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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการรานสปาปลา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความคุมคาทางการเงิน โดยนําเกณฑการพิจารณาวัดความคุมคา 
ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาคืนทุนคิดลด มูลคาปจจุบันสุทธิ  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และ
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน รวมถึงการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน ซึ่งใชการวิเคราะหความไว 
และการทดสอบคาความแปรเปล่ียน มาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุน การศึกษาครั้งนี้ 
ไดสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 ราน ซึ่งมีการดําเนิน
ธุรกิจ การใหบริการ และราคาคาบริการที่ใกลเคียงกัน  โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) ผูประกอบการ
ธุรกิจรานสปาปลา ซึ่งรับออกแบบติดตั้ง วางระบบและใหบริการสปาปลา จํานวน 4 ราน เพื่อนําขอมูล
ดานตนทุนมาประกอบใชประมาณการตนทุนในการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา (2) ผูประกอบการ
ธุรกิจรานสปาปลา ซึ่งใหบริการสปาปลาเพียงอยางเดียว มิไดใหบริการดานอื่น ๆ จํานวน 4 ราน 
เพื่อนําขอมูลดานรายได มาประมาณการผลตอบแทนในการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา 
 ผลการศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน พบวา โครงการลงทุนธุรกิจสปาปลาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความเปนไปไดในการลงทุน โดยโครงการใชเงินลงทุนของผูประกอบการทั้งหมด 
จํานวน 729,990 บาท จากผลการประเมินความคุมคาทางดานการเงินของโครงการ พบวาสามารถ
คืนทุนไดภายในระยะเวลา 1 ป 8 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับ 1,757,666 บาท 
อัตราผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 1.47 เทา และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคาเทากับ
รอยละ 63.94 
 ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน เม่ือกําหนดคาใชจายในการดําเนินงานและรายได
ของโครงการเปล่ียนแปลงไปจากยอดประมาณการรอยละ 5 และ 10 โดยทําการทดสอบ 3 กรณี คือ 
กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนและคาใชจายในการลงทุนคงที่  กรณีผลตอบแทน
ลดลง คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ และกรณีคาใชจายในการดําเนินงาน
เพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่เกิดข้ึนพรอม ๆ  กัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ ผลปรากฏวา
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนแกโครงการทั้ง 3 กรณี โครงการยังสามารถลงทุนได และจากผลการ
ทดสอบคาความแปรเปล่ียนพบวาตนทุนของโครงการสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนไดไมเกินรอยละ 
47.50  สวนผลตอบแทนของโครงการนั้นจะสามารถเปล่ียนแปลงลดลงไดไมเกินรอยละ 32.20 
โครงการดังกลาวจึงมีความเปนไปไดและมีความนาสนใจที่จะลงทุน 
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 The objective of this independent study are to analyze the financial feasibility of 
fish spa shop project in Bangkok. Discount payback period, net present value, internal rate 
of return, and benefit cost ratio are used as criteria in making investment decision and in 
analysis of financial risk. Sensitivity analysis is also used. 

 The study conducts interviews with eight fish spa entrepreneurs in Bangkok to 
collect data. The nature of lease, services form and fee of these fish spa shop are very 
similar. They are divided into two groups: 1) four fish spa entrepreneurs who offer both fish 
spa service, and design and installation service in order to collect cost of investment  2) four  
entrepreneurs who offer only fish spa services in order to collect revenue to be used in 
calculation of return,  

The result of financial feasibility investment projects showed that it is profitable to 
do this business. A total of 729,990 baht of the project evaluation found that the project will 
pay back within a period of 8 months. Net present value of the project is 1,757,666 baht. 
Benefit cost ratio is 1.47 times and the project internal rate of return is 63.94 percent. 
 Analysis of financial risk is done by changing the operating cost and revenue from 
5 percent to 10 percent from the forecasted value. In three defined scenarios: 1) increased 
operating cost, and unchanged revenue and investment cost; 2) decreased revenue, and 
unchanged operating and investment cost; 3) increased operating cost and decreased 
revenue, the project still yields acceptable return. The breakeven increase in cost is 47.50 
percent of the project value and the breakeven decrease in revenue is 32.20 percent of the 
project value. 
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ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ 
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ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนําในการปรับปรุงงานวิจัยใหสําเร็จสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และนองชายที่ไดใหทุก ๆ ส่ิงทุก ๆ อยาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรักและกําลังใจ ซึ่งเปนแรงผลักดันที่ทําใหขาพเจาประสบความสําเร็จในการศึกษาลุลวงไปได
ดวยดี  และขอขอบคุณคุณวสันต ราน Pro fish spa คุณตน Fish spa และผูประกอบการธุรกิจ
รานสปาปลาทุกทานที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  และพี่ นอง เพื่อน ๆ ที่
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 
 ภายใตสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน ที่การบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ชะลอตัวลงอยางตอเ นื ่อง  สงผลใหการลงทุนทั ้งภาครัฐและเอก ชนขยายตัวลดลง โดย
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินภาวะการลงทุนโดยรวมในป 2551 มีการชะลอตัวอยางตอเนื่องใน
ไตรมาสที่ 2 และ 3 ที่ขยายตัวไดเพียงรอยละ 1.9 และ รอยละ 0.6 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ลดลงจากที่ขยายตัวรอยละ 5.4 ในไตรมาสที่ 1 (positioningmag.  2552: ออนไลน) จากสถานการณ
ดังกลาวสงผลใหภาครัฐมีมาตรการที่จะกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเรงฟนฟูระบบเศรษฐกิจ
ใหมีความเขมแข็ง ตลอดจนกระตุนการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหมากข้ึน โดยพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ Small and 
Medium Enterprises (SMEs) ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเชน มาตรการ
ภาษีเพื ่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   มาตรการภาษีเพื่อ
กระตุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเอกชนไทย นอกจากนี้รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม  2552 ยกเวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ธุรกิจสปาจากอัตรารอยละ 10 จากรายรับของการใหบริการเหลือรอยละ 0 (กลุมสารนิเทศการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง.  2552: ออนไลน) เพื่อกระตุนการลงทุนและขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศใหมากข้ึน  แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการลงทุนของธุรกิจประเภทนี้ซึ่งไดรับสิทธิประโยชน
ทางดานภาษีจากมาตรการของภาครัฐ 
 ปจจุบันประเทศไทยมีผูประกอบการดานธุรกิจบริการสุขภาพ  ประกอบดวย  สปาเพื่อ
สุขภาพ  นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย รวมทั้งส้ิน 6,049 แหง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได
ประมาณการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก 548 แหง ในพ.ศ. 2547 เปน 
1,210 แหง ในป 2551 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2550: ออนไลน) 
โดยธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพสามารถสรางรายไดในป 2551 ประมาณ 12,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปที่ผานมารอยละ 16 (สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข.  2552: ออนไลน) 
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ภาพประกอบ 1  จํานวนธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย  พ.ศ. 2547-2551 
ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาพันธสปาแหงประเทศไทย 

   
 จากจํานวนผูประกอบการธุรกิจสปาที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนแสดงใหเห็นวากระแสการตื่นตัวของ
บุคคลที่ตระหนักถึงปญหาดานสุขภาพ และใหความสําคัญตอการดูแลเอาใจใสสุขภาพกันมากขึ้น  
จึงทําใหผูประกอบการธุรกิจสปาในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบ และตอยอดเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึนดังเชน ธุรกิจสปาปลา (Fish Spa) ซึ่งมีกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดความ
ผอนคลายดานรางกาย  และจิตใจ  ภายใตการใหบริการและสภาพแวดลอมที่ดี โดยปลาชนิดหนึ่ง 
มีชื่อเปนที่รูจัก คือ การา รูฟา  Gara rufa หรือชื่ออ่ืน ๆ เชน Doctor fish,  nibble fish, kangal fish 
และ reddish fish log sucker ซึ่งมีพฤติกรรมในการเกาะและตอดเทาลักษณะสั่นแบบช็อตไฟฟา 
(Spark Vibration)  ทําหนาที่ดูดเซลลผิวที่ตาย แบคทีเรีย และเชื้อราที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพเทา 
เชน กลิ่นเทา อีกทั้ง เปนศูนยรวมของปลายประสาทตาง ๆ ของรางกาย และจากการศึกษา
บทความ และวารสารตาง ๆ พบวา Mr. Martin Grassberger and W.Hock จาก Midical 
University of Vienna ประเทศออสเตรีย ไดศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบรรเทาอาการของผูปวย
โรคผิวหนังชนิดที่ผิวชั้นนอกหลุดรวงออกแลวทิ้งรอยจ้ําสีแดงไวบนผิวหนัง (Psoriasis)  พบวาปลาชนิดนี้
ทํางานรวมกับรังสี Ultraviolet ในการรักษา โดยสามารถบรรเทาอาการของผูปวยโรคผิวหนังชนิดนี้ 
ไดนานถึง 8 เดือน  โดยเม่ือปลากัดกินผิวหนังที่เปนเกล็ด ขุย อันเนื่องมาจากอาการของโรคออกไปเปน
การเปดโอกาสใหผิวหนังไดสัมผัสกับรังสี Ultraviolet ในระดับที่ลึกลงไป ทําใหผิวหนังมีพัฒนาการ
เติบโตไดดี ขึ้น  การรักษาดวย วิธีนี ้จึง ไดชื่อวา  “Ichthyotherapy” ( การบําบัดดวย ปลา ) 
(นิภาภรณ  สีถาการ.  2550: ออนไลน) นอกเหนือจากนี้สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน และศูนยวิจัย
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และพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกนไดมีการสงเสริมเพาะพันธุปลาสวยงามในประเทศไทย เชน ปลาสอด 
ปลาหางนกยูง ใหสามารถนํามาใชในการทําสปาปลาไดอีกดวย (ชยานนท  ประณีต.  2552: ออนไลน) 
 จากขอมูลขางตน ทําใหผูวิจัยมองเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจรานสปา ซึ่งถือวาเปนวิสาหกิจ
ขนาดยอมประเภทหนึ่งซึ่งชวยสรางงาน และสรางอาชีพ สรางมูลคาเพิ่มใหกับระบบเศรษฐกิจ อีกทั้ง
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น หากมีการจัดการรวมทั้งบริหารดานตนทุนที่ดี ยอมสงผลให
ผูประกอบการธุรกิจรานสปาไดรับผลตอบแทนที่ดี สงผลใหประเทศไทยมีรายไดเพิ่มข้ึน  ซึ่งผล
การศึกษาในคร้ังนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ และผูสนใจลงทุนในธุรกิจรานสปาปลาในเขต
กรุงเทพมหานคร และในเขตพื้นที่อ่ืนตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน
ธุรกิจรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความคุมคาทางการเงิน โดยจะนําเกณฑการ
พิจารณาวัดความคุมคาเพือ่ตัดสินใจลงทุน ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาคืนทุนคิดลด  มูลคาปจจุบันสุทธิ  
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน มาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน จะใชการวิเคราะหความไว และการทดสอบคาความ
แปรเปล่ียนมาประกอบการคํานวณ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร 
คร้ังนี้เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจรานสปาปลาไดทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของ
ธุรกิจนี้ และสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนบริหารจัดการดานตนทุน และผลตอบแทนของ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่มีความสนใจธุรกิจรานสปาปลา 
สามารถนําไปประเมินความคุมคาที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน และเปนขอมูลสนับสนุนใหกับ
หนวยงานภาครัฐที่สนใจธุรกิจรานสปาปลาตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจรานสปาปลาในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 ราน ซึ่งมีลักษณะการประกอบการเปนพื้นที่เชา  รูปแบบการใหบริการและ
ราคาคาบริการที่ใกลเคียงกัน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
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 1. ผูประกอบการธุรกิจรานสปาปลา ซึ่งรับออกแบบติดตั้ง วางระบบและใหบริการสปาปลา 
จํานวน 4 ราน เพื่อนําขอมูลดานตนทุนมาประมาณการตนทุนในการลงทุนธุรกิจสปาปลา 
 2. ผูประกอบการธุรกิจรานสปาปลา ซึ่งใหบริการสปาปลาเพียงอยางเดียว มิไดใหบริการ
ดานอ่ืน ๆ จํานวน 4 ราน เพื่อนําขอมูลดานรายได มาประมาณการผลตอบแทนในการลงทุนธุรกิจ
รานสปาปลา 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน หมายถึง การวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ เพื่อพิจารณาถึงความคุมคาดานการเงิน โดยใชเกณฑการวัดความ
คุมคาของโครงการมาชวยประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไมลงทุน ซึ่งถาโครงการมีความ
คุมคาทางการเงิน แสดงวาโครงการนั้น มีความเปนไปไดที่จะลงทุน 
 2. สปาปลา  หมายถึง  การนําปลาสปาใสในตูปลา หรืออางปลา และใหผูใชบริการหยอน
เทาลงไปในอางปลาที่เตรียมไว จากนั้นปลาจะเขามาเกาะและตอดเทาลักษณะสั่นแบบช็อตไฟฟา 
ทําหนาที่ดูดเซลลที่ตาย แบคทีเรีย และเชื้อราที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพเทา ทําใหผูใชบริการมี
ความรูสึกเพลิดเพลินและผอนคลาย 
 3. ปลาสปา  หมายถึง  ปลาในสกุลการา หรือปลาชนิดไมมีฟน 
 4. คาใชจายในการลงทุน  หมายถึง คาใชจายที่เกิดข้ึนเพื่อสรางส่ิงอํานวยความสะดวก
ใหก ับลูกคาหรือผู ใช บริการ ซึ ่ง เปนพื ้นฐานของการใหบริการของธุรกิจ รานสปาปลา  ซึ่ง
ประกอบดวย 
  4.1  คาออกแบบ และตกแตง สถานที ่
  4.2  คาติดตั้งตูสปาพรอมทีน่ั่ง และอุปกรณครบชุด 
  4.3  คาเคร่ืองปรับอากาศ 
  4.4  คาชุดรับแขก 
  4.5  คาเซงอาคารพาณิชย 
  4.6  คาเชาพื้นที่ชวงเตรียมการ (ระยะเวลา 1 เดือน) 
  4.7  เงินประกันการเชา 3 เดือน 
 5. คาใชจายในการดําเนินงาน  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดข้ึนในขณะเร่ิมดําเนินโครงการ
ลงทุนรานสปาปลา เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินตอไปได ประกอบดวย 
  5.1  คาปลาสํารอง 
  5.2  คาอาหารปลาสําเร็จรูป 
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  5.3  คาผาขนหนูสําหรับเช็ดเทา 
  5.4  คาสาธารณูปโภค 
  5.5  คาเชาพื้นที่ 
  5.6  คาแรงงานผูประกอบการ 
  5.7  เงินเดือนพนักงาน 
  5.8   คาวัสดุส้ินเปลือง 
  5.9   คาซอมแซมบํารุงอุปกรณ และซื้ออุปกรณทดแทน 
  5.10 คาภาษีปาย 
  5.11 คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6. ผลตอบแทนของโครงการ  หมายถึง  ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินที่เกิดข้ึนโดยตรงของ
โครงการ  ไดแก รายไดจากการใหบริการสปาปลาในแตละป   
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กรอบแนวความคิด 
 จากการที่ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา ผูวิจัยไดนํามาสรางกรอบความคิด ไดดังนี.้- 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดการประมาณตนทุนและผลตอบแทน 
  ที่ใชในการวิเคราะหทางการเงินของโครงการรานสปาปลา 
 
 
 

การประมาณการตนทุน 
ของโครงการ 

1. คาใชจายในการลงทุน  เชน   คาออกแบบ  
และตกแตงสถานที่ คาติดตั้งตูสปาพรอมที่นั่ง 
2. คาใชจายในการดําเนินงาน  เชน คาเชา
อาคาร  เงินเดือนพนักงาน 

การประมาณการผลตอบแทน 
ของโครงการ 

รายไดจากการใหบริการสปาปลา 
 

ศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน 
โดยใชเกณฑการวัดความคุมคา 

1. ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (DPB)  
2. มูลคาปจจุบันสุทธ ิ(NPV)  
3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (BCR)  
4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  

การวิเคราะหความเสี่ยงทางดานการเงิน 
1. การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 
2. การวิเคราะหคาความแปรเปล่ียน (Switching Value Test) 
 

ลงทุน ไมลงทุน 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดกําหนด
ขอตกลงในการวิจัย ดังนี้.- 
 1. ระยะเวลาโครงการกําหนดใหมีอายุของโครงการเปนระยะเวลา 6 ป ตามอายุการใชงาน
ของปลาสปา  
 2. กําหนดใหอัตราการขยายตัวของธุรกิจรานสปาปลาเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป ตามที่
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ SMEs .ใน
ป 2553 วาจะมีแนวโนมขยายตัวในอัตรารอยละ 3 ตอป 
 3. ปลาสํารอง หมายถึง  ปลาสปาที่เล้ียงไวทดแทนกรณีปลาเกิดการสูญเสียซึ่งจะทดแทนใน
การใหบริการ (โดยในปแรกเนื่องจากผูประกอบการยังไมมีประสบการณจึงทําใหอัตราการสูญเสียของ
ปลาคอนขางสูง จึงไดประมาณจํานวนปลาสํารองไวรอยละ 10 ของปริมาณปลาที่ใชในการใหบริการ) 
และในปที่ 2-6  ไดสํารองไวรอยละ 6  
 4. เงินลงทุนที่ใชในโครงการลงทุน เปนเงินทุนของผูประกอบการทั้งหมดเนื่องจากเปนการ
ลงทุนในกิจการขนาดยอม  
 5. อัตราสวนลด (Discount rate) หรือตนทุนคาเสียโอกาส ที่ใชในการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการนี้ คือ รอยละ 6.45  ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายยอยชั้นดี (Minimum Return Rate : MRR) 
ของธนาคารออมสิน จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม  2552 และในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดใหมี
อัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ 
 6. การคิดคาเส่ือมราคา (Depreciation) ใชวิธีคิดคาเส่ือมราคาแบบเสนตรง ราคามูลคา
ซากของสินทรัพยถาวรทุกรายการไดขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการ  
 7. กําหนดใหอายุสัญญาเชาอาคาร มีกําหนด 3 ป เม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชาแลว จะ
ตอสัญญาเชาใหอีก 3 ป โดยมีการปรับปรุงคาเชาข้ึนรอยละ 10 ของคาเชาเดิม 
 8. กําหนดใหคาเสียโอกาสของเงินลงทุนที่ผูประกอบการนํามาใชในโครงการลงทุน จํานวน 
729,990 บาท จะมีตนทุนคาเสียโอกาสจากดอกเบี้ยที่ไดรับ ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําสุทธิ
แบบทบตนสูงสุดของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.6 ตอป 
(เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ  2553) 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงงานศึกษาออกเปน
หัวขอตอไปนี้.- 
  1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจรานสปาปลา 
   1.1  ชนิดของปลาที่ใชในสปาปลา 
   1.2  โรคที่มักเกิดกับปลาสปาและวิธีการรักษา  
   1.3  องคประกอบในการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา 
  2. แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 
   2.1  แนวคิดการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
   2.2  การวิเคราะหดานการเงิน 
   2.3  แนวคิดการวิเคราะหตนทุนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
   2.4  แนวความคิดเกีย่วกับการวัดความคุมคาของโครงการ 
   2.5  การวิเคราะหความเส่ียงทางดานการเงิน 
   2.6  การเลือกอัตราสวนลด 
  3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจรานสปาปลา 
 1.1 ชนิดปลาท่ีใชในสปาปลา 
  ปลาที่เหมาะสมในการนํามาใชในธุรกิจสปาปลา (Fish Spa) นั้น ควรมีคุณสมบัติหลัก คือ  

  1. เปนปลามีพฤติกรรมที่อาศัยรวมกันเปนฝูงใหญ ๆ และมีขนาดตัวไมใหญจนเกินไป ซึ่ง
โดยปกติแลวปลาที่ทําสปาปลาไมควรมีขนาดเกิน 3-4 นิ้ว   

  2. ลักษณะปากแบบดูด และมีอุปนิสัยชอบดูด  
  3. เปนปลากลุมที่ไมมีฟนบนขากรรไกร ซึ่งจะเปนปลาในกลุมที่เรียกวา ไซปรินิดส (Order 

Cypriniformes)  
  4. มีความสามารถในการเขามาดูดอวัยวะของมนุษย 
  5. มีคุณสมบัติในการบําบัดรักษาเปนที่ยอมรับกันโดยสากล ซึ่งปลาสปาที่มีคุณสมบัติใน

ขอนี้ คือ ปลาการา รูฟา ซึ่งสามารถผลิตเอนไซมเฉพาะมีชื่อวา “dithranol” (anthralin) ในการบรรเทา
อาการของโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)  
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 ปลาที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 5 ขอ คือ ปลาการา รูฟา แตเนื่องจากปลาชนิดนี้มีราคาสูง ปจจุบัน
ผูประกอบการจึงนิยมนําปลาที่มีคุณสมบัติ ครบตามขอ 1-4 ที่หาไดภายในประเทศไทยและมี
หลากหลายชนิด ที่ชวยในแงของการกําจัดเซลลผิวหนังที่เสื่อมสภาพแลว และสงผลดีในการรักษา
สนเทาแตก กล่ินเทา กระตุนการสรางเซลลผิวใหม และกระตุนการหมุนเวียนโลหิต อีกทั้ง ชวยให
ผูใชบริการเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน และผอนคลาย แทนปลาการา รูฟา โดยสวนใหญแลวยังคงเปน
ปลาในสกุลการา  และจดัอยูในประเภทปลาไมมีฟนบนขากรรไกร (Order Cypriniformes)  ดังนี้ 
 1.1.1 ปลาการา เอสพ,ี ปลาอีมูดพมา  หรือ ปลาเลียหินพมา 
   ชื่อสามัญ : Burmese algae eater  
   ถิ่นกําเนิดแถบชายแดนไทยติดกับพมา พบวามีมากในฝงพมามากกวาฝงไทย โดย
จะพบในแหลงน้ําธรรมชาติ เชน น้ําตก และลําธารน้ําไหลตาง ๆ ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 15 เซนติเมตร 
   รูปรางลักษณะสวนหัวคอนขางแหลม รูปรางเพรียว สีเกล็ดบนลําตัวจะออก   
สีน้ําตาลเขมสลับเกล็ดสีดํา เม่ือถูกนําไปเล้ียงในตูสปา หรือ เม่ือปลาปรับตัวจนชินกับสถานที่เล้ียงแลว 
ปลาจะปรับสีเปนสีคอนขางคลํ้า แตยังคงรูปรางลักษณะเดน  ราคาขายตัวละ 15 บาท (ราคาขาย 
ณ วันที่ 21 กันยายน  2552) 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  ปลาการา เอสพ ีหรือ ปลาอีมูดพมา ปลาเลียหินพมา 
 

