
การวิเคราะหโ์ครงการทางการเงินบวกเศรษฐศาสตร:์ สาํหรบัผูป้ฎิบติั  

Financial analysis of project plus economics for practitioner 
 

จรีเกยีรต ิอภบิุณโยภาส  

Jeerakiat Apibunyopas  

 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์สาํนกัวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

Economics Program, School of Management, Walailak University 

Email: jeerakiat@gmail.com 

 

 

บทคดัย่อ  

การวิเคราะห์โครงการทางการเงินบวกเศรษฐศาสตร์: สําหรบัผู้ปฎิบัติ มีความแตกต่างกับการวิเคราะห์

โครงการทางการเงนิโดยทัว่ไป เน่ืองจากการวเิคราะหโ์ครงการทางการเงนิโดยทัว่ไปจะพจิารณาถงึการมโีครงการนัน้ๆ

เป็นหลกัหรอืทีเ่รยีกว่า กรณีมโีครงการ (with project) ซึง่คําตอบทีไ่ดจ้ะแตกต่างกนักบักรณีที ่เมื่อนําหลกัการของค่า

เสยีโอกาส (opportunity cost) มาพจิารณาดว้ยใน คอืกรณีไม่มโีครงการมาร่วมพจิารณาดว้ย (without project) เพราะ

เป็นการพิจารณาถึงส่วนที่จะได้รบัเพิ่มขึ้นหรอืค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงเท่านัน้ (incremental cost and incremental 

benefit) ซึง่เป็นการพจิารณาจากกรณีมโีครงการและไม่มโีครงการตลอดอายุโครงการ และเป็นการวเิคราะหเ์ชงิอนุรกัษ์

นอกจากเป็นการสะทอ้นความเป็นจรงิดว้ยแลว้ 

 
คาํสาํคญั การวิเคราะหโ์ครงการ ค่าเสียโอกาส ต้นทุนและผลประโยชน์เพ่ิม  

 

Abstract 

Financial analysis of project plus economics for practitioner is different from the analysis with only 

with project is considered as being performed in the finance theory. The results from the 2 analyses are 

different due to the fact that from the economics theory, opportunity cost is taken in to account when the new 

project is being considered and, therefore, the incremental benefits and incremental costs are discounted 

under the with and without project conditions. The results is more conservative. 
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บทนํา  

การวเิคราะหโ์ครงการมอีงค์ประกอบทีต่้องศกึษา 5 

ด้านด้วยกัน  คือ  การศึกษาทางด้านเทคนิค ด้าน

การตลาด ด้านการเงนิ ด้านผลกระทบสิง่แวดล้อม และ

ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของผู้ได้รบัผลประโยชน์ของ

โครงการทีเ่รยีกว่า Stake holders analysis ในบทความ

น้ีจะพูดถึงการวเิคราะห์โครงการทางการเงนิ โดยสมมุติ

ว่าการศกึษาดา้นอื่นๆ ไม่มปัีญหา 
การวเิคราะห์โครงการทางดา้นการเงนิ ผูท้ีเ่คยผ่าน

หลกัสตูรการเงนิหรอืหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็น

ระดับปริญญาตรีหรือโทหรือปริญญาเอกก็ตามมักจะ

คุน้เคยเป็นอย่างดกีบัการวเิคราะห์โครงการทางการเงนิ

อยา่งเดยีว โดยอาศยัหลกัการของการคดิลดมลูค่า (Time 

value of money) ทีต่อ้งมกีารเตรยีมกระแสเงนิสด หรอืที่

เรยีกว่า Cash flow เป็นปีๆ ตามอายุของโครงการนัน้ๆ 

ทัง้ค่าใช้จ่ายและรายได้ ซึ่งมกัจะเรยีกว่ากระแสเงินสด

ไหลออก (Cash outflow) และกระแสเงินสดไหลเข้า 

(Cash inflow) ของแ ต่ละปี  ทั ้ง น้ี ในทางการเงิน จะ

กาํหนดใหเ้งนิลงทุนเกดิขึน้ในปัจจุบนั คอืปีศนูย ์ 

ลําดบัถดัมาจะทําการคิดลดมูลค่า (Discount cash 

flow) โดยการคิดลดมูลค่าของกระแสเงินสดตัง้แต่ปี

สุดทา้ยเรื่อยมาจนถงึรายการสุดทา้ยของต้นปีแลว้นํามา

รวมกันซึ่งเรียกกันว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 

(Net present value) คือที่ ปีศูนย์ ซึ่งในที่น้ี ถ้าผลรวม

เป็นบวก หรอืมากกว่าศูนย์ จะสรุปว่า โครงการมคีวาม

เป็นไปไดท้างการเงนิ 

สองประเด็นทีกล่าวมาข้างต้น บทความน้ีต้องการ

ชีใ้หเ้หน็ถงึแนวทางปฏบิตัทิีค่วรเป็นในการเตรยีมกระแส

เงนิสดทีจ่ะตอ้งประยุกต์ความเป็นจรงิในการทําโครงการ

เป็นปีๆ เช่นกนั แต่กําหนดให้ค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นในปีที่ 1 

