

การประมาณการแผนการขายของโครงการ 
 การประมาณการแผนการขายของโครงการ 

ในการประมาณการยอดขาย ทางกิจการไดต้ั้งยอดขายเป้าหมายท่ีตอ้งการในปีท่ี 1 ใน
การด าเนินการอยูท่ี่ 13.5ลา้นบาทซ่ึงเป็นการตั้งยอดขายเป้าหมายโดยไดมี้การค านวณหาจุดคุม้ทุนและ
เป็นยอดขายเป้าหมายท่ีสามารถสร้างก าไรขั้นตน้ให้กบักิจการไดท่ี้ร้อยละ 30 และก าไรสุทธิร้อยละ 
10ของยอดขาย ดงันั้นแผนการขายภายในปีท่ี 1 ในการด าเนินกิจการนั้นจะมีแผนงานดงัน้ี 

ผูผ้ลิต ตวัแทนจ าหน่าย ร้านคา้ปลีก ผูบ้ริโภค 
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จากการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคพบวา่เคร่ืองจกัรมีความสามารถในการผลิต
น ้าด่ืมถึงวนัละ 80,000 ขวดต่อวนั ในกรณีท่ีโรงงานเปิดด าเนินการตลอด 24 ชัง่โมง ส าหรับการศึกษา
คร้ังน้ีมีสมมุติฐานในการท างานของคนงานอยูท่ี่ 8 ชัว่โมง คือ ตั้งแต่เวลา 8.00 –17.00 น. ท าให้ก าลงั
การผลิตอยู่ท่ี 26,667 ขวดต่อวนั แต่จากการตั้งยอดขายเป้าหมายของกิจการท่ีได้มีการศึกษาความ
เป็นไปไดท้างการเงินแลว้นั้น กิจการตอ้งมียอดขายวนัละประมาณ 10,000 ขวด หรือเดือนละ 300,000 
ขวด ดงันั้นกิจการไดว้างแผนการด าเนินการผลิตอยูท่ี่ 10,000 ขวดต่อวนั ดงันั้นในหน่ึงวนัเคร่ืองจกัรก็
จะด าเนินการผลิตอยูท่ี่วนัละ 3 ชัว่โมง 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงก าลงัผลิตน ้าด่ืมดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิส ต่อวนั 

ระยะเวลาท างาน ปริมาณน า้ทีผ่่านการกรอง จ านวนน า้ดื่ม 600 ซีซี. 
(ช่ัวโมง) ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (ลติร) (ขวด) 

1 2,000 3,333 
2 4,000 6,667 
3 6,000 10,000 
4 8,000 13,333 
5 10,000 16,667 
6 12,000 20,000 
7 14,000 23,333 
8 16,000 26,667 
9 18,000 30,000 

10 20,000 33,333 
11 22,000 36,667 
12 24,000 40,000 
13 26,000 43,333 
14 28,000 46,667 
15 30,000 50,000 
16 32,000 53,333 
17 34,000 56,667 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) แสดงก าลงัผลิตน ้าด่ืมดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิส ต่อวนั 
ระยะเวลาท างาน ปริมาณน า้ทีผ่่านการกรอง จ านวนน า้ดื่ม 600 ซีซี. 

(ช่ัวโมง) ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (ลติร) (ขวด) 

18 36,000 60,000 
19 38,000 63,333 
20 40,000 66,667 
21 42,000 70,000 
22 44,000 73,333 
23 46,000 76,667 
24 48,000 80,000 

 
 การตั้งเป้าหมายในการท าการตลาดนั้น ดงัไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าหมายธุรกิจ โดยก าหนดยอดขายให้เพิ่มข้ึนปีละ 10% ดงัแสดงในตาราง 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงการประมาณการยอดขายในปีท่ี 1-ปีท่ี 10 

ปีที่ ยอดขายต่อเดือน (ขวด) ยอดขายต่อปี (ขวด) 
ปีท่ี 1                     300,000               3,600,000  
ปีท่ี 2                     330,000               3,960,000  
ปีท่ี 3                     363,000               4,356,000  
ปีท่ี 4                     399,300               4,791,600  
ปีท่ี 5                     439,230               5,270,760  
ปีท่ี 6                     483,153               5,797,836  
ปีท่ี 7                     531,468               6,377,620  
ปีท่ี 8                     584,615               7,015,382  
ปีท่ี 9                     643,077               7,716,920  
ปีท่ี 10                     707,384               8,488,612  

หมายเหตุ : ก าหนดใหย้อดขายประมาณการเพิ่มข้ึนปีละ 10% 
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จากตารางแสดงก าลงัการผลิตของเคร่ืองกรองน ้ าดว้ยระบบรีเวอร์ออสโมซิส (ตารางท่ี 
4.3) และการประมาณการยอดขาย(ตารางท่ี 4.4) นั้นแสดงให้เห็นวา่กิจการประมาณยอดขายในปีแรก 
เพียง 30 % ของระยะเวลาท างานของพนกังาน และอยูท่ี่ 12.5% ของก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร จาก
ตารางขา้งตน้พบวา่กิจการยงัสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไดเ้พื่อรองรับความตอ้งการในตลาดในกรณีท่ี
ตลาดมีความตอ้งการสินคา้เพิ่มมากข้ึนและจะส่งผลให้สามารถเพิ่มอตัราการเติบโตในการประมาณ
การยอดขายในแต่ละปีไดอี้กดว้ย 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านเทคนิค เป็นการวิเคราะห์เพื่อวางแผนด าเนินงานซ่ึงเป็นพื้นฐานใน
การคาดคะเนตน้ทุนของโครงการ เช่น การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การจดัหาและตน้ทุน
ของสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สินทรัพยถ์าวร เป็นตน้ ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนโรงงานผลิตน ้ าด่ืมดว้ยระบบรีเวอร์ออสโมซิส และระบบโอโซน ในจงัหวดัเชียงใหม่จะ
จ าแนกการ 

1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง 

ตารางท่ี 4.5 แสดงการวางแผนระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานและก่อสร้าง 

 

 

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

วางแผนโครงการ

ออกแบบอาคาร ประมาณการค่าก่อสร้าง

ขออนุญาตก่อสร้าง

ขออนุญาตอุตสาหกรรมจงัหวดั

ขอกูเ้งินลงทุน

งานก่อสร้างอาคาร

ติดตั้งเคร่ืองจกัร

ขออนุญาตประกอบการเป็นผูผ้ลิตอาหาร

ขออนุญาติผลิตภณัฑ์

เดอืนที่
ขั้นตอนการด าเนินการ
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2. ท าเลทีต่ั้ง 
ในการเลือกท าเลท่ีตั้งนั้น ควรค านึงถึงปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการตลาด ปัจจยัดา้น

วตัถุดิบ ปัจจยัดา้นการขนส่งปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นตน้ จากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการน ้าด่ืมพบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจการผลิตน ้าด่ืม คือ แหล่งน ้ า 
เน่ืองดว้ยการผลิตน ้ าด่ืมนั้น ตอ้งใช้น ้ าจากใตดิ้นท่ีมีความลึกและมีปริมาณน ้ าเพียงพอในการผลิต 
ดงันั้นในการหาท าเลในการตั้งโรงงานควรจะท าการศึกษาเร่ืองแหล่งน ้ าของพื้นท่ีจะท าการตั้งโรง 
งานก่อนจากนั้นพิจารณาถึงความสะดวกสบายของสถานท่ีประกอบการโดยจะต้องไม่ไกลจาก
ชุมชนเมืองและมีท่ีจอดรถในการรับสินคา้อยา่งกวา้งขวาง 

 ดงันั้นในการเลือกสถานท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีจึงตดัสินใจเลือกพื้นท่ีว่างซ่ึงตั้งอยู่ บน
ถนนรัตนโกสินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 250 ตารางวา เป็นสถานท่ีในการจดัตั้ง
โรงงานผลิตน ้ าด่ืม ดว้ยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส และระบบโอโซน ในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจาก 
เป็นสถานท่ีท่ีมีปัจจยัต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น เป็นพื้นท่ีท่ีมีน ้ าเพียงพอในการผลิต แหล่งน ้ ามีคุณภาพ 
สถานท่ีไม่ไกลจากแหล่งชุมชน เหมาะสมในการเป็นศูนยก์ลางในการกระจายสินคา้   

สนามก  าเท บาลนครเ   ง หม่
เด่น  ัเจริญมอเตอร์เบน ์

โรงน ้าแขง็รัตนโกสินทร์

 นนรัตนโกสินทร์

 นน นนอ ั า ร

เจ เจ จริง จ

 ร  านน า้ดื ่

รูปท่ี 4.2 แสดงแผนท่ีตั้งโครงการผลิตน ้าด่ืมน ้าระบบรีเวอร์ออสโมซิสและระบบโอโซน 
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สถานทีต่ั้งและอาคารผลติ 
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการ ประกอบด้วยอาคารโรงงานผลิตน ้ าด่ืม บริเวณลาดจอดรถหน้า

โรงงาน และบ่อน ้าบาลดาล พร้อมอุปกรณ์กรองน ้า และอุปกรณ์ท่อและป้ัมน ้า โดยมีการออกแบบและ
ก่อสร้างตามมาตรฐาน GMP เพื่อความสะอาดและความสะดวกในการด าเนินการผลิตและขนส่ง
สินคา้ส าเร็จรูป การจดัวางส่ิงปลูกสร้างภายในโครงการ ประกอบด้วย  ห้องล้างขวด ห้องเก็บขวด 
หอ้งบรรจุขวด หอ้งเก็บผลิตภณัฑ ์

สถานท่ีตั้งของตวัอาคารและบริเวณใกลเ้คียงตอ้งอยูใ่นท่ีเหมาะสมไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือน
กบัน ้าบริโภคและอาคารผลิตตอ้งมีผนงัทั้ง 4 ดา้นการจดัอาคารอยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ย 

1. หอ้งติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ปรับคุณภาพน ้าหอ้งดงักล่าวตอ้งมีพื้นลาดเอียงมีทางระบาย
น ้าไม่มีน ้าขงั 

2. หอ้งหรือบริเวณเก็บภาชนะก่อนลา้งหอ้งน้ีตอ้งมีพื้นท่ีแหง้มีชั้นหรือยกพื้นมีมาตรการ
ป้องกนัฝุ่ น ละออง 

3. หอ้งหรือบริเวณลา้งและฆ่าเช้ือภาชนะบรรจุหอ้งดงักล่าวตอ้งมีพื้นลาดเอียงไม่มีน ้าขงั
และมีทางระบายน ้ามีระบบจดัแยกภาชนะท่ีก าลงัรอลา้งและท่ีลา้งแลว้ 

4. หอ้งบรรจุหอ้งน้ีตอ้งมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนอยา่งมีประสิทธิภาพมีทางเขา้ออกท่ี
สามารถป้องกนัสัตวแ์มลงไม่เป็นทางเดินผา่นไปยงับริเวณหรือหอ้งอ่ืนๆมีพื้นลาดเอียง
ไม่มีน ้าขงัและมีทางระบายน ้า มีโตะ๊และหรือแท่นบรรจุซ่ึงท าความสะอาดง่ายหอ้งบรรจุ
ดงักล่าวตอ้งมีการใชแ้ละปฏิบติังานจริง 

5. หอ้งหรือบริเวณเก็บผลิตภณัฑห์อ้งน้ีตอ้งมีชั้นหรือยกพื้นรองรับมีระบบการเก็บ
ผลิตภณัฑเ์พื่อรอจ าหน่าย 

การวางผงัโรงงาน 
การวางผงัโรงงานเป็นกระบวนการจดัสถานท่ีปฏิบติังานและการวางต าแหน่งเคร่ืองจกัร

ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างราบร่ืน สะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังาน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการน ้ าด่ืม ใน
เร่ืองของการวางต าแหน่งในการผลิต เป็นไปตามรูปท่ี 4.3 
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หอ้งปรับคุณภา น ้า

เกบ็สารเคม 

หอ้งลา้งขวด

เกบ็ขวด หม่
หอ้ง กัขวด หอ้งบรรจุ หอ้งเกบ็ผลิตภณัฑ์

ส านกังาน

บริเวณ
รับสินคา้

กรอง
เหลก็

กรอง
กล่ิน/ส 

กรองความ
กระดา้ง

 งั กัน ้าท ่ผา่น
การ ่าเ ้ือ

เคร่ือง R/O

เคร่ืองโอโ น

 งั กัน ้าดิบ  งั กัน ้าดิบ

30 m 

รูปท่ี 4.3 แสดงผงัโครงสร้างโรงงานผลิตน ้าด่ืม 

ส่ิงปลูกสร้าง 
พื้นท่ี ท่ีท าการก่อตั้งโรงงาน มีพื้นท่ีขนาด 1,000 ตารางเมตร หรือ 250 ตารางวา โดยเป็นอาคาร
ส านกังานและอาคารผลิต 450 ตารางเมตร ซ่ึงมีราคาประมาณท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามตารางท่ี  

ตารางท่ี 4.6 แสดงการประมาณการลงทุนในสินทรัพยอ์าคารและท่ีดิน 
รายการ จ านวน

พื้นท่ี 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ท่ีดินขนาด  250 ตร.วา 28,000 7,000,000 

