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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการปรับปรุงระบบผลิตน ้ ารีไซเคิล

ส าหรับเติมหอผึ่งเยน็ โดยไดท้  าการศึกษา 6 ดา้น คือ การศึกษาดา้นการตลาด การศึกษาทางเทคนิคและวศิวกรรม 
การศึกษาดา้นการบริการ การศึกษาดา้นการเงิน การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการวิเคราะห์ความไว
ของโครงการ  

จากการศึกษาพบวา่ ในการจ าหน่ายน ้าในอตัรา 25 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร ปริมาณการจ าหน่ายน ้าจาก
การประมาณการเฉล่ียท่ี 183 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โครงการมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยู่ท่ี 2 ปี 2 
เดือน อตัราผลตอบแทนของโครงการอยูท่ี่ 36% ซ่ึงสรุปไดว้า่โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และจาก
ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ โดยพิจารณาปัจจยัด้านปริมาณจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนกับลดลง พบว่าถ้า
ปริมาณการจ าหน่ายน ้าลดลงเท่ากบัปริมาณการรับประกนัการรับซ้ือน ้าขั้นต ่าของทางศูนยก์ารคา้ท่ี 150 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั ส่งผลท าให้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยูท่ี่ 2 ปี 10 เดือน อตัราผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงเหลือ 22 % และในกรณีท่ีสามารถผลิตน ้ าไดสู้งสุดตามก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรเฉล่ียท่ี 200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั ส่งผลท าให้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยูท่ี่ 1 ปี 11 เดือน อตัราผลตอบแทนของโครงการ
เพิ่มข้ึนเป็น 36% โครงการน้ีจึงมีความเหมาะสมในการลงทุน  
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the feasibility of a project that improved the water 

recycling system of which processed water was fed to cooling towers.  Six aspects were assessed:  marketing, 
technical and engineering consideration, service, finance, environmental impacts and project sensitivity.  
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The results of the study showed that in the case of selling water at a rate of 25 baht per cubic metre 
and the estimated average quantity of water sold at 183 cubic metres per day, the payback period would be 2 
years and 2 months and Internal Rate of Return (IRR) would be 36%. From the project sensitivity analysis by 
changing the water quantity to be sold, it was found that if the recycled water was sold at the guaranteed 
minimum quantity of the shopping mall, 150 cubic metres per day, the payback period would increase to 2 years 
and 10 months and IRR would be 22%.  However, if the quantity of water was sold at the full capacity of the 
machine at 200 cubic metres per day, the payback period would decrease to 1 year and 11 months and IRR 
would be 36%. Therefore, it could be concluded that this project proved to be viable to invest.  
 

ทีม่าของปัญหา 
เน่ืองจากระบบส าหรับผลิตน ้ ารีไซเคิลของห้างสรรพสินคา้แห่งหน่ึง มีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 400-500 

ลูกบาศเ์มตร ต่อวนั ซ่ึงในปัจจุบนัน ้ารีไซเคิลท่ีน าไปใช ้เฉพาะท่ีหอ้งน ้าในส่วนของชกัโครกและการรดน ้าตน้ไม้
ของห้างสรรพสินคา้ ปริมาณอยู่ท่ี 250-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั จะเห็นได้ว่ามีส่วนต่างปริมาณน ้ าท่ีใช้และ
ปริมาณน ้ าท่ีผลิตไดอ้ยู่ท่ี 200-250 ลูกบาศก์เมตร ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าน ้ าในส่วนท่ีเหลือไปใช้ในกิจกรรม
อ่ืนๆ โดยจากขอ้มูลการใชน้ ้ าของห้างสรรพสินคา้ท่ีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นกรณีศึกษาในการวิจยัน้ี พบวา่ จุดท่ีใชน้ ้ าใน
ปริมาณมากท่ีสุดคือ น ้ าป้อนส าหรับหอผึ่งเยน็ (Make-Up water) ซ่ึงมีปริมาณในการใช้มากกว่าประมาณ 200 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยท่ีน ้าจะหมุนเวยีนอยูใ่นระบบแลกเปล่ียนความร้อนหรือ Condenser ของเคร่ืองท าความ
เยน็ (Chiller) ท่ีใช้ในระบบปรับอากาศของห้างสรรพสินคา้ โดยน ้ าจะตอ้งท าการปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่มเติม
ก่อน จึงสามารถใชเ้ป็นน ้าส าหรับป้อนหอผึ้งเยน็ได ้

