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หัวขอวิทยานพินธ  การวิเคราะหทางการเงินโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
ช่ือผูเขียน   รัฐกาญจน  เกดิมั่น 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.บรรเทิง มาแสง 
สาขาวิชา   เศรษฐศาสตร(ธุรกิจ) 
ปการศึกษา   2549 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานปที่ 1 (2547) ของ
โครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 2) วิเคราะหทางการเงินของโครงการฯ 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ สวนใหญไดมาจากการประปานครหลวง การประเมินผล
การดําเนินงานมีประเด็นหลักที่จะศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นคือ การผลิต (Production) 
ตนทุนการผลิต (Costs of Production) และกําไรสุทธิ (Net Profits) สวนการวิเคราะหทางการเงิน
ของโครงการจะใชวิธีวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ (Analysis of Project Cost and 
Benefit) และใชมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เปนหลักเกณฑ 
(Criteria) ในการประเมินอัตรากําไร (Profitability) ของโครงการ  การวิเคราะหใชราคาคงที่ 
(Constant Price) โดยใชป 2548 เปนปฐาน (Base Year)  เพื่อใหสอดคลองกับราคาคงที่ การ
วิเคราะหจึงใชอัตราคิดลดที่แทจริง (Real discount rate)  ที่ 2.5 % และในการวิเคราะหกําหนด
ระยะเวลาของโครงการเทากับ 10 ป 
 จากการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในปที่ 1 พบวา 

(1) โครงการมีกําลังผลิตสูงสุด (Maximum capacity) เทากับ 20,000 ขวดตอวัน หรือ  
5.28 ลานขวดตอป 

(2) โครงการเริ่มทําการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2547 ผลผลิตรวมทั้งปเทากับ 1,499,964 
ขวด หรือเฉลี่ยวันละ 11,363 ขวด  

(3) โครงการกําหนดราคาขายไวขวดละ 2.80 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
(4) ในป 2547 ยอดขายรวมทั้งสิ้น 1,403,088 ขวด มูลคายอดขายคิดเปนเงิน 

3,928,642.40 บาท โดยมียอดขายเฉลี่ยวันละ 10,629 ขวด 
(5) ตนทุนการผลิตในป 2547 คิดเปนเงินขวดละ 3.22 บาท เปนตนทุนคงที่เทากับ 0.38 

บาท และเปนตนทุนผันแปรขวดละ 2.84 บาท 
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(6) ในป 2547 โครงการไดกําไรสุทธิขวดละ -0.42 บาท หรือขาดทุนขวดละ 0.42 บาท 
สาเหตุการขาดทุนมาจากการกําหนดราคาขายไวต่ํา ยอดขายตอวันต่ํา และตนทุนคงที่สูงเพราะกําลัง
ผลิตตอวันต่ํา 

จากผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการพบวา 
(1) ผลการวิเคราะหกรณีฐาน (Base Case) ที่อัตราคิดลดที่แทจริง (Real Discount Rate)     

2.5 % ไดคา NPV = -5,274,038 บาท ไดคา IRR < 0 โครงการใหผลไมคุมคาตอการลงทุน 
(2) ผลการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) โดยกําหนดราคาขายเพิ่มขึ้น 5% 

10%  และ 15% ไดคา NPV เทากับ -736,556 บาท 3,800,925 บาท และ 8,338,406 บาท ตามลําดับ 
และไดคา IRR เทากับ 0 %  9.384 % และ 16.876 % ตามลําดับ เมื่อกําหนดราคาขายเพิ่มขึ้น 10 % 
โครงการมีอัตราผลกําไรที่คุมคาตอการลงทุน 

จากการคํานวณ Switching Value ผลปรากฎวาไดคา SVC เทากับ 0 % , 3.81 % และ 
7.99 % และไดคา SVB เทากับ 0 %  3.96 % และ 8.68 % ตามลําดับ แสดงวาโครงการมีความเสี่ยง
สูงทั้งในดานตนทุน และผลประโยชนของโครงการ   
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ABSTRACT 
 

The major purposes of this research were 1) to evaluate the first-year performance 
(2004) of the bottled water production project carried out by Metropolitan Waterworks Authority 
of Thailand and 2) to undertake a financial analysis of the investment project.  The data used were 
the secondary data largely obtained from Metropolitan Waterworks Authority. The main topics 
which were investigated, analyzed and discussed included Production of bottled water, 
manufacturing cost and net profit. The financial analysis of the project was manipulated by 
Analysis of Project Cost and Benefit. The Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return 
(IRR) were utilized as the criteria for estimating the profitability of the project.  In addition, the 
constant price was used for analyzing the financial investment project, having the year 2005 as 
the base year to be congruent with the constant price. As a result, the real discount rate at 2.5% 
and a 10-year duration of the project life were used for this financial analysis. 

 
According to the results of evaluating the project management, the findings were as 

follows: 
         1. The maximum capacity of this bottled water production was 20,000 bottles per day 
or  5.28  million bottles per annum. 
         2. The all-year round production of this project, starting in July 2004, was 1,499,964 
bottles or 11,363 bottles per day on average. 
         3. the bottled water was priced at ฿2.8 each excluding value added tax or VAT. 

4. The total sales of 2004 were 1,403,088 bottles which cost ฿3,928,642.40 in total  
with the average sale of 10,629 bottles per day. 
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         5. The manufacturing cost of 2004 was ฿3.22 a bottle; the fixed cost was 
฿0.38 and the variable cost was ฿ 2.84 a bottle. 
         6. In 2004 the project posted the net profit of ฿ -0.42 or net loss of ฿ 0.42 a bottle 
resulting from low price, low daily sales and high fixed cost due to low capacity of production. 
         The results of financial analysis of the project revealed that: 
         1. The results of base case analysis at which the real discount rate was 2.5%. The 
value of NPV was ฿ -5,274,038, and as a result, IRR < 0. In other words, the project could not 
yield the profits. 
          2. According to the results of  sensitivity analysis , the price rise at 5%, 10% and 
15% of which the NPV values were  ฿ -736,556,  ฿3,800,925 and ฿ 8,338,406 respectively and 
the IRR values were 0%, 9.384% and 16.876% respectively. When the sale price was increased at 
10%, the project was financially viable. 
         According to the computation of the switching value, the value of SVC was 
0% ,3.81% and 7.99% and SVB was 0%, 3.96% and 8.68% respectively. This indicated that the 
project was faced with high - risks  of the manufacturing cost and the return on investment of the 
project. 
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บทที่ 1 
 บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัของปญหา 

น้ําประปาเปนน้ําดื่มที่สะอาดที่รัฐจัดหาใหกับชุมชน และมีขอบเขตการบริการอยาง
กวางขวาง แตยังไมสามารถสรางความมั่นใจใหกับประชาชนที่จะใชบริโภคโดยตรงเทาที่ควร 
นอกจากนี้น้ําประปายังไมสะดวกในการพกพาไปดื่มนอกบาน ดังนั้นธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดใน
ประเทศไทยจึงไดกอกําเนิดขึ้นมา ตั้งแตป 2499 (“น้ําดื่มบรรจุขวด: ธุรกิจธรรมดาที่นาสนใจ” . 
สรุปขาวธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย,21,15, สิงหาคม 2533:8-13) และตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธุรกิจ
ประเภทนี้ไดขยายตัวตามลําดับ และยังพอมีชองทางใหผูที่สนใจเขามาลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นได
อีก เนื่องจากมีปจจัยเกื้อหนุนอยูหลายประการ อาทิ ชีวิตประจําวันที่เรงรีบ หรือความไมสะดวก
หากจะพกพานําน้ําจากบานไปดื่มนอกบาน ไมวาจะเปนในสถานที่ทํางาน การทานอาหารนอกบาน 
สถานที่บันเทิง หรือแมแตการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ  จากสภาพการณเชนนี้ จึงไดมีผูริเร่ิมผลิต
น้ําดื่มบรรจุขวดออกมาจําหนาย และโฆษณาวาเปนน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์พรอมที่จะดื่มไดโดยสะดวก
และปลอดภัยกวาน้ําดื่มจากแหลงอ่ืน ๆ น้ําดื่มบรรจุขวดมีช่ือเรียกเปนทางการวา “น้ําบริโภคบรรจุ
ขวด” กลายเปนสินคาที่มีการแขงขันดานการตลาดกันอยางกวางขวาง และมีจําหนายแพรหลายไป
ทุกหนแหง ซ่ึงกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับครัวเรือนที่จะตองหาซื้อไวดื่มประจําวัน    

ถึงแมวาธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดเกิดขึ้นในประเทศไทยมามากกวา 40 ป แตขอมูลดาน
อุปสงค และอุปทานของการใชน้ําดื่มบรรจุขวดยังมีคอนขางจํากัด จากขอมูลที่รวมรวบและ
ประมาณการโดยสํานักงานวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทยพบวา ปริมาณการผลิตของน้ําดื่มบรรจุ
ขวดในป 2545 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากป 2544 สูงถึงรอยละ 10.9 ตั้งแตป 2546 จนถึง
ประมาณการป 2548 อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เปนรอยละ 4.5 
รอยละ 3.9 และรอยละ 2.5 ตามลําดับ ซ่ึงในลักษณะเดียวกัน ปริมาณการจําหนายของน้ําดื่มบรรจุ
ขวด มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในป 2545 สูงถึงรอยละ 10.7  และตั้งแตป 2546 จนถึงป
ประมาณการ 2548 อัตราการเปลี่ยนแปลงการจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเปนรอย
ละ 4.7  รอยละ 3.8 และรอยละ 2.9  
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ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแนวโนมในป 2548 ตลาดน้ําดื่มยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปกอน 
เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับความสะอาด และคํานึงถึงประโยชนของการดื่มน้ํามากขึ้น แต
เนื่องจากผูผลิตรายเล็ก รายใหญมากราย จึงคาดวาปริมาณการผลิตตลอดป 2548 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 
2.5 

ตารางที่ 1.1 ปริมาณผลผลิต และปริมาณการจําหนาย น้ําดื่มบรรจุขวด ป พ.ศ. 2544 -2548 
เครื่องชี้ที่สําคัญ 2544 2545 2546 2547e 2548e 

ปริมาณการผลิต(ลานลิตร) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณการจําหนาย (ลานลิตร) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

2,300 
-2.1 

2,280 
-1.7 

2,550 
10.9 

2,530 
10.7 

2,665 
4.5 

2,660 
4.7 

2,770 
3.9 

2,750 
3.8 

2,840 
2.5 

2,830 
2.9 

 
หมายเหต:ุ  e = ตัวเลขประมาณการโดยสํานักงานวิจยัธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ที่มา : รวบรวมโดยสํานักงานวิจยัธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 

จากการศึกษาสวนแบงการตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดในป 2546 โดยพิจารณาจากบรรจุ
ภัณฑพบวาน้ําดื่มประเภทขวดขาวขุนมีสวนแบงการตลาดรอยละ 35.5 ขวดพลาสติกใสมีสวนแบง
ทางการตลาดรอยละ 34.5  ขวดแกวมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 20 และขวดน้ําแกลลอนมีสวน
แบงทางการตลาดรอยละ 10  ดังภาพที่ 1.1 ในป 2547 การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เนื่องจากมีการแขงขันมากขึ้น ทั้งจากน้ําดื่มและเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยน้ําขวดพลาสติกใสจะทดแทน
ขวดขาวขุนมากขึ้น ผูผลิตรายใหญไดแก เครือบุญรอด(น้ําสิงห) และ บจก.ไทยน้ําทิพย (น้ําทิพย) 
(www.cb.ktb.co.th) 
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สวนแบงการตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด ป 2546

ขวดนํ้าแกลลอน
10.0%

ขวดขาวขุน
35.5%

ขวดแกว
20.0%

ขวดพลาสติกใส
34.5%

 
ภาพที่ 1.1 แสดงสวนแบงการตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด ป 2546 

ที่มา : รวบรวมโดยสํานักงานวิจยัธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 

การประปานครหลวง (กปน.) เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประปา
นครหลวง พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจจัดหาแหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อใช
ในการประปา รวมทั้งผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตทองที่
ดังกลาว นอกจากนี้ยังดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกันหรือเปนประโยชนแกการประปา 

นโยบายหลักของการประปานครหลวง คือ การจัดจายน้ําประปาใหกับประชาชนอยาง
เพียงพอและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกันนั้นจะตองหารายไดเพิ่มและลดรายจายเพื่อให
สามารถลงทุนขยายงานตอไปไดโดยมิตองเปนภาระแกรัฐบาล  

การประปานครหลวง เปนผูผลิตและจําหนายน้ําประปาคุณภาพมาตรฐานองคการ
อนามัยโลก (WHO) ใหกับครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้การประปานครหลวงไดดําเนิน  คือการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด 600  
ซี.ซี. โดยใชเครื่องหมายตราราชการของการประปานครหลวง สําหรับแจกจายใหแกประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอนจากเหตุการณอุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ รวมไปถึงงานการกุศลที่
ภาครัฐจัดขึ้นอยางตอเนื่อง นับวาหนวยงานมีความพรอมหลายดานที่จะลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
จําหนายในตลาด คือ 
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 (1) มีวัตถุดิบหรือน้ําสะอาดที่ไดมาตรฐานพรอมที่จะผลิตเปนน้ําดิ่มบรรจุขวดอยาง
เพียงพอ 
 (2) มีสํานักงานประปาสาขาครอบคลุมในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  ซ่ึงอยูใกลกับ
แหลงผูบริโภค พรอมที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนายใหกับผูบริโภค 
 (3) มีพนักงานที่เชี่ยวชาญดานการผลิตอยางเพียงพอ 
 (4) กําลังการผลิตสามารถเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว เมื่อจํานวนอุปสงคเพิ่มขึ้น 

 (5) การซอมบํารุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะมีบุคลากร
ที่มีความชํานาญดานการผลิตน้ําประปา และการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด เพื่อสาธารณประโยชนเปน
ประจํา 
 (6) ความเสี่ยง และความไมแนนอน ดานการผลิตต่ํามาก เพราะมีความสามารถดาน
เทคนิค และการจัดการ 
 (7) มีหองปฏิบัติการ (Lab) ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025 จาก สมอ. 
 (8) มีนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญ เฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อนํามาใชในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด   
 (9) มีที่ดิน มีอาคารพรอมที่จะจัดสรรเปนสถานที่เก็บสินคาคงคลัง 

(10) โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ถูกตองตรงตามมาตรฐาน GMP 
 

 ดังนั้นการประปานครหลวงจึงไดเร่ิมดําเนินการ “โครงการลงทุนผลิตและจําหนายน้ํา
ดื่มบรรจุขวด” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มทางเลือกใหประชาชน ซ้ือน้ํา
ดื่มคุณภาพดี สะดวกพกพา ราคาประหยัด   มีการควบคุมมาตรฐานอยางเขมงวดในกระบวนการ
ผลิตน้ําประปา ตามมาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 
รับรองโดยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    

น้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง ตามโครงการนี้เปนน้ําดื่มที่ผานการฆาเชื้อ
โรคดวยโอโซนบรรจุในขวด PET ขนาด 600 ซี.ซี.  ใชช่ือทางการคาวา “ปาปา” (PAPA) เฉพาะป
แรกโครงการกําหนดกําลังผลิตไววันละ 20,000 ขวด และไดวางจําหนาย 16 แหงไดแก 

1. โรงงานผลิตน้ํา สํานักงานใหญ   ถนนประชาชื่น 
2. สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากน้ํา 
3. สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง 
4. สํานักงานประปาสาขาพระโขนง  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง 
5. สํานักงานประปาสาขาแมนศรี  ถนนนครไชยศรี   แขวงสามเสนใน 
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6. สํานักงานประปาสาขาพญาไท  ถนนวภิาวด-ีรังสิต   แขวงลาดยาว 
7. สํานักงานประปาสาขาทุงมหาเมฆ  ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ 
8. สํานักงานประปาสาขาลาดพราว  ถนนประชาอุทิศ  เขตวังทองหลาง 
9. สํานักงานประปาสาขานนทบุรี  ถนนสนามบินน้ํา  ตําบลทาทราย 
10. สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ถนนประชาชื่น  แขวงลาดยาว 
11. สํานักงานประปาสาขาบางเขน   ถนนแจงวัฒนะ   แขวงอนุสาวรีย 
12. สํานักงานประปาสาขามีนบุรี  ถนนรามคําแหง   มีนบุรี 
13. สํานักงานประปาสาขาตากสิน  ถนนพระราม 2   แขวงบางมด 
14. สํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงบานชางหลอ 
15. สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ 
16. สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง ตําบลโสนลอย  อําเภอบางบัวทอง 

 
โครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง ไดกําเนิดจากแนวคิด

ที่วาตลาดหรืออุปสงคน้ําดื่มบรรจุขวดมีปริมาณมาก  การประปานครหลวงสามารถแบงสวนแบง
การตลาดได และเห็นวามีความพรอมทางเทคนิคในหลาย ๆ ดาน จึงไดลงทุนทําการผลิต แตไมมี
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินเพื่อประเมินอัตราผลกําไร ที่จะไดจากการลงทุน ดังนั้นใน
การศึกษานี้จําเปนที่จะตองทําการประเมินผลการผลิต ตลาด และการจัดการ นําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุงแผนการตลาด และแผนการผลิตของโครงการ รวมทั้งวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
ของโครงการที่ปรับปรุงแลว 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน ของโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
1.2.2  เพื่อวิเคราะหโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด และพยากรณ

อุปสงคโครงการลงทุนน้ําดื่มบรรจุขวด   
1.2.3 เพื่อวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุนผลิตน้ําบรรจุขวด     ตลอดอายุ

โครงการ 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1  ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด และขอ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงโครงการ 
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1.3.2  ทําใหทราบถึงโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด   และใชเปน
ขอมูลในการพิจารณาวางแผนการผลิต และโอกาสที่จะตรึงราคาน้ําดื่มบรรจุขวด 

1.3.3 ทําใหทราบผลการวิเคราะหทางการเงิน และขอมูลที่ได จะชวยนักบริหาร
ประกอบการตัดสินใจ และใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข โครงการลงทุนผลิตน้ําดื่ม
บรรจุขวดในปตอ ๆ ไป 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตในการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้  จะประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา
ของโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด  วิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ การ
ประเมินผลการดําเนิน งานจะมีขอบเขตเฉพาะดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ที่
เกิดขึ้นเฉพาะในชวงปแรกของโครงการ สวนการวิเคราะหทางการเงินจะครอบคลุมถึง การ
วิเคราะหความสามารถในการทํากําไร โดยใชหลักเกณฑการประเมินคือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) การวิเคราะหความไว การวิเคราะหจุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุน 
และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของโครงการ  นอกจากนี้จะศึกษาโครงสรางตลาด
อุตสาหกรรมน้ําดื่ม รวมทั้งเสนอกลยุทธการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และในการศึกษานี้จะกําหนด
ชวงเวลาการวิเคราะหไว 10 ป คือป พ.ศ. 2547 – 2556 ตามอายุของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต  
 
1.5 วิธีการศึกษา 
     1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมลู 

         ในการศึกษานี้จะใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากเอกสาร 
รายงาน งานวิจัยตาง ๆ หนังสือ ส่ิงพิมพ รายงานการประชุม รายงานสถิติตาง ๆ ขอมูลการลงทุน
ทางการเงินของการประปานครหลวง ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐและ
เอกชน  

  1.5.2 การวิเคราะหขอมูล 
1) วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการอธิบายถึงกระบวนการ 

การจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวด การบริหารจัดการ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินการของ
โครงการ 

2) วิเคราะหเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) จะใชวัดผลการดําเนินงานดาน
ธุรกิจของโครงการ สวนการวิเคราะหโครงการทางการเงิน ซ่ึงเปนการวัดความสามารถในการทํา
กําไรของโครงการฯ  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  2.1.1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

ตนทุน (Cost) ตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึง คาใชจายที่เปนตัวเงินทั้งหมดที่
ผูผลิตจายออกไปเพื่อซ้ือปจจัยการผลิต  ซ่ึงเปนรายจายที่จายออกไปใหเห็นเปนตัวเงินจริง ๆ เรียกวา 
ตนทุนที่มองเห็นได (Explicit Cost) และตนทุนบางประการที่จายออกไปอยางเห็นไมชัดเจน 
เรียกวา ตนทุนจําบัง (Implicit Cost) เชน คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซ่ึงหมายถึงเมื่อนําเอา
ปจจัยการผลิตไปใชในการผลิตสินคาอยางหนึ่ง ปจจัยการผลิตสวนนั้นก็จะหมดโอกาสที่จะนําเอา
ไปใชประโยชนอยางอื่นอีก  ดังนั้นผูผลิตสินคาที่นําเอาปจจัยการผลิตสวนที่เปนของตนมาทําการ
ผลิตก็จะตองคํานวณผลตอบแทนใหกับปจจัยนั้น ๆ ดวย นอกจากนั้นยังเปนการรวมเอาคาเสื่อม
ราคา (Depreciation) ของอุปกรณตาง ๆ ที่นํามาใชในการผลิต ซ่ึงถึงแมวาจะไมทําการผลิตเลย 
อุปกรณตาง ๆ เหลานี้ก็ตองเสื่อมคุณภาพไปตามเวลา  

ตามหลักการที่วาในการใชปจจัยเพื่อการผลิตใด ๆ ก็ตามยอมจะตองมีคาใชจาย
เกิดขึ้น คาใชจายดังกลาวนี้จะเปนคาใชจายที่เปนตัวเงิน และคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิต
คาใชจายซึ่งเกิดจากการใชปจจัยการผลิตจึงหมายถึง ตนทุนของการผลิต ซ่ึงจะมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับจํานวนสินคาที่ผลิตโดยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และจํานวนสินคาที่ผลิตจะมาก
นอยเพียงใดจะขึ้นอยูกับวาเปนการผลิตในระยะสั้นหรือระยะยาว ดังนั้นในการวิเคราะหตนทุนจึง
แบงการวิเคราะหออกตามระยะเวลาได 2 ระยะ คือ ระยะสั้น และระยะยาว (ศรัณย, 2532; 
Derbertin,1987)การผลิตในระยะสั้น (Short-run Period) หมายถึง ระยะเวลาการผลิตที่ผูผลิตไม
สามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตบางอยางไดเมื่อตองการขยายปริมาณการผลิตออกไป เชน ที่ดิน 
ขนาดโรงเรือน หรืออุปกรณเครื่องจักร สวนปจจัยผันแปร เชน แรงงาน, เชื้อเพลิง หรือปจจัยอ่ืน ๆ 
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้นการผลิตในระยะสั้นจะมีทั้งสวนที่
เปนตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร 
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การผลิตในระยะยาว (Long-run Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ผลิตที่นานพอสําหรับให
ผูผลิตใชปจจัยทั้งหมดที่ใชในการผลิตแปรผันไปตามระดับของผลผลิตได  กลาวคือในการผลิต
ระยะยาวจะไมมีตนทุนคงที่ มีแตปจจัยผันแปรเพียงอยางเดียว 

ตนทุนคงที่ท้ังหมด (Total Fixed cost : TFC) 
ตนทุนประเภทนี้จะคงที่ไมวาจะผลิตมากหรือนอย และถาไมดําเนินการผลิตก็จะตอง

เสียตนทุนนี้  ดังนั้นตนทุนคงที่ทั้งหมดจึงไมขึ้นกับปริมาณของผลผลิต  เสนตนทุนคงที่ทั้งหมด 
(TFC) จะมีลักษณะเปนเสนตรงขนาดกับแกนนอน ณ ระดับคาใชจายหนึ่ง ๆ เมื่อแกนตั้งแสดง
ตนทุนการผลิตและแกนนอนแสดงถึงปริมาณ ผลผลิต  ตนทุนประเภทนี้ไดแก คาเชาที่ดินและ
โรงเรือน โดยตนทุนคงที่จะประกอบไปดวยตนทุน 2 สวน คือ 

1. คาเสียโอกาสของเงินลงทุนที่ลงไปในการจัดซ้ือปจจัยตาง ๆ (Capital) เชน 
เครื่องจักรเครื่องมือตาง ๆ โรงเรือน พาหนะ หรืออุปกรณคงทนตาง ๆ ซ่ึงปจจัยเหลานี้สามารถ
ใชไดมากกวา 1 ฤดูการผลิต เพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่ปจจัยทุนยังใชงานไดอยุ จึงเกิดคาเสีย
โอกาสของเงินทุนดังกลาวเกิดขึ้น และ 

2. คาเสื่อมราคา (Depreciation Cost) หมายถึง มูลคาจากการสึกหรอในการใชเครื่องมือ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องสูบน้ํา และโรงเรือน ที่เกิดขึ้นเมื่อระยะเวลาผานไป  การ
คิดคาเสื่อมราคามีหลายวิธี  ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (Straight Line 
Method) โดยคิดตามอายุการใชงานของอุปกรณ และสมมติวาหลังจากที่ส้ินสุดอายุการใชงานแลว
เครื่องมืออุปกรณดังกลาวจะไมสามารถนํามาใชงานไดอีกและจําหนายไมได โดยมีวิธีการคิดคือ 

  D = (C-S) / N  

กําหนดให 

  D หมายถึง  คาเสื่อมราคาตอป (บาท) 

  C หมายถึง  มูลคาของอุปกรณขณะที่ซ้ือมา (บาท) 

S หมายถึง  มูลคาซากของอุปกรณเมื่อหมดอายุ 

    การใชงาน (บาท) 

  N หมายถึง  อายุการใชงานของอุปกรณ (ป) 
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ตนทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC) 
ตนทุนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตที่ทําการผลิต  ถาทําการผลิตปริมาณมาก

ก็จะจายตนทุนผันแปรมาก  ถาผลิตนอยก็จายตนทุนผันแปรนอย เมื่อไมทําการผลิตเลยก็ไมจาย
ตนทุนชนิดนี้เลย  ดังนั้นเสนตนทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) จึงมีจุดเริ่มตนจากจุดกําเนิด (Origin) 
โดยมี Slope เปนบวก (+) ตนทุนประเภทนี้ไดแก คาจางแรงงาน หรือคาเชื้อเพลิง เปนตน 