ค่าก่อสร้างอาคาร (8,000 บาท/ตร.ม.)  450 ตร.ม. 8,000 3,600,000 

รวมสินทรัพยถ์าวร 10,600,000 

*ราคาท่ีดินเป็นราคาประเมินจากส านกังานท่ีดินอ าเภอเมือง ปี 2556 
* โครงสร้างอาคารเป็น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาประเมินอยูท่ี่ ตารางเมตรละ 8,000 บาท 
 จากตารางท่ี  4.6 โครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (ท่ี ดินและตัวอาคาร) รวมเป็นเงิน
10,600,000  บาท 

15 m 
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3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรในการผลิตถือวา่มีความส าคญัมากในอุตสาหกรรมการผลิต 

ดงันั้น จึงจ าเป็น ตอ้งดูแลและให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก โดยท่ีผิวหน้าของเคร่ืองหรือ
อุปกรณ์ท่ีสัมผสัโดยตรงกบัน ้ าบริโภค ตอ้งท าจากวสัดุท่ีไม่ก่อให้เกิดสนิมและไม่เป็นพิษ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตอ้งสามารถท าความสะอาดฆ่าเช้ือไดง่้ายและมีจ านวนพอเพียง ในการ
ผลิตน ้าด่ืมนั้นเคร่ืองมืออยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

1 เคร่ืองหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพน ้า 
2 เคร่ืองหรืออุปกรณ์ลา้งภาชนะบรรจุ 
3 เคร่ืองหรืออุปกรณ์การบรรจุ 
4 เคร่ืองหรืออุปกรณ์การปิดผนึก 
5 โตะ๊หรือแท่นบรรจุท่ีเหมาะสมส าหรับขนาดบรรจุท่ีต่างกนั 
6 ท่อส่งน ้าเป็นท่อพลาสติก PVC หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกนั 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงรายการเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช่ในขบวนการผลิตน ้าด่ืม 
ล าดบั รายการ จ านวน

(ชุด) 
หน่วย
ละ 

จ านวน
เงิน 

(บาท)  
1 ชุดจ่ายเคมีฆ่าเช้ือโรค (คลอรีน) 1 12,000 12,000 
2 ถงัเก็บน ้าดิบ (PE) 2,000 ลิตรพร้อมระบบควบคุมระดบั

น ้า 
2 5,000 10,000 

3 ป๊ัมน ้าสแตนเลสรุ่นSE-100 และสวติซ์ควบคุมแรงดนั 
รุ่น STA-1 

1 9,000 9,000 

4 เคร่ืองกรองตะกอนสนิมเหล็ก ขนาด 40x120x0.15 ซม. 
ท่อน ้า 1.5 น้ิว 

1 20,000 20,000 

5 เคร่ืองกรองสารอินทรีย ์กล่ิน สีขนาด 40x120x0.15 ซม. 
ท่อน ้า 1.5 น้ิว 

1 22,000 22,000 

6 เคร่ืองกรองความกระดา้งขนาด 40x120x0.15 ซม. ท่อ
น ้า 1.5 น้ิว 

1 24,000 24,000 

7 ชุดจ่ายเคมีป้องกนัตะกรัน 1 12,000 12,000 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) แสดงรายการเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช่ในขบวนการผลิตน ้าด่ืม 
ล าดบั รายการ จ านวน

(ชุด) 
หน่วย
ละ 

จ านวน
เงิน 

(บาท)  
8 เคร่ืองกรองน ้าระบบ REVERSE OSMOSIS (1,000 

ลิตร/ชม.) 
1 135,000 135,000 

  -TEC เมมเบรน ขนาด 4 น้ิว x 40 น้ิว จ  านวน 4 ท่อ       
9 ถงัเก็บน ้าดี (สแตนเลส) 2,000 ลิตร พร้อมระบบควบคุม

น ้า 
2 14,000 28,000 

10 ป๊ัมน ้าสแตนเลสรุ่นSE-100 และสวติซ์ควบคุมแรงดนั 
รุ่น STA-1 

1 9,000 9,000 

11 เคร่ืองกรองตะกอนละเอียด BIG BULE 10 น้ิว ขนาด 5 
ไมครอน 

1 1,500 1,500 

12 หวับรรจุ 20 หวั พร้อม วาลว์ 1 12,000 12,000 
13 เคร่ืองลา้งถงัแบบภายในรุ่นมี 2 หวัฉีด 1 18,000 18,000 
14 ชุด OZONE –1,500 mg./hr. 1 16,500 16,500 
15 โตะ๊สแตเลสส าหรับพกัผลิตภณัฑ์ 1 17,000 17,000 
16 อุโมงคค์วามร้อน 1 65,000 65,000 
17 รางล าเลียงชนิดลูกกล้ิงท าดว้ยแสตนเลสยาว 11 เมตร 1 263,000 263,000 
18 รถเขน็ 4 22,500 90,000 
  รวม     764,000 

 
4. ยานพาหนะ 

ยานพาหนะท่ีส าคญัในการขนส่งผลิตภณัฑ์ในเร่ิมแรก ประกอบไปดว้ย รถบรรทุก
กระบะ 4  คนั เน่ืองจาก รถกระบะบรรทุกแต่ละคนันั้นสามารถบรรทุกน ้ าด่ืมบรรจุขวดได้
คร้ังละ 300 โหล แต่เน่ืองดว้ย ยอดขายต่อวนัอยูท่ี่ประมาณ 800 โหล เพื่อไม่ให้เสียเวลา และ
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดงันั้นจึงจะแบ่งส่วนรับผิดชอบออกเป็น 4 สายดังน้ี คือ 
 สายเหนือ ไดแ้ก่ อ.แม่ริม อ. แม่แตง อ. เชียงดาว 

สายใต ้ไดแ้ก่ อ.หางดง อ. สันป่าตอง อ.จอมทอง 
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สายตะวนัออก ไดแ้ก่ อ.สันก าแพง 
สายตะวนัตกไดแ้ก่ อ. สะเมิง 
 

5. ขั้นตอนการผลติน า้ดื่ม  
ในปัจจุบันน ้ าท่ี เหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภคจะมีเกณฑ์มาตรฐานเป็น

ขอ้ก าหนดและรับรองเพื่อ ให้ผูบ้ริโภคได้อุปโภคและบริโภคน ้ าท่ีสะอาดปลอดภยัและยงั
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึนซ่ึงมาตรฐานและ
คุณสมบติัของของน ้าเพื่อการบริโภคตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ดงัน้ีโดยแสดงในภาคผนวก ค 
ดงัน้ีคือ 
1. ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค 257 เล่ม 1-2521 ของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2542)  
2. มาตรฐานคุณภาพน ้าด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  
3. มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค 
4. มาตรฐานน ้าด่ืมท่ีเป็นสากลขององคก์ารอนามยัโลก  
5. มาตรฐานคุณภาพน ้าของการประปานครหลวง 
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 61 (พ.ศ. 2524)เร่ืองน ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทตีพิมพ์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนท่ี 157 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2524 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี  135 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน ้ าบริโภคในภาชนะท่ีปิด
สนิทตีพิมพใ์นหนงัสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม 108 ตอนท่ี 61 ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2534 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี  135 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน ้ าบริโภคในภาชนะท่ีปิด
สนิทฉบบัท่ี 256 (พ.ศ. 2545) เร่ืองน ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทตีพิมพใ์นหนงัสือ
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2545 

 
ระบบการผลติน า้เพือ่การบริโภค (การผลติน า้ดื่ม) 

ระบบการผลิตน ้าด่ืมในปัจจุบนัท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบดงัน้ีคือ 
แบบที่ 1 เป็นขั้นตอนการผลิตน ้ าด่ืมท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยเร่ิมตั้งแต่การสูบน ้ าดิบ (น ้ าประปา/น ้ า
บาดาล/น ้ าบ่อ) ผ่านการกรองดว้ยคาร์บอนหรือถ่านเพื่อกรองสีกรองกล่ิน จากนั้นใช้เรซินเพื่อ กรอง
แคลเซียมกบัแมกนีเซียมออกไปกรองหยาบด้วยฟิลเตอร์ขดเชือกเพื่อกรองเศษผงตะกอนขนาด  10 
ไมครอนข้ึนกรองละเอียดดว้ยเซรามิกกรองจุลินทรียข์นาด 0.3-1 ไมครอนอยา่งสาหร่ายและตะไคร่น ้ า
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แลว้ตามดว้ยการฆ่าเช้ือโรคดว้ยแสงยวูี (อลัตราไวโอเลต) หรือ ระบบโอโซนน่ีเป็นขั้นตอนการกรอง
น ้าด่ืมท่ีไดม้าตรฐานทัว่ไปสะอาดเหมาะแก่การบริโภค 
แบบที่ 2 เป็นการกรองท่ีเรียกวา่ Reverse Osmosis หรือ RO. เป็นการกรองโดยใช้แรงดนัสูงฉีดน ้ าให้
ผ่านเยื่อบางๆท่ีเรียกว่า “Membrane” เยื่อน้ีสามารถกรองน ้ าสะอาดได้มากกว่าเพราะกรองได้เล็ก
ละเอียดถึงขนาดกรองโมเลกุลซ่ึงยงัสามารถกรองอะตอมของน ้ ารวมทั้งเช้ือโรคจุลินทรียจ์ะไม่มีทาง
หลุดผา่นเยือ่กรองน้ีไดซ่ึ้งระบบ RO จะท าใหน้ ้าท่ีผา่นการกรองสะอาดมาก 
แบบที่ 3 เป็นการกรองอีกระบบท่ีกรองไดดี้กวา่ระบบ RO นัน่ก็คือการกรองแบบท่ีเรียกวา่ Deionized 
Water ระบบน้ีไม่เพียงกรองส่ิงสกปรกแร่ธาตุสารอาหารท่ีอยูใ่นน ้าเท่านั้นประจุไฟฟ้าท่ีอยูใ่นน ้ายงัถูก
กรองออกไปดว้ยในน ้ าจะมีแต่น ้ าอยา่งเดียวไม่มีอะไรเจือปนเลยน ้ าสะอาดบริสุทธ์ิท่ีไดจ้ากการกรอง
แบบน้ีท าข้ึนมาเพื่อน าไปใชผ้สมยาใชใ้นหอ้งทดลองรวมทั้งใชเ้ติมแบตเตอร่ีรถยนตท่ี์เราหลงผดิเรียก
กนัวา่น ้ ากลัน่จริงๆแลว้ไม่ไดก้ลัน่แต่ใชว้ธีิกรองแบบ Deionized Water น ้าสะอาดบริสุทธ์ิตวัน้ีแหละท่ี
ไม่ควรด่ืมส่วนน ้าอยา่งอ่ืนๆกรองแบบทัว่ไปกรองแบบ ROสามารถด่ืมได ้

ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนการผลิตน ้าด่ืมในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชร้ะบบผลิต
น ้าด่ืมดว้ยระบบการท าใหน้ ้าสะอาบแบบท่ี 2 คือระบบ Reverse Osmosis (RO) และโอโซน 
(Ozone)โดยมีกระบวนการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดตามขั้นตอนขององคก์ารอาหารและยาก าหนดดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการกรองประกอบดว้ย 
- กรองดว้ยสารท่ีเป็นตวักรอง (ถงักรอง) ชนิดต่างๆและ 
- ใชว้ธีิ Reverse Osmosis (R.O) 

2. ข้ันตอนการท าลายเช้ือจุลินทรีย์ประกอบดว้ย 
- ใชร้ะบบโอโซน (Ozone) 

กระบวนการผลติน า้ดื่มด้วยระบบ รีเวอร์ออสโมซิสและระบบโอโซน (Reverse Osmosis + Ozone) 
ขั้นตอนการผลิตมีดงัน้ี 

1. น าน ้าประปาหรือสูบน ้าจากบ่อบาดาลโดยบ่อบาดาลจะมีความลึกและคุณสมบติัแตกต่าง
กนัข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตั้งของโรงงานแต่จะมีความลึกไม่นอ้ยกวา่ 150 เมตร 

2. น าน ้าดิบข้ึนท าปฏิกิริยากบัอากาศเพื่อใหแ้ร่ธาตุและส่ิงเจือปนบางชนิดตกตะกอน 
3. เติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคและเร่งการตกตะกอนของแร่ธาตุ 
4. สูบน ้าท่ีผา่นการตกตะกอนและฆ่าเช้ือแลว้ผา่นถงักรองทราย (Sand Filter) กรองถ่าน 

(Carbon) และกรองความกระดา้ง (Softener) 
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5. น าน ้าท่ีกรองแลว้เก็บเขา้ถงัพกัน ้าโดยเติมคลอรีนฆ่าเช้ือโรคอีกคร้ังเพื่อป้องกนัเช้ือโรคท่ี
ลอยอยูใ่นบรรยากาศมาปนเป้ือน 

6. น าน ้าท่ีฆ่าเช้ือแลว้ผา่นถงักรองถ่า  (Carbon) เพื่อกรองคลอรีนกล่ินสีอีกคร้ัง 
7. สูบน ้าผา่นเคร่ือง Polisher  เพื่อกรองสารแขวนขนาดเล็ก 
8. ส่งน ้าเขา้ถงัเติมก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเช้ือโรคในขั้นสุดทา้ย 
9. บรรจุน ้าลงในบรรจุภณัฑ์ประเภทต่างๆ 
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น ้าประปาหรือน ้าบาดาล

 งั กัน ้า

 งักรอง ่าน
(CARBON FILTER)

 งักรองทรา 
(SAND FILTER)

 งักรองความกระดา้ง
(SOFTENER)

 งั กัน ้า

 งักรอง ่าน
(CARBON FILTER)

เคร่ือง POLISHER
(R.O.)