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ลงทุนระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพิ่มเติม
เพื่อใหส้ามารถน าน ้ารีไซเคิลส่วนท่ีเหลือจากการใชเ้ดิม สามารถน ามาใชเ้ป็นน ้าป้อนส าหรับหอผึ่งเยน็ได ้

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนระบบผลิตน ้ารีไซเคิลเพิ่มเติมเพื่อเป็นน ้าส าหรับใชใ้นการ

เติมหอหล่อเยน็ 
2. เพื่อการตดัสินใจในการลงทุนท าระบบดงักล่าว วา่สมควรด าเนินการหรือไม่ 
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ขอบเขตงานการศึกษา 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบผลิตน ้ ารีไซเคิลเพิ่มเติมส าหรับน ้ าในส่วนของ Cooling 

Tower เท่านั้น ไม่รวมงานในส่วนการควบคุมระบบน ้าเสีย และผลิตน ้ารีไซเคิลในสัญญาเดิมท่ีมีมาคิดรวมดว้ย 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับผูศึ้กษาในโครงการน้ีว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่า
เหมาะสมกบัการลงทุนหรือไม่ ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตามหลกัวชิาการ 

 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องทีน่ ามาใช้ในการวจิัยนี ้ได้แก่ 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (ศุภรัชชยั วรรัตน์, 2548) ประกอบไปดว้ย 5 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 
1. การศึกษาดา้นการตลาด 

การศึกษาดา้นการตลาดน้ี ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยลดความเส่ียงและความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจลงทุนในโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาดา้นการตลาด จะศึกษาลงลึกถึงรายละเอียด 
ท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ อยา่งมีหลกัเกณฑ์และเช่ือถือได ้(ศุภรัชชยั วรรัตน์, 2548 : 2.1-
2.7)  

2. การศึกษาดา้นเทคนิคและวศิวกรรม 
ในขั้นตอนต่อมาของการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการก็คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อ

ศึกษาดูว่าการท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์ข้ึนมาจ าหน่าย มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือไม่ ปัญหาหรืออุปสรรค
อยา่งไรและมีหนทางท่ีจะแกปั้ญหาอยา่งไร (ศุภรัชชยั วรรัตน์, 2548 . 3.1-3.9)  

3. การศึกษาดา้นการบริหาร 
จุดประสงคห์ลกัของการศึกษาดา้นการบริหารคือ ตอ้งการมีองคก์รการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ซ่ึงจะช่วยใหก้ารด าเนินงานตามโครงการนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จ (ศุภรัชชยั วรรัตน์,2548 : 4.1-4.12 
4. การศึกษาดา้นการเงิน 

จุดประสงคส์ าคญัในการศึกษาดา้นการเงิน คือ ตอ้งการทราบวา่โครงการลงทุนมีความเหมาะสม
ดา้นการเงินอย่างไร (Financial Viable) โดยพิจารณาจากผลตอบแทนการลงทุน ผลการด าเนินงานสามารถคืน
ทุนไดใ้นระยะเวลาก่ีปี ฯลฯ (ศุภรัชชยั วรรัตน์,2548 : 5.1-5.9)ในเร่ืองน้ีโดยจะมีการวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุน 2 ประการดว้ยกนั คือ 

 
 

896



4.1 อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) 
อตัราผลตอบแทนการลงทุน เป็นอตัราส่วนท่ีท าให้การลงทุนปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับ

เท่ากับมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่าย หรือ IRR เป็นอตัราส่วนท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบันของรายรับจาก
โครงการเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของการลงทุน ดงันั้นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิจึงเท่ากบัศูนย ์

การค านวนหาอตัราส่วนลด การค านวนหา IRR น้ีเป็นวิธี trail and error โดยการเลือกอตัรา
ส่วนลดอตัราส่วนหน่ึงมาค านวน ถา้อตัราส่วนลดดงักล่าวท าให้มูลค่าปัจจุบนัเป็น(-) แสดงว่าอตัราส่วนลดท่ี
เลือกมามีค่าสูงเกินไป ในทางตรงกนัขา้ม หากมูลค่าปัจจุบนัเป็น(+) แสดงวา่อตัราส่วนลดนั้นมีค่าต ่าไป 

