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การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ใน
บริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาตน้ทุนค่าใชจ่้าย และผลตอบแทน
ของโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) เพื่อวิเคราะห์ผลระยะเวลาคืนทุน วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) และ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการต่อการเปล่ียนแปลง 4 กรณี ไดแ้ก่ กรณีตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 
10%  กรณีตน้ทุนรวมลดลง 10%  โดยก าหนดให้ผลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6%  กรณี
ผลตอบแทนรวมลดลง 10%  และกรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% โดยก าหนดใหต้น้ทุนรวมคงท่ี
และอตัราคิดลด 6% การด าเนินการศึกษาประกอบดว้ยการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ 
และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสินใจแบบ
ไม่มีการปรับค่าของเวลา และแบบมีการปรับค่าของเวลา และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน พบว่า โครงการระบบไร้ดาษ (Paperless)   
ในระยะการด าเนินงานปกติภายในระยะเวลา 8 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมเท่ากบั 60,214 
บาท โครงการน้ีมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 2 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 3,219.55 บาท 
อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
เท่ากบั 7.56% นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการทั้ง 4 กรณี 
พบว่า กรณีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 1 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
เท่ากับ -2,671.35  บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.0 และอัตราผลตอบแทน



 

ภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 4.80% กรณีตน้ทุนรวมลดลง 10% มีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 4 
เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 9,110.46 บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 
1.2 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากบั 10.80% กรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 
10% มีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 9,432.40 บาท อัตรา
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1. 2 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากบั 
10.48% กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10% มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 1 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
เท่ากบั -2,993.30 บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.9 และอตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (IRR) เท่ากบั 4.52%   

ดงันั้น ควรลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) ในระยะการด าเนินงานปกติ
และเม่ือมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการกรณีต้นทุนรวมลดลง  และกรณี
ผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น10%  เน่ืองจากมีความคุม้ค่าในการลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่า
อายุของโครงการท่ีก าหนด 8 ปี  และควรหลีกเล่ียงการลงทุนในกรณีท่ีมีตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น  และ
กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10% เน่ืองจากไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุน และอาจมีความเส่ียงตอ่การ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคตขา้งหนา้ เช่น กรณีตน้ทุนราคาอุปกรณ์เคร่ืองมือ Tablet สูงขึ้น 
การก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) สูงขึ้น และตน้ทุนราคากระดาษในตลาดเพิ่มขึ้น เป็นตน้
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 A study of the economic value of the paperless system in the company P.C. Takashima 
(Thailand) Co., Ltd. The researcher studied the cost of expenses. and the return of the paperless 
system to analyze the results of the payback period Analysis of net present value (NPV), Benefit 
Cost Ratio  (BCR), internal rate of return of the project (IRR) and analysis of project sensitivity to 
change in 4  cases, i.e. 10% increase in total cost and 10% decrease in total cost. by specifying a 
fixed total return and a discount rate of 6% in the event that the total return decreases by 10% and 
in the case that the total return increases by 10% , with a fixed total cost and 6% discount rate It 
consists of collecting primary data. and secondary data and use the information obtained to analyze 
the financial of the investment project using time-adjusted decision-making criteria and with time 
adjustment and project sensitivity analysis. 
  The results of the study from analyzing financial data showed that the paperless project in 
the normal operation period within 8 years with a total investment cost of 60,214 baht. The project 
has a payback period of 6 years and 2 months, the net present value (NPV) was 3,219.55 baht, the 
Benefit Cost Ratio (BCR) was 1.1, and the project's internal rate of return (IRR) was 7.56%. In 
addition, the sensitivity analysis of the four projects found That in the case of a 10% increase in 
total costs, the payback period is 7 years and 1 month, the net present value (NPV) is -2,671.35 
baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) is 1.0, and the internal rate of return of the project (IRR) is 
4.80%. In the case of a 10% decrease in total costs, the payback period is 5 years and 4 months, the 



 

net present value (NPV) is 9,110.46 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) is 1.2, and the project 
internal rate of return (IRR) is 10.80%. The total return is increased by 10%, the payback period is 
5 years and 4 months, the net present value (NPV) is 9,432.40 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR)  
is 1.2 and the internal rate of return of the project ( IRR) is equal to 10.48%. In the case of a 10% 
decrease in total return, the payback period is 7 years and 1 month, the net present value (NPV) is 
-2,993.30 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) is 0.9, and the internal rate of return of the project      
(IRR) is 4.52%.  
 Therefore, should invest in paperless projects under normal conditions and when they are 
sensitive to project changes in case of a decrease in total cost. and in the case of a 10% increase in 
total return because it is worthwhile to invest The payback period is 8 years shorter than the project 
life and should be avoided in case of increased total cost. and in the case of a decrease in the total 
return of 10% due to not being worthwhile for investment and there may be a risk of changes in 
future events, for example, in the case of higher cost of equipment, tablets, high variable electricity 
rates (Ft) increase and the cost of paper prices in the market increases, etc. 
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การศึกษาน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจากคณาจารย์
และกลุ่มบุคคลต่างๆท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือสนบัสนุนเป็นอย่างดี ทั้งในดา้น
วิชาการ ดา้นการด าเนินงาน และอนุเคราะห์ขอ้มูลในการด าเนินการศึกษา 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา  สร้างเอ่ียม ท่ีกรุณาเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา คอยแนะน าให้แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่มาโดยตลอด ตั้งแต่ตน้จนส าเร็จ
เรียบร้อย ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาความเอ้ืออาทร และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณอาจารย์ผูส้อนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ทุกท่าน ท่ีได้ให้การอบรมและให้ความรู้ใน
การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง และท่ีได้อ านวยความสะดวกต่าง ๆ จนการศึกษาส าเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ คุณสมจิตร์ บุญลิขิตชีวะ และคุณวินิธา บุญลิขิตชีวะ ผูบ้ริหารระดบัสูงของ บริษทั
พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีสนบัสนุนทุนการศึกษาจนจบหลกัสูตร ตลอดจนคุณพ่อคุณ
แม ่เพื่อน พี่ และนอ้งทุกคนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั และคอยใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด และผูใ้หค้วามช่วยเหลือ
ดา้นต่าง ๆ ทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามท่ีเป็นก าลงัอนัส าคญัอย่างยิ่งในการศึกษา และการด าเนินการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาน้ี ขอมอบเป็นกตญัญตา บูชาแด่ บิดา มารดา ครู
อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน ถา้ผิดพลาดประการใดก็ขออภยัไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
 
    บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจยั 
บริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยแนวความคิดในการประกอบธุรกิจของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง  ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รให้ไดรั้บความเช่ือมัน่จาก
กลุ่มลูกคา้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการสร้างการยอมรับให้กบักลุ่มลูกคา้รายใหม่ๆท่ีก าลงัจะเกิดขึ้น  
อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใหก้บัพนกังานทั้งองคก์รในการใชท้รัพยากร ใหรู้้
คุณค่าและการใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด จึงไดก้ าหนดนโยบายในการด าเนินงานขององคก์ร ใหเ้ป็น
โรงงานอจัฉริยะ หรือ Smart factory โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดบัในดา้น
การผลิต และคุณภาพสินคา้  

ทั้งน้ีองค์กรได้จดัท าระบบมาตรฐานนานาชาติ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจดัการดา้น
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ ระบบบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ซ่ึงเป็นระบบ
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มลูกคา้และเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการยอมรับใหอ้งคก์รเป็นส่วนหน่ึง
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ ดงันั้นในการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของระบบ
มาตรฐานนานาชาติดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีการใช้เอกสารท่ีเป็นกระดาษ (Paper) เป็นจ านวนมากใน
การจดัท าเอกสารเพื่อใชใ้นการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ทั้ง 2 ระบบ หน่วยงานระบบ 
ISO จึงไดน้ าแนวคิดขององค์กรไร้กระดาษ (Paperless Solution) คือ การใช้ทรัพยากรกระดาษให้
นอ้ยท่ีสุดเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชก้ระดาษมากเกินความจ าเป็น โดยการแปลงใหอ้ยู่ใน
รูปแบบของ Digital Format รูปแบบของการท างานจะถูกปรับเปล่ียนให้เป็น Digital Process มาก
ขึ้น ซ่ึงนั่นก็จะเอ้ือประโยชน์ให้กบัองค์กรในด้าน Productivity ด้วย นอกเหนือจากการประหยดั
ค่าใช้จ่าย ถา้พูดถึงยุคปัจจุบนัท่ีเป็นยุคของ Digital Transformation ด้วยแลว้นับว่าเป็นแนวทางท่ี
สอดคลอ้งกนัในการพฒันาระบบงานขององค์กรให้มีความทนัสมยั มีความเป็น Smart factory ท่ี
สามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจยคุปัจจุบนั 
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            จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมก้ารใชเ้ทคโนโลยีแทนกระดาษอาจไม่ก่อให้เกิดความคุม้ค่า ใน
เชิงปริมาณท่ีนับเป็นมูลค่าทางการเงินท่ีมากนัก แต่หากพิจารณาในเชิงคุณภาพ ประสิทธิผลท่ีจะ
ไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี เช่น พนักงานไดรั้บความสะดวกในการปฏิบติังาน สามารถลดขั้นตอน
การท างานท่ีซ ้ าซ้อน  ท าให้ลดเวลาการท างานลงได ้ซ่ึงจะไดรั้บปริมาณงานท่ีมากขึ้นกว่าเดิม และ
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถเรียกใชข้อ้มูลไดทุ้กท่ีในบริเวณของบริษทัฯ  อีกทั้งการ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจก่อให้เกิดตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมากมาย เช่น ตน้ทุนในการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า ตน้ทุนในการก าจดัซาก เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารของบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากัด และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการ
ตดัสินใจโครงการ จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลส าหรับการพิจารณาส าหรับโครงการน าระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) มาใช้ในบริษทัฯ งานวิจยัน้ีจึงจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Analysis of Investment Project) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน ของการลงทุนโครงการ การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั โดย
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการใชง้านระบบไร้กระดาษ (Paperless) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตน้ทุนโครงการ 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางตรง (Direct cost) และตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost) ขอ้มูลผลตอบแทนโครงการ 
ได้แก่ ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) และผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect Benefit) ขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสาร รายงานวิจัย ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งทบทวนแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั และ
อาศยัหลกัการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตัดสินใจ 3 ประการ
คือ 1.มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการในแต่ละปี 2. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost 
Ratio, BCR) หมายถึง อตัราส่วนของมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนของ
โครงการ 3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) หมายถึง อตัรา
คิดลดท่ีท าให ้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน 

นอกจากน้ี ในการศึกษาความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการน าระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) มาใชใ้นบริษทัฯ ยงัรวมถึงการศึกษาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  และ วิเคราะห์
ความอ่อนไหวของโครงการ (Project Sensitive Analysis) เพื่อตรวจสอบว่า ถา้โครงการตอ้งเผชิญ
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กบัความเส่ียงและความไม่แน่นอน เช่น เม่ือตน้ทุนของโครงการเปล่ียนแปลงไป จะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเงินของโครงการอยา่งไร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 ประมาณการตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless)  
1.2.2 วิ เคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของโครงการระบบไร้กระดาษ 

(Paperless) 
1.2.3 วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) อตัรา   
         ผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) 
1.2.4 วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ 

ระบบไร้กระดาษ (Paperless)  
1.3 ค าถามน าการวิจัย 

1.3.1 ระบบไร้กระดาษ (Paperless) ท่ีน ามาใชใ้นบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั  
มีความคุม้ค่าอยา่งไร 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

  งานวิจยั การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มา
ใชใ้นบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถก าหนดขอบเขตการวิจยัไดด้งัน้ี 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ การศึกษาความคุม้ค่าต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้
ในบริษทัฯ 

ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ขอบเขตดา้นเวลา คือ ผูศึ้กษาจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานรวมทั้งส้ิน 6 เดือน โดยเร่ิม

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

Output 
1.5.1 ท าให้ทราบตน้ทุนในการลงทุนน าเทคโนโลยมีาจดัการเอกสาร เพื่อให้เป็นองคก์รไร้

กระดาษ (Paperless) ในบริษทั พี.ซี. ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.5.2 ท าให้ทราบผลตอบแทนในการลงทุนน าเทคโนโลยีมาจดัการเอกสาร เพื่อให้เป็น

องคก์รไร้กระดาษ (Paperless) ในบริษทั พี.ซี. ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั 
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Outcome 
1.5.3 สามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจส าหรับผูท่ี้มีความสนใจลงทุนใน

การน าเทคโนโลยมีาจดัการเอกสาร เพื่อให้เป็นองคก์รไร้กระดาษ (Paperless)  
Impact 
1.5.4 พนกังานภายในองคก์รเกิดความต่ืนตวั และมีความตระหนกัในการประหยดักระดาษ

และเกิดการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการจดัท าเอกสารให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กรไร้
กระดาษ (Paperless)  
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

องคก์รไร้กระดาษ              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 
ความคุม้ค่า              
 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
หมายถึง  
 
 
 
 
 

องค์กรหรือหน่วยงานท่ีน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารมา
ช่วยในการปฏิบัติ ง านทั่วไป  ธุ รกรรมของ
หน่วยงาน และงานประจ า เพื่อช่วยให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยดัทรัพยากรและเวลาใน
การจดัการเอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
เก็บรักษา และแก้ไขกลุ่มข้อความ กลุ่มรูปภาพ 
งานทางการขาย และงานอ่ืนๆ รวมถึงระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเช่ือมโยง
การปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงาน 
ระบบของการท างานด้วยเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัหา จดัเก็บ การบนัทึก การประมวลผล 
และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ รวมถึงการ
กระจาย หรือเผยแพร่ สารสนเทศนั้น ด้วยระบบ
หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผลท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการตามลกัษณะ
ของแต่ละโครงการ (เศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดลอ้ม
สุขภาพและความมัน่คง) โดยโครงการจะมีความ
คุม้ค่าก็ต่อเม่ือผลท่ีไดรั้บมีมูลค่าสูงกว่าตน้ทุนของ
ทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พื่อการลงทุนในโครงการและ
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การประเมินความคุม้ค่า 
 
 
 
 
ความคุม้ทุน 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
 

รวมกบัผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดขึ้นตลอดจนเป็นท่ี
ยอมรับแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้
ได้ผลผลิตผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์อย่ างมี
ประสิทธิภาพมีประโยชน์ท่ีสมดุลกบัทรัพยากรท่ี
ใช้ผลลพัธ์เป็นไดท้ั้งผลส าเร็จและผลกระทบทาง
ลบทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
การเปรียบเทียบผลตอบแทนและต้นทุนของ
โครงการ ณ จุดท่ีผลตอบแทนเท่ากับตน้ทุนของ
โครงการจะถือเป็นจุดคุม้ทุนทางดา้นการเงิน 
ผลสืบเน่ืองจากการปฏิบติัภารกิจตามท่ีคาดหมาย
และไม่คาดหมาย 
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บทที ่2 

                                        เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการ
สร้างเคร่ืองมือการวิจัย  สนับสนุนผลการวิจัยและการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีได้ก าหนดไว ้ ซ่ึงสามารถน ามาสนับสนุนและสร้างความเช่ือมั่นใน
การศึกษาคร้ังน้ีได ้ สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

2.1 การประหยดักระดาษ 
2.2 การใช ้Tablet 
2.3 แนวคิดและทฤษฏีการวิจยั 

2.3.1 การวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
2.3.2 การประเมินโครงการ 
2.3.3 การประเมินดา้นการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 
2.3.4 การวดัตน้ทุนและผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
2.3.5 ดอกเบ้ีย 
2.3.6 อตัราคิดลดของสังคม 
2.3.7 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 การประหยัดกระดาษ    
คือ การท่ีองค์กรตอ้งการลดการใช้กระดาษในการจดัท าเอกสารงานระบบ ISO ในบาง

กิจกรรมเท่านั้น เพื่อเป็นการลดตน้ทุนรายจ่ายในการสั่งซ้ือกระดาษ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานท่ีสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการวิจยั การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน า
ระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากัด คร้ังน้ีคิดจาก
กระบวนการท างานแต่ละหน่วยงาน ท่ีมีการใชง้านเอกสาร ซ่ึงแบ่งประเภทโครงสร้างของเอกสาร
ออกเป็น 9 ประเภทตามระบบเอกสารสารสนเทศของมาตรฐานนานาชาติ ISO 9001 ได้แก่               
1. เอกสารคู่มือคุณภาพ   2. เอกสารวตัถุประสงค ์ 3. เอกสารระเบียบปฏิบติัดา้นคุณภาพ   4. เอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงาน  5. เอกสารแบบฟอร์ม     6. เอกสารใบพรรณนางาน  7. เอกสารมาตรฐาน             
8. เอกสารสนับสนุน/Q-Point  9. เอกสารภายนอก  โดยการใช้กระดาษท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปี เฉล่ีย
จ านวน  33,657 แผ่น ตน้ทุนกระดาษท่ีใชใ้นระยะเวลา 1 ปี คิดว่าประหยดัได ้100 % คิดเป็นมูลค่า 
5,654 บาทต่อปี โดยการลดการใชก้ระดาษท่ีเกิดขึ้นมาจากการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลั 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 การสร้าง Drive กลาง ในระบบ Server / cloud เพ่ือใช้ในการส่ือสาร แจกจ่ายเอกสาร
ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

2.1.1.1 แจกจ่ายเอกสารโดยการจดัเก็บเอกสารเป็นรูปแบบ Soft file หรือ PDF file โดยการ
สร้าง Folder รายช่ือแบ่งเป็น ประเภทเอกสารต่างๆ เช่น Folder จดัเก็บเอกสารท่ีตอ้งใช้งานร่วมกนั 
Folder จดัเก็บเอกสารท่ีใชง้านแต่ละแผนก ซ่ึงทั้งองคก์รมีทั้งหมด 29 แผนก  

2.1.1.2 การก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล คือ แผนก ISO เป็นผูดู้แลและด าเนินการจดัการ
เอกสารขององคก์ร จึงก าหนดสิทธ์ิใหส้ามารถท าการแกไ้ขจดัการขอ้มูลได ้ส่วนแผนกอ่ืนๆ ก าหนด
สิทธ์ิใหส้า มารถดูขอ้มูลใน Drive ไดอ้ยา่งเดียว ไม่มีสิทธ์ิแกไ้ข ลบไฟลไ์ด ้

2.1.1.3 การใชง้านขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Drive กลาง แผนกท่ีตอ้งการน าไปใชง้าน ทางระบบ 
ISO ไดต้ั้งค่าในเอกสารทุกชนิด ใหเ้ป็นลายน ้า (Watermark) ระบุเป็นเอกสารไม่ควบคุม ซ่ึงสามารถ
สั่งปร้ินไปใชง้านได ้โดยไม่มีการเรียกเก็บคืน 

2.1.1.4 ชนิดเอกสารท่ีก าหนดตอ้งควบคุมและขึ้นทะเบียนหมายเลขเอกสาร ท่ีก าหนดให้
จดัเก็บได้ใน Drive กลาง ได้แก่  เอกสารคู่มือคุณภาพ  ระเบียบปฏิบติั  ใบพรรณนางาน  Work 
Instruction Standards Support Q-Point Objective รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1  ซ่ึงผลการด าเนินการ
ดงักล่าว สามารถลดจ านวนกระดาษได ้16,354 แผน่ต่อปี 
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   ตารางท่ี 2.1 การจดัเก็บเอกสารสารสนเทศและบนัทึกคุณภาพ  
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2.1.2 การใช้ Google form และ Google Sheet เพ่ือใช้ในการส่ือสาร เขียนใบร้องขอเอกสาร  
บันทึกผลการตรวจสอบ จัดท าแบบสอบถาม Check List ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