โดยปกติแลว  ตนทุนผันแปรมักจะมีความสัมพันธกับผลผลิตในลักษณะดังนี้ กลาวคือ 
เมื่อการผลิตมีปริมาณนอย ตนทุนผันแปรจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ตอเมื่อผลิตถึงระดับหนึ่งอัตรา
เพิ่มของตนทุนการผลิตจะลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง จากนั้นถาทําการผลิตเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มของ
ตนทุนผันแปรทั้งหมดก็จะกลับเพิ่มขึ้นอีก  เนื่องจากตนทุนผันแปรทั้งหมดมีความสัมพันธกับ
ผลผลิต  ดังนั้นถาผูประกอบการไมทําการผลิตก็ไมมีตนทุน  หรือมีตนทุนผันแปรทั้งหมดเทากับ
ศูนย  ดังนั้นเสนตนทุนผันแปรทั้งหมดจึงเริ่มออกจากจุดกําเนิด (Origin Point) เมื่อนําตนทุนผันแปร
ทั้งหมดกับตนทุนคงที่ทั้งหมดมารวมกันจะไดตนทุนทั้งหมด  ซ่ึงมักมีลักษณะความสัมพันธในรูป
กําลังสาม (Cubic Form) แตจะเริ่มจากแกนตั้งในระดับที่เทากับตนทุนคงที่ทั้งหมดของหนวยการ
ผลิต 

คาเสียโอกาสของปจจัย (Opportunity of Factor) 
คาเสียโอกาสของปจจัย หมายถึง ราคาหรือผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่ผูผลิตมีอยูเดิม 

และสามารถจะไดรับถานําปจจัยเหลานี้ไปใชในการผลิตทางเลือกอื่น ๆ ซึงปจจัยเหลานี้ถาผูผลิตไม
มีเปนของตนเองแลวก็จะตองจัดหามาโดยเสียคาใชจาย  ปจจัยเหลานี้ ไดแก แรงงานใน ครัวเรือน
ของผูลงทุน  และที่ดินทําของผูลงทุนเอง เชนกัน ซ่ึงนับวาเปนตนทุนที่ไมเปนตัวเงินหรือตนทุน
จําบัง (Implicit Cost)  

ในการวิเคราะหโดยทั่วไปจะพิจารณาตนทุนลักษณะนี้ไดสองกรณี คือ กรณีแรกอาจจะ
รวมตนทุนแรงงานในครัวเรือนเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนผันแปร และรวมเอาตนทุนคาเสีย
โอกาสของที่ดินของผูลงทุนเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนคงที่ก็ได  หรือกรณีที่สองอาจจะแยก
ตนทุนประเภทนี้ออกมาเพื่อใหเห็นชัดเจนถึงนัยสําคัญของตนทุนที่มองไมเห็นในกระบวนการผลิต
ก็ได เชนกัน อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้จะใชวิธีการคํานวณตามกรณีแรกเปนหลัก 

ตนทุนรวมทั้งหมด (Total Cost  : TC) 
ตนทุนรวมเปนผลรวมของตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) และตนทุนผันแปรทั้งหมด 

(TVC) ตนทุนรวมจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อปริมาณผลผลิตที่ผลิตเพิ่มขึ้น และถาไมทําการผลิตเลย
ตนทุนรวม (TC) นี้จะเทากับตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) นั่นคือ  
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TC = TFC + TVC 

 เสนตนทุนทั้งหมด (TC) จะมีจุดเริ่มตนจากแกนตั้ง ซ่ึงแสดงถึงตนทุนการผลิตเทากับคา
ของตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) โดยมีลักษณะขนานกับเสนตนทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) โดยชวง
หางระหวางตนทุนทั้งหมด (TCC กับตนทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) จะเทากับตนทุนคงที่ทั้งหมด 
(TFC)  

ความสัมพันธของ TFC TVC และ TC สามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 ลักษณะของเสนตนทุนคงที่ทั้งหมด เสนตนทุนผันแปรทั้งหมด และเสนตนทุนทั้งหมด 
 
การพิจารณาตนทุนในลักษณะตาง ๆ 

ตนทุนตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว สามารถที่จะแยกพิจารณาในรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 
ตนทุนคงที่เฉล่ีย (Average Fixed Cost : AFC) 
หมายถึง ตนทุนคงที่ทั้งหมดที่คิดเฉลี่ยตอปริมาณผลผลิตที่ผลิต 1 หนวย สามารถหาได

โดยการนําเอาตนทุนคงที่ทั้งหมด (TFC)  หารดวยจํานวนผลผลิต (Q) เมื่อมีการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ตนทุนคงที่เฉล่ียจะมีคาลดลงเรื่อย ๆ เสนตนทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) จะมีลักษณะเปนเสนโคงที่เรียกวา 
Rectangular Hyperbola 
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AFC = TFC/Q 
 ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost :  AVC) 

หมายถึง ตนทุนผันแปรที่คิดเฉลี่ยตอ 1 หนวยของผลผลิตที่ผลิตได โดยสามารถหาได
จากการเอาตนทุนผันแปร (TVC) หารดวยจํานวนผลผลิต (Q) 

นั่นคือ AVC = TVC/Q 
โดยที่ AVC หมายถึง ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 

  TVC หมายถึง ตนทุนผันแปร 
  Q หมายถึง ปริมาณผลผลิต 

แตเนื่องจากตนทุนทั้งหมดประกอบดวยตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ดังนั้นตนทุน
ทั้งหมดเฉลี่ยจึงเทากับผลบวกของตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost) และตนทุนผันแปรเฉลี่ย 
(Average Variable Cost) หรือ 
  ATC = TFC/Q + TVC/Q 
   = AFC + AVC 

เสนตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย (ATC) มีลักษณะเปนโคงหงาย (U) เชนเดียวกับเสน AVC แต
อยูเหนือกวาเสน AVC ทั้งนี้เนื่องจาก ATC เปนผลบวกของ AFC และ AVC ในระยะแรกเมื่อขยาย
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นทั้ง AFC และ AVC ลดลง เสน ATC จึงลดลงดวย จนถึงจุดต่ําสุดของ AVC 
แลวแต AFC ยังคงลดลงเรื่อย ๆ จนเมื่อ AVC เพิ่มขึ้นมากกวา AFC ที่ลดลง ทําใหเสน ATC เพิ่มขึ้น 
เสน ATC และ AVC จะไมขนานกันโดยชวงหางระหวาง AVC กับ ATC แสดงถึงคาของ AFC ณ 
ระดับปริมาณการผลิตตาง ๆ ซ่ึง AFC มีคาไมคงที่ทําใหเสน ATC และเสน AVC ไมขนานกัน 

ตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal Cost : MC) 
หมายถึงตนทุนทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อจํานวนผลผลิตที่ผลิตเปลี่ยนแปลง

ไป 1 หนวย ซ่ึงสามารถหาไดจากการเปลี่ยนแปลงในตนทุนทั้งหมด หารดวยการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตหนึ่งหนวย หรือเปนการคํานวณจากการหาอนุพันธของสมการตนทุนทั้งหมด 

 MC = ∆TC =    ∆TFC + ∆TVC     =        ∆ TVC    =  dTVC 
 

โดยที่   TFC =     0 
หรืออีกนัยหนึ่งถาสามารถประมาณไดวา 

 TC = a + bQ + cQ2 + dQ3 

 ∆Q ∆Q   ∆Q dQ 
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 MC = dTC = b + 2cQ + 3dQ2 
 
ลักษณะของเสนตนทุนหนวยสุดทาย (MC) ในชวงแรกของการผลิตจะมีคาสูงแตจะ

ลดลงเมื่อขยายการผลิตในระยะแรกจนถึงจุด ๆ หนึ่ง อัตราการเพิ่มของตนทุนหนวยสุดทายจะ
เทากับศูนย หลังจากนั้น ณ ระดับการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตนทุนหนวยสุดทายจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเสน
ตนทุนหนวยสุดทายนี้ จะตัดกับเสนตนทุนเฉลี่ย ณ จุดที่ตนทุนเฉลี่ยมีคาต่ําสุดเสมอ 

ความสัมพันธของเสนตนทุนภายใตลักษณะตาง ๆ สามารถจะแสดงไดดังภาพที่ 2 โดย
ที่มี Q* และ P* แสดงจุดการผลิตและระดับราคาที่มีดุลยภาพ กลาวคือ การผลิตโดยทั่วไปจะเริ่มตน 
ณ ระดับราคา P* เปนตนไป  สวนระดับราคา P1 จะเปนไปไดเฉพาะในระยะสั้นซึ่งไมพิจารณา
ตนทุนคงที่เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ลักษณะของเสนตนและดุลยภาพของกิจการผลิต 

ผลตอบแทนแบงออกเปนสองสวนคือ รายได และกําไรจากการผลิต สําหรับแนวคิด
เกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรนั้นจะนํามาใชประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการในปแรก  

รายไดจากการผลิต หมายถึง รายไดทั้งหมดที่ผูประกอบการไดรับ  ซ่ึงจะเทากับผลคูณ
ของปริมาณผลผลิตกับราคาที่ผูประกอบการไดรับ 

กําไรจากการผลิต หมายถึง ผลตางระหวางรายไดจากการผลิตและตนทุนการผลิต 

dQ 

AFC 

AVC 
ATC 

MC 

ตนทุน,ราคา(บาท) 

Q* 

P* 

ผลผลิต 

P1 

Q1 
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2.1.2  การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break even Analysis) 
            การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะหความไว เนื่องจากการ

วิเคราะหจุดคุมทุน จะชวยใหนักวิเคราะหสามารถกําหนดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ของเรื่อง
ตนทุน ปริมาณการผลิต และราคาที่มีผลตอกําไร 

การวิเคราะหจุดคุมทุนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธระหวางตนทุนคงที่ 
ตนทุนแปรผัน รายรับจากการขาย และกําไร  โดยทั่วไปการวิเคราะหจุดคุมทุนจะชี้ใหเห็นถึงกําไร
หรือขาดทุนในปริมาณการจําหนายระดับตาง ๆ จุดที่ทําใหรายรับจากการขายและตนทุนทั้งส้ิน
เทากันนั้นเรียกวา “จุดคุมทุน”   
การคํานวณหาจุดคุมทุน โดยอาศัยวิธีพีชคณิต สามารถทําไดดังนี้ 

(1)  เร่ิมดวยการนิยามปริมาณที่จุดคุมทุนวา คือปริมาณผลผลิตที่ทําใหรายรับเทากับ
ตนทุนทั้งส้ิน(ตนทุนคงที่บวกตนทุนผันแปร) 

(2)  สมมติให 
  P  =  ราคาขายตอหนวย 
  Q = ปริมาณที่ผลิตและจําหนายตอป 
  F = ตนทุนคงที่ 
  V = ตนทุนแปรผันตอหนวย 

(3)  ดังนั้น 

  (PxQ) = F +  (V x Q) 

หรือ (P x Q) – (V x Q) = F 

หรือ Q(P-V) = F 

Q  = F 

                     P – V 

 (4) P-V ตามสูตรขางตนคือ อัตรากําไรเบื้องตนตอหนวย หรืออาจเรียกวาสวนเหล่ือม
ราคา (Price Margin) ก็ได ในกรณีเชนนี้จึงอาจสรุปไดอีกวาปริมาณที่จุดคุมทุนจะไดแก การผลิตที่
ทําใหผลกําไรเบื้องตนเทากับตนทุนคงที่นั่นเอง (ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, 2542) 
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2.1.3  การวิเคราะหทางการเงิน 
            การวิเคราะหทางการเงิน หมายถึง  ขบวนการที่ถูกนํามาใชในการกําหนดหรือ

วัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ของโครงการลงทุนโครงการหนึ่งหรือเพื่อใช
เปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไรระหวางโครงการลงทุนที่มีโอกาสเลือกทําตั้งแต 2 
โครงการขึ้นไป ซ่ึงลักษณะของโครงการลงทุนที่จะทําการวิเคราะหในที่นี้จะเนนโครงการลงทุน
ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ซ่ึงในโครงการลงทุนนี้จะเกี่ยวของกับการใชปจจัยในชวงเวลาที่ติดตอกันนาน
หลายป  เพื่อมุงหวังวาจะกอใหเกิดกระแสของรายไดหรือผลประโยชนตอเนื่องกันในอนาคต  
ดังนั้นโครงการลงทุนในลักษณะ จึงเปนการลงทุนในระยะยาวเพราะมีคาใชจายและรายไดหรือผล 
ประโยชนตอเนื่องกันเปนเวลาหลายป  และโครงการลงทุนนี้จะตองมีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตน
และส้ินสุดของโครงการที่แนนอน กลาวคือจะตองเปนโครงการที่สามารถกําหนดอายุ (Project life) 
ไดแนนอน ดังนั้น การวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุนนี้มุงที่จะวัดผลกําไรที่เกิดจากการ
ลงทุนของผูลงทุนเปนหลัก (Perkins,1994 ) 

โดยทั่วไป โครงสรางและขั้นตอนการวิเคราะหทางการเงิน สามารถแสดงไดดังภาพที่ 1 
คือในการวิเคราะหทางการเงิน จะตองมีการสรางกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย และกระแส
ผลประโยชนสุทธิ ซ่ึงไดจากกระแสเงินสดรับ ลบดวยกระแสเงินสดจาย จากนั้น จึงคํานวณ
หลักเกณฑที่ใชในการประเมินโครงการ (Assessment criteria)  และหลักเกณฑที่นิยมใชในการ
ประเมินความเปนไปไดทางการเงินมีสองหลักเกณฑคือ มูลคาปจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทน
ภายใน สําหรับการวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดนั้นรายการกระแส
เงินสดประกอบดวย 

1. กระแสเงินสดรับ (Inflow) ไดแก 
(1)  มูลคาผลผลิตหรือยอดขาย คิดจากจํานวนผลผลิตคูณดวยราคาตลาด  
(2)  เงินกูรับและเงินหรือส่ิงของไดเปลา (Loan and grant)   รายรับจากเงินกูหรือ

ส่ิงของที่ไดเปลา จะทําใหกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น สําหรับสิ่งของไดเปลานี้จะตองตีราคาใหเปน
เงินสด เมื่อมีรายรับจากเงินกูซ่ึงจะตองจายคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ย รายการนี้จะไปปรากฏใน
กระแสเงินสดจาย 

2. กระแสเงินสดจาย (Outflow) ไดแก 
(1) คาใชจายในการลงทุน (Investment costs) คือ คาใชจายในการพัฒนาระยะยาว 

เชน คาเครื่องจักร และคาครุภัณฑ หรืออุปกรณในโรงงาน เปนตน 
(2) คาใชจายในการดําเนินงาน (Cash operating expenses) คาใชจายสวนนี้แบงเปน

คาใชจายในการผลิต ไดแก คาขวด คาฉลาก คาหอแพ็ค คาฉลากหุมปากขวด คาน้ําผลิต คาแรงงาน 

DPU



 16

คาไฟฟา คาวิเคราะห Lab   คาบํารุงรักษา คาใชจายในการตลาด ไดแก คาสงเสริมการขาย คาขนสง 
คาวัสดุทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.3  โครงสรางขั้นตอนการวิเคราะหทางการเงิน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Brown ,1979 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหทางการเงิน 
(Financial Analysis) 

กระแสเงินสดเขา/รายได 
(Inflows) 

กระแสเงินสดออก/
รายจาย (Outflows) 

มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value) 

อัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate Return) 

ผลประโยชนสุทธิ 
(Net Benefit) 
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หลักเกณฑท่ีใชประเมิน  (Assessment Criteria ) 
หลักเกณฑที่นํามาใชเปนเครื่องวัดความคุมคาของการลงทุนที่สําคัญ คือ มูลคาปจจุบัน

สุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน หลักเกณฑเหลานี้คํานวณโดย การทอนคาของเงิน
อนาคตเปนเงินปจจุบัน โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
มูลคาปจจุบันสุทธิ  คือ ผลรวมของผลประโยชนสุทธิที่เพิ่มตลอดอายุของโครงการ 

สามารถคํานวณไดจาก 

NPV  =  ∑ (Bt – Ct) / ( 1 + r )t
 

 

โดยที่  NPV = มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ 

 Bt    = มูลคาผลประโยชน ปที่ t 

 Ct = มูลคาตนทุนปที่ t 

 r  = อัตราคิดลด 

ซ่ึงในการพิจารณาคา 
NPV > 0 โครงการนั้นใหผลที่คุมคา 
NPV =  0 โครงการนั้นมีความเปนไปไดขั้นต่ําสุด 
NPV < 0 โครงการนั้นไมควรลงทุน 

2. อัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินของการลงทุน (Internal Rate of Return :  IRR)   
 อัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินของการลงทุน คือ อัตราผลกําไรของโครงการที่
ไดรับจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ ในการคํานวณอัตราผลกําไร (r = IRR) คือ อัตราคิดลด ที่ทํา
ใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย หรือ 

NPV  =  ∑ (Bt – Ct) / ( 1 + r )t =  0  

 

อัตราดังกลาว ยังสามารถหาไดโดยสูตร ดังนี้ 

n 

n 

   t =1       t =1    

   t =1    
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  IRR  =  rL +  (rU-rL) x        NPVL 

     [NPVL - NPVU] 
  

โดย  rL  = อัตราคิดลดคาต่ํากวาที่ทําให NPV มีคาเปนลบ 

 rU = อัตราคิดลดคาสูงกวาที่ทําให NPV มีคาเปนบวก 

NPVL  = มูลคาปจจุบันสุทธิที่คํานวณโดยใชอัตราคิดลดคาต่ํา 

NPVU  = มูลคาปจจุบันสุทธิที่คํานวณโดยใชอัตราคิดลดคาสูง 
 

คา IRR จะคํานวณไดก็ตอเมื่อผลประโยชนสุทธิของโครงการอยางนอยหนึ่งป จะตองมี
คาติดลบเพราะวาถาผลประโยชนสุทธิของโครงการเปนบวกทั้งหมดทุก ๆ ป แลวคา NPV จะไม
เปนศูนยเกณฑการตัดสินใจ  

IRR  >  อัตราดอกเบี้ยหรือตนทุนของเงินลงทุน แสดงวาการลงทุนของโครงการใหผล
ที่คุมคา 

IRR  =  อัตราดอกเบี้ยหรือตนทุนของเงินลงทุน แสดงวาโครงการมีความเปนไปได
ระดับต่ําสุด 

IRR  <  อัตราดอกเบี้ยหรือตนทุนของเงินลงทุน แสดงวาการลงทุนของโครงการใหผล
ไมคุมคา 
 
ราคาที่ใชตีคาผลผลิตและปจจัยการผลิต 

ราคาที่จะนํามาใชตีคาผลผลิตและปจจัยการผลิตจะเปนราคาที่จะเกิดในอนาคต ซ่ึง
อาจจะมีเงินเฟอเขามาปะปนอยูในราคาของสินคา ดังนั้น ทางเลือกของราคาที่จะนํามาใชในการ
วิเคราะหมี 2 วิธี  คือ 

1. ราคาคงที่ (Constant price) เปนราคาที่ไมมีเงินเฟอปะปนอยู การใชราคานี้จะเลือกป
ใดปหนึ่งเปนปฐาน ราคาคงที่เปนราคาที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุโครงการ ราคาคงที่คือราคาที่
แทจริง (Real Price) 

2. ราคาปจจุบัน (Current Price) เปนราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุโครงการ ราคานี้
เปนราคาที่มีเงินเฟอปะปนอยู อัตราเงินเฟอจะมากหรือนอยอาจวัดจากดัชนีผูบริโภค (Consumer 
price indexes) 
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การเลือกราคาที่จะใชตีคาผลผลิตและปจจัยการผลิตนั้นจะสงผลตอการใชอัตราคิดลด
ดวย คือ ในกรณีที่เลือกใชราคาปจจุบัน อัตราคิดลดที่นํามาใชประเมินคาโครงการคือ  อัตราดอกเบี้ย
ตลาด (Nominal Discount Rate) และถาเลือกใชราคาคงที่จะตองใชอัตราคิดลดที่แทจริง (Real 
discount rate)  (บรรเทิง  มาแสง,2536) 

สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใชราคาคงที่ (Constant Price)  ตีคาผลผลิตและปจจัย
การผลิต 
 

อัตราคิดลดที่ใชประเมินโครงการ 
การลงทุนจะตองมีเงินทุนเพื่อนํามาจัดหาทรัพยากรที่จะใชตามแผนการผลิตของ

โครงการ ตนทุนของเงินทุน(Cost of capital) ที่ลงไปในโครงการก็คือ อัตราดอกเบี้ยตลาดหรืออัตรา
ดอกเบี้ยเงินลงทุน ซ่ึงสะทอนตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost)  ของเงินลงทุน ในการ
วิเคราะหทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยตลาดหรือตนทุนของเงินทุนจะใชเปนอัตราคิดลด (Discount 
Rate)  ซ่ึงจะนํามาใชคํานวณ NPV หรือใชเปรียบเทียบกับคา IRR ของโครงการ 

เนื่องจากแหลงเงินทุนมาจากหลายแหลง และผูลงทุนเองอยูในสองฐานะ คือเปนทั้งผูกู
และผูใหกู ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยตลาดที่จะใชเปนอัตราคิดลดที่เหมาะสมคือ (Perkins,1994) 

(1)  ถาผูลงทุนเปนผูกูสุทธิ (Net Borrower) เงินทุนจะมาจากเงินกู อัตราดอกเบี้ยที่ผู
ลงทุนกู จะเปนตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน อัตราคิดลดทางการเงินคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

(2)  ถาผูลงทุนเปนผูใหกูสุทธิ (Net lender) ถาไมมีโครงการ ผูลงทุนจะไปลงทุนใน
ตลาดเงิน (Financial market) เชน ฝากธนาคาร ตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุนคือ อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากหลังหักภาษี ดังนั้น อัตราคิดลดทางการเงินก็คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลังหักภาษี 

สําหรับโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง เงินทุนที่ใชในการ
ลงทุนมาจากรายไดจากการขายน้ําประปา ซ่ึงการประปานครหลวงมีทางเลือกในการใชรายไดอยาง
นอย 2 ทางเลือกคือนําไปขยายการลงทุนในกิจการประปา  หรือนําไปลงทุนในโครงการผลิตน้ําดื่ม
บรรจุขวด แตถานําไปขยายการลงทุนในกิจการประปาแลว จะไดผลตอบแทน ซ่ึงวัดโดยอัตราสวน
ผลตอบแทนตอทรัพยสินรวม (Rate of return on total assets)  ซ่ึงผลตอบแทนอัตรานี้คือตนทุนคา
เสียโอกาสของเงินทุน ดังนั้น อัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดก็คือ
อัตราสวนผลตอบแทนตอทรัพยสินรวม และในป 2548 ซ่ึงเปนปฐานในการวิเคราะห อัตรา
ผลตอบแทนตอทรัพยสินรวมเทากับ 6 % 
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เนื่องจากอัตราคิดลดตลาด (Nominal discount rate) ยังมีเงินเฟอปะปนอยู การเปลี่ยน
อัตราคิดลดตลาดมาเปนอัตราคิดลดที่แทจริง(Real discount rate) คํานวนได ดังนี้ (Perkins,1994 
อางถึงใน บรรเทิง มาแสง,2549) 

สูตรของอัตราคิดลด 

  r  = [( 1 + R )  / ( 1 + Fe )] - 1 

  r =   อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

  R =   อัตราดอกเบี้ยตลาดหรือตนทุนของเงินทุน 

  Fe =   อัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

สําหรับในป 2548 อัตราเงินเฟอเฉลี่ยเทากับ 3.5 % ดังนั้น อัตราคิดลดที่แทจริงที่จะ
นํามาใชวิเคราะหทางการเงินของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงจะเทากับ 

  r = [(1+0.6)/ (1+ .035)]  =  2.5 % 

 

2.1.4 การวิเคราะหความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

            การวิเคราะหความไว คือ การทดสอบผลตอบแทนของโครงการเมื่อตัวแปร
ภายในและภายนอกโครงการเปลี่ยนไปจากที่ไดประมาณการไวในแผนการผลิตและแผนการขาย
ตามที่ปรากฎในกระแสเงินสดของโครงการ ตัวแปรเหลานี้ไดแก จํานวนปจจัยการผลิตและผลผลิต 
ราคาปจจัยการผลิตและผลผลิต  อัตราคิดลด ความลาชาของโครงการและอื่น ๆ ในการวิเคราะห
ความไว นักวิเคราะหอาจกําหนดใหตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง ตัวแปรคูใดคูหนึ่ง รายได หรือตนทุน
เปลี่ยนไป การเปลี่ยนไปของตัวแปรนั้นอาจกําหนดเปนปริมาณหรือรอยละที่เปล่ียนไปก็ได เมื่อตัว
แปรเหลานี้เปลี่ยนไป กระแสเงินสดสุทธิก็จะเปลี่ยนและยังผลใหอัตราผลตอบแทนของโครงการ
หรือคา IRR, NPV และหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่ใชประเมินความเปนไปไดของโครงการเปลี่ยนไป 
(บรรเทิง มาแสง, 2549)   

การทดสอบความไวของโครงการมีปญหาที่สําคัญ คือ นักวิเคราะหจะกําหนดใหคาของ
ตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปมากนอยแคไหน เชน ควรใหเปลี่ยนแปลงไป 5%  10%  20%  ระดับไหนจึง
จะเหมาะสม เพราะไมมีเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว แตงานศึกษาและวิจัยมักจะอาศัยขอมูล
ประสบการณ และผลการศึกษาในอดีตที่ทํากันมา โดยเฉพาะถามีขอมูลในอดีตยอนหลังไปนาน
พอสมควร จะทําใหนักวิเคราะหทราบวาคาของตัวแปรสูงสุดและต่ําสุดควรเปนเทาไร   
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ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งของการทดสอบความไว คือหาคา Switch Value เพื่อตอบ
คําถามวาคาของตัวแปรจะเปลี่ยนแปลงไปมากนอยแคไหนโครงการลงทุนจะยังคงมีความเปนไปได
ในระดับต่ําสุด และที่ความเปนไปไดในระดับต่ําสุดนี้ NPV = 0  และ IRR เทากับอัตราคิดลดหรือ
อัตราดอกเบี้ย ซ่ึงเปนอัตราคาเสียโอกาสของเงินลงทุนในโครงการ การทดสอบแบบนี้เรียกวา 
Switching Value Test (SVT) โดยในการศึกษาครั้งนี้พิจารณา 2 กรณี คือ  