 งั กัน ้า

 ่าเ ้ือโรคดว้ ระบบ
OZONE

บรรจุ

จ าหน่า 

เติมคลอร นเ ่ือ ่าเ ้ือโรค 
และเร่งการตกตะกอน

เติมคลอร นเ ่ือ ่าเ ้ือโรค 
อ กคร้ัง

กรองสารแขวนลองขนาดเลก็

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงขั้นตอนการผลิตน ้าด่ืม 
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อธิบายเพิม่เติม 
ระบบการออสโมซิส 

ออสโมซิสเป็นปรากฏการณ์ท่ีของเหลวซึมผา่น Semipermeable membrane ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
เยือ่บางๆมีรูพรุนเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.0001 ถึง 0.1 ไมครอนโดยท่ีโมเลกุลของตวัท าละลาย 
(solvent) ของสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต ่าซึมผา่น membrane ไปยงัสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้สูง
จนกระทัง่เกิดสภาวะสมดุลระหวา่งความเขม้ขน้ของสารละลายทั้งสองความสามารถในการออสโม
ซิสของสารละลายข้ึนอยูก่บัสมบติัของสารละลายไดแ้ก่ ความดนัออสโมติก (Osmotic pressure) ความ
ดนัออสโมติกถือเป็นสมบติัเฉพาะของสารละลายมีหน่วยเป็นบรรยากาศโดยความดนัออสโมติกจะมี
ค่าสูงหรือต ่าข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของสารละลายสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้สูงจะมีความดนัออสโม
ติกสูงกวา่สารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต ่าดงัรูปท่ี4.5 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 ปรากฏการณ์ออสโมซิส (Osmosis) 
 

ระบบการรีเวอร์สออสโมซิส 
รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นการบงัคบัให้เกิดการยอ้นกลบัของปรากฏการณ์

ออสโมซิสโดยการให้ความดันไฮโดรลิก  (Hydraulic pressure) แก่สารละลายท่ีมีความเข้มข้นสูง
เพื่อให้เกิดการออสโมซิสจากสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้สูงไปยงัสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต ่าซ่ึง
ความดนัไฮโดรลิกท่ีใส่เขา้ไปตอ้งมีค่ามากกวา่ความดนัออสโมติกจึงจะเกิดการ RO ไดด้งัรูปท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 ความดนัออสโมติก (Osmotic Pressure) 

 
การน า RO มาใช้ในการบ าบัดน ้า จากหลกัการดงักล่าว RO ถูกน ามาใชใ้นการบ าบดัน ้ าอยา่งแพร่หลาย
เน่ืองจากน ้ าเป็นตวัท าละลายท่ีดีและมีขนาดโมเลกุลเล็กมากจึงสามารถแพร่กระจายผ่าน membrane 
ไดง่้ายแต่ขอ้จ ากดัเอาการบ าบดัน ้ าแบบ RO จะให้ผลผลิตน ้ ามีอตัราการไหลต ่าดงันั้นจึงตอ้งการพื้นท่ี
ผิวของ membrane สูงเพื่อให้ไดน้ ้ าปริมาณมากภายในเวลาท่ีเหมาะสมนอกจากนั้นการบ าบดัน ้ าแบบ 
RO ซ่ึงเกิดปัญหาจากการอุดตนัและการเสียหายของ membrane ซ่ึงเกิดข้ึนไดง่้ายหากน ้ าท่ีน ามาบ าบดั
มีการปนเป้ือนสูงดงันั้นน ้ าท่ีน ามาบ าบดัจะตอ้งน าไปผา่น pre filter เพื่อขจดัสารแขวนลอยท่ีมีโมเลกุล
ใหญ่และขจดัสารประกอบคลอไรด์ (Chlorine) ท่ีจะท าให้เกิดการเสียหายของ membrane และหาก
ตอ้งการน าน ้ าจากการบ าบดัแบบ RO ไปใชใ้นการอุปโภคบริโภคตอ้งน าน ้ าท่ีผา่น membrane มาแลว้
ไปผ่าน post filter อีกคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการขจดักล่ินท่ีไม่พึงประสงคอ์อกไปการบ าบดัน ้ าแบบ RO น้ี
จะเก่ียวขอ้งกับการแยกไอออน (Ion exclusion) เน่ืองด้วยคุณสมบติัของน ้ าจะผ่าน semi-permeable 
RO membrane ได้แต่พวกโมเลกุลของตวัถูกละลายไดเ้ช่นเกลือน ้ าตาลจะถูกกกัไว ้semi-permeable 
membrane จะขจดัโมเลกุลของเกลือ (ไอออน) โดยใชห้ลกัการของประจุถา้ยิง่มีประจุมากจะยิง่ถูกขจดั
ได้ง่ายมากข้ึนดงันั้นพวกไอออนท่ีมีพนัธะยึดเหน่ียวท่ีแข็งแรง (มีประจุมาก) จะถูกขจดัได้ง่ายคือ
ประมาณ 98% แต่พวกไอออนท่ีมีพนัธะยึดเหน่ียวอยา่งอ่อน (ประจุน้อย) เช่นโซเดียมจะถูกขจดัเพียง 
93% เท่านั้น 
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รูปท่ี 4.7 ปรากฏการณ์รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) 

 
Reverse Osmosis (R.O.) หรือ รีเวอร์สออสโมซิส  คือระบบการกรองโดยการเพิ่มแรงดัน

ให้กบัน ้ าโดย Booster Pump เพื่อให้น ้ าดิบไหลผ่านเยื่อกรอง R.O. Membrane (อาร์.โอ. เมมเบรน) 
โดยเยือ่กรอง R.O. Membrane น้ีมีขนาดรูพรุนท่ีผิวของเยื่อกรองเพียง 0.0001 ไมครอนเท่านั้นจึงท าให้
โมเลกุลของน ้ าสามารถไหลผ่านเยื่อกรองดงักล่าวไดเ้วน้แต่สารละลายท่ีมีขนาดโมเลกุลขนาดใหญ่
กว่าเยื่อกรอง R.O. Membrane อาทิ เช่น ปรอท ตะกั่ว โลหะหนักชนิดต่างๆรวมถึงเช้ือไวรัสและ
แบคทีเรียไม่สามารถผ่านเยื่อกรอง R.O. Membrane ไดก้็จะถูกขบัออกทางท่อน ้ าทิ้งของระบบ R.O. 
ไปน ้ าท่ีผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบ  Reverse Osmosis น้ี จึงได้รับการรับรองจาก The EPA 
(Environmental Protection Agency-USA) ว่าเป็นระบบการผลิตน ้ าบริสุทธ์ิท่ีดีท่ีสุดระบบหน่ึงของ
โลกปัจจุบนัซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยกระบวนการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์  เคมี พิษวิทยา และจุลชีววิทยา
ดงันั้นจะพบไดว้่าน ้ าท่ีผ่านกระบวนการกรองดงักล่าวเม่ือน าน ้ าไปตม้จะไม่เกิดคราบตะกรันซ่ึงนั้น
เป็นผลมาจากการท่ีระบบกรองน ้า R.O. จะแยกโมเลกุลของน ้าออกจากสารละลายต่างๆท่ีเจือปนอยูใ่น
น ้ าจึงท าให้เรามัน่ใจได้ว่าน ้ าท่ีผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis (R.O.) เป็นน ้ าท่ี
สะอาดบริสุทธ์ิปราศจากโลหะหนกัเช้ือไวรัสและแบคทีเรียท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย ระบบกรองน ้ า 
Reverse Osmosis (R.O.) จึงเป็นระบบผลิตน ้ าบริสุทธ์ิท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบนัน้ีจึง
ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีดงักล่าวมาใช้งานในด้านการอุปโภคบริโภคและใช้ในงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น ผลิตน ้าด่ืมบริสุทธ์ิเพื่อการบริโภค  

ขั้ นตอนท่ี  1 : Polyweb Filter ไส้กรองโพ ลีเว็บขนาด  5 ไมครอน  (Cellulose Sediment 
Cartridge) กรองส่ิงสกปรกท่ีปะปนมากบัน ้ าและสารแขวนลอยเช่นโคลน  ทราย  หินปูน สนิมเหล็ก
และโลหะหนกั ฯลฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 : GAC Filter (Granular Activated Carbon : GAC) ท าหน้าท่ีกรองสารเคมีท่ีเป็น
พิษต่อร่างกายเช่นคลอรีน  แก็สไข่เน่า  ผงซกัฟอก ฟีนอลสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
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ขั้นตอนท่ี 3 : CTO Filter (Carbon Block) เป็นการหลอมผงคาร์บอนและอดัแน่นเป็นเน้ือ
เดียวกันท าให้มีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่าคาร์บอนทั่วๆไปจะกรองเอากล่ิน  สี  ครอรีน 
สารอินทรียต่์างๆท่ีท าใหร้สชาติของน ้าเปล่ียนไปและช่วยยดือายกุารใชง้านของเมมเบรน 

ขั้นตอนท่ี 4 : R.O. Membrane Filter ซ่ึงเป็นหวัใจของการกรองในระบบน้ีขนาดการกรองเล็ก
มากถึง  0.0001 ไมครอนซ่ึงสามารถกรองสารละลายจ าพวกโลหะหนักต่าง  ๆ  เช่น   ปรอท   ตะกัว่  
แคดเม่ียม ฯลฯ ในน ้ ารวมทั้งแบคทีเรีย ไวรัส  E-Coli, Samonella, Giardia Lamblia ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
โรคทอ้งร่วงและอ่ืนๆ 

ขั้นตอนท่ี 5 : TCR Filter คาร์บอนคุณภาพสูงช่วยในการปรุงแต่งรสของน ้าให้ดียิง่ข้ึนก่อน
การบริโภค 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการขจดัสารพิษต่างๆท่ีอยูใ่นน ้าของระบบกรอง
ต่างๆ 

  อาร์โอ เรซิล      คาร์บอน    ตกตะกอน       กลัน่   ต้ม 

ส่ิงปนเป้ือน 
สาเหตุของ

โรค 
ขจัด

สารพษิ 
ขจัด

สารพษิ 
ขจัด

สารพษิ     ขจัดสารพษิ 
     ขจัด
สารพษิ 

สามารถ
ขจัด

สารพษิ 

คลอรีน สารก่อมะเร็ง *** * *** * *** * 
คลอโรฟอร์ม มะเร็ง *** * *** * *** * 

แบคทีเรีย 

โรคติดต่อ
จากเช้ือ
แบคทีเรีย *** * ** * *** *** 

ไวรัส 
โรคติดต่อ

จากเช้ือไวรัส *** * * * *** *** 
ฟลูออไรด์ ฟันผุ *** *** * * *** * 
แคลเซียม เก๊าท ์ *** *** * * *** * 

ยาปราบศัตรูพชื 
น่ิว,ล าไส้
อกัเสบ *** * * *** *** * 

  อาร์โอ เรซิล      คาร์บอน    ตกตะกอน       กลัน่   ต้ม 

ส่ิงปนเป้ือน 
สาเหตุของ

โรค 
ขจัด

สารพษิ 
ขจัด

สารพษิ 
ขจัด

สารพษิ     ขจัดสารพษิ 
     ขจัด
สารพษิ 

สามารถ
ขจัด

สารพษิ 

ยาฆ่าแมลง 
ตบั,อาหาร
เป็นพิษ *** * *** * *** * 

ตะกัว่ 
ไต,ระบบ
ปราสาท *** *** * * *** * 

โซเดยีม 
หวัใจ,ความ
ดนัโลหิต *** *** * * *** * 

ซัลเฟต,แมกเน
เซียม 

ทางเดิน
อาหาร *** *** * * *** * 

แคดเมียม ปวดกระดูก *** *** * * *** * 
หมายเหตุ ::   *** ออกไดห้มด /  ** ไดบ้างส่วน /   *  ออกไม่ได ้

เอกสารอา้งอิง: Cascade Drinking Water Purification System 
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ข้อดีและข้อจ ากดัในการใช้เคร่ืองกรองน า้ระบบ Reverse Osmosis (RO) 
ข้อดี 

1. ระบบ RO. สามารถประหยดัสารเคมีไดม้ากเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบเคมีทัว่ๆไปในระบบ
เคมีจะตอ้งใชก้รดและด่างจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองสภาพแวดลอ้ม ส่วนระบบ 
RO. จะใชส้ารเคมีนอ้ยมากตน้ทุนการผลิตน ้ าจะตกอยูท่ี่ค่าไฟของป๊ัมน ้ า ซ่ึงกินไฟมากเพราะ
ความดนัสูงแต่เม่ือเทียบกบัราคาสารเคมีแลว้ยงัถูกกวา่มาก 

2. ระบบ RO. สามารถท าใหน้ ้ าบริสุทธ์ิโดยไม่ตอ้งเปล่ียนสถานะของน ้ าก่อน (nophase change) 
เหมือนอยา่งวธีิการกลัน่น ้าทัว่ๆไป 