 4.2 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) 
เป็นท่ีทราบกันดีว่า หากการด าเนินงานได้รับผลตอบแทนคุ้มกับจ านวนเงินท่ีลงทุนได้

รวดเร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นการดีมากข้ึนเท่านั้น เพราะโอกาสเส่ียงต่อการขาดทุนในอนาคตมีนอ้ยลงและอีกประการ
หน่ึง ผูล้งทุนสามารถน าเงินทุนท่ีถอนคืนมาไดน้ี้ไปลงทุนหาผลประโยชน์ในกิจการอยา่งอ่ืนไดต่้อไป 

5. การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จะตอ้งพิจารณาครอบคลุมไปถึงผลกระทบต่อสภาวะ

แวดลอ้มดว้ยเช่นกนั เพราะมิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบกลายเป็นเหตุน ามาซ่ึงความลม้เหลวของโครงการได ้(ศุภ
รัชชยั วรรัตน์,2548 : 6.1-6.2) 
 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการทั้ง 5 ดา้นหลกัๆ ว่ามีโอกาสเป็นไปไดม้ากนอ้ย

เพียงใด ก่อนท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริง โดยให้ความส าคญักบัการศึกษาและวิเคราะห์ทางดา้นการเงินเป็นหลกั 
โดยวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนจากโครงการดงักล่าว เพื่อการตดัสินใจในการลงทุนท าโครงการดงักล่าววา่
สมควรด าเนินการหรือไม่ 

1. การศึกษาทางดา้นการตลาด 
ในการศึกษาขอ้มูลทางดา้นการตลาด ผูว้ิจยัไดท้  าการรวมรวมปริมาณการใชน้ ้ าในส่วนต่างๆ ของ

หา้งสรรพสินคา้ เพื่อเป็นขอ้มูลในการเลือกขนาดของระบบแสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที1่ กราฟแสดงปริมาณความตอ้งการน ้าในส่วนต่างๆ 
  
 โดยจากการศึกษาทางดา้นการตลาด ผูว้จิยัไดเ้ลือกก าลงัการผลิตของเคร่ืองท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 200 ลบ.
ม. ต่อวนั  
 2. การศึกษาทางดา้นเทคนิคและวศิวกรรม 

2.1 คุณภาพน ้าส าหรับป้อนหอผึ่งเยน็ 
ฟาวลิง เกิดจากน ้ าหล่อเย็นมีคุณภาพต ่าเพราะมีความกระด้าง แคลเซียมและแมกนีเซียม 

ไอออนทั้งสองจะรวมตวัไอออนคาร์บอเนตหรือไอออนซลัเฟต เป็นสารประกอบเกาะสะสมอยูท่ี่ผนงัของโลหะ
ของระบบน ้ าหล่อเยน็ ท าให้เกิดฟาวลิง แนวทางป้องกนัคือ ควบคุมคุณภาพน ้ าหล่อเยน็ให้ไดต้ามมาตรฐานโดย
ปรับสภาพน ้ าดว้ยระบบผลิตน ้ าอ่อน ระบบรีเวอร์สออสโมซิส เพื่อไม่ให้ความเขม้ขน้ของสารละลายสูงเกินกวา่
ค่ามาตรฐานจนท าใหเ้กิดฟาวลิง (อญัชลีพร วาริทสวสัด์ิ และคณะ, 2555)  

2.2 เทคโนโลยเีมมเบรน ส าหรับใชใ้นส่วนระบบหล่อเยน็ 
ระบบบ าบดัน ้าเพื่อเป็นน ้าป้อนส าหรับหอผึ่งเยน็ ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยเีมมเบรน RO ซ่ึง

สามารถกรองสารต่างๆ ท่ีมีขนาด 0.001-0.0001 ไมโครเมตรจึงสามารถกรอง สารละลายท่ีอยูใ่นน ้าได ้โดย
ระบบมีประสิทธิภาพในการก าจดัสารละลายน ้าไดม้ากกวา่ 90% (แสวง เกิดประทุม, 2552) 
  2.3 แผนผงัการท างานของระบบ 
 ระบบผลิตน ้ ารีไซเคิลโดย การกรองสารละลายในน ้ า (Reverse Osmosis System) จะถูกติดตั้ง
หลงัจากระบบรีไซเคิลเดิมท่ีมีอยูคื่อระบบ Ultrafiltration ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 แสดงแผนผงัการท างานของระบบ 