2.1.2.1 การใช ้Google Form  ไดแ้ก่ สร้างแบบฟอร์มใบร้องขอให้ด าเนินการดา้นเอกสาร , 
สร้างแบบสอบถาม, สร้างแบบทดสอบ , สร้าง Check List (แบบมีตวัเลือก) ในการตรวจติดตาม
ระบบ ISO ภายในบริษทัฯ , สร้างฟอร์มการลงทะเบียนและบันทึกรายช่ือผูเ้ข้าอบรมต่างๆ ใน
รูปแบบ Online 

2.1.2.2 การใช้ Google Sheet ได้แก่ , สร้าง Check List  (แบบเขียน) ในการตรวจติดตาม
ระบบ ISO ภายในบริษทัฯ และบริษทัผูใ้หบ้ริการจากภายนอก 
 ซ่ึงผลการด าเนินการดงักล่าว สามารถลดจ านวนกระดาษได้ 2,559 แผน่ต่อปี 
 
2.2 การใช้ Tablet   

คือ การท่ีองค์กรตอ้งการน า Tablet มาใช้งานเพื่อเป็นการทดแทนการใช้กระดาษ  ในการ
ด าเนินงานดา้นระบบบริหารคุณภาพ ซ่ึงมีการด าเนินงานดงัน้ี  

2.2.1 การตรวจติดตามภายในระบบ ISO ภายในบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนด ISO 9001 : 2015 
และ ISO 14001 : 2015 หรือ  IQA/IEA ก าหนดความถี่ในการตรวจติดตามอยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง รูปแบบเดิมใช ้Check list แบบกระดาษในการตรวจสอบ ทั้ง 2 ระบบ แต่ละ
แผนก ใช้กระดาษประมาณ 25-30 แผ่น ต่อคร้ัง แบบใหม่ใช้ Check List Online โดย
การน า Tablet มาใชง้านทดแทนการใชก้ระดาษ ซ่ึงสามารถลดการใชก้ระดาษได ้ 870 
แผน่ต่อปี ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายได ้146 บาทต่อปี 

2.2.2 การตรวจติดตามระบบ ISO ภายในบริษทัฯ เพื่อประเมินการรักษาระบบให้มีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง หรือ System Patrol ก าหนดความถี่ในการตรวจติดตามปีละ 4 
คร้ัง รูปแบบเดิมใช ้Check list แบบกระดาษในการตรวจสอบ แต่ละแผนก ใชก้ระดาษ
ประมาณ 5-10 แผ่น ต่อคร้ัง แบบใหม่ใช ้Check List Online  โดยการน า Tablet มาใช้
งานทดแทนการใช้กระดาษ ซ่ึงสามารถลดการใช้กระดาษได้ 580 แผ่นต่อปี ท าให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายได ้97 บาทต่อปี 

2.2.3 การตรวจประเมินผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการภายนอกตามข้อก าหนดระบบ ISO เพื่อ
ประเมินการรักษาระบบให้มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และเป็นการป้องกันการ 
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้มีการส่งมอบสินค้าท่ีไม่ เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด กระบวนการผลิตของบริษทัฯ ก าหนดความถี่ในการตรวจติดตามอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง รูปแบบเดิมใช้ Check list แบบกระดาษในการตรวจสอบ แต่ละราย ใช้
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กระดาษประมาณ 9 แผ่น ต่อคร้ัง แบบใหม่ใช้ Check List Online  โดยการน า Tablet 
มาใชง้านทดแทนการใชก้ระดาษ ซ่ึงสามารถลดการใชก้ระดาษได้ 189 แผ่นต่อปี  ท า
ใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายได ้32 บาทต่อปี 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฏีการวิจัย 
 

2.3.1 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  
การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ใช้หลกัการวิเคราะห์ตน้ทุนและ  

ผลตอบแทน (Cost Benefit Analysis) เป็นการพิจารณาว่าผลตอบแทนของโครงการมากกว่าหรือ 
นอ้ยกวา่ตน้ทุนของโครงการ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจวา่โครงการมีความคุม้ค่าใน
การลงทุนหรือไม่ เพื่อช่วยในการตดัสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใช้การประเมิน
ต้นทุน (Costs) ทั้งต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม และประเมินผลตอบแทน (Benefits) ทั้ง
ทางตรง และ ผลตอบแทนทางออ้ม แลว้น ามาวิเคราะห์โดยอาศยัเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุน 
โดยเกณฑก์าร ตดัสินใจเพื่อการลงทุนมี 2 ประเภท คือ เกณฑแ์บบไม่ปรับค่าเวลา และเกณฑแ์บบ
ปรับค่าเวลา  

เกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบไม่ปรับค่าเวลา  
เกณฑ์การตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบไม่ปรับค่าเวลา เป็นเกณฑ์ท่ีไม่น า เวลาเขา้มาเป็น 

ปัจจัยส าคัญในการก าหนดมูลค่าของเงินตรา (Value of Money) อันจะมีผลให้มูลค่าของเงินใน 
อนาคต (Future value) เท่ากบัมูลค่าของเงินในปัจจุบนั (Present Value) เกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อ การ
ลงทุนแบบไม่ปรับค่าเวลาประกอบดว้ย  

1. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)  
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ จ านวนปีในการด าเนินการท่ีท าให้ผลตอบแทนสุทธิ ใน

แต่ละปีมีค่ารวมเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงมีสูตรท่ีใชค้  านวณ ดงัน้ี  
กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีเท่ากนั 

ระยะเวลาคืนทุน  =
เงินลงทุนเร่ิมแรก

ผลตอบแทนสุทธิต่อปี 
 

 

กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากนั  
 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดรับสุทธิ 

                  รายปีสะสมไปเร่ือยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์
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เกณฑ์ระยะเวลาคืนทุนเป็นเกณฑ์ท่ีค  า นึงถึงระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการ 
ด าเนินงาน หรือผลก าไรท่ีได้รับแต่ละปีรวมกนั โดยเป็นก าไรสุทธิหลงัหักภาษี ดอกเบ้ีย และค่า
เส่ือมราคาของทรัพยสิ์น เท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ คือท าการพิจารณา
จ านวนปีท่ี ไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัค่าใชจ่้ายในการลงทุน ดงันั้น หากด าเนินงานแลว้ผลตอบแทน
คุม้ค่ากบั จ านวนเงินท่ีลงทุนไดร้วดเร็วก็จะเป็นผลดี เพราะความเส่ียงน้อยและผูล้งทุนสามารถน า
เงินไปลงทุน ในกิจการอ่ืน ๆ ต่อไป เกณฑก์ารตดัสินโดยใชร้ะยะเวลาคืนทุนเป็นวิธีการท่ีนิยมใชใ้น
วงการธุรกิจ หรือ กรณีท่ีโครงการมีความเส่ียงสูง  

 เกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบปรับค่าเวลา 
 เกณฑ์การตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบปรับค่าเวลา เป็นเกณฑ์ท่ีน าเวลาเขา้มาเป็นปัจจยั 

ส าคญัในการก าหนดมูลค่าของเงินตรา (Value of Money) เน่ืองจากมูลค่าของเงินมีความแตกต่างกนั 
แต่ละปี จึงต้องปรับค่าของเวลาในอนาคต (Future Value) ให้เท่ากับมูลค่าของเงินในปัจจุบัน 
(Present Value) โดยการหักลดมูลค่าของเงินท่ีเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอตัราคิดลด (Discount Rate) 
เกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบปรับค่าเวลาประกอบดว้ย  

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV)  
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนและมูลค่าปัจจุบนั 

ของตน้ทุนของโครงการเพื่อช้ีให้เห็นว่าโครงการนั้นจะให้ผลตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่ ซ่ึงมีสูตรท่ีใช้ 
ค านวณ ดงัน้ี  

                              𝑁𝑃𝑉 = ∑   
(𝐵𝑡−𝐶𝑡)

(1+𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
  

 
 โดยก าหนดให ้ 
 Bt  =  ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t  
 Ct  =  ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t  
 r  =  อตัราคิดลด (Discount Rate)  
 n  =  อายขุองโครงการ  
 t  =  ปีของโครงการ  
หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจลงทุน คือ ควรลงทุนเม่ือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นบวก  แสดง

ว่าโครงการมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน และไม่ควรลงทุนถา้มูลค่ าปัจจุบนัสุทธิ มี
ค่าเป็นลบแสดงวา่โครงการไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน  

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
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     1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่ามากกวา่ศูนย ์ NPV > 0   หมายความวา่ คุม้ค่าแก่การลงทุน  
     2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์ NPV < 0   หมายความวา่ ไม่สมควรลงทุน  
     3. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบัศูนย ์    NPV = 0    หมายความวา่ เท่าทุน 
2. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR)  
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน คือ อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวม

กบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม ซ่ึงมีสูตรท่ีใชค้  านวณ ดงัน้ี  
 

                                          
𝐵

𝐶
=

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนทั้งหมด 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ้่ายทั้งหมด
   

 

                𝐵𝐶𝑅 = ∑   
𝐵𝑡(1+𝑟)−𝑡

𝐶𝑡(1+𝑟)−𝑡

𝑛

𝑡=0
  

 
 โดยก าหนดให ้ 
 Bt  =  ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t 
 Ct  =  ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t 
  r  =  อตัราคิดลด (Discount Rate)  
 n  =  อายขุองโครงการ  
 t  =  ปีของโครงการ  
หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจลงทุน คือ ควรลงทุนเม่ืออตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่า 

มากกว่าหรือเท่ากบัหน่ึง แสดงว่าโครงการมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน และไม่ควร  
ลงทุนเม่ืออตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่านอ้ยกวา่หน่ึง  

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
1. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่ามากกวา่หน่ึง 
         BCR > 1   หมายความวา่ ยอมรับขอ้เสนอโครงการ  
2. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์  
         BCR < 1   หมายความวา่ ปฏิเสธขอ้เสนอโครงการ  
3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่าเท่ากบัศูนย ์ 
         BCR = 1   หมายความวา่ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ไม่วา่จะยอมรับหรือปฏิเสธขอ้เสนอ 
                                                 โครงการ 
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3. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)  
อตัราผลตอบแทนภายใน คือ อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน ซ่ึงเป็นอตัราคิดลด 

(Discount Rate) ท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน ซ่ึงมีสูตร ท่ี
ใชค้  านวณ ดงัน้ี 

 

               ∑   
(𝐵𝑡−𝐶𝑡)

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0
= 0 

 
 โดยก าหนดให ้ 
 Bt  =  ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t  
 Ct  =  ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t  
 n  =  อายขุองโครงการ  
 t  =  ปีของโครงการ  
หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจลงทุน คือ ถา้อตัราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่าอตัราค่า เสีย

โอกาสของเงินทุน ซ่ึงอาจเป็นดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีธุรกิจ 
ยอมรับได้ หรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวตามท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ อตัรา 
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ แสดงวา่โครงการมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน แต่
ถา้อตัราผลตอบแทนของโครงการมีค่านอ้ยกว่าอตัราค่าเสียโอกาสของเงินทุน แสดงว่าโครงการไม่
มี ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
1. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนภายนอก        
     IRR > i หมายความวา่ คุม้ค่าแก่การลงทุนและยอมรับขอ้เสนอโครงการ  
2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนภายนอก  
    IRR < i หมายความวา่ ไม่คุม้ค่าแก่การลงทุนและปฏิเสธขอ้เสนอโครงการ  
3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่าเท่ากบัอตัราผลตอบแทนภายนอก 
    IRR = i หมายความวา่ เสมอตวั 
2.3.2 การประเมินโครงการ 
เศรษฐศาสตร์ คือวิชาท่ีว่าดว้ยการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เพื่อตอบสนองความ 

ตอ้งการท่ีไม่จ ากัดของมนุษยซ่ึ์งทุกประเทศในโลกน้ีต่างต้องเผชิญกับการจ ากัดของทรัพยากร 
(Scarcity) ท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสวสัดิการให้กบัคนในประเทศ  
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จึงไม่สามารถด าเนินไดทุ้กโครงการ ดงันั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึงตอ้งตดัสินใจเลือกว่าจะจดัสรร 
ทรัพยากรไปในการด าเนินกิจกรรมใดบา้ง เพื่อให้การใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมาก 
ท่ีสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมหรือของตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด ประกอบกบัยงั 
มีกิจกรรมหรือโครงการอีกมากมาย จึงตอ้งมีการสูญเสียทางเลือกอ่ืนไป ก่อให้เกิดตน้ทุนค่าเสีย 
โอกาส (Opportunity Cost) ดงันั้นจึงตอ้งมีการประเมินหรือวิเคราะห์โครงการอย่างรอบคอบ เพื่อ 
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกกิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึงในการประเมินโครงการประกอบไป  
ดว้ยการประเมินในหลายดา้น เช่น การประเมินทางดา้นเทคนิค การประเมินทางดา้นการเงิน การ  
ประเมินทางดา้นสังคมและการเมือง การประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางดา้นการ 
จดัการ เป็นตน้ ซ่ึงการประเมินในทุกดา้นลว้นมีความส าคญัต่อความส าเร็จของโครงการทั้งส้ิน แต่
โครงการของภาคเอกชนให้ความส าคัญในการประเมินโครงการทางด้านการเงิน ในขณะท่ี  
โครงการของภาครัฐจะใหค้วามส าคญักบัการประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 
2.3.3 การประเมินด้านการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 
การประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์มีความแตกต่างจากการประเมินทางดา้นการเงิน โดย  

โครงการของภาคเอกชนจะให้ความส าคญักบัการประเมินทางดา้นการเงิน ในขณะท่ีโครงการของ  
รัฐให้ความสนใจกับการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์  ทั้ งน้ีเน่ืองจากเป้าหมายในการด าเนิน 
กิจกรรมหรือโครงการของภาคเอกชน คือเพี่อแสวงหาก าไร ภาคเอกชนจึงสนใจว่าโครงการนั้น 
จะตอ้งเสียเงินลงทุนไปเท่าไร ไดร้ายรับจากโครงการนั้นเท่าไรและไดก้ าไรมากนอ้ยเพียงใด เอกชน
จึงประเมินโครงการภายใตฐ้านของบญัชี จุดยืนของการท าบญัชีจะอยู่ท่ีเอกชนนั้นๆ แต่ จุดยืนของ
การประเมินโครงทางดา้นเศรษฐศาสตร์จะอยู่ท่ีสังคม เพราะโครงการของภาครัฐไม่ไดมี้  เป้าหมาย
ในการแสวงหาก าไรท่ีเป็นตวัเงิน และมีโครงการของรัฐเป็นจ านวนมากท่ีไม่มีการขาย ผลผลิต เพื่อ
น าเงินกลับเข้าโครงการ หรือบางโครงการอาจมีผลผลิตท่ีสามารถซ้ือขายได้ แต่รัฐบาลมักจะ
ให้บริการฟรีหรือเก็บเงินเพียงเล็กนอ้ย หรือผลผลิตของบางโครงการไม่สามารถซ้ือขายไดซ่ึ้ง มอง
ทางดา้นเอกชนแลว้ ย่อมจะไม่ท าโครงการดงักล่าวเน่ืองจากอาจตอ้งประสบกบัการขาดทุน  ดงันั้น 
ถา้รัฐสนใจเฉพาะตวัเงินเหมือนเอกชนแลว้ รัฐก็ยอ่มไม่ท าโครงการเช่นกนั แต่ถา้พิจารณา ทางดา้น
เศรษฐศาสตร์โดยมองว่าหากการใช้ทรัพยากรในโครงการหน่ึงๆ นั้นก่อให้เกิด ผลตอบแทนแก่
สังคม และคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป รัฐก็ควรจะท าโครงการนั้นๆ  

ดังนั้น ในการประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ผูป้ระเมินจะตอ้งรวบรวมว่า 
สังคมจะตอ้งสูญเสียทรัพยากรในการผลิตหรือตน้ทุนของโครงการนั้นๆ มากน้อยเพียงใด และ 
ผลผลิตของโครงการนั้นๆ ให้ผลตอบแทนหรือผลตอบแทนแก่สังคมอย่างไร ส่ิงท่ีสูญเสียท่ีนัก 
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เศรษฐศาสตร์สนใจ ไดแ้ก่ ทรัพยากรของประเทศไม่ว่าจะเป็นท่ีดิน แรงงาน ปัจจยัทุน ตลอดจน 
ปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ส่วนผลตอบแทนหรือผลตอบแทนก็คือความพอใจท่ีได้รับจากผลผลิตของ 
โครงการ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน ซ่ึงไม่ใช่ตวัเงิน ดงันั้นเป้าหมายของการประเมินทางดา้น 
เศรษฐศาสตร์ก็เพื่อประเมินผลตอบแทนสุทธิท่ีไดจ้ากโครงการหรือก าไรของสังคม ซ่ึงก าไรใน ท่ีน้ี
ไม่ใช่ก าไรในรูปของเงิน อีกทั้ งต้นทุนหรือผลตอบแทนของโครงการบางรายการ อยู่ในการ 
ประเมินทางดา้นการเงิน แต่ไม่อยู่ในการประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์อย่างไรก็ตามการประเมิน  
ประโยชน์ตามแนวทางของเศรษฐศาสตร์ก็จะตอ้งประเมินตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
ออกมาในหน่วยของนับเงินเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีสูญเสียไปกับความพอใจท่ี  
สังคมไดรั้บจากโครงการนั้น 

 
2.3.4 การวัดต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
ตน้ทุนหรือทรัพยากรท่ีใช้ไปเพื่อการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการ  

นั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนทางตรง (Direct Cost) และตน้ทุนทางออ้ม (Indirect 
cost) โดยตน้ทุนทางตรงหมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นโดยตรงเพื่อให้เกิดโครงการนั้นๆ ส่วนตน้ทุน 
ทางออ้ม คือค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภายนอกโครงการ และมกัจะเป็นตน้ทุนท่ีมิไดต้ั้งใจให้ 
เกิดขึ้น โดยต้นทุนท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะรวมเฉพาะต้นทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้นจากโครงการนั้น 
รายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตหรือท่ีเรียกว่า “ตน้ทุนจม” จะไม่น ามารวมไวใ้นการวิเคราะห์ซ่ึง 
ตน้ทุนจม (Sunk cost) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชไ้ปแลว้ในการท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ ในอดีต 
(ก่อนมีการประเมิน) ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก จึงไม่เก่ียวขอ้งกับการ 
ตดัสินใจในปัจจุบนั โดยในการแจกแจงตน้ทุนของโครงการจะตอ้งพึงระวงัค่าใชจ่้ายท่ี มิใช่ตน้ทุน  
ทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรใด ๆของสังคม ซ่ึงในการวิเคราะห์ 
จะตอ้งตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวออกไป อนัไดแ้ก่ค่าใช้จ่ายประเภทภาษี ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้และค่าเส่ือม 
เน่ืองจากภาษีและการจ่ายดอกเบ้ียเป็นเพียงการโอนเงินจากโครงการไปสู่รัฐบาล หรือเจา้หน้ีเงินกู ้
ตามล าดบั และค่าเส่ือมราคาก็เป็นเพียงวิธีการทางบญัชีเท่านั้น ซ่ึงจะเห็นไดว้่าทั้งสามรายการไม่ได ้
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของสังคมตามจ านวนนั้นเลย อีกทั้งหากเรารวมค่าเส่ือมของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรเขา้ไวใ้นตน้ทุนของโครงการก่อให้เกิดการนบัซ ้า เพราะตน้ทุนของเคร่ืองจกัรไดน้บัเป็น 
ตน้ทุนของโครงการแลว้ตั้งแต่ซ้ือเคร่ืองจกัรมา  