3. ระบบ RO. ประกอบดว้ยอุปกรณ์ไม่ก่ีอยา่งจึงเป็นระบบท่ีกะทดัรัด เช่น ป๊ัมน ้ า มอเตอร์ วาล์ว
มาตรวดัอตัราการไหล เคร่ืองวดัค่าความน าไฟฟ้า (conductivity meter) เกจวดัความดนั ฯลฯ 

4. ช่างคุมเคร่ืองจกัรไม่จ  าเป็นต้องใช้ช่างฝีมือเพียงแต่ผ่านการอบรมเพียงระยะเวลาสั้ นๆก็
สามารถคุมเคร่ืองไดอุ้ปกรณ์อตัโนมติัจะช่วยในการควบคุมง่ายข้ึน 

ข้อจ ากดั 
1. ขอ้จ ากดัในเร่ืองความดนั โดยปกติถา้เป็นน ้ าทะเลจะตอ้งใชค้วามดนั 800 ถึง 1,000 PSI และ

ส าหรับน ้ ากร่อยธรรมดา จะใชค้วามดนัไม่เกิน 400 ถึง 600 PSI ซ่ึงในแง่ของการปฏิบติัแลว้ 
เราจะใช้ความดนั 200 PSI เหนือความดนัออสโมซิส (Osmosis Pressure) ดงันั้นระบบ RO. 
จึงไม่สามารถใช้กบัการแยกน ้ าท่ีมีความเขม้ขน้ของสารละลายสูงมากๆไดเ้พราะโครงสร้าง
ของเน้ือเยือ่จะไม่สามารถรับแรงดนัมากเกินไปได ้

2. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัอุณหภูมิของน ้ าก่อนเขา้สู่ระบบ เน้ือเยื่อแบบ ทินฟิล์ม คอมโพซิส (Thin 
Film Composite) ถ้าป้อนน ้ าท่ี มี อุณหภูมิเกินกว่าน้ีจะมีปัญหาเร่ืองเน้ือเยื่ออัดตัวแน่น 
(compaction) เป็นเหตุให้สารละลายผ่านออกมาได้มากข้ึนดงันั้นถ้าน ้ ามีอุณหภูมิสูงเกินไป
จะตอ้งลดอุณหภูมิลงก่อน 

3. ขอ้จ ากดัเก่ียวกับวสัดุท่ีใช้ท  าเมมเบรน เน้ือเยื่อท่ีใช้ในระบบ RO. จะเส่ือมคุณภาพเร็วมาก 
หากสัมผสักบัน ้ามนั หรือ จารบี จึงจ าเป็นตอ้งก าจดัไขมนัใดๆออกอยา่งเด็ดขาด 

6. ก าลงัการผลติ 
อตัราก าลงัผลิตของเคร่ืองผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดนั้นจะข้ึนอยูก่บัชัว่โมงการท างานของเคร่ือง 
โดยท่ีระบบรีเวอร์สออสโมซิสและโอโซนท่ีติดตั้งในโครงการน้ีมีก าลงัการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ 
2,000 ลิตรต่อชัว่โมง แสดงก าลงัการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดเป็นจ านวนขวดต่อชัว่เวลาการผลิต
ไดด้งัตารางท่ี  
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   ตารางท่ี 4.9 แสดงก าลงัผลิตของเคร่ืองกรองน ้าดว้ยระบบรีเวอร์ออสโมซิส 
ระยะเวลา
ท างาน 

ปริมาณน า้ทีผ่่านการ
กรอง 

จ านวนน า้ดื่ม 600 ซีซี. 
จ านวนน า้ดื่ม 600 ซี

ซี. 

(ช่ัวโมง) 
ด้วยระบบรีเวอร์สออส 

โมซิส (ลติร) 
ทีผ่ลติได้ (ขวด/วนั) ทีผ่ลติได้ (ขวด/เดือน) 

1 2,000 3,333 100,000 
2 4,000 6,667 200,000 
3 6,000 10,000 300,000 
4 8,000 13,333 400,000 
5 10,000 16,667 500,000 
6 12,000 20,000 600,000 
7 14,000 23,333 700,000 
8 16,000 26,667 800,000 
9 18,000 30,000 900,000 

10 20,000 33,333 1,000,000 
11 22,000 36,667 1,100,000 
12 24,000 40,000 1,200,000 
13 26,000 43,333 1,300,000 
14 28,000 46,667 1,400,000 
15 30,000 50,000 1,500,000 
16 32,000 53,333 1,600,000 
17 34,000 56,667 1,700,000 
18 36,000 60,000 1,800,000 
19 38,000 63,333 1,900,000 
20 40,000 66,667 2,000,000 
21 42,000 70,000 2,100,000 
22 44,000 73,333 2,200,000 
23 46,000 76,667 2,300,000 
24 48,000 80,000 2,400,000 
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7. ต้นทุนของสินค้า 
ราคาขวดพลาสติกใส (PET) 

- ขวด PET 600 CC ทรงเหล่ียม ขนาดปากขวด 30 mm. ราคาใบละ 1.85 บาท 
(บริษัท เวลโปรพลาสติก จ ากัดหมู่ ท่ี  10 77 ต าบล ต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน
จงัหวดั ล าพนู 51000) 

 
ตน้ทุนค่าน ้า  

- อัตราค่าน ้ าบาดาล 3.50 บาท /ลบ.ม. (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) 

- อัตราค่ าน ้ าป ระป าเฉ ล่ี ย  21.70 บาท /ลบ .ม .  (การป ระป าส่ วน ภู มิ ภ าค 
www.pwa.co.th) 

*หมายเหตุ 1 ลบ.ม. เท่ากบั 1,000 ลิตร 
 
ตน้ทุนค่าไฟฟ้า 

- อตัราค่าไฟฟ้า 
ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจประเภท 2 อุตสาหกรรมขนาดกลางซ่ึงมีความ

ตอ้งการพลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวตัตแ์ต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวตัตแ์ละมีปริมาณการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือนโดยต่อผ่านเคร่ืองวดัไฟฟ้า
เคร่ืองเดียว 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงอตัราค่าไฟฟ้าปกติค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าค่าพลงังานไฟฟ้าค่าบริการ 

แรงดัน 
ค่าความต้องการ
พลงังานไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า ค่าบริการ 

  (บาท/กิโลวตัต์) (บาท/หน่วย) 
(บาท/
เดือน) 

แรงดนัตั้งแต่ 69 กิโลโวลทข้ึ์น
ไป 175.17 2.6506 312.24 

แรงดนั 22 – 33 กิโลโวลท ์ 196.26 2.688 312.24 

แรงดนัต ่าากวา่ 22 กิโลโวลท ์ 221.5 2.716 312.24 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงอตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate : TOU)  

แรงดัน 
ค่าความต้องการพลงั

ไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า ค่าบริการ 

  (บาท/กิโลวตัต์) (บาท/หน่วย) 
(บาท/
เดือน) 

  Peak Peak Off Peak   

แรงดนัตั้งแต่ 69 กิโลโวลทข้ึ์น
ไป 74.14 3.5982 2.1572 312.24 
แรงดนั 22 – 33 กิโลโวลท ์ 132.93 3.6796 2.176 312.24 

แรงดนัต ่าากวา่ 22 กิโลโวลท ์ 210 3.8254 2.2092 312.24 
หมายเหตุ ขอ้มูลค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th  ณ.วนัท่ี 15 มีนาคม 2557 
 
อตัราขั้นต ่า : ค่าไฟฟ้าต ่าสุดตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 
เดือนท่ีผา่นมาส้ินสุดในเดือนปัจจุบนั 
  

กิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางนั้น การคิดค านวณอตัราค่าไฟฟ้า  แบ่งออกได ้2 อตัรา  ซ่ึง
ประกอบไปด้วย อัตราค่าไฟฟ้าปกติ และอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (Time of Use Rate : 
TOU)  ในการเลือกอตัราค่าไฟฟ้านั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะการใช้ไฟของผูป้ระกอบกิจการว่ากิจการมี
ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าเป็นแบบใด ในการศึกษาคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาไดค้  านวณค่าไฟฟ้าโดยการค านวณ
ค่าไฟฟ้า ตามอตัราปกติ เน่ืองจาก กิจการนั้นมีการท างานในช่วงเวลา 9.00- 17.00 น.  ซ่ึงพบวา่ อตัรา
ไฟฟ้าแบบปกตินั้น เหมาะสมกบักิจการผลิตน ้าด่ืม ดงัแสดงในตาราง 4.12 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าไฟฟ้าเฉล่ียในการผลิตน ้าด่ืมดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบโอโซน 

รายการ แรงดนั กระแสไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า 
ช่ัวโมงการ
ท างาน 

พลงังาน
ไฟฟ้า 

พลงังาน
ไฟฟ้า 

  (V) (A) (kW) (hr) 
(kW-hr) 
ต่อวนั 

(kW-hr) ต่อ
เดอืน 

ชุดจ่ายคลอรีน 220 5 1.1 12 13.2 396  

ป้ัมสูบน ้ าดิบ 220 7 1.5 12 18 
                                

540  
ชุดจ่ายเคมีป้องกนั

ตระกนั 220 5 1.1 8 8.8 
                                

264  
เคร่ืองรีเวอร์สออส

โมซิส 380 26 10 8 30 2,400  

ป้ัมสูบน ้ าดี 220 7 1.5 12 18 
                                

540  
เคร่ืองโอโซน     5 3 15 1,200 

รวม 103 5,340 

ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อขวดเฉล่ียในการท างาน 3 ชัว่โมงเท่ากบั 0.04 บาท 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อปี 

 
พลงังานไฟฟ้า อตัราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า 

  (kW-hr) ต่อเดือน หน่วยละ (บาท) ต่อเดือน ต่อปี 
ชุดจ่ายคลอรีน 396 3.94 1,560.24 18,722.88 
ป้ัมสูบน ้ าดิบ 540 3.94 2,127.60 25,531.20 
ชุดจ่ายเคมี

ป้องกนัตระกนั 
264 3.94 1,040.16 12,481.92 

เคร่ืองรีเวอร์
สออสโมซิส 

2,400 3.94 9,456.00 113,472.00 

ป้ัมสูบน ้ าดี 540 3.94 2,127.60 25,531.20 
เคร่ืองโอโซน 1,200 3.94 4,728.00 56,736.00 

รวม 5,340 
 

21,039.60 252,475.20 

จากตารางท่ี 4.13 สามารถสรุปไดว้า่ค่าใชจ่้ายทางดา้นค่าไฟฟ้าต่อปีอยูท่ี่ประมาณ 252,475 
บาท 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงตน้ทุนทางวตัถุดิบและไฟฟ้าในการผลิตน ้าด่ืมขนาด 600 ml เฉล่ียต่อขวด 
รายการ   ผลติ 8 ช่ัวโมง ผลติ 3 ช่ัวโมง 

ต้นทุนทางด้านวตัถุดิบ ราคา น า้ดื่มขนาด น า้ดื่มขนาด 
    600 ml (บาท) 600 ml (บาท) 

ค่าน ้าบาดาล 3.5บาท/ ลบ.ม. -  -  
ค่าน ้าประปา 21.7 บาท/ ลบ.ม. 0.01 0.01 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 3.94/หน่วย 0.03 0.04 
ค่าขวด PET 1.85บาท/ขวด 1.85 1.85 
ค่าฉลาก 0.16 บาท/ช้ิน 0.16 0.16 
ค่าฟิลม์หุม้แพค็ 80 บาท/กก. 0.17 0.17 

ต้นทุนทางด้านวตัถุดิบและไฟฟ้ารวม 2.21 2.22 
จากตารางท่ี 4.14 สามารถสรุปไดว้า่ตน้ทุนวตัถุดิบต่อขวดเท่ากบั2.22บาท 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดของสินทรัพยถ์าวร (รวม) 

 ล าดบั รายการ 
มูลค่าท่ีซ้ือหรือไดม้า 

(บาท) 
1 ท่ีดิน 7,000,000 
2 อาคาร 3,600,000 
3 อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
  หมอ้แปลงไฟฟ้า 400 KVA 240,000 
  ชุดอุปกรณ์เคร่ืองสูบน ้าบาดาล 75,700 
4 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต  
  (จากตารางท่ี4.7) 764,000 
5 อุปกรณ์ส านกังาน ไดแ้ก่  
  คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 70,000 
  เคร่ืองพิมพ ์(Printer) Cannon ix6560 6,500 
  เคร่ืองปรับอากาศติดผนงั MITSUBISHI 18,000 BTU 26,900 
  เคร่ืองโทรสาร Panasonic  6,000 
  พดัลม TOSHIBA 2 เคร่ือง 1,800 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) แสดงรายละเอียดของสินทรัพยถ์าวร (รวม) 

 ล าดบั รายการ 
มูลค่าท่ีซ้ือหรือไดม้า 

(บาท) 
  โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี 4 ชุด 40,000 

  
ตูเ้ก็บเอกสาร 
เคร่ืองท าน ้าเยน็ 

    4,500 
5,000 

  ชั้นวางของ 20,000 
  เคร่ืองถ่ายเอกสาร CANON ir2535 45,000 
  อ่ืนๆ 74,300 
6 ยานพาหนะ  
          รถกระบะ IZUZU 4 คนั ราคา@ 513,000 2,052,000 
  รวม 14,031,700 