 
  2.4 แผนผงัโครงการ 
 ขนาดพื้นท่ีตั้งส าหรับระบบกรองสารละลายในน ้า (Reverse Osmosis System) โดยจะใชพ้ื้นท่ีตั้ง
บริเวณชั้นดาดฟ้า ซ่ึงเป็นหอ้งเก็บของเก่าของทางหา้งสรรพสินคา้ มีขนาดหอ้งอยูท่ี่ 10x7 เมตร แสดงดงัภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แสดงแผนผงัโครงการ 
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3. การศึกษาทางดา้นการบริหาร 
3.1 การก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ (Scheduling) 

ส าหรับโครงการเพิ่มเติมระบบกรองสารละลายในน ้ า (Reverse Osmosis System) ได้มีการ
ก าหนดแผนงานและระยะเวลาในการด าเนินการของโครงการเอาไวต้ามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดแผนงานของโครงการ 
ล าดบั แผนงานโครงการ ระยะเวลา ธ.ค.18 ม.ค. 19 ก.พ. 19 ม.ีค. 19 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 การเตรียมการวางแผนโครงการ 45 day                 

2 ก าหนดขอ้ตกลงทางดา้นสญัญา 30 day                 

3 ด าเนินการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 15 day                 

4 งานติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20 day                 

5 คดัเลือกบุคลากร ด าเนินการฝึกอบรม 35 day                 

6 ทดลองเดินเคร่ืองจกัร  7 day                 

7 เร่ิมท าการจ าหน่ายน ้ ากบัทางศูนยก์ารคา้
เตม็ก าลงั 

                 

 
3.2 รูปแบบการบริหาร 

ในการบริหารงาน และการด าเนินกิจการโครงการ จดัท าในรูปแบบของโครงสร้างองคก์ร 
(Organization Structure ) ดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 

แผนกวิศวกรรม ผู้จดักำรโครงกำร

หวัหน้ำงำนควบคมุระบบ

พนกังำนควบคมุระบบ

พนกังำนควบคมุระบบ

พนกังำนควบคมุระบบ (เพิ่มเตมิ)
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3.3 บุคลากร 
ต าแหน่งงานท่ีต้องการเพิ่มเติม คือพนักงานควบคุมระบบ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีการจ่าย

ค่าตอบแทน รายไดต่้อเดือน 15,000 บาท 

  
4. การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโครงการเพิ่มเติมระบบผลิตน ้ ารีไซเคิลจะส่งผลกระทบในเชิง
บวกเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีการหมุนเวียนน ้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย สามารถบ าบดั และน ากลบัมาใชใ้หม่
ไดท้ั้งหมด ลดการปล่อยน ้ าเสียออกสู่ภายนอกห้างสรรพสินคา้ เป็นไปตามแนวคิด Zero discharge หรือ การไม่
ทิ้งน ้า เป็นแนวทางการจดัการน ้ าใช ้และน ้าเสียภายในโรงงาน ตึกอาคาร ใหมี้ประสิทธิภาพ และไม่มีการระบาย
น ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ออกสู่แหล่งน ้า  

 
5. การศึกษาทางด้านการเงิน 

5.1 ประมาณเงินลงทุนของโครงการ 
5.1.1 ส่วนท่ีเป็นตน้ทุนสินทรัพยถ์าวรและค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินการตน้ทุนสินทรัพยถ์าวร ดงั

ตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 แสดงรายละเอียดของ การประมาณราคาระบบผลิตน ้ารีไซเคิล ขนาดก าลงัการผลิตไม่ นอ้ยกวา่ 200 
ลบ.ม. ต่อ วนั 

รายการ รายละเอยีด จ านวน หน่วย จ านวนเงิน (บาท) 