ในทางดา้นผลตอบแทนของโครงการก็เช่นกนั สามารถจ าแนกไดเ้ป็นผลตอบแทน ทางตรง 
(Direct Benefit) และผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect Benefit) ซ่ึงผลตอบแทนทางตรง หมายถึง
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงการนั้นๆ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้ามีวตัถุประสงค ์เพื่อลด
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เวลาในการเดินทาง ในขณะท่ีผลตอบแทนทางอ้อมคือลดมลพิษจากการเดินทาง ซ่ึงอาจมิใช่  
เป้าหมายในการสร้างรถไฟฟ้า ซ่ึงในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
จะวิเคราะห์จากผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีสังคมหรือประเทศได้รับ ไม่ใช่ผลตอบแทนทางการเงิน 
ผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร์กบัทางดา้นการเงิน มีความแตกต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น ในการ  
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพฯ – ชลบุรี เม่ือมองในดา้นผลตอบแทนทางการเงิน ผู ้
ประเมินก็จะมองว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการน้ีคืออัตราค่าผ่านทางคูณด้วยปริมาณ 
การจราจรท่ีใชเ้ส้นทางน้ี แต่ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ผลตอบแทนของโครงการน้ีคือ ประชาชนไดรั้บ 
ความสะดวกจากการเดินทาง ซ่ึงไม่ใช่รายรับของโครงการแต่อย่างใด และในการวดัปริมาณของ  
การใช้ทรัพยากรหรือตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการจะตอ้งวดัออกมาให้ได้ใกลเ้คียงมาก 
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ซ่ึงในการวดัตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้น จะตอ้ง
ยึดหลกัการเปรียบเทียบระหว่างกรณีมีโครงการ กบักรณีไม่มีโครงการ (With -Without Criterion) 
ไม่ใช่วดักรณีก่อนมีโครงการและหลงัมีโครงการ (Before - After Criterion) เพราะจะท าใหไ้ดข้นาด 
ของตน้ทุนหรือผลตอบแทนในแต่ละปีผิดไปจากท่ีควรจะเป็น 

 
2.3.5 ดอกเบีย้ 
       แนวคิดพื้นฐานเร่ืองดอกเบ้ียเป็นส่วนส าคัญของเคร่ืองมือในการวิเคราะห์

โครงการและแผนงาน ผูใ้ห้กูค้วรท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการให้กู ้ยืมเงินเป็นค่าใชบ้ริการ
ของเงินท่ีใหย้มื ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทัว่ไปท่ีรับฝากเงินควรจะจ่ายผลตอบแทน
แก่ผูฝ้ากเงินโดยเป็นดอกเบ้ียส าหรับเงินท่ีฝาก อตัราดอกเบ้ียอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่
ระยะเวลาและประเภทของการฝาก แต่โดยทัว่ไปแลว้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากจะขึ้นอยู่กบัปัจจยั
หลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) อตัราเงินเฟ้อ 2) ความเส่ียง และ 3) ตน้ทุนค่าเสียโอกาส กล่าวคือ
ปกติแลว้ถา้อตัราเงินเฟ้อสูง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากก็มกัจะสูง และถา้มีอตัราความเส่ียงในการ
ฝากเงินสูง อตัราดอกเบ้ียท่ีได้รับก็มกัจะสูงตามไปดว้ย ส าหรับตน้ทุนค่าเสียโอกาส เป็นตวั
แปรท่ีอธิบายว่าท าไมเงินท่ีให้กูย้ืมจึงมีดอกเบ้ีย ทั้งน้ีเพราะค่าเสียโอกาสในการท่ีผูใ้ห้กูใ้ห้เงิน
แก่ผูอ่ื้นยืม ท าให้ผูใ้ห้กูจ้ะตอ้งเล่ือนการบริโภคของตนออกไปในอนาคต จนกว่าจะไดรั้บเงิน
ยืมคืน ผูใ้ห้กูจึ้งควรไดรั้บผลตอบแทน และผลตอบแทนดงักล่าวก็คือดอกเบ้ียนั่นเอง หรือใน
แง่ของการลงทุน ดอกเบ้ียจะเก่ียวขอ้งกบัการเสียโอกาสในการท่ีผูใ้ห้กูจ้ะหารายได ้เท่ากบัว่า
ผูใ้หกู้ไ้ดโ้อนโอกาสท่ีจะใชป้ระโยชน์จากเงินจ านวนนั้นไปใหผู้ย้ืมเงินไดใ้ชป้ระโยชน์จากเงิน
นั้น จึงเป็นการยุติธรรมท่ีผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บการชดเชยรายไดท่ี้สูญเสียไป และผูย้ืมเงินซ่ึงไดรั้บ
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ผลตอบแทนจากเงินนั้นไปแทนก็ควรจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผูใ้ห้กู ้ (เจ้าของเงิน) ซ่ึงก็คือ
ดอกเบ้ียนัน่เอง  

ตามปกติการกูย้ืมเงินกบัดอกเบ้ียเป็นของคู่กนัและดอกเบ้ียน่ีเองท่ีเป็นตวัแปรส าคญั
ท่ีท าใหมู้ลค่าของเงินแตกต่างกนัตามระยะเวลา ดงันั้นหากไม่มีการปรับมูลค่าของเงินให้อยู่ใน
เวลาเดียวกนัก็จะไม่อาจเปรียบเทียบมูลค่าของเงินในเวลาท่ีแตกต่างกนัได ้และน่ีคือท่ีมาของ
มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าอนาคต ตลอดจนอตัราผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
โครงการ และแผนงาน 

มูลค่าของเงินเม่ือค านึงถึงเวลามีความส าคญัมาก ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน
ทั้งน้ีเพราะการพิจารณาโครงการลงทุนนั้น นกัวิเคราะห์โครงการจะตอ้งเลือกโครงการลงทุนท่ี
พิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดจากโครงการต่าง ๆ ท่ีมีเงินลงทุนแตกต่างกนั กระแสเงินสด
สุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุน ตลอดจนระยะเวลาการลงทุนก็แตกต่างกนัไป ก็จะมีผลต่อมูลค่า
ของกระแสเงินสดด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้เขา้ใจวิธีการท่ีจะน าไปใช้ในการพิจารณา
เลือกโครงการลงทุนจึงจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองดอกเบ้ียมูลค่าปัจจุบนัและมูลค่าของ
เงินในเวลาต่าง ๆ กัน ตลอดจนศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาใช้กบัมูลค่าของเงิน
ดังกล่าว ดังนั้นในเร่ืองน้ีจะเป็นการอธิบายถึงแนวคิด ความหมาย วิธีการค านวณตลอดจน
ตวัอยา่งในทางปฏิบติั เก่ียวกบัดอกเบ้ียและมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยใหก้ารศึกษาในหน่วยต่อ ๆ 
ไปเขา้ใจไดง้่ายขึ้น การศึกษาเก่ียวกบัดอกเบ้ียและมูลค่าปัจจุบนั โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็นหัวขอ้
ส าคญั ไดแ้ก่  

2.3.5.1 ดอกเบ้ียทบตน้ (Compound Interest)  
2.3.5.2 มูลค่าทบตน้ของเงินหลายงวด ๆ ละเท่ากนั (Compound Sum of An Annuity)  
2.3.5.3 มูลค่าปัจจุบนั (Present Value)  
2.3.5.4 มูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บเป็นงวด ๆ ละเท่ากนั (Present Value of An  
            Annuity)             
2.3.5.5 จ านวนเงินท่ีสะสมเป็นงวด ๆ เพื่อใหไ้ดเ้งินจ านวนหน่ึงในอนาคต (Sinking  
             Fund  Factor))  
2.3.5.6 การผอ่นช าระเงินกูเ้ป็นงวด ๆ (Capital Recovery Factor) 
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2.3.5.1  ดอกเบีย้ทบต้น 
ดอกเบ้ียทบตน้ (Compound Interest) คือ ดอกเบ้ียท่ีกลายมาเป็นเงินตน้ เม่ือมีการให้

กูย้ืมติดต่อกนัหลายงวด โดยไม่มีการช าระดอกเบ้ียในระหว่างงวด กล่าวคือ ดอกเบ้ียของงวด
แรกก็จะกลายเป็นเงินตน้ในงวดท่ี 2 ซ่ึงเม่ือรวมกบัดอกเบ้ียในงวดท่ี 2 จะกลายเป็นเงินตน้ใน
งวดท่ี 3 และต่อ ๆ ไป หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ดอกเบ้ียทบตน้ก็คือการค านวณมูลค่าของเงินท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตโดยน าดอกเบ้ียในงวดก่อน ๆ ทบเขา้กบัเงินตน้ 

 เช่น ฝากเงิน 1,000 บาท ไวก้บัธนาคารพาณิชย ์คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี แบบ
ทบตน้เม่ือครบก าหนด 3 ปีจะไดรั้บเงินทั้งหมดเท่าใด สมมุติให ้

   Po   =     เงินตน้ 
     i      =     อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
   Pn    =     มูลค่าทบตน้ปลายปีท่ี  
  n      =      ระยะเวลาท่ีฝากเงิน (ปี)  
 
ตามตวัอย่าง หากฝากเงิน 1,000 บาท เม่ือครบ 1 ปี จะไดรั้บเงินเท่ากบั มูลค่าทบตน้

ปลายปี ท่ี 1  
  =      1,000 + 0.03 (1,000)  
  =      1,000 + 30  
  =     1,030 บาท 
นัน่คือ ถา้ขยายระยะเวลาการฝากเงินเป็น 3 ปีการค านวณแสดงไดด้งัน้ี 
เงินตน้ (Po)      1,000.00 บาท 
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บส้ินปีท่ี 1 (i = 3% ของ 1,000)  30.00 บาท 
มูลค่าทบตน้เม่ือส้ินปีท่ี 1 (P)    1,030.00 บาท 
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บส้ินปีท่ี 2 (i = 3% ของ 1,030)   30.90 บาท 
มูลค่าทบตน้เม่ือส้ินปีท่ี 2 (P2)    1,060.90 บาท 
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บส้ินปีท่ี 3 (i = 3% ของ 1,060.90)  31.83 บาท 
มูลค่าทบตน้เม่ือส้ินปีท่ี 3 (PA)    1,092.73 บาท 
ดงันั้นถา้หากเงินครบ 3 ปีจะไดรั้บเงินรวมทั้งส้ิน  1,092.73 บาท 

ค านวณขา้งตน้แสดงเป็นรายละเอียดแนวความคิดไดด้งัน้ี 
  ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นแนวคิดของมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) กับมูลค่า
อนาคต (Future Value) แนวคิดน้ีเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์โดยสมมุติว่าน าเงิน P บาท
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ไปฝากธนาคารได้ดอกเบ้ียปีละ i% ฝากหน่ึงปีจะได้ดอกเบ้ีย P บาทรวมเป็นเงินท่ีจะได้รับ
เท่ากับ P+Pi บาท หรือ P (1 + i) บาท ถา้ฝากต่อไปอีกหน่ึงปีจะได้ดอกเบ้ียจ านวน P (1 + i)i 
บาท รวมกบัเงินตน้ จ านวน P (1 + i) จะเท่ากบั P (1 + i) + P (1 + i)i ท าใหส้ าเร็จรูปจะได ้
 
    P (1 + i) + P (1 + i) = P(1 + i)2 
  ในท านองเดียวกนัถา้ฝากต่อไปในปีท่ี 3, 4 …..  n ก็จะไดเ้งินจ านวน P (1 + i)3,  
P (1 + i)4 ….. P (1 + i)n  สรุปเป็นสมการการค านวณดอกเบ้ียทบตน้ไดด้งัน้ี  
 
         Pn  =  P0 (1 + i)n                                                           (1)  
 
  (1 + 1)n   เรียกวา่ "Compound Value Interest Factors for $1: CVIF " หาจาก ตาราง
การทบต้นและการหักลด (Compounding and Discounting)” ภายใต้ช่ือ "แฟคเตอร์ทบต้น
ส าหรับ 1 (Compounding Factor for 1)" เป็นค่าท่ีบอกถึง "What an initial amount becomes 
when growing at compound interest” นัน่คือเงินหน่ึงบาทในวนัน้ีมีค่าเท่าใดในวนัหนา้ 
   
  2.3.5.2  มูลค่าทบต้นของเงินหลายงวด ๆ ละเท่ากนั 
  มูลค่าทบตน้ของเงินท่ีน าฝาก (หรือได้รับ) หลายงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน  หมายถึง
จ านวนเงินตน้ทั้งหมดทุกงวดท่ีส่งใหทุ้ก ๆ ส้ินปี ปีละเท่า ๆ กนัรวมกบัดอกเบ้ียทบตน้ทั้งหมด
ตลอดระยะเวลาท่ีน าฝาก ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนด การค านวณมูลค่าทบตน้ดงักล่าวสามารถ
แสดงไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  นาย ก ฝากเงิน 1,000 บาท ทุก ๆ ส้ินปีระยะเวลา 5 ปี โดยไดรั้บดอกเบ้ียทบตน้ร้อย
ละ 6 ต่อปี อยากทราบวา่เม่ือส้ินปีท่ี 5 จะไดรั้บเงินทั้งส้ินเท่าใด การค านวณแสดงไดด้งัตารางท่ี 
2.2 และภาพท่ี 2.1  
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ตารางท่ี 2.2 การค านวณมูลค่าทบตน้ของเงินหลายงวด ๆ เท่ากนั 

ปี 
จ านวนเงินท่ีฝาก 

(บาท) 
(1) 

ระยะเวลาท่ีไดรั้บการคิด
ดอกเบ้ียทบตน้ (m คร้ัง) 

(2) 

CVIF 
6%, m คร้ัง 

(3) 

มูลค่าทบตน้เม่ือ
ส้ินปี (บาท) 
(4) = (1) x (3) 

1 
2 
3 
4 
5 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

4 
3 
2 
1 
0 

1.2624 
1.1910 
1.1236 
1.0600 
1.0000 

1,262 
1,191 
1,124 
1,060 
1,000 

  มูลค่าทบตน้เม่ือส้ินปีท่ี 5  5,637 
 

 
เงินท่ีฝากแต่ละงวด (A) 
มูลค่าทบตน้ (Sn) 
 
 
 
มูลค่าทบตน้เม่ือส้ินปีท่ี 5 

0 1 2 3 4 5 
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,060 
1,124 
1,191 

1,1262 
5,637 

ภาพท่ี 2.1 มูลค่าทบตน้ของเงินหลายงวด ๆ เท่ากนั 
 

 จากตารางท่ี 3.1 และภาพท่ี 3.1 จะเห็นไดว้่า เม่ือถึงส้ินปีท่ี 5 นาย ก จะไดรั้บเงินคืนทั้งส้ิน 
5,637 บาท ในจ านวนน้ี 5,000 บาท เป็นเงินตน้ท่ีน าฝากทุกส้ินปี เป็นเวลา 5 ปี อีก 637 บาท
เป็นดอกเบ้ียทบตน้ท่ีไดรั้บจากการฝากเงิน 5 ปี ทั้งน้ีการน าเงินฝากท าทุก ๆ ส้ินปี จากช่องท่ี 
(2) ของตารางท่ี 3.1 แสดงถึงระยะเวลาท่ีเงินจ านวนนั้นจะไดรั้บการคิดดอกเบ้ียทบตน้ ดงันั้น
เงินตน้ 1,000 บาท ท่ีนาย ก น าฝากเม่ือส้ินปีท่ี 1 ก็จะไดรั้บการคิดดอกเบ้ียทบตน้ของการฝาก 4 
ปี เงินท่ีฝากในงวดท่ี 2 คือส้ินปีท่ี 2 ก็จะไดรั้บการคิดดอกเบ้ียทบตน้ตามระยะเวลาท่ีฝากถึงส้ิน
ปีท่ี 5 เป็นเวลา 3 ปี เช่นน้ีเร่ือยไป ส่วนเงินท่ีน าฝากเม่ือส้ินปีท่ี 5 จะไม่ไดรั้บการคิดดอกเบ้ีย
เน่ืองจากเป็นการน าฝากตอนส้ินปีพอดี การคิดดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในกรณีน้ีจะคิดปีละคร้ัง
ตอนส้ินปีหรือเม่ือฝากครบปี ค่าแฟคเตอร์ CVIF ในช่องท่ี (3) ดูไดจ้าก Table-A6 ในภาคผนวก 
ค ณ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีตามระยะเวลาท่ีไดรั้บการคิดดอกเบ้ียท่ีปรากฏในช่อง (2)  
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  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า จ านวนเงินท่ี นาย ก น าฝากทุก ๆ ส้ินปีนั้นมี
จ านวน 1,000 บาท เท่ากนัทุกปี ดงันั้นเพื่อให้การค านวณมูลค่าทบตน้ของเงินท่ีน าฝากหลาย
งวด ๆ ละเท่ากนัง่ายขึ้น จึงอาจค านวณไดด้งัน้ี 
  มูลค่าทบตน้เม่ือส้ินปีท่ี 5 = 1,000(1 + .06)5-1 + 1,000 (1 + .06)5-2 + 
        1,000 (1 + .06)5-3 + 1,000 (1 + .06)5-4+  
        1,000 (1 + .06)5-5 
   จาก Table-A6 แทนค่า CVIF ท่ี i = 6%, n = n-t โดย t = 1.....n ปี นัน่คือ 
  มูลค่าทบตน้เม่ือส้ินปีท่ี 5 = 1,000 (1.2624) + 1,000 (1.1910) +  
        1,000 (1.1236) + 1,000 (1.0600) + 
        1,000 (1.0000)  
     = 1,000 (1.2624 + 1.1910 + 1.1236 + 1.0600  
                                                               +1.0000)  
     = 1,000 (5.637)  
     = 5,637 บาท 
  จากการค านวณขา้งตน้สามารถน ามาใชส้ร้างสมการส าหรับการค านวณมูลค่าทบ
ตน้ของเงินท่ีฝากเป็นงวด ๆ ละเท่ากนั โดยก าหนดให ้ 
           Sn   =   มูลค่าทบตน้ของเงินฝากหลายงวด ๆ ละเท่ากนั 
           A     =   จ านวนเงินท่ีเท่ากนัท่ีฝากแต่ละงวด 
           i     =   อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
                 n   =   ระยะเวลาท่ีฝากเงิน (ปี) 
 
  ดงันั้น 
  Sn   =   A(1+i)n-1 + A(1+i)n-2 + A(1+i)n-3 + A(1+i)n-4 + A(1+i)n-5 + ………………. + A(1+i)n-n 
         =   A∑ (1 + 𝑖)𝑛−𝑡𝑛

𝑡=1           (เม่ือ t = 1 …..n) 
         

                           𝑆𝑛 =  𝐴  ∑(1 + 𝑖)𝑛−𝑡

𝑛

𝑡=1

                                       (2) 

 
  ∑ (1 + 𝑖)𝑛−𝑡𝑛

𝑡=1   คือ "Compound Value Interest Factors for $1Annunity :  
                                                                  CVIFA " 
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             CVIFA  ปรากฎในตารางการทบต้นและการหักลด ภายใต้ช่ือแฟกเตอร์ทบต้น 
ส าหรับ 1 ต่อปี (Compounding Factor for 1 per Annum) (ดูภาคผนวก ค) 
  ตวัอย่าง  น าเงิน 1,000 บาท ฝากธนาคารทุกส้ินปี ส้ินปีท่ี 6 จะมีเงินทั้งส้ินเท่าใด 
โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 
  จากสมการ   

      𝑆𝑛 =  𝐴  ∑(1 + 𝑖)𝑛−𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

              𝑆𝑛 =  1,000  ∑(1 + .04)6−𝑡

6

𝑡=1

 