1.  การเปลี่ยนแปลงดานตนทุน (Switching Value of cost : SVC)เพื่อวิเคราะหหาวา 
ตนทุนสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดไดรอยละเทาไร จึงจะทําให NPV เทากับ 0 
  

  SVC =         NPV 

 
ในที่นี้ SVC หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานตนทุน 
 NPV หมายถึง มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ 
 PVC หมายถึง มูลคาปจจุบันของตนทุน 

2. การเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน (Switching Value of Benefit : SVB) เพื่อ
วิเคราะหหาวา ผลประโยชนสามารถลดลงไดรอยละเทาไร จึงจะทําให NPV เทากับ 0 

  SVB =         NPV     x  100 

                  

ในที่นี้ SVB หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน 

 NPV หมายถึง มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ 

 PVB  หมายถึง มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 

หาก SVC หรือ SVB ที่คํานวณไดมีคาสูงก็หมายความวา ความเสี่ยงภัยในดานตนทุน
และผลประโยชนของโครงการอยูในระดับต่ํา แตถา SVC และ SVB  มีคาต่ําก็จะมีความเสี่ยงสูง 
  

2.1.5 การวิเคราะหโครงสรางตลาด  
            การวิเคราะหโครงสรางตลาดเปนการศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวาง

โครงสรางตลาด (Market Structure) พฤติกรรมตลาด (Market Conduct) ผลการดําเนินงานของ
ตลาด (Market Performance) โดยโครงสรางตลาดเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของผูขายในแตละตลาด

PVC 
x  100 

PVB 
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และ พฤติกรรมเปนตัวกําหนด ผลการดําเนินงานของผูขาย ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงระบบตลาดวามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

โครงสรางตลาด หมายถึง ลักษณะการกระจายของขนาดหนวยผลิตในตลาด (Size 
Distribution of firms within the Market) (วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล,2530)โดยปจจัยที่มีสวนในการ
กําหนด โครงสรางตลาดที่สําคัญ ไดแก 

(1) จํานวนหนวยผลิตและลักษณะการกระจายของขนาดของหนวยผลิตในตลาด 
(2) ลักษณะการกีดกันการเขาสูตลาดของผูที่จะเขามาแขงขันใหม 
(3) ลักษณะความแตกตางกันของสินคาในตลาด 
โครงสรางอุตสาหกรรม (Industry Structure) หรือโครงสรางตลาดในความหมายทาง

เศรษฐศาสตร (วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, 2530 :375) หมายถึงลักษณะการกระจายของขนาดหนวย
ผลิต ในตลาดหรืออุตสาหกรรม เชน สวนแบงการตลาดของหนวยผลิตตาง ๆ ลักษณะการกระจุก
ตัว (Concentration) ของหนวยผลิตขนาดใหญ หรือลักษณะกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขนั
รายใหม และความแตกตางของสินคา (Product Differentiation) นอกจากคํานิยามดังกลาวแลว 
โครงสรางตลาดหรือโครงสรางอุตสาหกรรมเปนตัวสําคัญเบื้องตนทางยุทธศาสตรของสภาวะ
แวดลอมของหนวยผลิต ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม (Conduct or Behave) และผลการดําเนินงาน
ของหนวยผลิต ในทางกลับกันโครงสรางตลาดก็จะถูกอิทธิพลของพฤติกรรมและผลการดําเนินงาน
ของหนวยการผลิตในอุตสาหกรรมกระทบดวย (ภาพที่ 2.4) ในทางเศรษฐศาสตรโครงสราง
อุตสาหกรรมสามารถแบงตามลักษณะของผูผลิตคือ (วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, 2530 : 381) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แสดงความสัมพันธระหวางโครงสรางตลาด พฤติกรรมและผลการดําเนินงานของหนวยผลิต 
 

โครงสรางตลาด 

พฤติกรรมของหนวยผลิต ผลการดําเนินงานของตลาด 
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ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะโครงสรางตลาดประเภทตาง ๆ ของผูผลิต 
 

1. อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ (Perfect Competition) โดยที่โครงสรางของ
อุตสาหกรรมแบบนี้ ประกอบไปดวยผูผลิตสินคาที่เหมือนกันทุกประการจํานวนมาก ผูผลิตแตละ
รายมีสวนแบงในตลาดนอยมาก จนไมสามารถที่จะมีอิทธิพลในตลาด ราคาจึงถูกกําหนดโดย
อุปสงคตลาดและอุปทานในตลาด ผูผลิตจะเอาราคาในตลาดมาตัดสินใจในการผลิตเพื่อใหไดกําไร
สูงสุดเงือนไขการเขาหรือออกจากอุตสาหกรรมเปนไปโดยเสรี นอกจากนี้แลวผูผลิตและผูบริโภค
ทราบขอมูลขาวสารในตลาดอยางสมบูรณ 

2. อุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด (Monopoly) ในทฤษฎีตลาดคําวา “การผูกขาด” หมายถึง
การเปนผูผลิตเพียงหนวยเดียวในอุตสาหกรรม ไมมีสินคาที่สามารถใชทดแทนกันไดอยางใกลเคียง
กับสินคาที่ผูผูกขาดทําการผลิตในตลาด ผูผูกขาดสามารถที่จะกําหนดราคาหรือระดับผลผลิตอยาง
ใดอยางหนึ่ง เพื่อใหไดกําไรสูงสุด หรือผูผูกขาดอาจจะเลือกวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ
นอกเหนือไปจากการแสวงหากําไรสูงสุด เชน การแสวงหาความพอใจสูงสุด ยอดขายสูงสุด หรือ
การแสวงหาความเจริญเติบโตของหนวยการผลิตก็ได การเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหมจะถูกกีดกัน
อยางเต็มที่จากการที่ผูผูกขาดสามารถกําหนดราคาสินคาได จึงทําใหเสนอุปสงคในสายตาของผู
ผูกขาดคือ เสนอุปสงคตลาด 

3. อุตสาหกรรมแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) อุตสาหกรรม
ประเภทนี้จะมีหนวยการผลิตมากพอที่จะทําใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิตในอุตสาหกรรมมี
ลักษณะที่สามารถทดแทนกันได  กลาวคือสินคาของผูผลิตจะมีความแตกตางกันบางในสายตาของ
ผูบริโภค  แตสามารถทดแทนกันไดอยางใกลเคียง  แมวาสินคาจะใชแทนกันไดอยางดีแตหนวยการ
ผลิตเหลานี้ไมใสใจตอปฏิกิริยาของผูแขงขันคนอื่น ๆ เพราะประกอบไปดวยผูผลิตเปนจํานวนมาก  
อุตสาหกรรมประเภทนี้ปราศจากอุปสรรคสําหรับผูผลิตรายใหมที่จะเขามาแขงขัน และไมมีการ
รวมกันของผูซ้ือ หรือผูขายแตละราย 

4. อุตสาหกรรมแบบผูขายนอยราย (Oligopoly) โครงสรางอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะ
ประกอบดวยผูผลิตจํานวนนอยราย ดังนั้นผูผลิตแตละรายจะคํานึงถึงปฏิกิริยาโตตอบที่มีอยูตอกัน
ของคูแขงในอุตสาหกรรม การแขงขันจะไมสมบูรณ และการตอสูระหวางผูผลิตจะมีอยูสูง 
นอกจากนี้ในการที่มีผูผลิตจํานวนนอย จะทําใหเกิดขอตกลงรวมกันระหวางคูแขง สินคาใน

ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดกึ่งแขงขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย ตลาดผกูขาด DPU
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อุตสาหกรรมประเภทนี้อาจเปนสินคาที่เหมือนกันทุกประการ ซ่ึงจะเรียกอุตสาหกรรมผูผลิตนอย
รายแบบนั้นวา Pure Oligopoly เปนอุตสาหกรรมที่ผูผลิตขายสินคาเหมือนกัน แตถาหากขายสินคาที่มี
ลักษณะตางกันจะเรียก Differentiated Oligopoly ผูผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมแบบนี้ มักคาดคะเน
ปฏิกิริยาของคูแขงและสินคา การตัดสินใจของผูผลิตขึ้นอยูกับความยากงายของการเขาสูตลาด และ
ชองทางของเวลาระหวางการกระทําของเขา และปฏิกิริยาของผูผลิตรายอื่น 

จากทฤษฎีตลาดทั้ง 4 ที่กลาวมา ในการที่จะระบุตลาดนั้น ๆ วาเขาขายอยูในลักษณะใด
อาจพิจารณาไดจากสวนประกอบที่สําคัญ 3 อยาง คือ 

1. ความเขมขนของผูขาย(Seller Concentration) ตัวที่ใชวัด คือ สัดสวนความเขมขน
ของผูขาย (Seller Concentration Ratio) โดยพิจารณาถึงสัดสวนการเขาครอบครองตลาด ซ่ึงอาจ
พิจารณาจากยอดการขาย มูลคาเพิ่ม ทรัพยสิน กําไรสุทธิ กําลังการผลิต ปริมาณการผลิต หรือ
จํานวนการจางงาน 

การวัดการกระจุกตัว (Concentration) หมายถึง อัตราสวนการครองตลาดของธุรกิจ
ขนาดใหญจํานวนนอยราย เพื่อดูวามีสวนแบงการครองตลาดคิดเปนรอยละเทาไร ของการผลิต
ทั้งหมด (อํานวยเพ็ญ,2527) การวัดการกระจุกตัวบางสวน (Partial Concentration) เปนการพิจารณา
วัดการกระจุกตัวเพียงบางสวนในตลาด กลาวคือ จะไมนําจํานวนหนวยผลิตทั้งหมดในการตลาดมา
คํานวณ แตจะใชหนวยผลิตใหญ ๆ เพียงบางสวนในตลาดเทานั้นมาพิจารณา เพราะใหความสําคัญ
กับหนวยการผลิตใหญ และอาจไมทราบจํานวนหนวยผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรม ซ่ึงดัชนีการ
กระจุกตัวเพียงบางสวนนี้จะบอกใหทราบถึงสวนแบงตลาดที่หนวยผลิตสวนหนึ่งถือครองอยู ซ่ึง
เมื่อรวมแลวเปนจํานวนที่มากกวาหนวยผลผลิตอื่น ๆ ในตลาด หนวยผลิตบางสวนนี้อาจจะเปน
หนวยผลิตใหญ 4 รายแรกรวมกัน หรือ 8 รายแรกรวมกันก็ได 

การวัด  (Concentration  Ratio) การกระจุกตัวเพียงบางสวน โดยอัตราสวนของการ
กระจุกตัวจะคํานวณจากสูตร  
 

CRn =   Σ Si       i = 1,2,….n 

 

โดยที่ CRn คือ อัตราสวนกระจุกตัวของหนวยผลิตขนาดใหญจํานวน n หนวยผลิต 

Si คือ สวนแบงตลาดของหนวยธุรกิจที่ i 

  

 n 

i=1 
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การพิจารณาคาสัดสวนความเขมขนของธุรกิจโดยใชดัชนีที่กลาวมาแลว จะชี้ใหเห็น
ถึงโครง สรางของระบบตลาด กลาวคือ ถาสัดสวนความเขมขนของธุรกิจหนึ่งเปนรอยละ 100 ของ
ปริมาณธุรกิจทั้งหมดในตลาด หมายความวา โครงสรางตลาดนั้นเปนตลาดผูกขาด (Monopoly) แต
ถาสัดสวนความเขมขนของธุรกิจแรกที่ใหญที่สุด (โดยทั่วไปพิจารณาธุรกิจ 4 หรือ 8 รายแรก ที่มี
ขนาดธุรกิจใหญที่สุด เรียงตามลําดับ) มีคาต่ําโดยเฉลี่ยรอยละ 5-10 โครงสรางตลาดนั้น เปนแบบ
ตลาดแขงขัน (Competitive) และถาความเขมขนของผูขายมีคาอยูในชวงมากกวารอยละ 10 หรือ
นอยกวารอยละ 100 เปนโครงสรางตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)  

2. ความแตกตางของสินคา (Product Differentiation) เปนวิธีที่ทําใหผูบริโภคเห็นความ
แตกตางของสินคาทั้ง ๆ ที่คุณภาพและวิธีการผลิตเหมือนกัน วิธีการที่ทําใหสินคามีความแตกตาง
กับสินคาคูแขงทําไดหลายวิธี เชน การโฆษณา การสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ กัน และการ
บรรจุหีบหอใหตางกัน (อํานวยเพ็ญ มนูสุข, 2527) ซ่ึงเปนความแตกตางในความรูสึกของลูกคา ซ่ึง
มองเห็นวาสินคามีความแตกตางกัน อาจพิจารณาไดหลายดานดวยกัน เชน คุณภาพการบริการ การ
บรรจุหีบหอ สีสีสัน ตราหรือยี่หอ การสงเสริมการขาย ตลอดจนการวางขายในสถานที่ตางกัน ซ่ึง
ความแตกตางในตัวสินคาจะมีผลกระทบถึงวิธีการปฏิบัติ และระดับการผูกขาดของผูขายแตละราย
ในตลาด ดังนั้นการทําใหสินคามีความแตกตางกัน ซ่ึงเปนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญอันหนึ่งของ
ผูผลิต 

3. อุปสรรคในการเขามาสูในตลาด (Barriers to Entry) หมายถึง ความยากงายที่หนวย
ธุรกิจใหมจะเขามาประกอบธุรกิจในตลาด จึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการศึกษาโครงสราง
ตลาด เพราะเปนปจจัยหนึ่งที่เปนตัวลดแรงจูงใจและความสามารถในการเขาสูตลาดของธุรกิจราย
ใหม ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจเกายังสามารถทํากําไรในธุรกิจนี้ไดสูง  นอกจากนี้อุปสรรคในการเขามาสูตลาด
ยังเปนองคประกอบที่สําคัญในการอธิบาย พฤติกรรมและผลการดําเนินงานอีกดวย (อํานวยเพ็ญ 
มนูสุข,2527) 
 

พฤติกรรมตลาด 
พฤติกรรมตลาด หมายถึง นโยบายของธุรกิจที่มีตอตลาดสินคาของตนและตอคูแขงขัน

(อํานวยเพ็ญ มนูสุข,2527) เพื่อใหธุรกิจดํารงอยูในตลาดได เชน พฤติกรรมเกี่ยวกับการกําหนดราคา
และเปลี่ยนแปลงราคา ลักษณะของรูปแบบสินคา การสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ เพื่อดึงดูด
ใจลูกคา ธุรกิจตองกําหนดขอเสนอนโยบายการตลาดในรูปแบบตาง ๆ และนโยบายปฏิกิริยาตอบ
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โตคูแขงขัน ซ่ึงการกระทําและปฏิกิริยาตอบโตนั้นเปนการสรางพฤติกรรมตลาด แนวการปฏิบัติ
และพฤติกรรมในการดําเนินธุรกิจจะแตกตางกันตามลักษณะของโครงสรางตลาด ดังนี้ 

พฤติกรรมของธุรกิจภายใตตลาดแขงขันสมบูรณ ซ่ึงลักษณะของโครงการสรางตลาดมี
การกระจุกตัวต่ํามาก  อุปสรรคในการเขามาสูตลาดของธุรกิจรายใหมมีนอย และสินคาที่วางขายใน
ตลาดไมมีความแตกตางกัน  ผูขายแตละรายไมมีอิสระในการที่จะดําเนินธุรกิจตามที่ตัวเองตองการ 
ตลาดเปนผูกําหนดราคาสินคา เนื่องจากลักษณะของสินคาที่วางขายในตลาดไมมีความแตกตางกัน 
จึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีการโฆษณาเพื่อจูงใจผูซ้ือ และทุกธุรกิจตางไดรับเพียงกําไรปกติ
เทานั้น 

พฤติกรรมภายใตตลาดผูกขาด ผูขายผูกขาดตองคํานึงถึงระดับราคาและปริมาณสินคาที่
เหมาะสม ซ่ึงจะทําใหตัวเองไดรับกําไรสูงสุดโดยการปรับราคาและปริมาณผลผลิตของตนเพื่อให
ไดสัดสวนที่ดีที่สุด และสามารถกําหนดงบประมาณการโฆษณาที่เหมาะสมกับระดับคุณภาพของ
สินคา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจที่เปนอยู ไมใชเปนการทาทายคูแขงขัน ผูกขาดอาจมี
เปาหมายในการเพิ่มยอดขายใหมากขึ้น 

พฤติกรรมภายใตตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ผูผลิตมีอํานาจการตลาดในการที่
กําหนดราคา หรือปริมาณผลผลิตของตน เพราะผลผลิตที่แตละหนวยผลิตขึ้นมานั้น มีลักษณะ
คลายกันแตไมเหมือนกัน และประกอบไปวยผูผลิตเปนจํานวนมาก หนวยการผลิตตาง ๆ สามารถ
เขาออกจากตลาดไดอยางเสรี ขอบเขตพฤติกรรมในระยะสั้นจะเหมือนกับผูผูกขาด คือ มีอํานาจใน
การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตของตนเพื่อใหไดกําไรสูงสุด โดยไมคํานึงถึงปฏิกิริยาของคู
แขงขัน แตในระยะยาวแลวจะมีผูผลิตเขามาแขงขันทําใหกําไรสวนเกินหมดไป 

พฤติกรรมภายใตตลาดผูขายนอยราย มีความซับซอนมากขึ้น ลักษณะสําคัญคือ ธุรกิจ
ตองคํานึงถึงผลกระทบของตนตอคูแขงขันและตลาดทั้งหมด เชน เมื่อผูคารายหนึ่งลดราคาจน
สามารถแยงสวนแบงตลาดจากคูแขงขันได จะทําใหคูแขงขันตองลดราคาสินคาลงดวย  ซ่ึงจะพบ
ในตลาดผูขายนอยรายเทานั้น การวิเคราะหพฤติกรรมของธุรกิจในตลาดผูขายนอยราย จะทําให
เขาใจถึงสิ่งสําคัญ 2 ประการคือ 1. ทําใหเขาใจความแตกตางระหวางพฤติกรรมของธุรกิจในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายตลาด และการมีปฏิกิริยาโตตอบคูแขงขัน 2. ความเปนอิสระตอกันอยางเต็มที่ 
มีความสําคัญตอระดับความรุนแรงใน     กลยุทธของธุรกิจและคูแขงขันซ่ึงตางฝายตางมุงคํานึงถึง
คูแขงขันของตนวาจะมีปฏิกิริยาอยางไร และตนจะโตตอบอยางไร ซ่ึงไมมีผูใดคาดการณไดเปนที่
แนนอน 
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ในการวิเคราะหพฤติกรรมตลาดจะพิจารณาจากนโยบาย 3 ประการ คือ 
1. นโยบายในการกําหนดราคาสินคา พฤติกรรมการกําหนดราคาของหนวยธุรกิจขึ้นอยู

กับลักษณะโครงสรางตลาด หนวยธุรกิจที่อยูในโครงสรางตลาดแขงขัน 
2. นโยบายเกี่ยวกับตัวสินคา เปน นโยบายการสงเสริมการขายที่ไมใชราคา เชน การ

โฆษณา การปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน 
3. นโยบายที่มีตอคูแขง เปนนโยบายที่สงผลตอหนวยธุรกิจอ่ืน ที่อยูในตลาดโดยตรง 

เชน นโยบายในการกําหนดราคาเพื่อขจัดคูแขงขัน หรือนโยบายกีดกันผูผลิตรายใหม  
 
2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วีรณา  พูลเพิ่ม (2546)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของตนทุนน้ําดิบที่มีตอตนทุน
ในการผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง โดยศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการผลิตน้ําประปา
และปริมาณผลผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง ในกรณีที่มีการรวมตนทุนในการจัดหาน้ํา
ดิบและกรณีไมมีตนทุนน้ําดิบ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยใชขอมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัย และวิทยานิพนธตาง ๆ เพื่อประเมินตนทุนในการจัดหาน้ําที่เปน
ปจจัยการผลิตของการประปานครหลวง และใชขอมูลการผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง
ในสวนของโรงงานผลิตน้ําบางเขน ตั้งแตป พ.ศ. 2536-2544 กะประมาณสมการการผลิตน้ําประปา
ในระยะสั้น  เพื่อนําไปกะประมาณสมการตนทุนผันแปรในการผลิตน้ําประปา  แลวนําไป
เปรียบเทียบโครงสราง และขนาดตนทุนการผลิตน้ําทั้งสองกรณี ผลการศึกษาพบวา  ตนทุนผันแปร
เฉล่ียในการผลิตน้ําประปา กรณีไมรวมตนทุนน้ําดิบ มีคา 3.66 บาท/ลบ.ม.  ในขณะที่ตนทุนการ
ผลิตน้ําประปาในกรณีที่ไดรวมตนทุนน้ําดิบ ณ ราคา  0.50 บาท/ลบ.ม. จะมีผลทําใหไดคาตนทุน
ผันแปรเฉลี่ยในการผลิตน้ําประปา สูงขึ้นเปน 9.30 บาท /ลบ.ม.  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการที่การประปา
นครหลวงไมตองจายคาน้ําดิบ สามารถใชน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาในปริมาณที่ไมจํากัด  เพื่อชดเชย
การสูญเสียน้ําในกระบวนการผลิต และการสงน้ําใหผูบริโภค  จึงทําใหตัดสินใจผลิตในปริมาณที่
มากเกินไป เปนการใชทรัพยากรน้ําไมจํากัด ดังนั้นการประปานครหลวง จึงควรนําตนทุนน้ําดิบมา
คํานวณตนทุนการผลิตน้ําประปาดวย เพื่อใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาเปนตนทุนที่สะทอน
ตนทุนที่แทจริง กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนตามหลักการจัดการ
ทรัพยากร 

งานวิจัยฉบับนี้เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เปนการอธิบายถึงการใช
ทรัพยากรน้ําประปาในการนํามาผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษาตนทุนการ
ผลิตน้ําประปามาประยุกตใชกับงานวิจัยที่ตองการศึกษา 
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เสาวนีย  วิเศษธาร (2538) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการ
ปรับปรุงขยายการผลิตน้ําประปา ของการประปาสวนภูมิภาคที่มีการประปาออมนอย  อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  โดยเปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินและทาง
สังคม ของโครงการปรับปรุงขยายการประปาออมนอย  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา เมื่อคิดอัตราคาน้ํา
อัตราปกติที่แตกตางกัน 3 กลุม คือกลุมที่อยูอาศัยลูกบาศกเมตรละ 6.50 บาท กลุมราชการ
รัฐวิสาหกิจและธุรกิจขนาดเล็กลูกบาศกเมตรละ  9 บาท กลุมอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ
ลูกบาศกเมตรละ 16.75 บาท โครงการใหผลวิเคราะหทางดานการเงิน คือ ไมมีระยะเวลาคืนทุน 
มูลคาปจจุบันเทากับ –152,573,514.42 บาท  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.57 และ
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ –5.81 จากตัวช้ีวัดดังกลาว  โครงการนี้ไม
เหมาะสมในการลงทุน แตอยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหโดยกําหนดใหอัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนเทากับ 1 จะทําใหไดคาอัตราคาน้ําประปาที่เหมาะสมเทากับ 13.39 บาทตอลูกบาศกเมตร 
สําหรับผูใชน้ําทุกกลุม  นอกจากนี้เมื่อวิเคราะหเพิ่มเติม โดยคิดอัตราคาน้ําเพิ่มจากอัตราปกติ 2 กรณ ี
เพื่อใหโครงการคุมคาในการลงทุนคือ 1. เมื่อเพิ่มอัตราคาน้ํารอยละ 70 ทุก ๆ  5 ป โครงการสามารถ
คืนทุนไดในเวลา 12 ป มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 17,490,109.49 บาท อัตราสวนผลตอบแทนภายใน
โครงการเทากับรอยละ 16.89 และ 2. เมื่อเพิ่มอัตราคาน้ํารอยละ 9 ทุก ๆ ป ปรากฏวาโครงการ
สามารถคืนทุนไดภายใน 12 ปเชนกัน  แตมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 22,928,223.56 บาท อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1  และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ 17.41 
สําหรับผลตอบแทนทางสังคม ไมสามารถประมาณคาเปนตัวเงินได  แตการมีโครงการผลิต
น้ําประปาจะเปนประโยชนในรูปของการบริการขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนในชุมชนออมนอยทุก
กลุม 

งานวิจัยฉบับนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาทางดานวิเคราะหทางการเงิน โดยใช
มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนภายใน ระยะเวลาคืนทุน มาประยุกตใชกับโครงการ
ลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 

 
วิชัย  ทัศนียภาพ (2537) ไดศึกษาเรื่อง  การประเมินทางเศรษฐกิจของโครงการลดการ

สูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวง ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลประโยชน
ทางเศรษฐศาสตร โดยใชการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Cost-Benefit 
Analysis) เปรียบเทียบผลจากการมีโครงการและไมมีโครงการ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ในดาน
ผลประโยชนการศึกษานี้คิดมูลคาน้ําที่ประหยัดไดตามลักษณะความแตกตางระหวางอุปทานและ
อุปสงคน้ําประปา การมีโครงการชวยใหการประปานครหลวงสามารถประหยัดน้ําสูญเสีย ได
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ประมาณ 1.79 ลาน ลบ.ม. ในป 2529    และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 20.85 ลาน ลบ.ม. ในป 2532  และ
เมื่อประเมินมูลคาของผลประโยชนที่เปนตัวเงิน การศึกษานี้ประเมินผลประโยชนออกเปน 4 
ประการ  1. ผลประโยชนที่ผูบริโภคไดรับจากการบริโภคน้ําประปาเพิ่มขึ้น 2. ผลประโยชนจากการ
ประหยัดตนทุนในการผลิตน้ําประปาสวนเพิ่ม ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงที่อุปทานของน้ําประปามากกวา
อุปสงค (ป 2369-2543) 3. ผลประโยชนจากการประหยัดตนทุนคาเสียโอกาสเนื่องจากการเลื่อนการ
ลงทุน และ 4. ผลประโยชนจากการที่ผูบริโภคไดรับแรงดันน้ําเพิ่มขึ้น  ซ่ึงไมสามารถคํานวณได
เนื่องจากขอจํากัดในดานขอมูล 