1.1.2 ปลาการา รูฟา  
   ชื่อสามัญ : Gararufa  Doctor  Garru 
   ถิ่นกําเนิดจากประเทศแถบยูเรเซีย  เชน  ตุรกี  จอรแดน  ซีเรีย อิสราเอล อิหราน แมน้ํา
โอรอนเตส  และลุมน้ําไทกริสยูเฟรติส เปนตน มีขนาดโตเต็มที่ไดถึง 14 เซนติเมตร  
   รูปรางลักษณะปลาชนิดนี้ มีรูปทรงสวนหัวที่ส้ัน และกลม หนาไมแหลมยาว เหมือน 
การาเอสพ ีจุดเดนที่สําคัญของ การา รูฟาคือ จะมีแถบสีดําขนาดใหญ ชัดเจน คาดอยูที่บริเวณโคนหาง 
ตามปกติในธรรมชาติ การา รูฟา อาศัยอยูในน้ําเย็น อุณหภูมิ 15-28 องศาเซลเซียส แตเม่ือเร่ิมมี
การนําปลาชนิดนี้มาทําสปาปลา (fish spa) พบวาสามารถอยูไดในอุณหภูมิที่สูงถึง 38-40 องศาเซลเซียส 
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คุณสมบัติเดน คือ มีเอนไซมในการบําบัดโรคผิวหนัง  ไมตื่นกลัวคน เขาดูดตลอดเวลา แมจะเล้ียงในตู
ปลาใส สวาง จํานวนนอย ๆ ก็ตาม และทนทานตอสภาพแวดลอมในการเล้ียงที่หลากหลายรูปแบบ  
ราคาขายตัวละ 40  บาท (ราคาขาย ณ วันที่ 21 กันยายน  2552) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4  ปลาการา รูฟา 

 
1.1.3 ปลานกกระจอก ปลาเลียหิน ปลาเลียหินแมน้ําโขง หรือ ปลาอีมูดแมน้ําโขง 

  ชื่อสามัญ: False Siamese  algae  eater, Stonelapping minnow  
  ถิ่นกําเนิดจากแมน้ําโขงและแมน้ําเจาพระยา แมน้ําในคาบสมุทรมาเลเซีย ขนาดโต
เต็มที่ประมาณ 15  เซนติเมตร  มีแถบสีดําบนลําตัวมีขนาดใหญ มีแถบสีเหลืองจาง ๆ อยูดานบน 
ลําตัวหนากวา สวนหัวส้ันกวาปลาเล็บมือนาง ครีบตาง ๆ มีสีเหลืองคอนขางชัดเจน เปนปลาในสกุล
และมีคุณสมบัติใกลเคียงกับปลาการา เอสพี  นิสัยเดน ๆ คือ ไมตื่นกลัวคน ราคาขายตัวละ 5 บาท 
(ราคาขาย ณ วันที่ 21 กันยายน  2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  ปลานกกระจอก 
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1.1.4 ปลามูดหนานอพมา 
   ชื่อสามัญ : ปลามูดหนานอพมา  ปลาเลียหินพมาหัวโหนก หรือ เลียหินพมาหนานอ  
   ถิ่นกําเนิดจากแมน้ําโขงและแมน้ําเจาพระยา ขนาดโตเต็มที่ไดเกิน 18 เซนติเมตร 
ดังนั้น ปญหาที่มักจะเกิดข้ึน คือ ถาตัวโตอาจจะตอดแรงเกินไป ซึ่งถาปลามีขนาดใหญยอมไม
เหมาะสมตอการทําสปาปลา แตถาปลามีขนาดเล็กไมเกิน 3-4 นิ้ว ก็เปนปลาสปาที่ดีตัวหนึ่งเชนกัน ขอ
สําคัญ คือ ปลาชนิดนี้โตชามาก ลักษณะเดนชัดเจน คือ มีสวนหนาที่หักงอ สวนหัวโหนกเปนสัน เกล็ด
บนลําตัวเปนสีดําคลํ้า เทาสลับขาวกระจายอยูทั่ว มีจุดสีดําขนาดใหญบริเวณโคนหาง ราคาขายตัวละ 
10  บาท (ราคาขาย ณ วันที่ 21 กันยายน  2552) 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  ปลามูดหนานอพมา 
 

 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนเปนปลาในสกุลการา ซึ่งถือวาเปนปลาที่เหมาะสมสําหรับการ
ทําสปาปลามากที่สุด ตลอดจนสามารถใชเปนปลานําปลากลุมอ่ืน ๆ ในการทําสปาไดเปนอยางดี โดย
ปลาในสกุลการา จะมีคุณสมบัติที่อดทน เล้ียงงาย กินงาย และคุนเคยกับมนุษยไดอยางรวดเร็ว และ
เม่ือคุนเคยแลว ก็ทําหนาที่ตอดกินเซลลผิวที่เ ส่ือมสภาพและทําใหปลากลุมอ่ืน ๆ มีพฤติกรรม
เลียนแบบการกินอาหารของปลาการาซึ่งจะเขามาตอดและดูดผิวหนังมนุษยดวยเชนกัน เนื่องจาก
ปลาขนาดเล็ก มีพฤติกรรมรวมกันเปนฝูง ซึ่งนอกจากปลาในสกุลการาแลว ผูประกอบการสปาปลา 
สามารถใชปลาชนิดอ่ืน ๆ ในการทําสปาปลาไดอีกดวย ดังเชน 
 

1.1.5 ปลาน้ําผ้ึง  ปลาลูกผ้ึง หรือ ปลาอีดูด   
   ชื่อสามัญ : Chinese algae eater, Siamese Gyrinochllid 
   ถิ่นกําเนิดพบอยูทั่วไปในแหลงน้ําของประเทศไทย เชน แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํา
โขง แมน้ําในคาบสมุทรมาเลเซีย ตลอดจนภาคใตของประเทศจีน มีขนาดโตเต็มที่ 28 เซนติเมตร แต
เปนปลาที่โตชา ขอดีของปลาชนิดนี้ คือ มีปากดูดคลายกับปลาในสกุลการา ไมมีฟน  ราคาไมแพง  
เพาะเล้ียงไดในประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก มีสีสันสวยงามหลากหลายสี ตั้งแตสีน้ําตาล สีเหลืองทอง  
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สีสม หรือสีดาง ๆ ฯลฯ เลียนแบบพฤติกรรมการดูดไดด ีเม่ือมีขนาดโตข้ึน ยังคงเปนที่ตองการในตลาด
ปลาสวยงามสูงมาก โดยเฉพาะหากมีขนาดเกิน 15 เซนติเมตรข้ึนไป ราคาหลักรอย ราคาขายตวัละ 
3 บาท (ราคาขาย ณ วันที่ 21 กันยายน  2552) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  ปลาน้ําผ้ึง  ปลาลูกผ้ึง หรือ ปลาอีดูด 
 

1.1.6 ปลาเล็บมือนาง หรือ ปลาจิ้งจอก 
  ชื่อสามัญ : Siamese algae eater 
  ถิ่นกําเนิด แมน้ําโขง แมน้ําเจาพระยา และแมน้ําในคาบสมุทรมาเลเซียมีขนาดโต
เต็มที่ 16 เซนติเมตร เปนปลาที่ชอบกินตะไครน้ําเปนหลัก ดังนั้นจะเขามาตอดคนนอยกวาปลาตัวอ่ืนมาก
ปลาชนิดนี้มีขอดีคือ ราคาถูก  ไมดุราย  ตอดไมเจ็บ  ปลาชนิดนี้มีลักษณะคลาย ปลานกกระจอก 
แตมีลักษณะที่ตางกันคือ แถบสีดํามีแถบเดียวกลางลําตัวยาวไปจนถึงครีบหาง  ลําตัวเพรียวยาวกวา  
สวนหัวเรียวแหลม  ครีบใส  ไมมีสีสัน โดยรวมแลวเหมาะสําหรับนํามาทําสปาปลารวมกับปลาการา
ชนิดอ่ืน ๆ  ราคาขายตัวละ 3 บาท (ราคา ณ วันที่ 21 กันยายน  2552) 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ปลาเล็บมือนาง 
 

ภาพประกอบ 8 ปลาเล็บมือนาง 
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1.1.7 ปลากาแดง กาแดงเผือก หรือ สรอยหลอด 
   ชื่อสามัญ Rainbow shark, Redfin Shark 
   ถิ่นกําเนิด ในแมน้ําเจาพระยา แมน้ําโขง มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 15 เซนติเมตร  
โดยปลากาแดงจะมีลําตัวสีน้ําตาลอมเขียว โคนหางมีจุดสีดํา ครีบสีแดงเขม สวนปลากาแดงเผือก 
ดวงตามีสีแดง ลําตัวสีเหลืองออน ครีบสีแดง ปลาชนิดนี้พบไดทั่วไปในตลาดปลาสวยงาม เปนปลาที่
นิยมเล้ียงเปนปลาสวยงามมานานแลว มีหลายที่นํามาทําเปนสปาปลาเชนกัน ขอดีคือ หางาย  ราคาถูก  
สีสันสวยงาม โตชา ขอเสียคือ การตอดผิวรุนแรง เพราะปากไมไดเปนปากดูดเหมือนปลาชนิดอ่ืน ๆ   ราคา
ขายประมาณตัวละ 6-7 บาท (ราคา ณ วันที่ 21 กันยายน  2552) 
 

 

ภาพประกอบ 9 ปลากาแดง กาแดงเผือก 

 
 นอกจากนี้ยังมีปลากลุมอ่ืนๆ ที่ไมควรนํามาทําสปาปลา เชน  ปลานิล  ปลาหมอ ครอสบรีด 
ฟลาเวอรฮอรน หรือ กัมฟา  ปลาหมอครอสบรีดเท็กซัสแดง  ปลาจําพวกชนิดนี้ อดทน กินอาหาร
ไดทุกอยาง เชน การตอดตะไครน้ําตามขอบบอ จึงมีผูประกอบการนําปลานิลขนาดเล็กมาใชในการ
ทําสปาปลา แตขอเสียที่เปนอันตรายของปลาชนิดนี้  คือ  ปลาชนิดนี้จะใชการกัด แทนที่จะใชการตะไบ 
เหมือนปลาในกลุมที่ไมมีฟน และมีปากดูด ซึ่งบาดแผลที่เกิดจากการกัด อาจกอใหเกิดการอักเสบ และ
ติดเชื้อในภายหลังได ในตางประเทศไมนิยมเปนอยางยิ่ง (ชวิน  ตันพิทยคุปต.  2552: ออนไลน)  
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 ปลานิลและปลาหมอครอสบรีด ฟลาเวอรฮอรน หรือ กัมฟา 
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 สําหรับโครงการลงทุนในธุรกิจรานสปาปลา เลือกใชปลาการา รูฟา  และปลาการาเอสพี ใน
สัดสวน (20:80 ) เนื่องจากปลาทั้ง 2 ชนิดมีคุณสมบัติเดน อดทน  ปรับตัวไดงาย สามารถอยูใน
อุณหภูมิ 15-28 องศาเซลเซียส และสามารถปรับตัวไดในอุณหภูมิที่สูงถึง 38-40 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศรอน อีกทั้งไมตื่นกลัวคน จึงเหมาะสมใน
การทําหนาที่เปนอยางยิ่ง 
 
 1.2 โรคท่ีมักเกิดกับปลาสปาและวิธีการรักษา 
  1.2.1  โรคจากปรสิต  เชน โรคจุดขาว (White spot  disease) 
    ลักษณะอาการ  ในระยะแรกๆ จะพบจุดขาวจํานวนเล็กนอยบนผิวหนัง (ในปลามี
เกล็ดจะเห็นไดชัดบริเวณหัว แกม หรือครีบอก) และปลามีอาการวายน้ําแฉลบหรือพยายามใชลําตัวถตูู 
ซึ่งหากรักษาไดทันในระยะนี้ปลาก็จะมีโอกาสรอดชีวิตสูง แตเม่ือเชื้อมีการเพิ่มจํานวนมากข้ึนจะพบวา
จุดขาวบนตัวจะเพิ่มข้ึนอยางมาก หรือมีลักษณะคลายเมือกสีเทาคลุมเปนหยอมๆ ปลามีอาการซึม 
กินอาหารลดลง บางตัวอาจมีอาการทางประสาท (วายน้ําข้ึนลงอยางรวดเร็ว, วายน้ําวนเปนวงกลม) 
และมักจะเสียชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็ว 
    สาเหตุของโรค  เกิดจากปรสิตชนิดหนึ่ง มีชื่อวา Ichthyophthirius multifilis 
ปรสิตชนิดนี้อาศัยในกลุม Ciliated protozoan คือ มีขนรอบ ๆ เซลล เรียกชื่อโรคที่เกิดจากเชื้อตัวนี้วา 
อ๊ิค (Ich, Ick) หรือโรคจุดขาว (White spot disease) เชื้ออ๊ิคมีขนาดประมาณ 0.5 – 1 ม.ม. ซึ่งสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา ซึ่งระยะที่มองเห็นไดนี้ เปนระยะโตเต็มวัยของเชื้ออ๊ิค ซึ่งจะพบอยูบนรางกาย
ของปลาแทบทุกสวน โรคนี้มักจะเกิดในฤดูหนาว ฤดูฝนและชวงอากาศเปล่ียนแปลงบอย 
    การรักษา  สามารถทําได 2 วิธี คือ 
    วิธีที่ 1  รักษาในตูปลา เนื่องจากโรคจุดขาวนี้ เม่ือเกิดข้ึนจะเกิดกับปลาแทบทุกตัว
พรอม ๆ กันทั้งตู ดังนั้น การเคล่ือนยายปลาอาจจะไมเหมาะสมจึงตองทําการรักษาในตูสปา วิธีการคือ 
ใชการปรับสภาพแวดลอมใหเชื้อออนแอลงและกําจัดตัวออนของเชื้อ โดยข้ันตอนแรกปดบริการตู
ดังกลาวกอน  ตอจากนั้นเร่ิมทําการรักษาโดยการเพิ่มอุณหภูมิน้ําใหสูงข้ึนประมาณ 32 องศาเซลเซียส 
และรักษาใหคงที่ไวตลอด 24 ชม. ดวยการปดฝาตูดวยแผนอะคลิลิค  หรือฟวเจอรบอรด วิธีการนี้จะทํา
ใหเชื้อออนแอและอายุส้ันลง ข้ันตอนตอไปคือ การเปล่ียนถายน้ําบอย ๆ หรือการเปดระบบน้ําโอเวอร
โฟลวใหไดวันละประมาณรอยละ 20-30 และทําความสะอาดระบบกรอง เชาและเย็น วิธีการนี้จะเปน
การลดปริมาณตัวออนของเชื้อโรคได ซึ่งเม่ือทําทั้ง 2 วิธีควบคูกันจะเปนการลดความแข็งแรงและ
ปริมาณของเชื้อไปพรอม ๆ กัน และใหทําจนกวาปลาจะมีอาการดีข้ึน 
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    วิธีที่ 2  การใชยาและสารเคมี  จะใหผลดีกวาแบบแรกแตตองทําการเคล่ือนยาย
ปลาทั้งหมดไปตูพยาบาลซึ่งมีขนาดเทากับหรือมีขนาดใหญกวา ซึ่งยาที่นํามาใชควรเปนยาสําหรับการ
รักษาโรคจุดขาวโดยเฉพาะ 
 
  1.2.2 โรคจากแบคทีเรีย 
    ลักษณะอาการ  ปลาที่ปวยจะมีอาการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอาการ
รวมกัน คือ มีแผลเปอย  ยุย  ช้ําเลือด  ตกเลือดตามตัว  บวมแดง อักเสบ มีเมือกขาวขุนตามตัวหรือ
แสดงอาการหนัก ๆ เชน  ทองบวม  เกล็ดตั้ง  ตาของปลามีอาการบวม 
    สาเหตุของโรค  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไดแก เชื้อแอรโรโมแนส  ซูโดโมแนส และ
คอรัมนาริส 
    การรักษา  โดยการแยกปลาที่ปวยมารักษาในตูพยาบาล  แลวแชยาปฏิชีวนะ เชน  
ออกซิเตทตราชัยคลิน  เตทราชัยคลิน  หรือ อิริโธมัยซิน ในอัตราสวน 30 มิลลิกรัมตอลิตร และเกลือแกง 
0.5 กรัม ตอลิตร แชไวโดยเปล่ียนน้ําและยา  รอยละ 30 ทุก ๆ 3 วัน จนกวาปลาจะมีอาการดีข้ึนแลว
พักปลาไวประมาณ 1 อาทิตยเพื่อใหหมดฤทธิ์ยา จึงนําปลากลับสูตูสปา 
 
  1.2.3 โรคจากพยาธิและโปรโตซัวภายในตัวปลา 
    ลักษณะอาการ  ผอมหัวโต  มูลเปนเสนขาว กินอาหารนอย 
    การรักษา  แชดวยยาเมโทรนิดาโซล  20 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับมีเบนดาโซล 
20 มิลลิกรัมตอลิตร  เปล่ียนน้ําและยารอยละ 50 ในเวลา 3 วัน ทํา 2 คร้ังแลวคอยดูอาการพยายามให
อาหารปลาทีละนอย  เพื่อคอย ๆ เพิ่มความแข็งแรงใหปลา 
 