        = 1,000(CVIFA ท่ี i  = 4%, n = 6) 
        = 1,000(6.6329) 
        = 6,633  บาท 
  2.3.5.3  มูลค่าปัจจุบัน 
  จากสมการท่ี (1) ท่ีผา่นมา 
 
         Pn  =  P0 (1 + i)n                                                           (1)  

  หารสมการท่ี (1) ทั้งสองขา้งด้วย (1+i)n  จะได้มูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีได้รับใน
อนาคต สมการท่ี (3) ดงัน้ี 

         Pn  =  Pn 
1

(1+𝑖)𝑛                                                         (3)  

  1/(1+i)n  เ รี ยกว่ า   "The Present Value Interest Factor for One Dollar Factor : 
PVIF)" หาจากตารางการทบตน้และการหักลด ภายใตช่ื้อ "แฟคเตอร์ส่วนลด (Discount Factor)" 
เป็นค่าท่ีบอกถึง "How much 1 at a future date is worth today" (ดูภาคผนวก ค) 
  ตวัอย่างเช่น นาย ก ฝากเงินจ านวนหน่ึงเป็นเวลา 3 ปี ไดรั้บเงินคืน 1,092.73 บาท
ถ้าอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี จงหาว่านาย ก ฝากเงินจ านวนเท่าใด (ดูตารางท่ี Table-A3 ใน
ภาคผนวก ค)  
  P0     =   1,092.73 x (PVIF ท่ี 3%, 3 ปี)  
           =   1,092.73 x 0.9151  
                                    =  1,000 บาท  
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  2.3.5.4 มูลค่าปัจจุบันของเงินท่ีได้รับเป็นงวด ๆ ละเท่ากนั 
  การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กนัสามารถพิจารณา
ไดจ้ากตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  ตวัอย่างนาย ก ตอ้งการฝากเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ ด.ช. ข โดยให้ ด.ช. ข 
สามารถเบิกเงินไปใชทุ้กส้ินปี ปีละ 1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถา้ธนาคารคิดดอกเบ้ียให้ร้อยละ 10 
ต่อปีแบบทบตน้ อยากทราบว่านาย ก จะตอ้งฝากเงินขณะน้ีเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อท่ีจะให้ ด.ช. ข 
สามารถเบิกเงินไปใชไ้ดทุ้กส้ินปี ปีละ 1,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี 
 
ตารางท่ี 2.3 การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บเป็นงวด ๆ ละเท่ากนั 

ปี 
กระแสเงินสด 

(บาท) 
(1) 

PVIF 
(10%, n ปี) 

(2) 

มูลค่าปัจจุบนั (บาท) 
(3) = (1) x (2) 

1 
2 
3 
4 
5 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

0.909091 
0.826446 
0.751315 
0.683013 
0.620921 

909 
826 
751 
683 
621 

  มูลค่าปัจจุบนั  = 3,791 
 
  นัน่คือนาย ก จะตอ้งน าเงินจ านวน 3,791 บาท ไปฝากธนาคารท่ีให้ดอกเบ้ียทบตน้
ร้อยละ 10 ต่อปี  
  การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บเป็นงวด ๆ ละเท่ากนัน้ีสามารถค านวณ 
ไดโ้ดยอาศยัสมการท่ี (3) ดงัน้ี 

         P0  =  Pn 
1

(1+𝑖)𝑛                                                          

  ถา้ Pn มีหลายจ านวน 

                      P0  =   
𝑃1

(1+𝑖)
 + 

𝑃2

(1+𝑖)2  + 
𝑃3

(1+𝑖)3  + …………………   + 
𝑃𝑛

(1+𝑖)𝑛       

                                    ถา้ P1    =  P2   =   P3   =  ………….= Pn     จะไดส้มการท่ี (4) ดงัน้ี    
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      𝑃0 =   𝑃  ∑
1

(1 + 𝑖)
𝑛

𝑛

𝑡=1

 

   โดยก าหนดให้ 
             P0   =   มูลค่าปัจจุบนัของเงิน 
           P     =   จ านวนเงินท่ีไดรั้บเม่ือส้ินปีเท่ากนัทุกปี 
           i     =   อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
                 n   =   จ านวนปีท่ีไดรั้บเงิน 
  
                         ∑

1

(1+𝑖)
𝑛

𝑛
𝑡=1    เ รี ยกว่ า  "The Present Value Interest Factor for One 

Dollar Annuity Factor : PVIFA)" หาไดจ้ากตารางการทบตน้และการหกัลด ภายใตช่ื้อ "Present 
Worth of an Annuity Factor" เป็นค่าท่ีบอกถึง "How much 1 received or paid annually for X 
years is worth today" (ดูภาคผนวก ค)  
   จากตวัอย่างในตารางท่ี 3.2 ต่อไปน้ี จะแสดงการค านวณโดยใชส้มการท่ี 
(4) และ ใชแ้ฟคเตอร์ PVIFA จะแสดงไดด้งัน้ี 
   

      𝑃0 =   1,000  ∑
1

(1 + .10)
5

𝑛

𝑡=1

 

               = 1,000(PVIFA ท่ี i = 10%, n = 5 ปี)  
                                                          = 1,000(3.7907)  
                                                          = 3,791 บาท 
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  2.3.5.5 จ านวนเงินท่ีสะสมเป็นงวด ๆ เพ่ือให้ได้เงินจ านวนหนึ่งในอนาคต  
  การค านวณจ านวนเงินท่ีสะสมเป็นงวด ๆ เพื่อให้ได้เงินจ านวนหน่ึงในอนาคต  
สามารถค านวณไดโ้ดยอาศยัสมการท่ี (2) ท่ีผา่นมาดงัน้ี  
 

                                                           𝑆𝑛 =  𝐴  ∑(1 + 𝑖)𝑛−𝑡

𝑛

𝑡=1

                                       (2) 

                                                                                              (5)          
 
 
 
 
 
 
 
   หาไดจ้ากตารางการทบตน้และหักลด ภายใตช่ื้อ "Sinking Fund Factor" 
เป็น ค่าท่ีบอกถึง "Level deposit required each year to reach 1 by a given year" หรือระดบัเงิน 
ฝากท่ีตอ้งการในแต่ละปี เพื่อใหจ้ะไดค้่าเท่ากบั 1 ในปีท่ีก าหนด (ดูภาคผนวก ค)  
   ตวัอยา่ง ตอ้งการไดเ้งินจ านวน 5,416 บาท ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ จะตอ้งฝาก
เงิน กบัธนาคารพาณิชยปี์ละเท่าใด ธนาคารคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี (ดู Table-A4 ใน
ภาคผนวก ค)  
 
 
        = 5,416(SFF ท่ี i = 4%, n = 5 ปี)  
        = 5,416(0.18463)  
        = 1,000 บาท  
   นั่นคือถ้าฝากเงินท่ีธนาคารพาณิชยปี์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี โดย
ได้รับ อตัราดอกเบ้ียแบบทบตน้ร้อยละ 4 ต่อปี เม่ือครบก าหนด 5 ปีจะมีเงินฝากรวมทั้งส้ิน 
5,416 บาท พอดี  
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  2.3.5.6 การผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ  
  การผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ หมายความถึงการช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย 
ให้แก่เจ้าหน้ีโดยช าระคืนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และตาม
อตัรา ดอกเบ้ียท่ีไดต้กลงกนัไว ้ซ่ึงจ านวนเงินท่ีผอ่นทั้งหมดทุกงวดรวมกนัย่อมมีมูลค่าปัจจุบนั
เท่ากบัจ านวน ท่ีลูกหน้ีไดกู้ย้มืมาใชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงสามารถค านวณการผ่อนช าระเงินกูเ้ป็นงวด 
ๆ โดยใชส้มการท่ี (4) การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บงวด ๆ ละเท่ากนั ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หาได้จากตารางการทบต้นและหักลด ภายใต้ช่ือ "Capital Recovery 
Factor" เป็นค่าท่ีบอกถึง "Annual payment that will repay a $1 loan in X years with compound 
interest on the unpaid balance" (ดูภาคผนวก ค)  
   ตัวอย่าง กู ้เงินธนาคาร 50,000 บาท ต้องใช้คืนใน 5 ปี ปีละเท่า ๆ กัน 
จะตอ้งใช้ คืนธนาคารปีละเท่าใด ธนาคารคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี (ดู Table-A10 ใน
ภาคผนวก ค)  
 
 
     = 50,000(CRF ท่ี i = 10%, n = 5 ปี)  
     = 50,000(0.263797)  
     = 13,190 บาทต่อปี 
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  ในการวิเคราะห์โครงการดว้ยการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนนั้น โดยทัว่ไป
จะตอ้ง ค านวณตวับ่งช้ีทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีส าคญัสามอย่างด้วยกนัคือ มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของโครงการ อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
มูลค่าทั้ งสามค่าน้ีจะบอกให้ ทราบว่า การลงทุนในโครงการท่ีก าลังศึกษาน้ีจะได้รับ
ผลตอบแทนคุม้ค่ากบัตน้ทุนหรือไม่ ซ่ึงเป็นการ พิจารณาดา้นการเงินและเศรษฐกิจ แต่อยา่งไร
ก็ตามการตดัสินใจวา่จะลงทุนในโครงการหรือไม่ ยงัมี ตวัแปรอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก ไดแ้ก่ ตวั
แปรทางเทคนิค สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม พานิชยกรรม ตลอดจนสถาบนัการจดัองค์การ
และการจดัการโครงการ ตวับ่งช้ีทางตน้ทุนและผลตอบแทนมีหนา้ท่ี ช่วยการตดัสินใจเท่านั้น  
   

 การประเมินอตัราส่วนลดที่เหมาะสม  
 จากหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจท่ีไดก้ล่าวมา แสดงให้เห็นแลว้ว่าการประเมินตน้ทุน

และ ผลตอบแทนอนัเกิดจากโครงการ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับช่วงเวลาของการได้มาซ่ึงกระแส
ตน้ทุนและ ผลตอบแทน และเม่ือเวลาผา่นไปมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงิน 1 บาทในปัจจุบนั จะมีค่าลดลง
เร่ือย ๆ ทั้งน้ี เพราะมีทางเลือกหลายประการท่ีจะสามารถน าเงินไปลงทุนหาผลตอบแทนไดค้่าของ
เงินตามระยะเวลาดงักล่าวจึงถูกเช่ือมโยงดว้ยอตัราหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ "อตัราส่วนลด"  

 ในการเลือกอตัราส่วนลดจะตอ้งเลือกอตัราท่ีเหมาะสม การเลือกใชอ้ตัราส่วนลดท่ี 
สูงเกินไปจะท าให้จ านวนโครงการท่ีน่าสนใจลดลง แต่ถา้ใช้อตัราส่วนลดท่ีต ่าเกินไปก็จะมีผลท า
ให้ โครงการจ านวนมากเกินไปผ่านการพิจารณา ประเด็นส าคญัคืออตัราส่วนลดใดท่ีจะเหมาะสม  
โดยทัว่ไปอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสมจะพิจารณาจากสูตรต่อไปน้ี 
 
 
 
 
  แนวคิดพื้นฐานอันเป็นท่ีมาของสูตรอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสมน้ีคือ เป็นการหา
ตน้ทุน ท่ีแทจ้ริงถ่วงน ้าหนกัดว้ยเงินทุนท่ีกูย้มืมาลงทุน ยกตวัอยา่งเช่น  
  โครงการ S ตอ้งการเงินทุนทั้งหมดจ านวน 50 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีเป็นส่วนของ 
เจา้ของจ านวน 20 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนน้ีคาดว่าจะไดรั้บอตัราผลตอบแทน 10% ส่วนอีก 30 ลา้นบาท 
ได้มาจากการเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียเงินกู้เท่ากับ 8% ต่อปีในกรณีน้ีจะหาอัตรา 
ส่วนลดท่ีเหมาะสมไดด้งัน้ี 
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             อตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม   = 
     = (200% ÷ 50) + (240% ÷ 50)  
     = 4% + 4.8%  
     = 8.8%  
  โดยสรุป อตัราส่วนลดท่ีเลือกใช้ในการวิเคราะห์โครงการจะได้แก่ตน้ทุนของ
เงินทุน และถา้เป็นเงินทุนของตนเองและเงินกูอ้ตัราส่วนลดก็คืออตัราเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุน
เงินจากทั้งสองแหล่ง 

 
2.3.6 แนวคิดอตัราคิดลดของสังคม 
 การประเมินมูลค่าของต้นทุนและผลตอบแทนอันเกิดจากโครงการมีช่วงเวลาเข้ามา 

เก่ียวขอ้ง เพราะการไดม้าซ่ึงตน้ทุนและผลตอบแทนมกัจะเกิดขึ้นในเวลาท่ีต่างกนั มูลค่าของตน้ทุน 
และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตตลอดอายุของโครงการ จะตอ้งถูกคิดลด 
ให้เป็นมูลค่าในปัจจุบันก่อนท่ีจะน ามารวมหรือหักลบกัน ในกรณีท่ี เลือกใช้เกณฑ์อัตรา 
ผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return) เพื่อตดัสินใจว่าโครงการเป็นท่ียอมรับไดห้รือไม่ทาง 
เศรษฐกิจอตัราคิดลดของสังคมจะเป็นตวัเปรียบเทียบและมีความส าคัญต่อการตดัสินใจด าเนิน 
โครงการ การก าหนดอตัราคิดลดมี 2 แนวทาง  

แนวทางท่ี1 Social rate of time preference: SRTP แนวทางน้ีก าหนดให้อัตราคิดลดของ 
สังคมแสดงถึงอตัราท่ีสังคมให้ความพอใจในการบริโภคในอนาคตเปรียบเทียบกบัการบริโภคใน  
ปัจจุบนั การลงทุนคือการเล่ือนการบริโภคในปัจจุบนัออกไปเพื่อบริโภคในอนาคต ดงันั้น ตน้ทุน 
หรือผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนจึงควรคิดลดดว้ยอตัราท่ีสังคมก าหนดขึ้นจาก 
การเปรียบเทียบความพอใจในการบริโภคต่างเวลา ตวัอย่างเช่น สังคมหน่ึงมีความพอใจระดบัหน่ึง  
จากการบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ มูลค่า 100 บาทในวนัน้ีแต่ถา้จะให้สังคมน้ีเล่ือนการบริโภค 
ออกไปอีก 1 ปี ปริมาณสินคา้และบริการท่ีจะท าให้สังคมน้ีไดรั้บความพอใจในระดบัเดิมจะตอ้งมี 
มูลค่าสูงกว่า 100 บาท อาจจะเป็น 110 บาท ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นน้ีเป็นการชดเชยความพอใจท่ีเสียไป 
เน่ืองจากตอ้งรอคอยไปอีกถึง 1 ปีกว่าจะไดบ้ริโภค ส่วนท่ีเพิ่มขึ้น 10 บาทจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีชดเชย
ความพอใจของสังคมให้คงอยู่ในระดบัเดิม นัน่คือ สินคา้และบริการมูลค่า 110 บาทท่ีสังคมจะได้ 
บริโภคในอีก 1 ปีขา้งหน้า ให้ความพอใจเท่ากบัสินคา้และบริการมูลค่า 100 บาทท่ีสังคมสามารถ 
บริโภคไดท้นัทีในปัจจุบนั มูลค่าดงักล่าวต่างกนัอยู่ร้อยละ 10 อตัราคิดลดของสังคมจึงเท่ากบัร้อย 
ละ10 หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่าความพอใจในการบริโภคสินคา้และบริการจ านวนหน่ึงของสังคม 
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ในอนาคต 1 ปีขา้งหน้า มีค่าต ่ากว่าความพอใจในการบริโภคสินคา้จ านวนเดียวกนัในปัจจุบนัอยู่ 
ร้อยละ10  

ดงันั้น อตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 10 จึงหมายความว่าความพอใจในการบริโภคสินคา้และ 
บริการจ านวนหน่ึงของสังคมในอนาคต (ในท่ีน้ีเท่ากบั 1 ปี) มีค่าต ่ากว่าความพอใจในการบริโภค 
สินคา้จ านวนเดียวกันในปัจจุบันอยู่ร้อยละ 10 หากจะให้เล่ือนการบริโภคไปในอนาคตจะต้อง 
ชดเชยดว้ยการให้มูลค่าในอนาคตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คือให้ 110 บาทในอนาคตจึงจะพอใจเท่ากับ 
100 บาทในปัจจุบนั  

การลงทุนในโครงการของรัฐบาลคือการเล่ือนการบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีสังคม  
ควรจะไดบ้ริโภคในปัจจุบนัไปบริโภคในอนาคต ดงันั้น ตน้ทุนหรือผลตอบแทนจากโครงการของ 
รัฐซ่ึงจะมีผลให้เกิดการลดหรือเพิ่มการบริโภคในอนาคต เม่ือจะคิดเทียบให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั จึง 
ควรคิดลดดว้ยอตัราท่ีสังคมก าหนดขึ้นจากการเปรียบเทียบความพอใจของสังคมต่อการบริโภคใน 
ปัจจุบนัเทียบกบัความพอใจต่อการบริโภคอนาคต  

ในทางปฏิบติัอตัราท่ีผูว้ิเคราะห์โครงการนิยมใช้แทน SRTP คืออตัราดอกเบ้ียพนัธบตัร 
รัฐบาล ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัเป็นอตัราดอกเบ้ียต ่าสุด ส าหรับพนัธบตัรระยะยาวการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึง 
ยงัคงถือพนัธบตัรรัฐบาลอยู่ทั้ง ๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนต ่า แสดงวา่อตัราชดเชยการบริโภคต่างเวลาของ 
คนกลุ่มน้ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่สูงไปกวา่อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล ส่วน 
คนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีไม่ถือพนัธบตัรรัฐบาลก็อาจจะมีอตัราชดเชยการบริโภคต่างเวลาไม่ต่างไปจากคน  
กลุ่มท่ีถือพนัธบตัรรัฐบาลมากนกั  

 
แนวทางท่ี 2 Social opportunity cost rate: SOCR แนวทางน้ีแสดงถึงอัตราค่าเสียโอกาส 

ของสังคม เน่ืองจากสังคมไม่สามารถน าทรัพยากรท่ีลงทุนในโครงการนั้นไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ 
ได ้โดยมีแนวคิดท่ีวา่อตัราส่วนลดของสังคมควรเป็นอตัราท่ีสะทอ้นตน้ทุนค่าเสียโอกาสของสังคม  
เพราะสังคมหรือประเทศหน่ึงๆ มีทรัพยากรอยู่จ  ากัด ไม่เพียงพอกับความตอ้งการใช้ของคนใน 
สังคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ดงันั้น การท่ีรัฐจะน าทรัพยากรส่วนหน่ึงของสังคมมาใช้ใน 
โครงการของรัฐย่อมเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสขึ้นกับสังคม นั่นคือ ภาคเอกชนไม่สามารถน า  
ทรัพยากรจ านวนดงักล่าวไปใชใ้นโครงการลงทุนของภาคเอกชน ถา้รัฐบาลไม่น าทรัพยากรนั้นไป 
ใช้เอกชนย่อมจะน าทรัพยากรนั้นไปลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมไปจากโครงการท่ีมีอยู่เดิม 
โครงการใหม่หรือการลงทุนเพิ่มน้ีย่อมจะเป็นโครงการท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้น 
แต่อาจจะใหผ้ลตอบแทนต ่ากวา่โครงการท่ีมีอยู่เดิม ทั้งน้ีเพราะผูป้ระกอบการย่อมจะเลือกลงทุนใน 
โครงการท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุดเสียก่อน แลว้จึงลงทุนในกิจการท่ีให้ผลตอบแทนรองๆ ลงมาถา้ 
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มีทุนมากพอ โดยสรุปแลว้อตัราค่าเสียโอกาสของสังคมจึงควรเท่ากับอตัราผลตอบแทนจากการ  
ลงทุนในส่วนท่ีจะเพิ่มขึ้นในภาคเอกชน ถา้รัฐไม่แย่งทรัพยากรจ านวนหน่ึงไปใชใ้นโครงการของ 
รัฐ  

ในทางปฏิบติัมกันิยมใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่าสุด (ท่ีทางสถาบนัการเงินคิดกบัลูกคา้ชั้นดีมี 
ความเส่ียงต ่า เป็นค่าประมาณของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า  หลงัหักภาษี 
แลว้แต่รวมเอาอตัราเงินเฟ้อเขา้ไวด้ว้ย) อตัราผลตอบแทนการลงทุนก่อนหักภาษีจึงสามารถหาได ้
โดยปรับอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่าสุดนั้นดว้ยอตัราภาษีรายไดธุ้รกิจ ผลท่ีไดจ้ะเป็นอตัราค่าเสียโอกาสท่ี 
ยงัไม่ไดข้จดัอตัราเงินเฟ้อ ถา้ตอ้งการใชอ้ตัราคิดลดของสังคมท่ีเป็นอตัราท่ีแทจ้ริง (real rate) ตอ้ง 
หกัอตัราขา้งตน้ออกดว้ยอตัราเงินเฟ้ออีกทีหน่ึง 
 

2.3.7 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
โดยหลกัการของตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการจะเป็นการพยากรณ์ในรายละเอียด

ของตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใตข้อ้สมมุติท่ีส าคญัวา่ ค่าของตวัแปร
ใด ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์แต่ละตัวมีความแน่นอน มีเพียงหน่ึงค่าในแต่ละช่วงเวลาตลอดอายุ
โครงการ ตวัอย่างเช่น อตัราดอกเบ้ีย ณ ปีท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 8 ราคาปัจจยัการผลิต ณ ปีท่ี 2 เท่ากบั 
100 บาทต่อกิโลกรัม ราคาผลผลิต ณ ปีท่ี 3 เท่ากับ 1,000 บาทต่อช้ิน เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบติัตวัแปรเหล่าน้ีมีค่าไม่แน่นอนมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ตน้ทุนและผลตอบแทน
ของโครงการจึงมีความไม่แน่นอนพวัพนัอยู่ตลอดเวลาเช่นกนั และมีผลท าใหก้ารพิจารณาตดัสินใจ
ลงทุนผิดพลาดได้ ดังนั้นผูวิ้เคราะห์โครงการจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาให้ทราบว่าปัจจยัใดท่ีมี
ความส าคัญและมีผลต่อความส าเร็จของโครงการเพื่อดูความไวหรือความอ่อนไหวของการ
เปล่ียนแปลงสถานะทางดา้นการเงินของโครงการ เม่ือปัจจยัเหล่านั้นเปล่ียนแปลงไป ตวัอย่างของ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เช่น การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างของธนาคารพาณิชย ์
ในการก่อสร้างสาขาธนาคารแห่งใหม่ในเขตสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงท่ี
ราคาเหลก็เส้นซ่ึงเป็นปัจจยัการก่อสร้างท่ีส าคญัของโครงการเพิ่มขึ้น จากท่ีกะประมาณการไว ้10% 
ผูว้ิเคราะห์โครงการจะตอ้งลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัโครงการโดยท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการ (NPV) ลดลง 10 ลา้นบาทหรืออตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) ลดลง 5% 
จุดคุม้ทุนเพิ่มขึ้นอีก 8% และน าผลการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ริหารธนาคารส าหรับวางแผนในการ
ก่อสร้างต่อไป เป็นตน้ (วิชญะ นาครักษ,์ 2554)  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวช่วยให้ผูว้ิเคราะห์ไม่หวังผลมากเกินไปในความส าเร็จของ
โครงการ และลดความเส่ียงของโครงการอนัเกิดจากการเปล่ียนค่าของตวัแปรบางตวั ท่ีมีผลกระทบ



31 
 
ต่อโครงการ หากถา้ ค่าของตวัแปรใดเปล่ียนแปลงไดง้่ายและส่งผลอยา่งรุนแรงต่อค่า NPV ก็แสดง
ว่าโครงการมีความอ่อนไหวต่อตวัแปรน้ีมากและเป็นจุดอ่อนของโครงการ ซ่ึงผูว้ิเคราะห์ตอ้งให้
ความส าคญักบัตวัแปรน้ีเป็นพิเศษ เช่น สมมุติว่าถา้ความส าเร็จของโครงการออกบตัรเครดิตใหม่
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงขึ้นอยู่กบัขั้นตอนการแปลงฐานขอ้มูลลูกคา้จากระบบเก่ามาสู่ระบบ
ใหม่ ผูบ้ริหารโครงการของธนาคารจะตอ้งพิจารณา หาบริษทั ท่ีปรึกษาและ บริษทั คอมพิวเตอร์ท่ีมี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพมาด าเนินการ แมว้่าจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ตาม เพื่อให้
โครงการประสบความส าเร็จสามารถด าเนินการต่อไปได้ เป็นตน้ และผูว้ิเคราะห์อาจลองพิจารณา
ปรับค่าตัวแปรต่าง ๆ (switching value) ไปตัวละ 10% โดยให้ตัวแปรอ่ืน ๆ คงท่ี เช่น คร้ังแรก
เปล่ียนให้รายไดค้่าจา้งบริหารจดัการเพิ่มขึ้น 10% โดยให้ตวัแปรอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายไดค้่าธรรมเนียม
บตัรเครดิตเงินลงทุนเร่ิมตน้ และตน้ทุนผนัแปรมีค่าคงท่ีต่อมาเปล่ียนให้รายไดค้่าธรรมเนียมบตัร
เครดิตเพิ่มขึ้น 10% โดยให้ตวัแปรอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายไดค้่าจา้งบริหารจดัการ เงินลงทุนเร่ิมตน้ และ
ตน้ทุนผนัแปรมีค่าคงท่ีบา้ง และคร้ังต่อมาก็ใหเ้งินลงทุนเร่ิมตน้และตน้ทุนผนัแปร เปล่ียนแปลงบา้ง
ตามล าดบั โดยใหต้วัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเหลือมีค่าคงท่ี เป็นตน้ 

วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการก็คือ  
1. เพื่อหาหนทางลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาและปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญ ๆ ท่ีอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดค้าดคะเนไว ้จะไดช่้วยเพิ่มขีดความเช่ือมัน่ของการตดัสินใจให้มี
มากขึ้น  

2. เพื่อระบุวา่ ยงัมีเร่ืองอะไรบา้งท่ียงัตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อจะไดล้ดขอบเขตของความ
ไม่แน่นอนนั้นลง และจะไดท้ าการวิเคราะห์เพิ่มเติมในเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป  

3. เพื่อน าเร่ืองความเส่ียงรวมเขา้ไวใ้นการวิเคราะห์โครงการ เพื่อให้ผูต้ดัสินใจไดท้ราบไว้
ล่วงหนา้ เช่นหากมีโครงการ 2 โครงการ ซ่ึงต่างก็ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเท่ากนั แต่ ความ
เส่ียงระหว่าง 2 โครงการไม่เท่ากัน ผูต้ดัสินใจจึงอาจตดัสินใจเลือกโครงการท่ีมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่ เป็นตน้ 
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดวงกมล เพ็ชร์ชะ (2555)  ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนของธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับ : กรณีศึกษา หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก มี
วตัถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนรวมทั้งจุดคุม้ทุนของการเพาะพนัธุ์ไมด้อกไม้
ประดบัของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ในหมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบัคลอง 15 อ. องครักษ์ จ. 
นครนายก ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือเกษตรกร ท่ีท าการเพาะพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัชนิดคลุมดิน
เพื่อจ าหน่ายในหมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดับคลอง 15 โดยวิธีการเก็บขอ้มูลจากบญัชีรับจ่ายตั้งแต่
มกราคม ถึง ธนัวาคม 2555 ของธุรกิจขนาดเลก็จ านวน 1 แห่ง และ ธุรกิจขนาดกลางจ านวน 1 แห่ง 

ผลการศึกษาพบวา่ธุรกิจขนาดเลก็มีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายตน้ขาไก่มากท่ีสุด คือร้อยละ 
23.66 รองลงมาเป็นรายไดจ้ากการขายตน้แองสิงคโปร์ ร้อยละ 20.29 ตน้เทียนทองร้อยละ 18.54 
ตามล าดับ ธุรกิจขนาดกลางมีสัดส่วนรายได้จากการขายต้นผกัโขมมากท่ีสุด  คือร้อยละ 16.98 
รองลงมาเป็นรายไดจ้ากการขายตน้เทียนทองร้อยละ 14.85 ตน้หูปลาช่อนร้อยละ 12.86 ตามล าดบั
ตน้ชาดดัและตน้ฤๅษีผสมมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงท่ีสุดของทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และ ธุรกิจขนาดกลาง
คือธุรกิจขนาดเล็กต้นชาดัดและต้นฤๅษีผสมให้อัตราก าไรขั้นต้นสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 77.50 
รองลงมาคือตน้เทียนทองและตน้ขาไก่มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 76.50 ตน้หลิวมีอตัราก าไรขั้นตน้
ร้อยละ 75.50 ตามล าดบั และ ธุรกิจขนาดกลางตน้ชาดดัและตน้ฤๅษีผสมให้อตัราก าไรขั้นตน้สูง
ท่ีสุด คือร้อยละ 74.50 รองลงมาคือตน้ขาไก่และตน้เทียนทองมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 73.50 ตน้
คุณนายต่ืนสาย และตน้หัวใจม่วงมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 73.00 ตามล าดบั จุดคุม้ทุนของธุรกิจ
ขนาดเลก็ คือตอ้งผลิตและจ าหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัจ านวน 11,498 ตน้  จึงจะคุม้ทุน และจุดคุม้ทุน
ของธุรกิจขนาดกลาง คือตอ้งผลิตและจ าหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัจ านวน 38,075 ตน้จึงจะคุม้ทุน 

 
กนกวรรณ  ศิลปสถาปน์ , พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก (2554) ได้ศึกษาเร่ือง   การประเมิน

ประสิทธิผลและความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์
ความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและรูปแบบการจดัหาอุปกรณ์ ทั้งประเด็นการใช้งานและ
ลกัษณะการใชง้านหอ้งปฏิบติัการของนกัศึกษาในปัจจุบนั  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าทรัพยากรของฝ่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการเรียน
การสอน ปริมาณการใชง้านหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการช่วงระหวา่งเวลา 16.30 น. 
ถึง 20.00 น. มีปริมาณสูงท่ีสุด ปริมาณการใช้งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในเวลาราชการ คิด
เป็นเพียงร้อยละ 35 ของจ านวนชัว่โมงท่ีอุปกรณ์สามารถให้บริการได ้ดงันั้นฝ่ายคอมพิวเตอร์ควร
พิจารณาปรับลดระยะเวลาการให้บริการนอกเวลา ปรับลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ
ให้บริการและปรับลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน  โดย
แนวทางท่ีเป็นไปได ้คือการซ้ือต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใชง้านต่ออีก 3 ปี ใหบ้างหอ้งปฏิบติัการ
ท่ีใหบ้ริการในรายวิชาพื้นฐาน 

 
จุฑารัตน์  รุ่งวารินทร์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบประเมินความคุม้ค่าส าหรับ

ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคุ ้มค่า ในการน าระบบการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  มาใชใ้นการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั ดว้ยวิธีการประเมินแบบการวดัมูลค่า
โดยการพฒันากรอบการประเมินความคุม้ค่า ท่ีค  านึงถึง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนตน้ทุน
และ ความเส่ียง และการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูล 3 กลุ่ม ตามองค์ประกอบของการ
ประเมินความคุม้ค่า ไดแ้ก่ 1) แหล่งขอ้มูลดา้นผลตอบแทนไดจ้ากแบบสอบถามบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นักศึกษาอาจารย์ และผู ้บริหารมหาวิทยาลัย 2) 
แหล่งขอ้มูลดา้นตน้ทุน คือ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555-2558 และ 3) แหล่งขอ้มูลดา้นความ
เส่ียง ไดจ้ากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  

ผลการวิจยัพบวา่ การน าระบบการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ มีผลกระทบ และมีโอกาสใน
การเกิดความเส่ียง อยู่ในระดบัปานกลาง โดยผลการประเมินก่อนเกิดความเส่ียง พบว่าคะแนนดา้น
ผลตอบแทนมีค่าร้อยละ 73.04 มีตน้ทุน 4,651,004,40 บาทและผลการประเมินแบบการวดัมูลค่า
ก่อนเกิดความเส่ียงมีค่าเท่ากับ 15.70 ส่วนผลการประเมินหลงัเกิดความเส่ียงพบว่า คะแนนด้าน
ผลตอบแทนมีค่าร้อยละ 69.75 มีตน้ทุน 4,860,299.60 บาท และ ผลการประเมินแบบการวดัมูลค่า
หลงัเกิดความเส่ียงมีค่าเท่ากบั 14.35 ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ก่อนเกิดความเส่ียงเลก็นอ้ย 

นอกจากน้ีระบบท่ีพัฒนาขึ้ นได้น าไปทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้วิธีการวดัระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้  ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า ระบบน้ีมี
ความสามารถในการใชง้านไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
= 0.64) เม่ือพิจารณาความสามารถของแต่ละด้านของระบบพบว่า  ผู ้ใช้มีความพึงพอใจใน
ความสามารถดา้นประสิทธิภาพ ดา้นประสิทธิผล ดา้นความยดืหยุ่น และ ดา้นความปลอดภยั อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และ มีความพึงพอใจดา้นความสามารถในการเรียนรู้ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
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นฤนาท พลบัประสิทธ์ิ (2558)  ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์

ของการลงทุนดาตา้เซ็นเตอร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตน้ทุนวงจรอายุและผลตอบแทน รวมทั้ง 
ประเมินความคุม้ค่าดา้นเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนสร้างดาตา้เซ็นเตอร์ท่ีผูล้งทุนสร้างดาตา้เซ็น
เตอร์ จะไดรั้บ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี อนัไดแ้ก่ การลงทุนสร้างดาตา้เซ็นเตอร์แบบสร้างใช้เองของ
ธนาคาร พาณิชย,์ บริษทัคา้หลกัทรัพย ์และบริษทัประกนัภยัในอุตสาหกรรมการเงิน และการลงทุน
สร้างดาตา้ เซ็นเตอร์แบบสร้างให้เช่า ผ่านการสร้างแบบจ าลองโดยอา้งอิงมาตรฐานดาตา้เซ็นเตอร์ 
(วสท. 022012-59) และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนตดัสินใจลงทุนในโครงการดาตา้เซ็นเตอร์
ของธุรกิจในอุตสาหกรรม การเงินและของบริษทัท่ีใหเ้ช่าพื้นท่ีดาตา้เซ็นเตอร์จ านวน 10 และ 3 ราย 
ตามล าดบั  

จากการศึกษาพบว่า ตน้ทุนในการลงทุนดาตา้เซ็นเตอร์ประกอบดว้ยตน้ทุนในการลงทุน 
เร่ิมตน้และตน้ทุนดา้นการด าเนินการตลอดวงจรชีวิตโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 และ ร้อยละ 
80 ของตน้ทุนวรจรชีวิตของดาตา้เซ็นเตอร์ตามล าดบั ดา้นผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บของการสร้างดาตา้
เซ็นเตอร์ใช้เองจะอยู่ในรูปแบบของตน้ทุนค่าเสียโอกาส ในขณะท่ีผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
สร้างดาตา้เซ็นเตอร์ใหเ้ช่าจะอยูใ่นรูปแบบของรายไดท่ี้ไดรั้บจากการใหเ้ช่า  

ผลการวิเคราะห์ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ผ่านดัชนีช้ีวดัทั้ ง 4 ค่า อันได้แก่ มูลค่า 
ปัจจุบนัสุทธิ, อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน, อตัราผลตอบแทนภายใน และระยะเวลาคืนทุน
แบบคิดลด พบว่า การลงทุนในโครงการดาตา้เซ็นเตอร์นั้นมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ลงทุน แต่เม่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการแลว้นั้นพบว่า ทุกโครงการมีความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ยกเวน้โครงการของบริษทัคา้หลกัทรัพยเ์ท่านั้น โดยมีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความไม่คุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์คือ ความผนัผวนดา้นอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจและตน้ทุนการด า เนินงานท่ี
สูงขึ้น นอกจากน้ี ผลจากการจ าลองสถานการณ์โดยใช้เทคนิคมอนติ คาร์โล พบว่า ทุกโครงการมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนร้อยละ 100 แต่จะมีเพียงบริษทัคา้
หลกัทรัพย ์เท่านั้นท่ีจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเพียงร้อย
ละ 62 
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วสุพร ต๋ิวงาม (2558)  ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
ติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีส าหรับบา้นท่ีอยู่อาศยั มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1) เพื่อวิเคราะห์ความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ส าหรับบา้นท่ีอยู่อาศยั และ 2) เพื่อ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่าย
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ส าหรับการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี ส าหรับบา้นท่ีอยู่อาศยั อาศยัขอ้มูลจากการศึกษาความเต็มใจจ่าย และขอ้มูลจาก
แบบสอบถามในการวิเคราะห์ โดยก าหนดให้โครงการมีอายุ 10 ปีและใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 
10 และใชต้วัช้ีวดั คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน อตัราผลตอบแทนภายใน 
และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ และศึกษาความอ่อนไหวของโครงการ 
                ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียของความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 720.24 บาท/ปี/
ครัวเรือน ค่ามธัยฐานของความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 628.79 บาท/ปี/ครัวเรือน ส าหรับ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตวัอย่าง  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ราคาเสนอ
เร่ิมตน้ อาชีพ และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน ส่วนผล การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟอยา่งเสรี ส าหรับบา้นท่ีอยูอ่าศยั กรณีพื้นฐาน พบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่า
เท่ากบั -10,692 บาท อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่า เท่ากบั 0.95 เท่า และอตัราผลตอบแทน
ภายในมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.73 แสดงว่าโครงการไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน 
และระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 6 ปี 4 เดือน ส าหรับ ผลการศึกษาความอ่อนไหวของ
โครงการ พบว่า กรณีต้นทุนค่าติดตั้ งระบบโซลาร์รูฟลดลง ท าให้ ต้นทุนของโครงการลดลง 
โครงการจะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน กรณีปริมาณไฟฟ้า ท่ีผลิตไดจ้ากระบบ
โซลาร์รูฟเพิ่มขึ้น และ กรณีอตัราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ท าใหผ้ลตอบแทนของโครงการ เพิ่มขึ้น โครงการ
จะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน 
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วุฒิกรณ์ จนัทะพนัธ์ (2557)  ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการ
ก่อสร้างอาคารพกัอาศัยรวมข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาตน้ทุนค่าใชจ่้าย และรายไดข้องโครงการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ผลระยะเวลา
คืนทุน วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) อตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (IRR) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