 
จากตารางท่ี 4.15 สามารถสรุปการลงทุนในสินทรัพยอ์าคารท่ีดินและอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร

เป็นเงิน 14,031,700 บาท 
 
การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 

การวิเคราะห์ดา้นการจดัการเป็นขั้นตอนส าคญัอีกขั้นหน่ึงของโครงการลงทุน เน่ืองจากการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ มิใช่ว่ามีตลาดรองรับจะประสบผลส าเร็จไดใ้นทนัที จ  าเป็นจะตอ้งมีความ
พร้อมในด้านการบริหารงานลกัษณะต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และจ าหน่าย
ผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถทางการบริหารของผูบ้ริหารและระบบท่ีเหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิด
ความส าเร็จดงักล่าว ทั้งในแง่การปฏิบติังานประจ าวนั การพฒันาและการควบคุมภายในขององคก์ร 

ศักยภาพของผู้ประกอบการ 
1. ขยนัอดทนธุรกิจน ้ าด่ืมมีการแข่งขนักนัสูงผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีความขยนัและอดทนในการ

หาลูกคา้เพื่อท่ีจะขยายตลาด และสร้างฐานลูกคา้ใหแ้ขง็แกร่ง 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและรักงานบริการการบริการท่ีดีถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการ

ประกอบธุรกิจน ้าด่ืมเน่ืองจาก ตลาดน ้ าด่ืมนั้นถือวา่เป็นตลาดท่ีมีคู่แข่งมากในแต่ละเขตดงันั้น
ผูป้ระกอบการจึงควรมีการบริการและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 
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3. มีท าเลที่ตั้ งที่เหมาะสมตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนและมีเส้นทางขนส่งสะดวกเพื่อประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

 
รูปแบบการด าเนินงาน 

ตามโครงการมีการด าเนินงานในรูปแบบของนิติบุคคลโดยจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั ซ่ึง
จะตอ้งด าเนินการขอจดทะเบียนนิติบุคคลกบัส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั โดยมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วน
จ านวน 9,000,000 บาท และด าเนินการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจ านวน 8,000,000 บาท นอกจากน้ี
ตอ้งด าเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจดัตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ณ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
และจะต้องได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยจะต้องยื่นค าขอ
อนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารท่ีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั อีกทั้ งโครงตามโครงการจะมีการ
ด าเนินงานภายใต้มาตรฐาน GMP   นอกจากน้ีในการประกอบกิจการธุรกิจผลิตน ้ าด่ืมนั้ น
ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดต่อกบัหน่วยราชการดงัน้ี 

1. หน่วยงานท้องทีใ่นเร่ืองการขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารและการช าระภาษีโรงเรือน 
การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ผูป้ระกอบการจะตอ้งตรวจสอบว่าสถานท่ีผลิตอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินใดเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนจงัหวดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงเทพมหานครเป็นตน้และส่วนราชการทอ้งถ่ินนั้นมีขอ้ก าหนดใหก้ารผลิตอาหารตอ้งยื่น
ขออนุญาตหรือไม่โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมการของอนุญาตไม่เกิน 1,000 บาท แต่อัตราสูงสุดท่ี
กฎหมายก าหนดไวคื้อ 10,000บาท 

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ในกรณีท่ีส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารหรือโรงเรือนผูป้ระกอบการจะตอ้งเสีย
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมหากสถานประกอบการเขา้ข่ายโรงงานดูไดจ้ากจ านวนแรงมา้ของ
เคร่ืองจกัรสามารถแบ่งอออกเป็น 3 ประเภท 

โรงงานประเภท  1 มีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  5 – 20 แรงม้าหรือ
คนงานไม่เกิน 20 คนโรงงานประเภทน้ีไม่ตอ้งขออนุญาตแต่ตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

โรงงานประเภท 2 มีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 20 – 50 แรงมา้หรือคนงานไม่เกิน 50 
คนเม่ือจะเร่ิมประกอบกิจการโรงงานตอ้งแจง้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยู ่
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โรงงานประเภท 3 มีเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเกิน 50 แรงม้าหรือ
คนงานเกิน 50คนหรือโรงงานประเภท 1 และ 2 ท่ีมีการใชฟื้นข้ีเล่ือยหรือแกลบเป็นเช้ือเพลิง
ในการผลิตผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ขออนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได ้

การช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแต่ 500 บาทสูงสุด 50,000 บาทข้ึนอยูก่บัจ  านวนแรงมา้

ของเคร่ืองจกัร 
ค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ 150 บาทสูงสุด 18,000 บาทผูป้ระกอบกิจการโรงงาน

จ าพวกท่ี 2และ 3 ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปีตั้งแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงานถ้า
ผูป้ระกอบการมิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจะตอ้งเสียเงินเพิ่ม
อีกร้อยละหา้ต่อเดือน 

 
3. กรมทรัพยากรธรณี 

การขอใช้น ้ าบาดาลและการขออนุญาตเจาะน ้ าบาดาลในกรณีท่ีผูป้ระกอบการมี
ปัญหาเร่ืองน ้ า คือน ้ าประปาไปไม่ถึงหรือน ้ าประปาเขา้ถึงแต่ไม่เพียงพอต่อการผลิตสินคา้
ผูป้ระกอบการจะตอ้งขออนุญาตการใชน้ ้ าบาดาลกบักรมทรัพยากรธรณีท่ีกองควบคุมกิจการ
น ้าบาดาลหรือฝ่ายพฒันาน ้าบาดาลหรือทรัพยากรธรณีประจ าทอ้งท่ีหรืออุตสาหกรรมจงัหวดั 

4. กรมพฒันาธุรกจิการค้า เพื่อการจดัตั้งกิจการ 
5. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสาธารณสุขจังหวดั เพื่อการขออนุญาตผลิตอาหาร

และการขอเคร่ืองหมาย อย. ส าหรับสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเขา้ข่ายโรงงานผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ยืน่ขออนุญาตเป็นผูผ้ลิตอาหารต่อส านกัคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยู ่

 
ในการประกอบกิจการผลิตน ้ าด่ืมเพื่อใช้ในการบริโภคนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม

หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีหรือจีเอ็มพี  (Good Manufacturing Practice : GMP) ในการผลิตน ้ าด่ืมโดยมี
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

- สถานที่ผลิตและอาคารที่ผลิต จะตอ้งตั้งอยู่ในพื้นท่ีสะอาดไม่มีการสะสมของส่ิงเหลือใช้
หรือส่ิงปฏิกูลต่างๆรวมทั้งตอ้งมีวิธีป้องกนัส่ิงปนเป้ือนทั้งฝุ่ นละอองเช้ือโรคแมลงและสัตวน์ าโรค
สถานท่ีผลิตจะต้องถูกออกแบบก่อสร้างให้มีลักษณะง่ายต่อการท าความสะอาดนอกจากน้ีต้อง
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แบ่งแยกพื้นท่ีการผลิตเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนประการส าคญัตอ้งแยกพื้นท่ีส าหรับผลิต
สินคา้ออกจากบริเวณท่ีอยูอ่าศยัและหอ้งน ้าหอ้งส้วมอยา่งชดัเจน 

- เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต จะตอ้งมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบติังานติดตั้ง
ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมสามารถท าความสะอาดไดง่้ายและถูกลา้งท าความสะอาดฆ่าเช้ืออยา่งเพียงพอ
ทั้งก่อนและหลงัการผลิต 

- แหล่งน ้า แหล่งน ้ าท่ีน ามาใชผ้ลิตน ้ าด่ืมตอ้งห่างจากแหล่งโสโครกและส่ิงปฏิกูลโดยผูผ้ลิต
ตอ้งเก็บตวัอยา่ง น ้าไปตรวจวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมีกายภาพและจุลินทรียอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1คร้ัง 

- การปรับคุณภาพน ้า ผูป้ระกอบการตอ้งปรับคุณภาพของแหล่งน ้ าตามขอ้ 3 เพื่อก าจดัส่ิง
ปนเป้ือนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีกฎหมายก าหนด 

- ภาชนะบรรจุ ตอ้งท าจากวสัดุไม่มีพิษและไดรั้บการท าความสะอาดก่อนน ามาใช ้
- สารท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ ผูผ้ลิตจะตอ้งทดสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาดและ

การฆ่าเช้ือ 
-  การบรรจุ ดว้ยเคร่ืองบรรจุท่ีมีประสิทธิภาพและสะอาด 
- การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผูป้ระกอบการต้องตรวจวิเคราะห์น ้ าด่ืมท่ีผลิตทั้ งด้าน

จุลินทรีย ์เคมีฟิสิกส์เป็นประจ า 
- การสุขาภิบาล ผูผ้ลิตตอ้งมีวิธีก าจดัสัตวแ์ละแมลงรวมทั้งระบบก าจดัของเสียในโรงงานท่ี

เหมาะสมมีประสิทธิภาพและไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนกบัสินคา้ท่ีผลิต 
- บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผูป้ฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงรวมทั้ ง

จะตอ้งรักษาร่างกายให้สะอาดอยูเ่สมอในขณะท่ีผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานหากเขา้มาในพื้นท่ี
ผลิตก็ตอ้งรักษาความสะอาดของร่างกายดว้ยเช่นกนั 

- บันทึกและรายงาน ผูผ้ลิตตอ้งบนัทึกและรายงานเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์น ้ าสภาพการ
ท างานของเคร่ืองกรองหรือเคร่ืองฆ่าเช้ือโรครวมทั้งคุณภาพของน ้ าด่ืมทั้ งด้านเคมีฟิสิกส์และจุล
ชีววทิยา 
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6. กรมสรรพากร เช่นการเสียภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงเงินลงทุนเร่ิมแรกดา้นการจดัการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งบริษทั 

  รายการ จ านวนเงิน 

1 ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบก่อสร้าง 20,000 

2 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตขดุเจาะน ้าบาดาล 2,350 
3 ค่าด าเนินการขดุเจาะน ้าบาดาล 14,500 

4 ค่าด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า 31,300 

5 ค่าธรรมเนียมการใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงินร้อยละ 1.75 140,000 
6  ค่าธรรมเนียมในการจดัตั้งบริษทั 15,000 
7 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 

8 ค่าธรรมเนียมขออนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม 10,000 

  รวม 234,150 

4.3.1 รูปแบบของการบริหาร และเงินลงทุนเร่ิมแรกของการจัดการ 
เม่ือวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมโดยยึดหลกัความเป็นเจา้ของกิจการ เห็นว่าการจดทะเบียน

เป็นบริษทัจ ากดั เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัจ ากดัมีความน่าเช่ือถือกว่าเจา้ของคน
เดียวหรือหุ้นส่วนจ ากดั กิจการประเภทบริษทัจึงสามารถระดมเงินทุนไดสู้ง อีกทั้งบริษทัจ ากดัแยก
เจา้ของและกิจการออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด ท าใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีปัญหาใน
ตวัผูเ้ป็นหุ้นส่วนอีกด้วย ในการจดัตั้ งคร้ังน้ีมีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท โดยการของอนุญาต
จดัตั้งบริษทัจ ากดั มีขั้นตอนการของอนุญาตดงัน้ี 

1. จองช่ือ จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ (ผูเ้ร่ิมก่อการของจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ
จะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)  

2. ส่งหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 
3. จดัตั้งบริษทั และขอบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรบริษทั 
4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4.3.2 การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการก าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาคือการก าหนดภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบส าหรับพนกังานขององคก์ร

ในแต่ละต าแหน่งอยา่งไร จะจดักลุ่มงานหรือจดัโครงสร้างองคก์รให้มีลกัษณะอยา่งไรจึงจะเหมาะสม
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กบัความตอ้งการขององค์กร การจดัการองค์กรให้ดี จะช่วยไม่ให้เกิดการท างานซ ้ าซ้อนกนัจนเกิด
ความขดัแยง้ภายในองคก์ร นอกจากน้ียงัช่วยในการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน และเป็น
แรงจูงใจเพราะจะไดท้ราบโอกาสกา้วหนา้ไดเ้ล่ือนต าแหน่งในหนา้ท่ีงานของตนอีกดว้ย 
 
โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงแผนผงัแสดงการจดัโครงสร้างองคก์ร 

 
แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-  การสรรหาแรงงานพนกังานในธุรกิจผลิตน ้ าด่ืมประกอบดว้ยพนักงานฝ่ายธุรการพนักงาน
ฝ่ายผลิตและฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงในส่วนของพนักงานฝ่ายธุรการประกอบด้วยพนักงานฝ่ายบัญชี
พนกังานดูแลการตลาด ส าหรับพนกังานในโรงงานประกอบดว้ยพนกังานบรรจุพนกังานลา้งภาชนะ
พนกังานส่งของ พนกังานขบัรถผูป้ระกอบการอาจสรรหาพนกังานจากการประกาศรับสมคัรทางส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ประกาศรับสมัครหน้าโรงงานและจากส านักงานจัดหางานนอกจากคุณสมบัติทาง
ความสามารถแลว้ ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งค านึงถึงในการสรรหาแรงงาน คือ การคดัเลือกพนกังานท่ีมีความ
ขยนัและซ่ือสัตย ์
-  การคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับงานผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาลกัษณะของงานว่า
ควรใช้บุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นใดเพื่อให้เหมาะสมกบังานเช่นพนักงานบญัชีจะตอ้งมีความรู้