การศึกษานี้วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ โดยเปรียบเทียบระหวางการมีและ
ไมมีโครงการ (With and Without Project Approach) และมีขอสมมติวาการมีโครงการจะชวยใน
การคนหา และซอมแซมสวนที่ร่ัวไหลไดเร็วกวาการไมมีโครงการเปนเวลา 1 ป พบวา มูลคา
ปจจุบัน (NPV) ณ อัตราคิดลดรอยละ 7.36 เทากับ 119.6 ลานบาท คาอัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุนเทากับ 1.187 ในขณะที่ไมสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได เนื่องจาก
ผลประโยชนสุทธิมีคาบวกและลบสลับไปมาระหวางชวงปที่ศึกษา  ก) เปลี่ยนอัตราคิดลดจากรอย
ละ 7.36 เปนรอยละ 12 ข) เปล่ียนขอสมมติการมีโครงการจะชวยใหพบการรั่วไหลเร็วกวาไมมี
โครงการจาก 1 ป เปนระยะเวลา 2 ป และ ค) สมมติใหชวงป 2537-2543 ปริมาณน้ําประปาที่
ประหยัดไดในแตละปมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 14.21 ตอป ผลการวิเคราะหพบวา ในทุก
กรณีโครงการลดการสูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวงมีความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ 
และยิ่งการมีโครงการใชระยะเวลาคนหาจุดร่ัวไหล เร็วกวาไมมีโครงการยิ่งมากเทาใด  ก็จะมีความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

งานวิจัยฉบับนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาทางดานวิเคราะหทางการเงิน โดยใชวิธี 
Cost-Benefit Analysis  หลักเกณฑที่ใชประเมิน ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทน
ภายใน ระยะเวลาคืนทุน มาประยุกตใชกับโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานคร
หลวง 
 

สุภาพร  ล้ิมหัสนัยกุล (2539) ศึกษาเรื่องการตั้งราคาน้ําประปาโดยอาศัยหลักตนทุน
สวนเพิ่ม  กรณีศึกษาการประปานครหลวง โดยศึกษาตนทุนการผลิตน้ําประปาสวนเพิ่มของการ
ประปานครหลวง ซ่ึงคํานึงถึงตนทุนในการขยายกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองปริมาณความตองการ
ใชน้ําที่เพิ่มขึ้นในอนาคตดวย และศึกษาถึงตนทุน ณ ระดับปริมาณการผลิตตาง ๆ ของแตละโรง
ผลิตน้ําที่มีอยูของการประปานครหลวง ในป พ.ศ.2532 ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาราคาคาน้ําประปา 
ที่คํานวณไดจากตนทุนการผลิตสวนเพิ่ม ในกรณีไมไดคํานึงถึงปริมาณน้ําสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
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จะมีคา ลบ.ม.ละ 5.175 บาท แตหากมีการรวมเอาปริมาณน้ําสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสูบจายน้ําเขา
ไปดวย โดยกําหนดใหอัตราน้ําสูญเสียมีอัตรารอยละ 25 ตามมาตรฐานที่กําหนด จะพบวาราคา
น้ําประปาจะเพิ่มขึ้นเปน   ลบ.ม. ละ 6.186 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เปนอยูของการ
ประปานครหลวง ในอัตรา ลบ.ม.ละ 7.14 บาท จึงถือไดวาเปนราคาที่สูงกวาตนทุนสวนเพิ่ม ทั้งนี้
เพราะการประปานครหลวง ตองประสบปญหาน้ําสูญเสียในระบบทําใหการประปานครหลวงมี
ตนทุนสูงกวาควรจะเปน 

งานวิจัยนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาการตั้งราคาน้ําดื่มบรรจุขวดของโครงการ
ลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง  
 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2542) ไดเสนอแนวคิดการคํานวณตนทุนคาน้ํา
ดิบวาสาเหตุที่ตองมีการคํานวณคาน้ําดิบนั้น เพื่อจะชวยในการกําหนดราคาคาน้ําประปา ที่สะทอน
ถึงตนทุนคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิต  ซ่ึงจะทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ และสังคมจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชน้ํา ซ่ึงหากเดิมการกําหนดราคาคา
น้ําประปาไมไดนําคาน้ําดิบมาคํานวณ จะทําใหตนทุนการผลิตน้ําประปาอยูในระดับต่ํา  และราคา
น้ําประปาก็จะต่ําดวย ซ่ึงเปนเสมือนสัญญาณทางราคาใหผูใชน้ําประปาใชน้ําในปริมาณที่มาก  
เพราะน้ําประปาราคาต่ํา น้ําจะถูกนําไปใชในกิจการที่อาจไมเปนประโยชนมากนัก หรือผูใชน้ําอาจ
ไมสนใจที่จะซอมแซมอุปกรณเมื่อชํารุด  ทําใหเกิดการสูญเสียน้ํา  ผลเสียที่เกิดขึ้นคือการจัดสรรน้ํา
จะดําเนินไปอยางขาดประสิทธิภาพ และสังคมจะไมไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชน้ํา  ซ่ึงถามี
การจัดสรรน้ําบางสวนกลับคืนไปใหภาคเกษตรกรรม น้ําจํานวนนี้อาจถูกนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงกวา  ในทางตรงกันขามถากระบวนการกําหนดราคาน้ําประปามีรวมตนทุนน้ําดิบไวดวย  ซ่ึง
ตนทุนน้ําดิบนั้นคํานวณจากคาเสียโอกาสของน้ําดิบ ซ่ึงจะเปนสัญญาณทางราคาวาน้ําแตละ
ลูกบาศกเมตรนั้นมีตนทุนคาเสียโอกาสเทาใด เมื่อประชาชน 

ผูใชน้ําตระหนักถึงตนทุนสวนนี้ จะระมัดระวังในการใชน้ํา และมีแรงจูงใจบํารุงรักษาอุปกรณการ
ใชน้ํา ทําใหใชน้ําประปาอยางมีคุณคา และมีคงเหลือเพิ่มขึ้นใหนําไปใชในกิจกรรมเพื่อการเกษตร
หรืออ่ืน ๆ มากขึ้น 

งานวิจัยนี้ เพื่อจะใชเปนแนวทางในการกําหนดราคาขายน้ําดื่มบรรจุขวด ที่สะทอนถึง
ตนทุนคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิตของโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานคร
หลวง 
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จันทิรา  สุวรรณกําจาย (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุ
ขวดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก แบบสัมภาษณ 
รวบรวมขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 403 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาไค-
สแควร  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด โดยพิจารณาจาก
เครื่องหมายอนุญาต อย. ที่ฉลากและบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดเปนบางครั้ง ในระยะเวลา 1 สัปดาห 
กลุมตัวอยางสวนใหญดื่มน้ําดื่มบรรจุขวด ประมาณ 6-10 ขวด (น้ําดื่มบรรจุขวด ขวดเล็กขนาด 500 
ซีซี.) ตราผลิตภัณฑของน้ําดื่มบรรจุขวดที่กลุมตัวอยางสวนใหญดื่ม คือ น้ําดื่มตราสิงห และบรรจุ
ภัณฑที่ซ้ือมาบริโภคเปนลักษณะชวดพลาสติกแบบไมคืนขวดหลังจากบริโภคแลว ในกรณีที่บาน
กลุมตัวอยางจะนําขวดไปแลกซื้อใหม และกรณีอยูนอกบานจะทิ้งรวมกับขยะอื่น รวมทั้งเคยนํา
บรรจุภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดมาใชประโยชนอีกโดยการบรรจุน้ําประปาที่บาน 

งานวิจัยนี้ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหา-นคร สําหรับใชเปนขอมูลเปนแนวทางในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ของโครงการ
ลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 
 

ฐัทธนา  แสงอราม (2542) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ “โครงการ
น้ําประปาดื่มได” ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวนทั้งส้ิน 407 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ซ่ึงประมวลผลโดย
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
นิยมดื่มน้ําแรมากที่สุด รองลงมาคือ น้ําประปาตมเพื่อฆาเชื้อโรค น้ําดื่มที่มีจําหนายตามทองตลาด
ทั่วไป น้ําที่ผานการกรองดวยเครื่องกรอง ตามลําดับ และมีพฤติกรรมการดื่มน้ําประปาโดยตรงจาก
กอกนอยที่สุด 

งานวิจัยฉบับนี้  เพื่อใหทราบถึงการรับรูเกี่ยวกับ โครงการน้ําประปาดื่มได และ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และนําไปใชในการประเมิน
อุปสงคสําหรับโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 
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ปญจรัตน จําปาทอง (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง  เปนการวิเคราะหความเหมาะสมใน
การลงทุนโครงการนํารองของการประปานครหลวง วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดทั้ง 7 ดานในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด  ไดแก  การวิเคราะหโครงการดานเทคนิค 
ดานการตลาด ดานสถาบัน ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ และดานการเงิน  โดยเฉพาะ
ความคุมคาทางการเงินและเศรษฐกิจ และเพื่อวิเคราะหความออนไหวของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวดของการประปานครหลวง  ความเปนไปไดในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานคร
หลวง   

การวิจัยนี้ใชขอมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากแบบสอบถาม เพื่อใหทราบพฤติกรรมการ
บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดและความคิดเห็นที่มีตอน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง และขอมูล
ทุติยภูมิที่รวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําการศึกษาความเหมาะสมทุกดาน 
ประกอบดวย ดานเทคนิค ดานการตลาด ดานสถาบัน ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการเงินและ
ดานเศรษฐกิจ  มีตัวช้ีวัดความคุมคาของโครงการ ดังนี้ NPV BCR IRR และ payback period 
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหความออนไหวและคาความแปรเปลี่ยนของโครงการ 
ผลการศึกษาพบวา โครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุนทุกดาน ยกเวนดานการเงิน ที่อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5 มี NPV เทากับ -3.28 ลานบาท BCR เทากับ 0.97 IRR เทากับรอยละ 0.02 และ 
payback period เทากับ 12 ป 11 เดือน ซ่ึงมากกวาอายุโครงการ แตเนื่องจากการประปานครหลวง
เปนหนวยงานที่มีการบริหารภายใตการควบคุมของรัฐบาล  ดังนั้นจะพิจารณาทางดานเศรษฐกิจ
เปนหลัก พบวา ที่อัตราคิดลดรอยละ 12 มี NPV เทากับ 1.52 ลานบาท BCR เทากับ 1.02  IRR 
เทากับรอยละ 15.08 และ Payback period เทากับ 7 ป 2 เดือน  การวิเคราะหความออนไหวจะ
พิจารณาในทางสงเสริม โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  และพบวาตนทุนและ
ผลประโยชนทางโครงการไมควรแปรเปลี่ยนมากกวารอยละ 1.86 และ 1.82 ตามลําดับ โครงการจึง
ยังมีความเหมาะสมในการลงทุน 

งานวิจัยฉบับนี้ เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการวิเคราะหทางการเงินของโครงการ
ลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง โดยมีการศึกษาในเรื่องโครงสรางตลาดของ
อุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด ศึกษา Market Share และโอกาสที่จะตรึงราคา โดยเสนอกลยุทธทาง
การตลาด  และศึกษา     กลยุทธในการลดตนทุนในดานที่แตกตาง เพิ่มเติมจากการศึกษาในงานวิจัย
ฉบับนี้ 
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บทที่ 3 
โครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 

 
3.1 ความเปนมา 

การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง  เร่ิมตนจากการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
ตรา “พระแมธรณี” เพื่อใชในกิจการภายในองคกร เชน การประชุม การรับรองผูมาเยี่ยมชมกิจการ 
รวมทั้งสงไปชวยเหลือสังคมในโอกาสตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนในงานพิธีการ หรือกิจกรรมของ
รัฐบาล แตยังไมไดนําออกจําหนายใหกับผูบริโภคทั่วไป สําหรับโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของ
การประปานครหลวง ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายใหกับประชาชนทั่วไปนั้น กําหนด
จากจุดแข็ง (Strength) ของการประปานครหลวง และโอกาส (Opportunity)  ที่เอื้ออํานวยใหเกดิการ
ลงทุน กลาวคือในดานจุดแข็งนั้น การประปานครหลวงเปนผูผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพได
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก (WHO) อยูแลว น้ําประปานี้จะเปนวัตถุดิบของการผลิตน้ําดื่ม
บรรจุขวด ดังนั้นน้ําดื่มบรรจุขวดของโครงการนาจะเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและที่สําคัญตนทุน
การผลิตจะต่ําสามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆในตลาดได สําหรับในดานโอกาสซึ่งเปนตัวแปร
ภายนอกนั้น ปจจุบัน อุปสงคของน้ําดื่มบรรจุขวดในตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น เพราะสินคามีความ
สะดวกในการพกพาและประชาชนมีความเชื่อถือวาเปนสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ดวย
เหตุผลดังกลาว โครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดจึงไดรับการอนุมัติใหนําไปดําเนินงาน สําหรับบทนี้ผู
ศึกษาตองการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในป 2547 ซ่ึงเปนปแรกของการดําเนินงาน
ตามโครงการ การประเมินผลมีเปาหมายที่จะวิเคราะหถึงคาใชจายของโครงการ ระบบและ
กระบวนการผลิต การจําหนาย ผลกําไร การบริหารจัดการโครงการและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินไปปรับแผนผลิตและการจําหนายตลอดอายุโครงการ 
 
3.2 การดําเนินงานโครงการ 

การดําเนินงานโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงแบงออกเปน 2 
ระยะคือระยะกอสรางกับระยะดําเนินงาน ระยะกอสรางเริ่มดําเนินงานในป 2547 กิจกรรมหรือ
กระบวนการตาง ๆ ที่จะตองทําในระยะนี้ คือจัดตั้งองคกรบริหารหรือกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในโครงการ จัดหา จัดซื้อ จัดจาง หรือกอสรางโรงงาน  
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3.2.1 การกอสราง 
ในป 2547 โครงการไมไดกอสรางอาคารใหมแตไดปรับปรุงอาคารซอมบํารุง

ยานพาหนะเดิมของฝายบริการกลางซึ่งไมไดใชการแลวใหเปนอาคารผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด คา
ปรับปรุงคิดเปนเงิน 1,912,289 บาท และจัดทําระบบไฟฟา-ประปาเปนเงิน 1,220,000 บาท   การ
กอสรางและปรับปรุงโรงงานใชงบประมาณทั้งสิ้น 3,132,289 บาท (ตารางที่ 3.1) นอกจากการ
กอสรางและปรับปรุงโรงงานแลว โครงการฯ ยังตองจัดซื้อเครื่องจักรประเภทตาง ๆ  คือ เครื่องลาง
ขวดเปลา เครื่องกรอกน้ําใสขวด เครื่องปดฝาขวด เครื่องพิมพวันเวลาการผลิตที่ฝาขวด การจัดซ้ือ
เครื่องจักรรวมอุปกรณคิดเปนเงินรวมทั้งส้ิน 5,211,338 บาท โดยสรุประยะกอสรางโครงการใช
เงินทุนเริ่มแรกรวมทั้งส้ิน 8,343,627 บาท 

 
ตารางที่ 3.1 เงินลงทุนเริ่มแรกโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ป 2547  
 
คาปรับปรุงอาคาร     3,132,289  บาท 
คาเครื่องจักร     5,211,338  บาท 

รวม      8,343,627  บาท 
   
ที่มา : การประปานครหลวง 
 

3.2.2 การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
หลังจากที่โครงการไดจัดหา จัดซื้อ จัดจาง กอสรางและปรับปรุงโรงงานเสร็จแลว 

โครงการไดเร่ิมผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด และนําออกจําหนายเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 โดยใชช่ือ
จําหนายวา “ปาปา” หรือ “PAPA” การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานขององคการอนามัยโลก (WHO) รสชาติชวนดื่ม ปราศจากกลิ่น 
สี แบคทีเรีย โดยนําน้ําประปามาผานระบบการกรองและฆาเชื้อโรคดวยโอโซน แลวบรรจุขวด  
การผลิตมีเปาหมายดังนี้ 

กําลังการผลิต 30 ขวดตอนาที ผลิตวันละ 20,000 ขวด   
สถานที่ผลิต  บริเวณโรงงานผลิตน้ําบางเขน   
สถานที่จําหนายหนาโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด(ปาปา) สํานักงานประปาสาขา 

15 แหง 
ราคาจําหนายปจจุบันโหลละ 40 บาท หรือขวดละ 3.33 บาท (รวม VAT) 
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คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ออกใบอนุญาต ดังนี้ 
- ใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่ 10-1-33747  ใหไว ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 
- ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร เลขที่ 10-1-33747-1-0001 ใหไว ณ วันที่ 

18  มิถุนายน 2547 
ระบบการผลิต คําวาระบบ(System) หมายถึงองคประกอบตาง ๆ ที่ทํางาน

เกี่ยวของสัมพันธกันเพื่อใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง (ประชุม รอดประเสริฐ,2535) ระบบ
ประกอบดวยปจจัย (Inputs) กระบวนการ(Process) และผลผลิต (Outputs) ปจจัยคือทรัพยากรที่ใช
ในกระบวนการหรือกิจกรรม กระบวนการคือวิธีการทํางานอยางเปนขั้นตอนอยางตอเนื่องเพื่อให
เกิดผลผลิต และในสวนของผลผลิตนั้น ผลผลิตของกระบวนการหนึ่ง อาจเปนปจจัยของอีก
กระบวนการหนึ่งในระบบการผลิต  

ระบบการผลิตของโครงการนี้มีสองกระบวนการคือ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 
และกระบวนการบรรจุขวด สําหรับผลผลิตของกระบวนการเตรียมวัตถุดิบคือน้ําประปาที่ผานการ
บําบัดดวยโอโซนแลว และผลผลิตนี้จะใชเปนปจจัยของกระบวนการบรรจุขวด ซ่ึงเปนผลผลิตที่นํา
ออกจําหนายในตลาด 

1) กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ  
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มตั้งแตขั้นตอนการปลอยน้ําประปาไหลเขาถังและ

ขั้น ตอนสุดทายคือการรอบรรจุขวด ภาพที่ 3.1 แตละขั้นตอนมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
(1) การสูบน้ําดิบเขาถังเก็บ สูบน้ําประปาเขาถังเก็บขนาด 2000 ลิตร ถังที่ใชมี

จํานวน 2 ใบ ตัวถังและสูบทําดวยเหล็กไรสนิม การควบคุมระดับน้ํา ใชลูกลอยไฟฟาแบบสําหรับ
น้ําเต็มตัด 

(2) การสูบน้ําออกจากถัง สูบน้ําออกจากถังเก็บน้ําผานถังรับความดันซึ่งทําจาก
เหล็กไรสนิม และสงไปยังเครื่องกรองกําจัดเหล็กและแมงกานิสโดยเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ ที่ตัว
เรือน ใบพัดเพลา  ทําดวยเหล็กไรสนิมสามารถสูบจายน้ําไมนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตร/ 2 เซ็นติเมตร 
ที่ความสูง 40 เมตร  
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
 

(3) การกรองสนิมเหล็กและแมงกานิส เครื่องที่ใชกรองสนิมเหล็กและ
แมงกานิส จํานวน 1 เครื่อง ทําดวยเหล็กไรสนิมขนาดความสูง 145 เซ็นติเมตร เสนผาศูนยกลาง 39 
เซ็นติเมตร ภายในบรรจุหินควอทซ 20 ลิตร และ Manganese Zealots จํานวน 80 ลิตร สามารถกรอง
ได 2000-9000 ลิตร/เซ็นติเมตร น้ําที่ผานเครื่อง กรองสนิมเหล็กและแมงกานิส จะไหลเขาเครื่อง
กรองกลิ่นและสี 

(4) การกรองกลิ่นและสี เครื่องที่ใชกรองกลิ่นและสี ทําดวยเหล็กไรสนิม จํานวน 2 
เครื่อง ขนาดความสูง 145 เซ็นติเมตร เสนผาศูนยกลาง 39 เซ็นติเมตร ภายในบรรจุหินควอทซ 20ลิตร 
และ Activated Carbon 80 ลิตร น้ําที่ผานเครื่องกรองกลิ่น และสีจะไหลเขาเครื่องกรองความกระดาง 

การสูบน้ําดิบ (น้ําประปา)เขาถังเก็บ 

การสูบน้ําออกจากถังเก็บ 

การกรองสนิมเหล็กและแมงกานิส 

การกรองกลิ่นและสี 

การกรองความกระดาง 

การกรองสารแขวนลอย 

การฆาเชื้อโรค 

การรอการบรรจุขวด 
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(5) การลดความกระดาง เครื่องที่ใชกรองความกระดาง ทําดวยเหล็กไรสนิม 
จํานวน 2 เครื่อง ขนาดความสูง 145 เซ็นติเมตร เสนผาศูนยกลาง 39 เซ็นติเมตร ภายในบรรจุ Cat 
ion Exchange Resin  มีคุณสมบัติในการจัดธาตุแคลเซียม และแมกนีเซียม ซ่ึงเปนสาเหตุความ
กระดาง น้ําที่ผานเครื่องกรองความกระดาง จะไหลเขาเครื่องสารแขวนลอยบรรจุถุงกรอง 

(6) การกรองสารแขวนลอย เครื่องที่ใชกรองสารแขวนลอยบรรจุถุงกรอง ทํา
ดวยเหล็กไรสนิม จํานวน 2 เครื่อง ขนาดความสูง 80 เซ็นติเมตร ภายในบรรจุถุงกรอง ขนาด 5 
ไมครอน 1 ถุง และ ขนาด 1 ไมครอน 1 ถุง น้ําที่ผานถุงกรอง จะไหลเขาเครื่องกรองสารแขวนลอย
บรรจุไสกรองเซรามิค 

(7) การฆาเชื้อโรค เครื่องที่ใชกรองสารแขวนลอยบรรจุไสกรองเซรามิค ทําดวย
เหล็กไรสนิม จํานวน 2 เครื่อง ขนาดความสูง 70  เซ็นติเมตร เสนผาศูนยกลาง 54 เซ็นติเมตร ภายใน
บรรจุไสกรองเซรามิค 30 ไส ความละเอียด 0.3 ไมครอน สามารถกรองตะกอน กล่ิน สี และ
แบคทีเรีย น้ําที่ผานเครื่องกรองบรรจุไสกรองเซรามิค จะไหลเขาไปผสมกับโอโซนจากเครื่อง
กําเนิดโอโซน (ภาพที่ 3.3) 

(8) รอการบรรจุขวด น้ําที่ผานการฆาเชื้อโรคโดยผสมกับโอโซน จะเก็บไวในถงั
เก็บน้ําขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ใบ เพื่อเตรียมไวบรรจุขวด การบรรจุขวดใช เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ 
ทําดวยเหล็กไรสนิม   
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ภาพที่ 3.2  ระบบการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
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ปฏิกิริยาของโอโซนในน้ํา  
 

O3  +  H2O                     HO3
+  +  OH- 

HO3
+  +  OH-                 2 HO2 

O3  +  HO2                     HO  +   2 O2 
HO  +  HO                     H2O  + O2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.3  ระบบการฆาเชื้อโรค 
 
 
 
 
 

Ozone Killer 

Raw Water 

Treated Water 

Power Supply Air or O2 

HV Trans. Dryer System 

Ozone Generator 

Mixing System 

Reaction Tank O2 

Cooling Water in Cooling Water out 

Ambient Ozone Monitor 
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2) กระบวนการบรรจุขวด 
น้ําที่ผานการฆาเชื้อโรคแลวเปนผลผลิต (Output) ของกระบวนการเตรียม

วัตถุดิบ น้ําที่ผานการฆาเชื้อโรคแลวนี้จะเปนวัตถุดิบหรือปจจัยที่นํามาใชในกระบวนการบรรจุขวด 
และผลผลิตของกระบวนการบรรจุขวดคือน้ําดื่มบรรจุขวด  “ปาปา” สําหรับกระบวนการบรรจุขวด 
(ภาพที่ 3.4)  มีขั้นตอนดังนี้ 

(1) การลางขวด พนักงานนําขวดเปลาวางบนสายพานขวดเปลาจะถูกลําเลียงเขา
เครื่องลางอัตโนมัติ โดยเครื่องลางอัตโนมัติ ทําดวยวัสดุไรสนิม มีหัวฉีดจํานวน 12 หัว ทํางานดวย
มอเตอรปมน้ําขนาด 1 แรงมา และลางดวยน้ําผสมคลอรีนไดออกไซดขนาดไมต่ํากวา 46 กรัมตอ
ช่ัวโมง  

(2) การบรรจุน้ํา ขวดที่ลางแลวจะถูกลําเลียงโดยสายพานเขาสูเครื่องบรรจุน้ําดื่ม
โดยอัตโนมัติ ซ่ึงทําดวยวัสดุไรสนิมและไมทําใหคุณสมบัติน้ําเปลี่ยน มีหัวบรรจุแถวตรงจํานวน 6 
หัว ความเร็วในการบรรจุประมาณ 30 ขวดตอนาที  ที่ขนาดขวด 600 ซี.ซี.  