  1.2.4 โรคจากเชื้อไวรัส 
    ลักษณะอาการ  จะเกิดเปนตุมเล็ก ๆ สีขาวขุนคลายฝระยะแรก ตอมาจะขยายตัว
ใหญเปนตุมขนาดใหญทั่วตัว โปนออกมานอกผิวหนังอยางเห็นไดชัดแตไมทําใหปลาถึงแกชีวิต อัตรา
การระบาดของโรคต่ํา ปองกันไดงายโดยเล้ียงปลาใหอยูภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม อุณหภูมิไม
สูงเกินไป น้ําสะอาด ปริมาณออกซิเจนเพียงพอ จะชวยใหปลาหายจากโรคนี้ไดเร็วข้ึน 
    การรักษา  ควบคุมปจจัยเส่ียงตาง ๆ ที่ทําใหปลาปวยและออนแอลงดวยการ
ปรับปรุงเรื่องระบบกรอง  รักษาคุณภาพน้ํา ใหความสําคัญเรื่องความสะอาดของตู และอาหาร  
(ชวิน  ตันพิทยคุปต.  2552: ออนไลน) 
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 1.3 องคประกอบในการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา ประกอบไปดวย 4 สวน ดังนี้.- 
  1.3.1 สถานที่สําหรับใสปลา  ไดแก  ตูปลา แทงกใสปลา หรือ บอปลา ซึ่งสามารถทําได
จากวัสดุตาง ๆ แตที่เปนที่นิยมกันในปจจุบันคือ กระจกหนา 4 หุนข้ึนไป ซึ่งเปนแบบที่มีความแข็งแรง
ปลอดภัย  ไมแตกงาย อีกทั้งสวยงาม หรูหรา และบริหารจัดการไดสะดวกที่สุด  โดยขนาดที่นิยม 
มีขนาดโดยประมาณ ดังนี้ 
    1.3.1.1  ความกวางของตูปลา 
      1.3.1.1.1  กวาง 60 เซนติเมตร สามารถนั่งไดดานเดียวของตูปลา 
      1.3.1.1.2  กวาง 80-100 เซนติเมตร สามารถนั่งได 2 ฝงของตูปลา 
    1.3.1.2  ความยาวของตูปลา 
      1.3.1.2.1 ยาว 80 เซนติเมตร สามารถนั่งได 1 ทาน 
      1.3.1.2.2 ยาว 120 เซนติเมตร สามารถนั่งได 2 ทาน 
      1.3.1.2.3  ยาว 160 เซนติเมตร สามารถนั่งได 3 ทาน 
      1.3.1.2.4 ยาว 200 เซนติเมตร สามารถนั่งได 4 ทาน 
    1.3.1.3 ความสูงของตูปลา  ความสูงของตูปลา สําหรับรองรับลูกคาชาวเอเชีย 
อยูที่ 45 เซนติเมตร สวนชาวตะวันตกจะใชสูงกวานี้เล็กนอย ซึ่งสามารถใชความสูงจากที่นั่งทดแทนได 
  สวนวัสดุอ่ืน ๆ ที่นํามาใชนอกเหนือจากตูปลา เชน บอปูน ซึ่งตองลงทุนกอสรางแบบถาวร
เคล่ือนยายไมได  น้ําหนักมาก และตองระวังเร่ืองการร่ัวซึมเปนอยางยิ่ง  สวนอางไฟเบอร หรืออาง
พลาสติก ซึ่งมีราคาถูก น้ําหนักเบา สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถ
พิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง และงบประมาณ  
  1.3.2 ที่นั่งและเฟอรนิเจอรประกอบ 
    สําหรับที่นั่งเพื่อใหบริการ ข้ึนอยูกับความสามารถของผูออกแบบและวางระบบ 
เชน โซฟา  เกาอ้ีสําเร็จรูป แตที่นิยมคือ เฟอรนิเจอรไม ซึ่งควรตองใชไมที่มีความทนทาน ทนความชื้น  
โครงสรางตองแข็งแรงเหมาะสมกับขนาดของบอ และผูใชบริการ เชน ไมแดง ไมเคียน และไมเต็ง เปนตน 
แตส่ิงสําคัญคือควรเปนไมจริง ไมควรใชไมอัด เนื่องจากหากไดรับความชื้น เนื้อไมจะเปอย และทําให
อายุการใชงานส้ันลง  
  1.3.3 ระบบบําบัดน้ํา ระบบกรองและฆาเชื้อโรค 
    ในสวนนี้จะประกอบไปดวย ถังกรองน้ําหมุนเวียน  สําหรับการกรองแบบกายภาพ
และชีวภาพ  ถังจายน้ําและควบคุมน้ําระบบโอเวอรโฟลว  เคร่ืองยูวีและโอโซน  สําหรับการฆาเชื้อโรค
และสลายสารพิษตาง ๆ ในน้ํา ตลอดจนเคร่ืองกรองคลอรีน และสารพิษจากน้ําประปา นอกจากนี้ควร
จะตองมีปมพลมหรือ เคร่ืองออกซิเจนแบบสํารองไฟ ทําหนาที่เติมออกซิเจนลงไปในน้ําทําใหปลา
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สามารถนําออกซิเจนไปใชไดมากข้ึน และกําจัดคารบอนไดออกไซคในน้ําใหนอยลง ซึ่งควรเปนแบบ
สํารองไฟได เพื่อปองกันปญหาไฟฟาดับ 
   1.3.4 สถานที่สําหรับลางเทา ไวใหผูใชบริการ เพื่อรักษาคุณภาพน้ําในระบบสปาปลา
ใหสะอาดและปลอดเชื้อมากที่สุด กอนที่ ผูใชบริการจะนําเทาแช จึงตองมีการลางเทาดวยสบูและ
น้ําเปลาจนสะอาด (ชวิน  ตันพิทยคุปต.  2552: ออนไลน) 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
 2.1 แนวคิดการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
  โครงการ  คือ  กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับการลงทุนเพื่อผลิตสินคาและบริการหรือ
เพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนกิจกรรมหรืองานดังกลาวจะตองเปนหนวยอิสระหนวยหนึ่งที่สามารถทํา
การวิเคราะหวางแผน  และบริหารงานได  พรอมทั้งมีลักษณะแจงชัดถึงจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดเม่ือ
วัตถุประสงคที่มุงหวังไวสําเร็จเสร็จส้ินลง โครงการจึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวางแผน การ
จัดสรรทรัพยากร และการดําเนินงานอยางมีระบบและระเบียบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแหลงที่ตั้งของ
โครงการ ชวงระยะเวลาของโครงการ การผลิต  การลงทุน ผลตอบแทน  การจัดรูปองคการ และการ
จัดการโครงการ (ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ.  2542: 17) ซึ่ง ณ ที่นี้โครงการ หมายถึง การลงทุนดําเนินธุรกิจ
รานสปาปลา  
  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  คือ  การศึกษาและการจัดทําเอกสารที่
ประกอบไปดวยขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนที่แสดงถึงเหตุผลสนับสนุน (justification) ความถูกตองสมบูรณ 
(soundness) ของโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งโครงการที่ดี โดยโครงการที่ดีจะไดแกโครงการที่สามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง และเม่ือปฏิบัติแลวจะใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาตอการลงทุน 
  การศึกษาความเปนไปไดจึงมีความหมายเชนเดียวกับการวิเคราะหโครงการ ซึ่งจะเปน
การประเมินขอดี (advantage) และขอเสีย (disadvantage) หรือผลตอบแทน (benefits) และตนทุน 
(cost) ของโครงการ การศึกษาความเปนไปไดจะเนนการประเมินความคุมคาของ โครงการ 
(the evaluation of project worth) โดยโครงการจะมีความคุมคาก็ตอเม่ือผลตอบแทนมีคาสูงกวาตนทุน 
  โดยทั่วไปแลวการศึกษาความเปนไปไดของโครงการจะประกอบไปดวยการศึกษาในดาน
ตลาด หรืออุปสงค ดานเทคนิค  ดานส่ิงแวดลอมโครงการ  ดานการเงิน  ดานเศรษฐกิจ และดาน
สถาบัน  (ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ.  2542: 100-102) สําหรับในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจะกลาวถึงการ
วิเคราะหทางดานการเงินเทานั้น 
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 2.2 การวิเคราะหดานการเงิน  
  การวิเคราะหโครงการทางดานการเงิน คือ การดําเนินการเพื่อประเมินวาโครงการจะมีผล
กําไรทางธุรกิจหรือไม โดยวิเคราะหดานการลงทุน  ผลตอบแทนของโครงการ และผลผลิตของโครงการ
สามารถจําหนายในตลาด หรือสามารถกําหนดเปนมูลคาราคาตลาดได ไมวาโครงการนั้นจะเปนของ
เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล โดยการวิเคราะหโครงการทางดานการเงิน จะมีวัตถุประสงค 
(ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ.  2542 : 227 - 229) ดังนี้.- 
   1. เพื่อประเมินความเปนไปไดของโครงการ เปนการประเมินความสามารถในการทํา
กําไรของโครงการ นั่นคือ กอใหเกิดรายไดคุมคากับคาใชจายตาง ๆ   และมีอัตราผลตอบแทนที่ดี 
   2. เพื่อเปนการประเมินแรงจูงใจที่มีตอเจาของโครงการและผูมีสวนรวมกับโครงการ 
   3. เพื่อจัดใหมีแผนการเงินที่ดี เปนการวางแผนจัดหาเงินทุนที่มีคาใชจายต่ําสุด 
  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการใชขอมูลในการวิเคราะหประกอบดวย ตนทุน 
ผลตอบแทน และกระแสเงินสดของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี.้- 
   1. ตนทุนทางการเงิน ใชราคาตลาดตามจายจริง ซึ่งอาจเปนราคาที่รวม คาภาษี 
คาธรรมเนียม หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2. ผลตอบแทนทางการเงินวัดจากมูลคาตลาดของผลผลิตโครงการ หรือราคาตลาด 
   3. กระแสเงินสดของโครงการ เปนกระแสตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินตลอด
ชั่วอายุโครงการ สามารถจัดกลุมได 4 ประเภท ดังนี้ 
    3.1 กระแสเงินสดในชวงเร่ิมแรก มีเฉพาะคาลงทุนในทรัพยสินคงที่เทานั้น 
    3.2 กระแสเงินสดในชวงการดําเนินงาน มีกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายดังนี้ 
     3.2.1 กระแสเงินสดรับ  ไดแก  เงินสดรับจากการขายสินคาและบริการที่โครงการ
ผลิตได  มูลคาราคาตลาดของผลผลิตที่ใชบริโภคในครัวเรือน และรายรับอ่ืน เชน รายรับจากเงินฝาก
ธนาคาร จากการขายสินทรัพยคงที่ และจากการประกัน เปนตน  
     3.2.2 กระแสเงินสดจาย ไดแก รายจายในการดําเนินงานของโครงการซึ่งเปน
รายจายที่เกิดจากการจางแรงงาน วัตถุดิบ พลังงาน สาธารณูปโภค การตลาด การขนสง การประกัน 
และคาภาษี ซึ่งคิดตลอดอายุโครงการ 
    3.3 กระแสเงินสดเม่ือส้ินสุดโครงการเปนกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนในปสุดทาย
ประกอบดวยมูลคาซาก (Salvage Value) ของทรัพยสินคงที่และเงินทุนหมุนเวียน 
    3.4 กระแสเงินสดสุทธิ  คือ ความแตกตางระหวางกระแสรายรับทั้งหมด 
(ผลตอบแทน) และกระแสรายจายที่เกิดข้ึนจริง (ตนทุน) ในแตละปของโครงการ 
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 สําหรับการวิเคราะหทางดานการเงิน (กฤษยาพร  บุญแข็ง.  2543 : 19-20) แบงเปนการ
วิเคราะหกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจาย ดังตอไปนี ้
 รายการกระแสเงินสดประกอบดวย 
  1. กระแสเงินสดรับ (Inflows) ไดแก  
   1.1   รายรับการขาย 
   1.2   รายรับคาบริการ  
   1.3   เงินสนับสนุนโครงการ 
  2. กระแสเงินสดจาย (Outflows) ไดแก 
   2.1  คาใชจายในการลงทุน (Investment Costs)  คาใชจายในการพัฒนาระยะยาว 
เชน คาเคร่ืองจักร  คาปรับปรุงที่ดิน เปนตน  
   2.2   คาใชจายในการดําเนินงาน (Cash Operating Expenses)  คาใชจายสวนนี้
แบงเปนคาใชจายในการผลิต เชน คาจางแรงงาน  เปนตน  คาใชจายในการดําเนินงาน อีกสวน ไดแก 
คาภาษี และอ่ืน ๆ  
   2.3   การจายคืนเงินตนและดอกเบี้ย (Debt Service) 
 เม่ือทราบถึงโครงสรางรายไดและตนทุนของธุรกิจ ก็จะนํามาวิเคราะหทางดานการเงินโดยใช
ราคาตลาด ซึ่งจะวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชเกณฑในการวัดความคุมคา 
 
 2.3 แนวคิดการวิเคราะหตนทุนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
  การตัดสินใจที่จะเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อการลงทุน ข้ึนอยูกับความคุมคาของ
โครงการนั้น ๆ (Project worthiness) ความคุมคาของโครงการวัดไดจากการเปรียบเทียบกันระหวาง
ผลประโยชน (Benefit) และ/หรือผลตอบแทน (Return) กับตนทุน (Cost) ของโครงการ ทั้งในรูปของการ
วิเคราะหโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดทั้งทางดานการเงินและทางดาน
เศรษฐศาสตร แตประเด็นที่นาสนใจอยูที่วาจะนับหรือวัดผลประโยชนและตนทุนของโครงการ
เหลานั้นไดอยางไร (ชูชีพ  พิพัฒนศิถี  2544: 99-101) 
  ตนทุน (Cost) หมายถึง  รายจายที่เกิดข้ึนหรือคาดวาเกิดข้ึนและทําใหธุรกิจไดรับประโยชน 
หรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย หรือการบริการตนทุนที่เกิดข้ึนของธุรกิจ  
  พฤติกรรมของตนทุน (Cost Behavior) หมายถึง การที่ตนทุนจะมีปฏิกิริยาหรือตอบสนอง
ตอการเปล่ียนแปลงในระดับกิจกรรมการดําเนินงานของธุรกิจอยางไร  เชน ระดับกิจกรรมที่เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง อาจจะทําใหตนทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกันหรืออาจไมมีการเปล่ียนแปลง เปนตน 
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  ตนทุน จําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี.้- 
  1. ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง  ตนทุนตาง ๆ  ที่มีตนทุนรวมคงที่ไมมีการเปล่ียนแปลง
ตามระดับกิจกรรมตาง ๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงไปภายในชวงที่มีความหมาย (Relevant Range) โดย
ระดับกิจกรรม (Level of Activity) นั้น สามารถพิจารณาไดหลายลักษณะ เชน หนวยสินคาที่ขาย  
หนวยสินคาที่ผลิต  ระยะทางการว่ิงของรถ  หรือจํานวนชั่วโมงแรงงาน เปนตน  ตนทุนคงทีร่วมจะไมไดรับ
อิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงระดับกิจกรรมที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงไปจากเดิม  นั่นคือ ตนทุนรวมยังมี
คาคงที่ เชน คาเชา คาเส่ือมราคา (คิดตามวิธีเสนตรง) คาเบี้ยประกันภัย  คาภาษีทรัพยสินเงินเดือน
ฝายบริหาร และคาโฆษณา  เปนตน 
  2. ตนทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ตนทุนตาง ๆ ที่มีตนทุนรวมเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของระดับกิจกรรม  เชน  วัตถุดิบทางตรง  จะเห็นไดวาตนทุนของ
วัตถุดิบทางตรงที่ใชในการผลิตในงวดระยะเวลาหนึ่ง ๆ จะมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือคิดตนทุนผันแปรรวม  
กลาวคือ ถาผลิตสินคาจํานวนมากข้ึนเทาไร  ตนทุนผันแปรรวมจะผันแปรเปนสัดสวนโดยตรง คือ เพิ่มข้ึน
ตามจํานวนหนวยสินคาที่ผลิต ถาผลิตสินคาลดลงตนทุนผันแปรรวมจะลดลงไปดวย แตในทางตรงกันขาม
ถาพิจารณาที่ตนทุนผันแปรตอหนวยหรือตอระดับกิจกรรมแลว จะพบวาตนทุนผันแปรตอหนวยนั้นจะมี
คาคงที่เทากันทุก ๆ หนวยที่เกิดข้ึนภายในชวงที่มีความหมาย  นอกจากวัตถุดิบทางตรงแลว คาแรงงาน
ทางตรงและคานายหนาพนักงานขายก็มีลักษณะเปนตนทุนผันแปรเชนเดียวกัน 
  3. ตนทุนผสม (Mixed Cost) หมายถึง ตนทุนตาง ๆ ที่มีทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผัน
แปรรวมอยูดวยกัน  เชน  คาโทรศัพท  คาไฟฟาและคาน้ํา เปนตน  ในสวนของตนทุนคงที่นั้นเปนตนทุน
ข้ันต่ําที่เกิดข้ึน แมจะไมมีระดับกิจกรรมเกิดข้ึนก็ตาม และสวนของตนทุนผันแปรจะผันแปรไปตาม
ระดับกิจกรรมที่เปล่ียนไป 
 นอกจากนี้ เรายังสามารถแบงตนทุนการผลิตออกเปนตนทุนทางบัญชีและตนทุนทาง
เศรษฐศาสตร ซึ่งทั้ง 2 ประเภท นี้มีความแตกตางกัน ดังนี้ 
  1. ตนทุนทางบัญชี หมายถึง  ตนทุนที่จายออกไปจริง ๆ และสามารถบันทึกลงบัญชีไว 
นั่นคือ ตนทุนที่เห็นไดชัด นั่นเอง 
  2. ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง ตนทุนทุกอยางที่ใชในการผลิตไมวาจะจายออกไป
จริงหรือไมก็ตาม นั่นคือ ผลรวมของตนทุนในทางบัญชีกับตนทุนคาเสียโอกาส 
 ดวยเหตุนี้ ตนทุนทางเศรษฐศาสตร จึงสูงกวาตนทุนทางบัญชี เพราะมีการรวมตนทุนโดย
ปริยาย หรือตนทุนคาเสียโอกาสดวย 
 ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือมูลคาของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาส
ไปในการเลือกกิจกรรมอยางหนึ่ง (1) ตนทุนคาเสียโอกาสเปนตนทุนที่ถูกอางถึงในวิชาเศรษฐศาสตร 
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เพราะบงบอกถึงการเลือกตัวเลือกที่เปนที่ตองการทั้งหมดแตไมสามารถเลือกพรอมกันได และเปน
แนวคิดที่สําคัญในการที่จะใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (2) ตนทุนคาเสียโอกาสไมได
หมายถึงมูลคารวม แตหมายถึงเฉพาะมูลคาที่ใหผลตอบแทนทีด่ีที่สุดในบรรดาตัวเลือกอ่ืนที่เสียโอกาสไป
เทานั้น 
 การคํานึงถึงตนทุนคาเสียโอกาสเปนความแตกตางที่สําคัญที่สุดของตนทุนทางเศรษฐศาสตร
และตนทุนทางบัญชี ตนทุนคาเสียโอกาสนับวาเปนตนทุนที่แทจริงในการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เพราะ
ทําใหเห็นถึงโอกาสซึ่งเปนตนทุนที่ถูกซอนอยู (และไมสามารถมองเห็นหากคํานวณทางบัญช)ี 
  
 2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการวัดความคุมคาของโครงการ  
  “ตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการ (indicators of project worthiness)  มีความสําคัญ
อยางมากตอการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธโครงการที่กําลังพิจารณาอยู หรือนํามาใชสําหรับเปน
เกณฑการตัดสินใจในการลงทุน (investment decision criteria) ทั้งนี้ เพราะตัวชี้วัดความคุมคาของ
โครงการสามารถบงบอกไดวา  โครงการแตละโครงการมีความคุมคาตอ การลงทุนหรือไม 
(ชูชีพ  พิพัฒนศิถ.ี  2544: 36) 
  ในการวัดความคุมคาของโครงการจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนและตนทุนในรูป
ตัวเงินของโครงการเพื่อประเมินถึงศักยภาพของโครงการวาสามารถทํากําไรใหแกผูเปนเจาของ
โครงการหรือไม โดยผลตอบแทนและตนทุนของโครงการจะจัดทําในรูปของกระแสเงินสด ซึ่ง
ผลตอบแทนและตนทุนนั้นจะถูกประเมินดวยราคาตลาด แตเนื่องจากโครงการสวนใหญจะมีอายุ
มากกวา 1 ป ซึ่งผลตอบแทนและตนทุนในการลงทุนเกิดข้ึนตางเวลาและตางจํานวนกัน จึงทําใหมูลคา
ของเงินมีความแตกตางกันในแตละป จึงเปนการยากตอนักลงทุนที่จะตัดสินใจเลือกวา โครงการใด
เหมาะสมแกการลงทุน ดังนั้น จะตองมีการปรับคาเวลาสําหรับรายการผลตอบแทน และตนทุนทุก
รายการของโครงการดวยอัตราคิดลด (discount rate) ใหมาอยูบนฐานเดียวกัน หรือใหเปนคาปจจุบัน
เสียกอน จากนั ้นจึงนําคาปจจ ุบันที ่ได ไปพิจารณาตามเกณฑการตัดสินใจ ในการลงทุนตอไป  
(หฤทัย  มีนะพันธ.  2550: 56) ซึ่งเกณฑที่ใชในการวัดความคุมคาเพื่อตัดสินใจลงทุนที่นิยมในปจจุบัน
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discounted Payback Period : DPB) จะมีวิธีการที่
คลายคลึงกับวิธีระยะเวลาคืนทุนแบบธรรมดา แตจะตางกันตรงที่วิธีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดนี้ 
จะมีการคํานึงถึงคาของเงิน กลาวคือ วิธีนี้จะมีการคิดลด (Discount) คากระแสเงินสดสุทธิของ
โครงการที่คาดวาจะไดรับในอนาคตในแตละปใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชตนทุนเงินทุนของโครงการ 
(Project’s cost of Capital) เปนอัตราคิดลด หลังจากนั้นจึงนํามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
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ดังกลาวมาคํานวณระยะเวลาคืนทุน  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาวิธีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด ก็คือ การ
คํานวณหาระยะเวลาที่ผลรวมของมูลคาปจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการดําเนินงานตาม
โครงการ จะมีคาเทากับกระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิ นั่นเอง สามารถเขียนสมการของระยะเวลาคืนทุน
แบบคิดลด ไดดังนี้.- 
 DPB = จํานวนปกอนคืนทุน  +  มูลคาปจจุบันของเงินสวนที่ยังไมไดคืนทุน 
      มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดข้ึนในปที่คืนทุน 
 
  ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ จะเลือกลงทุนในโครงการที่มีระยะเวลายิ่งส้ันยิ่งดี 
เพราะโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว แสดงวามีความเส่ียงต่ํากวา อีกทั้งแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองที่
สูงกวาโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนนาน แตอยางไรก็ตาม วิธีหาระยะเวลาคืนทุน ยังคงมีขอเสียในเร่ือง
ของการไมไดคํานึงถึงกระแสเงินสดที่กิจการจะไดรับจากโครงการภายหลังจากระยะเวลาคืนทุนแลว 
ซึ่งหากใชวิธีนี้เปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนก็อาจมีผลทําใหกิจการตัดสินใจผิดพลาดได 
  2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
   มูลคาปจจุบันสุทธิ หมายถึง มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการตลอด
อายุโครงการ โดยหาไดจากผลรวมทั้งหมดของมูลคากระแสเงินสดรับ (Inflows) และกระแสเงินสดจาย 
(Outflows) ในแตละปโดยคิดตนทุนของเงิน (Cost of Capital) เปนอัตราคิดลด (Discount rate) 
(Brigham; Gapenski;& Ehrhardt. 1999: 429)  การคํานวณหามูลคาปจจุบันนี้เปนเคร่ืองมือที่ใชวัด
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิหรือกระแสเงินสดของโครงการสปาปลา โดยคํานึงถึงตนทุน
ทางการเงิน (Cost of Capital : K) ซึ่งสามารถเขียนสมการของมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ไดดังนี้.- 
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 ,1CF ,....2CF tCF  = กระแสเงินสดสุทธิรายปที่ไดรับจากโครงการตั้งแตปลายปที่ 1 ถึง t 
  0CF   = กระแสเงินสดจายลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 

  K   = ตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ซึ่งใชเปนอัตราสวนลด 
(Discount rate) 

  n   = อายุของโครงการลงทุน 
  t   = ระยะเวลาปที่ 0 ถึง n  
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 การพิจารณาประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) แบงได 3 กรณี คือ 
  กรณี NPV > 0 การลงทุนในโครงการนั้น ไดรับผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน 
  กรณี NPV = 0 การลงทุนในโครงการนั้น ไดรับผลตอบแทนเทากับไมไดลงทุน 
  กรณี NPV < 0 การลงทุนในโครงการนั้น ไดรับผลตอบแทนไมคุมคากับการลงทุน 
 ดังนั้น ถากระแสเงินสดเขาสุทธิสูงกวากระแสเงินสดออกสุทธิ จะพบวา NPV เปนบวก หรือ 
NPV มากกวาศูนย (NPV > 0) หมายถึง ผลประโยชนที่จะไดรับในอนาคตคิดเปนมูลคาปจจุบันแลว มีคา
มากกวาเงินลงทุน นั่นคือ การลงทุนในโครงการนั้นไดรับผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน ถาหาก
โครงการธุรกิจสปาปลามีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนบวกหรือมีคามากกวาศูนยจนถึงมีคามากที่สุด
จะแสดงถึงความม่ังคั่ง (Wealth) ของโครงการในอนาคต 
  3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
   อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายถึง อัตราสวนลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับเทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย หรือ IRR เปนอัตราสวนลดที่ทําใหมูลคา
ปจจุบันของรายรับจากโครงการเทากับมูลคาปจจุบันของการลงทุน  PV(Inflows) = PV(Investments) 
ดังนั้น มูลคาปจจุบันจึงเทากับศูนย (NPV = 0) (จันทนา  จันทโร; และศิริจันทร  ทองประเสริฐ. 2545 : 95) 
ซึ่งอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เปนเคร่ืองมือที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไรของ
ธุรกิจสปาปลาที่เกิดข้ึนจริง  ๆ ของโครงการ ซึ่งสามารถเขียนสมการของอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
ไดดังนี้.- 
 NPV  =       0 = 0CF + n
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โดยที่  
  IRR   = อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุน 
  NPV   = มูลคาปจจุบันสุทธ ิ

,1CF ,....2CF nCF   = กระแสเงินสดสุทธิของปที่ 1, ปที่ 2 ถึงปที่ n 
  0CF   = กระแสเงินสดจายลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 
  n    = อายุของโครงการลงทุน 
 เกณฑการตัดสินใจวาโครงการใดควรลงทุนหรือไม จะพิจารณาโดยเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) กับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู (K)  
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  IRR  <K  ไมควรลงทุน 
  IRR  =K  ไมมีความแตกตางระหวางลงทุนหรือไมลงทุน 
  IRR  >K  ควรลงทุนเพราะไดประโยชนมากกวาตนทุนทางการเงินที่เสียไป 
 ในกรณีที่มีหลายโครงการจะเลือกโครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่สูงที่สุดเปน
อันดับแรก เนื่องจากไดผลประโยชนจากการตอบแทนของโครงการสูงสุด 
  4. อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) หมายถึง 
อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับตลอดอายุโครงการกับมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิ  ในทางธุรกิจเรียกอัตราสวนนี้วา ดัชนีการทํากําไร (Profitability Index : PI) 
(Bruce, C. 1976 : 104)  ซึ่งเขียนสมการไดดังนี้.- 
 BCR = มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากโครงการ (PV Benefits) 
 มูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิ (PV Cost) 
 