ผูจ้ดัการทัว่ไป (1คน) 

ฝ่ายธุรการ 

พนกังานบญัชี (1คน) พนกังานดูแลการตลาด (1คน) 

ฝ่ายการผลิต (4 คน) 

พนกังานบรรจุ 

พนกังานลา้งภาชนะ 

พนกังานส่งของ(4 คน) 

ฝ่ายช่างซ่อม

บ ารุง (2คน) 
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ความสามารถทางด้านบญัชีและมีความละเอียดรอบคอบช่างซ่อมบ ารุงควรมีความรู้ในเร่ืองของ
เคร่ืองจกัรเป็นอยา่งดีวางแผนดูแลรักษาเคร่ืองจกัรเพื่อยดือายกุารใชง้านไดน้านเป็นตน้ 
-  จ านวนแรงงาน ข้ึนอยู่กับขนาดของโรงงานก าลังการผลิตน ้ าด่ืมและตลาดรองรับสินค้า
อย่างไรก็ตามหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กโรงงานอาจใช้พนักงานประมาณ  13 คนประกอบไปด้วย
พนกังานดงัน้ี 

- ผูจ้ดัการทัว่ไป  1คน ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยทั้ งหมด
ภายในโรงงาน 

-พนกังานบญัชี  1 คน ท าหน้าท่ี จดบันทึก จ าแนก สรุป  และรายงาน
เหตุการณ์เก่ียวกบัการเงินท่ีเกิดข้ึนในกิจการทั้งหมด 

-  พนกังานฝ่ายการตลาด 1 คน ท าหน้าท่ีดูแลเร่ืองการติดต่อ จดัหาลูกค้า เพื่อให้
ยอดขายเป็นไปตามเป้า 

-  ช่างซ่อมบ ารุง  2 คนดูแลอุปกรณ์ในการผลิตและซ่อมแซมเม่ือเคร่ืองมี
ปัญหา 

-  พนกังานขนส่ง 4 คนท าหน้าท่ีส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะต้องคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความสามารถขบัรถและตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และควรมีการอบรมเร่ืองมารยาทและการวางตวั เพื่อให้สามารถปฏิบติักับลูกค้าได้อย่าง
ถูกตอ้งและเกิดความพึงพอใจ 

-  พนกังานฝ่ายผลิต 4 คนท าหนา้ท่ีบรรจุน ้าและลา้งภาชนะ 
 ในการบริหารแรงงานนั้ น นอกจะมีการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีต่างๆของกิจการแลว้ยงัตอ้งค านึงและให้ความส าคญัของการพฒันาพนกังาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งพนกังานเขา้อบรม เช่น การให้บริการลูกคา้ เร่ือง 5 ส. และการ
จดัไปดูงานตามโรงงานตน้แบบ เพื่อใหพ้นกังานน าความรู้ท่ีไดม้าใชก้บัสถานประกอบการ 

- เงินเดือนและค่าตอบแทน 
- ผูจ้ดัการทัว่ไป   1 คน เดือนละ 20,000 บาท 
-  พนกังานบญัชี  1 คนเดือนละ 10,000 บาท 
-  พนกังานฝ่ายการตลาด 1 คน เดือนละ 10,000 บาท 
-  ช่างซ่อมบ ารุง  2 คนเดือนละ 12,000 บาท 
-  พนกังานขนส่ง 4 คนเดือนละ 9,000 บาท 
-  พนกังานฝ่ายผลิต 4 คนเดือนละ 9,000 บาท 
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 ในส่วนของสวสัดิการ พนกังานทุกคนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ประกนัสังคม โดยบริษทัจะ
ออกเงินประกนัสังคมให ้โดยคิดเป็น 4% ของเงินเดือน  
- เวลาปฏิบัติงาน 
  วนัจนัทร์- วนัเสาร์ เวลา 8.00 –17.00 น. 
ตารางท่ี 4.17 แสดงการประมาณการค่าแรง  

ต าแหน่ง จ านวน อตัรา
เงินเดือน 

เงินเดือนจ่าย 

ต่อเดือน ต่อปี 
1. ผูจ้ดัการทัว่ไป 1 20,000 20,000 240,000 

2. พนกังานบญัชี 1 10,000 10,000 120,000 

3. พนกังานฝ่ายการตลาด 1 10,000 10,000 120,000 

4. ช่างซ่อมบ ารุง 2 12,000 24,000 288,000 

5. พนกังานขนส่ง 4 9,000 36,000 432,000 

6. พนกังานฝ่ายผลิต 4 9,000 36,000 432,000 

รวม   136,000 1,632,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

61 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงการประมาณ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อเดือนและต่อปีในปีท่ี1 
  

รายการ 
ค่าใชจ่้าย 

  ต่อเดือน ต่อปี 
1 เงินเดือนพนกังาน 136,000 1,632,000 
2 เงินสมทบประกนัสังคม (4% ของเงินเดือน) 5440 65,280 
3 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   20000 
4 ภาษีป้าย ขนาด 1.5m x 8 m (ภาษาไทย)   720 
5 ภาษีอุตสาหกรรม   1000 
6 ค่าน ้ามนั 50,000 600,000 
7 ค่าโทรศพัท ์ 1,000 12,000 
8 ค่าไฟฟ้า 21,040 252,475 
8 ค่าประกนัอุบติัเหตุรถยนต ์พ.ร.บ. และต่อทะเบียนรถ   18,400 
9 ค่าซ่อมและดูแลรักษารถ   20,000 

10 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   110,000 
  รวม   2,731,875 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่โครงการมีค่าใชจ่้ายในการบริหารและจดัการเท่ากบั2,731,875
บาท ต่อปี 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดสมมุติฐานเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายทางดา้นเงินเดือนเพิ่มข้ึน 5% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกบัเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนและเป็น
การสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ใหพ้นกังานมีก าลงัใจในการท างาน 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มข้ึน 5% ต่อปี เพิ่มข้ึนตามปริมาณของงานท่ีเพิ่มข้ึน
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การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน 

จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ือตน้ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจดัการ สามารถ
น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ดา้นการเงิน เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน  
ขั้นตอนการประเมินการลงทุน 
 การประเมินการลงทุน จะใช้วิเคราะห์ผลตอบแทน (Return on Investment Analysis) เป็น
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อดูว่าโครงการท่ีจดัท าข้ึนมีความคุม้ทุนหรือไม่โดยมี
ขั้นตอนในการวเิคราะห์ไดแ้ก่ 

1. การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนั ( Net Present Value: NPV) คือ ผลรวมของค่าปัจจุบนั 
กระแสเงินสดสุทธิ ทั้งกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ในแต่ละปีตลอด
อายุโครงการ หรือ คือ ผลต่างระหวา่งค่าปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสดบัสุทธิทั้ง
โครงการกบัค่าเงินปัจจุบนัของเงินลงทุน โดย NPV ควรมีค่าเป็นบวก 

2. การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (Internal Rate of Return: 
IRR) คือ อตัราลดค่าท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสุทธิตลอดอายุโครงการ
เท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายลงทุนตอนแรกของโครงการ โดย IRR ควรมีค่า
สูงกวา่ตน้ทุนของเงินทุน 

3. การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discounted Payback Period: DPB) คือ 
ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการสามารถชดเชยกระแสเงินสดจ่าย
ลงทุนสุทธิตอนเร่ิมระยะเวลาโครงการพอดี โดยน ากระแสเงินสดรับสุทธิจาก
โครงการในแต่ละปีมาคิดลดให้เป็นค่าปัจจุบนั แล้วเปรียบเทียบกบัเงินสดท่ีจ่าย
ลงทุนเม่ือเร่ิมโครงการวา่จะใชร้ะยะเวลานานเท่าใดจึงจะคุม้กบัค่าเงินลงทุนตอน
แรกโดยระยะเวลาคืนทุนควรจะสั้นกวา่ หรือเท่ากบัระยะเวลาคืนทุนท่ีก าหนด  

4. การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) คือการวิเคราะห์หาจุด หรือระยะเวลา
ท่ีรายไดห้รือยอดขายรวมเท่ากบัตน้ทุนรวม หรือเป็นจุดท่ีก าไรจากการด าเนินงาน
เท่ากบัศูนยพ์อดี การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนเป็นการวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งรายได ้ตน้ทุนการผลิตและผลก าไรเพื่อก าหนดการผลิตท่ีเหมาะสม 

5. อัต ร า ส่ วน ผ ลป ระ โยช น์ ต่ อ ต้น ทุ น  (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio ห รือ 
Profitability Index: PI) คืออัตราส่วยระหว่ามูลค่าปัจจุบันของรายได้กับมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าใชจ่้ายของโครงการ ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจคือ PI มากกวา่ 1 
แสดงวา่มีผลประโยชน์มากกวา่ตน้ทุนเกิดข้ึนจากโครงการ 
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6. การวิ เคราะ ห์ ความไว (Sensitivity Analysis) คื อการวิ เคราะ ห์ ในกรณี  ถ้ า
ผลตอบแทนหรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามการประมาณแล้ว จะมี
ผลกระทบต่อผลลพัธ์ของการลงทุนเช่นไร ความเส่ียงในท่ีน้ีจะหมายถึงความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากโครงการ 

7. สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน ้ าด่ืม ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่วา่มีความเป็นไปไดห้รือไม่ในการด าเนินงาน  

สมมุติฐานการลงทุน 

 การศึกษาโครงการการลงทุนในโรงงานผลิตน ้ าด่ืมดว้ยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส 
และระบบโอโซนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ไดต้ั้งสมมุติฐานการศึกษาดงัน้ี 

1. โครงการน้ีมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 10 ปี 
2. โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่ศูนย ์
3. โครงการมีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมากกวา่ 15% 
4. ยอดขายเติบโตร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลา 10 ปี 
5. ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธีิเส้นตรง  
6. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆก าหนดให้เพิ่มข้ึน 5% ต่อปี 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูป้ระกอบการธุรกิจน ้ าด่ืม พบวา่มีอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนประมาณ 15% ทางโครงการจึงไดต้ั้งสมมุติฐานในการลงทุนโดยให้มีอตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการมากกวา่ 10% 

 
เงินลงทุนในโครงการและแหล่งทีม่าของเงินลงทุน 
การประมาณการเงินลงทุนเร่ิมแรก 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เงินลงทุนเร่ิมแรกมาจากทางดา้นเทคนิค ทางดา้นการจดัการ และ
ทางดา้นการเงิน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เงินลงทุนเร่ิมแรกทางดา้นเทคนิค 
- ท่ีดิน     7,000,000 บาท 
- อาคาร     3,600,000 บาท 
- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้     315,700  บาท 
- เคร่ืองจกัรในการผลิต    764,000   บาท 
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- อุปกรณ์ส านกังาน      300,000  บาท 
- ยานพาหนะ 4 คนั    2,052,000 บาท 
- เงินสดหมุนเวยีนขั้นต ่า   2,731,875 บาท  

รวม เงินทุนเร่ิมแรกทางดา้นเทคนิค  16,763,575 บาท  
2. เงินทุนเร่ิมแรกทางดา้นการจดัการ 

- ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบก่อสร้าง    20,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งน ้าบาดาล    16,850 บาท 
- ค่าธรรมเนียมติดตั้งระบบไฟฟ้า    31,300 บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการจดัตั้งบริษทั    16,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 140,000 บาท 

รวมเงินทุนเร่ิมแรกทางดา้นการจดัการ   234,150 บาท 
  รวมเงินทุนเร่ิมแรก              16,997,725 บาท 
 
 สินทรัพยถ์าวรสามารถคิดค่าเส่ือมราคา ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดใหคิ้ดค่าเส่ือมราคา
แบบเส้นตรง ซ่ึงระยะเวลาในการคิดค่าเส่ือมราคาจะแตกต่างกนัตามประเภทของสินทรัพยถ์าวร
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงการค านวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวรในปีท่ี 1 และอตัราค่าเส่ือมราคาต่อ
ปีของสินทรัพยถ์าวรแต่ละประเภท  

ประเภทสินทรัพยถ์าวร มูลค่าสินทรัพย ์ อตัราค่าเส่ือม ค่าเส่ือมราคา 
   ราคาต่อปี   

ท่ีดิน250 ตารางวา (@28,000) 7,000,000 - - 
อาคาร450 ตารางเมตร (@8,000) 3,600,000 10% 360,000 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 1,079,700 25% 269,925 
คอมพิวเตอร์ 2 ชุด (@35,000) 
ยานพาหนะ 4 คนั (@513,000) 
อุปกรณ์ส านกังานอ่ืนๆ 

70,000 
2,052,000 
230,000 

33.33% 
25% 
20% 

23,333 
513,000 
46,000 

รวม 14,031,700  1,212,258 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร ตลอดอายโุครงการ 
ปีท่ี ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือม 

  อาคาร เคร่ืองมือ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์
ส านกังาน รวม ราคาสะสม 