(3) การปดฝาหมุนเกลียว ขวดที่บรรจุน้ําแลว จะถูกสงเขาเครื่องปดฝาหมุน
เกลียวจํานวน 1 หัว แบบอัตโนมัติ โดยฝาที่ใชผานเครื่องคัดฝาและเครื่องลําเลียงฝาที่ทําจากวัสดุไร
สนิม 

(4) การพิมพขอความและซีลคอขวด ขวดที่ปดฝาแลวจะถูกลําเลียงโดยสายพาน
มายังเครื่องพิมพ lot number และ date coder เพื่อพิมพ วันที่ผลิต เวลาการผลิต ดวยเครื่อง INKJET 
แลวสงเขาสูเครื่องหดฟลมคอขวด (cap seal shrink) ซ่ึงทําดวยสแตนเลสหลังจากพนักงานเปนผู
สวมฟลมลงบนฝาขวด ซ่ึงลําเลียงมาบนสายพานภายหลังจากพิมพขอความบนฝาเรียบรอยแลวขวด
จะถูกลําเลียงผานเครื่องเปาลมรอน ซ่ึงความรอนจากลมจะทําใหฟลมหดตัวลงและรัดฝาขวดแนน  

(5) การบรรจุหีบหอ ขวดจะถูกลําเลียงโดยสายพานเขาสูเครื่องหอฟลมรวมแพ็ค  
(automatic shrink film wrapping machine)  แบบอัตโนมัติ  ใชหอขวดใหรวมกันแพ็คละ 12 ขวด  

(6) การจัดเก็บ เคล่ือนยายไปจัดเก็บที่คลังสินคา เพื่อรอจําหนาย 
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3.3  การจัดจําหนาย 
น้ําดื่มบรรจุขวด “ปาปา” ซ่ึงเปนผลผลิตขั้นสุดทายของโครงการฯ นั้น มีสถานที่

จําหนายสองแหลงคือที่หนาโรงงาน และท่ีสํานักงานประปาสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สําหรับการจําหนายที่สํานักงานประปาสาขา มีวิธีการดังนี้ 

3.3.1 การขนสง 
น้ําบรรจุขวดปาปาจากโรงงานผลิตน้ําบรรจุขวดจะตองขนสง ไปสถานที่จําหนาย

จํานวน 15 สํานักงานประปาสาขา โดยรถบรรทุกเล็ก 4 ลอ ซ่ึงจางเหมาบริษัทเอกชน การจัดสง
กําหนดเปนตารางสงลวงหนา 10 เที่ยว/เดือน/สํานักงานประปาสาขา ปริมาณการจัดสงมากนอย
ขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยของการจําหนายน้ําของแตละสํานักงานประปาสาขา และหากการจําหนายน้ําไม
หมดตามกําหนดสง สํานักงานประปาสาขา จะทําหนังสือแจงของดการสงน้ําเปนครั้ง ๆ ไป 

3.3.2 การเก็บรักษา 
น้ําดื่มบรรจุขวดที่สํานักงานประปาสาขา รับมาจากโรงงานไดจัดเก็บไวในคลัง

พัสดุของสํานักงานประปาสาขา หรือบริเวณที่จัดไวเปนพื้นที่สําหรับจําหนายโดยเฉพาะเพื่อสะดวก
ในการจําหนาย และเก็บไวใหพนแสงแดด 

3.3.3 การจําหนาย 
ผูซ้ือสามารถซื้อน้ําบรรจุขวดปาปา ไดที่สํานักงานประปาสาขาทั้ง 15 แหง โดย

ชําระเงินและนําใบเสร็จรับเงินไปขอรับน้ํา หรือซ้ือที่หนาโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด   
3.3.4 การชําระเงิน 

สําหรับการจําหนายที่สํานักงานประปาสาขา ผูซ้ือชําระเงินที่เคานเตอรรับชําระ
เงิน หรือชําระเงิน ณ จุดจําหนายน้ํา สวนการจําหนายที่โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ผูซ้ือชําระเงินที่
ฝายการเงิน ช้ัน 2 และนําใบเสร็จมารับน้ําที่โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดปาปา 
 
3.4  การบริหารโครงการ 

การบริหารโครงการเปนเรื่องของการวางแผน การจัดองคการ การกํากับดูแล และ
ควบคุมกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ รวมทั้งการใชบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การบริหาร
โครงการจะตองมีองคการที่ทําหนาที่บริหารจัดการ โดยทั่วไป องคการที่ใชบริหารโครงการมีหลาย
รูปแบบ แตรูปแบบที่ใชกับโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดคือองคการแบบตามหนาที่ (Functional 
Organization) ซ่ึงถือวาโครงการฯ เปนสวนหนึ่งของแผนงานตามหนาที่ขององคการแมหรือการ
ประปานครหลวง สวนโครงสรางการบริหารงานของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดปรากฏดังภาพที่ 
3.5  มีรายละเอียดดังนี้ 

DPU



 43

3.4.1  คณะกรรมการโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจสูงสุด 
ทําหนาที่กํากับดูแลโครงการฯ กรรมการมีทั้งหมด 15 คน ผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการคือ
ประธานกรรมการประปานครหลวง สวนเลขานุการคณะกรรมการคือผูอํานวยการกองบริการธุรกิจ 
จากคณะกรรมการ 15 คน นั้นมาจากคนนอกองคการแมจํานวน 3 คน คือผูแทนจากกรม
ประชาสัมพันธ ผูแทนจากสํานักงานอาหารและยา และผูแทนจากการประปาสวนภูมิภาค สวน
กรรมการที่เหลือเปนบุคลากรภายในองคการแมทั้งหมด (ภาคผนวกที่ 3.1) การแตงตั้งผูแทนจาก
กรมประชาสัมพันธ และสํานักงานอาหารและยา แสดงใหเห็นวาโครงการฯมีจุดมุงหมายดาน
มาตรฐานของน้ําดื่มบรรจุขวด และตองการใหน้ําดื่มบรรจุขวด “ปาปา” เปนที่ยอมรับของผูบริโภค
ทั่วไป 

3.4.2  ฝายพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากน้ําดื่มบรรจุขวดที่ผลิตเพื่อจําหนายเปนผลิตภัณฑใหม
ของการประปานครหลวงที่จะนําออกจําหนายในตลาด การผลิต การตลาด การเงิน ควรไดรับการ
แนะนําจากผูมีประสบการณ ดังนั้น  ฝายพัฒนาธุรกิจซ่ึงเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดอยูดวยจะใหคําปรึกษาดานนโยบาย หรือทิศทางในการ
ผลิตและการจําหนายแกฝายตาง ๆ ในโครงการฯ 

3.4.3  กรรมการควบคุมการผลิต คณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการดานเทคนิค 
ปฏิบัติหนาที่ผูจัดการโรงงาน ผูชวยผูจัดการโรงงาน ผูควบคุมการผลิต และผูชวยผูควบคุมการผลิต 
รวมทั้งหมด 4  คน (ภาคผนวกที่ 3.2) คณะกรรมการควบคุมการผลิตเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ งานใน
ตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการแมอยูแลวเชน ตําแหนงวิทยากร และตําแหนงนักวิทยาศาสตร เปน
ตน คณะกรรมการควบคุมการผลิต จะทําหนาที่ควบคุมโรงงานผลิตน้ําดื่มโดยตรง  

3.4.4  โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด บุคลากรในโรงงาน ประกอบดวย 
ผูควบคุมการผลิต    2  คน 
พนักงานโรงงาน  10  คน 
พนักงานบัญชี/ การเงิน      1  คน 
พนักงานทําความสะอาด   1  คน 
พนักงานยกน้ําขวด      3  คน 
  รวม  17 คน  

พนักงาน17 คนที่ไดกลาวมานี้เปนบุคลากรที่จางใหมเมื่อมีโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
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คณะกรรมการโครงการผลติน้าํด่ืมบรรจขุวด 

กรรมการควบคมุการผลิต ฝายขาย ฝายบญัชี 

โรงงานผลติน้าํด่ืม 

ฝายพัฒนาธรุกจิ 

 
ภาพที่ 3.5 โครงสรางการบริหารงานของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
 

ฝายขาย ทําหนาที่ขายน้ําดื่มบรรจุขวดตามแผนที่โครงการกําหนดไว สําหรับสถานที่
จําหนายกําหนดไว 2 แหง คือ สํานักงานประปาสาขาทั้ง 15 แหง และหนาโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวด ในการจําหนายที่สํานักงานประปาสาขา ผูจัดการสํานักงานประปาสาขามีหนาที่กํากับดูแลการ
จําหนาย  ผูอํานวยการกองบริการมีหนาที่ควบคุมการจําหนายใหเปนไปดวยความเรียบรอย หัวหนา
สวนบริการการใชน้ํามีหนาที่ควบคุมพนักงานขาย โดยจัดหาสถานที่การวางสินคาเพื่อรอการ
จําหนาย รายงานผลงานการจําหนายใหฝายพัฒนาธุรกิจ และโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ทราบ
เปนรายเดือน พนักงานในสวนบริการการใชน้ํามีหนาที่จําหนายสินคา ทําบัญชีรายการจําหนาย
ประจําวัน ตรวจนับสินคาประจําวัน สรุปยอดการจําหนายประจําเดือน  

ในดานวิธีการจําหนาย  เมื่อมีลูกคามาซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด พนักงานขายจะออกใบสั่งซื้อ 
ที่ระบุ จํานวนที่ซื้อ (โหล) และมูลคาน้ําดื่มบรรจุขวด  ใหลูกคาไปชําระเงิน ณ เคานเตอรรับชําระ
เงินของสํานักงานประปาสาขา พนักงานหนาเคานเตอร ฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน และเขียนเลขที่
ใบเสร็จรับเงินลงในใบสั่งซื้อ ลูกคาจะนําใบสั่งซื้อพรอมใบเสร็จรับเงินมาแสดงเพื่อขอรับสินคา ณ 
จุดขาย ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อจํานวนมากจํานวนมากตั้งแต 100 โหล ขึ้นไป สํานักงานประปาสาขา
จะใหบริการสงน้ําดื่มบรรจุขวดใหลูกคา สําหรับแบบฟอรมบัญชีคุมสินคา สถิติการจําหนาย และ
แบบตรวจนับน้ําดื่มบรรจุขวดคงเหลือประจําป ดูไดจากตารางภาคผนวกที่ 3.3 – 3.5 
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3.5 ผลการดําเนินงาน 
 3.5.1 ผลผลิตป 2547 

 การประปานครหลวงไดเริ่มผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดออกจําหนายเดือนกรกฎาคม 
2547 เร่ิมแรกมีกําลังการผลิต 10,000 ขวดตอวัน ตอมาเพิ่มกําลังการผลิตเปน 12,000 ขวดตอวัน ใน
เดือนตุลาคม 2547 และในเดือนพฤศจิกายน 2547 เพิ่ม กําลังผลิตเปน 20,000 ขวดตอวัน ขวดเปลาที่
ใชในการผลิต จํานวน 1,506,650 ขวด ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดไดจํานวน 1,499,964 ขวด  เฉลี่ยวันละ 
11,363 ขวด  (คิดจาก 132 วันทําการ)มีขวดเสีย 6,686 ขวด นําไปจําหนายจํานวน 1,403,088 ขวด 
และนําไปบริจาคโดยเฉพาะการบริจาคใหผูประสบภัยสึนามิจํานวน 60,000 ขวด  

3.5.2 การจัดจําหนาย 
 ในกรณีที่การจัดจําหนายที่สํานักงานประปาสาขา  เร่ิมจากฝายโรงงานผลิตน้ํา

บรรจุขวด  ปาปา จัดสงน้ําดื่มบรรจุขวดใหสํานักงานประปาสาขาจํานวน 15 สาขา  โดยจาง
บริษัทเอกชนเปนผูจัดสง การจัดสงน้ําดื่มบรรจุขวดใหแตละสํานักงานประปาสาขาจะจัดสงวันเวน
วันสลับกัน (ในวันทําการ) หากสํานักงานประปาสาขาใดจําหนายไมหมด สามารถของดรับน้ําได
โดยทําหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรถึงผูจัดการโรงงานผลิตน้ําดื่ม ในการซื้อน้ําลูกคาจะตอง
ติดตอที่สวนบริการการใชน้ําซึ่งเปนหนวยงานภายในสํานักงานประปาสาขา ที่ไดรับมอบหมายให
ดูแลการจําหนายน้ํา สวนบริการการใชน้ําจัดพื้นที่บริการผูใชน้ําสวนหนึ่งเปนพื้นที่ตั้งโชวและ
จัดเก็บน้ําดื่มบรรจุขวดปาปาสวนบริการการใชน้ําจะออกใบสั่งซ้ือพรอมใบแจงราคาสินคา ให
ลูกคานําไปชําระที่สวนจัดเก็บและรับเงิน จากนั้นนําใบเสร็จมาขอรับน้ําไดที่สวนบริการการใชน้ํา  
กรณีลูกคาส่ังซ้ือจํานวนมากตั้งแต 100 โหลขึ้น การประปานครหลวงมีบริการจัดสงใหโดยไมคิดคา
ขนสง แตควรแจงลวงหนาเพราะสินคาที่จัดเก็บไวตามสาขาอาจไมเพียงพอในขณะนั้น  

กรณีการจัดจําหนายที่หนาโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดปาปา ลูกคาตองแจงจํานวนน้ํา
ดื่มที่ตองการซื้อพรอมชําระเงินที่กองการเงิน ช้ัน 2 อาคาร 6 ช้ัน สํานักงานใหญของการประปานคร
หลวง ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ เดียวกันกับโรงงานผลิตน้ําดื่ม และนําใบเสร็จไปรับน้ําดื่มที่
โรงงานผลิตน้ําดื่มฯ ตอไป  

ในสวนของปริมาณการจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดในป 2547 ที่ผานมาผลปรากฏวา 
โครงการจําหนายน้ําประปาไดทั้งหมดจํานวน 1,403,088 ขวด เฉล่ียยอดขายวันละ 7,795 ขวด มูลคา
ยอดขายเปนเงิน 3,928,464.40 บาท (ตารางที่ 3.2) สํานักงานประปาสาขาบางเขนจําหนายไดสูงสุด
คือจํานวน 192,192 ขวด เปนเงิน 538,137.60 บาท คิดเปนรอยละ 13.70 ของยอดขายรวม รองลงมา
จําหนาย ณ หนาโรงงานผลิตน้ําดื่มจํานวน 133,596 ขวด เปนเงิน 374,068.80 บาท คิดเปนรอยละ 
9.52 และจําหนายที่สํานักงานประปาสาขาแมนศรีจําหนายไดจํานวน 128,472 ขวด เปนเงิน 
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359,721.60 บาท คิดเปนรอยละ 9.16 ตามลําดับ จากการสัมภาษณพบวาการที่สํานักงานประปา
สาขาบางเขนขายไดสูงสุด เนื่องจากสํานักงานประปาสาขาบางเขนตั้งอยูถนนแจงวัฒนะ ใกลยาน
ชุมชนขนาดใหญที่รับน้ําดื่มบรรจุปาปาไปจําหนาย ใกลสถานศึกษาหลายสถาบัน เชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกริก ใกลวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่มีพอคาแมคามาซื้อ
น้ําดื่มปาปาไปจําหนาย นอกจากนี้สํานักงานประปาสาขาบางเขน ไดออกหาลูกคารายใหมเพิ่มเติม
อยูเสมอ สําหรับการจําหนาย ณ หนาโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ซ่ึงจําหนายน้ําไดมากเปนอันดับ
สอง เนื่องจากพนักงานที่ทํางาน ณ สํานักงานใหญอุดหนุนซ้ือน้ําปาปาไปใชจัดงานลี้ยงและซื้อดื่ม
กันเองสวนหนึ่ง ในสวนของสํานักงานประปาสาขาแมนศรีมีหนวยงานที่เปนลูกคารายใหญและ
เปนลูกคาประจําไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงส่ังซื้อน้ําดื่มครั้งละจํานวน 600 โหล  สําหรับ
สํานักงานประปาสาขามีนบุรีเปนสํานักงานประปาสาขาแหงใหม แตเดิมเปนกองประปามีนบุรี 
ขึ้นอยูกับสํานักงานประปาสาขาบางเขน และทําเลที่ตั้งอยูหางชุมชน ทําใหมีการจําหนายน้ําปาปา
ไดนอยที่สุดคือจํานวน 21,000 ขวด เปนเงิน 58,800 บาท คิดเปนรอยละ 1.50  ของยอดขายรวม 
สวนสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท แมทําเลที่ตั้งจะอยูในเขตกลางเมือง (ถนนสุขุมวิท) แตเนื่องจาก
อาคารสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิทตั้งอยูที่เดียวกับสํานักงานประปาสาขาพระโขนง ( 2 สาขาอยู
ในอาคารเดียว กัน) จึงทําใหยอดจําหนายไมดีเทาทีควร คือจําหนายได 35,952 ขวด  เปนเงิน 
100,665.60 บาท คิดเปนรอยละ 2.56 ของยอดขายรวม    
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ตารางที่ 3.2 ปริมาณการจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดในป 2547 จําแนกตามสํานักงานประปาสาขา 
และหนาโรงงานผลิตน้ํา 

 

สาขา ปริมาณขาย(ขวด) มูลคา(บาท) รอยละของยอดขายรวม 
สุขุมวิท 35,952 100,665.60 2.56 
พระโขนง 121,656 340,636.80 8.67 
สมุทรปราการ 70,620 197,736.00 5.03 
แมนศรี 128,472 359,721.60 9.16 
พญาไท 79,296 222,028.80 5.65 
ทุงมหาเมฆ 92,580 259,224.00 6.60 
ลาดพราว 90,408 253,142.40 6.44 
นนทบุรี 70,920 198,576.00 5.05 
ประชาชื่น 84,960 237,888.00 6.06 
บางเขน 192,192 538,137.60 13.70 
ตากสิน 78,792 220,617.60 5.62 
บางกอกนอย 60,264 168,739.20 4.30 
ภาษีเจริญ 82,440 230,832.00 5.88 
บางบัวทอง 59,940 167,832.00 4.27 
มีนบุรี 21,000 58,800.00 1.50 
หนาโรงงานผลิตน้ํา 133,596 374,068.80 9.52 

รวม 1,403,088 3,928,646.40 100 
 
หมายเหตุ : ราคาจําหนายขวดละ 2.80 บาท (ไมรวม VAT) 
ที่มา :โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ปาปา” การประปานครหลวง      
 

3.5.3 ตนทุนการผลิต 
   การวิเคราะหและคํานวณตนทุนการผลิตของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของ

การประปานคหลวงจะแบงออกเปนสองสวนคือตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากการผลิตน้ํา
ดื่มบรรจุขวดจํานวน 1,499,964 ขวด และตนทุนตอขวด การคํานวณตนทุนการผลิตตอขวดมี
วัตถุประสงค เพื่อใชคํานวณกําไรสุทธิตอขวด  และการคํานวณตนทุนการผลิตทั้งหมดมี
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วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนของการผลิต สวนองคประกอบของตนทุนการผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวด ประกอบดวย ตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร ดังนี้ 
 

1) ตนทุนคงที่  
     ตนทุนคงที่ประกอบดวย 5 รายการ ดังนี้ 

(1) คาแรงทางตรง ของพนักในสายการผลิต 10 คน ในป 2547 จายคาแรงทางออม
รวมเปนเงิน 263,048.65 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.17 บาท 

(2) คาแรงทางออม ของผูควบคุมโรงงาน 2 คน ในป 2547 จายคาแรงทางตรงรวม
เปนเงิน 66,684.13 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.04 บาท 

(3) คาแรงทั่วไป ของ 
(ก) พนักงานบัญชี 1 คน  
(ข) พนักงานยกน้ํา 3 คน    

(ค) พนักงานทาํความสะอาด 1 คน    

ในป 2547 โครงการฯ จายคาแรงทั่วไป รวมเปนเงิน 170,399 บาท คิดเปนตนทุนตอ
ขวดเทากับ 0.11 บาท  เนื่องจากคาแรงทั้ง 3 รายการเปนเงินเดือนประจาํที่ตองจายใหแกพนกังานทัง้ 
17 คน ไมขึ้นอยูกับจํานวนการผลิต จึงจัดคาแรงทั้ง 3 รายการไวในตนทุนคงที่ 

(4) คาตรวจวิเคราะห(Lab)  ในป 2547 เปนเงิน 13,000 บาท คิดเปนตนทุนตอขวด
เทากับ 0.01 บาท  

(5) คาเสื่อมราคาอาคาร   อายุ 25 ป คิดคาเสื่อมอัตรา 4 % เปนเงิน 68,682.60 บาท/ป 
คิดเปนตนทนุตอขวด เทากบั 0.05 บาท  

 

2) ตนทุนผันแปร 
     ตนทุนผันแปรประกอบดวย 10 รายการ ดังนี้ 

(1) จํานวนขวด PET ขนาดบรรจุ 600 ซีซี ที่ใชในกระบวนการผลิตในป 2547 
จํานวน 1,506,650 บาท รวมเปนเงิน 2,544,932.91 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 1.70 บาท 

(2) น้ําประปาที่นํามาทําการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด  เปนน้ําประปา ในเขตสํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่น ทะเบียนผูใชน้ํา 31317712 กองจัดเก็บพิเศษไดสงสําเนาใบแจงหนี้ โดยแจง
ทั้งจํานวนหนวยท่ีใชและจํานวนเงิน ซ่ึงคิดคาน้ําประปาอัตรากาวหนา ในป 2547 รวมเปนเงิน 
19,976.58 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.01 บาท 
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(3) วัตถุดิบทางออม ไดแก ฉลากขางขวด  ฉลากหุมขวด  ฟลมหอแพ็ค คาหมึกพิมพ
ฝา ในป  2547 รวมเปนเงิน 401,350.00 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.04 บาท 

(4) คาไฟฟาในการผลิต ติดตั้ง Sub meter จากสํานักงานผลิตน้ําบางเขน เลขที ่
8276947 โดยทางสํานักงานผลิตน้ําบางเขน จะทําการจดและคํานวณทั้งจํานวนหนวยที่ใชและ
จํานวนเงินสงมาให  ในป 2547 รวมเปนเงิน 62,045.71 บาท คิดเปนตนทุนตอหนวยเทากับ 0.04 
บาท 

(5) คาอุปกรณในการผลิตอ่ืน ๆ ไดแก คาแผนพลาสติก คาไสกรองตาง ๆ คาเกลือ
ลางเรซิ่น  รวมเปนเงิน 67,222 บาท คิดเปนตนทุนตอขวด 0.04 บาท 

(6) คาวัสดุทั่วไป  ไดแก กลอนประตู กุญแจ ถังขยะชนิดมีลอ อางหินขัด กลองสบู 
ผาเช็ดมือ คาถุงหิ้ว เปนตน รวมเปนเงิน 9,209.29 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.01 บาท 

(7) คาสงเสริมการขาย ไดแก คาจาง Organizer จัดงานเปดตัวน้ําดื่ม ปาปา  คาทําปาย
โฆษณาน้ําดื่ม คาจางจัดทําและปรับปรุงปายโฆษณาจางจัดทํา Display น้ําดื่ม คาอาหารเครื่องดื่มใน
พิธีเปดตัว แจกน้ําเปดตัวโรงงานวันรัฐวิสาหกิจไทย คาจางประชาสัมพันธน้ําดื่มปาปาทาง
สถานีโทรทัศน  ในป 2547 รวมเปนเงิน  605,307.48 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.40 บาท 

(8) คาขนสง คิดตามระยะทาง จากโรงงานถึงสํานักงานประปาสาขาเปนเงิน  
252,436.49 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.17 บาท 

(9) คาวัสดุสํานักงาน ไดแก คาทําตรายาง ” ปาปา” เครื่องคิดเลข  ปากกา เปนตน ใน
ป 2547 รวมเปนเงิน 4,692.20  บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.003 บาท 

(10) คาใชจายอื่น ๆ  คาธรรมเนียม ใบอนุญาตตาง ๆ คาน้ําบริจาคภาคใต ในป 2547 
รวมเปนเงิน  175,827.50 บาท คิดเปนตนทุนตอขวดเทากับ 0.12 บาท 

  
จากการวิเคราะหพบวาในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดในป พ.ศ.2547 จํานวน 1,499,964 

ขวด นั้นมีคาใชจายรวมหรือตนทุนรวมทั้งหมด 4,844,814.54 บาท เปนตนทุนคงที่ 581,814.38 บาท 
และเปนตนทุนผันแปร 4,263,000.16 บาท และถาคิดเปนตนทุนหรือคาใชจายตอขวดพบวา การ
ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 600 ซีซี หนึ่งขวดมีตนทุนขวดละ 3.22 บาท  เปนตนทุนคงที่ 0.38 บาท 
และเปนตนทุนผันแปร 2.84 บาท ดังแสดงที่ตาราง 3.3  จากรายการตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่
นั้น คาขวด PET เปนตนทุนมากกวา 50 % ของตนทุนการผลิตทั้งหมดตอขวด สวนตนทุนตอขวดที่
สูงรองลงมาไดแก คาสงเสริมการขาย คิดเปน 12.49 % และคาแรงทั้งสามรายการคือ คาแรงทางตรง 
คาแรงทางออม และคาแรงทั่วไป คาแรงทั้งสามรายการนี้ คิดเปน 10.33 % (5.43+1.38+3.52 = 
10.33)  ของตนทุนการผลิตทั้งหมดตอขวด 
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ตารางที่ 3.3  ตนทุนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดป 2547  
  

รายการ คาใชจายทั้งหมด 
(บาท) 

คาใชจายตอขวด
(ขวด) รอยละ 

ตนทุนคงที่    
(1) คาแรงทางตรง 263,048.65 0.17 5.43 
(2) คาแรงทางออม 66,684.13 0.04 1.38 
(3) คาแรงทั่วไป 170,399.00 0.11 3.52 
(4) คาตรวจวิเคราะห (Lab) 13,000.00 0.01 0.27 
(5) คาเสื่อมราคาอาคาร 68,682.60 0.05 1.42 

รวมตนทุนคงที่ 581,814.38 0.38 12.01 
ตนทุนผันแปร    
  (1) คาขวด 2,544,932.91 1.70 52.53 
  (2) คาน้ําประปาในการผลิต 19,976.58 0.01 0.41 
  (3) วัตถุดิบทางออม 401,350.00 0.27 8.28 
  (4) คาไฟฟา 62,045.71 0.04 1.28 
  (5) อุปกรณอ่ืนในการผลิต 67,222.00 0.04 1.39 
  (6) คาวัสดุทั่วไป 9,209.29 0.01 0.19 
  (7) คาสงเสริมการขาย 605,307.48 0.40 12.49 
  (8) คาขนสงเหมาจาย 252,436.49 0.17 5.21 
  (9) คาวัสดุสํานักงาน 124,692.20  0.08 2.57 
(10) คาใชจายอ่ืน ๆ 175,827.5 0.12 3.63 