1 Pretreatment System 1.00 Set 78,067.00 

2 Reverse Osmosis System 1.00 Set 1,169,246.00 

3 RO Product Tank 1.00 Set 59,700.00 

4 Booster Pump 1.00 Set 173,940.00 

5 Piping work 1.00 L.S 250,037.00 

6 installation Work 1.00 L.S 130,000.00 

7 Transportation / Lifting 1.00 L.S 60,000.00 

8 Test Run & Commissioning 1.00 L.S 80,000.00 

 Total   2,000,990.00 
หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามราคาค่าวสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ 
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5.1.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
ต้นทุนการผลิตน ้ ารีไซเคิล ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  2 ส่วน คือ 

ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed Cost) และค่าใชจ่้ายแปรผนั (Variable Cost) แสดงดงัตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่4 แสดงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed Cost) 

ค่าใช้จ่ายคงที ่(Fixed Cost) ต่อเดือน (บาท) ต่อปี (บาท) 
เงินเดือน ค่าจา้งบุคลากร 15,000.00 180,000.00 
ค่าวเิคราะห์คุณภาพน ้า 7,000.00 84,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 5,000.00 60,000.00 

รวม 27,000.00 324,000.00 
 
ตารางที ่5 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ค่าใชจ่้ายแปรผนั (Variable Cost) 

ค่าใช้จ่ายแปรผนั (Variable Cost) ต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ต่อปี (บาท) 
( 150 ลบ.ม./วนั) 

ต่อปี (บาท) 
(200 ลบ.ม./วนั) 

1. Chemical operating cost 1.43 78,292.50 104,390.00 
2. Power consumption cost 3.13 171,367.50 228,490.00 
3. Media replacement / top up cost 0.64 35,040.00 46,720.00 
4. Membrane replacement cost  0.85 46,537.50 62,050.00 
5. Maintenance Cost 0.30 16,425.00 21,900.00 

รวม 6.35 347,662.50 463,550.00 
 

5.2 รายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุน / ก าหนดราคาขายน ้า 
เน่ืองจากปัจจุบนั ห้างสรรพสินคา้เสียค่าช าระน ้ าประปาส าหรับเติมเขา้ระบบ Cooling Tower 

ท่ีอตัรา 29 บาท / ลบ.ม. ซ่ึงเป็นอตัราสูงสุดท่ีคิดวา่จะสามารถจ าหน่ายน ้ าใหก้บัทางห้างสรรพสินคา้ได ้เน่ืองจาก
ความจูงใจในเสนอราคา จึงไดก้ าหนดราคาในการเสนออยูท่ี่ 25 บาท โดยมีระยะเวลาสัญญาในการจ าหน่ายน ้ าท่ี 
5 ปี  
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5.3 วเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนจากโครงการ  
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนเพิ่มเติมระบบผลิตน ้ ารีไซเคิล เพื่อเป็นน ้ าป้อน

ส าหรับหอผึ่งเยน็ ผูว้จิยัไดก้  าหนดราคาการจ าหน่ายน ้ าอยูท่ี่ 25 บาท ต่อ หน่วย และปริมาณน ้าท่ีจ  าหน่ายเป็นการ
ประมาณการจากค่าเฉล่ียของน ้ าท่ีป้อนเขา้สูงหอผึ่งเย็นยอ้นหลงั (อา้งอิง ตารางท่ี 3.2) ซ่ึงมีปริมาณอยู่ท่ี 183 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period) ของโครงการอยู่ท่ี 2 ปี 2 เดือน จากการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุนของโครงการจะพบวา่ โครงการมีจุดคุม้ทุนท่ี 2 ปี 2 เดือน ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีก าหนดในการท า
สัญญาจ าหน่ายน ้ ารีไซเคิลท่ี 5 ปี และ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อยูท่ี่ 36% ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกวา่ค่า 
MARR ท่ีทางผูบ้ริหารของบริษทัตั้งไวท่ี้ 20% โครงการนีจึ้งมีความเหมาะสมในการลงทุน  
 
ตารางที ่6 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  

ปีที่ รายรับ ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 

0  2,000,990.00 -2,000,990.00 -2,000,990.00 

1 1,669,875.00 748,148.25 921,726.75 -1,079,263.25 

2 1,669,875.00 748,148.25 921,726.75 -157,536.50 

3 1,669,875.00 748,148.25 921,726.75 764,190.25 

4 1,669,875.00 748,148.25 921,726.75 1,685,917.00 
5 1,669,875.00 748,148.25 921,726.75 2,607,643.75 