ปีท่ี 1 360,000 269,925 23,333 513,000 46,000 1,212,258 1,212,258 
ปีท่ี 2 360,000 269,925 23,333 513,000 46,000 1,212,258 1,456,740 
ปีท่ี 3 360,000 269,925 23,333 513,000 46,000 1,212,258 2,185,110 
ปีท่ี 4 360,000 269,924   512,999 46,000 1,188,923 2,913,480 
ปีท่ี 5 360,000       45,999 405,999 3,641,850 
ปีท่ี 6 360,000         360,000 3,959,820 
ปีท่ี 7 360,000         360,000 4,277,790 
ปีท่ี 8 360,000         360,000 4,595,760 
ปีท่ี 9 360,000         360,000 4,913,730 
ปีท่ี 10 359,999         359,999 5,231,700 

 
แหล่งทีม่าของเงินทุน 
 เงินทุนระยะยาวมีท่ีมา  2 แหล่ง คือ จากการขอสินเช่ือระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์
และจากส่วนของเจา้ของ ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีความตอ้งการใช้เงินทุนเร่ิมแรก 17,000,000 บาท 
โดยแบ่งเป็นการลงทุนจากส่วนของเจา้ของ 9,000,000 บาท และจากการขอสินเช่ือระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย ์8,000,000 บาท ในส่วนของสินเช่ือระยะยาวจากธนาคารพาณิชยน์ั้น ไดท้  าการกู้
เงินระยะยาวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นระยะเวลาในการกู้ 7 ปีโดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากับ 
MLR+1.5% ต่อปี หรือเทียบเท่ากับ 7.25%+ 1.5% = 8.75% ต่อปี (MLR ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม2556
เท่ากบั 7.25% ต่อปี) และมีค่าธรรมเนียมในการขอสินเช่ือ 1.5% ของวงเงินท่ีขอสินเช่ือ 
 เงินทุนจากส่วนของเจา้ของนั้นมาจากการออกหุ้นสามญัจ านวน 900,000 หุ้น มีราคา
พาร์เท่ากบั 10 บาท โดยขายหุ้นแบบเฉพาะสมาชิกผูก่้อตั้งบริษทั ในแต่ละปีจะมีการจ่ายเงินปันผล
ในปีท่ี  1 เท่ากบั 1 บาทต่อหุน้และเงินปันผลมีอตัราเฉล่ีย 5% ต่อปี 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
แหล่งทีม่าของเงินทุน จ านวนเงิน 

1. เงินกูร้ะยะยาว 8,000,000 
2. หุน้สามญั (900,000 หุน้ @ 10 บาท) 9,000,000 

รวมเงินทุนทั้งหมด 17,000,000 

 
กิจการกูเ้งินระยะเวลายาวจากธนาคารพาณิชยจ์  านวน 8,000,000 บาท ระยะเวลา 7 ปี อตัราดอกเบ้ีย 
8.75%  ฉะนั้น กิจการจะตอ้งจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียแก่ธนาคารพาณิชยเ์ท่ากบั 
 

สูตร จ  านวนเงินท่ีตอ้งช าระต่องวด  = 
เงินตน้

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴(8.75%,7)
 

     = 
8,000,000

5.0763
 

     = 1,575,935บาทต่อปี 
ในแต่ละปี กิจการจะตอ้งช าระเงินตน้และดอกเบ้ียปีละ 1,575,935 บาทและเป็นการช าระในลกัษณะ
ลดตน้ลดดอก 
ตารางท่ี 4.22 แสดงดอกเบ้ียจ่าย เงินตน้และมูลค่าคงเหลือของเงินกูร้ะยะยาว 

ปีที่ จ านวนเงินที่ ดอกเบีย้จ่าย เงินต้น เงินกู้ระยะยาว 
  ต้องจ่ายต่อปี     คงเหลอื 

1 1,575,935             1,103,155                 472,781              7,527,219  
2 1,575,935                945,561                 630,374              6,896,845  
3 1,575,935                787,968                 787,968              6,108,878  
4 1,575,935                630,374                 945,561              5,163,317  
5 1,575,935                472,781              1,103,155              4,060,162  
6 1,575,935                315,187              1,260,748              2,799,414  
7 1,575,935                157,594              1,418,342              1,381,073  
8 1,381,073                           -                1,381,073                            -    
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ต้นทุนของเงินทุนระยะยาว 
 แหล่งท่ีมาของเงินทุนระยะยาวจ านวน 17,000,000 บาทมาจาก 2 แหล่ง คือ เงินกูร้ะยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ละการออกหุน้สามญั สามารถค านวณหาตน้ทุนของระยะยาวโดยเฉล่ีย 
(WACC) ไดด้งัน้ี 
แสดงการค านวณหาตน้ทุนของเงินทุนในการออกหุ้นสามญั 

สูตร 𝑘𝑠 =  
𝐷1

𝑃0
+ 𝑔 

  =  
1.05

10
+ 0.05 

  = 15.5% 
 
ตาราง ท่ี 4.23 แสดงการค านวณหาตน้ทุนระยะยาวโดยเฉล่ีย (WACC) 

แหล่งเงินทุน 
สัดส่วน ตน้ทุนของเงินทุน ตนุ้ทนของเงินทุน 
การลงทุน ก่อนภาษี หลงัภาษี ถ่วงน ้าหนกั 

การกูเ้งินระยะยาว 47 8.75 7.00 3.29 
การออกหุน้สามญั 53 15.50 15.50 8.215 

ตน้ทุนของเงินทุนระยะยาวโดยเฉล่ีย (WACC) 11.505 
 
จากสูตร   WACC  =  w d k d(1-T) + w p k p + w c k s 
 
การประมาณการกระแสเงินสด 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์รายรับ ประมาณตน้ทุนของสินคา้ขาย(ตารางท่ี 4.13)ค่าใช้จ่ายในดา้น
การจดัการ (ตารางท่ี 4.17 และตาราง 4.18) ภาษีจ่าย (ตารางท่ี 4.19 ) ค่าเส่ือม (ตารางท่ี 4.21) และ
ดอกเบ้ียจ่าย (ตารางท่ี 4.23) สามารถประมาณการงบทางบญัชีไดด้งัน้ี 

1. งบก าไรขาดทุนตลอดโครงการ 
2. งบกระแสเงินสดตลอดอายุโครงการ 
3. งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ 
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          ตารางท่ี 4.24 แสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายโุครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10

รายได้ :

รายไดจ้ากการขาย 13,500,000  14,850,000  16,335,000  17,968,500  19,765,350  21,741,885  23,916,075  26,307,683  28,938,450  31,832,295  

13,500,000  14,850,000  16,335,000  17,968,500  19,765,350  21,741,885  23,916,075  26,307,683  28,938,450  31,832,295  

ค่าใช้จ่าย :

ตน้ทนุขาย 7,956,000    8,751,600    9,626,760    10,589,436  11,648,380  12,813,218  14,094,540  15,503,994  17,054,393  18,759,833  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,178,283    4,078,721    4,220,038    4,345,086    3,717,964    3,835,558    4,007,329    4,187,690    4,377,068    4,575,915    

รวมคา่ใช้จ่าย 12,134,283  12,830,321  13,846,798  14,934,522  15,366,344  16,648,775  18,101,870  19,691,684  21,431,462  23,335,747  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 1,365,717    2,019,679    2,488,202    3,033,978    4,399,006    5,093,110    5,814,205    6,615,998    7,506,988    8,496,548    

ดอกเบีย้จ่าย 1,103,155    945,561       787,968       630,374       472,781       315,187       157,594       -                -                -                

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 262,562       1,074,118    1,700,234    2,403,604    3,926,226    4,777,923    5,656,612    6,615,998    7,506,988    8,496,548    

ภาษเีงินได้ 20% 52,512          214,824       340,047       480,721       785,245       955,585       1,131,322    1,323,200    1,501,398    1,699,310    

ก าไร(ขาดทุน)-สุทธิ 210,050       859,294       1,360,188    1,922,883    3,140,981    3,822,338    4,525,290    5,292,799    6,005,591    6,797,238    

รายการ
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        ตารางท่ี 4.25 แสดงงบกระแสเงินสดตลอดอายโุครงการ 

 
 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรขาดทนุ 210,049.84          859,294.43        1,360,187.51   1,922,883.11   3,140,980.50   3,822,338.33      4,525,289.51   5,292,798.72    6,005,590.74   6,797,238.15    

รายการปรับกระทบยอดก าไรสุทธิ

บวก คา่ใช้จ่ายท่ีไมเ่ป็นเงินสด

: คา่เส่ือมราคา 1,212,258.00      1,212,258.00     1,212,258.00   1,188,923.00   405,999.00      360,000.00         360,000.00       360,000.00       360,000.00      359,999.00        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 52,512.46            214,823.61        340,046.88       480,720.78      785,245.13      955,584.58         1,131,322.38   1,323,199.68    1,501,397.69   1,699,309.54    

หัก ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน (607,500.00)        (668,250.00)       (735,075.00)     (808,582.50)     (889,440.75)    (978,384.83)        (1,076,223.38)  (1,183,845.71)  (1,302,230.25) (1,432,453.28)   

กระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 867,320.30          1,618,126.04     2,177,417.39   2,783,944.39   3,442,783.88   4,159,538.08      4,940,388.52   5,792,152.69    6,564,758.18   7,424,093.41    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

หัก เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (14,022,100.00)  

กระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (14,022,100.00)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

บวก กระแสเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 9,000,000.00      

กระแสเงินสดรับจากการกูย้มื 8,000,000.00      

หัก เงินสดจ่ายเงินปันผล (450,000.00)       (472,500.00)     (496,125.00)     (520,931.25)    (546,977.81)        (574,326.70)     (603,043.04)     (633,195.19)     (664,854.95)      

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มื (472,780.50)        (630,374.00)       (787,968.00)     (945,561.00)     (1,103,155.00) (1,260,748.00)    (1,418,342.00)  (1,381,071.50)  -                     -                      

กระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 16,527,219.50    (1,080,374.00)   (1,260,468.00)  (1,441,686.00) (1,624,086.25) (1,807,725.81)    (1,992,668.70)  (1,984,114.54)  

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,372,439.80      537,752.04        916,949.39       1,342,258.39   1,818,697.63   2,351,812.27      2,947,719.81   3,808,038.15    6,564,758.18   7,424,093.41    

เงินสดคงเหลือตน้งวด 3,372,439.80     3,910,191.84   4,827,141.23   6,169,399.62   7,988,097.25      10,339,909.52 13,287,629.33 17,095,667.48 23,660,425.66  

เงินสดคงเหลือปลายงวด 3,372,439.80      3,910,191.84     4,827,141.23   6,169,399.62   7,988,097.25   10,339,909.52    13,287,629.33 17,095,667.48 23,660,425.66 31,084,519.07  

รายการ
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           ตารางท่ี 4.26 แสดงงบแสดงฐานะทางงการเงินตลอดอายโุครงการ 
สินทรัพย์ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10

สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,372,440         4,465,179         5,835,555         7,572,842         9,719,401         12,175,409      15,145,929      18,898,868      24,691,077      31,251,148      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 607,500            668,250            735,075            808,583            889,441            978,385            1,076,223         1,183,846         1,302,230         1,432,453         

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 3,979,940         5,133,429         6,570,630         8,381,424         10,608,842      13,153,794      16,222,152      20,082,714      25,993,307      32,683,601      

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

ท่ีดิน อาคาร พาหนะ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 14,031,700      14,031,700      14,031,700      14,031,700      14,031,700      14,031,700      14,031,700      14,031,700      14,031,700      14,031,700      

คา่เส่ือมราคาสะสม (1,212,258)       (2,424,516)       (3,636,774)       (4,825,697)       (5,231,696)       (5,591,696)       (5,951,696)       (6,311,696)       (6,671,696)       (7,031,695)       

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 12,819,442      11,607,184      10,394,926      9,206,003         8,800,004         8,440,004         8,080,004         7,720,004         7,360,004         7,000,005         

รวมสินทรัพย์ 16,799,382      16,740,613      16,965,556      17,587,427      19,408,846      21,593,798      24,302,156      27,802,718      33,353,311      39,683,606      

หนีสิ้นและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มิจากสถาบนัการเงิน 7,527,220         6,896,846         6,108,878         5,163,317         4,060,162         2,799,414         1,381,072         -                     -                     -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 52,512              214,824            340,047            480,721            785,245            955,585            1,131,322         1,323,200         1,501,398         1,699,310         

รวมหน้ีสิน 7,579,732         7,111,669         6,448,924         5,644,037         4,845,407         3,754,998         2,512,394         1,323,200         1,501,398         1,699,310         

ส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน

หุ้นจดทะเบียนช าระแลว้ 900,000 หุ้น 9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 210,050            619,344            1,507,032         2,933,790         5,553,839         8,829,200         12,780,162      17,469,918      22,842,314      28,974,697      