รวมตนทุนผนัแปร 4,263,000.16 2.84 87.99 
รวมตนทุนการผลิต 4,844,814.54 3.22 100.00 

 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 3.4  ราคาตนทุนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
(หนวย: บาท/ขวด) 

ประเภทผลิตภัณฑ ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนขาย 

คาเสื่อมราคา 
คา
เสื่อม คาดําเนิน ฉลาก 

คา
หอ ตนทุน 

คา
สงเสริม ตนทุน 

เครื่องจักร
ระบบผลิต 

ราคา
อาคาร 

การ หุม แพ็ค ผลิต การขาย กอน
VAT 

ปริมาณการผลิต 

และบรรจุ   

คาแรง 

  

คา
ขวด ฉลาก 

  

คาน้ํา คา
ไฟฟา 

  

Lab ขนสง 

      

VAT รวม 

10,000 ขวด/วัน 0.34 0.04 0.28 0.028 1.72 0.17 0.06 0.0078 0.021 0.12 0.05 0.28 
รวม 0.69 2.43 

3.13 0.09 3.23 0.23 3.46 

20,000 ขวด/วัน 0.17 0.02 0.14 0.014 1.72 0.17 0.06 0.0078 0.021 0.12 0.025 0.16 
รวม 0.35 2.28 

2.63 0.08 2.71 0.19 2.9 

ที่มา:  การประปานครหลวง 

          สรุปสัดสวนองคประกอบตนทุนในการผลิต 
หมายเหตุ    - คาขวดเปนแบบขวดกลมมาตรฐาน 
    - คิดคาเสื่อมราคาเครื่องจักร 10% /ป 
    - ผลิต 5 วัน/สัปดาห (22 วัน/เดือน) 
    - คาสงเสริมการขาย คิด 3 % ของตนทุนการผลิต 
    - ฉลากขวดขนาด 600 ซี.ซี. คิดราคาฉลาก 4 สี 
    - ไมรวมคาแรงพนักงานการประปานครหลวงที่กํากับดูแลโรงงานและ- 
                             ดําเนินการจําหนายที่สาขา 

10,000 ขวด 
 - คาขวด ฉลาก และฉลากหุม                                                  56.4 % 
 - คาขนสง                                                                                 8.1 % 
 - คาจัดตั้งโรงงาน                                                                     11.3 % 
 - คาน้ํา                                                                                       0.2 % 
 - คาใชจายอื่น ๆ (คาไฟฟา,คาหอแพค,Lab,คาแรงฯลฯ)             24.0 % 
                                                                       รวม                  100.0 % 

20,000 ขวด 
67.0   % 

5.5   % 
6.5   % 
0.3  % 

20.7  % 
100.0 % 
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3.5.4 กําไรสุทธิตอขวด 
ในการตัดสินใจผลิตสินคาของผูผลิตสินคา ผูผลิตจะเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกับ

สัญญาณตลาด (Market Signal) และสัญญาณตลาดก็คือราคาตลาด ซ่ึงถาราคาตลาดสูงกวาตนทุน
การผลิตตอหนวยแลว ผูผลิตจะไดกําไรสุทธิตอหนวย  กําไรสุทธิตอหนวยจากการผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวดคํานวณโดย  
   
   π = P-C 
 เมื่อ  π = กําไรสุทธิ 
    P = ราคาขายตอขวด 
    C = ตนทุนทั้งหมดตอขวด 
 

สําหรับโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงป 2547 นั้นไมใชราคา
ตลาดเปนราคาจําหนายแตใชตนทุนตอหนวย หรือตนทุนตอขวดเปนเกณฑในการกําหนดราคาขาย 
ดังตารางที่ 3.4 ตนทุนดังกลาวนี้ประมาณการขึ้นจากระดับการผลิต สองระดับคือท่ีปริมาณการผลิต 
10,000 ขวด/วัน จะมีตนทุนตอขวด (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เทากับ 3.46 บาท และที่ปริมาณการผลิต 
20,000 ขวด/วัน จะมีตนทุนตอขวด (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)เทากับ 2.90 บาท และถาผลิตมากกวา 
20,000 ขวด/วัน ตนทุนจะต่ําลง หลังจากที่โครงการฯไดผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดและนําออกจําหนาย
แลว โครงการฯ ไดตัดสินใจจําหนายในราคาขวดละ 2.80 บาท ซ่ึงสูงกวาตนทุนกอน VAT (2.71 
บาท) คิดเปนรอยละ 3.3 (ตารางที่ 3.4)  

จากการคํานวณกําไรสุทธิตอขวดจะไดวา 
  π = 2.80 – 3.22 
   = -0.42 

จากผลการคํานวณแสดงวาการผลิตน้ําดื่มในป 2547 จํานวน 1 ขวด โครงการขาดทุน
ขวดละ = 0.42 บาท 
  การขาดทุนมาจากปจจัยหลักสองประการดังนี้ 

1) ตนุทนตอหนวยหรือตอขวดสูงกวาที่ไดประมาณการไว ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากกําลัง
การผลิตต่ํากวาที่ไดประมาณการไว กลาวคือในป 2547 โครงการผลิตน้ําบรรจุขวดเฉลี่ยวันละ 
8,333 ขวด เทานั้น เพราะยอดขายต่ําเมื่อกําลังผลิตต่ํา ทําใหตนทุนคงที่ตอหนวยสูง 

2) ในชวงปลายป 2547 โครงการฯ ไดบริจาคน้ําดื่มบรรจุขวดใหกับผูประสบภัยสึนามิ
ในภาคใตกวา 60,000 ขวด น้ําขวดจํานวนนี้ไดนํามาคิดเปนตนทุนของโครงการฯ ดวย 
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3.5.5 การวิเคราะหจุดคุมทุน 
การวิเคราะหจุดคุมทุน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบวาถาโครงการฯ กําหนดราคาขาย

เทากับขวดละ 2.80 บาท โครงการจะตองผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดจํานวนเทาไร รายรับโครงการฯ จึงจะ
เทากับรายจายโครงการ ซ่ึงจุดคุมทุนนี้คํานวณโดย   
  
  Q = F / (P-V) 
 เมื่อ Q = ปริมาณผลผลิตที่คุมทุน 
  F = ตนทุนคงที่ 
  V = ตนทุนผันแปรตอหนวย 
  P = ราคาขาย 
   

โดยการแทนคาในสูตรจะไดผลผลิตที่จุดคุมทุนป 2547 ดังนี้ 
  Q = 581,814.38/ (2.80-2.84)    =  14,545,359 ขวด 

จากผลการคํานวณแสดงใหเห็นวา ถาโครงการฯ กําหนดราคาขายเทากับ 2.80 บาทตอ
ขวดแลว โครงการฯ จะตองผลิตน้ําดื่มจํานวน 14,545,359 ขวด จึงจะทําใหรายรับเทากับรายจาย
พอดี 
  
3.6 ปญหาและอุปสรรค 

3.6.1  ดานบุคลากร  พนักงานสวนบริการการใชน้ํา กองบริการ ที่ไดรับมอบหมายให
ดูแลเรื่องการจําหนายน้ํา มีงานประจําอยูแลว จะตองทํางานเพิ่มจากงานประจําคือ ทําบัญชี เช็คสตอ
คสินคา  ยกน้ํา  ตลอดจนทํารายงานประจําเดือน  2  ฉบับ คือทุก ๆ วันที่ 15  ของเดือนและทุกวัน
ส้ินเดือน นอกจากนี้พนักงานขายหลาย ๆ สํานักงานประปาสาขามีอายุ 50 ปเศษ เปนการเพิ่มภาระ 
ทั้งการยกน้ํา ซ่ึงมีน้ําหนักถึงโหลละ 7.2 กิโลกรัม ยิ่งจําหนายมากยิ่งเหนื่อยลามาก   

3.6.2  ดานวิธีการจําหนาย อยางที่กลาวพนักงานทุกคนมีงานประจําทํา และสวนบริการ
การใชน้ําเปนสวนงานที่ตองบริการประชาชน ทั้งบริการกอนการขาย คือรับคํารองติดตั้งประปา
ใหม และบริการหลังการขาย คือ รับเรื่องรองเรียน,รองขอทุกประเภท  จึงมีขีดจํากัดในดานเวลาใน
การแนะนําน้ําปาปาใหประชาชนที่มาติดตอ แมจะมีการติดตั้งปาย โปสเตอร รวมถึงตูโชวสินคาน้ํา
บรรจุขวดปาปา นอกจากนี้ประชาชนที่สนใจจะซื้อน้ําขวดปาปาก็ไมสะดวกที่ซ้ือกลับไป เพราะ 
การประปานครหลวงจําหนายยกโหล (12 ขวด) 1โหลมีน้ําหนักมากถึง 7.2 กิโลกรัม ในกรณีที่
พนักงานขายออกไปติดตอลูกคาภายนอกสํานักงานตามโอกาสอํานวย จะไมคอยไดรับการตอบรับ
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เทาที่ควร สาเหตุหนึ่งมาจากมีสินคาน้ําบรรจุขวดเจาประจําบริการสงน้ําใหอยูแลว มีของแถม มี
สวนลด ใหเครดิต และมองวาสินคาของการประปานครหลวง ไมแตกตางจากสินคาในทองตลาด  
แมวาราคาจะถูกกวาก็ตามและที่สําคัญการจําหนายน้ําดื่มปาปาเปนธุรกิจเงินสด  แมภายหลังจะออก
มาตรการใหเครดิตสําหรับผูที่ซ้ือสินคาตั้งแต 100 โหล ขึ้นไป ก็ไมสามารถกระตุนยอดขายได  
กรณีผูซ้ือ ซ้ือสินคาปริมาณมากเปนเงินสด  ผูซ้ือตองมาชําระเงินที่สํานักงานประปาสาขากอน ถึง
จะนําสินคาไปสงใหแกผูซ้ือ คือทําใหผูซ้ือตองเสียเวลามาชําระเงิน ตางจากน้ําดื่มยี่หออ่ืนที่บริการ
สงถึงที่และ เก็บเงินในรอบสงของถัดไปตามจํานวนสินคาที่จําหนายได 

3.6.3  ดานการเงิน  การนําสงเงินเพื่อออกใบเสร็จคาน้ําดื่มบรรจุขวดประจําวัน โดย
ปกติตองออกใบเสร็จรับเงินตอรายที่มีลูกคามาซื้อสินคา ซ้ือ 1 โหล ออก 1 ใบ ซ่ึงใบเสร็จรับเงินมี
ตนทุนสูงถึงใบละ 8 บาท  การกระทําเชนนั้นเปนการเพิ่มตนทุนคาน้ําดื่มบรรจุขวด ที่ไมสามารถ
นําไปบวกเพิ่มในราคาขายได  เพื่อเปนการประหยัดตนทุนดังกลาว จะออกใบเสร็จรับเงินวันละ 1 
ครั้ง เวนแตลูกคาตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ก็จะออกใหลูกคาเปนราย ๆ ไป ขอปญหาที่
พบคือเมื่อกระทบยอดประจําวัน พบวายอดน้ําบรรจุขวดที่ขาย ยอดน้ําบรรจุขวดคงเหลือ ไมตรงกับ
ยอดเงินที่ได รับ  พนักงานที่มีหนาที่ขายตองรับภาระดังกลาว  ความเสี่ยงนี้ลดลง  ถาออก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการซื้อสินคา แตลูกคาจะไมไดรับความสะดวก เพราะตองรอคิวในการ
ชําระเงินคาน้ําขวดปาปารวมกับผูใชน้ําที่มาชําระคาน้ําประปา 

3.6.4  สถานที่จัดวางจําหนายและจัดเก็บสินคา  สํานักงานประปาสาขาซึ่งเปน สถานที่
วางจําหนายสินคา ไมไดออกแบบ หรือจัดเตรียมไวเพื่อการจําหนายน้ําปาปา ทําใหตองจัดหา
สถานที่ ที่เหมาะสมปลอดภัย ปองกันการสูญหาย และตองเก็บใหพนแสงแดด เพื่อปองกันการเกิด
ตะไครน้ํา  ในทางปฏิบัติ สถานที่จัดเก็บจะเปนพื้นที่ของสวนบริการการใชน้ํามีพื้นที่จํากัด  และ
โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดปาปา จะจัดสงน้ําใหเปน 2 เทาของสถิติการจําหนายน้ําแตละสํานักงาน
ประปาสาขา ทําใหสินคาลนไมมีที่เก็บ  วิธีการคือสํานักงานประปาสาขาจะของดรับน้ํา เพราะพื้นที่
เก็บน้ําจํากัด ซ่ึงในบางครั้งมีลูกคามาขอซื้อในปริมาณมากโดยไมแจงลวงหนา ทําใหเสียโอกาสใน
การจําหนาย โดยเฉพาะสํานักงานประปาสาขาที่อยูหางไกลจากโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดปาปา 
เชน สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ภาษีเจริญ บางบัวทอง ตากสิน มีนบุรี เปนตน   

3.6.5  ดานการจัดทําเอกสาร  เอกสารตาง ๆ ที่ตองจัดทํามีดังนี้ 
  1) เอกสารประจําเดือน ไดแก  

-  รายงานสรุป  บัญชีคุมสินคาสําเร็จรูป – น้ําดื่ม PAPA 600 ซีซี   
- รายงานยอดจําหนายและจํานวนลูกคารายใหญ รายเล็ก ณ งวดวันที่ 15 

และงวดวันสิ้นเดือน   
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2)  เอกสารประจําวัน ไดแก บันทึกรายการจําหนาย ยอดจําหนาย สินคาคงเหลือ 
3) เอกสารประจําปงบประมาณ ไดแก แบบตรวจสับน้ําดื่มบรรจุขวดคงเหลือ 

ประจําป    
จะเห็นไดวามีรายงานที่ตองจัดทํามีทั้งรายงานประจําวัน ประจํา 15 วัน และ

รายงานประจําเดือน ซ่ึงในการจะจัดทํารายงานนั้น จะตองตรวจนับเช็คสตอกสินคา ลงบันทึกการ
ขายประจําวัน รวมทั้งนําสงเงินประจําวัน เก็บเอกสารการนําสงเงินเพื่อเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ ซ่ึงทําใหเพิ่มภาระแกพนักงานที่ตองดูแลการจําหนายน้ําปาปาเปนอยางมาก 

3.6.6.  ปญหาอื่น ๆ  คือขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง สินคาที่ผลิตไมมีความ
แตกตางกันมากจากผลิตภัณฑตรายี่หออ่ืนในทองตลาด ทําใหผูซ้ือมักเปรียบเทียบและซื้อผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ ที่มีการสงเสริมการขายรวม และขนาดบรรจุภัณฑน้ําดื่มปาปามีเพียงขนาดเดียวคือ 600 ซีซี  
ในขณะที่ตรายี่หออ่ืนมีขนาดบรรจุภัณฑหลากหลายกวา การผลิตไมไดมุงหวังทําการตลาดคือผลิต
นอยมากเพียงวันละ 20,000 ขวด/วัน เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของน้ําดื่มบรรจุขวดยี่หออ่ืนใน
ทองตลาด นอกจากนี้อาจเกิดขอสงสัยในผลิตภัณฑตอประชาชนเกี่ยวกับโครงการน้ําประปาดื่มได 
ที่การประปานครหลวงรณรงคใหดื่มน้ําประปาจากกอก  

สรุปภาพรวมของปญหาและอุปสรรค  ดังนี้ 
- ไมมีทีมงานดานการจําหนายและการตลาดที่ชัดเจน 
- ลักษณะองคกรไมมีความยืดหยุน 
- ขาดพันธมิตรทางธุรกิจ  
- ขนาดบรรจุภัณฑมีเพียงขนาดเดียว  

 
3.7 กลยุทธการตลาดการจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดปาปา 

จากปญหาดานการตลาด โครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดฯ ควรมีกลยุทธการขายดังนี้ 
1)  เพิ่มการประชาสัมพันธ ใหมากขึ้น โดยเนนจุดเดนของน้ําดื่มปาปาในเรื่องคุณภาพ

น้ําที่สะอาด  ปลอดภัยและราคาจําหนายที่ถูกกวาน้ําดื่มบรรจุขวดตรายี่หออ่ืน ๆ  
2)  ปรับปรุงวิธีการจําหนายเปนระบบเชนเดียวกับเอกชน มีการควบคุมการซื้อขายทาง

บัญชี โดยนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใช 
3)  แนะนําน้ําบรรจุขวด แกผูใชน้ําที่มาชําระคาน้ําประปา หรือมาติดตอยื่นคํารองติดตั้ง

ประปาใหมโดยเปดขวดใสแกวใหทดลองดื่ม  
4)  ออกติดตอลูกคาตามงานมหกรรมสินคาตาง ๆ  งานแสดงสินคา OTOP งานมอเตอร

โชว งานเฟอรนิเจอรตกแตงบาน งานไทยเที่ยวไทย ฯลฯ เพื่อใหซ้ือน้ําบรรจุขวดปาปาไปจําหนาย  
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5) ออกติดตอหาลูกคาตามสถานที่ตาง ๆ เชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงงาน 
โรงเรียน โรงแรมหางสรรพสินคา  และรานคา 

6)  บริการจัดสงลูกคาที่ส่ังซื้อจํานวนมาก และเฉพาะในพื้นที่ใกลเคียงกับสํานักงาน
ประปาสาขา  ถาลูกคารายใดสั่งซื้อในปริมาณมากพิเศษ ตั้งแต 100 โหล ขึ้นไป อาจขอใหรถขนสง
ของบริษัทไปจัดสงใหลูกคา ณ บานของลูกคาโดยตรง 

7) ใชกลยุทธจําหนายน้ําแบบปากตอปาก คือใหลูกคาชวยประชาสัมพันธให โดยแจก
โปสเตอร แผนปลิว น้ําปาปาที่ระบุรายละเอียดสินคาและเบอรดโทรศัพทที่ติดตอได และพรอม
ประชาสัมพันธดวยสโลแกนที่วา น้ําดื่มคุณภาพดี สะดวกในการพกพา ราคาประหยัด เพื่อไมใหเกิด
ความสับสนตอโครงการน้ําประปาดื่มไดในการที่การประปานครหลวงมาผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 

8) ใหพนักงาน กปน. ชวยซ้ือเวลาจัดงานเชน งานทําบุญ งานแตงงาน  งานบวช  งาน
ฌาปนกิจ งานเลี้ยง ฯลฯ หรือซ้ือไปจําหนาย เปนตน  

9) จัดจําหนายน้ําปาปาเปนขวดโดยมีตูแชแบบหยอดเหรียญในสํานักงานประปา  
10) นําน้ําปาปาไปมอบใหแกชุมชนในพื้นที่แตละสํานักงานประปาสาขาซึ่งเปนสถานที่

จําหนายน้ําดื่มปาปา เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เชนการจัดงานรื่นเริง หรือการจัด
แขงขันกีฬาเยาวชน เปนตน 

11) จัดทํารายชื่อลูกคาโดยมีรายละเอียด ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท และแผนที่
โดยสังเขป  และคอยติดตามโทรสอบถามวาตองการใหสงสินคาวันไหน  เพื่อจะไดวางแผนในการ
รับน้ําจากโรงงานผลิตฯ และมีน้ําดื่มจําหนายใหแกลูกคาแนนอน 

12) โรงงานผลิตน้ําดื่มปาปา ควรมีการวางแผนการผลิตเพื่อใหมีปริมาณสอดคลองกับ
ความตองการของสํานักงานประปาสาขา 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหโครงสรางตลาด และการพยากรณอุปสงคของโครงการ 

 

ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหโครงสรางตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด พฤติกรรมการแขงขันของ
ผูผลิต และพยากรณอุปสงคหรือยอดขายของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 
4.1 ตลาดน้าํดืม่ในประเทศไทย 

  ตลาดน้ําดื่มในประเทศไทยแบงออกเปน 4 ตลาดยอย ตามขนาดและลักษณะของบรรจุ
ภัณฑคือ ตลาดน้ําดื่มบรรจุถังขนาด 3-5 แกลลอน ตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกขุน (PE) ตลาดน้ําดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกใส (PET) และตลาดน้ําดื่มขวดแกว สําหรับบรรจุภัณฑพลาสติกขุนทําจากพลาสติก
ชนิด Polyethylene ซึ่งนิยมเรียกบรรจุภัณฑพลาสติกขุนวาขวด PE สวนบรรจุภัณฑพลาสติกใส ทําจาก
พลาสติกชนิด Polyethylene Terepthalate   ซึ่งนิยมเรียกบรรจุภัณฑพลาสติกใสวาขวด PET  

ตลาดน้ําดื่มในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว ในป 2543 ยอดขายมีจํานวน 3,000 ลานลิตร 
มูลคาตลาดคิดเปนเงินประมาณ 10,000 ลานบาท ตลาดขวดแกว (ซื้อแลวตองคืนขวด) มียอดขายเปน
อันดับหนึ่งคือ ประมาณ 1,000 ลานลิตร มูลคา 2,000 ลานบาท ตลาดขวด PE มียอดขาย 960 ลานลิตร
มูลคา 3,550 ลานบาท ตลาดน้ําดื่มบรรจถัุงมียอดขาย 650 ลานลิตร มูลคา 1,000 ลานบาท ตลาดน้ําดื่ม
ขวด PET มียอดขายนอยสุดคือ 390 ลานลิตร มูลคา 3,450 ลานบาท สําหรับราคาตอลิตรพิจารณาไดจาก
ตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ยอดขาย มูลคายอดขาย และราคาตลาดน้ําดื่มในประเทศไทยป 2543  

ที่มา :  ปรับปรุงจาก บริษัทเนสทเล ประเทศไทย จํากัด  
  อางถึงในนิตยสาร Brand Age ปที่ 1 ฉบับที่ 6 ตุลาคม 2543 หนา 24 

น้ําดื่มที่บรรจุอยูในขวด PET หรือขวดพลาสติกใส แมถาเทียบในเชิงปริมาณแลวจะ
เปนตลาดที่เล็กที่สุดคือ 390 ลานลิตร แตกลับมีมูลคาสูงถึง 3,450 ลานบาท หรือประมาณ 8.85 บาท
ตอลิตร ขณะที่ขนาด 3-5 แกลลอน มีราคาเพียง 1.54 บาทตอลิตร ขวด PE หรือขวดพลาสติกขุนมี
ราคา 3.70 บาทตอลิตร และขวดแกวมีราคา 2 บาทตอลิตร 

4.2 การวิเคราะหโครงสรางตลาดน้าํดื่มบรรจุขวด PET  
การวิเคราะหโครงสรางตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด PET จะแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 

การวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหความยาก
งายในการเขาสูธุรกิจอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET และสวนที่ 3 เปนการวิเคราะหความ
แตกตางของสินคา  เหตุผลที่ตองการวิเคราะหโครงสรางตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด PET เพราะวา
ปจจุบันความตองการบริโภคน้ําดื่มขวด PET ขยายตัวอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคไดให
ความสําคัญตอการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น และน้ําดื่มที่บรรจุขวด PET สามารถมองเห็น
ความสะอาดของน้ําที่บรรจุอยูในขวดไดอยางชัดเจน และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ โครงการผลิตน้ําดื่ม
บรรจุขวดของการประปานครหลวง เปนผูผลิตรายหนึ่งที่ใชขวด PET เปนบรรจุภัณฑ ซ่ึงผลการ
วิเคราะหนอกจากจะทําใหทราบ โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET แลว จะทํา
ใหทราบวาสัดสวนยอดขายของโครงการฯจะมีอิทธิพลตอการตรึงราคาน้ําดื่มขวด PET หรือไม 

4.2.1 การวัดการกระจุกตัวของน้ําดื่มบรรจุขวด PET  
ขอมูลที่ใชวัดการกระจกุตัวของน้ําดื่มบรรจุขวดคือ มูลคาตลาด หรือมูลคายอดขาย

ของสี่บริษัทใหญ คือ 
(1) บริษัท บุญรอดเอเซียเมเวอเรซ จํากัด (น้าํดื่มสิงห) 
(2) บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากดั (น้ําดื่มทิพย) 
(3) บริษัท เสรมิสุข จํากัด (น้าํดื่มคริสตัล) 

รายการ 3-5 แกลลอน ขวด PE ขวด PET ขวดแกว รวม 

ยอดขาย (ลานลิตร) 650 960 390 1,000 3,000  

มูลคายอดขาย (ลานบาท) 1,000 3,550 3,450 2,000 10,000  

ราคา (บาท/ลิตร) 1.54 3.70 8.85 2.00  DPU
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(4) บริษัท เนสทเลประเทศไทย จํากัด (น้าํดื่มเนสทเล เพียวไลท) 
การวั ดการกระจุ กตั ว ใช อั ตราส วนการกระจุ กตั วของส วนแบ งตลาด 

(Concentration Ratio) ซ่ึงใชกันมากที่สุด และคํานวณงาย แตการคํานวณใช Partial Concentration 
Ratio เพราะใหความสําคัญกับบริษัทใหญที่มีสวนแบงตลาดมาก สูตรที่ใชในการคํานวณมีดังนี้ 

 

CRn =   Σ Si       i = 1,2,….n 

 

เมื่อ    CRn  คือ อัตราสวนกระจุกตัวของหนวยผลิตขนาดใหญจํานวน n หนวยผลิต 

Si  คือ สวนแบงตลาดของหนวยธุรกจิที่ i 
 

จากสูตรดังกลาวจะตองคํานวณสวนแบงการตลาดกอน จากนั้นจึงเรียงลําดับสวน
แบงตลาดของผูผลิตจากมากไปหานอย และหาคา CR1 CR2 CR3 และ CR4  ซ่ึงเปนอัตราสวนการ
กระจกุตัวของหนวยผลิตขนาดใหญโดยท่ี CR1  คือ อัตราสวนการกระจุกตวัของหนวยผลิตขนาด
ใหญอันดับที่ 1 CR2 คือ อัตราสวนการกระจุกตวัของหนวยผลิตขนาดใหญอันดับที่ 1  กับอันดบัที่ 2 
และ CR4 คือ อัตราสวนการกระจกุตัวของหนวยผลิตอันดับที่ 1,2,3 และ 4  