เป็นต้นไปจนถึงปีสุดท้ายของอายุโครงการ ทัง้น้ี จะไม่

ปรากฏในปีศูนย์ และในหลกัการคดิลดมูลค่า ค่าใช่จ่าย

จงึต้องถูกคดิลดด้วยตัง้แต่ปีที่ 1 ทัง้น้ีเพื่อให้สอดคล้อง

กบัข้อเท็จจริงในทางปฏิบตัิที่ค่าใช่จ่ายในการลงทุนจะ

ทยอยเกิดเป็นระยะขึ้นอยู่กบัระยะเวลาของการพฒันา

โครงการนั ้นๆ เช่นถ้าเป็นโครงการทางการเกษตร 

ระยะเวลาการลงทุนอาจจะเป็น 3-5 ปี ถ้าเป็นไม้ผล

อาจจะขยบัเป็น 5-6 ปี เช่นยางพาราและปาล์ม เป็นต้น 

ในทํานองเดียวกันถ้าเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ เช่น 

รถไฟฟ้าบนดนิ หรอืใตด้นิกต็ามจะใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 

3-6 ปี  ขึ้นอยู่ กับการวางแผนการก่อสร้างและการ

เตรยีมการจดัหาวสัดุในการก่อสรา้งดว้ยเป็นตน้ 

นอกจากน้ีเมื่อพูดถงึค่าใชจ้่าย ม ี2 ประเภท คอืเงนิ

ลงทุน (Investment cost) เช่นค่าก่อสร้าง ค่ารถไฟฟ้า 

หรือค่าพันธ์ ต้นยาง ต้นปาล์ม รวมทัง้ในช่วงที่ยังไม่

สามารถเกดิรายได้นัน้จะถือว่ารายการค่าใช่จ่ายเหล่าน้ี

เป็นเงนิลงทุนทัง้สิน้ ส่วนค่าใช่จ่ายส่วนที่ 2 มกัเรยีกว่า

ค่าดาํเนินการและบาํรุงรกัษา ซึง่รายการเหล่าน้ีจะเกดิขึน้

ตัง้แต่ปีทีโ่ครงการสามารถทํารายไดไ้ดแ้ลว้ ในปีที ่5 ต้น

มะม่วงสามารถเกบ็ผลขายไดห้รอื ยางพาราสามารถกรดี

ยางได้และเก็บขายได้ในปีที่  7 เป็นต้น ในทํานอง

เดยีวกนัโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจะมค่ีาใช่จ่ายในการ

ดําเนินการเมื่อโครงการสามารถวิ่งรถขบวนแรกและ

สามารถเก็บเงินค่าเดินทางในปีนั ้น ซึ่งนอกจากค่า

ดาํเนินการแลว้ยงัมค่ีาบาํรุงดแูละรกัษาดว้ย 

ตามที่ไดก้ล่าวมา 2 ประเดน็เพื่อให้ผูป้ฏิบตัิงานได้

เห็นความแตกต่างระหว่างทฤษฎีทางการเงินและที่จะ

นําไปใช้ประยุกต์จรงิในทางปฏบิตันิัน้ยงัมปีระเดน็อื่นๆ 

อีกหลายประเด็นที่บทความน้ีจะนํามาเสนอเพื่ อที่

ผูป้ฎบิตัสิามารถนําไปวเิคราะหด์ูว่าในสถานการณ์ทีเ่ป็น

จรงินัน้ต้องมกีารขยายความทฤษฎีหรอืประยุกต์ให้เข้า

กบัสถานการณ์ที่เป็นจริงของแต่ละโครงการที่มีความ

แตกต่างและหลากหลายดงัตวัอย่างโครงการลงทุนทาง

การเกษตรและโครงการก่อสรา้งสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

ทั ้ง น้ี ป ระ เด็น ที่ จ ะก ล่ าวถึ ง ใน บ ท ความ น้ี จ ะ

ป ระก อบ ด้ ว ย ท ฤ ษ ฎี ว่ าด้ ว ย ค่ า เสีย โอ ก าสห รือ 

Opportunity costs ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าข อ งก ารวิ เค ราะห์

