
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนของธุรกิจ
ประเภทเคร่ืองดืม่สกัดเยน็จากผักและผลไม้เพือ่สุขภาพ

ผลการศึกษา
โครงการมีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากมลูค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน

(NPV) ของโครงการเท่ากับ 9,425,296.83 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) เท่ากับ 1,473.47% และใชร้ะยะเวลาในการคืนทนุ 1 เดือน ซึ่งผลจากตวัชีว้ัด
ความคุม้ค่าของโครงการทัง้ 3 ดา้น ลว้นใหผ้ลวิเคราะหเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
โครงการมีความคุม้ค่าและน่าลงทุนเพราะมลูค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนมีค่า
มากกว่าศูนยแ์ละอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด
โครงการ (WACC) คือ รอ้ยละ 3.8434 และระยะเวลาคืนทนุเร็วกว่าระยะเวลาคืนทุน
เป้าหมาย 

ส  าหรบัผลการวเิคราะหปั์จจยัความออ่นไหวของโครงการที่สง่ผลกระทบตอ่
กระแสเงินสดและสถานะภาพทางการเงินโดยพิจารณาจากปัจจยั 3 ดา้น คือ ดา้น
ตน้ทนุคา่วตัถดุิบผกัและผลไมท้ี่เป็นตน้ทนุหลกัของโครงการ ดา้นปริมาณการขาย และ 
ดา้นอตัราการเติบโตของโครงการ พบว่า ปัจจยัดา้นปริมาณการขายมีความอ่อนไหว
มากที่สดุ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นตน้ทนุคา่วตัถดุิบผกัและผลไม ้และปัจจยัดา้นอตัรา
การเจรญิเติบโตของโครงการมีความออ่นไหวนอ้ยที่สดุ

ที่มาและความส าคัญ
ในอดีตคนไทยสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสม คือนิยมบริโภคเครื่องดื่มเติมน า้ตาลซึ่ง
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ พบว่าสัดส่วนมูลค่าตลาด
ของเครื่องดื่มพรอ้มดื่มชนิดเติมน า้ตาล มีมลูค่าสูง
กว่ามลูค่าของตลาดน า้เปล่าบรรจขุวด และผู้ผลิต
เครื่องดื่มเติมน า้ตาลลว้นผสมน า้ตาลในปริมาณ
มากกว่าที่ร่างกายตอ้งการ เพื่อใหไ้ดร้สชาติที่ถูก
ปากผู้บริโภค แต่กระแสรักสุขภาพและสังคม
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ต้องการบริโภคอาหารที่ มี
ประโยชนแ์ละดีต่อสุขภาพ ดังนัน้ตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากผักและผลไม้เพื่อ
สุขภาพปราศจากน า้ตาลหรือมีน า้ตาลในปริมาณ
น้อยเป็นที่ต ้องการและน่าจะเติบโตได้ดีเพราะ
สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ผูบ้ริโภคที่รกัสุขภาพและตอ้งการความเป็นอยู่ที่ดี 
(Health and Wellness)

ข้อเสนอแนะจากโครงการที่ท าการศึกษา
1.การวิเคราะหด์า้นการเงิน ควรระมดัระวงัเรื่องการบนัทึกรายการ
และชีแ้จงรายละเอียดการตัง้สมมตุิฐานการเงิน  ปริมาณการขาย 
ระยะเวลาของโครงการ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณ เพราะมี
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนัในการค านวณและวิเคราะหค์่าดชันีทาง
การเงินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุในโครงการ
2. การเลือกปัจจัยที่คาดว่าหากผันผวนจะเกิดความเสี่ยงต่อ
โครงการในอนาคตแต่ละโครงการอาจมีปัจจัยที่มีความอ่อนไหว
แตกต่างกนั
3. ลกัษณะการค านวณอตัราความเสื่อมส่งผลทัง้ต่อการคิดลดภาษี
และส่งผลต่อรายรบัของโครงการผูล้งทนุควรเลือกวิธีค านวณอตัรา
ค่าเสื่อมราคาใหเ้หมาะสมกบัแต่ละโครงการ
4. นอกจากการวิเคราะหท์างการเงินและความอ่อนไหวยังมีส่วน
คัดกรองดา้นอื่นๆที่ใช้ส  าหรับการตัดสินใจเลือกลงทุน เช่น การ
วิเคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการตลาด การวิเคราะห์ SWOT ที่นกั
ลงทนุควรใหค้วามส าคญั

วัตถุประสงคข์องการศึกษา
1.เพ่ือศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงิน
2.เพื่อศึกษาจุดคุม้ทุนและระยะเวลาคืนทนุจากการลงทุนธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จากผกัและผลไมส้กดัเย็น
3.เพื่อศึกษาความอ่อนไหวที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผักและ
ผลไมส้กดัเย็น

1. ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data)
ไ ด้ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษณ์
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ
เครื่องดื่มจากผักและผลไม้
ที่อยู่ ในตลาด จ านวน 5
ราย เก่ียวกับลักษณทั่วไป
ของตลาดเครื่องดื่มจากผัก
แ ล ะ ผ ล ไ ม้  เ ช่ น 
กระบวนการผลิต ต้นทุน 
อตัราค่าจา้งพนักงาน และ
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
โดยขอ้มูลที่เป็นตัวเลขนั้น 
จะถกูน ามาหาคา่เฉลี่ย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data)
ได้จากการค้นคว้าจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง และรายงายวิจัย
สิ่งตีพิมพ์