1)  สวนแบงตลาด 
ในป 2543 อุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET มีมูลคาตลาดทั้งส้ินเปนเงิน 

3,450 ลานบาท มีผูผลิตรายใหญ 4 บริษัท โดยมีตรายี่หอ ดังนี้ คือ น้ําดื่มสิงห น้ําดืม่เนสทเล เพียว
ไลท น้ําดื่มน้ําทิพย และน้าํดืม่คริสตัล  น้ําดื่มสิงหมีมูลคายอดขายสูงสุดเปนเงนิ 793.5 ลานบาท มี
สวนแบงตลาดรอยละ 23 น้ําดื่มคริสตัลมียอดขาย 276 ลานบาท มีสวนแบงตลาดรอยละ 8 สวนน้ํา
ดื่มน้ําทิพย และน้ําดื่มเนสทเลฯ มียอดขาย 172.50 ลานบาทเทากัน และมีสวนแบงตลาดรอยละ 5 
เทากัน ในป 2543 นี้มีผูผลิตรายเล็กจํานวนมาก มียอดขายรวมกนัประมาณ 2,035.50 ลานบาท และ
มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 59 (ตารางที่ 4.2) 

ในป 2548 อุตสาหกรรมขวด PET มียอดขายเพิ่มขึ้นเปน 7,800 ลานบาท  และ
ผูผลิตรายใหญยังเปนผูผลิตรายเดิม โดยทีน่้ําสิงหยังคงมมีูลคาตลาดสูงสุดเปนเงิน 2,340 ลานบาท มี
สวนแบงตลาดเทากับรอยละ 30 แตน้ําดืม่เนสทเลฯ กลับมีมูลคาตลาดเปนอันดับสอง คิดเปนเงิน 
1,950 ลานบาท มีสวนแบงตลาดเทากับ รอยละ 25 สวนน้ําดื่มน้ําทพิยและน้ําดื่มคริสตัลมีมูลคา
ตลาดเทากัน เปนมูลคา 780 ลานบาท และมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 10 (ตารางที่ 4.2) สําหรับ

 n 
i=1 DPU
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ผูผลิตรายเล็กรวมกันมีมูลคาตลาด 1,950 ลานบาท คิดเปนสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 25 (ตารางที่ 
4.2) 

 
ตารางที่ 4.2 มูลคาตลาด และสวนแบงตลาดน้ําดื่มบรรจขุวด PET  ป 2543 และป 2548 

      หนวย : บาท 

ตรายี่หอ 2543 สวนแบงตลาด1  
(รอยละ) 2548 สวนแบงตลาด2  

(รอยละ) 
น้ําดื่มสิงห 793,500,000 23 2,340,000,000 30 
น้ําดื่มเนสทเล 172,500,000 5 1,950,000,000 25 
น้ําดื่มน้ําทิพย 172,500,000 5 780,000,000 10 
น้ําดื่มคริสตัล 276,000,000 8 780,000,000 10 
อ่ืน ๆ 2,035,500,000 59 1,950,000,000 25 

รวม 3,450,000,000 100 7,800,000,000 100 
 

ที่มา : 1. www.brandage.com 
     2. จากหนังสือพิมพขาวสด วันศกุรที่ 13 กุมภาพนัธ 2549 
 

2)  อัตราสวนการกระจกุตัวของสวนแบงตลาด 
คาการกระจุกตัว (Concentration Ratio) ของอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด 

PET ไดจากผลรวมของสวนแบงตลาดของอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET โดยเรียงอันดับของ
สวนแบงตลาดจากมากไปนอย (ตารางที่ 4.2)  จะไดอัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาดดัง
ตารางที่ 4.3 คือ ในปที่ 2543 ถาพิจารณาเฉพาะตรายี่หอท่ีมีสวนแบงตลาดสูงสุดเพียงยี่หอเดียวคือ 
น้ําดื่มสิงห จะได  CR1 = 23 % ถาพิจารณาสองตรายี่หอท่ีมีสวนแบงตลาดอันดับ 1 และอันดับ 2 จะ
ได CR2 = 31 % (23+8) และถาจะพิจารณาสี่ตรายี่หอหรือผูผลิตรายใหญ 4 บริษัทจะได CR4 = 41 % 
(23+8+5+5) 

สําหรับในป 2548 ผูผลิตรายใหญทั้ง 4 ราย มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจากป 2543 
กลาวคือ น้ําดื่มสิงห มีสวนแบงตลาดเพิ่มจาก 23 % ในป 2543 เปน 30 % ในป 2548 น้ําดื่มเนสทเล
ฯ มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจาก 5 % ในปที่ 2543 เปน 25 % ในป 2548   น้ําดื่มน้ําทิพยมีสวนแบง
ตลาดเพิ่มจาก 5 % ในป 2543 เปน 10 % ในป 2548   และน้ําดื่มคริสตัลมีสัดสวนตลาดเพิ่มขึ้นจาก  
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8 % ในป 2543 เปน 10 % ในป 2548  ดังนั้น สวนแบงตลาดรวมของผูผลิตรายใหญ 4 บริษัทหรือคา
กระจุกตัวของสวนแบงตลาดของ 4 บริษัท หรือ CR4  มีคาเทากับ 75 % (30+25+10+10) 

จากการวิเคราะหคาการกระจุกตัวในป 2543 กับป 2548 ช้ีใหเห็นวาคาการ
กระจกุตัวสูงขึน้จาก 41 % เปน 75 % แสดงวา 4 บริษัทผูผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด PET มีอํานาจผูกขาด
ในธุรกิจนี้มากขึ้น 

 

ตารางที่  4.3 อัตราสวนการกระจุกตวัของมลูคายอดขายของธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด PET  
 ป 2543 และป 2548 

    หนวย : รอยละ 

  CR1 CR2 CR3 CR4 

2543 23 31 36 41 

2548 30 55 65 75 

ที่มา : จากการคํานวณ 
 

4.2.2 อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม 
 ความยากงายในการเขาประกอบธุรกิจของผูผลิตรายใหมจะชวยในการวิเคราะห

โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวดสําหรับปจจัยที่เปนตัวกําหนดความยากงายใน
การเขาสูธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด มีหลายปจจัยและปจจัยที่สําคัญคือ วัตถุดิบ ตนทุน และยี่หอเดิมที่
ขายอยูในตลาด ปจจัยเหลานี้อาจลดแรงจูงใจในการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม 

(1) อุปสรรคดานวัตถุดิบ วัตถุดิบในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดคือ น้ํา หรืออาจเรียกวา
น้ําดิบ ในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด  ผูผลิตอาจใชน้ําประปาของการประปานครหลวง น้ําประปาของ
การประปาภูมิภาค ซึ่งกระจายอยูทั่วไปประเทศ นอกจากน้ําประปาแลว น้ําบาดาลยังสามารถ
นํามาใชผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดได ดังนั้น ในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด วัตถุดิบไมเปนอุปสรรคในการ
เขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม 

(2) ตนทุน ตนทุนที่นํามาพิจารณาคือ คาลงทุน ตนทุนการผลิต และตนทุนการตลาด 
 ก. คาลงทุน คาลงทุนในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดขึ้นอยูกับขนาดของโรงงาน ถา

โรงงานขนาดเล็กใชเงินลงทุนต่ํากวา 10 ลานบาท โรงงานขนาดกลางใชเงินลงทุนระหวาง10-100 

CRn 
ป 
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ลานบาท และถาเปนโรงงานขนาดใหญจะใชเงินลงทุนมากกวา 100 ลานบาท  (กรณีศึกษา: 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
สถานวิชาการ  นานาชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 5-2)  เมื่อพิจารณาคาลงทุนตามขนาดโครงการฯ  
แลวปรากฏวา  

คาลงทุนไมเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดน้ําดื่มบรรจุขวด  เชน กรณีศึกษาหาง
หุนสวนจํากัดน้ําดื่มพิงคพิรุณ ซ่ึงตั้งโรงงานอยูที่ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม ผลิตภัณฑน้ําดื่มของ
บริษัทนี้ใชเครื่องหมายการคาวา “พิงคพิรุณ” บริษัทนี้จดทะเบียนในป 2533 ดวยทุนจดทะเบียน
เพียง 400,000 บาท เทานั้น เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ เชน เครื่องระบบกรองน้ําอุตสาหกรรม ที่
บริษัทซ้ือมาติดตั้งนั้น เปนเครื่องมือท่ีผานการใชงานมาแลว 5 ป บริษัทฯ มีกําลังการผลิต 30 ลบ.ม. 
ตอวัน ในป 2544  จากการวิเคราะหงบทางการเงินบริษัทฯ มีกําไร 1,646,071 บาท ปจจุบันคาลงทุน
ของผูผลิตรายใหมจะสูงขึ้นหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ไดกําหนดใหธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด เปนหนึ่งในสินคาที่จะตองกําหนด วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาสินคา ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี หรือ จีเอ็มพี (Good 
Manufacturing Practice : GMP) แตคาลงทุนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน หรือธุรกิจขนาดเล็กยังคงมีคาลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม, มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไมระบุ ว.ด.ป.) 

ข.   ตนทุนการผลิต ตนทุนการผลิตประกอบดวยตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร 
การผลิตเปนจํานวนมากทําใหตนทุนคงที่ตอหนวยลดลง  เมื่อตนทุนตอหนวยลดลงจะทําใหตนทุน
ทั้งหมดตอหนวยลดลง  การผลิตจํานวนมากจึงเปนขอไดเปรียบของผูผลิตรายใหญ แตไมเปน
อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม 

ค.   ตนทุนการตลาด ตนทุนสวนนี้ ไดแก คาขนสง คาสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนคา
โฆษณา การใหบริการ และอื่นๆ ผลิตภัณฑน้ําขวดมีคาขนสงสูงถาโรงงานอยูไกลจากตลาด ในกรณี
นี้ ผูผลิตที่มีโรงงานอยูใกลตลาด คาขนสงจะไมเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาด สําหรับคาโฆษณา
ไมเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดเชนกัน เชนกรณีของน้ําดื่มพิงคพิรุณ จะไมใชวิธีการโฆษณาที่มี
คาใชจายมาก ซ่ึงผูบริหารใหความเห็นวา “กิจการของเขามีขนาดเล็กมีขอจํากัดดานงบประมาณที่จะ
นํามาสนับสนุน และเกรงวาจะเปนการตําน้ําพริกละลายแมน้ํา” 1 ดังนั้นผูบริหารของกิจการจึงใช
วิธีการใหบริการที่ดีและใหสวนลดกับตัวแทนจําหนายเพื่อกระตุนยอดขาย 

                                                           
1 กรณีศึกษา : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ยอม สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา 5-11.    
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จากที่กลาวมาตนทุนจะไมเปนอุปสรรคในการเขาตลาดของผูผลิตรายใหม เพราะถา
เปนกิจการขนาดเล็กมีคาลงทุนไมสูง และผูลงทุนสามารถเลือกที่ตั้งโรงงานที่อยูใกลกับตลาด หรือ
กลุมบริโภคที่เปนเปาหมาย เพื่อลดคาใชจายในการขนสง รวมทั้งใชกลยุทธอ่ืน ๆ แทนการโฆษณา
ที่มีคาใชจายสูง 

ในการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม ปจจัยที่นาจะเปนอุปสรรคคือ ตรายี่หอน้ําดื่มที่
จําหนายอยูในตลาดโดยเฉพาะ ตรายี่หอของผูผลิตรายใหญ คือน้ําดื่มสิงห น้ําดื่มน้ําทิพย น้ําดื่ม
คริสตัล และน้ําดื่มเนสทเลฯ เพราะตรายี่หอน้ําดื่มเหลานี้เปนที่คุนเคยของผูบริโภค แตอยางไรก็ดี 
ตลาดในชุมชนเล็ก ๆ ตรายี่หอเดิมอาจไมเปนอุปสรรคของผูผลิตรายใหมก็ได 

4.2.3 ความแตกตางของสินคา  
    ในการวิเคราะหโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมใด นอกจากจะพิจารณาคาการ

กระจุกตัวและ อุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหมแลว ประเด็นสุดทายที่จะนํามาพิจารณา
คือ ความแตกตางของสินคา ทั้งนี้น้ําดื่มบรรจุขวดของแตละตรายี่หอ ในตลาดมีคุณสมบัติ
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน ผูบริโภคสามารถใชทดแทนกันได  ดังนั้นผูผลิตน้ําดื่ม จะมีวิธีการตาง 
ๆ ที่ทําใหสินคามีความแตกตางจากคูแขงขัน ดังนี้ 

(1) เครื่องหมายการคาและโฆษณา เครื่องหมายการคาเปนสิ่งหนึ่ง ที่ทําใหสินคาที่
มีลักษณะเหมือนกัน แตแตกตางกันในสายตาของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะมั่นใจในคุณภาพและ
คุนเคยกับเครื่องหมายการคาเปนที่รูจักทั่วไป การที่ผูบริโภคคุนเคยกับเครื่องหมายการคาหรือยี่หอ
ของผลิตภัณฑอยูแลว ทําใหงบประมาณในการโฆษณาสินคาในแงของการชักชวนใหผูบริโภคมี
ความนิยมในตัวสินคานอยกวาผูผลิตรายใหม 

(2) การบรรจแุละหีบหอ กจ็ะเปนปจจยัหนึ่งที่ทําใหสินคาแตกตางกนั จะเห็นได
จากน้ําดื่มสิงหทําเปนขวดสี่เหล่ียม มีหลายขนาดบรรจุใหเลือก น้ําดื่มคริสตัล น้ําทิพย เนสทเลเพียว
ไลท  ทําเปนขวดกลม เนนขนาดบรรจุที่ 600 ซีซี โดยการออกแบบรูปรางของบรรจุภัณฑใหเปนจดุ
นาสนใจของลกูคา 

(3) การสงเสริมการขาย เชน การลด แถม แจกของสมนาคุณ ชิงโชค และแลกซื้อ
สินคาตาง ๆ ที่จัดรายการ  เปนตน ผูบริโภคมีความออนไหวในเรื่องเหลานี้ หากน้ําดื่มตรายี่หอหรือ    
แบรนดใดจัดแคมเปญขึ้น เพื่อกระตุนยอดขายในชวงเวลานั้น ๆ ผูบริโภคซึ่งมองวาน้ําดื่มบรรจุขวด 
ไมไดมีความแตกตางที่ตัวสินคา จะใหความสําคัญและเปลี่ยนไปซื้อสินคาที่จัดแคมเปญเพื่อลุนของ
รางวัลหรือไดรับสวนลด  

จากการวิเคราะหโครงสรางตลาด ถาพิจารณาเฉพาะจํานวนผูซ้ือผูขายที่มีจํานวนมาก 
สินคามีคุณสมบัติเหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน ไมมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม 
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หรือการเขาออกตลาดงายแลว  อุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET มีโครงสรางตลาดใกลเคียงกับ
ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)   แตถาพิจารณาเฉพาะการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวดโดยพิจารณาจากคาการกระจุกตัวตัวเพียงบางสวนของผูผลิตรายใหญ 
จํานวน 4 ราย (CR4) พบวาผูผลิตทั้ง 4 ราย ครองสวนแบงตลาดรอยละ 41 และ 75 ในป 2543 และ 
2548 ตามลําดับ  แสดงวาอัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจนี้สูงขึ้น แสดงวาอุตสาหกรรมน้ําดื่ม
บรรจุขวด PET มีโครงสรางตลาดที่มีลักษณะการผูกขาดเพิ่มมากขึ้น 

 

4.3 พฤติกรรมตลาด 
 ในชวง 10 ป ที่ผานมา อุปสงคของการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดไดขยายตัวอยางมาก ซ่ึง
เปนผลมาจากการที่ประชาชนออกมาใชชีวตินอกบานมากขึ้น มีผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดมากขึ้น
และผูผลิตรายใหญเดิมยังคงเพิ่มยอดขายเพือ่แยงสวนแบงตลาด การศึกษาพฤติกรรมตลาดจะศึกษา
เฉพาะนโยบายในการกําหนดราคาน้ําดื่มและนโยบายดานผลิตภัณฑของผูผลิต 

1) นโยบายการกําหนดราคา 
เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET มีผูผลิตจํานวนมาก ไมมีอุปสรรค

ขัดขวางในการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม ไมมีการรวมตัวกันขายของผูผลิต สินคามีคุณสมบตัิ
เหมือนกนัหรอืใกลเคียงกนั สามารถใชแทนกันได แตอาจมีความแตกตางกันในรูปรางและคุณภาพ
ในความรูสึกของผูบริโภค ในการกําหนดราคาน้ําดื่มบรรจุขวด ผูผลิตจะอาศยัตนทนุการผลิตของ
ตนเอง และสภาวะตลาดในขณะนัน้ จากการสํารวจโดยการประปานครหลวงในป 2549 พบวาการ
กําหนดราคาขายน้ําดื่มบรรจขุวด PET ของ 4 ตรายี่หอที่ขายในรานดสิเคานสโตร ดังตารางที่ 4.4 
จากการสํารวจน้ําดื่มสิงหวางจําหนายที่โลตัสแหงเดยีว สวนตรายีห่ออ่ืน ๆ คือ คริสตัล เนสทเล
เพียวไลท และน้ําทิพย วางจําหนายทุกราน จากตารางที่ 4.4  ราคาต่ําสุดเทากับ 4.33 บาทตอขวด 
และราคาสูงสุดเทากับ 4.75 บาทตอขวด ถาพิจารณาเฉพาะราคาจําหนายที่รานดสิเคานสโตรแหง
เดียว ราคาน้ําดื่มเฉลี่ย( ) ขวดละ 4.65 บาท และมีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (Coefficient 
Variation : CV) เทากับ 3.51% แสดงวาราคาน้ําดื่มที่วางจําหนายเฉพาะที่รานดิสเคานสโตรโลตัสมี
ความผันแปรที่ต่ํามาก แสดงวาราคาจําหนายน้ําดื่มบรรจขุวดตรายีห่อตาง ๆ ไมตางกันมาก แสดงวา
การเพิ่มยอดขายของผูผลิตรายใหญไมไดใชราคาจําหนายอยางเดียวเปนกลยุทธในการแขงขัน แตจะ
ใชนโยบายราคาควบคูกับนโยบายผลิตภณัฑ 
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ตารางที่ 4.4  ราคาน้ําดื่มบรรจุขวด PET ขนาด 600 ซีซี ในรานดิสเคานสโตร ป 2549 
              หนวย : บาท/ขวด 

รานคา 
ยี่หอ แมคโคร โลตัส คารฟูร บิ๊กซี Top 

Supermarket 
คริสตัล 4.33 4.58 4.42 4.63 4.58 
เนสทเล เพียวไลท 4.33 4.67 4.42 4.67 4.83 
น้ําทิพย 4.67 4.58 4.75 4.42 4.75 
สิงห  4.75    
ที่มา : การประปานครหลวง (มกราคม 2549) 
หมายเหตุ : เฉพาะที่รานดิสเคานสโตรโลตัส = 4.65 บาท/ขวด ∆ = 0.1428 และ CV = 3.51%  
 

2) นโยบายผลิตภณัฑ 
น้ําดื่มบรรจุขวด PET ที่วางจําหนายในตลาดมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกลเคียง

กัน สามารถใชทดแทนกันได แตผูผลิตพยายามดําเนินการตามนโยบายของตนเพื่อที่จะจูงใจให
ผูบริโภคเห็นวาผลิตภัณฑของตนแตกตางจากผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคูแขง ในการศึกษานี้จะให
ความสําคัญเฉพาะนโยบายผลิตภัณฑของผูผลิตรายใหญเทานั้น 

(1) น้ําดื่มสิงห น้ําดื่มสิงหมีนโยบายดานผลิตภณัฑดังนี ้
 กลยุทธทางการตลาดน้ําสิงห ไมไดใชราคาในการทําตลาดใชกิจกรรมเปน

หลัก  กลยุทธในการสรางการรับรูและภาพลักษณใหกับแบรนดเปนแบรนดไทยโดยใชส่ือและ
กิจกรรมดานการตลาดจะเนนการสนันสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การแขงขันกีฬา งานวันลูกเสือ
โลก การลงโฆษณาในสื่อวิทยุ นิตยสารการเปนสปอนเซอรใหกับรายการโทรทัศนที่เนนสาระเพื่อ
สังคม การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

กลยุทธวิธีการกระจายสินคาผานทางเอเยนตจํานวน 250 รายทั่วประเทศ   มี
เครือขายการกระจายสินคาที่แข็งแกรงสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ    กลยุทธสรางความ
เชื่อมั่นตอความสะอาดปลอดภัย ซ่ึงสงผลทําใหน้ําดื่มที่บรรจุขวด PET  มีตัวเลขการเติบโตเพิ่มขึ้น  
ซ่ึงเปนตัวเลขที่กาวกระโดดและเกินกวาเปาหมายที่บริษัทบุญรอดฯ ไดประเมินสถานการณตลาดไว
วาการวางแผนในอนาคตน้ําดื่มสิงห โดยปรับรูปแบบทําตลาด โดยเนนกลุมวัยรุน   การจัดงาน
แสดงคอนเสิรต แจกมือถือ เพิ่มความถี่โฆษณา จัดกิจกรรมสงเสริมการขายในชองทางโมเดิรนเทรด  
รับมือการแขงขันตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดที่รุนแรง จากคูแขงที่รุกหนัก    มีการทุมงบโฆษณา เพื่อ
สราง Brand Awareness ใหกับสินคาที่ไมมีความแตกตางเพราะเปนน้ําเปลาธรรมดา อีกทั้งมีการ
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ปรับโฉม เปล่ียนแพ็กเก็จจิ้งจุดแข็งที่จะทําใหแบรนดของน้ําดื่มสิงหมีขอไดเปรียบจากแบรนดอ่ืน
คือ การหาซื้อไดงาย ซ่ึงถาสินคามีครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งการเขาถึงสายสงทุก ๆ ชองทางการ
จําหนาย รานคาทั่วไปและโมเดิรนเทรดรานคาสงที่มีประสิทธิภาพในการขายสินคาออกจากรานได
มาก เปนขอไดเปรียบที่จะเพิ่มโอกาสการขาย 

(2) น้ําดื่มเนสทเลเพียวไลท น้ําดืม่เนสทเลเพียวไลทมีนโยบายดานผลิตภัณฑ ดังนี ้
กลยุทธทางการตลาด น้ําดื่ม“เนสทเล เพียวไลท” ใชราคาในการทําตลาด โดย

เนนราคาที่ถูกกวาเจาอื่น หรือเพิ่มปริมาณน้ํา รวมถึงการแจกแถม จึงเขาถึงมวลชนในวงกวาง และ
อาศัยการจําหนายในปริมาณมากเพื่อเปนชองทางการทํากําไร   กลยุทธแบรนดที่สามารถสราง
รายได ไดอยางนาพอใจใหกับเนสทเล ไดแก แบรนด เพียวไลท ที่มีอัตราการเติบโตสูงเกินกวา 50% 
ซ่ึงถือวาเปนตัวอยางของสินคาที่เนสทเล วางกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสมและเอาจริงเอา
จัง  ทําใหสามารถรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดไวไดอยางนาพอใจ    

(3) น้ําดื่มน้ําทิพย น้ําดื่มน้ําทิพยมีนโยบายดานผลิตภัณฑ  ดังนี้ 
กลยุทธทางการตลาด น้ําดื่มน้ําทิพย ไมไดใชราคาทําการตลาด  ใชกิจกรรม

เปนหลักลยุทธในการสรางการรับรูและภาพลักษณใหกับแบรนด เปนแบรนดไทยโดยใชส่ือและ
กิจกรรมดานการตลาด จะเนนการสนันสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การทองเที่ยว และโครงการ
แฟนตายุวทูตที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด นับจนถึงวันนี้เปนเวลา 20 ปแลว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเด็ก ๆ ทั่วประเทศที่มีอายุระหวาง 7-10 ขวบ ไดรับความสรางความสัมพันธของ
การอยูรวมกันในสังคม และเตรียมความพรอมในการเปนตัวแทนแฟนตายุวทูตแหงประเทศไทย
เพื่อแลกเปลี่ยน และเรียนรูวัฒนธรรมกับชาวตางประเทศ กลยุทธวิธีการกระจายสินคา โดยฐานใน
การทําธุรกิจเครื่องดื่มเดิม  เครือขายการกระจายสินคาที่แข็งแกรงสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ นอกจากนั้น ไดแก ธุรกิจคาปลีกคาสง รานโมเดิรนเทรด 

(4) น้ําดื่มคริสตัล น้ําดื่มน้ําคริสตัลมีนโยบายดานผลิตภัณฑ ดังนี ้
 กลยุทธทางการตลาด น้ําดื่ม“คริสตัล” ไมใชราคาทําการตลาด ใชกิจกรรมเปน

หลัก   กลยุทธในการสรางการรับรูและภาพลักษณใหกับแบรนด เปนแบรนดไทย โดยใชส่ือและ
กิจกรรมดานการตลาด ภาพยนตรโฆษณา น้ําดื่มคริสตัล ชุด "เปลงประกายดูดีทุกรายละเอียด" 
แนวคิด : ดูดีทั้งตัวเพราะดูแลจากภายใน  ในโลกนี้ทุกคนอยากดูดีคนสวนใหญเลยเนนการดูแลไปที่
ใบหนาเปนพิเศษ  ซ่ึงก็เปนสิ่งที่ดีเพราะเชื่อวาใบหนาคือส่ิงที่สรางความประทับใจไดดีที่สุด แตใน
ชีวิตจริงเราไมสามารถบังคับใหใคร เห็นหนาเรากอนได  สวนดานน้ําดื่มคริสตัลไดทุมงบ 10 ลาน
บาท เปดตัวแคมเปญโปรโมชั่น "ดื่มคริสตัล เพลินได เทดวย" ใหผูบริโภคไดรวมสนุกเพียงสะสม
ฝาเพื่อแลกรับเสื้อยืดคริสตัล หรือสงฝาเพื่อลุนโชคชุดเครื่องเสียงจํานวน 50 ชุด การสรางความโดด
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เดนและแตกตางจาก   แบรนดน้ําดื่มอื่น ๆ ดวยการพัฒนาภาพลักษณของตราสินคาผานแคมเปญ 
"Charisma form Within" สงผลใหยอดขายน้ําดื่มคริสตัลมีอัตราการเติบโตเกินเปาหมายที่วางไว 