การด าเนินการศึกษาประกอบดว้ยการเก็บขอ้มูลเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ และน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสินใจแบบท่ีไม่มีการปรับ
ค่าของเวลา และแบบท่ีมีการปรับค่าของเวลา และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 8 ปี 3 เดือนมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่า
เท่ากับ 67,846,252.64 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 
1.4799 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบั 9.19% ซ่ึง
มากกว่าอตราคิดลดท่ีก าหนดไว ้3% ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนมากกว่าค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป
ดงันั้นโครงการก่อสร้างอาคารพกัอาศยัรวมขา้ราชการและพนกังานของมหาวิยาลบัฯ จึงคุม้ค่าต่อ
การลงทุน และถึงแมว้่าตน้ทุนรวมจะเพิ่มขึ้น หรือผลตอบแทนรวมจะลดลง 10% โครงการก็ยงัคง
ด าเนินต่อไปได ้และยงัคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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ตารางท่ี 2.4   บทสรุปประเด็นท่ีส าคญัของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความคุม้ค่าต่อระบบไร้กระดาษ (Paperless)  
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ข้อค้นพบในการศึกษา 
ดวงกมล เพช็ร์ชะ 
(2555)   

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ 

วิ เ คราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนรวมทั้ ง

จุ ด คุ ้ ม ทุ น ข อ ง ก า ร

เพาะพัน ธุ์ ไม้ดอกไม้

ประดับของธุรกิจขนาด

เลก็และขนาดกลาง 

 

 

 

 

งานวิจัย น้ีท าการศึกษากลุ่ม
เกษตรกร ท่ีท าการเพาะพนัธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับชนิดคลุมดิน
เพื่ อจ าหน่ายในหมู่บ้านไม้
ดอกไม้ประดับคลอง 15 โดย
วิธีการเก็บข้อมูลจากบัญชีรับ
จ่ายตั้งแต่มกราคม ถึง ธนัวาคม 
2555  ของ ธุ ร กิ จขนาด เล็ก
จ านวน 1 แห่ง และ ธุรกิจขนาด
กลางจ านวน 1 แห่ง 
 

 

 

ผลการศึกษาพบวา่ธุรกิจขนาดเลก็มีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายตน้ขาไก่มากท่ีสุด 
คือร้อยละ 23.66 รองลงมาเป็นรายไดจ้ากการขายตน้แองสิงคโปร์ ร้อยละ 20.29 
ตน้เทียนทองร้อยละ 18.54 ตามล าดบั ธุรกิจขนาดกลางมีสัดส่วนรายไดจ้ากการ
ขายตน้ผกัโขมมากท่ีสุด คือร้อยละ 16.98 รองลงมาเป็นรายได้จากการขายต้น
เทียนทองร้อยละ 14.85 ตน้หูปลาช่อนร้อยละ 12.86 ตามล าดบัตน้ชาดดัและต้น
ฤๅษีผสมมีอตัราก าไรขั้นต้นสูงท่ีสุดของทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และ ธุรกิจขนาด
กลางคือธุรกิจขนาดเล็กตน้ชาดดัและตน้ฤๅษีผสมให้อตัราก าไรขั้นตน้สูงท่ีสุด 
คือ ร้อยละ 77.50 รองลงมาคือตน้เทียนทองและตน้ขาไก่มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อย
ละ 76.50 ตน้หลิวมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 75.50 ตามล าดบั และ ธุรกิจขนาด
กลางตน้ชาดัดและตน้ฤๅษีผสมให้อตัราก าไรขั้นตน้สูงท่ีสุด คือร้อยละ 74.50 
รองลงมาคือต้นขาไก่และต้นเทียนทองมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 73.50 ต้น
คุณนายต่ืนสายและตน้หัวใจม่วงมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 73.00 ตามล าดับ
จุดคุม้ทุนของธุรกิจขนาดเล็กคือตอ้งผลิตและจ าหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัจ านวน 
11,498 ตน้  จึงจะคุม้ทุนและจุดคุม้ทุนของธุรกิจขนาดกลาง คือตอ้งผลิตและ
จ าหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัจ านวน 38,075 ตน้จึงจะคุม้ทุน 
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ตารางท่ี 2.4   บทสรุปประเด็นท่ีส าคญัของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความคุม้ค่าต่อระบบไร้กระดาษ (Paperless) (ต่อ) 
งานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ข้อค้นพบในการศึกษา 

กนกวรรณ  ศิลปสถาปน์, 
พฒันาวดี ศิวติณฑุโก 
(2554) 

วตัถุประสงคเ์พื่อ วิเคราะห์ความคุม้ค่า

ของการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอ ร์ทาง

วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 

 

งานวิจยัน้ีพิจารณาจากปริมาณการใช้
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการและรูปแบบการจัดหา
อุปกรณ์ ทั้งประเด็นการใช้งานและ
ลกัษณะการใชง้านหอ้งปฏิบติัการของ
นกัศึกษาในปัจจุบนั 

ผลการวิ เ ค ร าะห์ ข้อมู ลพบว่ าท รัพย ากรของ ฝ่ า ย
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
ปริมาณการใช้งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์นอกเวลา
ราชการช่วงระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น. มีปริมาณ
สูงท่ีสุด ปริมาณการใชง้านห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ใน
เวลาราชการ คิดเป็นเพียงร้อยละ 35 ของจ านวนชัว่โมงท่ี
อุปกรณ์สามารถให้บริการได้ ดงันั้นฝ่ายคอมพิวเตอร์ควร
พิจารณาปรับลดระยะเวลาการใหบ้ริการนอกเวลา ปรับลด
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการให้บริการและปรับลด
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าให้เหมาะสมกับลกัษณะ
การใชง้าน โดยแนวทางท่ีเป็นไปไดค้ือการซ้ือต่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใชง้านต่ออีก 3 ปี ใหบ้างหอ้งปฏิบติัการท่ี
ใหบ้ริการในรายวิชาพื้นฐาน 
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  ตารางท่ี 2.4   บทสรุปประเด็นท่ีส าคญัของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความคุม้ค่าต่อระบบไร้กระดาษ (Paperless) (ต่อ) 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ข้อค้นพบในการศึกษา 
จุฑารัตน์  รุ่งวารินทร์ 
(2559) 

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ
คุม้ค่า ในการน าระบบการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  มาใช้ในการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลยั 

งานวิจยัน้ีใชก้ารศึกษาดว้ยวิธีการประเมินแบบ
การวดัมูลค่าโดยการพฒันากรอบการประเมิน
ความคุม้ค่า ท่ีค  านึงถึง 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
ผลตอบแทนตน้ทุนและ ความเส่ียง และการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล 3 กลุ่ม 
ตามองคป์ระกอบของการประเมินความคุม้ค่า 
ไดแ้ก่ 1) แหล่งขอ้มูลดา้นผลตอบแทนไดจ้าก
แบบสอบถามบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ นักศึกษาอาจารย ์
และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 2) แหล่งขอ้มูลดา้น
ตน้ทุน คือ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555-
2558 และ 3) แหล่งขอ้มูลด้านความเส่ียง ได้
จากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับระบบ
การเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  
 

ผลก า ร วิ จั ย พบว่ า  ก า รน า ร ะบบก า ร เ รี ย น รู้
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ มีผลกระทบ และมีโอกาสใน
การเกิดความเส่ียง อยู่ในระดบัปานกลาง โดยผลการ
ประเมินก่อนเกิดความเส่ียง พบว่าคะแนนด้าน
ผลตอบแทนค่าร้อยละ 73.04 มีตน้ทุน 4,651,004,40 
บาทและผลการประเมินแบบการวดัมูลค่าก่อนเกิด
ความเส่ียงมีค่าเท่ากบั 15.70 ส่วนผลการประเมินหลงั
เกิดความเส่ียงพบว่า คะแนนด้านผลตอบแทนมีค่า
ร้อยละ 69.75 มีตน้ทุน 4,860,299.60 บาท และ ผล
การประเมินแบบการวดัมูลค่าหลงัเกิดความเส่ียงมีค่า
เท่ากับ 14.35 ซ่ึงมีค่าต ่ ากว่าก่อนเกิดความเส่ียง
เลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี 2.4   บทสรุปประเด็นท่ีส าคญัของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความคุม้ค่าต่อระบบไร้กระดาษ (Paperless) (ต่อ) 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ข้อค้นพบในการศึกษา 
นฤนาท พลบัประสิทธ์ิ 
(2558) 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนวงจรอายุ
และผลตอบแทน รวมทั้ง ประเมินความ
คุ ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน
สร้างดาตา้เซ็นเตอร์ท่ีผูล้งทุนสร้างดาตา้
เซ็นเตอร์ จะได้รับ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 
อนัได้แก่ การลงทุนสร้างดาตา้เซ็นเตอร์
แบบสร้างใช้เองของธนาคาร  พาณิชย์, 
บ ริ ษั ท ค้ า ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ บ ริ ษัท
ประกันภยัในอุตสาหกรรมการเงิน และ
การลงทุนสร้างดาตา้ เซ็นเตอร์แบบสร้าง
ใหเ้ช่า 

การวิจัยน้ีผูศึ้กษาได้ศึกษาผ่านการสร้าง
แบบจ าลองโดยอา้งอิงมาตรฐานดาตา้เซ็น
เตอร์ (วสท. 022012-59) และขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผู ้มี ส่ วนตัด สินใจลงทุนใน
โครงการดาต้า เ ซ็นเตอร์ของธุรกิจใน
อุตสาหกรรม การเงินและของบริษทัท่ีให้
เช่าพื้นท่ีดาต้าเซ็นเตอร์จ านวน 10 และ 3 
ราย ตามล าดบั  
 

จากการศึกษาพบว่า ตน้ทุนในการลงทุนดาตา้เซ็น
เตอร์ประกอบดว้ยตน้ทุนในการลงทุน เร่ิมตน้และ
ตน้ทุนด้านการด าเนินการตลอดวงจรชีวิตโดยมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 และ ร้อยละ 80 ของ
ต้นทุนวรจรชีวิตของดาต้าเซ็นเตอร์ตามล าดับ 
ด้านผลตอบแทนท่ีจะได้รับของการสร้างดาต้า
เซ็นเตอร์ใชเ้องจะอยู่ในรูปแบบของตน้ทุนค่าเสีย
โอกาส ในขณะท่ีผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ให้เช่าจะอยู่ในรูปแบบของ
รายไดท่ี้ไดรั้บจากการใหเ้ช่า  
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ตารางท่ี 2.4   บทสรุปประเด็นท่ีส าคญัของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความคุม้ค่าต่อระบบไร้กระดาษ (Paperless) (ต่อ) 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ข้อค้นพบในการศึกษา 
วสุพร ต๋ิวงาม (2558)   วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) 

เพื่อวิเคราะห์ความคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ของโครงการ
ติ ดตั้ ง โซล า ร์ รู ฟอย่ า ง เส รี  
ส าหรับบ้านท่ีอยู่อาศยั และ 2) 
เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจ
จ่ายเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เต็มใจจ่ายเพื่อช่วยลดภาวะโลก
ร้อน  

ส าหรับการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้ ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี ส าหรับบา้นท่ีอยู่
อาศยั อาศยัขอ้มูลจากการศึกษาความ
เ ต็ ม ใ จ จ่ า ย  แ ล ะ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามในการ วิเคราะห์ โดย
ก าหนดให้โครงการมีอายุ 10 ปีและ
ใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 10 และ
ใช้ตัวช้ีวัด คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
อัตราผลตอบแทนภายใน และ
ระยะเวลาคืนทุน ของโครงการ และ
ศึกษาความอ่อนไหวของโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียของความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 
720.24 บาท/ปี/ครัวเรือน ค่ามธัยฐานของความเต็มใจ จ่ายของกลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 628.79 บาท/ปี/ครัวเรือน ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจ
จ่ายของกลุ่มตวัอย่าง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ราคาเสนอเร่ิมตน้ 
อาชีพ และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน ส่วนผล การศึกษาความคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ของโครงการติดตั้ งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ส าหรับบ้านท่ีอยู่
อาศัย กรณีพื้นฐาน พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ -10,692 บาท 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่า  เท่ากับ 0.95 เท่า  และอัตรา
ผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.73 แสดงว่าโครงการไม่มีความ 
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เท่ากบั 6 ปี 4 เดือน ส าหรับ ผลการศึกษาความอ่อนไหวของโครงการ พบวา่ 
กรณีตน้ทุนค่าติดตั้งระบบโซลาร์รูฟลดลง ท าให ้ตน้ทุนของโครงการลดลง 
โครงการจะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน กรณีปริมาณไฟฟ้า 
ท่ีผลิตไดจ้ากระบบโซลาร์รูฟเพิ่มขึ้น และ กรณีอตัราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ท าให้
ผลตอบแทนของโครงการ เพิ่มขึ้ น โครงการจะมีความคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการลงทุน 
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  ตารางท่ี 2.4   บทสรุปประเด็นท่ีส าคญัของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความคุม้ค่าต่อระบบไร้กระดาษ (Paperless) (ต่อ) 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ข้อค้นพบในการศึกษา 
วุฒิกรณ์ จนัทะพนัธ์ 

(2557) 
วัต ถุ ป ร ะส งค์ เ พื่ อ  ศึ กษ า ต้นทุ น
ค่าใช้จ่าย และรายได้ของโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ผลระยะเวลาคืน
ทุน วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(IRR) และวิ เคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ 

การด าเนินการศึกษาประกอบด้วยการ
เก็บขอ้มูลเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ 
และน าข้อ มูล ท่ีได้มาวิ เคราะห์ทาง
การเ งินของโครงการลงทุน โดยใช้
หลกัเกณฑ์การตดัสินใจแบบท่ีไม่มีการ
ปรับค่าของเวลา และแบบท่ีมีการปรับค่า
ของเวลา และวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 8 ปี 3 เดือนมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 67,846,252.64 บาท ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 
1.4799 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 9.19% ซ่ึงมากกว่าอตราคิดลดท่ี
ก าหนดไว้ 3% ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้ นจากการลงทุนมากกว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปดังนั้นโครงการก่อสร้างอาคารพกัอาศยัรวม
ขา้ราชการและพนกังานของมหาวิยาลบัฯ จึงคุม้ค่าต่อการลงทุน 
และถึงแม้ว่าต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้ น หรือผลตอบแทนรวมจะ
ลดลง 10% โครงการก็ยงัคงด าเนินต่อไปได ้และยงัคุม้ค่าต่อการ
ลงทุน 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิัย 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยเ ร่ือง การศึกษาความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) มาใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นการศึกษาความคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะพิจารณาความคุ ้มค่าจากองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนของโครงการ  
ผลตอบแทนของโครงการ การประเมินความคุ ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ต้นทุนของโครงการ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง (Direct cost) และต้นทุนทางอ้อม 
(Indirect cost) โดยตน้ทุนทางตรง ไดแ้ก่ ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ Tablet  และค่าจดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้
กบัพนกังานเก่ียวกบัการใชง้าน Tablet  ส่วนตน้ทุนทางออ้ม ค่าการใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงจะคิดเฉพาะค่าการ
ใชอุ้ปกรณ์ Tablet เช่น การชาร์จแบตเตอร่ีของ Tablet เท่านั้น และค่าบ ารุงรักษา Tablet 
 ผลตอบแทนของโครงการ ประกอบด้วย ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) และ
ผลตอบแทนทางออ้ม (Indirect Benefit)  โดยผลตอบแทนทางตรง ไดแ้ก่ การคิดค่าผลตอบแทนจาก
การใช้ Tablet แทนท่ีการใช้กระดาษ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือกระดาษ ส่วนผลตอบแทน
ทางออ้ม (Indirect Benefit) จะคิดค่าขายซากของอุปกรณ์ Tablet ตลอดอายุการใชง้านของโครงการ  
ค่าจากการลดการสั่งปร้ิน และถ่ายเอกสาร 

การประเมินความคุม้ค่าด้านเศรษฐศาสตร์  ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนกบัผลตอบแทนจากโครงการ ถา้โครงการมี
ระยะเวลาคืนทุนเร็วถือว่าเป็นโครงการท่ีดี เพราะมีความปลอดภยัจากความไม่แน่นอนท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น  การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value, NPV)  เพื่อประเมินวา่โครงการท่ีก าลงั
พิจารณาอยู่นั้นจะให้ผลตอบแทนคุม้ค่าการลงทุนหรือไม่ และขนาดของ ผลตอบแทนสุทธิจะเป็น
เท่าใด กล่าวคือถา้ค่า NPV ท่ีไดอ้อกมามีค่ามากกว่าศูนยห์รือเป็นบวก ก็เป็นการ ลงทุนท่ีคุม้ค่า แต่
ถา้ NPV ท่ีไดอ้อกมาเป็นลบหรือต ่ากว่าศูนยแ์สดงว่าการลงทุนในโครงการนั้นจะไม่คุม้ค่า เพราะ
มูลค่าของผลตอบแทนน้อยกว่ามูลค่าปัจจุบนัของทุน   การวิเคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
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ต้นทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) เป็นการประเมินว่าอัตราส่วน ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้ายตลอดอายุของโครงการ โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ตดัสินใจ คือ ถา้ BCR > 1 แสดงว่า โครงการเป็นท่ียอมรับ ถา้ BCR < 1 แสดงว่า โครงการไม่เป็นท่ี
ยอมรับ และถ้า BCR = 1 แสดงว่า ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ไม่มีผลกระทบ  และการ
วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR) เป็นการประเมินว่า การลงทุนให้
อตัราผลตอบแทนเท่าใด เป็นการสุ่มอตัราคิดลด (Discount Rate) ท่ีท าให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ 
กล่าวคือ ท าให้เงินสดสุทธิในอนาคตทอนมูลค่ากลบัมาปัจจุบนัแลว้ มีค่าเท่ากบัเงินลงทุนกอ้นแรก 
ดังนั้น IRR ควรมีค่ามากกว่าตน้ทุนทางการเงิน และยิ่งมีค่ามากยิ่งดี เน่ืองจากโครงการดังกล่าว
ด าเนินการในช่วงสภาวะความไม่แน่นอนทางการเงินของบริษทัฯ จึงใช้อตัราคิดลด (Discount Rate) 
เท่ากับร้อยละ 6 โดยเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดีในระบบ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย (Minimum Retail Rate) ในปัจจุบนั 
 จากนั้นท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project Sensitive Analysis) เพื่อ
ตรวจสอบว่า ถา้โครงการตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอน เช่น กรณีค่าอุปกรณ์ Tablet 
หรือ ราคากระดาษ สูงขึ้น จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของโครงการอยา่งไร โดยกรอบ
แนวคิดในการวิจยัสามารถแสดงไดด้งั ภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี  3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 

การลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless)  
 

ต้นทุนของโครงการ 
1. ตน้ทุนทางตรง (Direct cost) 

- ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ Tablet 
- ค่าจดัอบรมและวิทยากร 

2. ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost) 
- ค่าใชไ้ฟฟ้า  (คิดค่าชาร์จแบตเตอร่ี  

   Tablet) 
- ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Tablet 

 

การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless)  
มาใชใ้นบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลตอบแทนของโครงการ 
1. ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) 

- ลดค่าใชจ้่ายในส่ังซ้ือกระดาษ A4 

2. ผลตอบแทนทางออ้ม (Indirect Benefit) 
- ค่าขายซากอุปกรณ์ Tablet 
- ค่าจากการลดการส่ังปร้ินและถ่าย 
  เอกสาร 
 

ความคุม้ค่าดา้นเศรษฐศาสตร์ 
(NPV, IRR, BCR, PP) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
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3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนโครงการ

การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษทั 
พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั ในคร้ังน้ี จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Analysis of Investment Project) การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน ของการลงทุนโครงการ การศึกษาความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

   3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
ใช้งานระบบไร้กระดาษ (Paperless) ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลต้นทุนโครงการ ได้แก่ ต้นทุน
ทางตรง (Direct cost) และตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost) ขอ้มูลผลตอบแทนโครงการ ได้แก่ 
ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) และผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect Benefit) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