หรือ  BCR   = 
0

1 )1(
CF
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CFn

t
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t
   

 tCF   = กระแสเงินสดสุทธิรายปที่ไดรับจากโครงการตั้งแตปลายปที่ 1 ถึง n 
 0CF   = มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายลงทุนสุทธ ิ
 K    = อัตราผลตอบแทนที่กิจการตองการหรือตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) 
ซึ่งจะใชเปนอัตราสวนลด (Discount rate) 
 เกณฑการตัดสินใจลงทุน ในการเลือกโครงการที่คุมคาตอการลงทุน จะพิจารณาเลือกจาก
โครงการที่มี BCR  1 เปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุนเพราะวาคา BCR = 1 แสดงวาโครงการนี้มี
ความสามารถในการทํากําไรเทากับเงินลงทุนของโครงการ ถาหากคา BCR ยิ่งสูงจะสะทอนถึง
ความสามารถในการทํากําไรยิ่งมาก  
 
 2.5 การวิเคราะหความเสี่ยงทางดานการเงิน เปนการวิเคราะหเพิ่มเติมถึงส่ิงที่อาจจะ
เกิดข้ึน และมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของโครงการซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห
ความไวและการทดสอบคาความแปรเปล่ียน (ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ.  2542 : 240-245) 
  2.5.1 การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)  
    การวิเคราะหความไวเปนการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของคา NPV และหรือ IRR 
เม่ือตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง เชน ปริมาณขาย  ราคาขายตอหนวย  ตนทุนผันแปร ฯลฯ เปล่ียนแปลงไป 
โดยที่กําหนดใหตัวแปรตัวอ่ืน ๆ คงที่ ในการวิเคราะหความไวของโครงการจะตองคาดการณเหตุการณ
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ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่เปล่ียนแปลงไปจากสถานการณที่ไดคาดหมายไวซึ่งจะมี
ผลกระทบตอโครงการ 
   วิธีการวิเคราะหความไว จะทําการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่สําคัญ ๆ 
ทีละตัวโดยใหตัวแปรอ่ืน ๆ มีคาคงที่ และดูการเปล่ียนแปลงของ NPV และ IRR หรือเกณฑการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนหลัก ๆ และนําขอมูลที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหความเส่ียงของโครงการตอไป 
(สุมาลี  อุณหะนันทน.  2552: 281-282) การวิเคราะหความไวมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 คํานวณ NPV และ IRR หรือเกณฑการตัดสินใจเลือกลงทุนหลัก ๆ จาก
ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 
   ข้ันที่ 2 พิจารณาตัวแปรสําคัญของโครงการวามีตัวแปรอะไรบางที่เม่ือเปล่ียนแปลง
แลวจะสงผลกระทบตอผลตอบแทนของโครงการ ตัวแปรเหลานี้สวนมากไดแก ปริมาณขาย  ราคาขาย 
ตนทุนราคาคากอสราง เปนตน 
   ข้ันที่ 3 กําหนดรอยละของการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาง ๆ จากข้ันที่ 2 ที่คาดวา
นาจะเกิดข้ึน เชน หากราคาขายเพิ่มข้ึน หรือลดลงจากขอมูลพื้นฐาน รอยละ 5 หรือรอยละ 10 
   ข้ันที่ 4 นําตัวแปรที่ควรพิจารณาความไวของการเปล่ียนแปลงมาคํานวณวาถาคา
ของตัวแปรดังกลาวเปล่ียนแปลงไปตามอัตรารอยละที่พิจารณาไวในข้ันที่ 3 โดยตัวแปรอ่ืนมีคาคงที่ 
คาของ NPV และ IRR หรือเกณฑการตัดสินใจเลือกลงทุนหลัก ๆ จะเปนเทาใด 
   ข้ันที่ 5 นําขอมูลที่ไดจากข้ันที่ 4 มาทําการสรุปรวมเปนตาราง หรือสรางรูปกราฟ
แสดงความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวที่พิจารณากับคา NPV และ IRR หรือเกณฑการตัดสินใจเลือก
ลงทุนหลัก ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อวิเคราะห และสรุปถึงความเส่ียงของโครงการ 
   โดยในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษากรณีเลวรายที่อาจเกิดข้ึนไดกับโครงการเทานั้น 
เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่เกิดความแนนอนดวยปจจัยตางๆ ไดแก  ปญหาทางดานการเมืองซึ่ง
กระทบตอความเชื่อม่ันของผูบริโภคภายในประเทศ และนักลงทุนตางประเทศ รวมถึงจํานวน
นักทองเที่ยวที่ลดลง  ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ ดังนั้น จึงไดกําหนดเงื่อนไข
การเปล่ียนแปลงตางๆ คือ เปล่ียนแปลงคาใชจายในการดําเนินโครงการใหเพิ่มข้ึน และเปล่ียนแปลง
ผลตอบแทนของโครงการใหลดลง สามารถแบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้.- 
   กรณทีี่ 1 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
      กรณีที่ 1.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ขณะที่
ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
      กรณีที่ 1.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ขณะที่
ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
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   กรณีที่ 2 กําหนดใหผลตอบแทนของโครงการลดลง 
     กรณีที่ 2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ  5 ขณะที่คาใชจายใน
การดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
     กรณีที่ 2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ  10 ขณะที่คาใชจายใน
การดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
   กรณีที่ 3 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงที่เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
     กรณีที่ 3.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5  และผลตอบแทน
ของโครงการลดลงรอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
     กรณีที่ 3.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 10  และผลตอบแทน
ของโครงการลดลงรอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
 
  2.5.2 การทดสอบคาความแปรเปล่ียน (Switching Value Test : SVT)  
    การทดสอบคาความแปรเปล่ียนเปนการทดสอบคาการเปล่ียนแปลงของปจจัย
ที่เชื่อวาจะมีอิทธิพลตอผลลัพธของโครงการ ซึ่งจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการมีคา
เทากับศูนย และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับหนึ่ง หลักเกณฑการวิเคราะหคือ 
ถา SVTC และ SVTB ที่คํานวณไดมีคาสูงแสดงวาความเส่ียงของโครงการอยูในระดับต่ําแตถาคาที่
คํานวณไดมีคาต่ําแสดงวาโครงการมีความเส่ียงสูง สําหรับการทดสอบสามารถแยกออกไดเปน 2 วิธี 
ดังนี้ (ชูชีพ  พิพัฒนศิถ.ี  2544: 176) 
    2.5.2.1 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานตนทุน (SVTC) เปนการทดสอบวา
ตนทุนของโครงการจะสามารถเพิ่มข้ึนไดรอยละเทาไร จึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของ
โครงการมีคาเทากับศูนย และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับหนึ่ง 
      SVTC = 

PVC
NPV  x 100 

โดยกําหนดให 
  SVTC = การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานตนทุน 
  NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ 
  PVC = มูลคาปจจุบันของตนทุน 
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   2.5.2.2 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานผลตอบแทน (SVTB) เปนการ
ทดสอบวาผลตอบแทนของโครงการจะสามารถลดลงไดรอยละเทาไร จึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) ของโครงการมีคาเทากับศูนย และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับหนึ่ง 
      SVTB = 

PVB
NPV  x 100 

 โดยกําหนดให 
  SVTB = การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานผลประโยชน 
  NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ 
  PVB = มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 
 

2.6 การเลือกอัตราสวนลด 
  ในการวิเคราะหดานการเงิน ซึ่งใชราคาตลาดในการตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิต ราคา
ตลาดของเงินทุนที่มีตอผูลงทุนก็คือ อัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งจะเปนตนทุนของเงินทุนที่ลงไปในโครงการ 
ในการทําสวนลด จะตองเลือกใชอัตราสวนลดที่เหมาะสม เนื่องจากถาใชอัตราสวนลดที่มีคาสูง จะมีผล
ทําใหโครงการผานการวิเคราะหมีนอย แตถาใชอัตราสวนลดที่มีคาต่ํา จะมีผลทําใหโครงการจํานวนมาก
ผานการวิเคราะหได ประเด็นปญหาจึงอยูที่วาอัตราสวนลดที่เหมาะสมควรจะเปนอัตราใด อัตรา
สวนลดที่เหมาะสมในการวิเคราะหดานการเงินจึงไดแก “ตนทุนของเงินทุน (Cost of capital) ”  ของ
โครงการ อยางไรก็ดี  ตนทุนของเงินทุนนี้จะมีความแตกตางกันไป สุดแลวแตวาผูลงทุนจะเปนผูใหกู
หรือผูกู และกูจากแหลงใด นั่นคือ ถาเปนผูกูสุทธิ อัตราดอกเบี้ยที่โครงการสามารถกูได ก็คือ ตนทุน
คาเสียโอกาส (opportunity cost) ของเงินทุนที่นํามาใชในกรณีเชนนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูในตลาดก็
ควรนํามาใชเปนอัตราสวนลดทางการเงินในการวิเคราะหและประเมินโครงการ ถาผูลงทุนเปนผูใหกูสุทธ ิ
คาเสียโอกาสของเงินทุนก็จะไดแก อัตราดอกเบี้ยการใหกูในตลาดหลังหักคาภาษีแลว โครงการจึงตอง
ใหอัตราผลตอบแทนไมต่ํากวาอัตรานี้ และถาโครงการใชเงินทุนของตนเองสวนหนึ่งและเงินกูอีกสวน
หนึ่ง และสวนเงินกูก็กูมาจากหลายแหง ในกรณีนี้ก็ตองใชวิธีเฉล่ียถวงน้ําหนักตนทุนของเงินทุน ซึ่ง
สามารถคํานวณหาไดดังนี้.- 
 
อัตราสวนลด = เงินทุนสวนของเจาของ x อัตราผลตอบแทนที่ตองการ) + (เงินทุนสวนที่กู x อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
  
 คาเฉล่ียถวงน้ําหนักของตนทุนเงินทุนดังกลาวจะเปนอัตราสวนลดที่เหมาะสมในการนํามาใช
เปนอัตราสวนลดในการวิเคราะหและประเมินโครงการ 

เงินทุนทั้งหมด เงินทุนทั้งหมด 
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 โดยสรุป  อัตราสวนลดที่เลือกใชในการวิเคราะหดานการเงินจะไดแก อัตราดอกเบี้ยของ
เงินทุน ซึ่งก็คือตนทุนของเงินทุนที่จะสะทอนตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน และถาเปนเงินทุนผสม
ระหวางเงินทุนของตนเองและเงินกู อัตราสวนลดก็คืออัตราเฉล่ียถวงน้ําหนักของตนทุนเงินทุนจากทั้ง
สองแหลง 
 สําหรับการวิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจ อัตราสวนลดที่เลือกใชก็คือ “คาเสียโอกาสของ
เงินทุน (opportunity cost of capital) ” อัตรานี้จะเปนอัตราผลตอบแทนของเงินทั้งหมดที่ใชในการ
ดําเนินงาน ซึ ่งอาจเปนผลตอบแทนเงินลงทุนหนวยสุดทาย อยางไรก็ดี ถึงแมแนวคิดนี้จะเปน
แนวคิดที่ดี แตก็มีความยุงยากที่จะประยุกตใชในทางปฏิบัติ นั่นคือ ไมมีใครทราบวาคาเสียโอกาสของ
ตนทุนจริง ๆ เปนเทาไร Gittinger กลาววา ประเทศกําลังพัฒนาโดยทั่วไปมักสมมติวาอัตราสวนลด
ของประเทศอยูระหวาง รอยละ 8-15 (in real term) แตสวนมากนิยมเลือกอัตรารอยละ  12 สําหรับ
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแนะใหใชรอยละ 12 
เชนเดียวกัน (ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ.  2542: 129-131) 
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2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเปนไปไดใน
การลงทุนธุรกิจตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาความเปนไปไดของโครงการรานสปาปลา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก 
   
 ปยะธิดา  ตั้งไพศาลกิจ (2551) ไดศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการราน
จําหนายหนังสือในพื้นที่เขตอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อประเมินความเปนไปไดในการลงทุน
ธุรกิจรานจําหนายหนังสือที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  โดยทําการศึกษาขอมูลจากกลุม
ลูกคาที่คาดวาจะเปนลูกคาของโครงการ จํานวน 300 ราย  โดยการใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจตลาด
และพฤติกรรมการซื้อหนังสือของกลุมลูกคาเปาหมาย และมีการสัมภาษณผูประกอบการจํานวน 2 ราย 
ในเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ  ตนทุน  การบริหารจัดการราน  จากขอมูลที่ไดรับสามารถนํามา
วิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของและมีผลตอการลงทุน 
  ผลการศึกษาและการวิเคราะหทางการเงินแสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดในการลงทุน 
(Base  Case) เปดรานจําหนายหนังสือในพื้นที่เขตอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ โดยโครงการมี
มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 944,660 บาท  อัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 31 ระยะเวลาคืนทุน 3.88 ป
จุดคุมทุนของโครงการตองมีรายรับเทากับ 122,634.99 บาทตอเดือน  อัตราสวนแบงทางการตลาด
เทากับรอยละ 15 และอัตราการเติบโตของรานเทากับรอยละ 7  ไมมีการใหสวนลดแกลูกคา (ตนทุน
แปรผันเพิ่มข้ึน) และเม่ือนํามาวิเคราะหความออนไหวของโครงการพบวาปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความ
เปนไปไดในการลงทุน อันดับแรกคือ อัตราสวนของสวนแบงตลาด  อันดับที่สอง คือ อัตราสวนลดที่
ใหแกลูกคาและอัตราการขยายกิจการ  โดยโครงการรานจําหนายหนังสือมีสวนแบงทางการตลาดนอย
ที่สุดเม่ือมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย อัตราผลตอบแทนภายในเทากับศูนย  เทากับรอยละ 10.685  
และสามารถมีอัตราการขยายตัวของกิจการนอยที่สุดเม่ือมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย อัตรา
ผลตอบแทนภายในเทากับศูนย เทากับรอยละ 0.598  
 
 มนัสชนก  เกื้อกูล (2549) ไดวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน
โครงการธุรกิจสปาขนาดใหญในเขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน  โดยการวิเคราะหงบกระแสเงินสด (cash flow) กําหนดอายุ
โครงการ 10 ป ใชกําหนดอัตราสวนลด (discount rate) เทากับรอยละ 10 และมีรายไดกับคาใชจายใน
การดําเนินการเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอ  กําหนดใหเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 3 ตอป 
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 ผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนพบวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 
10,562,529.51 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีมูลคาเทากับรอยละ 33 ตอป 
และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับ 1.39 : 1 ซึ่งผลการวิเคราะหดังกลาว แสดงวา 
โครงการธุรกิจบริการสปาใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน สําหรับผลการวิเคราะหความออนไหว
ของโครงการ (sensitivity analysis) 2 กรณี  กรณีที่ 1  สมมติใหตนทุนคงที่ แตผลตอบแทนลดลง
รอยละ 3  พบวาคา NPV เทากับ 658,932.35 บาท คา IRR เทากับรอยละ 13 ตอป และคา BCR 
เทากับ 1.02 : 1 ซึ่งแสดงวา อัตราผลตอบแทนที่ลดลงรอยละ 3 แตตนทุนคงที่นั้น ใหผลตอบแทนที่
คุมคาตอการลงทุน  กรณีที่ 2 สมมติใหตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 3 แตผลตอบแทนคงที่ พบวา คา NPV 
เทากับ 12,902,554.40 บาท  คา IRR เทากับรอยละ 34 ตอป และคา BCR เทากับ 1.46 : 1 ซึ่งแสดง
วาอัตราตนทุนที่เพิ่มข้ึนรอยละ 3 แตผลตอบแทนคงที่นั้นใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน 
  
 วิภาวดี  หวานชิด (2545) ไดทําการวิเคราะหทางการเงินของการเพาะเล้ียงปลาสวยงามใน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อประเมินความคุมคาของการลงทุนเพาะเล้ียงปลาสวยงามของ
เกษตรกรในอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ขอมูลที่ใช
ในการศึกษาไดมาจากสํารวจและสัมภาษณเกษตรกรที่เพาะเล้ียงปลาสวยงามในอําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 50 ราย โดยกําหนดชวงเวลาในการลงทุนเพาะเล้ียง 10 ป และขนาด
พื้นที่เพาะเล้ียงเฉล่ีย 1,600 ตารางเมตรตอราย กําหนดคาเสียโอกาสของเงินทุนรอยละ 8  
  จากผลการวิเคราะหทางการเงินทําใหทราบวา การลงทุนเพาะเล้ียงปลาสวยงามมีความ
คุมคาทางการเงินและใหผลกําไร ทั้งกรณีที่เกษตรกรไมกูเงิน และกรณีที่เกษตรกรกูเงินมาลงทุน 
เนื่องจากมีคาวัดผลทางการเงินทั้ง 3 ตัว คือ NPV มีคาเปนบวก  BCR มากกวา 1 และ IRR มากกวา
คาเสียโอกาสของเงินลงทุน (รอยละ 8.00 ตอป) การวิเคราะหความออนไหวของโครงการลงทุนโดยใช
วิธี Switching value test เพื่อประเมินความเส่ียงทางการเงินของการลงทุน เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงในตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุน ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การลงทุน
เพาะเล้ียงปลาสวยงามยังใหผลกําไรและปลอดภัยตราบเทาที่ตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 77.744 
หรือรายไดลดลงไมเกินรอยละ 43.739 หรือรายไดลดลงไมเกินรอยละ 33.319 ในกรณีมีการกูยืมเงิน 
ผลการวิเคราะหนี้แสดงใหเห็นวาการลงทุนเพาะเล้ียงปลาสวยงามมีความเส่ียงหรือมีความออนไหวที่
เกิดจากรายไดลดลงกวา กรณีตนทุนเพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงควรพัฒนาพันธุปลาสวยงามใหม  ๆ ใหมีความ
หลากหลายตามความตองการของตลาดตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับราคาและรายไดของเกษตรกรไมให
ลดลง 
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 สุกัลยา  กลาประสิทธิ์ (2548) ไดวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจสปา
สุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในดานความคุมคาทางการเงินและความเปนไปได
ทางดานการตลาดของโครงการธุรกิจสปาสุนัข  ในการศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการตอบ
แบบสอบถามของผูเล้ียงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 ตัวอยาง เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหในเชิงสถิติพรรณนา โดยใชความถี่  รอยละ คาเฉล่ีย เพื่อศึกษาความเปนไปได
ทางดานการตลาด และขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการรานสปาสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ บทความและนิตยสารตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหเชิงปริมาณ 
โดยใชตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการ อัตราคิดลดที่ใชในการศึกษาคือรอยละ 6.00 ตอป ซึ่งเปนอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ณ เดือน
กรกฎาคม  2547 สําหรับเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจมาจากเงินทุนของผูประกอบการ 
  ผลการศึกษาทางการเงิน พบวา มีความคุมคาและเหมาะสมในการลงทุน โดยมูลคา
ปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มีคามากกวา 1 อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการมีคามากกวาอัตราคิดลด ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 1 ป 4 เดือน และแมทําการวิเคราะห
ความออนไหวของโครงการแลว ธุรกิจนี้ยังมีความคุมคาในการลงทุน 
 
 สุนันทา  พึ่งชาติไทย  (2550) ไดศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจบริการนวด
แผนไทยในกรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งอยูภายในโครงการลาวิลลา (La-Villa) พหลโยธิน  เขตพญาไท 
โดยลักษณะจะเปนพื้นที่ใหเชา ขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร ซึ่งการวิเคราะหจะใชวิธีการวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน  และไดกําหนดระยะเวลาของโครงการไวที่ 5 ป อัตราสวนลดเทากับ 
รอยละ 8 ตอป การดําเนินงานของโครงการมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 800,000 บาท โดยที่เจาของกิจการตองชําระคืนเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่  11  เมษายน  2550 ซึ่งเทากับรอยละ 8 ตอป 
  ผลการจากการวิเคราะห พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,059,626 บาท  
อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (BCR) เทากับ 1.15 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 
เทากับรอยละ 71.96 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2.73 ป แสดงวาโครงการธุรกิจนวดแผนไทย 
ใหผลตอบแทนที่คุมคาในการลงทุน และจากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการใน 2 กรณี คือ 
(1) เม่ือรายไดจากการบริการลดลงรอยละ 20 และคาใชจายในการดําเนินงานคงที่ พบวา โครงการมี
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -21,138 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (BCR) เทากับ 
0.99 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 6.91 (2) รายไดจากการบริการ
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คงที่ และคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน รอยละ 9 พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
เทากับ  84,745 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (BCR) เทากับ 0.99 อัตราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 3.75 จากผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการในทั้ง 
2 กรณี แสดงวาโครงการธุรกิจบริการนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานคร ใหผลตอบแทนที่ไมคุมคาใน
การลงทุน 
 
 สุรศักดิ์  วงศปราโมทย (2548) ไดวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ
ราน ลาง อัด ฉีด แหงหนึ่งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใชเกณฑการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนโดยนําการประมาณการตนทุนและผลตอบแทนที่ไดมาวิเคราะห และคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) โดยไดกําหนดอายุของธุรกิจเปนเวลา 5 ป เวลาการทํางาน 360 วัน/ป 
กําหนดอัตราคิดลดที่รอยละ 10 คิดจากคาเสียโอกาสเนื่องจากเปนการลงทุนขนาดเล็ก ใชทุนของ
ผูประกอบการเอง 
 ผลการศึกษาพบวาธุรกิจรานลาง อัด ฉีด แหงนี้มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ
รอยละ 108  อัตราผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 254,736.97 บาท  อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C Ratio) เทากับ 1.14 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือ 10 เดือน 28 วัน  โครงการจึงมี
ความเปนไปไดที่จะลงทุน 



ตาราง 1  ภาพรวมงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย (พ.ศ.) ผลการศึกษา 
ปยธิดา  ต้ังไพศาลกิจ การศึกษาความเปนไปไดทาง

การเงินของโครงการราน
จําหนายหนังสือในพื้นที่เขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  
(พ.ศ. 2551) 

โครงการมีความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานจําหนายหนังสือในพื้นที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิเทากับ 944,660 บาท อัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 31 ระยะเวลาคืนทุน 3.88 ป จุดคุมทุนของ
โครงการตองมีรายรับเทากับ 122,634.99 บาทตอเดือน อัตราสวนแบงทางการตลาดเทากับ 15% และอัตราการเติบโต
ของรานเทากับ 7% ไมมีการใหสวนลดแกลูกคา (ตนทุนแปรผันเพิ่มขึ้น) และเม่ือนํามาวิเคราะหความออนไหวของ
โครงการพบวามีปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความเปนไปไดในการลงทุน อันดับแรก คือ อัตราสวนแบงตลาด อันดับที่สอง 
คือ อัตราสวนลดที่ใหแกลูกคาและอัตราการขยายกิจการ โดยโครงการรานจําหนายหนังสือมีสวนแบงทางการตลาด
นอยที่สุดเม่ือมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย อัตราผลตอบแทนภายในเทากับศูนย เทากับรอยละ 10.6855 และ
สามารถมีอัตราการขยายตัวของกิจการนอยที่สุด เมื่อมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน
เทากับศูนย เทากับรอยละ 0.598 

มนัสชนก  เก้ือกูล การวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงิน 
ของธุรกิจสปาขนาดใหญ  
(พ.ศ. 2549) 

ระยะเวลาคืนทุน 2.48 ป มูลคาปจจุบันสุทธิ 10,562,529.51 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 
รอยละ 33 อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.39 การวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลง
ของโครงการภายใตสถานการณสมมติ 2 กรณี กรณีที่ 1 ใหตนทุนคงที่แตผลตอบแทนลดลงรอยละ 3 อัตราสวนลด
รอยละ 10 พบวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีมูลคาเทากับ 658,932.25 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีคาเทากับรอยละ 13 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับ 
1.02  กรณีที่ 2  ใหตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 แตผลตอบแทนคงที่และใชอัตราสวนลดรอยละ 10 มูลคาปจจุบันของ
โครงการ (NPV) มีมูลคาเทากับ 12,902,554,40 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีคาเทากับรอยละ 34  
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับ 1.46 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 
ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย (พ.ศ.) ผลการศึกษา 

วิภาวดี  หวานชิด การวิเคราะหทางการเงินของการ
ลงทุนเพาะเล้ียงปลาสวยงามใน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
(พ.ศ. 2545) 

โครงการมี 2 กรณี คือ กรณีเกษตรกรไมมีการกูยืมเงิน  และกรณีกูเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ  ผลปรากฏวาในกรณีที่
ไมมีการกูยืมเงิน โดยกําหนดอัตราคิดลดรอยละ 8  พบวามีความคุมคาทางการเงินและใหผลกําไร ท้ังกรณีที่เกษตรกร
ไมกูเงิน และกรณีที่เกษตรกรกูเงินมาลงทุน เน่ืองจากการวัดผลทางการเงินทั้ง 3 ตัว คือ NPV มีคาเปนบวก BCR มากกวา 1 
และ IRR มากกวาคาเสียโอกาสของเงินลงทุน  สวนผลการวิเคราะหความออนไหว กรณีไมมีการกูยืมเงินมาลงทุน 
พบวาไมวาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนหรือผลตอบแทนลดลงหรือทั้งตนทุนเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนลดลงจากเกณฑที่กําหนด 
โครงการยังมีความคุมคาในการลงทุน สวนกรณีมีการกูยืมเงินมาลงทุนพบวา ไมวาตนทุนเพิ่มข้ึนหรือผลตอบแทนที่
ลดลง ท้ังตนทุนเพิ่มข้ึนและผลตอบแทนลดลงรอยละ 10  การลงทุนเพาะเล้ียงปลาสวยงามก็ยังมีความคุมคาในการ
ลงทุน แตเมื่อสมมติใหตนทุนเพิ่มข้ึนและผลตอบแทนลดลงรอยละ 20 โครงการลงทุนใหผลตอบแทนไมคุมคา สวนการ
วิเคราะหคาความแปรเปลี่ยน พบวาโครงการยังใหผลกําไรเม่ือตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 77.744 หรือรายไดลดลงไม
เกินรอยละ 43.739 ในกรณีไมมีการกูยืม และตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 49.968 หรือรายไดลดลงไมเกินรอยละ 33.319 
ในกรณมีีการกูยืมเงินแสดงใหเห็นวาโครงการมีความเสี่ยงหรือมีความออนไหวท่ีเกิดจากรายไดลดลงมากกวากรณีตนทุน
เพิ่มข้ึน 

สุกัลยา  กลาประสิทธิ ์  การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการลงทุนในธุรกิจสปาสุนัข 
ใน เขตก รุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
(พ.ศ. 2548) 

ผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนผานตัวชี้วัดพบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลดเทากับ 1 ป 4 เดือน มูลคา
ปจจุบันสุทธิ เทากับ 1,325,494.80 บาท อัตราผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 1.34 เทา อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการเทากับรอยละ 29.86 จากผลท่ีไดจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการลงทุนในธุรกิจสปาสุนัขในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเปนไปไดและคุมคาทางการเงินในการลงทุน   และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการท้ัง 3 กรณีแสดงใหเห็นวาการลงทุนในธุรกิจสปาสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครมีความเปนไปได 
และมีความคุมคาทางการเงินในการลงทุนเชนเดียวกัน 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 
ผูวิจัย ชื่องานวิจัย (พ.ศ.) ผลการศึกษา 

สุนันทา  พี่งชาติไทย การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการลงทุนธุรกิจบริการนวด
แผนไทยในก รุง เท พมหานคร 
(พ.ศ. 2550) 

โครงการธุรกิจนวดแผนไทยใหผลตอบแทนท่ีคุมคาในการลงทุน เนื่องจากโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 
1,059,626  บาท อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (BCR) เทากับ 1.15 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 
(IRR) เทากับรอยละ 71.96 และคืนทุนไดในระยะเวลา 2.73 ป การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ไดทําการ
วิเคราะห 2 กรณี คือ 1. กรณีที่รายไดจากการบริการลดลงรอยละ 20 และคาใชจายในการดําเนินงานคงที่ โครงการ 
จะใหผลตอบแทนที่ไมคุมคาในการลงทุน เนื่องจากโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -21,138 บาท 
อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (BCR) เทากับ 0.99 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 
6.91  และ 2. กรณีที่รายไดจากการบริการคงที่ และคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน รอยละ 9 โครงการธุรกิจบริการ
นวดแผนไทยใหผลตอบแทนที่ไมคุมคาในการลงทุน เน่ืองจากโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -84,745 บาท 
อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (BCR) เทากับ 0.99 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 
3.75 จากผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการทั้ง 2 กรณี แสดงวาโครงการใหผลตอบแทนที่ไมคุมคาใน
การลงทุน 

สุรศักด์ิ  วงศปราโมทย การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของธุรกิจราน ลาง อัด 
ฉีดแหงหนึ่งในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
(พ.ศ.2548) 

ผลการศึกษาพบวาธุรกิจราน ลาง อัด ฉีด มอีัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 108 มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) เทากับ 254,736.97 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.14 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
คือ 10 เดือน 28 วัน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี.้- 
1. การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล 

ขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการรานสปาปลา ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การสัมภาษณ  สํารวจราคา 
รวมทั้งขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 

แหลงขอมูล 
  ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) และขอมูลทุติยภูมิ  
(Secondary  Data) ซึ่งผูวิจัยไดทําการรวบรวมจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ดังนี้.- 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการ
รานสปาปลา ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 ราน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1.1 ผูประกอบการรานสปาปลาซึ่งรับออกแบบติดตั้ง และวางระบบสปาปลาและ
ใหบริการสปาปลา จํานวน 4 ราน เพือ่ประมาณการตนทุนในการลงทุนรานสปาปลา 

  1.2 ผูประกอบการรานสปาปลาซึ่งใหบริการสปาปลาเพียงอยางเดียวมิไดใหบริการดาน
อ่ืน ๆ  จํานวน 4 ราน เพื่อประมาณการผลตอบแทนในการลงทุนรานสปาปลา 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  โดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ  
เอกสาร  งานวิจัย  รวมถึงขอมูลสารสนเทศจากเว็บไซตตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานสปาปลา 
เชน กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพากร www.genepoolaquarium.com 
รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนธุรกิจบริการ ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับโครงการที่ทําการศึกษาคร้ังนี ้
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. ลักษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนมาเพื่อใชในการ
วิเคราะหประมาณตนทุนและผลตอบแทนของโครงการรานสปาปลา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 
  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลงานวิจัยการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา ในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังนี้  มีข้ันตอนดังนี้ 

 2.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับตนทุนของโครงการรานสปาปลา แลวนําขอมูล
เหลานี้มาศึกษาและสรางเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับตนทุนของโครงการ 

 2.2 สรางแบบสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลา ประกอบดวยขอมูลคําถาม ซึ่ง
แบงได 3 ข้ันตอน ดังนี้.- 

  ตอนที่ 1  ประกอบดวย แบบสัมภาษณเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ 
  ตอนที่ 2  ประกอบดวย แบบสัมภาษณเกี่ยวกับตนทุนของโครงการ 
  ตอนที่ 3  ประกอบดวย แบบสัมภาษณเกี่ยวกับผลตอบแทนของโครงการ 
 2.3 นําแบบสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลา ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 

เนื้อหา สํานวน ภาษาใหครอบคลุมและถูกตองตรงตามเนื้อหา 
 2.4 นําแบบสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลาข้ึนเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ

เพื่อขอขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อไดคําถามที่ตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยนี ้
 2.5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ และ

จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจรานสปาปลา 
 
การเกบ็รวมรวบขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยขอมูล 2 ชนิด คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับรายไดจากการใหบริการสปาปลา 

คาใชจายเพื่อการลงทุน  และคาใชจายในการดําเนินการ 
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับพันธุปลา โรคของปลาที่พบบอย

ในสปาปลา และวิธีการรักษา  ตลอดจนความรูและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสปาปลา ซึ่งไดมีผูรวบรวมไว 
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การเก็บรวบรวมขอมูลปฏิบัติดังนี้.- 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากผูประกอบการ

รานสปาปลา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของโครงการ ผูวิจัยไดสัมภาษณดวยตนเอง โดยใช

แบบสัมภาษณที่สรางข้ึนในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
สารนิพนธแลว 
 
การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและขอมูลสารสนเทศจากแหลงตางๆ เพื่อ
ประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของโครงการรานสปาปลา และนํามาจัดทํางบกําไรขาดทุน  
งบกระแสเงินสด  เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินโดยใชเกณฑการวัดความคุมคาของ
โครงการเปนตัวชี้วัดวาควรลงทุนหรือไม  ซึ่งประกอบไปดวย  ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด  มูลคา
ปจจุบันสุทธิ  อัตราผลตอบแทนภายใน  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน วิเคราะหความเส่ียง
ทางดานการเงิน ไดแก การวิเคราะหความไว  และการทดสอบคาความแปรเปล่ียน  

 
ขั้นตอนท่ี 1 
การประมาณตนทุนและผลตอบแทนตาง ๆ ที่เกิดข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 
การประมาณตนทุน 
1. คาใชจายในการลงทุน ประกอบดวย 

  1.1  คาออกแบบ และตกแตง สถานที ่
  1.2  คาติดตั้งตูสปาพรอมที่นั่ง และอุปกรณครบชุด 
  1.3  คาเคร่ืองปรับอากาศ 
  1.4  คาชุดรับแขก 
  1.5  คาเซงอาคารพาณิชย 
  1.6  คาเชาพื้นที่ชวงเตรียมการ (ระยะเวลา 1 เดือน) 
  1.7  เงินประกันการเชา 3 เดือน 
 
 
 
 



 39 

2. คาใชจายในการดําเนินงาน 
  2.1 คาปลาสํารอง 
 2.2 คาอาหารปลาสําเร็จรูป 
  2.3 คาผาขนหนูสําหรับเช็ดเทา 

 2.4  คาสาธารณูปโภค 
 2.5  คาเชาพื้นที่ 
 2.6  คาแรงงานผูประกอบการ 

 2.7 เงินเดือนพนักงาน 
 2.8 คาวัสดุส้ินเปลือง 
 2.9 คาซอมแซมบํารุงอุปกรณ และซื้ออุปกรณทดแทน 
 2.10 คาภาษีปาย 
 2.11 คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 
การประมาณผลตอบแทนของโครงการ 
ผลตอบแทน ประกอบดวย รายไดจากการใหบริการสปาปลาตอป ซึ่งคํานวณไดดังนี้.- 
1. ผลตอบแทนเฉล่ียตอเดือน   
 = (จํานวนผูใชบริการเฉล่ียในวันธรรมดา  x  ราคาคาบริการเฉล่ีย) x 18 
และ = (จํานวนผูใชบริการเฉล่ียในวันเสารอาทิตย  x  ราคาคาบริการเฉล่ีย) x 8 
2. ผลตอบแทนเฉล่ียตอป  
 = (จํานวนลูกคาเฉล่ียที่ใชบริการทั้งหมด x อัตราคาบริการเฉล่ีย) x 12 
 
ขั้นตอนท่ี 2 
นํางบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดมาวิเคราะหดานการเงิน โดยใชเกณฑวัดความคุมคา

ของการลงทุน ประกอบดวย  ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด  มูลคาปจจุบันสุทธิ  อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน และการวิเคราะหความเส่ียงทางดานการเงิน ซึ่ง
ประกอบดวย การวิเคราะหความไว และการทดสอบคาความแปรเปล่ียน 

 
ขั้นตอนท่ี 3  
นําผลการวัดความคุมคาของการลงทุนมาตัดสินใจวาลงทุนหรือไมลงทุน 
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เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เกณฑการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุน 
มีสูตรการคํานวณ ดังนี้.- 

1. ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discounted Payback Period: DPB) 
 
 DPB  =   จํานวนปกอนคืนทุน   +               มูลคาปจจุบันของเงินสวนที่ยังไมไดคืนทุน 
      มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดข้ึนในปที่คืนทุน 
 
 

2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
 NPV  =  0CF  + t
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 หรือ NPV  =  
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 โดยที่ 
,1CF ,...2CF tCF  = กระแสเงินสดสุทธิรายปที่ไดรับจากโครงการตั้งแตปลายปที่ 1 ถึง t 

 0CF  = กระแสเงินสดจายลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 
 K  = ตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ซึ่งใชเปนอัตราสวนลด (Discount rate) 
 n  = อายุของโครงการลงทุน 
 t  = ระยะเวลาปที่ 0 ถึง n  
หลักเกณฑในการตัดสินใจ 
 ถา   NPV  >   0 ยอมรับโครงการรานสปาปลาเนื่องจากการลงทุนของโครงการ
รานสปาปลานี้คุมคา ผลประโยชนที่ไดจากโครงการมีคามากกวาคาใชจายของโครงการทีเ่กิดข้ึน 
 ถา    NPV  =   0 การลงทุนโครงการรานสปาปลานี ้ใหผลประโยชนและคาใชจายของ
โครงการที่เกิดข้ึนมีคาเทากันพอดี ผูสนใจลงทุนจะลงทุนหรือไมก็ไดใหผลไมแตกตางกัน 
 ถา    NPV  <   0 ปฏิเสธโครงการรานสปาปลาเนื่องจากการลงทุนของโครงการ
รานสปาปลานีไ้มคุมคา ผลประโยชนที่ไดจากโครงการมีนอยกวาคาใชจายของโครงการที่เกิดข้ึน 
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3. อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
 BCR = มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากโครงการ (PV Benefits) 
 มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจายลงทุนสุทธิ (PV Cost) 

 หรือ    BCR   = 
0
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 โดยที ่
  tCF  = กระแสเงินสดสุทธิในปที่ t 
  0CF  = กระแสเงินสดจายลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 
  K    = อัตราผลตอบแทนที่กิจการตองการหรือตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) 
ซึ่งจะใชเปนอัตราสวนลด (Discount rate) 
 หลักเกณฑในการตัดสินใจ 
  ถา  BCR   1 ยอมรับโครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา 
   BCR < 1 ปฏิเสธโครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา 

4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
  NPV  =  0 = 0CF + n
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 หรือ NPV  =   0   =   
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 โดยที ่
  IRR   = อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุน 
  NPV   = มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
  ,1CF ,....2CF nCF  = กระแสเงินสดสุทธิของปที่ 1, ปที่ 2 ถึงปที่ n 
  0CF   = กระแสเงินสดจายลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 
  n    = อายุของโครงการลงทนุ เทากับ 6 ป 
 เกณฑการตัดสินใจวาโครงการใดควรลงทุนหรือไม จะพิจารณาโดยเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) กับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู (K)  
  IRR  <  6.45  ไมควรลงทุน 
  IRR   =  6.45  ไมมีความแตกตางระหวางลงทุนหรือไมลงทุน 
  IRR   >  6.45  ควรลงทุนเพราะไดประโยชนมากกวาตนทุนทางการเงินที่เสียไป 
 ในกรณีที่มีหลายโครงการจะเลือกโครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่สูงที่สุดเปน
อันดับแรก เนื่องจากไดผลประโยชนจากการตอบแทนของโครงการสูงสุด 
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 การวิเคราะหความเสี่ยงทางดานการเงิน  ซึ่งประกอบดวย 
1. การวิเคราะหความไว  (Sensitivity Analysis)  ประกอบดวยการทดสอบใน 3 กรณี ดังนี.้-  
 กรณทีี่ 1 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 

 กรณีที่ 1.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ  5 ขณะที่ผลตอบแทนของ
โครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 1.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทน
ของโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 

 กรณีที่ 2 กําหนดใหผลตอบแทนของโครงการลดลง 
  กรณีที่ 2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ  5 ขณะที่คาใชจายในการ
ดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ  10 ขณะที่คาใชจายในการ
ดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 3 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่
เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 3.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 5  และผลตอบแทนของ
โครงการลดลงในอัตรารอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 3.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 10  และผลตอบแทนของ
โครงการลดลงในอัตรารอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
 
 2. การทดสอบคาความแปรเปล่ียน (Switching Value Test : SVT) 
  2.1 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานตนทุน (SVTC)  
    SVTC = 

PVC
NPV  x 100 

  
 2.2 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานผลประโยชน (SVTB) 

   SVTB = 
PVB
NPV  x 100 

 สําหรับการประเมินนั้น ถาหากผลลัพธของ SVTC และ SVTB ที่คํานวณไดมีคาสูง
หมายความวาความเส่ียงของโครงการธุรกิจรานสปาปลาอยูในระดับต่ํา แตถาหากผลลัพธที่คํานวณได 
มีคาต่ํา หมายความวาโครงการธุรกิจรานสปาปลามีความเส่ียงสูง 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหผลขอมูล 

 
 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา ในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังนี้ 
ผูวิจัยแบงผลการศึกษาได ดังนี ้

1. ขอมูลทั่วไปของโครงการรานสปาปลา 
2. ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ กรณีปกติ   มีรายละเอียด ดังนี้.- 
 2.1 การประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ 

  2.2 การประมาณงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด 
  2.3 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 
 3. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง 
3.2 การวิเคราะหการทดสอบคาความแปรเปล่ียน  
 

1. ขอมูลท่ัวไปของโครงการรานสปาปลา 
 โครงการรานสปาปลา มีลักษณะเปนอาคารพาณิชยสูง 2 ชั้น ขนาด 4 x 12 เมตร พื้นที่ใช
สอยอาคารรวม 96 ตารางเมตร ชั้นลางมีตูปลา  3 ที่นั่ง ขนาด  180 x 120 x 50 ซม. จํานวน 3 ตู ซึ่ง
สามารถรองรับลูกคาได 9 คน และจํานวน 1 ตูเปนตูสํารองซึ่งใชพยาบาลปลาในกรณีปลาเกิดอาการ
เจ็บปวย  ชั้นบนมีตูปลา 6 ที่นั่ง  ขนาด  180 x 180 x 50 ซม. จํานวน 1 ตู เพื่อรองรับลูกคาที่ตองการ
ความเปนสวนตัว และเปนหมูคณะ  รวมที่นั่งทั้งหมด 15 ที่นั่ง 
 
2. ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการธรุกิจรานสปาปลา 
 2.1 การประมาณตนทุนของโครงการและผลตอบแทนของโครงการ 
การประมาณการตนทุน 

สําหรับการดําเนินโครงการรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร  แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก และคาใชจายในการดําเนินงาน ในการประมาณการตนทุนนี้เปนตนทุน
เฉล่ียตอรานโดยอางอิงจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูประกอบการ จํานวน 4 ราน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะการดําเนินงานและการใหบริการที่คลายกัน รวมถึงการกําหนดราคา
คาบริการและใชราคาเฉล่ียของแตละรายการเพื่อนํามาใชประกอบการคํานวณ ดังนี ้
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1. คาใชจายในการลงทุน เปนเงิน 729,990 บาท ดังนี้ 
 1.1 คาออกแบบ และตกแตงสถานที่  การตกแตงพื้นที่ภายในรานสวนใหญ ประกอบดวย 

งานทําพื้น ปูกระเบื้อง ที่ลางเทา  งานทาสี  งานฝา และผนังรวมทั้งเดินระบบไฟฟาและน้ําประปา
สําหรับพื้นที่รานขนาด 96 ตารางเมตร มีคาใชจายประมาณ 150,000  บาท 

 1.2 คาติดตั้งตูปลาพรอมที่นั่ง และอุปกรณครบชุด ซึ่งประกอบดวย ระบบกรอง UV Filter 
ระบบกรอง Bio Filter  ระบบ Oxygen Pump ระบบ Electrical System  ระบบสํารองไฟฉุกเฉิน  
พรอมปลาการา  จํานวน 5,000  ตัว รวมเปนเงิน  270,000  บาท 

  1.2.1 ขนาด 180 x 120 x 50 ซม. จํานวน 3 ที่นั่ง พรอมปลาการา จํานวน 3,000 ตัว 
(ติดตั้งบริเวณชั้น 1) 4 ชุด  (1 ชุด เพื่อเปนตูพยาบาล สํารองปลาที่ปวย) ราคาชุดละ 50,000  บาท 
รวมเปนเงิน 200,000  บาท และเม่ือส้ินสุดโครงการจะมีมูลคาซาก ตูละ 5,000  บาท 

  1.2.2 ขนาด 180 x 180 x50 ซม. จํานวน 6 ที่นั่ง พรอมปลาการา  จํานวน 2,000 ตัว 
(ติดตั้งบริเวณชั้น 2 ) จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 70,000  บาท และเม่ือส้ินสุดโครงการจะมีมูลคาซาก 
ตูละ 5,000  บาท 