โครงการที่ ใช้หลักการของส่วนเพิ่ม  (Incremental) 

ระหว่างค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม (Incremental costs) และ

ผลป ระโย ช น์ ส่ วน เพิ่ ม  ( Incremental benefits) ม า

พิจารณาร่วมกัน โดยสามารถ จําลองสถานการณ์ที่ม ี

โครงการ (With project) กบัสถานการณ์ที่ไม่มโีครงการ 

(Without project) ทีจ่ะนํามาเปรยีบเทยีบกนัปีต่อปีตลอด

อายุของโครงการในการคํานวณหาค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม

และผลประโยชน์สว่นเพิม่ทีจ่ะนํามาคาํนวณหาตวัชีว้ดัถงึ

ความ เห ม าะสม ของโค รงก ารตาม ห ลักการท าง

เศรษฐศาสตร์ ที่กล่าวว่าไม่มีของฟรีในโลกน้ี (No free 

lunch) 
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บทความน้ี มีหัวข้อที่  จะกล่าวถึงเป็น 3 หัวข้อ 

หวัขอ้ที่ 1 เป็นบทนําตามที่กล่าวมาแล้ว หวัขอ้ที ่2 เป็น 

การอธิบายการวิเคราะห์โครงการสําหรบัผู้ปฎิบตัิ และ

หวัขอ้ที ่3 เป็นการสรุปการวเิคราะหโ์ครงการทางการเงนิ

บวกเศรษฐศาสตร:์ สาํหรบัผูป้ฎบิตั ิ

 

วตัถปุระสงค ์ 

วตัถุประสงคข์องบทความฉบบัน้ีตอ้งการชีใ้หเ้หน็ถงึ

การวเิคราะหโ์ครงการทางการเงนิทีเ่คยทําโดยใชท้ฤษฎี

ทางการเงินอย่างเดียวที่ เรียกว่ามีโครงการ (With 

project) กบัการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรท์ีพ่จิารณาถงึ

ค่าเสียโอกาสจากการทําโครงการใหม่มาทดแทนหรอื

แก้ไขผลกระทบที่จะมีกบัโครงการเดิมโดยใช้หลกัการ

ส่วนเพิ่มของต้นทุนและส่วนเพิ่มของผลประโยชน์มา

พิ จ า ร ณ า  ( Incremental costs versus incremental 

benefit) ภายใตส้ถานการณ์มแีละไม่มโีครงการ 

 

บทวิเคราะห์ 

1. ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) 

ต้นทุนค่าเสยีโอกาส (Opportunity cost) คือมูลค่า

ของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสยีโอกาสไปในการ

เลอืกทาํกจิกรรมอย่างหน่ึง (Mankiw and Taylor, 2014) 

ต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนที่ถูกอ้างถึงในวิชา

เศรษฐศาสตร์เพราะบ่งบอกถงึการเลอืกตวัเลอืกที่เป็นที่

ตอ้งการทัง้หมดแต่ไม่สามารถเลอืกพรอ้มกนัได ้และเป็น

แนวคิดที่สําคัญในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้มี

ประสทิธภิาพสูงสุด (Besanko, Dranove and Shanley, 

2000: 20) ต้นทุนค่าเสยีโอกาสไม่ไดห้มายถงึมูลค่ารวม 

แต่หมายถงึเฉพาะมลูค่าทีใ่หผ้ลตอบแทนดทีีส่ดุในบรรดา

ตวัเลอืกอื่นทีเ่สยีโอกาสไปเท่านัน้ 

การคํานึงถงึต้นทุนค่าเสยีโอกาสเป็นความแตกต่าง

ทีส่าํคญัทีสุ่ดของต้นทุนทางเศรษฐศาสตรแ์ละต้นทุนทาง

บญัชี ต้นทุนค่าเสยีโอกาสนับว่าเป็นต้นทุนที่แท้จริงใน

การทํากจิกรรมใดๆ กต็าม เพราะมนัทําใหเ้หน็ถงึโอกาส

ซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกซ่อนอยู่และไม่สามารถมองเห็นหาก