รวมส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน 9,210,050         9,619,344         10,507,032      11,933,790      14,553,839      17,829,200      21,780,162      26,469,918      31,842,314      37,974,697      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน 16,789,782      16,731,013      16,955,956      17,577,827      19,399,246      21,584,198      24,292,556      27,793,118      33,343,711      39,674,006      
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ตารางท่ี 4.27 แสดงกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 
ปีที่ กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 3,372,440 
ปีท่ี 2 4,465,179 
ปีท่ี 3 5,835,555 
ปีท่ี 4 7,572,842 
ปีท่ี 5 9,719,401 
ปีท่ี 6 12,175,409 
ปีท่ี 7 15,145,929 
ปีท่ี 8 18,898,868 
ปีท่ี 9 24,691,077 
ปีท่ี 10 31,251,148 
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การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการการลงทุน โรงงานผลิตน ้ าด่ืมดว้ย
ระบบรีเวอร์ออสโมซิส และระบบโอโซน ในจงัหวดัเชียงใหม่ จะใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 3 
เคร่ืองมือ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) และระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) 
 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 จากการค านวณหาเงินลงทุนเร่ิมแรก กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน (ตารางท่ี ) 
และตน้ทุนของเงินทุนระยะยาวโดยเฉล่ีย (WACC) (ตารางท่ี) สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) ไดด้งัน้ี 
 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ =  
 

NPV  = 3,372,440

(1+0.115)
1 +

4,465,179

(1+0.115)2
+

5,835,555

(1+0.115)3
+

7,572,842

(1+0.115)4
+

9,719,401

(1+0.115)5
+

12,175,409

(1+0.115)6
+

15,145,929

(1+0.115)7
+

18,898,868

(1+0.115)8
+

24,691,077

(1+0.115)9
+

31,251,148

(1+0.115)10
 – 

17,000,000 
  =    45,474,164 บาท 

ตารางท่ี 4.28 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 

รายการ ปีที ่1  ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5  

กระแสเงนิสดสุทธิ 
       

3,372,440  
       

4,465,179  
       

5,835,555  
       

7,572,842  
       

9,719,401  

มูลค่าปัจจุบันในแต่ละปี 
       

3,024,610  
       

3,591,610  
       

4,209,762  
       

4,899,586  
       

5,639,819  

      
รายการ ปีที ่6  ปีที ่7  ปีที ่8  ปีที ่9  ปีที ่10  

กระแสเงนิสดสุทธิ 
     

12,175,409  
     

15,145,929  
     

18,898,868  
     

24,691,077  
     

31,251,148  

มูลค่าปัจจุบันในแต่ละปี 
       

6,336,280  
       

7,069,226  
       

7,911,100  
       

9,269,712  
     

10,522,460  

*หมายเหตุ เงินทุนเร่ิมตน้โครงการ 17,000,000 บาท อตัราส่วนลด 11.505% 
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มูลค่าปัจจุบนัรวม = 3,024,610 + 3,591,610 + 4,209,762 + 4,899,586 + 5,639,819 +  
  6,336,280 + 7,069,226 + 7,911,100 + 9,269,712 +       

   10,522,460 
   = 62,474,164 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  = 62,474,164 – 17,000,000 
   = 45,474,164 

ผลของการประเมินดว้ยวิธีหาค่าปัจจุบนั ถา้  NPV เท่ากบั 0 หมายถึง การลงทุนนั้นให้ผลตอบแทน
ท่ีเจ้าของโครงการต้องการ หากค่าปัจจุบันท่ีได้มีค่าเป็นบวก ควรลงทุนโครงการนั้น เพราะให้
ผลตอบแทนเกินท่ีตอ้งการ ดงันั้นโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตน ้ าด่ืมดว้ยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส 
และระบบโอโซนมีมูลค่าสุทธิ 45,474,164บาท ซ่ึงมีค่าเป็นบวกดงันั้นจึงสามารถลงทุนในโครงการ
น้ีได ้

ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index หรือ PI) คือ ดชันีท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดรับรวมทั้งโครงการกบัค่าปัจจุบนัของเงินลงทุน 

PI = 62,474,164 / 17,000,000 
 = 3.67 เท่า 

โครงการลงทุนในธุรกิจผลิตน ้าด่ืมดว้ยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส และระบบโอโซนมีมูลค่าดชันีการ
ท าก าไร คือ 3.67 เท่า จากผลการค านวณพบว่าค่าดชันีมากกว่าหน่ึง แสดงว่า โครงการน้ีมีมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับรวมมากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินจ่ายรวม หรือมีผลประโยชน์
รวมมากกวา่ตน้ทุนเม่ือคิดเป็นปัจจุบนั ดงันั้น สามารถท่ีจะลงทุนได ้

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
จากการค านวณหาเงินลงทุนเร่ิมแรก กระแสเงินสดสุทธิ (ตารางท่ี 4.23) สามารถค านวณหา

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ไดด้งัน้ี 
 

𝐶𝑜 =  ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1
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 Co = 
3,372,440

(1+𝐼𝑅𝑅)1 +
4,465,179

(1+𝐼𝑅𝑅)2 +
5,835,555

(1+𝐼𝑅𝑅)3 +
7,572,842

(1+𝐼𝑅𝑅)4 +
9,719,401

(1+𝐼𝑅𝑅)5 +

12,175,409

(1+𝐼𝑅𝑅)6 +
15,145,929

(1+𝐼𝑅𝑅)7 +
18,898,868

(1+𝐼𝑅𝑅)8 +
24,691,077

(1+𝐼𝑅𝑅)9 +

31,251,148

(1+𝐼𝑅𝑅)10  

IRR = 40.35% 

 ในการประเมินโครงการดว้ยการพิจารณาอตัราผลตอบแทนโครงการ หากอตัรา
ผลตอบแทนของโครงการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ หรือตน้ทุนของเงินทุน (k>r) ก็ควร
ลงทุนโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตน ้าด่ืมดว้ยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส และระบบโอโซนมีตน้ทุน
ของเงินทุนเท่ากบัร้อยละ 11.505 ซ่ึงจากการค านวณพบวา่ ผลตอบแทนโครงการเท่ากบั 40.35% ซ่ึง
สูงกวา่ตน้ทุนของเงินทุน ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะลงทุนโครงการน้ีได ้

การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน  
 เป็นการวิเคราะห์ความไวลกัษณะหน่ึง เพื่อให้ทราบปริมาณการขายท่ีก่อใหเ้กิดการคุม้
ทุนพอดีของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี ซ่ึงทางผูจ้ดัท าโครงการไดก้ าหนดราคาขายอยูท่ี่ขวดละ 
3.75บาทและมีตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบเฉล่ียขวดละ 2.21บาท สามารถหาจุดคุม้ทุนไดด้งัน้ี 
 สูตร X = F/(P-V) 
 เม่ือ  X =  ปริมาณขาย ณ จุดคุม้ทุน 
   F = ตน้ทุนคงท่ี 
   P = ราคาขายต่อหน่วย 
   V = ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วย 

ตารางท่ี 4.29 แสดงการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนในแต่ละปี 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช้จ่ายด้านการจดัการ 2,966,025 2,866,463 3,007,780 3,156,163 3,311,965 

จุดคุ้มทุนโครงการ (ขวด) 1,925,990 1,861,340 1,953,104 2,049,457 2,150,627 

      รายการ ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

ค่าใช้จ่ายด้านการจดัการ 3,475,558 3,647,329 3,827,690 4,017,068 4,215,916 

จุดคุ้มทุนโครงการ (ขวด) 2,132,244 2,237,625 2,348,276 2,464,459 2,586,451 
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ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) 
 จากการค านวณหาเงินลงทุนเร่ิมแรก กระแสเงินสดสุทธิสามารถค านวณหาระยะเวลา
ในการคืนทุน (Payback Period) ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงการค านวณระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) 

ปีที่ เงินทุนเร่ิมแรก กระแสเงินสดสุทธิ คงเหลอื 

ปีท่ี 0 17,000,000.00 
 

  

ปีท่ี 1   3,372,439.80 13,627,560.20 

ปีท่ี 2   3,910,191.84 9,717,368.36 

ปีท่ี 3   4,827,141.23 4,890,227.13 

ปีท่ี 4   6,169,399.62 -1,279,172.49 

ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 10 เดือน 

 
การวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 
 เป็นการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของก าไรอนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ในตวัแปรต่างๆ ซ่ึงในการวิเคราะห์ความไวของโครงการการลงทุนการผลิตน ้ าด่ืมดว้ยระบบ รีเวอร์
สออสโมซิสและระบบโอโซน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จะวิเคราะห์โดยการพิจารณา
การเปล่ียนแปลงของตวัแปรแต่ละตวัเม่ือตวัแปรอ่ืนๆคงท่ีซ่ึงมีผลต่างการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV)ดชันีการท าก าไร (PI)และอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) โดยพิจารณา
ตวัแปร 2ตวัคือยอดขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เน่ืองจากตวัแปรทั้งสองตวัมีความส าคญัใน
การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงของยอดขายในอตัราท่ี
ลดลงจนกว่าค่าทางการเงินค่าใดค่าหน่ึงเท่ากับค่าท่ีโครงการไม่สามารถจะด าเนินกิจการได้
(NPVเป็นลบ PIน้อยกว่า หน่ึง หรือ IRRน้อยกว่า 11.505) และการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนจนกว่าค่าทางการเงินค่าใดค่าหน่ึงเท่ากบัค่าท่ีโครงการไม่สามารถ
ด าเนินกิจการได ้ ได ้(NPVเป็นลบ PI นอ้ยกวา่ หน่ึง หรือ IRRนอ้ยกวา่ 11.505) เช่นกนั 
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กรณกีารเปลีย่นแปลงยอดขาย 

ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวเิคราะห์ความไวกรณียอดขายเปล่ียนแปลง 

หลกัเกณฑ์ NPV PI IRR 

ยอดขายตามประมาณการ 45,418,789 3.67 40.31% 
ยอดขายลดลงร้อยละ 5 25,519,748 2.50 30.20% 
ยอดขายลดลงร้อยละ 8 13,580,321 1.80 22.72% 

ยอดขายลดลงร้อยละ 10 6,059,959 1.36 16.66% 
ยอดขายลดลงร้อยละ 11 1,640,895 1.10 13.11% 

ยอดขายลดลงร้อยละ 12 -2,338,914 0.86 9.03% 

 
 เม่ือยอดขายของโครงการมีการเปล่ียนแปลงทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงนั้น จะท าให้ตน้ทุน
ขายเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั มีเพียงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเป็นตวัแปรคงท่ี แต่โครงการจะ
เลือกพิจารณาในกรณีท่ียอดขายลดลงเท่านั้น เน่ืองจากถา้ยอดขายของโครงต ่ากว่าท่ีโครงการได้
ประเมินการไวย้อ่มส่งผลกระทบต่อผลก าไรของโครงการซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการ
ไดป้ระมาณไว ้ยอ่มส่งผลกระทบต่อผลก าไรของโครงการซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการ
ได้ จากตารางท่ี4.33ไดแ้สดงผลการเปล่ียนแปลงยอดขายในอตัราท่ีลดลงร้อยละ 5-12% พบว่าค่า
NPV จะลดลงและติดลบลงเร่ือยๆเม่ือยอดขายลดลง ดงัแสดงในตารางเม่ือพิจารณาท่ียอดขายลดลง 
12% ค่า NPV มีค่าเป็นลบท่ีค่า IP จะเท่ากบั 0.86 ซ่ึงน้อยกว่า 1 และ IRR เท่ากบั 9.03% ซ่ึงต ่ากว่า
อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการการลงทุนในการผลิตน ้ าด่ืมด้วย
ระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบโอโซนจะสามารถด าเนินกิจการต่อไปไดเ้ม่ือยอดขายลดลงไม่
เกิน 11% ซ่ึงยงัคงมีค่า NPV เป็นบวก ค่า PI มากกวา่ 1 และค่า IRR มากกวา่ 11.505 
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กรณกีารเปลีย่นแปลงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวเิคราะห์ความไวกรณีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเปล่ียนแปลง 

หลกัเกณฑ์ NPV PI IRR 

ค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 45,418,789 3.67 40.31% 

ค่าใชจ่้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 38,124,801 3.24 36.67% 

ค่าใชจ่้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 30,804,643 2.81 32.78% 

ค่าใชจ่้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 20,519,003 2.21 26.78% 

ค่าใชจ่้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 60 1,262,331 1.07 12.65% 

ค่าใชจ่้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 62 -112,657 0.99 11.40% 

 จากตารางท่ี พบวา่เม่ือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เปล่ียนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 60 ค่า 
NPV ของโครงการมีค่าเท่ากับ 1,262,331 บาท ค่า PI เท่ากบั 1.07 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และค่า IRR 
เท่ากบั 12.65% ซ่ึงมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (r = 11.505) แต่ถ้าค่าใช้จ่ายของโครงการ
เพิ่มข้ึนเกินร้อยละ 60 ค่า IRR ของโครงการจะมีค่าต ่ากวา่อตัราตน้ทุนของเงินทุน  

 จากการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพบว่า เม่ือค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 60 ถือว่าโครงการการลงทุนการผลิตน ้ าด่ืมดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิส
และระบบโอโซนเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน 
 จากการค านวณอัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตาม
สมมุติฐานคือ โครงการการลงทุนการผลิตน ้ าด่ืมดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบโอโซน ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยมีระยะเวลาการคืนทุนท่ี 3 ปี 10
เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นบวกในเวลา 10 ปี หลงัจากด าเนินงาน อตัราคิดลงเท่ากบัร้อย
ละ 11.505 มีค่าเท่ากบั 45,418,789 บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากบั 40.31%และดชันีการท า
ก าไรอยูท่ี่ 3.67 เท่า 

 