 1.3 คาเคร่ืองปรับอากาศ  เนื่องจากพื้นที่ชั้นลางของโครงการมีขนาด 48 ตารางเมตร 
จึงตองใชเคร่ืองปรับอากาศขนาด 12000 BTU  ติดตั้งชั้นลางและชั้นบน ชั้นละ 1 เคร่ือง รวมจํานวน 2 เคร่ือง 
ราคาประมาณเคร่ืองละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000  บาท มีมูลคาซากเคร่ืองละ  4,000  บาท  
รวมมูลคาซากทั้งส้ิน เปนเงิน  8,000  บาท  คิดคาเส่ือมราคาปละ 5,333  บาท 

 1.4 ชุดรับแขก 1 ชุด เพื่อรองรับลูกคาที่นั่งรอใชบริการ ประกอบดวยโซฟา 3 ที่นั่ง และ
เกาอ้ี 1 ที่นั่ง  ราคาชุดละประมาณ  9,990 บาท  เม่ือส้ินสุดโครงการมีมูลคาซากเทากับ  2,000 บาท  
คิดคาเส่ือมราคาปละ 1,332  บาท 

 1.5 คาเซงอาคารพาณิชย  ตลอดอายุโครงการ จํานวน 6 ป  จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการ ที่ตั้งอยูในอาคารพาณิชย  มีคาเซงอาคารประมาณ  200,000  บาท และจะไมไดรับคืน 

 1.6 คาเชาพื้นที่ในชวงเตรียมการ โดยทางรานจะตองจายคาเชาพื้นที่ในชวงเวลากอน
การดําเนินการ  ซึ่งเปนชวงระยะเตรียมและตกแตงสถานที่ ใชระยะเวลา 1 เดือน นอกเหนือจากคาเชา
ที่ตองจายเม่ือเร่ิมดําเนินการ เดือนละ 15,000 บาท  

 1.7 เงินประกันการเชา 3 เดือน  ผูประกอบการตองวางเงินประกันการเชาลวงหนา 
3 เดือนในวันทําสัญญาเชา เปนจํานวนเงิน 45,000  บาท และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชา 3 ป 
คาเชาจะปรับข้ึนรอยละ 10 เปนคาเชาเดือนละ  16,500  บาท  ดังนั้น จึงตองชําระเงินประกันการเชาเพิ่มอีก 
4,500  บาท  รวมแลวมีเงินประกันทั้งส้ิน 49,500  บาท ซึ่งเงินประกันนี้จะไดรับคืนเม่ือส้ินสุดโครงการ
ในปที่ 6  
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 2. คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย 
  2.1 คาปลาสํารอง  จากการสัมภาษณ ผูประกอบการจะมีการสํารองปลาการา ไวภายในราน
โดยในปแรกจะสํารองไวจํานวน 500 ตัว  เนื่องจากผูประกอบการยังไมมีประสบการณในการประกอบ
ธุรกิจ ดังนั้น อัตราการสูญเสียปลาจะมีมากในชวงปแรก  ดังนั้น  ราคาปลาเฉล่ียตัวละ 28  บาท 
จึงมีคาใชจาย รวมเปนเงินปละ 14,000  บาท และสําหรับในปที่ 2-6 จะสํารองปลาไวปละ 300 ตัว 
รวมเปนเงิน ปละ  8,400 บาท 
  2.2 คาอาหารปลาสําเร็จรูป  สวนใหญใชอาหารปลาที่เปนสาหรายอัดเม็ด หรือ แอลจี้เวเฟอร 
(Algae wafer) แบบจม ซึ่งจะไมเปอยงาย และรักษาคุณภาพน้ําในตูสปา  คาอาหารปลาเฉล่ียเดือนละ 
2 ถุง ราคาถุงละ 180  บาท  ดังนั้น คาอาหารปลาสําเร็จรูป เดือนละ 360  บาท หรือ เปนเงินปละ 
4,320 บาท  และในปที่ 2-6 ปรับข้ึนรอยละ 3 ตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจสปาปลา  
  2.3 คาผาขนหนูสําหรับเช็ดเทา จะใช 120 ผืน (10 โหล) ตอ 3 เดือน และจะทําการเปล่ียนใหม 
ราคาผาเช็ดเทาโหลละ 180  บาท รวมเปนคาใชจายปละ 7,200  บาท และในปที่ 2-6 ปรับข้ึนรอยละ 3
ตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจสปาปลา 
  2.4 คาสาธารณูปโภค จากการสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลา ไดประเมิน
คาใชจายสาธารณูปโภครานสปาปลาโดยเฉล่ีย เดือนละ 3,900 บาทตอเดือน คิดเปนเงินปละ  46,800  
บาท และในปที่ 2-6 ใหมีอัตราการขยายตัวของคาใชจายนี้ตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจสปาปลาที่
อัตรารอยละ 3 ตอป สามารถแบงไดตามรายละเอียด ดังนี ้
   2.4.1 คาไฟฟาเฉลี่ย ประมาณเดือนละ  2,500 บาท  ดังนั ้น คาไฟฟาตลอดป
เปนเงิน 30,000  บาท 
   2.4.2 คาน้ําประปาเฉลี่ย ประมาณเดือนละ 1,400 บาท ดังนั ้น คาน้ําประปา
ตลอดปเปนเงิน  16,800  บาท 
  2.5 คาเชาพื้นที่ อาคารพาณิชย 2 ชั้น พื้นที่ 96 ตารางเมตร  (กวาง 4 เมตร x ยาว 12 เมตร 
x สูง 2 ชั้น)  มีคาเชาโดยเฉล่ียประมาณเดือนละ 15,000 บาท  อายุสัญญาเชา 3 ป หรือคิดเปนปละ
180,000 บาท  และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชา 3 ป แลวจะปรับปรุงคาเชาข้ึนประมาณ รอยละ 10 
ของคาเชาเดิม เปนคาเชาเดือนละ 16,500 บาท หรือคิดเปนปละ  198,000 บาท 
  2.6 คาแรงงานผูประกอบการ ธุรกจิสปาปลา สวนใหญ เจาของกิจการจะเปนผูใหบริการ 
ดังนั้น คาเสียโอกาสของการเปดธุรกิจสปาปลาแทนที่จะไปรับจางประกอบอาชีพอื่น ซึ่งจะไดรับ
คาจางในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และในปที่ 2-6 กําหนดอัตราการเพิ่มข้ึนเปนไปตามอัตราเงินเฟอ 
ซึ่งจากการคาดการณเปาหมายนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายอัตราเงินเฟอของธนาคาร
แหงประเทศไทย กําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 3 ตอป  
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  2.7  เงินเดือนพนักงาน  จากการสัมภาษณผูประกอบการทั้ง 4 ราน ไดขอมูลวามี
พนักงานเพียง 1 คน เพื่อชวยอํานวยความสะดวก และดูแลผูใชบริการ ซึ่งอัตราคาจางข้ันต่ําที่กฎหมาย
กําหนด และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2553 สําหรับทองที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สมุทรปราการ วันละ 206 บาท คิดเปนเดือนละ 6,180  บาท หรือ คิดเปนเงินปละ 74,160  บาท และ
ในปที่ 2-6 กําหนดอัตราการเพิ่มข้ึนเปนไปตามอัตราเงินเฟอ ซึ่งจากการคาดการณเปาหมายนโยบาย
การเงินภายใตกรอบเปาหมายอัตราเงินเฟอของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดเปาหมายอัตรา
เงินเฟอเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 3 ตอป  
  2.8 คาวัสดุส้ินเปลือง  ไดแก ผงซักฟอก  ทิชชู  น้ํายาลางหองน้ํา  ประมาณ เดือนละ 500 บาท 
หรือประมาณปละ 6,000  บาท ในปที่ 2-6 ปรับข้ึนรอยละ 3 ตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจสปาปลา 
  2.9 คาซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ และซื้ออุปกรณทดแทน  อุปกรณที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจจะมีการเส่ือมสภาพ เชน หลอดใตน้ํา  ปมพออกซิเจน และที่ชอนปลา  ดังนัน้ จึงตองมีการซื้อทดแทน
ทุกป ซึ่งเปนคาใชจายประมาณปละ 8,050  บาท 
 

ตาราง 2 รายละเอียดของวัสด ุอุปกรณที่ใชในการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา 
     

รายการ จํานวน ราคา หนวย จํานวนเงิน 
ปมพน้ําสําหรับติดตั้งภายนอก 1 4,800 เคร่ือง 4,800 
ปมพออกซิเจน 1 290 เคร่ือง 290 
หลอดใตน้ํา 5 380 หลอด 1,900 
ที่ชอนปลาตาถี ่ๆ  3 20 อัน 60 
ฮีตเตอร 4 250 เคร่ือง 1,000 

รวม   5,740  8,050 
     

ที่มา : จากการสัมภาษณ     
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  2.10 คาภาษีปาย  ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย ป พ.ศ. 2510 กําหนดใหจัดเก็บภาษี
จากปายแสดงชื่อยี่หอหรือเคร่ืองหมายที่ใชประกอบการคา สําหรับปายที่มีอักษรไทยกับอักษร
ตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใหคิดอัตรา 100 บาทตอ 500 ตาราง
เซนติเมตร  สําหรับปายรานขนาด 30 x 90 ซม. คิดเปนคาใชจาย ปละ 540 บาท 
  2.11 คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
กําหนดใหโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางที่ใชเปนสถานประกอบธุรกิจ ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินใน
อัตรารอยละ 12.5 ของคาเชารายป คิดเปนเงินคาใชจายปละ 22,500  บาท 
  2.12 คาเส่ือมราคาอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการประกอบธุรกิจใชวิธีคิดคาเสื่อม
ตามวิธีเสนตรง มีมูลคาซากในวันสิ้นสุด โครงการตามตาราง 3 สําหรับวัสดุและอุปกรณจะไมมี
มูลคาซาก เนื่องจากอุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว เม่ือหมดอายุการใชงานแลว ไมสามารถนําไปใช
ประโยชนอ่ืนได  
 
ตาราง 3 แสดงการคํานวณตนทุนคาเส่ือมราคาของสินทรัพย 
    หนวย : บาท 

รายการ มูลคาสินทรัพย  มูลคาซาก  อายุการ 
ใชงาน (ป) 

คาเส่ือมราคา
ตอป 

1. คาออกแบบและตกแตงฯ 150,000  6 25,000 
2. ตูปลาพรอมที่นั่ง 270,000 25,000 6 40,833 
3. วัสดุ อุปกรณ  8,050  6 1,342 
4. ชุดรับรองแขก 9,990 2,000 6 1,332 
5. เคร่ืองปรับอากาศ 40,000 8,000 6 5,333 

รวมคาเส่ือมราคา       73,840 
     

ที่มา : จากการสัมภาษณ     
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  2.13 คาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เงินที่ผูประกอบการไดมาจากการใหบริการสปาปลา 
ถือเปนเงินไดจากธุรกิจพาณิชยตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผูมีเงินไดสามารถขอยื่นหักคาใชจายไดตาม
จําเปนและสมควร ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2502) โดยยื่นแบบแสดง
รายการภาษี โดยนําเงินไดตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม กรอกแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 และ
คํานวณภาษีในอัตรากาวหนารอยละ 10 และ 20 ดังตาราง 4 และตาราง 5 
 
ตาราง 4  แสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
    

รายไดสุทธิระหวาง (บาท) 
อัตราภาษ ี

รอยละ 
เงินไดสุทธิจํานวนสูงสุด

ของข้ัน ภาษีในแตละข้ันเงินได 

1 – 100,000 5 100,000 
100,001 – 150,000 10 50,000 

ยกเวน 

150,001 – 500,000 10 350,000 35,000 
500,001 – 1,000,000 20 500,000 100,000 
1,000,001 – 4,000,000 30 3,000,000 900,000 
4,000,001 ข้ึนไป 37     
    
ที่มา : กรมสรรพากร    

 
 



 
 

 

ตาราง 5 แสดงการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา       
         หนวย : บาท 

รายการ   อัตราภาษ ี ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 
รายไดคาบริการ   1,043,280 1,074,578 1,106,816 1,140,020 1,174,221 1,258,947 
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน   543,570 547,580 557,529 587,955 598,484 609,254 
 รายไดหลังหักคาใชจาย   499,710 526,999 549,287 552,065 575,737 649,694 
หัก คาลดหยอนสําหรับผูมีเงินได   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
เงินไดสุทธ ิ   469,710 496,999 519,287 522,065 545,737 619,694 
คํานวณภาษีเงินได         
100,000 บาทแรก  5% 
100,001 -150,000  10% 

ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

150,001 - 500,000  10% 31,971 34,700 35,000 35,000 35,000 35,000 
500,001 - 1,000,000  20%   3,857 4,413 9,147 23,939 
  ภาษีเงินได     31,971 34,700 38,857 39,413 44,147 58,939 
          
            จากตาราง 5 การคํานวณภาษีเงินไดของผูประกอบการรานสปาปลา จะใชวิธีการคํานวณภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดามาตรา 40 (8) เงินไดสุทธ ิ
ที่ไดรับจากรายไดคาบริการในตาราง 12 หักคาใชจายจริงและคาลดหยอนสําหรับผูมีเงินได จํานวน 30,000 บาท จะถูกนําไปคํานวณภาษีตามลําดับข้ันเงินได 49 



 
 

 

  2.14 คาเสียโอกาสของเงินลงทุนที่ผูประกอบการนํามาใชในโครงการลงทุน จํานวน  
729,990 บาท จะมีตนทุนคาเสียโอกาสจากดอกเบี้ยที่ไดรับ ซึ่งคิดตามอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก
ประจําสุทธิแบบทบตน ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําสุทธิแบบทบตนสูงสุดของธนาคารพาณิชย 
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.6 ตอป (เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ  2553)  

 
ตาราง 6 แสดงการคํานวณตนทุนคาเสียโอกาสของเงินลงทุน  
    หนวย : บาท 

ปที ่
เงินตน  
(บาท) 

ดอกเบี้ยรับ  
(รอยละ 1.60) 

ภาษีหัก ณ ที่จาย 
(รอยละ 15) 

ดอกเบี้ยรับสุทธ ิ 
(บาท) 

1 729,990 11,680  1,752  9,928  
2 739,918 11,839  1,776  10,063  
3 749,981 12,000  1,800  10,200  
4 760,180 12,163  1,824  10,338  
5 770,519 12,328  1,849  10,479  
6 780,998 12,496  1,874  10,622  
     

ที่มา : จากการคํานวณ 
 

 จากรายละเอียดของตนทุนในการลงทุนและตนทุนในการดําเนินงานรานสปาปลาในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังกลาวขางตน สามารถแสดงเปนรายละเอียดตนทุนที่เกิดข้ึนในแตละปได ดังตาราง 7 
โดยตนทุนปที่ 0 เปนคาใชจายในการลงทุนหรือตนทุนเร่ิมแรก สวนปที่ 1-6 เปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือตนทุนในการดําเนินงาน เพื่อใชในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุน และ
นําไปสูการจัดทําประมาณการงบกระแสเงินสดตอไป 
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ตาราง 7 แสดงรายการตนทุนของรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร   
       หนวย : บาท 

รายการ ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

1. คาใชจายในการลงทุน               

 1. คาออกแบบและตกแตง 150,000       
 2. ตูปลา ท่ีน่ัง อุปกรณพรอมปลา 270,000       

 3. คาเคร่ืองปรับอากาศ 40,000       

 4. คาชุดรับแขก 9,990       

 5. คาเซงอาคารพาณิชย 200,000       

 6. คาเชาพื้นท่ีในชวงเตรียมการ 15,000       

 7. เงินประกันการเชา 3 เดือน 45,000    4,500   

  729,990       

2. คาใชจายในการดําเนินงาน        

 1. คาปลาสํารอง  14,000 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 

 2. คาอาหารปลาสําเร็จรูป  4,320 4,450 4,583 4,721 4,862 5,008 

 3. คาผาเช็ดเทา  7,200 7,416 7,638 7,868 8,104 8,347 

 4. คาสาธารณูปโภค  46,800 48,204 49,650 51,140 52,674 54,254 

 5. คาเชาพื้นท่ี  180,000 180,000 180,000 198,000 198,000 198,000 

 6. เงินเดือนลูกจาง  74,160 76,440 78,840 81,240 83,760 86,280 

 7. คาวัสดุสิ้นเปลือง  6,000 6,180 6,365 6,556 6,753 6,956 

 8. คาซอมแซมบํารุงอุปกรณ   8,050 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050 

 9. คาภาษีปาย  540 540 540 540 540 540 

 10. คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  22,500 22,500 22,500 24,750 24,750 24,750 

 11. เงินเดือนผูประกอบการ  180,000 185,400 190,962 196,691 202,592 208,669 

 รวมตนทุน 729,990 543,570 547,580 557,529 587,955 598,484 609,254 

 ภาษีเงินได - 31,971 34,700 38,857 39,413 44,147 58,939 

  รวมตนทุนท้ังสิ้น 729,990 575,541 582,279 596,386 631,868 642,632 668,193 
 ท่ีมา : จากการคํานวณ        
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การประมาณผลตอบแทนของโครงการ 
 ผลตอบแทนหรือรายไดจากโครงการรานสปาปลา คํานวณจากจํานวนผูใชบริการเฉลี่ย 
คูณกับราคาคาบริการเฉล่ีย โดยพบวามีจํานวนผูใชบริการที่ เขามารับบริการเฉพาะวันเสารและ
วันอาทิตยเฉล่ียวันละ 45 คน ดังนั้น ภายใน 1 เดือน หรือ 8 วัน จะมีจํานวนผูใชบริการเฉพาะวันเสาร
และอาทิตยเฉล่ียเดือนละ 360 คน หรือปละ 4,320 คน สวนจํานวนผูใชบริการในวันจันทรถึงวันศุกร 
พบวา มีจํานวนผูใชบริการเฉลี่ยในแตละวัน 10 คน และภายใน 1 เดือน หรือ 18 วัน จะมีจํานวน
ผูใชบริการในชวงวันจันทรถึงวันศุกร  เดือนละ 180 คน หรือปละ 2,160 คน 
 ฉะนั้น จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหประมาณจํานวนผูใชบริการทั้งส้ิน เดือนละ 540 คน 
หรือปละเทากับ 6,480 คน ดังตาราง 8  และราคาคาบริการเฉล่ียคนละ 161 บาท  ดังตาราง 9 
 

ตาราง 8  จํานวนผูใชบริการเฉล่ีย   
     หนวย : คน 

จํานวนผูใชบริการเฉล่ีย 
วัน จํานวนวัน 

ใน 1 เดือน ตอวัน ตอเดือน ตอป 
  วันเสารและอาทิตย 8 45 360 4,320 
  วันจันทร-ศุกร 18 10 180 2,160 

รวม 26 55 540 6,480 
      
 หมายเหต ุ:  รานหยุด 4 วันตอเดือน   
 ที่มา : จากการสัมภาษณ    
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ตาราง 9 ราคาคาบริการเฉล่ีย   
   หนวย : บาท 

ราคาคาบริการเฉล่ีย จํานวน คาถวงน้ําหนัก ราคาถวงน้ําหนัก 
15-20 นาที ราคา 100-150 บาท 80 125 10,000 
30       นาที ราคา 250-300 บาท 14 275 3,850 
60       นาที ราคา 350-400 บาท 6 375 2,250 

รวม 100   16,100 
ราคาคาบริการเฉล่ียของผูใชบริการ 1 คน    161.00 
    
ที่มา : จากการสัมภาษณ    

 
 ดังนั้น รายไดของรานสปาปลา  ในเขตกรุงเทพมหานครในแตละปสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 รายไดตอป   = จํานวนผูใชบริการเฉล่ียตอป  x  ราคาคาบริการเฉล่ียตอคน 
      = 6,480 x 161 
      = 1,043,280  บาท 
 ฉะนั้น รายไดของรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร เทากับปละ 1,043,280  บาท และ
จากรายละเอียดดังกลาวขางตน สามารถแสดงเปนรายไดในแตละปตลอดระยะเวลา 6 ป ของราน 
สปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดังตาราง 10 โดยกําหนดใหราคาคาบริการเฉล่ียตอคนคงที่ตลอด
ระยะเวลา 6 ป และไดกําหนดใหอัตราการขยายตัวของธุรกิจรานสปาปลาเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป 
ตามที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ 
SMEs .ในป 2553 วาจะมีแนวโนมขยายตัวในอัตรารอยละ 3 ตอป 
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ตาราง 10 แสดงประมาณการรายได  
 หนวย : บาท 

ประมาณการรายไดตอป ประมาณการรายได 
ปที่ 0  -  
ปที่ 1 1,043,280 
ปที่ 2 1,074,578 
ปที่ 3 1,106,816 
ปที่ 4 1,140,020 
ปที่ 5 1,174,221 
ปที่ 6 1,209,447 
รวม 6,748,363 

 
 2.2 การประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด 
  1. การประมาณงบกําไรขาดทุน เปนการประมาณการงบการเงินที่แสดงใหเห็นถึงขอมูล
เกี่ยวกับผลของกิจกรรมการดําเนินงานในชวงตลอดอายุของโครงการ คือ 6 ป ประกอบดวยรายไดและ
คาใชจายในแตละปวาจะมีกําไรหรือขาดทุน  ซึ่งการประมาณงบกําไรขาดทุนนี้จะนําไปใชในการจัดทํา
งบกระแสเงินสดตอไป 
 



 
 

 

ตาราง  11 การประมาณการงบกําไรขาดทุนของธุรกิจรานสปาปลา     
        หนวย : บาท 

รายการ   ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 
รายไดจากการใหบริการ  1,043,280 1,074,578 1,106,816 1,140,020 1,174,221 1,209,447 
บวก รับคืนเงินประกันการเชา           49,500 
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน  543,570 547,580 557,529 587,955 598,484  609,254 
 คาเส่ือมราคา  73,840 73,840 73,840 73,840 73,840 73,840 
 คาใชจายตัดจาย  215,000      
 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  9,928 10,063 10,200 10,338 10,479 10,622 
กําไรสุทธกิอนหักภาษ ี  200,942 443,096 465,247 467,887 491,417 565,231 
หัก ภาษีเงินได   31,971 34,700 38,857 39,413 44,147 58,939 
กําไรสุทธ ิ   168,971 408,396 426,390 428,474 447,270 506,292 
         