      3.2.1.1 ตน้ทุนทางตรง (Direct cost) 
                  -  ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ Tablet 
                  -  ค่าจดัอบรม และวิทยากร หลกัสูตรการใชง้าน Tablet 
      3.2.1.2 ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost)    
                  -  ค่าใชไ้ฟฟ้า (คิดค่าชาร์จแบตเตอร่ี Tablet) 
      - ค่าบ ารุงรักษา Tablet 
      3.2.1.3 ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefit) 
                   -  ค่าจากการลดค่าใชจ่้ายสั่งซ้ือกระดาษ A4 
      3.2.1.4 ผลตอบแทนทางออ้ม (Indirect Benefit) 

                  -  ค่าขายซากอุปกรณ์ Tablet 
                 -  ค่าจากการลดการสั่งปร้ินและถ่ายเอกสาร 

   3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสาร 
รายงานวิจยั ส่ิงพิมพต่์าง ๆ รวมทั้งทบทวนแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษา
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใชใ้นบริษทั พี.ซี.ทาคาชิ
มา (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยใช้หลักแนวคิดเก่ียวกับการประเมินด้านการเงินและทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ประกอบดว้ย 5 
วิธีการ คือ  
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        3.2.2.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
        3.2.2.2 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value, NPV) 
        3.2.2.3 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio, BCR)   
                     3.2.2.4 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ  (Internal Rate of   
                                            Return, IRR) 
      3.2.2.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อ
การน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากัด  
การศึกษาน้ีจึงไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  3.3.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งเงิน
ลงทุนกบัผลตอบแทนจากโครงการ ถา้โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเร็วถือว่าเป็นโครงการท่ีดี 
เพราะมีความปลอดภยัจากความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยใชสู้ตร ดงัน้ี   

 กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากนั  
 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดรับสุทธิ 

                  รายปีสะสมไปเร่ือยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์
  3.3.2 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value, NPV) เพื่อประเมินว่า
โครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยู่นั้นจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ และขนาดของ 
ผลตอบแทนสุทธิจะเป็นเท่าใด กล่าวคือถา้ค่า NPV ท่ีไดอ้อกมามีค่ามากกว่าศูนยห์รือเป็นบวก 
ก็เป็นการ ลงทุนท่ีคุม้ค่า แต่ถา้ NPV ท่ีไดอ้อกมาเป็นลบหรือต ่ากว่าศูนยแ์สดงว่าการลงทุนใน
โครงการนั้นจะไม่คุม้ค่า เพราะมูลค่าของผลตอบแทนนอ้ยกว่ามูลค่าปัจจุบนัของทุน ในท่ีน้ีจะ
ท าการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft excel แทนค่าในสูตร ดงัภาพท่ี 3.2 

 
                   =NPV(values, [guess]) 

 
 
 
 
 
         ภาพท่ี 3.2 ตวัอยา่งการใชสู้ตรจาก Microsoft excel หา NPV  



48 
 

 โดยมีหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ คือ 
    1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่ามากกวา่ศูนย ์ 
        NPV > 0   หมายความวา่ คุม้ค่าแก่การลงทุน  
  2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์ 
        NPV < 0   หมายความวา่ ไม่สมควรลงทุน  
  3. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบัศูนย ์ 

                          NPV = 0    หมายความวา่ เท่าทุน          
     3.3.3 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio, BCR)  เป็น
การประเมินว่าอัตราส่วน ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของ
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุของโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจ คือ ถ้า BCR > 1 
แสดงว่า โครงการเป็นท่ียอมรับ ถา้ BCR < 1 แสดงว่า โครงการไม่เป็นท่ียอมรับ และถา้ BCR 
= 1 แสดงว่า ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ไม่มีผลกระทบ  ในท่ีน้ีจะท าการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft excel แทนค่าในสูตร ดงัภาพท่ี 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 3.3 ตวัอยา่งการใชสู้ตรจาก Microsoft excel หา BCR 
  โดยมีหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ คือ 
   1. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่ามากกวา่หน่ึง 
            BCR > 1   หมายความวา่ ยอมรับขอ้เสนอโครงการ  
   2. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์ 
            BCR < 1   หมายความวา่ ปฏิเสธขอ้เสนอโครงการ  
   3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่าเท่ากบัศูนย ์ 
                 BCR = 1   หมายความวา่ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ไม่วา่จะ 
                                                                 ยอมรับหรือปฏิเสธขอ้เสนอโครงการ 
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                   3.3.4 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ  ( Internal Rate of    
Return, IRR) เป็นการประเมินวา่ การลงทุนใหอ้ตัราผลตอบแทนเท่าใด เป็นการสุ่มอตัราคิดลด 
(Discount Rate) ท่ีท าให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์กล่าวคือ ท าใหเ้งินสดสุทธิในอนาคตทอนมูลค่า
กลบัมาปัจจุบนัแลว้ มีค่าเท่ากับเงินลงทุนก้อนแรก ดังนั้น IRR ควรมีค่ามากกว่าตน้ทุนทาง
การเงิน และยิ่งมีค่ามากยิ่งดี เน่ืองจากโครงการดังกล่าวด าเนินการในช่วงสภาวะความไม่
แน่นอนทางการเงินของบริษทัฯ จึงใช้อตัราคิดลด (Discount Rate) เท่ากบัร้อยละ 5 โดยเป็น
อตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
(Minimum Retail Rate) ในปัจจุบัน  ในท่ีน้ีจะท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft excel แทนค่าในสูตร ดงัภาพท่ี 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
         ภาพท่ี 3.4  ตวัอยา่งการใชสู้ตรจาก Microsoft excel หา IRR  
  โดยมีหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ คือ 
  1. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนภายนอก        
                                IRR > i หมายความวา่ คุม้ค่าแก่การลงทุนและยอมรับขอ้เสนอโครงการ  
  2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนภายนอก  
         IRR < i หมายความวา่ ไม่คุม้ค่าแก่การลงทุนและปฏิเสธขอ้เสนอโครงการ  
  3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่าเท่ากบัอตัราผลตอบแทนภายนอก 
          IRR = i หมายความวา่ เสมอตวั 
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                   3.3 .5 การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการเพื่อ
ตรวจสอบว่า ถา้โครงการตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง และความไม่แน่นอน เช่น ค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุนซ้ืออุปกรณ์ Tablet มีการเปล่ียนแปลงไปแลว้ จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเงิน
ต่อโครงการ การศึกษาความคุ ้มค่าของการลงทุนโครงการ การศึกษาความคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใชใ้นบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั อยา่งไร ซ่ึงการวิเคราะห์จะใชว้ิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลง 4 กรณี ดงัน้ี  

   1.  วิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10%  
                      โดยก าหนดให้ผลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6%  
   2.  วิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีตน้ทุนรวมลดลง 10%  

      โดยก าหนดใหผ้ลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6%  
3.  วิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10%  
      โดยก าหนดใหต้น้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% 
4.  วิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีท่ีผลตอบแทนรวมลดลง 10%  

                      โดยก าหนดให้ตน้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% 
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บทที ่4 

   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ประมาณการต้นทุนของโครงการ 
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost)  

 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นตน้ทุนทางตรงของโครงการเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ
ระบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เขา้มาช่วยเสริมให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะไม่ลงทุนเพิ่มตลอดอายุของโครงการซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน
เท่ากบั 60,214 บาท โดยมีการแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัตารางท่ี 4.1 

4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Cost)  

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เป็นตน้ทุนทางออ้มของโครงการประกอบดว้ยค่าจดัอบรมการ  
ค่าวิทยากร ค่าใชไ้ฟฟ้า  และค่าบ ารุงรักษา Tablet  - เปล่ียนแบตเตอร่ีและฟิลม์กนัรอย โดยมีการ  
แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัตารางท่ี 4.1 
 ตารางท่ี 4.1 สรุปการประมาณการราคาตน้ทุนของระบบไร้กระดาษ (Paperless) 

 หน่วย : บาท 
 
 
 
 

ปี รายการ จ านวนเงิน 
2563 1.Tablet Chuwi Hi10X  ( 9,200 x 2 เคร่ือง) 18,400 

2.Tablet  GALAXY TAB S6  ( 10,500 x 3 เคร่ือง) 31,500 
3.ค่าจดัอบรมการใช ้Tablet   1,000 

4.ค่าวิทยากรอบรม การใช ้Tablet  (ชม.ละ 1,000 x 3 ) 3,000 
5.ค่าใชไ้ฟฟ้า (คิดค่าชาร์จแบตเตอร่ี Tablet) 864 
6.ค่าบ ารุงรักษา Tablet  - เปล่ียนแบตเตอร่ีและฟิลม์กนัรอย 5,450 

รวม 60,214 



52 
 
4.2 ประมาณการผลตอบแทนของโครงการ 

ผลตอบแทนของโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) ประกอบดว้ย ผลตอบแทนทางตรง
ของโครงการ ไดแ้ก่ ค่าลดการใชป้ริมาณกระดาษ และ ผลตอบแทนทางออ้มของโครงการ ไดแ้ก่ ค่า
ลดการใช้หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและค่าขายซากอุปกรณ์ Tablet ซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินเท่ากบั 
79,296.80 บาทโดยประมาณการเม่ือส้ินสุดโครงการในปีท่ี 8 ซ่ึงมีการแสดงรายละเอียดค่า
ผลตอบแทนหรือรายได ้ดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปการประมาณการผลตอบแทนของระบบไร้กระดาษ (Paperless) 

 หน่วย : บาท 
 
4.3 การวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจเลือกใช้อตัราส่วนคิดลด (Discount Rate) 

การเลือกใช้อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) ส าหรับโครงการระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) เท่ากบัร้อยละ 6 โดยเป็นอตัราดอกเบ้ียต ่าสุดท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อย
ชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย (Minimum Retail Rate) ในปัจจุบนั ซ่ึงเฉล่ียท่ีร้อยละ 5.99 ต่อปี
หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถท าการกูย้ืมเงินจาก
แหล่งเงินทุนในระบบ พิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ประกาศคร้ังท่ี1/2564 (31 มีนาคม 2564)  (ดูตารางท่ี 1 ภาคผนวก ก)  
 
 
 

 

ปี รายการ จ านวนเงิน 
2563 1. ค่าใชจ่้ายกระดาษท่ีลดได(้การแจกจ่าย) 15,647.76 

2. ค่าลดการปร้ิน/ถ่ายเอกสาร ขาวด า แผน่ละ 0.30 บาท 15,339.80 
3. ค่าลดการปร้ิน/ถ่ายเอกสาร สี แผน่ละ 0.90 บาท 37,807.84 

4. ค่าลดกระดาษจากการใช ้Check list 792.80 
5. ค่าลดกระดาษจากการใช ้Dar online 1,708.60 
6. การคิดค่าขายซากอุปกรณ์ Tablet 8,000 

รวม 79,296.80 
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4.4 เกณฑ์การตัดสินใจท่ีไม่มีการปรับค่าของเวลา 

เกณฑก์ารตดัสินใจท่ีไม่มีการปรับค่าของเวลาซ่ึงก็คือการวิเคราะห์เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการ (Payback Period)  
ตารางท่ี  4.3  ผลตอบแทนสุทธิ 

ปีท่ี รวมต้นทุน (บาท) ผลตอบแทน (บาท) ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 
0 53,996.00 - -53,996.00 

1 96.00 12,518.47 12,422.47 

2 96.00 11,266.62 11,170.62 
3 96.00 10,139.95 10,043.95 
4 5,546.00 9,125.97 3,579.97 
5 96.00 8,213.37 8,117.37 
6 96.00 7,392.05 7,296.05 
7 96.00 6,652.82 6,556.82 
8 96.00 13,987.80 13,891.55 

รวม 60,214.00 79,296.80 19,082.80 
 

  การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากนั แทนค่าในสูตรดงัน้ี 
          ระยะเวลาคืนทุน =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดรับสุทธิ 
                 รายปีสะสมไปเร่ือยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์
            =  53,996 - 12,422.47 - 11,170.62 - 10,043.95 - 3,579.97 - 8,117.37 – 
                                          7,296.05 -(1,365.57/6,556.82)  
                         = 6.21 
           จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ไดรั้บผลตอบแทนสุทธิ 12,422.47 + 11,170.62 
+ 10,043.95 + 3,579.97 +- 8,117.37 + 7,296.05  รวมเป็น 52,630.43 บาท และในปีท่ี 7 หากไดรั้บ
อีก 1,365.57 บาท ก็จะรวมเป็น 53,996 บาท ซ่ึงเท่าทุนพอดี ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ในปีท่ี 7 นั้นใชเ้วลา
ในการไดเ้งิน 1,365.57 บาท เพียง 0.21 หรือ 2 เดือน  
 ดงันั้นการลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) มีระยะเวลาคืนทุนท่ี 6 ปี 2 เดือน 
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4.5 เกณฑ์การประเมินด้านการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 
     การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์  ประกอบดว้ย 3 

เกณฑ์ คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) และอตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (IRR) หาไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft excel ในการค านวณดงั
แสดงในตารางท่ี 4.4 
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     ตารางท่ี 4.4  การวิเคราะห์ค่า NPV, BCR และ IRR ท่ีอตัราคิดลด 6% 
 

ปีที่ ต้นทุนรวม (บาท) ผลตอบแทน (บาท)
ผลตอบแทนสุทธิ 

(บาท)
มูลค่าแท้จริง (บาท) DF r=6%

มูลค่าต้นทุน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

มูลค่าผลตอบแทน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

0 53,996.00                 -                             53,996.00-                 53,996.00                 1 53,996.00                 -                              
1 96.00                         12,518.47                 12,422.47                 11,900.49                 0.94340 90.57                         11,809.93                  
2 96.00                         11,266.62                 11,170.62                 10,112.73                 0.89000 85.44                         10,027.29                  
3 96.00                         10,139.95                 10,043.95                 8,594.31                   0.83962 80.60                         8,513.70                     
4 5,546.00                   9,125.97                   3,579.97                   11,621.52                 0.79209 4,392.93                   7,228.59                     
5 96.00                         8,213.37                   8,117.37                   6,209.26                   0.74726 71.74                         6,137.52                     
6 96.00                         7,392.05                   7,296.05                   5,278.77                   0.70496 67.68                         5,211.10                     
7 96.00                         6,652.82                   6,556.82                   4,488.37                   0.66506 63.85                         4,424.52                     
8 96.00                         13,987.55                 13,891.55                 8,836.16                   0.62741 60.23                         8,775.93                     

รวม 60,214.00                 79,296.80                 19,082.80                 121,037.62               58,909.03                 62,128.59                  

NPV = 3,219.55                     

BCR  = 1.1                               

 IRR  = 7.56%



56 
 

 

จากตารางท่ี 4.4  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 3,219.55 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 
แสดงว่าการลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) มีความคุ ้มค่าต่อการลงทุน อัตรา
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ากบั 1.1  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจาก
การลงทุนมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป ดังนั้ นโครงการน้ีจึงคุ ้มค่าต่อการลงทุน และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบั 7.56% ซ่ึงมากกวา่อตัราส่วนลดท่ีก าหนดไว ้6%    
ดงันั้นโครงการน้ีจึงคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 
4.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เป็นการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นและท าให้เกิดผลกระทบต่อตน้ทุนหรือผลตอบแทนของโครงการ ในการวิเคราะห์น้ีจะใชวิ้ธี
ทดสอบการเปลี่ยนแปลง 4 กรณี คือ กรณีตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10%  กรณีตน้ทุนรวมลดลง 10%  โดย
ก าหนดให้ผลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6%  กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10%  และกรณี
ผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% โดยก าหนดใหต้น้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6%  

 
4.6.1 กรณีต้นทุนรวมเพิม่ขึน้ 
การเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นกรณีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้ น 10% โดยก าหนดให้

ผลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% แสดงในตารางท่ี 4.5 
การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากนั แทนค่าใน

สูตรดงัน้ี 
 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดรับสุทธิ 

                  รายปีสะสมไปเร่ือยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์
             =  59,395.60 - 12,412.87 - 11,161.02 - 10,034.35 - 3,025.37 - 8,107.77 -

     7,256.45 - 6,547.22 - (820.55/13,881.95)  
                          = 7.06 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 7 ได้รับผลตอบแทนสุทธิ 12,412.87 + 

11,161.02 + 10,034.35 + 3,025.37 + 8,107.77 + 7,256.45 + 6,547.22   รวมเป็น 58,575.05 บาท 
และในปีท่ี 8 หากไดรั้บอีก 820.55 บาท ก็จะรวมเป็น 59,395.60 บาท ซ่ึงเท่าทุนพอดี ดงันั้นจึงกล่าว
ไดว้า่ในปีท่ี 8 นั้นใชเ้วลาในการไดเ้งิน 820.55 บาท เพียง 0.06 หรือ 1 เดือน  

ดังนั้นการลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) กรณีตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% 
โดยก าหนดใหผ้ลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% มีระยะเวลาคืนทุนท่ี 7 ปี 1 เดือน
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ตารางท่ี 4.5  การวิเคราะห์ค่า NPV, BCR และIRR ท่ีอตัราคิดลด 6%  กรณีตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% 
 

ปีที่ ต้นทุนรวม (บาท) ผลตอบแทน (บาท)
ผลตอบแทนสุทธิ 

(บาท)
มูลค่าแท้จริง (บาท) DF r=6%

มูลค่าต้นทุน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

มูลค่าผลตอบแทน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

0 59,395.60                 -                             59,395.60-                 59,395.60                 1 59,395.60                 -                              
1 105.60                       12,518.47                 12,412.87                 11,909.55                 0.94340 99.62                         11,809.93                  
2 105.60                       11,266.62                 11,161.02                 10,121.28                 0.89000 93.98                         10,027.29                  
3 105.60                       10,139.95                 10,034.35                 8,602.37                   0.83962 88.66                         8,513.70                     
4 6,100.60                   9,125.97                   3,025.37                   12,060.81                 0.79209 4,832.22                   7,228.59                     
5 105.60                       8,213.37                   8,107.77                   6,216.43                   0.74726 78.91                         6,137.52                     
6 105.60                       7,392.05                   7,286.45                   5,285.54                   0.70496 74.44                         5,211.10                     
7 105.60                       6,652.82                   6,547.22                   4,494.75                   0.66506 70.23                         4,424.52                     
8 105.60                       13,987.55                 13,881.95                 8,842.18                   0.62741 66.25                         8,775.93                     

รวม 66,235.40                 79,296.80                 13,061.40                 126,928.52               64,799.93                 62,128.59                  

NPV = (2,671.35)                   

BCR  = 1.0                               

 IRR  = 4.80%
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จากตารางท่ี 4.5  ผลท่ีไดค้ือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั -2,671.35 บาท ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.0  ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 4.80% ซ่ึงน้อยกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ หรือ
อตัราส่วนลดท่ีก าหนดไว ้6%  

ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีท าให้ตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% 
โครงการน้ีจะไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้และใหผ้ลตอบแทนภายในโครงการนอ้ยกวา่อตัราส่วนลด
ท่ีก าหนด โครงการน้ีจึงไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

 
4.6.2 กรณต้ีนทุนรวมลดลง 
การเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกรณีตน้ทุนรวมลดลง 10% โดยก าหนดให้ผลตอบแทน

รวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% แสดงในตารางท่ี 4.6 
การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากนั แทนค่าใน

สูตรดงัน้ี 
 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดรับสุทธิ 

                  รายปีสะสมไปเร่ือยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์
             =  48,596.40 - 12,432.07 - 11,180.22 - 10,053.55 - 4,134.57 - 8,126.97 -

     - (2,669.02/7,305.65)  
                          = 5.36 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ได้รับผลตอบแทนสุทธิ 12,432.07 + 