คาํนวณทางบญัช ีอย่างไรกต็าม การคาํนวณหาตน้ทุนค่า

เสยีโอกาสนัน้ส่วนใหญ่ทาํไดย้าก เพราะเป็นการคํานวณ

จากการคาดคะเนเหตุการณ์ทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 

ต้นทุนค่าเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์ถือเป็น

ต้นทุนส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์โครงการ โดยทาง

เศรษฐศาสตร์ได้นิยามความหมายของต้นทุนค่าเสีย

โอกาสไว้ว่า “ต้นทุนค่าเสยีโอกาสของการผลิตสิง่ใดสิง่

หน่ึงเท่ากับ มูลค่าของผลผลิตที่มีค่ามากที่สุดที่ เรา

สามารถนําทรพัยากรดงักล่าวไปใหก่้อเกดิผลผลติได ้แต่

เรากลับไม่ ได้ นําทรัพยากรนั ้นไปผลิต ” (Field and 

Olewiler, 2002: 56) เช่น อาสาสมัครที่ เสียสละเวลา

ตนเองในการทําความสะอาดในสวนสาธารณะโดยไม่รบั

ค่าตอบแทนใดๆ ต้นทุนค่าเสียโอกาสของอาสาสมัคร

เหล่าน้ีคอื ค่าจ้างหรอืรายได้ที่อาสาสมคัรเหล่าน้ีควรจะ

ได้ตามเวลาที่คนเหล่าน้ีเสยีสละเวลามาทําความสะอาด 

โดยเป็น ค่าจ้างและรายได้ตามระดับความรู้  และ

ความสามารถทีม่อียู่ เป็นตน้ 

 

2. ต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ (Incremental cost) 

ความแตกต่างระหว่างต้นทุนเพิ่ม (Marginal cost) 

กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (Incremental cost) ขณะที่ต้นทุน

เพิม่ หมายถงึ ตน้ทุนทีเ่พิม่อนัเน่ืองมาจากการผลติสนิคา้

เพิม่ขึน้อกี 1 หน่วย แต่ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ หมายถงึ ตน้ทุน

ที่เพิ่มขึน้อนัเน่ืองมากจากการตดัสนิใจที่ขยายการผลติ

หรอืการเพิม่ผลติภณัฑห์ลากหลายขึน้ซึง่หมายถงึความ

แตกต่างระหว่าง 2 ทางเลอืก (Pottorff, 2018: Online) 

ต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้คืออะไร 

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรือความแตกต่างของต้นทุนใน

การวิเคราะห์แผนธุรกิจที่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับ

องค์กร ถ้าตดัสนิใจลงทุนในโครงการใหม่ หรอืหมายถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากที่มีโครงการใหม่ หรอืค่าใช้จ่าย

พเิศษทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการใหม่ทีพ่งึม ี 

ต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้หมายความว่าอย่างไร  

ในกรณีของโรงงาน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการ

ตัดสินใจผลิตสินค้าอีกอย่างเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่อยครัง้ที่การ

ผลิตสินค้าใหม่ สามารถใช้สายการผลิตเดียวกันและ

วัตถุดิบที่ใช้เหมือนกัน ในแง่ของการจัดการจะต้อง

พิจารณาต้นทุนที่เพิ่มและเปรียบเทียบกับรายได้ที่

เพิ่มขึน้ก่อนที่จะตดัสนิใจว่าจะผลติสนิค้าตวัใหม่หรอืไม่ 

(Shaun, 2018: Online) 
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ต้นทุนเพ่ิมและผลประโยชน์เพ่ิม  

ต้นทุนและผลประโยชน์จะเกิดเมื่อมีกิจกรรมที่

จะต้องดําเนินการเป็นพเิศษเกดิขึน้และเปรยีบเทยีบกบั

กรณีที่ไม่มกีารดําเนินการ หรอืเป็นการเปรยีบเทยีบกบั

กรณีที่มีโครงการ (With project) และไม่มีโครงการ 

(Without project) (Harvey, 2018: Online) 

ยกตวัอย่างให้เหน็ภาพดงัน้ี เกษตรกรรายหน่ึงเคย

ปลูกมันสําปะหลัง 10 ไร่ สมมุติ มีรายได้สุทธิ ปีละ 

10,000 บาท ต่อมารฐับาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูก

ยางพารา เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถมรีายไดใ้นระยะยาวที่

มัน่คงกว่าการปลูกมนัสําปะหลงัถึงแม้จะเป็นพืชที่ปลูก

ง่ายทนแลง้ แต่มสีว่นทาํลายดนิ (Soil depletion) และใน

การปลูกยางพาราทดแทนในพื้นที่ 10 ไร่ เดิมนัน้จะมี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 6 ปี สมมุติตัวเลขให้เหน็ภาพใน