การพิจารณาถึงจดุคุม้ทนุ 
(Breakeven Analysis) 

ระยะเวลาคนืทนุ 
(Payback Period: PB) 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของ

ผลตอบแทน (Net Present 
Value: NPV) ผลตอบแทน
ภายในโครงการ (Internal 

Rate of Return: IRR)

ศกึษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์
ค ว า ม อ่ อ น ไ ห ว 
(Sensitivity Analysis) 
โดยการพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาว่า
ผลประโยชนข์องโครงการ
ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การวัดความคุ้มค่าของ
การล งทุนที่ ก  าหนดไว้
หรอืไม ่จะท าการวิเคราะห์
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่
คาดการณว์่ามีความเสี่ยง 
ทีละตวั โดยใหต้วัแปรอ่ืนๆ 
มี ค่ า ค ง ที แ ล ะ ดู ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของ NPV 
และ IRR ซึ่งโครงการที่ไม่
มีความอ่อนไหว หมายถึง
โครงการที่ใหค้่า NPV มี
ค่า เท่าเดิมเสมอ แม้ว่ า
ปั จ จั ย ด้ า น ต่ า ง ๆ  จ ะ
เปลี่ยนแปลงขึน้หรอืลง

วิธีการศึกษา
การวิเคราะหโ์ครงการ

ภายใต้สภาวะความเส่ียงทฤษฎทีางการเงนิ 
การเก็บรวบรวม

ข้อมูล
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้อิสระเล่มน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนของธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืม
สกดัเยน็จากผกัและผลไมเ้พ่ือสุขภาพ เลือกพิจารณาการลงทุนในอาคารส านกังานว่องวานิช คอมเพลก็ ถนนพระราม 9 เขตห้วย
ขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 
การศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืมจากผกัและผลไมท่ี้

อยูใ่นตลาด การส ารวจภาพแวดลอ้ม และ สงัเกตการณ์โดยบนัทึกเวลาและจ านวนผูส้ญัจรผา่นหนา้ร้าน  รวมทั้งศึกษาขอ้มูลทุติย
ภูมิท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดโ้ครงการ จากการคน้ควา้ผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงายวิจยัส่ิง
ตีพิมพ ์ขอ้มูลทั้งสองประเภท ถูกน ามาใชวิ้เคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือหาตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ เกณฑก์ารตดัสินใจ
ใชข้อ้มูลปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ และระยะเวลาคืนทุน รวมทั้งท าการทดสอบค่าความเปล่ียนแปลง
เพื่อดูความเส่ียงของโครงการดว้ย 

 
ผลการศึกษาพบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน (NPV)  ของโครงการเท่ากบั 9,425,296.83 บาท มี

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบั 1,473.47% และใชร้ะยะเวลาในการคืนทุน 1 เดือน แสดงว่าโครงการมีความ
คุม้ค่าและน่าลงทุนเพราะมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนมีค่ามากกว่าศูนยแ์ละอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่า
มากกว่าอตัราคิดลดโครงการ (WACC) คือ ร้อยละ 3.8434 และระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่าระยะเวลาคืนทุนเป้าหมาย  นอกจากนั้น
ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยพิจารณาจากปัจจยั 3 ดา้น คือ ดา้นตน้ทุนค่าวตัถุดิบผกัและผลไมท่ี้เป็นตน้ทุนหลกัของ
โครงการ ดา้นปริมาณการขาย และ ดา้นอตัราการเติบโตของโครงการ พบวา่ ปัจจยัดา้นปริมาณการขายมีความอ่อนไหวมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นตน้ทุนค่าวตัถุดิบผกัและผลไม ้และปัจจยัดา้นอตัราการเจริญเติบโตของโครงการมีความอ่อนไหวน้อย
ท่ีสุด 
 

ค าส าคญั: ตดัสินใจเลือกลงทุน, ประเมินโครงการ, เคร่ืองด่ืมสกดัเยน็จากผกัและผลไม ้
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      ABSTRACT 
 
 The objectives of the study were to study the financial feasibility and to study sensitivity analysis of investment Cold 
Pressed Juices Business at Vongvanij Building in Bangkok.  
 

The Project used primary data from interview with owners of juices business, environment survey and observation by 
time record and headcount. The secondary data were obtained from related websites, documents and research papers. Both data 
types were utilized in quantitative analysis of cost and benefit of the project including Weighted Average Cost of Capital 
(WACC). The decision criteria were based on Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Pay Back Period. 
Finally, Sensitivity Analysis was performed to deal with risk and uncertainty. 

 
The result of the study showed that the project’s Net Present Value (NPV) is Baht 9,425,296.83, Internal Rate of 

Return is 1,473.47% and Pay Back Period is a month. Therefore, this project was worthwhile to invest since Net Present Value 
more than Zero, Internal Rate of Return more than 3.8434% and Pay Back Period less 3 months. Moreover, the result of the 
Sensitivity Analysis study including change of 3 factors; fruit and vegetable cost, sales, and growth rate indicated that sales is 
the most sensitive factor. Next, Sensitive factors are fruit and vegetable cost and growth rate respectively. 
  
 
Keyword: Investment decisions, Feasibility and Cold Pressed Juices 
 