   IRR 36% 

 
5.4 วเิคราะห์ความไว 

ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ความไวของโครงการ โดยพิจารณา 2 ปัจจยั พบว่าถ้าปริมาณการ
จ าหน่ายน ้าลดลงเท่ากบัปริมาณการรับประกนัการรับซ้ือน ้าขั้นต ่าของทางศูนยก์ารคา้ท่ี 150 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
ส่งผลท าใหร้ะยะเวลาคืนทุน(Payback Period) อยูท่ี่ 2 ปี 10 เดือน อตัราผลตอบแทนของโครงการลดลง เหลือ 22 
% และในกรณีท่ีสามารถผลิตน ้ าได้สูงสุดตามก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรเฉล่ียท่ี 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 
ส่งผลท าให้ระยะเวลาคืนทุน(Payback Period) อยู่ท่ี 1 ปี 11 เดือน อตัราผลตอบแทนของโครงการเพิ่มข้ึนเป็น 
36% โครงการน้ีจึงมีความเหมาะสมในการลงทุน 
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ตารางที ่7 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  

 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
จากการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนเพิ่มเติมระบบผลิตน ้ ารีไซเคิล เพื่อเป็นน ้ าป้อนส าหรับ

หอผึ่งเยน็ มีความเป็นไปไดท้ั้งทางดา้นการเงิน ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคและวิศวกรรม มีความเป็นได้
ทางดา้นการตลาด ความเป็นไปไดท้างดา้นการบริหาร และความเป็นไปไดท้างดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน 

ในการด าเนินการ จะตอ้งท าการควบคุมปัจจยัท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อใหผ้ลประโยชน์สุทธิของโครงการ 
เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการลงทุนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความน่าลงทุนของโครงการ คือ 
1. ปริมาณน ้าท่ีผลิต และสามารถจ าหน่ายได ้ 

ในการน าเสนอ ผูว้จิยัคิดวา่ จ  าเป็นตอ้งก าหนดปริมาณน ้าขั้นต ่าท่ีศูนยก์ารคา้สามารถท าการรับซ้ือ
ได ้ซ่ึงในกรณีท่ี ทางศูนยก์ารคา้รับซ้ือไม่ถึงหน่วยท่ีก าหนด อาจตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บขั้นต ่า เพื่อให้
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้

 
 
 

รายการ รายละเอียด อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ 

(IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) 

1 ปริมาณการจ าหน่ายน ้ า ตามการคาดการณ์ท่ี 185 ลบ.ม. 
ต่อวนั 

36% 2 ปี 2 เดือน 

2 กรณีท่ีผลิตน ้ าไดสู้งสุดตามก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร 
ท่ี 200 ลูกบาศกเ์มตร ต่อวนั  

43% 1 ปี 11 เดือน 

3 กรณีท่ีมีการจ าหน่าย ตามการรับประกนัปริมาณการซ้ือ
น ้าขั้นต ่าของทางศูนยก์ารคา้ท่ี 150 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

22% 2 ปี 10 เดือน 
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2. อตัราการจ าหน่ายน ้าต่อหน่วย 
ในการน าเสนออตัราการจ าหน่ายน ้ าต่อหน่วย อาจมีการต่อรองจากทางศูนยก์ารคา้ เพื่อให้ไดร้าคา

ท่ีต ่าท่ีสุด โดยความเหมาะสมของราคา ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาของสัญญาท่ีเกิดข้ึนดว้ย โดยผูว้ิจยัคิดวา่ ถา้ราคาขาย
ต ่ากวา่ 20 บาท ต่อหน่วย โครงการจะไม่น่าลงทุน เน่ืองจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  

3. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ในกรณีท่ีสูงข้ึน ส่งผลกระทบทางดา้นการเงินของโครงการอยา่งมาก 

ซ่ึงในการควบคุมระบบ ปัจจยัท่ีส่งผลท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสูง เป็นผลมาจาก การควบคุมคุณภาพ
น ้ าก่อนเขา้ระบบ และประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งดูแลระบบเป็นอยา่งดี และมี
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งเหมาะสม เพื่อใหร้ะบบท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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