การคดิคํานวณ ปีที ่1 ตอ้งลงทุนวสัดุการเกษตร ตน้พนัธุ์

และอื่นๆ รวม 30,000 บาท ปีที่ 2-6 มีค่าใช้จ่ายปีละ 

4,000 บาท และปีที่ 7-10 สามารถกรดียางหกัค่าใชจ้่าย

แลว้ขายได ้25,000 บาท ปีที ่11-20 ขายยางที่กรดีได้ปี

ละ 30,000 บาท และช่วงปี ที่ 21-25 สามารถทํารายได ้

ปีละ 25,000 บาท ตามอายุของยางทีส่ามารถใหผ้ลผลติ

ได ้25 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการของค่าเสยีโอกาส จะเห็นว่า การลงทุนในการ

ปลูกยางในปีที่ 1 ทําให้เกษตรกรมีค่าใช่จ่ายส่วนเพิ่ม 

แทนที่ เป็น 30,000 บาท ตามที่วิเคราะห์แบบที่เคย

ดาํเนินการ แต่ค่าใชจ้่ายในปีที ่1 จะเท่ากบั 40,000 บาท 

เพราะไดร้วมค่าเสยีโอกาสทีเ่กษตรกรเคยไดร้บัมาก่อนน้ี

แล้วแต่ต้องขาดรายได้ส่วนน้ีจากการปลูกมนัสําปะหลงั

เพื่อนํามาปลูกยางพาราทดแทนตามนโยบายรฐับาลที่

ตอ้งการใหเ้กษตรกรมรีายไดท้ีม่ ัน่คงในระยะยาวและทีไ่ป

ทาํลายทรพัยากรดนิ รวมทัง้ปัญหาการบุกรุกถางป่าเพื่อ

ทาํการเกษตรทีป่ลูกพชืง่ายทนแลง้จนพืน้ทีป่่าต้องลดลง

จากสาเหตุน้ีประการหน่ึง ดงันัน้ปีที่ 2-6 เกษตรกรจะมี

ค่าใชจ้่ายส่วนเพิม่ ปีละ 14,000 บาท ปีที ่7-10 มรีายได้

เพิ่มเท่ากบั ปีละ 15,000 บาท และปีที่ 11-20 มีรายได้

เท่ากับ 25,000 บาท ช่วงสุดท้ายมีรายได้ที่ เพิ่มขึ้น 

15,000 บาท ทัง้น้ีในหักค่าเสียโอกาสของกิจการเดิม

ออกไปแลว้ ซึ่งถ้าไม่ปลูกยางพาราจะมรีายไดค้งที่ ปีละ 

10,000 บาท  ทั ้ง น้ี ได้แสดงให้ เห็น ในภ าพ ที่  1 ซึ่ ง

ครอบคลุมถึงการมีโครงการและไม่มีโครงการด้วย  

(Jeerakiat Apibunyopas, 2017: 8-35) 

ภาพที ่1 ในกรณีไม่มโีครงการ เกษตรกรจะมรีายได้

สุทธ ิปีละ 10,000 บาท ตลอดทุกปี โดยสมมุตวิ่า ปัจจยั

อื่นๆคงที ่(Other things being constant) สว่นเสน้กราฟ

ทีเ่ริม่จากล่างและค่อยๆ ไต่ระดบัขึน้ไปนัน้คอืเสน้ทีแ่สดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถงึการมโีครงการปลูกยางพารา โดยผลประสุทธเิพิม่จะ

เป็นส่วนแรเงา ตามตวัเลขที่อธบิายมาขา้งต้น กล่าวคอื 

ในช่วง 6 ปีแรกนอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ภาพท่ี 1 กรณีปลูกยางพาราแทนมนัสาํปะหลงัในพืน้ท่ี 10 ไร ่

 

 

ผลประโยชน์สทุธิ 

ระยะเวลา (ปี) 

ผลประโยชน์เพ่ิมเป็นบวก 

ผลประโยชน์เพ่ิมเป็นลบ 
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ของตวัโครงการยางพาราแล้วยงัรวมค่าเสยีโอกาสที่จะ

ได้รบัปีละ 10,000 บาท จากการเลิกปลูกมนัสําปะหลงั

ดว้ย 

สังเกตเห็นว่าผลประโยชน์สุทธิเพิ่มที่เป็นลบคือ 

ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม จะอยู่ตํ่ากว่าเสน้มีโครงการ ส่วนใน

กรณีที่ โครงการปลูกยางพารามรีายไดจ้ากการกรดียาง

แล้วนัน้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามหลกัการของฟังก์ชนัการ

ผลิต (Production function) และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เสมอืนจรงิ จนเมื่อไปถึงจุดหน่ึงจะคงที่ และในทีสุ่ดครบ

กําหนดเวลาที่ต้องโค่นทิ้งเพื่อเริม่ปลูกใหม่ ตามวงรอบ

อายุของยางพาราที่ 25 ปี ดงันัน้ผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม

ตัง้แต่จุดตัดน้ีจะเป็นบวก จนถึงสิ้นสุดโครงการ ซึ่งทัง้

สองรายการเป็น กระแสเงินสด ของต้นทุนส่วนเพิ่ม 

( Incremental costs) แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ส่ ว น เพิ่ ม 

(incremental benefits) ทีจ่ะนํามาคาํนวณหาตวัชีว้ดัของ

การวิเคราะห์โครงการทางการเงนิเพื่อดูว่า โครงการมี

ความเหมาะสมทางการเงินที่จะตัดสินใจในการลงทุน

หรอืไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ในการใช้ตัดสินใจคือตัวชี้วดั 3 ตัวที่ใช้กัน

ในทางทฤษฎีทางการเงินประกอบด้วย NPV (Net 

present value) และ B/C Ratio (Benefit cost ratio) ซึ่ง

ทัง้ 2 ตวัใชอ้ตัราคดิลดทีก่าํหนดในการวเิคราะห ์ซึง่อย่าง

ตํ่าน่าจะเป็นค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทุน ตวัชี้วดัตวัที่ 3 

คอื IRR (Internal rate of return) คอืค่าผลตอบแทนของ

โครงการน้ี ณ จุดที่ ค่า NPV เท่ากับ 0 หรือ ค่า B/C 

Ratio เท่ากับ 1 ซึ่งทัง้สองกรณีน้ี คือการที่ โครงการ

เสมอตัวตลอดอายุโครงการ เพราะมูลค่าปัจจุบันของ 

ค่าใชจ้่ายสว่นเพิม่เท่ากบัผลประโยชน์ สว่นเพิม่ 

สว่นเกณฑใ์นการตดัสนิใจจะเหมอืนกบัการ

วเิคราะหโ์ครงการโดยทัว่ไป คอื  

NPV มค่ีามากกว่า 0 ณ อตัราคดิลดทีก่าํหนด 

B/C Ratio มค่ีามากกว่า 1 ณ อตัราคดิลดทีก่าํหนด 

IRR มค่ีามากกว่า อตัราผลตอบแทนทีก่าํหนดหรอื

อตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการคาํนวณ ตวัชีว้ดั 2 ตวัขา้งตน้ 

จากตวัอย่างกรณีของการปลกูยางพาราทดแทนการ

ปลูกมนัสาํปะหลงัในอดตีทีผ่่านมาแลว้ ยงัสามารถแสดง

ให้เหน็ถึงกรณีอื่นๆ อกีอย่างน้อย 2 กรณี โดยขอแสดง

เป็นรปูภาพดงัปรากฏใน ภาพ 2 ซึง่สถานการณ์ของการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีโครงการจะมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงตามธรรมชาติ

ข อ ง ว ง จ ร ชี วิ ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร นั ้ น ๆ  (Jeerakiat 

Apibunyopas, 2017: 8-35) 

 

ผลประโยชน์สทุธิ 

ระยะเวลา (ปี) 

ผลประโยชน์เพ่ิมเป็นบวก 

ผลประโยชน์เพ่ิมเป็นลบ 

ภาพท่ี 2 กรณีปลูกยางพาราพนัธุใ์หม่ทดแทนยางพาราท่ีจะหมดอาย ุ
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สาเหตุทีต่้องมโีครงการลงทุนมาแทนทีส่ถานการณ์

ทีเ่ป็นอยู่ในกรณีน้ี คอื ถ้าไม่ทําอะไรต่อ สิง่ที่เป็นอยู่จะมี

แนวโน้มที่ค่อยๆ ลดลงโดยธรรมชาติ ตามสถานการณ์

ของกิจกรรมนั ้นๆ ดังนัน้ที่ ต้องมีโครงการมาใหม่ก็

เพื่อที่จะให้ผลประโยชน์สุทธิที่จะได้รบันัน้ยังคงมีมาก

เหมอืนตอนเริม่โครงการทีผ่่านมาและทีเ่ป็นอยู่ 

ตวัอย่างทีจ่ะยกใหเ้หน็ในสภาพเป็นจรงิ ต่อจากกรณี 

ปลกูตน้ยางพารา เมื่อเดนิทางมาจะครบ 25 ปีแลว้นัน้ จะ

เหน็ว่าผลผลติยางพาราจะค่อยๆ ลดลงในความเป็นจรงิ

ตามวฏัจกัรของสิ่งมีชีวิต ถ้าจะปล่อยให้สถานการณ์ที่

เกดิขึน้เป็นต่อไป ผลประโยชน์เพิ่มสุทธจิะค่อยๆ ลดลง

และติดลบในที่สุด น้ีคอืสาเหตุที่ กองทุนสงเคราะห์สวน

ยางจึงส่งเสริมให้มีการปลูกยางพันธุ์ใหม่ทดแทนยาง

พนัธุเ์ก่าดว้ยเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนในกรณีที่ 3 นําเสนอกรณีที่ไม่มีโครงการอยู่

ภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่จะเกิดต่อไปในอนาคต

ข้างหน้า จนทําให้ผลประโยชน์เพิ่มสุทธิ ลดลงอย่าง

ชดัเจนเน่ืองจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ตวัอย่างในกรณีของ

น้ําเสยีหรอืน้ําเคม็เขา้มาบุกรุกสวนกลว้ยไมห้รอืสวนสม้

โอในบริเวณรอบๆ กรุงเทพมหานครจนทําให้พืชผล

เสยีหาย ดงันัน้โครงสรา้งคนัป้องกนัน้ําเสยีและน้ําเคม็ 
 

จงึเกิดขึน้เพื่อลดความเสยีหายที่สวนกล้วยไม้และสวน

สม้โอที่จะค่อยๆ ลดลงในอนาคต ดงัปรากฏในภาพที่ 3 

(Jeerakiat Apibunyopas, 1990: 3-6) 

ในการวิเคราะห์โครงการทางการเงินบวก

เศรษฐศาสตรท์ี่กล่าวมาตัง้แต่ต้นนัน้ จะยกตวัอย่างการ

คํานวณมา 2 วธิี วธิีแรก เป็นการคํานวณหาค่า NPV , 

B/C Ratio และ IRR เฉพาะการลงทุนปลูกยางพารา 

อย่างเดียวซึ่งหมายถึง การมีโครงการอย่างเดียว ส่วน 

วธิทีี่ 2 เป็นการวิเคราะห์ผลประโยชน์สุทธิที่เพิ่มขึน้คือ

การวเิคราะห์ในกรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ เพื่อ

เปรียบผลการคํานวณที่ได้ว่า กรณีของการคิดจาก

ผลประโยชน์ส่วนที่ เพิ่มขึ้น จะเป็นเชิงอนุรักษ์และ

ใกลเ้คยีงขอ้เทจ็จรงิ ดงัแสดงในตารางที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 1 การวิเคราะหโ์ครงการการลงทุนปลูก

ยางพาราทดแทนมนัสาํปะหลงัในพืน้ท่ี 10 ไร ่ 

(หน่วย : บาท) 

ปีท่ี 

มนั

สาํปะหลงั ยางพารา 

ผลประโยชน์

ท่ีเพ่ิมขึน้ 

1 10,000  -30000 - 40,000 

2 10,000  -4000 - 14,000 

3 10,000  -4000 - 14,000 
 

 

ผลประโยชน์สทุธิ 

ระยะเวลา (ปี) 

ผลประโยชน์เพ่ิมเป็นบวก 

ผลประโยชน์เพ่ิมเป็นลบ 

ภาพท่ี 3 กรณีท่ีไม่มีโครงการอยู่ภายใต้สถานการณ์เลวรา้ยท่ีจะเกิดต่อไปในอนาคต 
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ปีท่ี 

มนั

สาํปะหลงั ยางพารา 

ผลประโยชน์

ท่ีเพ่ิมขึน้ 

4 10,000  -4000 - 14,000 

5 10,000  -4000 - 14,000 

6 10,000  -4000 - 14,000 

7 10,000  25,000 15,000 

8 10,000  25,000 15,000 

9 10,000  25,000 15,000 

10 10,000  25,000 15,000 

11 10,000  35,000 25,000 

12 10,000  35,000 25,000 

13 10,000  35,000 25,000 

14 10,000  35,000 25,000 

15 10,000  35,000 25,000 

16 10,000  35,000 25,000 

17 10,000  35,000 25,000 

18 10,000  35,000 25,000 

19 10,000  35,000 25,000 

20 10,000  35,000 25,000 

21 10,000  25,000 15,000 

22 10,000  25,000 15,000 

23 10,000  25,000 15,000 

24 10,000  25,000 15,000 

25 10,000  25,000 15,000 
 

 

มนั

สาํปะหลงั ยางพารา 

ผลประโยชน์ท่ี

เพ่ิมขึน้ 

อตัรา

คิดลด 
10% 10% 10% 

NPV ฿90,770.40 ฿100,677.04 ฿9,906.64 

IRR 
 

24% 11% 

B/C 

Ratio  
6.12 1.98 

 