11,180.22 + 10,053.55 + 4,134.57 + 8,126.97   รวมเป็น 45,927.38 บาท และในปีท่ี 6 หากไดรั้บอีก 
2,669.02 บาท ก็จะรวมเป็น 48,596.40 บาท ซ่ึงเท่าทุนพอดี ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าในปีท่ี 6 นั้นใชเ้วลา
ในการไดเ้งิน 2,669.02  บาท เพียง 0.36 หรือ 4 เดือน  

ดงันั้นการลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) กรณีตน้ทุนรวมลดลง 10% โดย
ก าหนดใหผ้ลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% มีระยะเวลาคืนทุนท่ี 5 ปี 4 เดือน
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ตารางท่ี 4.6 การวิเคราะห์ค่า NPV, BCR และIRR ท่ีอตัราคิดลด 6%  กรณีตน้ทุนรวมลดลง 10%   
 

ปีที่ ต้นทุนรวม (บาท) ผลตอบแทน (บาท)
ผลตอบแทนสุทธิ 

(บาท)
มูลค่าแท้จริง (บาท) DF r=6%

มูลค่าต้นทุน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

มูลค่าผลตอบแทน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

0 48,596.40                 -                             48,596.40-                 48,596.40                 1 48,596.40                 -                              
1 86.40                         12,518.47                 12,432.07                 11,891.44                 0.94340 81.51                         11,809.93                  
2 86.40                         11,266.62                 11,180.22                 10,104.19                 0.89000 76.90                         10,027.29                  
3 86.40                         10,139.95                 10,053.55                 8,586.25                   0.83962 72.54                         8,513.70                     
4 4,991.40                   9,125.97                   4,134.57                   11,182.23                 0.79209 3,953.64                   7,228.59                     
5 86.40                         8,213.37                   8,126.97                   6,202.09                   0.74726 64.56                         6,137.52                     
6 86.40                         7,392.05                   7,305.65                   5,272.01                   0.70496 60.91                         5,211.10                     
7 86.40                         6,652.82                   6,566.42                   4,481.99                   0.66506 57.46                         4,424.52                     
8 86.40                         13,987.55                 13,901.15                 8,830.14                   0.62741 54.21                         8,775.93                     

รวม 54,192.60                 79,296.80                 25,104.20                 115,146.71               53,018.13                 62,128.59                  

NPV = 9,110.46                     

BCR  = 1.2                               

 IRR  = 10.80%
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จากตารางท่ี 4.6  ผลท่ีไดค้ือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 9,110.46 บาท ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.2 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบั 10.80% ซ่ึงมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้หรือ
อตัราส่วนลดท่ีก าหนดไว ้6%  

ดังนั้น หากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้ตน้ทุนรวมลดลง 10% 
โครงการน้ีจะยงัสามารถด าเนินต่อไปได ้และใหผ้ลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอตัราส่วนลด
ท่ีก าหนด โครงการน้ีจึงคุม้ค่าต่อการลงทุน  
 

4.6.3 กรณีผลตอบแทนรวมเพิม่ขึน้ 
การเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% โดยก าหนดให้

ตน้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% แสดงในตารางท่ี 4.7 
การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากนั แทนค่าใน

สูตรดงัน้ี 
 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดรับสุทธิ 

                  รายปีสะสมไปเร่ือยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์
             =  53,996 - 13,674.32 - 12,297.29 - 11,057.95 - 4,492.57 - 8,938.69- 

                 - (3,535.18/8,305.26)  
                          = 5.44 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ได้รับผลตอบแทนสุทธิ 13,674.32 + 

12,297.29 + 11,057.95 + 4,492.57 + 8,938.69   รวมเป็น 50,460.82 บาท และในปีท่ี 6 หากไดรั้บอีก 
3,535.18 บาท ก็จะรวมเป็น 53,996.00 บาท ซ่ึงเท่าทุนพอดี ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าในปีท่ี 6 นั้นใชเ้วลา
ในการไดเ้งิน 3,535.18   บาท เพียง 0.44 หรือ 4 เดือน  

ดงันั้นการลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) กรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 
10% โดยก าหนดใหต้น้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% มีระยะเวลาคืนทุนท่ี 5 ปี 4 เดือน
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ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์ค่า NPV, BCR และIRR ท่ีอตัราคิดลด 6%  กรณีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 10%   
 
 

ปีที่ ต้นทุนรวม (บาท) ผลตอบแทน (บาท)
ผลตอบแทนสุทธิ 

(บาท)
มูลค่าแท้จริง (บาท) DF r=6%

มูลค่าต้นทุน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

มูลค่าผลตอบแทน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

0 53,996.00                 -                             53,996.00-                 53,996.00                 1 53,996.00                 -                              
1 96.00                         13,770.32                 13,674.32                 13,081.49                 0.94340 90.57                         12,990.92                  
2 96.00                         12,393.29                 12,297.29                 11,115.47                 0.89000 85.44                         11,030.03                  
3 96.00                         11,153.95                 11,057.95                 9,445.68                   0.83962 80.60                         9,365.08                     
4 5,546.00                   10,038.57                 4,492.57                   12,344.38                 0.79209 4,392.93                   7,951.45                     
5 96.00                         9,034.69                   8,938.69                   6,823.00                   0.74726 71.74                         6,751.26                     
6 96.00                         8,131.26                   8,035.26                   5,799.89                   0.70496 67.68                         5,732.21                     
7 96.00                         7,318.10                   7,222.10                   4,930.82                   0.66506 63.85                         4,866.98                     
8 96.00                         15,386.27                 15,290.27                 9,713.73                   0.62741 60.23                         9,653.50                     

รวม 60,214.00                 87,226.45                 27,012.45                 127,250.46               58,909.03                 68,341.43                  

NPV = 9,432.40                     

BCR  = 1.2                               

 IRR  = 10.48%
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จากตารางท่ี 4.7 ผลท่ีไดค้ือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 9,432.40 บาท ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.2 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบั 10.48% ซ่ึงมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้หรือ
อตัราส่วนลดท่ีก าหนดไว ้6%  

ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้ผลตอบอทนรวมเพิ่มขึ้น 
10% โครงการน้ีจะยงัสามารถด าเนินต่อไปได้ และให้ผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอตัรา
ส่วนลดท่ีก าหนด โครงการน้ีจึงคุม้ค่าต่อการลงทุน  
 

4.6.4 กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 
การเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10% โดยก าหนดให้ตน้ทุน

รวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% แสดงในตารางท่ี 4.8 
การหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ กรณีผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากนั แทนค่าใน

สูตรดงัน้ี 
 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดรับสุทธิ 

                  รายปีสะสมไปเร่ือยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์
             =  53,996 - 11,170.62 - 10,043.95 - 9,029.97 – 2,667.37 – 7,296.05 - 

                 6,556.82 – 5,891.55 - (1,339.67/12,492.80)  
                          = 7.11 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 7 ได้รับผลตอบแทนสุทธิ 11,170.62 + 

10,043.95 + 9,029.97 + 2,667.37 + 7,296.05 + 6,556.82 + 5,891.55 รวมเป็น 52,656.33 บาท และ
ในปีท่ี 8 หากไดรั้บอีก 1,339.67 บาท ก็จะรวมเป็น 53,996.00 บาท ซ่ึงเท่าทุนพอดี ดงันั้นจึงกล่าวได้
วา่ในปีท่ี 8 นั้นใชเ้วลาในการไดเ้งิน 1,339.67 บาท เพียง 0.11 หรือ 1 เดือน  

ดงันั้นการลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) กรณีท่ีผลตอบแทนรวมลดลง 
10% โดยก าหนดใหต้น้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% มีระยะเวลาคืนทุนท่ี 7 ปี 1 เดือน
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ตารางท่ี 4.8 การวิเคราะห์ค่า NPV, BCR และIRR ท่ีอตัราคิดลด 6%  กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10%   
 
 
ปีที่ ต้นทุนรวม (บาท) ผลตอบแทน (บาท)

ผลตอบแทนสุทธิ 

(บาท)
มูลค่าแท้จริง (บาท) DF r=6%

มูลค่าต้นทุน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

มูลค่าผลตอบแทน

ปัจจุบันสุทธิ (บาท)

0 53,996.00                 -                             53,996.00-                 53,996.00                 1 53,996.00                 -                              
1 96.00                         11,266.62                 11,170.62                 10,719.50                 0.94340 90.57                         10,628.93                  
2 96.00                         10,139.95                 10,043.95                 9,110.00                   0.89000 85.44                         9,024.56                     
3 96.00                         9,125.97                   9,029.97                   7,742.95                   0.83962 80.60                         7,662.35                     
4 5,546.00                   8,213.37                   2,667.37                   10,898.66                 0.79209 4,392.93                   6,505.73                     
5 96.00                         7,392.05                   7,296.05                   5,595.52                   0.74726 71.74                         5,523.78                     
6 96.00                         6,652.82                   6,556.82                   4,757.65                   0.70496 67.68                         4,689.97                     
7 96.00                         5,987.55                   5,891.55                   4,045.93                   0.66506 63.85                         3,982.08                     
8 96.00                         12,588.80                 12,492.80                 7,958.57                   0.62741 60.23                         7,898.34                     

รวม 60,214.00                 71,367.13                 11,153.13                 114,824.76               58,909.03                 55,915.73                  

NPV = (2,993.30)                   

BCR  = 0.9                               

 IRR  = 4.52%
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จากตารางท่ี 4.7 ผลท่ีไดค้ือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั -2,993.30 บาท ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 0.9 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 4.52% ซ่ึงน้อยกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ หรือ
อตัราส่วนลดท่ีก าหนดไว ้6%  

ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้ผลตอบอทนรวมลดลง 
10% โครงการน้ีจะไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ เน่ืองจากปฏิเสธข้อเสนอโครงการ และให้
ผลตอบแทนภายในโครงการนอ้ยกวา่อตัราส่วนลดท่ีก าหนด โครงการน้ีจึงไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 
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บทที ่5 

   สรุปและข้อเสนอแนะ 

รายงานการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) มาใชใ้นบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ 
ประมาณการตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยการวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  และการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ 3 เกณฑ์ ได้แก่ วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) 
วิ เคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) และวิ เคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR)  จากนั้นท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยใชว้ิธีทดสอบการเปล่ียนแปลง 4 กรณี คือ กรณีตน้ทุน
รวมเพิ่มขึ้น 10%  กรณีตน้ทุนรวมลดลง 10%  โดยก าหนดให้ผลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 
6%  กรณีท่ีผลตอบแทนรวมลดลง 10%  และกรณีท่ีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% โดยก าหนดให้
ตน้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% 

 
5.1 สรุปผล  

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนตลอดอายุโครงการพบว่าโครงการระบบไร้

กระดาษ (Paperless)   มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมเท่ากบั 60,214.00 บาท และมีผลตอบแทนรวม
เท่ากับ 79,296.80 บาท ผลตอบแทนรวมมากกว่าตน้ทุนรวม ดังนั้นโครงการน้ีจึงคุม้ทุน เท่ากับ 
19,082.80 บาท  ดงัตารางท่ี 4.4 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน 
ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินของโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) พบว่ามูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 3,219.55 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(BCR) มีค่าเท่ากบั 1.1  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า
เท่ากบั 7.56% ซ่ึงมากกว่าอตัราคิดลดท่ีก าหนดไว ้6% ดงันั้นโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless)  
จึงมีผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปจึงคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 6  ปี 2  เดือนซ่ึงน้อยกว่า

ระยะเวลาด าเนินงานของโครงการท่ีก าหนดไว ้8 ปี และเม่ือน าผลจากการศึกษาท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบั
เกณฑก์ารตดัสินใจลงทุนแลว้โครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) จึงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน     

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของโครงการ 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวตวัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อศึกษาว่าโครงการระบบไร้กระดาษ 

(Paperless)  จะมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนอย่างไรหากมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนและ
ผลตอบแทนภายใตส้ถานการณ์สมมติ 4 กรณีคือ 

กรณีท่ี 1 ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% โดย
ก าหนดใหผ้ลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี่ 7 ปี 1 เดือน มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -2,671.35 บาท ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0 อตัราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(BCR) มีค่าเท่ากับ 1.0  ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า
เท่ากบั 4.80% ซ่ึงนอ้ยกวา่อตัราคิดลดท่ีก าหนดไว ้6%  

ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีท าให้ตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% 
โดยก าหนดใหผ้ลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% โครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless)  จะ
ไม่สามารถด าเนินต่อไปไดแ้ละไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

กรณีท่ี 2 ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือตน้ทุนรวมลดลง 10% โดย
ก าหนดใหผ้ลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี่ 5 ปี 4 เดือน มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 9,110.46 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(BCR) มีค่าเท่ากับ 1.2 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า
เท่ากบั 10.80% ซ่ึงมากกวา่อตัราคิดลดท่ีก าหนดไว ้6%  

ดงันั้นหากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีท าให้ตน้ทุนรวมลดลง 10% โดย
ก าหนดให้ผลตอบแทนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% โครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) จะยงั
สามารถด าเนินต่อไปไดแ้ละคุม้ค่าต่อการลงทุน  

กรณีท่ี 3 ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% 
โดยก าหนดให้ตน้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% พบว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 5 ปี 4 เดือน มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 9,432.40 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(BCR) มีค่าเท่ากับ 1.2 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า
เท่ากบั 10.48% ซ่ึงมากกวา่อตัราคิดลดท่ีก าหนดไว ้6%  
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ดงันั้นหากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีท าให้ผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 
10% โดยก าหนดให้ตน้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% โครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) จะ
ยงัสามารถด าเนินต่อไปไดแ้ละคุม้ค่าต่อการลงทุน  

กรณีท่ี 4 ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือผลตอบแทนรวมลดลง 10% 
โดยก าหนดให้ตน้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% พบว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 7 ปี 1 เดือน มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ -2,993.30 บาท ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0 อตัราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(BCR) มีค่าเท่ากบั 0.9 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า
เท่ากบั 4.52% ซ่ึงมากกวา่อตัราคิดลดท่ีก าหนดไว ้6%  

ดงันั้นหากมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีท าใหผ้ลตอบแทนรวมลดลง 10% 
โดยก าหนดให้ตน้ทุนรวมคงท่ีและอตัราคิดลด 6% โครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) จะไม่
สามารถด าเนินต่อไปได ้เน่ืองจากปฏิเสธขอ้เสนอโครงการ และไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  
 
5.2 อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเร่ือง ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ (Paperless) มา
ใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า โครงการระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) เป็นโครงการท่ีน่าลงทุนและมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของโครงการมีค่ามากกว่า 0 อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน มีค่ามากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ มีค่ามากกว่าอัตราคิดลดท่ีก าหนด รวมทั้งมีระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้ นกว่า
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการท่ีก าหนด แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการน้ีมีการใชท้รัพยากรไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน  
 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของของโครงการระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) พบวา่ โครงการยงัคงสามารถด าเนินต่อไปได ้ในกรณีตน้ทุนรวมลดลง 10%  และ กรณี
ผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่ามากกว่า 0 อัตรา
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน มีค่ามากกวา่ 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่ามากกวา่อตัรา
คิดลดท่ีก าหนด แต่พบว่าโครงการจะไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้ในกรณีตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้น 10%  
และ กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10% ลงทุน ซ่ึงพบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีค่าน้อย
กว่า 0 อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน มีค่านอ้ยกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่า
นอ้ยกว่าอตัราคิดลดท่ีก าหนด ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจาก อาจมีการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคต
ขา้งหนา้ เช่น ในกรณีตน้ทุนราคาอุปกรณ์เคร่ืองมือ Tablet สูงขึ้น การก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าผนัแปร 



68 
 
(Ft) สูงขึ้น รวมทั้งค่าครองชีพสูงขึ้นท่ีส่งผลต่อค่าแรง สินคา้ และอาหารราคาสูงขึ้น รวมทั้งค่า
ความสามารถของวิทยากรสูงขึ้น ซ่ึงจะท าให้ความคุม้ค่าน้อยลง โดยเปล่ียนแปลงจาก 7.56% ไป
เป็น 4.80% แต่ถึงอย่างไรก็ยงัน้อยกว่าความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลจากผลตอบแทน
รวมลดลง 10%  ซ่ึงพบว่าโครงการไม่สามารถด าเนินต่อไปได้เน่ืองจากปฏิเสธขอ้เสนอโครงการ
และไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน สืบเน่ืองจาก อาจมีการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคตขา้งหน้า 
เช่น ในกรณีต้นทุนราคากระดาษในตลาดเพิ่มขึ้น บริษทัฯ มีการใช้กระดาษมากขึ้นเน่ืองจากมี
กิจกรรมเพิ่มขึ้ น เช่น ลูกค้าสั่งซ้ือสินค้าเพิ่มขึ้ น จึงต้องมีเอกสารเพิ่มขึ้ น 10 %  ยิ่งจะท าให้
ผลตอบแทนลดลงไปอีก รวมทั้งการคิดมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเม่ือส้ินอายุโครงการมีการก าหนดอตัรา
ของระยะเวลาการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึงจะท าให้ ความคุม้ทุนนอ้ยลงโดยเปล่ียนแปลง
จาก 7.56% ไปเป็น 4.52% 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
  จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการน าระบบไร้กระดาษ 

(Paperless) มาใช้ในบริษทั พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากัด ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางให้ผูท่ี้สนใจ หรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งน าไปเป็นแนวทางเพื่อให้โครงการระบบไร้กระดาษ 
(Paperless) มีความคุม้ค่าต่อการลงทุน ดงัน้ี 

 

เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าต่อการลงทุน ผูท่ี้สนใจในโครงการ  ระบบไร้กระดาษ (Paperless) 
ควรท าการพิจารณาปรับรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมกบัองค์กร เช่น การจ่ายเงินสนับสนุน
แทนการแจก Tablet  โดยการแจกคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือ ให้ใช้มือถือของตวัเอง  หรือแจก 
Tablet ให้เป็นของตวัเอง และก าหนดให้ดูแลรักษาเอง โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมสภาพ ซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ชง้านมีความห่วงแหนและรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ของตนเองเป็นอยา่งดี และโครงการจะเกิด
ความคุม้ค่าในการลงทุนมากยิง่ขึ้น เน่ืองจากช่วยในการลดภาระของค่าเสียโอกาสในการบ ารุงรักษา 
และการคิดค่าเส่ือมราคาเม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

          การท าโครงการในลกัษณะน้ีอาจมีการลงทุนโดยใชง้บประมาณท่ีไม่สูงมากนกั จึงไม่ควร
ใชเ้งินกูใ้นการลงทุนท าโครงการ เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง ควรพิจารณาใชอ้ตัราเงินเฟ้อ หรือ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก หรือแหล่งเงินทุนอ่ืนทดแทน เช่น การใช้เงินสด หรือ ก าไรจากผล
ประกอบการมาเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน หรือจ าเป็นตอ้งก าหนดระยะเวลาของโครงการให้
นานขึ้น รวมทั้งการก าหนดอายุการใชง้านของ Tablet ให้นานขึ้น นอกเหนือจากท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด  ซ่ึงหากมีการควบคุมการใช้งานของ Tablet เป็นอย่างดีจะท าให้สามารถก าหนดอายุการ
ใชง้านท่ีมากขึ้นกวา่เดิมได ้และส่งผลต่อความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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  โครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) จะเกิดความคุม้ค่าต่อการลงทุนและมีผลตอบแทน
สูง ซ่ึงจะเหมาะส าหรับบริษทัฯหรือองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีการใช้เอกสารในปริมาณท่ีสูงมาก เม่ือ
เทียบกบัองคก์รขนาดเลก็ท่ีมีการใชง้านเอกสารนอ้ยกวา่ ซ่ึงจะท าใหก้ารลงทุนไม่เกิดความคุม้ค่า 
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