           จากตาราง 11  การคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถคํานวณได  โดยนํารายไดจากการใหบริการ 
ในตาราง 10  หักคาใชจายในการดําเนินการในตาราง  7  คาเส่ือมราคาในตาราง  3  และคาใชจายตัดจายจากคาเซงอาคารพาณิชย รวมคาเชาพื้นที่ในชวง 
ดําเนินการ เปนเงิน 215,000 บาท  คาเสียโอกาสเงินลงทุน ในตาราง 6  และหักภาษีเงินไดในตาราง  5 
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  2. การประมาณงบกระแสเงินสด 
   การประมาณงบกระแสเงินสด ทําใหทราบการเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดเขาและ
กระแสเงินสดออกของโครงการ ซึ่งผลการประมาณการงบกระแสเงินสดนี้จะนําไปใชในการคํานวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการ ตั้งแตเร่ิมโครงการจนกระทั่งส้ินสุดโครงการ สามารถสรุปเปน
กระแสเงินสดของโครงการ ดังตาราง 12 
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ตาราง 12  การประมาณการงบกระแสเงินสดลวงหนา         
         หนวย : บาท 

รายการ     ปที ่0  ปที ่1  ปที ่2   ปที ่3   ปที ่4   ปที ่5   ปที ่6  
 กระแสเงินสดรับ           
 รายไดจากการใหบริการ    1,043,280 1,074,578 1,106,816 1,140,020 1,174,221 1,209,447 
 รับคืนเงินประกันการเชา         49,500 
 รวมกระแสเงินสดรับ    1,043,280 1,074,578 1,106,816 1,140,020 1,174,221 1,258,947 
 กระแสเงินสดจาย          
 คาใชจายในการลงทุน   729,990    4,500   
 คาใชจายในการดําเนินงาน    543,570 547,580 557,529 587,955 598,484 609,254 
 ภาษีเงินได    31,971 34,700 38,857 39,413 44,147 58,939 
  รวมกระแสเงินสดจาย    575,541 582,279 596,386 631,868 642,632 668,193 
 กระแสเงินสดสุทธ ิ   467,739 492,299 510,429 508,152 531,589 590,755 
          
             จากตาราง 12 การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ  ไดจากผลตางของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายของโครงการ โดยกระแสเงินสดรับ 
คํานวณจากรายไดจากการใหบริการในตาราง 10 รวมกับเงินรับคืนเงินประกันการเชา 49,500 บาท  ซึ่งจะไดรับเม่ือส้ินสุดโครงการ  สวนกระแสเงินสดจาย 
คํานวณจากคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงานในตาราง  7  รวมกับภาษีเงินไดในตาราง 5 
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 2.3 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 
  จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ เปนการวิเคราะหเพื่อหาผล
การดําเนินงานของโครงการวาเม่ือดําเนินโครงการไปแลวจะเกิดความคุมคาหรือไม โดยตองมีการ
จัดทําประมาณการงบกระแสเงินสด (Cash flow) เพื่อแสดงตนทุนทางการเงินที่เกิดข้ึนในแตละป
ตลอดอายุโครงการโดยผลตางระหวางกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจาย คือ กระแสเงินสดสุทธิ 
(Net Cash Flow) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลาในคร้ังนี้มีเกณฑ
ในการวัดความคุมคาทางการเงินของโครงการ 4 แนวทาง คือ  
  1. ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period : DPB)  
  2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  
  3. อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-cost ratio : BCR)  
  4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)  
ไดผลการคํานวณดังรายละเอียด ดังนี้  
  1. ระยะเวลาคืนทุนคิดลด  
   ระยะเวลาคืนทุนคิดลด เปนการหาระยะเวลาคืนทุนที่กระแสเงินสดรับสุทธิคิดลดมีคา
เทากับคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกโดยการนํากระแสเงินสดรับสุทธิ (ผลตางระหวางกระแสเงินสดรับ
กับกระแสเงินสดจาย) ในแตละปมาคิดลด หรือทําเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดเทากับรอยละ 
6.45 จากนั้น จึงทําการสะสมยอดกระแสเงินสดสุทธิคิดลดไวทุกปจนกระทั่งเทากับตนทุนในการ
ลงทุนเร่ิมแรก ซึ่งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายปที่ 1-6 เพื่อนํามาคํานวณหากระแสเงินสดรับ
สุทธิคิดลดและกระแสเงนิสดรับสุทธิคิดลดสะสมดังตาราง 13 
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ตาราง 13 กระแสเงินสดสุทธแิละกระแสเงินสดรับสุทธิสะสม    
      หนวย : บาท 

ปที ่ กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจาย  กระแสเงินสดรับสุทธ ิ
อัตราคิดลด 

(6.45%) กระแสเงินสดรับสุทธิคิดลด กระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสม 

1 1,043,280 575,541 467,739 0.9394 439,398 439,398 
2 1,074,578 582,279 492,299 0.8825 434,448 873,846 
3 1,106,816 596,386 510,429 0.8290 423,154 1,297,000 
4 1,140,020 631,868 508,152 0.7788 395,741 1,692,741 
5 1,174,221 642,632 531,589 0.7316 388,909 2,081,650 
6 1,258,947 668,193 590,755 0.6873 406,007 2,487,656 

รวม 6,797,863 3,696,899 2,370,973   2,487,656 8,872,290 
       

ที่มา : จากตาราง 12      
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  จากตาราง 13 จะเห็นวากระแสเงินสดรับสุทธิคิดลดสะสมมีคาเทากับคาใชจายในการ
ลงทุนเร่ิมแรก 729,990 บาท (ตาราง 7 ) อยูระหวางปที่ 1 กับปที่ 2 โดยกระแสเงินสดรับสุทธิคิดลด
สะสมในปที่ 1 เทากับ 439,398 บาท และปที่ 2 เทากับ 873,846 บาท ซึ่งสวนตางระหวางคาใชจายใน
การลงทุนเร่ิมแรกกับกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสมในปที่ 1 เทากับ 290,592 บาท ซึ่งก็คือสวนที่ยัง
ขาดอยู และในชวงปที่ 1-2 มีกระแสเงินสดรับสุทธิคิดลดสะสมแตกตางกันเทากับ 434,448 บาท 
ดังนั้น จึงสามารถคํานวณหาระยะคืนทุนคิดลด โดยการเทียบสัดสวนไดดังนี้ 
  1. ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB)  
   =   จํานวนปกอนคืนทุน       +                   มูลคาปจจุบันของเงินสวนที่ยังไมไดคืนทุน 
      มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดข้ึนในปที่คืนทุน 
 
   =  1  +   290,592  
 
   =  1.67  หรือ  1 ป 8 เดือน 
  2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  
   มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรับ (PVB) และมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย 
(PVC) คํานวณจากกระแสเงนิสดรับและกระแสเงินสดจายในแตละป นํามาคิดลดโดยใชอัตราคิดลด
รอยละ 6.45 ตอป ตลอดชวงระยะเวลาของโครงการซึ่งเทากับ 6 ป ซึ่งแสดงดังรายละเอียดตาราง 14 
จึงสามารถหามูลคาปจจุบันสุทธิ ไดดังนี้ 
   มูลคาปจจุบันสุทธ ิ  = PVB – PVC 
      = 5,458,056 - 3,700,390  
       = 1,757,666 บาท 
  3. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR)  
   มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับและมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย ซึ่งอางอิง
จากขอมูลในตาราง 14  ดังนั้น จึงสามารถหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 
   อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  = 5,458,056 
   
    = 1.47 เทา 
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  4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  
   การคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ หรือ คา Internal Rate of Return : 
IRR กระทําโดยใชสถิติการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ดวยโปรแกรม Microsoft 
Excel 2003 
   ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดใหคาเสียโอกาสในการลงทุน เทากับ รอยละ 6.45  ดังนั้น 
หากผลตอบแทนภายในโครงการมากกวาคาเสียโอกาส แสดงวาอัตราผลตอบแทนที่ไดจากโครงการ
มีมากกวาคาเสียโอกาสของเงินทุน จึงเปนโครงการที่นาลงทุน 
   จากตาราง 14 พบวาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับรอยละ 63.94 เม่ือ
เปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสในการลงทุน หรือ อัตราผลตอบแทนต่ําสุดที่ตองการ คือ รอยละ 6.45 ซึ่ง
เปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายยอยชั้นดี (MRR)  พบวา อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคามากกวา
อัตราดอกเบี้ยเงินกูดังกลาว  ดังนั้น การลงทุนรานสปาปลา จึงใหผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน 
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ตาราง 14  แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธ ิ    
       หนวย : บาท 

ปที ่  
กระแสเงินสดรับ 

(บาท) 
กระแสเงินสดจาย 

(บาท) 
กระแสเงินสด
สุทธิ (บาท) 

อัตราคิดลด 
(6.45%) 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ   

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย  

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธ ิ 

ปที่ 0 0 729,990 -729,990 1.0000 - 729,990 -729,990 
ปที ่ 1 1,043,280 575,541 467,739 0.9394 980,066 540,668 439,398 
ปที ่ 2 1,074,578 582,279 492,299 0.8825 948,302 513,854 434,448 
ปที ่ 3 1,106,816 596,386 510,429 0.8290 917,568 494,414 423,154 
ปที ่ 4 1,140,020 631,868 508,152 0.7788 887,830 492,089 395,741 
ปที ่ 5 1,174,221 642,632 531,589 0.7316 859,056 470,147 388,909 
ปที ่ 6 1,258,947 668,193 590,755 0.6873 865,234 459,227 406,007 
รวม 6,797,863 4,426,889 2,370,973  5,458,056 3,700,390 1,757,666 
DPB                 1.67   ป       
NPV 1,757,666   บาท       
BCR 1.47  เทา       
IRR 63.94%             

62 



 
 

 

 จากผลการคํานวณคาตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุนสามารถสรุป และนํามาวิเคราะห
ความเปนไปไดทางการเงิน ดังนี้ 
 
ตาราง 15 สรุปผลตามเกณฑการตัดสินใจลงทุน  
    

เกณฑการประเมิน ผลการศึกษา เกณฑการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 
NPV (บาท) 1,757,666  มีคามากกวา 0 คุมคานาลงทุน 
IRR (รอยละ) 63.94% มีคามากกวาอัตราคาเสียโอกาส คุมคานาลงทุน 
BCR 1.47 มีคามากกวา 1 คุมคานาลงทุน 
ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 8 เดือน ระยะเวลาส้ัน คุมคานาลงทุน 
    
ที่มา : จากผลการศึกษา   
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3. ผลการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน 
 การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง 
 ในการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนอาจมีความคลาดเคล่ือนบางประการเกิดข้ึนได 
ดวยเหตุวาการวิเคราะหในสวนของตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมด อาจมีตัวแปรบางตัวเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม ซึ่งอาจจะเปล่ียนแปลงในทางที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง แลวแตภาวะเศรษฐกิจ หรือปจจัยอ่ืน ๆ ที่
สงผลกระทบ ดังนั้น ในการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการลงทุนรานสปาปลาใน
เขตกรุงเทพมหานคร คร้ังนี้ จะทําการวิเคราะหใน 3 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
  กรณีที่ 1.1  คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5  ขณะที่ผลตอบแทนของ
โครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 1.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทนของ
โครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
 กรณีที่ 2 กําหนดใหผลตอบแทนของโครงการลดลง 
  กรณีที่ 2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ  5 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงาน
และคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงาน
และคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
 กรณีที่ 3 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่
เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 3.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5  และผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงในอัตรารอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
  กรณีที่ 3.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 10  และผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงในอัตรารอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
 

64 



 
 

 

กรณีที่ 1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น      
กรณีที่ 1.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่  
ตาราง  16 การวิเคราะหความไว กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่       
    5%    หนวย : บาท 

ปที่   
กระแสเงินสดรับ 

(บาท) 
กระแสเงินสดจาย 

(บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิ 

(บาท) 
อัตราคิดลด 

(6.45%) 
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ  

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ 

0   0 729,990 -729,990 1.0000 0 729,990 -729,990 
1  1,043,280 604,318 438,962 0.9394 980,066 567,701 412,364 
2  1,074,578 611,393 463,185 0.8825 948,302 539,547 408,755 
3  1,106,816 626,206 480,610 0.8290 917,568 519,135 398,433 
4  1,140,020 663,461 476,559 0.7788 887,830 516,694 371,137 
5  1,174,221 674,763 499,458 0.7316 859,056 493,654 365,402 
6   1,258,947 701,602 557,345 0.6873 865,234 482,189 383,045 

รวม 5,458,056 3,848,910 1,609,146 

DPB   1.78 ป           
NPV  1,609,146  บาท      
BCR                    1.42  เทา      

IRR   59.65%             
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 จากผลการวิเคราะหความไวในตาราง 16 กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการ และคาใชจายในการลงทุนคงที่ กรณีนี้อาจจะเกิดข้ึนจากภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลง เชน ภาวะเงินเฟอ ทําใหมีการเพิ่มข้ึนของราคาสินคาที่ใชในการลงทุน 
ตนทุนและคาใชจายในสวนตาง ๆ เพิ่มสูงข้ึน หรือ การประมาณคาใชจายต่ํากวาความเปนจริง ซึ่งจาก
ผลในตาราง 16 พบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลด ที่มีคาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 5 เทากับ 1 ป 9 เดือน  
มูลคาปจจุบันสุทธิที่มีคาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 5 มีคาเทากับ 1,609,146 บาท  และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนที่มีคาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 5 เทากับ 1.42 เทา อัตราผลตอบแทนภายในที่มี
คาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 5 เทากับรอยละ 59.65 
 จากผลดังกลาวสรุปไดว า ถ ึงแมคาใช จ ายในการดําเนินงานเพิ ่มขึ ้นรอยละ 5 นั ้น 
ระยะเวลาคืนทุนคิดลดแตกตางจากกรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมากนัก  มูลคา
ปจจุบันสุทธิ ยังคงมีคาเปนบวก และมีคานอยกวากรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมาก 
และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 สวนอัตราผลตอบแทนภายในยังมีคามากกวา
อัตราคิดลดของโครงการซึ่งเทากับรอยละ 6.45 ดังนั้น กรณีนี้การลงทุนรานสปาปลา จึงยังมีความ
คุมคาแกการลงทุน 
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กรณีที่ 1.2  คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่   
ตาราง  17  การวิเคราะหความไว กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่    

    10%    หนวย : บาท 

ปที่   
กระแสเงินสดรับ  

(บาท) 
กระแสเงินสดจาย 

(บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิ 

(บาท) 
อัตราคิดลด 

(6.45%) 
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ  

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ 

0   0 729,990 -729,990 1.0000 0 729,990 -729,990 
1  1,043,280 633,095 410,185 0.9394 980,066 594,735 385,331 
2  1,074,578 640,507 434,071 0.8825 948,302 565,240 383,062 
3  1,106,816 656,025 450,791 0.8290 917,568 543,855 373,713 
4  1,140,020 695,055 444,965 0.7788 887,830 541,298 346,532 
5  1,174,221 706,895 467,326 0.7316 859,056 517,162 341,894 
6   1,258,947 735,012 523,936 0.6873 865,234 505,150 360,084 

รวม 5,458,056 3,997,430 1,460,626 

DPB                            1.90  ป           
NPV  1,460,626  บาท      
BCR                           1.37  เทา      

IRR   55.30%             
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 จากผลการวิเคราะหความไวในตาราง 17 กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการ และคาใชจายในการลงทุนคงที่ กรณีนี้อาจจะเกิดข้ึนจากภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลง เชน ภาวะเงินเฟอที่สูงข้ึน  ราคาน้ํามัน  ทําใหมีการเพิ่มข้ึนของราคา
สินคาที่ใชในการลงทุน ตนทุนและคาใชจายในสวนตาง ๆ เพิ่มสูงข้ึน หรือ การประมาณคาใชจาย
ต่ํากวาความเปนจริง ซึ่งจากผลในตาราง 17 พบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลด ที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้น
รอยละ 10 เทากับ 1 ป 11 เดือน  มูลคาปจจุบันสุทธิที่มีคาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 10 มีคาเทากับ  
1,460,626 บาท  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่มีคาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 10 เทากับ 1.37 เทา 
อัตราผลตอบแทนภายในที่มีคาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 10 เทากับรอยละ 55.30 
 จากผลดังกลาวสรุปไดว า ถึงแมคาใช จายในการดําเนินงานเพิ ่มขึ ้นรอยละ 10 นั ้น 
ระยะเวลาคืนทุนคิดลดแตกตางจากกรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมากนัก  มูลคา
ปจจุบันสุทธิ ยังคงมีคาเปนบวก และมีคานอยกวากรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมาก 
และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 สวนอัตราผลตอบแทนภายในยังมีคามากกวา
อัตราคิดลดของโครงการซึ่งเทากับรอยละ 6.45 ดังนั้น กรณีนี้การลงทุนรานสปาปลา จึงยังมีความ
คุมคาแกการลงทุน 
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กรณีที่ 2  ผลตอบแทนลดลง       
กรณีที่ 2.1   ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ  5 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่   
ตาราง 18    การวิเคราะหความไว  กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่   
   5%     หนวย : บาท 

ปที่   
กระแสเงินสดรับ 

(บาท) 
กระแสเงินสดจาย 

(บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิ 

(บาท) 
อัตราคิดลด 
(6.45%) 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ  

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ 

0   0 729,990 -729,990 1.0000 0 729,990 -729,990 
1  991,116 575,541 415,575 0.9394 931,062 540,668 390,395 
2  1,020,849 582,279 438,570 0.8825 900,887 513,854 387,033 
3  1,051,475 596,386 455,089 0.8290 871,690 494,414 377,276 
4  1,083,019 631,868 451,151 0.7788 843,439 492,089 351,350 
5  1,115,510 642,632 472,878 0.7316 816,103 470,147 345,956 
6   1,196,000 668,193 527,808 0.6873 821,972 459,227 362,745 

รวม 5,185,154 3,700,390 1,484,764 

DPB   1.88 ป           
NPV  1,484,764  บาท      
BCR                          1.40  เทา      

IRR   56.04%             69 



 
 

 

 จากผลการวิเคราะหความไวในตาราง 18 กรณผีลตอบแทนลดลงรอยละ 5 ขณะที่คาใชจาย
ในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ ซึ่งสาเหตุที่สงผลใหผลตอบแทนลดลงอาจมาจาก
จํานวนผูใชบริการที่ลดลง ซึ่งสามารถเกิดไดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ยอดขายไมเปนไปตาม
ประมาณการ หรือ ภาวะตลาดที่มีการแขงขันสูงจําเปนตองลดราคาคาบริการลงจากที่ไดประมาณการ 
ซึ ่งจากผลในตาราง 18  พบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลด กรณีผลตอบแทน ลดลงรอยละ  5 
เทากับ 1 ป 10 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิที่ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 มีคาเทากับ 1,484,764  บาท  
และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่ผลตอบแทนลดลง รอยละ 5 เทากับ 1.40  เทา อัตรา
ผลตอบแทนภายในที่ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 เทากับรอยละ 56.04 
 จากผลดังกลาวสรุปไดวา ถึงแมผลตอบแทนลดลง รอยละ 5 นั้น ระยะเวลาคืนทุนคิดลด
แตกตางจากกรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมากนัก  มูลคาปจจุบันสุทธิ ยังคงมีคาเปนบวก 
และมีคานอยกวากรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมาก และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
มีคามากกวา 1 สวนอัตราผลตอบแทนภายในยังมีคามากกวาอัตราคิดลดของโครงการซึ่งเทากับ
รอยละ 6.45 ดังนั้น กรณีนี้การลงทุนรานสปาปลา จึงยังมีความคุมคาแกการลงทุน 
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กรณีที่ 2.2   ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ  10 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ 
ตาราง  19   การวิเคราะหความไว กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่   

   10%     หนวย : บาท 

ปที่   
กระแสเงินสดรับ  

(บาท) 
กระแสเงินสดจาย 

(บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิ 

(บาท) 
อัตราคิดลด 

(6.45%) 
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ  

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ 

0   0 729,990 -729,990 1.0000 0 729,990 -729,990 
1  938,952 575,541 363,411 0.9394 882,059 540,668 341,391 
2  967,121 582,279 384,841 0.8825 853,472 513,854 339,618 
3  996,134 596,386 399,748 0.8290 825,811 494,414 331,397 
4  1,026,018 631,868 394,150 0.7788 799,047 492,089 306,958 
5  1,056,799 642,632 414,167 0.7316 773,150 470,147 303,003 
6   1,133,053 668,193 464,860 0.6873 778,711 459,227 319,483 

รวม 4,912,251 3,700,390 1,211,861 

DPB                       2.14  ป           
NPV  1,211,861  บาท      
BCR             1.33  เทา      

IRR   47.94%             
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 จากผลการวิเคราะหความไวในตาราง 19 กรณผีลตอบแทนลดลงรอยละ 10 ขณะที่คาใชจาย
ในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ ซึ่งสาเหตุที่สงผลใหผลตอบแทนลดลงอาจมาจาก
จํานวนผูใชบริการที่ลดลง ซึ่งสามารถเกิดไดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ยอดขายไมเปนไปตาม
ประมาณการ หรือ ภาวะตลาดที่มีการแขงขันสูงจําเปนตองลดราคาคาบริการลงจากที่ไดประมาณการ 
ซึ่งจากผลในตาราง 19 พบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลด กรณีผลตอบแทนลดลงรอยละ 10 
เทากับ 2 ป  2  เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิที่ผลตอบแทนลดลงรอยละ 10  มีคาเทากับ 1,211,861 บาท
และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่ผลตอบแทนลดลง รอยละ 10 เทากับ 1.33  เทา อัตรา
ผลตอบแทนภายในที่ผลตอบแทนลดลง รอยละ 10 เทากับรอยละ 47.94 
 จากผลดังกลาวสรุปไดวา ถึงแมผลตอบแทนลดลง รอยละ 10 นั้น ระยะเวลาคืนทุนคิดลด
คอนขางแตกตางจากกรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติ  มูลคาปจจุบันสุทธิ ยังคงมีคาเปนบวก 
และมีคานอยกวากรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมาก และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
มีคามากกวา 1 สวนอัตราผลตอบแทนภายในยังมีคามากกวาอัตราคิดลดของโครงการซึ่งเทากับรอยละ 
6.45 ดังนั้น  สภาพโดยรวมแลว กรณีนี้การลงทุนรานสปาปลา จึงยังสามารถลงทุนในโครงการได 
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กรณีที่ 3 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน   
กรณีที่ 3.1  คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5  และผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่  
ตาราง 20  การวิเคราะหความไว กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 และผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่     
   5%     หนวย : บาท 