ผลการคาํนวณ กรณีปลกูยางพาราอย่างเดยีว  

NPV ทีอ่ตัราคดิลด 10% ต่อปี เท่ากบั 100,677.04 

บาท 

B/C Ratio ทีอ่ตัราคดิลด 10% ต่อปี เท่ากบั 6.12 

IRR ที ่NPV เท่ากบั 0 มคี่าเท่ากบั 24% 

เมื่อมาดผูลการคาํนวณ ทีบ่วกดว้ยหลกัทาง

เศรษฐศาสตรค์อืค่าเสยีโอกาสหรอื ในกรณี มโีครงการ

กบัไมม่โีครงการ ผลการคาํนวณมดีงัน้ี 

NPV ทีอ่ตัราคดิลด 10% ต่อปี เท่ากบั 9,906.64 

บาท 

B/C Ratio ทีอ่ตัราคดิลด 10% ต่อปี เท่ากบั 1.98 

IRR ที ่NPV เท่ากบั 0 มคี่าเท่ากบั 11% 

จะเหน็ว่า ค่าทีค่าํนวณดว้ยวธิทีี ่2 จะมคี่าตํ่ากว่า ซึง่

หมายความว่าอย่างไร คําอธบิายที่สามารถตอบได้คือ

ความเป็นอนุรกัษ์ ทีห่มายถงึไม่เสีย่งเพราะคําตอบไม่ได้

สงูกว่าความเป็นจรงิทีค่วรเป็นเพราะไดม้กีารพจิารณาถงึ

ค่าเสียโอกาสจากกรณีของการใช้ที่ดินในการปลูกมัน

สําปะหลงัเดิม เพื่อเปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทน ตาม

หลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์ 

ส่วนการคํานวณ วิธีที่  1 เป็นการพิจารณ าถึง

ผลตอบแทนของการลงทุนปลูกยางพาราอย่างเดยีวว่ามี

มากน้อยแค่ไหน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะใช้ข้อมูลน้ี

เปรยีบเทยีบกบัพชือื่นๆ ว่าพชืไหนทีน่่าจะเลอืกมาลงทุน 

แต่อย่างไรกต็าม เมื่อเลอืกมาแลว้ขัน้ตอนต่อไปจงึควรจะ

นําทําการวเิคราะห์ใหม่ด้วยหลกัการทางเศรษฐศาสตร ์

ว่ าด้วย  ค่าเสีย โอกาส (Opportunity cost) และการ

วเิคราะหโ์ครงการแบบมโีครงการกบัไม่มโีครงการเพื่อใช้

สว่นเพิม่หรอืมูลค่าเพิม่จรงิๆ มาพจิารณาในการตดัสนิใจ

ในการลงทุน 

 

บทสรปุ 

การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน มีข ัน้ตอนใน

เบื้องต้นคือการสามารถกําหนดรายการรายได้และ

รายจ่ายให้ได้เสียก่อน ทัง้กรณีมีโครงการและไม่มี

โครงการ ซึง่การวเิคราะหห์รอืการคํานวณใชห้ลกัการคดิ

ลดมูลค่าดว้ยกนัทัง้ในกรณี ที่บวกเศรษฐศาสตร ์ในทาง

ปฏบิตัแิละทางบรหิารธุรกจิ 

อย่างไรก็ตามก่อนจะคิดลดมูลค่านัน้ในกรณีของ

ทางด้านบรหิารธุรกจิจะใช้กรณีของการมโีครงการอย่าง

เดียว แต่ในกรณีที่บวกเศรษฐศาสตร์เข้าไปด้วย มี

ประเดน็ของค่าเสยีโอกาสซึง่ในกรณีน้ีหมายถงึกรณีไม่มี

โครงการคอืปลูกมนัสาํปะหลงัอยู่เดมิเขา้มาพจิารณาดว้ย

เพราะเป็นการแย่งใช้ทรัพยากรเดียวกัน ดังนัน้การ

พจิารณาถงึ หลกัการทางเศรษฐศาสตรข์องผลประโยชน์
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สุทธเิพิ่ม ที่ได้จากการพจิารณาต้นทุนและผลประโยชน์

ส่ ว น เ พิ่ ม  ( Incremental costs and incremental 

benefits) ตลอดโครงการแลว้ คําตอบทีไ่ดน่้าจะชดัเจนที่

สามารถลดประเด็นของความเสี่ยงจากคําตอบที่ได้สูง

กว่าจากการพิจารณาเฉพาะกรณีมีโครงการเพียงอย่าง

เดยีว 
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