ปที่   
กระแสเงินสดรับ 

(บาท) 
กระแสเงินสดจาย 

(บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิ 

(บาท) 
อัตราคิดลด 

(6.45%) 
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ  

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ 

0   0 729,990 -729,990 1.0000 0 729,990 -729,990 
1  991,116 604,318 386,798 0.9394 931,062 567,701 363,361 
2  1,020,849 611,393 409,456 0.8825 900,887 539,547 361,340 
3  1,051,475 626,206 425,269 0.8290 871,690 519,135 352,555 
4  1,083,019 663,461 419,558 0.7788 843,439 516,694 326,745 
5  1,115,510 674,763 440,747 0.7316 816,103 493,654 322,449 
6  1,196,000 701,602 494,398 0.6873 821,972 482,189 339,784 

รวม 5,185,154 3,848,910 1,336,244 

DPB                           2.01  ป           
NPV                 1,336,244  บาท      
BCR                          1.35  เทา      

IRR   51.65%             
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 จากผลการวิเคราะหความไวในตาราง 20 กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 5 กรณีนี้อาจเกิดจากเหตุการณทั้งสองกรณี 
ที่ไดกลาวไปนั้นเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ซึ่งจากผลในตาราง 20 พบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลด กรณี
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 5 
เทากับ 2 ป  มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 5 มีคาเทากับ 1,336,244  บาทและอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน
กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 5 
เทากับ 1.35 เทา อัตราผลตอบแทนภายในที่คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 5 เทากับรอยละ 51.65 
 จากผลดังกลาวสรุปไดวา ถึงแมคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 5 นั้น ระยะเวลาคืนทุนคิดลดคอนขางแตกตางจากกรณี
พิจารณาภายใตสถานการณปกติ  มูลคาปจจุบันสุทธิ ยังคงมีคาเปนบวก และมีคานอยกวากรณี
พิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมาก และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 สวน
อัตราผลตอบแทนภายในยังมีคามากกวาอัตราคิดลดของโครงการซึ่งเทากับรอยละ 6.45 ดังนั้น  
สภาพโดยรวมแลว กรณีนี้การลงทุนรานสปาปลา จึงยังสามารถลงทุนในโครงการได 
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กรณีที่ 3.2  คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 
ตาราง  21  การวิเคราะหความไว กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่   

   10%     หนวย : บาท 

ปที่   
กระแสเงินสดรับ  

(บาท) 
กระแสเงินสดจาย  

(บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิ 

(บาท)  
อัตราคิดลด 

(6.45%) 
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ  

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย 

มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ 

0   0 729,990 -729,990 1.0000 0 729,990 -729,990 
1  938,952 633,095 305,857 0.9394 882,059 594,735 287,324 
2  967,121 640,507 326,613 0.8825 853,472 565,240 288,232 
3  996,134 656,025 340,109 0.8290 825,811 543,855 281,956 
4  1,026,018 695,055 330,963 0.7788 799,047 541,298 257,749 
5  1,056,799 706,895 349,904 0.7316 773,150 517,162 255,989 
6  1,133,053 735,012 398,041 0.6873 778,711 505,150 273,561 

รวม 4,912,251 3,997,430 914,821 

DPB   2.54 ป           
NPV  914,821  บาท      

BCR  
                         

1.23  เทา      

IRR   38.79%             
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 จากผลการวิเคราะหความไวในตาราง 21 กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 10 กรณีนี้อาจเกิดจากเหตุการณทั้งสอง
กรณี ที่ไดกลาวไปนั้นเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ซึ่งจากผลในตาราง 21 พบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลด 
กรณคีาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 10 
เทากับ 2 ป 6 เดือน  มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 10 มีคาเทากับ 914,821 บาท และอัตราสวนผลตอบแทน
ตอตนทุนกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน 
รอยละ 10 เทากับ 1.23 เทา อัตราผลตอบแทนภายในที่คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทน
ของโครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 10 เทากับรอยละ 38.79 
 จากผลดังกลาวสรุปไดวา ถึงแมคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน รอยละ 10 นั้น ระยะเวลาคืนทุนคิดลดคอนขางแตกตางจากกรณี
พิจารณาภายใตสถานการณปกติ  มูลคาปจจุบันสุทธิ ยังคงมีคาเปนบวก และมีคานอยกวากรณี
พิจารณาภายใตสถานการณปกติคอนขางมาก และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 
สวนอัตราผลตอบแทนภายในยังมีคามากกวาอัตราคิดลดของโครงการซึ่งเทากับรอยละ 6.45 
ดังนั้น  สภาพโดยรวมแลว กรณีนี้การลงทุนรานสปาปลา จึงยังสามารถลงทุนในโครงการได 
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ตาราง 22 สรุปผลการวิเคราะหความไวของโครงการ 3 กรณี      
         

สรุปผลการวิเคราะหความไวของโครงการ   DPB  NPV (บาท) BCR (เทา) IRR  

กรณีปกติ 1 ป 8 เดือน 1,757,666 1.47 63.94% 

กรณีท่ี 1    คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีผลตอบแทนและคาใชจายในการลงทุนคงท่ี     

1.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 5  1 ป 9 เดือน 1,609,146 1.42 59.65% 

1.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 10  1 ป 11 เดือน 1,460,626 1.37 55.30% 

กรณีท่ี 2    ผลตอบแทนของโครงการลดลง ขณะท่ีคาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงท่ี    

2.1 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5  1 ป 10 เดือน 1,484,764 1.40 56.04% 

2.2 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 10  2 ป 2 เดือน 1,211,861 1.33 47.94% 

กรณีท่ี 3    คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงท่ีเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน     

ขณะท่ีคาใชจายในการลงทุนคงท่ี     

3.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 และผลตอบแทนลดลงรอยละ 5  2 ป  1,336,244 1.35 51.65% 

3.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 และผลตอบแทนลดลงรอยละ 10 2 ป 6 เดือน 914,821 1.23 38.79% 

     

         

ท่ีมา : จากตารางท่ี 15-21       
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3.2. การทดสอบคาความแปรเปล่ียน (Switching Value Test : SVT)  
  3.2.1 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานตนทุน (SVTC) หมายความวา  ตนทุน
โครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดรอยละเทาไร กอนทีจ่ะทําให NPV มีคาเทากับศูนย โดยถา SVTC หรือ SVTB

ที่คํานวณไดมีคาสูง  หมายความวา ความเส่ียงภัยในโครงการอยูในระดับต่ํา และถา SVTC หรือ SVTB 
ที่คํานวณไดมีคาต่ํา หมายความวา ความเส่ียงภัยในโครงการอยูในระดับสูง  
    SVTC = 

PVC
NPV  x 100 

     = 1,757,666 x 100 
       
     = รอยละ 47.50 
  3.2.2 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานผลประโยชน (SVTB) หมายความวา  
ผลตอบแทนโครงการสามารถลดลงไดรอยละเทาไรกอนที่จะทําให NPV มีคาเทากับศูนย โดยถา SVTC 
หรือ SVTBที่คํานวณไดมีคาสูง  หมายความวา ความเส่ียงภัยในโครงการอยูในระดับต่ํา และถา SVTC 
หรือ SVTB ที่คํานวณไดมีคาต่ํา หมายความวา ความเส่ียงภัยในโครงการอยูในระดับสูง  

   SVTB = 
PVB
NPV  x 100 

    = 1,757,666 x 100 
 
    = รอยละ 32.20 
 จากผลการทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานตนทุน (SVTC) ของโครงการลงทุนธุรกิจสปาปลา
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาเทากับรอยละ 47.50  แสดงวาตนทุนของการลงทุนในโครงการสามารถ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากเดิมไดไมเกินรอยละ 47.50 สวนคาความแปรเปล่ียนดานผลประโยชน  (SVTB) 
มีคาเทากับรอยละ  32.20  แสดงวาผลตอบแทนของการลงทุนในโครงการสามารถเปล่ียนแปลงลดลง
จากเดิมไดไมเกินรอยละ 32.20 แสดงใหเห็นวาความเส่ียงภัยในโครงการอยูในระดับสูง  
 

ตาราง 23   ผลการวิเคราะหการทดสอบคาความแปรเปล่ียน   
   
กรณีที่ รายการ รอยละ 

1 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนทางดานตนทุน (SVTC) 47.50 

2 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนทางดานผลประโยชน (SVTB) 32.20 
ที่มา : จากการคํานวณ  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของงานวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
รานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความคุมคาทางการเงิน โดยจะนําเกณฑการพิจารณา
วัดความคุมคาเพื่อตัดสินใจลงทุน ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาคืนทุนคิดลด  มูลคาปจจุบันสุทธิ
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน มาใชเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจลงทุน รวมถึงการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน จะใชการวิเคราะหความไว และการทดสอบ
คาความแปรเปล่ียนมาประกอบการคํานวณ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขอมูลที่นํามาใชในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งผูวิจัยไดทําการรวบรวมจากแหลงขอมูล ดังนี้ 1) ขอมูลปฐมภูมิ 
โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลา จํานวน 8 ราน โดยแบงออกเปน 
2 กลุม คือ กลุมผูประกอบการรานสปาปลาซึ่งรับออกแบบติดตั้ง วางระบบ และใหบริการสปาปลา 
จํานวน 4 ราน เพื่อประมาณการตนทุนของรานสปาปลา และกลุมผูประกอบการรานสปาปลาซึ่ง
ใหบริการสปาปลาเพียงอยางเดียวมิไดใหบริการดานอ่ืน ๆ จํานวน 4 ราน เพื่อประมาณการ
ผลตอบแทนของรานสปาปลา 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาและรวบรวม
ขอมูลจากหนังสือ  เอกสาร  งานวิจัย  รวมถึงขอมูลสารสนเทศจากเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเน ินธุรกิจร านสปาปลา เช น  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 
www.genepoolaquarium.com รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเปนไปไดของการ
ลงทุนธุรกิจบริการ ซึ่งมีลักษณะเดียวกับโครงการที่ทําการศึกษาคร้ังนี ้
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนมาเพื่อใชในการ
วิเคราะหประมาณตนทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุนธุรกิจรานสปาปลา ซึ่งประกอบดวยขอมูล
คําถาม แบงได 3 ข้ันตอน ดังนี้.- 
 ตอนที่ 1 ประกอบดวย แบบสัมภาษณเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ 
 ตอนที่ 2 ประกอบดวย แบบสัมภาษณเกี่ยวกับตนทุนของโครงการ 
 ตอนที่ 3 ประกอบดวย แบบสัมภาษณเกี่ยวกับผลตอบแทนของโครงการ 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้   ผู วิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้  
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลผู วิจัยไดทําหนัง สือขอความรวมมือในการทํา วิจัยจาก
ผูประกอบการธุรกิจรานสปาปลา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของโครงการ ผูวิจัยไดสัมภาษณดวยตนเอง โดย
ใชแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาสารนิพนธแลว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ เพื่อ
ประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของโครงการรานสปาปลา และนํามาจัดทํางบกําไรขาดทุน  
งบกระแสเงินสด  และวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินโดยใชเกณฑการวัดความคุมคาของ
โครงการเปนตัวชี้วัดวาควรลงทุนหรือไม  ซึ่งประกอบไปดวย  ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด  
มูลคาปจจุบันสุทธิ  อัตราผลตอบแทนภายใน  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน รวมทั้งวิเคราะห
ความเส่ียงทางดานการเงิน ไดแก การวิเคราะหความไว  และการทดสอบคาความแปรเปล่ียน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี.้- 
 1. ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการรานสปาปลา ในสถานการณปกติ 
โดยใชเกณฑการวัดความคุมคาเปนเกณฑการตัดสินใจ ปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 
1,757,666 บาท  อัตราผลตอบแทนภายในที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย 
มีคาเทากับรอยละ 63.94  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 1.47  เทา และ
ระยะเวลาคืนทุนคิดลดเทากับ 1 ป  8 เดือน  จากเกณฑการวัดความคุมคาสามารถสรุปไดวาโครงการ
รานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคุมคาในการลงทุน หากพิจารณามูลคาปจจุบัน 
ที่มีคามากกวาศูนย  อัตราผลตอบแทนภายในที่มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไวเทากับรอยละ 
6.45 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการที่มีคามากกวา 1 และสามารถคืนทุนไดภายใน
ระยะเวลา 1 ป 8 เดือน 
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 2. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน 
  จากผลการวิเคราะหความไวของโครงการเม่ือกําหนดใหคาใชจายและผลตอบแทน
เปล่ียนแปลงไปจากยอดประมาณการ โดยแบงการทดสอบออกเปน 3 กรณี คือ กรณีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5 และ 10 ขณะทีผ่ลตอบแทนโครงการและคาใชจายในการลงทุนคงที่ กรณี
ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และ 10 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายใน
การลงทุนคงที่ และกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5 และ 10 ขณะที่ผลตอบแทนของ
โครงการลดลงรอยละ 5 และ 10 ซึ่งเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ ผลปรากฏวา
โครงการรานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร ยังสามารถลงทุนในโครงการได เนื ่องจากมูลคา
ปจจุบันสุทธิของโครงการยังคงมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว (6.45) ในทุกกรณี 
 3. ผลการทดสอบคาความแปรเปล่ียน 
  จากผลการทดสอบคาความแปรเปล่ียนของโครงการ ทําใหทราบวาตนทุนของโครงการ
จะสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากเดิมไดไมเกินรอยละ 47.50 สวนผลตอบแทนของโครงการนั้น
จะสามารถเปล่ียนแปลงลดลงจากเดิมไดไมเกินรอยละ 32.20 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี.้ 
 1. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนธุรกจิสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในกรณีปกติ ใชหลักเกณฑทางการเงินเปนเกณฑชี้วัดความคุมคาในการลงทุน ผลปรากฏวา
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 1,757,666 บาท ซึ ่งมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย  
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับ 1.47  เทา ซึ่งมีคามากกวา 1 อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) มีคาเทากับรอยละ 63.94 ซึ่งมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว (รอยละ 6.45)
จากเกณฑชี้วัดความคุมคาดังกลาว แสดงใหเห็นวาโครงการรานสปาปลามีความคุมคาตอการลงทุน 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปยะธิดา  ตั้งไพศาลกิจ (2551) ไดศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน
ของโครงการรานจําหนายหนังสือในพื้นที่เขตอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  มนัสชนก  เกื้อกูล (2549) 
ซึ่งไดวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนโครงการธุรกิจสปาขนาดใหญใน
เขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี   วิภาวดี  หวานชิด (2545) ไดทําการวิเคราะหทางการเงินของการ
เพาะเล้ียงปลาสวยงามในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  สุกัลยา  กลาประสิทธิ์ (2548) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจสปาสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สุนันทา  พึ่งชาติไทย (2550) ไดศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจบริการนวดแผนไทยใน
กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งอยูภายในโครงการลาวิลลา (La-Villa) พหลโยธิน  เขตพญาไท  และ 
สุรศักดิ์  วงศปราโมทย (2548) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจราน ลาง อัด ฉีด 
แหงหนึ่งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แสดงใหเห็นวาการลงทุนในธุรกิจขนาดยอม โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการยังคงเปนเปาหมายของผูประกอบการใหม ซึ่งจะคํานึงถึงเร่ืองความคุมคาทางดานการเงิน
เปนสําคัญ 
 2. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงินปรากฎวา กรณีที่กําหนดใหคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึนและผลตอบแทนของโครงการลดลงทีเ่กิดข้ึนพรอมกัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที ่
โครงการจะมีความเส่ียงมากที่สุด เพราะโครงการจะมีระยะเวลาคืนทุนนานที่สุด  มูลคาปจจุบันสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบกับ
การเปล่ียนแปลงในกรณีอื่น ๆ และถาหากเปรียบเทียบระหวางการเปลี่ยนแปลงของโครงการใน
กรณีที่ 1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 5 และ 10 ขณะที่ผลตอบแทนและคาใชจายในการ
ลงทุนคงที่ กับกรณีที่ 2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และ 10 ขณะที่คาใชจายในการ
ดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงที่ ผลการศึกษาปรากฎวากรณีที่ 1 ใหความคุมคาทางการเงิน
มากกวากรณีที่ 2 จึงแสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนสงผลตอความคุมคาของ
โครงการมากกวาการเปล่ียนแปลงของตนทุน 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาพบวา โครงการรานสปาปลา มีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจาก
มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย และอัตราผลตอบแทนภายใน มีคามากกวา
อัตราคิดลดของโครงการ ผูสนใจที่จะลงทุนในโครงการลักษณะดังกลาวสามารถลงทุนไดภายใต
สถานการณปกติ ทั้งนี้ ผูสนใจที่จะลงทุนในโครงการลักษณะดังกลาวควรเปรียบเทียบผลตอบแทนของ
การลงทุนโครงการอ่ืน ประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย 
 2. จากผลการศึกษาพบวา เม่ือคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน สงผลใหมูลคาปจจุบันสุทธิ  
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการลดลง ทําใหระยะเวลา 
คืนทุนคิดลด นานออกไป แตโครงการลงทุนรานสปาปลายังคงมีความเปนไปไดในการลงทุน ดังนั้น 
ผูสนใจที่จะลงทุนในโครงการนี้สามารถลงทุนได ทั้งนี้ ควรมีการบริหารจัดการตนทุนหรือควบคุมตนทุน
ไมใหสูงเกินไป เพื่อทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ  อัตราผลตอบแทนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการลดลงไมมาก 
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 3. จากการศึกษาพบวาการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทนจะมีผลตอความคุมคาในการลงทุน
มากกวาการเปล่ียนแปลงในตนทุน อีกทั้งพบวาปจจัยดานผลตอบแทนมีความเสี่ยงภัยในโครงการ
อยูในระดับสูง  ดังนั้น  ผูประกอบการควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอจํานวนผูใชบริการ  รักษาฐาน
ลูกคา โดยควรมีแผนรองรับในชวงวันและเวลาที่มีผูใชบริการนอย อาจมีการลดราคาพิเศษ 
ในชวงเวลาดังกลาว เพื่อใหเกิดการกระจายกลุมของลูกคาเฉลี่ยในแตละวันมากขึ้น และเกิดการ
ใชทรัพยากรไดประโยชนยิ่งข้ึน อีกทั้งชวยใหโครงการยังคงมีผลกําไร และดําเนินตอไปได 
 
ขอเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยในคร้ังตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนเปดธุรกิจรานสปาปลาในพื้นที่
บริเวณตาง ๆ เชน  หางสรรพสินคา  โรงแรม  เพื่อใหทราบวาพื้นที่บริเวณใดมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุนเปดรานสปาปลามากที่สุด 
 2. การวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการใหครอบคลุมดานอ่ืน ๆ 
เชน  ดานการตลาด  ดานการจัดการสิ่งแวดลอม  ดานเทคนิค เพื่อชวยใหการตัดสินใจลงทุนใน
โครงการไดชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน  
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แบบสัมภาษณผูประกอบการ 
รานสปาปลาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตอนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโครงการ 
ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ นามสกุล    ตําแหนง................................................  
ชื่อสถานประกอบการ    โทรศัพทติดตอ     
 
ลักษณะโครงการ 
ขนาดเนื้อที่หอง ตารางเมตร 
จํานวนอางปลาบําบัด          
จํานวนลูกคาที่ใชบริการ 
 วันธรรมดา (จันทร-ศุกร)          
 วันหยุด (เสาร-อาทิตย)          
ระยะเวลา หรือ อัตราคาบริการที่ลูกคาใชบริการตอวัน       
 
ตอนท่ี 2 : ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของโครงการ 
คาใชจายในการลงทุน  ประกอบดวย 
(1) คาติดตั้ง วางระบบบําบัดน้ํา ระบบกรอง และระบบฆาเชื้อโรค      
(2) คาตกแตงอาคาร สถานที ่          
(3) คาเงินประกันการเชา          
(4) คาเชาอาคารระหวางตกแตง (ระยะเวลา 1 เดือน)        
 
คาใชจายในการดําเนินงานตอเดือน  ประกอบดวย 
(1) คาเชาอาคาร             
(2) เงินเดือนพนักงาน           
(3) คาแรงงานเจาของกิจการ          
(4) คาไฟฟา  คาน้ําประปา          
(5) คาใชจายดานการตลาด          
(6) คาซอมแซมบํารุงอุปกรณ          
(7) คาวัสดุส้ินเปลือง           
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(8) คาภาษีเงินได            
(9)คาภาษีปาย            
(10)คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน          
 
ตอนท่ี 3 : ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของโครงการ 
ผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจ 
อัตราคาบริการ          
 
ปญหาและอุปสรรค 
             
             
             
             
 
ขอเสนอแนะ 
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แบบแปลนรานสปาปลา 
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แบบแปลนรานสปาปลา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลนช้ันลาง 

counter 

ท่ีลางเทา 

แปลนช้ัน 2 

ตูเก็บของ 

4.1 เมตร 

2.8 เมตร 

4  เมตร 

2.5  เมตร 

Sofa  

 

ทางเดิน 

หองน้ํา 

ท่ีลางเทา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ขอมูลสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลา 
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ตาราง  24  ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลา     

     หนวย : บาท 

  รายการ รานที่ 1 รานที่ 2 รานที่ 3 รานที่ 4 คาเฉล่ีย 

1 คาใชจายในการลงทุน           
 1.1  คาออกแบบและตกแตงสถานที่ 200,000 150,000 130,000 120,000 150,000 
 1.2  คาติดต้ัง รวมตูปลาพรอมที่นั่งและ      
         อุปกรณครบชุด      
        1.2.1 ตูปลาขนาด 180 x120 x 50 ซม. 45,000 52,000 60,000 43,000 50,000 
        1.2.1 ตูปลาขนาด 180 x180 x 50 ซม. 85,000 65,000 55,000 75,000 70,000 

2 คาใชจายในการดําเนินงาน      
 2.1  คาปลาสํารอง 550 550 400 500 500 
 2.2  คาอาหารปลาสําเร็จรูป 200 190 150 180 180 
 2.3  คาผาขนหนูสําหรับเช็ดเทา 150 100 120 110 120 

  2.4  คาวัสดุส้ินเปลือง 800 500 350 350 500 

       
ที่มา: จากการสัมภาษณผูประกอบการรานสปาปลา     
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวอรุณี  อนุตริยะ 
วันเดือนปเกิด  20  สิงหาคม 2521 
สถานที่เกิด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน 4/21 หมู 7  แขวงบางบอน  
   เขตบางบอน  กรุงเทพ 10150 
ตําแหนงงานปจจุบัน เจาหนาที่จัดประโยชน 
สถานที่ทํางานปจจุบัน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

 173 ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2543  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
   จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
พ.ศ. 2553  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ 
   จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