 กลยุทธสรางความเชื่อมั่นตอความสะอาดปลอดภัย ทั้งนี้การทําโปรโมชั่นถือเปนการ
ตอบโจทยในการทําตลาดใหครบวงจรมากขึ้น เพราะนอกจากการมีผลิตภัณฑที่ดีไดรับรอง
มาตรฐานระดับโลก NSF รวมทั้งการมีระบบการจัดจําหนายที่ดี โปรโมชั่นก็เปนกลยุทธสําคัญอยาง
หนึ่ง ซ่ึงครั้งนี้ถือวาเปนครั้งแรกที่ตลาดน้ําดื่มมีการทําโปรโมชั่นจากผูประกอบการน้ําดื่ม  

  

4.4 การพยากรณยอดขายของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
ในการศึกษานี้ การพยากรณยอดขายมีวัตถุประสงคเพื่อนํายอดขายตลอดชวงอายุ

โครงการไปประมาณการรายได หรือผลประโยชนของโครงการฯ การพยากรณยอดขายจะใชขอมูล
จากยอดขายจริงในชวงเวลา 20 เดือน นับตั้งแตโครงการฯ ไดนําน้ําขวดออกจําหนายในทองตลาด 
คือ เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2549 (ตารางภาคผนวกที่ 4.1) 

4.1 ยอดขายจริง 
 โครงการฯ ไดเร่ิมทําการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 และในเดือนนี้

โครงการฯ ไดจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดไดจํานวน 195,164 ขวด และในเดือนกุมภาพันธ 2549 หรือ
อีก 19 เดือนตอมา โครงการฯ จําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดไดจํานวน 219,732 ขวด (ตารางที่ 4.5) 
ยอดขายจริงจํานวน 20 เดือนนี้จะนําไปใชพยากรณยอดขายตลอดอายุโครงการคือ 10 ป 

 
ตารางที่ 4.5 ยอดขายน้ําดื่มบรรจุขวดระหวางเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงกุมภาพนัธ 2549 ของ 

       โครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 
      หนวย :ขวด 

ลําดับ เดือน/ป  จํานวน (ขวด) 
1    กรกฎาคม  2547 195,164 
2    สิงหาคม  2547 211,488 
3    กันยายน  2547 166,848 
4    ตุลาคม  2547 181,848 
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  ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

       หนวย : ขวด 
5    พฤศจิกายน  2547 279,204 
6    ธันวาคม  2547 368,536 
7    มกราคม  2548 165,708 
8    กุมภาพนัธ  2548 192,540 
9    มีนาคม  2548 255,463 
10    เมษายน  2548 229,980 
11    พฤษภาคม  2548 264,572 
12    มิถุนายน  2548 270,144 
13    กรกฎาคม  2548 233,328 
14    สิงหาคม  2548 265,044 
15    กันยายน  2548 210,612 
16    ตุลาคม  2548 197,208 
17    พฤศจิกายน  2548 248,820 
18    ธันวาคม  2548 276,936 
19    มกราคม  2549 221,412 
20    กุมภาพนัธ  2549 219,732 

ที่มา : การประปานครหลวง 

 

4.2 แบบจําลองที่ใชในการพยากรณ 
       แบบจําลองที่ใชเปนแบบจําลองเสนตรง (Linear Model) ตัวแปรมีสองตัวคือ ตัว

แปรตาม ไดแก น้ําดื่มบรรจุขวด (Y) แลตัวแปรอิสระคือ เวลา (T)  สําหรับสมการที่ใชแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรคือ สมการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Equation) และ
สามารถเขียนความสัมพันธระหวางตัวแปรในสมการได ดังนี้ 

   Y = a + bT                ……… (4.1) 

 เมื่อ  Y   คือจํานวนน้ําขวด มหีนวยเปนขวด 
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  a  และ b คือตัว Parameters หรือคาสัมประสิทธิ์ 

  T  คือเวลาหรอืเดือนที ่

 

การประมาณคา Parameter  a และ b ใชสูตร ดังนี ้

  b = n Σ Y.T - Σ Y.ΣT                                  ………(4.2) 

  

 เมื่อ  n = จํานวนเดอืนตัวอยาง 

  a =  Y – bT                                             ………(4.3) 

 เมื่อ  Y  คือยอดขายเฉลี่ย   

  T  คือเวลาเฉลี่ย 

 ขอมูลที่ใชในการประมาณคา a และ b คือยอดขาย (Y) เดือนกรกฏาคม 2547 จนถึง 
กุมภาพนัธ 2549 และเวลา (T) คือ 20 เดือน โดยเดือนที่ 1 คือเดือน กรกฎาคม 2547 และเดือนที่ 20 
คือเดือน กุมภาพันธ 2549 (ตารางที่ 4.1)  

  จากการประมาณคา a และ b โดยใชสูตรที่ (4.2) และ (4.3) ไดคา a = 
218423.2 และไดคา b = 1362.49 โดยการแทนคา a และ b ในสมการที่ (4.1) ไดสมการที่ใช
พยากรณยอดขาย ดังนี้ 

  Y = 218423.2 + 1362.49T   ………(4.4) 

 จากสมการที่ (4.4) b มีคาเปนบวกแสดงวายอดขายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
หรืออาจกลาวไดวา ถาเวลาเปลี่ยนไป (เพิ่มขึ้น) หนึ่งเดือน ยอดขายน้ําขวดเพิ่มขึ้น 1362.49 ขวด 

4.3 พยากรณ 
 ในการศึกษานี้จะทําการพยากรณยอดขายตลอดอายุโครงการคือ 10 ป โดยเริ่มตั้งแต

เดือนกรกฎาคม 2547 จนถึงเดือนธันวาคม 2556 การพยากรณสามารถทําไดโดยแทนคา T ลงใน
สมการที่ (4.4) ดังนี้ 

 

 

n Σ T2 – (ΣT)2 DPU
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อดขายเดือนกรกฎาคม 2547 =  218423.2 + 1362.49(1) =  219,786 ขวด 

ยอดขายเดือนสิงหาคม 2547 =  218423.2 + 1362.49(2) =  221,148 ขวด 
. . 

. . 

. . 

ยอดขายเดือนธันวาคม 2556 = 218423.2 + 1362.49(114) =  373,747  ขวด 

สําหรับผลการพยากรณยอดขายทั้งหมดแสดงไวในตารางที่ 4.6 และกราฟภาพที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.6 ยอดขายพยากรณตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 – ธันวาคม 2556 ของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง  
หนวย: ขวด 

ป 
เดือน 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มกราคม   227,961 244311 260660 277010 293360 309710 326060 342410 358760 
กุมภาพนัธ   229,323 245673 262023 278373 294723 311073 327422 343772 360122 
มีนาคม   230,686 247035 263385 279735 296085 312435 328785 345135 361485 
เมษายน   232,048 248398 264748 281098 297448 313798 330147 346497 362847 
พฤษภาคม   233,411 249760 266110 282460 298810 315160 331510 347860 364210 
มิถุนายน   234,773 251123 267473 283823 300173 316522 332872 349222 365572 
กรกฎาคม 219,786 236,136 252485 268835 285185 301535 317885 334235 350585 366935 
สิงหาคม 221,148 237,498 253848 270198 286548 302898 319247 335597 351947 368297 
กันยายน 222,511 238,861 255210 271560 287910 304260 320610 336960 353310 369660 
ตุลาคม 223,873 240,223 256573 272923 289273 305623 321972 338322 354672 371022 
พฤศจิกายน 225,236 241,586 257935 274285 290635 306985 323335 339685 356035 372385 
ธันวาคม 226,598 242,948 259298 275648 291998 308348 324697 341047 357397 373747 

รวม  1,339,151   2,825,452   3,021,650   3,217,849  3,414,048  3,610,246  3,806,445  4,002,643  4,198,842   4,395,040  
ที่มา : จากการพยากรณ
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กราฟแสดงยอดขายจริงและยอดขายพยากรณน้ําดื่มปาปา

สมการยอดขายพยากรณ
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ยอดขายเดือนกรกฎาคม 2547- เดือนกุมภาพันธ 2549

สมการยอดขายพยากรณ
ยอดขายจรงิ

 y  = 218423.21+1362.49(t)

จํานวนขวด

เดือน

 
ภาพที่ 4.1 แสดงยอดขายจรงิ และยอดขายพยากรณ 
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บทที่ 5 
การวิเคราะหโครงการทางดานการเงิน 

 
การวิเคราะหโครงการทางดานการเงินจัดทําขึ้นเพื่อประเมินความสามารถในการทํา

กําไร (Profitability) จากการผลิตสินคา และจําหนายในตลาดของผูผลิต หลักเกณฑที่ใชประเมิน
อัตราผลกําไรทางการเงินตลอดอายุโครงการมีหลายหลักเกณฑ เชน IRR, NPV และ BCR เปนตน 
แตหลักเกณฑที่ผูประกอบการหรือนักลงทุนนิยมใชคือ IRR  เพราะ IRR มีหนวยเปนรอยละ ซ่ึงนัก
ลงทุนสามารถนํามาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยหรือตนทุนของเงินที่จะนํามาใชลงทุนใน
โครงการ 

การวิเคราะหโครงการทางดานการเงิน ของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการ
ประปา นครหลวง มีขอสมมติฐานดังนี้ 

(1) ราคาที่ใชตีคาผลผลิตและปจจัยการผลิตของโครงการ เปนราคาคงที่ (Constant 
Price) โดยกําหนดใหราคาป 2548 เปนปฐาน 

(2) ใชอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของการประปานครหลวงเปนอัตราคิด
ลด และเมื่อกําจัดเงินเฟอออกแลว จะไดอัตราคิดที่แทจริงเทากับ 2.5 %  

(3) อายุโครงการกําหนดไว 10 ป ตามอายุเครื่องจักรที่ใชในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
ไมคิดมูลคาซากของโรงเรือน เครื่องจักร และอุปกรณเมื่อส้ินสุดโครงการ 

การวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ปาปา” ของการ
ประปา-นครหลวงมีขั้นตอนดังนี ้

(1) การจําแนกและตีคาผลประโยชนและตนทุนของโครงการ  
(2) การสรางกระแสเงินสดทางการเงิน (Financial Cash Flow) 
(3) การคํานวณหลักเกณฑที่ใชประเมินโครงการ 
(4) การวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis) 
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5.1 การจําแนก และตีคาผลประโยชนและตนทุนของโครงการ  
5.1.1 การจําแนกและตีคาผลประโยชนของโครงการ 

 โครงการฯ ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง สามารถจําแนก
ผลประโยชนไดประการเดียว ยอดขายหรือยอดจําหนายน้ําขวดตลอด 10 ปของโครงการฯ ดังตาราง
ที่ 5.1 ยอดขายหรือ ยอดจําหนายตลอดชวงอายุของโครงการฯ นี้ มีทั้งยอดขายจริงและยอดขายที่
พยากรณขึ้น กลาวคือ ยอดขายในป 2547 และป 2548 เปนยอดขายจริง สวนยอดขายป 2549-2556 
เปนยอดขายจากการพยากรณ สําหรับการพยากรณยอดขายใช Simple Linear Regression  model 
สวนขอมูลที่นํามาใชพยากรณเปนยอดขายจริง 20 เดือนหลังจากเปดโครงการ ดังที่กลาวมาแลวใน
บทที่ 4 ยอดขายนี้ยังต่ํากวากําลังการผลิตสูงสุดของโครงการฯ กลาวคือยอดขายสูงสุดที่ไดจากการ
พยากรณเทากับ 4.395 ลานขวด/ป (ป 2556) แตกําลังผลิตสูงสุดในแตละปเทากับ 20,000 ขวด/วัน 
หรือ 5.28 ลานขวด/ป  
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ตารางที่ 5.1 ยอดขายของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง ป 2547 - 2556 
หนวย: ขวด 

ป 
เดือน 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มกราคม  165,708 244,311 260,660 277,010 293,360 309,710 326,060 342,410 358,760 
กุมภาพนัธ  192,540 245,673 262,023 278,373 294,723 311,073 327,422 343,772 360,122 
มีนาคม  255,463 247,035 263,385 279,735 296,085 312,435 328,785 345,135 361,485 
เมษายน  229,980 248,398 264,748 281,098 297,448 313,798 330,147 346,497 362,847 
พฤษภาคม  264,572 249,760 266,110 282,460 298,810 315,160 331,510 347,860 364,210 
มิถุนายน  270,144 251,123 267,473 283,823 300,173 316,522 332,872 349,222 365,572 
กรกฎาคม 195,164 233,328 252,485 268,835 285,185 301,535 317,885 334,235 350,585 366,935 
สิงหาคม 211,488 265,044 253,848 270,198 286,548 302,898 319,247 335,597 351,947 368,297 
กันยายน 166,848 210,612 255,210 271,560 287,910 304,260 320,610 336,960 353,310 369,660 
ตุลาคม 181,848 197,208 256,573 272,923 289,273 305,623 321,972 338,322 354,672 371,022 
พฤศจิกายน 279,204 248,820 257,935 274,285 290,635 306,985 323,335 339,685 356,035 372,385 
ธันวาคม 368,536 276,936 259,298 275,648 291,998 308,348 324,697 341,047 357,397 373,747 

รวม 1,403,088 2,810,355 3,021,650 3,217,849 3,414,048 3,610,246 3,806,445 4,002,643 4,198,842 4,395,040 
หมายเหตุ :  ยอดขาย ป 2547 และ 2548 เปนยอดขายจริง สวนยอดขายจากป 2549 – 2556 เปนยอดขายที่ไดจากการพยากรณ
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ในการตีคาผลผลิตหรือยอดขายน้ําดื่มบรรจุขวดของโครงการใชราคาที่การประปานคร
หลวงกําหนดไวคือ ขวดละ 3.115 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ราคาที่ใชตีคาผลผลิตนี้เปนราคา
คงที่ตลอดอายุโครงการคือ 10 ป ผลจากการตีคาไดมูลคาของผลประโยชนหรือรายไดของโครงการ
ในปที่ 1 หรือปที่ 2547 เปนเงิน 4.37 ลานบาท และปที่ 10 หรือป 2556 เปนเงิน 13.69 ลานบาท 
(ตารางที่ 5.2) มูลคาของผลประโยชนที่ไดนี้จะเปนกระแสเงินสดรับ (Inflow) ในกระแสเงินสดทาง
การเงินของโครงการตอไป 
  
ตารางที่ 5.2 ประมาณการยอดขาย ราคาขาย และมูลคายอดขายของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด  

ป 2547-2556 
 

โครงการป พ.ศ. ยอดขาย 
(ลานขวด) 

ราคา (บาท/ขวด) 
ป 2548 

มูลคายอดขาย 
(ลานบาท) 

2547 1.403 3.115 4.37 
2548 2.810 3.115 8.75 
2549 3.021 3.115 9.26 
2550 3.218 3.115 10.02 
2551 3.414 3.115 10.63 
2552 3.610 3.115 11.25 
2553 3.806 3.115 11.86 
2554 4.003 3.115 12.47 
2555 4.199 3.115 13.08 
2556 4.395 3.115 13.69 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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5.2 การจําแนก และการตีคาตนทุนของโครงการ 
ตนทุนจําแนกไดสองประเภท ตามรูปแบบของการวิเคราะหโครงการคือ คาลงทุน 

(Investment Costs) และคาดําเนินการ (Operating Costs) ตนทุนของโครงการเกิดจากการใชปจจัย
การผลิตและการจําหนายตามกระบวนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 3  

5.2.1 คาลงทุน 
ในการศึกษานี ้ คาลงทุนจําแนกออกเปน คาลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ และคา

ลงทุนกอสรางปรับปรุงและตอเติมอาคาร 
(1)  คาลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ 

เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ประกอบดวย 27 
รายการ คือตั้งแตเครื่องกรองสนิมเหล็กและแมงกานิส จนถึงมาตรวัดน้ํา เครื่องจักรและอุปกรณนี้ 
(ตารางที่ 5.3) นําไปใชใน 3 ระบบคือ ระบบน้ําดิบ (น้ําประปา) ระบบผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด  และ
ระบบการบรรจุ  เครื่องจักรและอุปกรณ เหลานี้ไดจัดซ้ือและติดตั้งในป 2547 จากการตีคา
เครื่องจักรและอุปกรณหรือปจจัยการผลิตไดมูลคา 5,211,338 บาท สําหรับป 2548 โครงการได
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชตาง ๆ เปนเงิน 98,372 บาท (ตารางที่ 5.4)   

(2)  คาลงทุนกอสราง ปรับปรุง และตอเติมอาคาร 
ในป 2547 โครงการ ฯ ไดปรับปรุงอาคารเดิมซ่ึงเปนอาคารซอมบํารุง

ยานพาหนะของฝายบริการกลางใหเปนโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด การปรับปรุงอาคารรวมทั้งการ
ติดตั้งระบบไฟฟาและน้ําประปาเปนเงิน 3,132,289 บาท   สําหรับในป 2548 โครงการฯ ไดกอสราง
โกดังเก็บน้ําดื่มบรรจุขวด คาใชจายในการกอสรางเปนเงิน 850,000 บาท (ตารางที่ 5.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 78

 
ตารางที่ 5.3 คาลงทุน จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตน้ําดืม่บรรจุขวด ป 2547 
 

รายการ จํานวน ราคา  มูลคา 
1. เครื่องกรองสนิมเหล็กและแมงกานิส 
 2. เครื่องกรองกําจัดความกระดาง 
 3. เครื่องกรองสารแขวนลอยบรรจุถุงกรองผา 
 4. เครื่องกรองกลิ่นและสี 
 5. เครื่องกรองสารแขวนบรรจุไสกรองเซรามิค 
 6. เครื่องผลิตโอโซน 
 7. เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด 
 8. เครื่องลางขวดอัตโนมัติ 
 9. เครื่องบรรจนุ้ําดื่มอัตโนมัติ 
10. เครื่องดัดฝา-ปดฝาแบบฝาพลาสติก 
11. เครื่องลําเลียงฝา 
12. เครื่องหดฟลมคอขวด 
13. เครื่องหอแพ็ค 
14. เครื่องพิมพวันที่Video jet  
15. Block ทําฉลาก 
16. สายพาน Plastic Top 
17. มอเตอรสายพาน+อินเวอรทเตอร 
18. ระบบทอ,ไฟฟา,น้ํา และ อุปกรณตาง ๆ 
19. ถังเก็บน้ําขนาด 200 ลิตร 
20. เครื่องสูบน้ํา 
21. เครื่องวัดและควบคุมโอโซน 
22. เครื่องวัดและควบคุมคลอรีนไดออกไซด 
23.รถยกลากมีงาเสียบสําหรับยกเพลเล็ตรับน้ําหนัก 
24. รถเข็นสองลอ 
25. เครื่องปรับอากาศ 
26. ปายโรงงานและปายบอกทาง   
27. มาตรวัดน้ํา 
  

1 เครื่อง 
2 เครื่อง 
2 เครื่อง 
2 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

1 ชุด 
16.27 เมตร 

3 เครื่อง 
 

4 ใบ 
4 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

2 คัน 
3 คัน 

4 เครื่อง 
 

1 ลูก 

35,000 บาท  
50,000 บาท  
35,000 บาท  
40,000 บาท  
50,000 บาท  

473,750 บาท  
500,000 บาท  
428,450 บาท  
497,650 บาท  
418,900 บาท  
140,000 บาท  

60,000 บาท  
650,000 บาท  
280,000 บาท  

16,000 บาท  
219,645 บาท  

 
  

20,000 บาท 
25,000 บาท 

139,050 บาท 
197,200 บาท 

14,500 บาท 
1,500 บาท 

30,000 บาท 
  

35,000 บาท 
100,000 บาท 

70,000 บาท 
80,000 บาท 
50,000 บาท 

473,750 บาท 
500,000 บาท 
428,450 บาท 
497,650 บาท 
418,900 บาท 
140,000 บาท 

60,000 บาท 
650,000 บาท 
280,000 บาท 

16,000 บาท 
219,645 บาท 

85,000 บาท 
307,605 บาท 

80,000 บาท 
100,000 บาท 
139,050 บาท 
197,200 บาท 

29,000 บาท 
4,500 บาท 

120,000 บาท 
22,650 บาท 

106,938 บาท 
  

รวมคาลงทุน 5,211,338.00 บาท 
 

ท่ีมา : จากการประปานครหลวง 
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ตารางที่ 5.4 คาลงทุนกอสรางปรับปรุง ตอเติมอาคารและจัดซ้ืออุปกรณที่ใชในการผลิตน้าํดื่มบรรจุขวด  
รายการ จํานวน ราคา ป 2548 มูลคา 

ป 2547 
คาปรับปรุงอาคาร 
คาเครื่องจักรและอุปกรณ 
ป 2548 
สรางโกดังเกบ็น้ําดื่ม 
รถยกงาเสียบ  

 
1 อาคาร 

 
 

1 อาคาร 

 
3,132,289 บาท 
5,211,338 บาท 

  
850,000บาท 
98,372 บาท 

 
3,132,289 บาท 
5,211,338 บาท 

  
850,000 บาท 
98,372 บาท 

ที่มา : การประปานครหลวง 
  

 5.2.2 คาดําเนนิงาน 
คาดําเนินงานของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 

ประกอบดวย   คาใช จาย ในการผลิต และคาใชจายการตลาด 
(1) คาใชจายในการผลิต  

ปจจัยการผลิตที่สําคัญนอกเหนือจากคาลงทุนไดแก ขวด PET คาน้ําดิบ 
(น้ําประปา) คาไฟฟาคาแรงงาน วัตถุดิบทางออม และอื่น ๆ จํานวนปจจัยที่ใชในการผลิตตลอดอายุ
โครงการ แสดงไวในตารางที่ 5.5 สําหรับจํานวนปจจัยการผลิตที่ใชนี้ ถาเปนจํานวนปจจัยการผลิต
ที่ใชในป 2547 กับป 2548 แลว เปนจํานวนปจจัยการผลิตที่ใชจริง แตถาเปนจํานวนปจจัยการผลิตที่
ใชในชวงป 2549 – 2556 จะเปนจํานวนปจจัยการผลิตที่ประมาณการขึ้น การประมาณการจะยึด
ยอดขายหรือยอดจําหนายที่ไดประมาณการไวในตารางที่ 5.1 เชน ในป 2551 ยอดขายที่โครงการ
ประมาณการไวเทากับ 3.414 ลานขวด จํานวนขวด PET ที่จะใชเทากับ 3.414 ลานขวด (ถาขวดเสีย 
ผูจําหนายขวดPET จะรับคืนโดยโครงการฯไมตองซื้อเพิ่ม) และการผลิตน้ําขวดจํานวน 3.414 ลาน
ขวด นี้จะตองใชน้ําประปาจํานวน 4,405 ลบ.ม. และใชไฟฟาจํานวน 77,275 กิโลวัตต เปนตน สวน
แรงงานจะเปนคาใชจายคงที่ คือ แรงงานทางตรง ใชคนงาน 10 คน แรงงานทางออมใชคนงาน 2 
คน และแรงงานทั่วไปจะใชคนงานจํานวน  5  คน 

สําหรับราคาที่ใชตีคาปจจัยการผลิต เปนราคาคงที่ (Constant Price) ตลอด
อายุโครงการ และใชราคาป 2548 เปนปฐานเชน ขวด PET มีราคาขวดละ 1.65 บาท น้ําประปามี
ราคาเฉลี่ย ลบ.ม.ละ 14.9015 บาท และคาไฟฟามีราคาเฉลี่ยกิโลวัตตละ 2.33 บาท เปนตน (ตารางที่ 5.5) 
 เมื่อตีคาปจจัยการผลิตที่ใชตลอดอายุโครงการดวยราคาคงที่ ดังตารางที่ 5.5 
จะไดมูลคาปจจัยการผลิตแตละรายการ เชน ขวด PET ที่ใชในปที่ 5 จํานวน 3,414,048 ขวด       
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ราคาขวดละ 1.65 บาท จะมีมูลคาเทากับ 5,633,179.20 บาท หรือน้ําประปาที่ใชในปที่ 5 จํานวน 
4,405  ลบ.ม.ราคาเฉลี่ย ลบ.ม. ละ 14.9015 บาท จะมีมูลคาเทากับ 65,633.04 บาท (ตารางที่ 5.6) 
สําหรับมูลคารวมของปจจัยการผลิตที่ใชในแตละปนั้น ในปที่ 1 โครงการฯ ใชปจจัยการผลิตคิด
เปนมูลคา 3,818,991.41 บาท และในปสุดทายคือป 2556 โครงการใชปจจัยการผลิตทั้งหมดคิดเปน
มูลคา 11,217,855.64 บาท (ตารางที่ 5.6) สําหรับคาบํารุงรักษาอุปกรณในปที่ 3,6 และ 9 เปนเงิน 
16,600 บาท นั้น เปนคาเปลี่ยนลูกลอยเครื่องสูบน้ําและคาติดตั้ง คาซอมเครื่องสูบน้ําชุดใหญและชุด
เล็ก คาซอมปมลม และคาตรวจเช็คน้ํามันไฮโดรลิก  นอกจากนี้เปนคาวัสดุกรองน้ํา 3 ระบบ เปน
เงิน 72,000 บาท และคาไสกรองเซรามิค  อายุการใชงานประมาณ 3 เดือน ดังนั้นตองเปลี่ยนปละ 3 
ครั้งๆ ละ 38,943 บาท เปนเงิน 116,828 บาท  ซ่ึงคาบํารุงรักษาอุปกรณในปที่ 3-10 เปนคาใชจาย
ประมาณการ โดยโรงงานผลิตน้ําดื่มปาปา 

(2) คาใชจายการตลาด 
เนื่องจากโครงการฯ เปนผูจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดเองโดยจําหนายที่

โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด และที่สํานักงานประปาสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 15 
สํานักงานประปาสาขา ดังนั้นโครงการฯ จึงมีคาใชจายการตลาด คาใชจายการตลาดของโครงการฯ 
ประกอบดวยคาสงเสริมการขาย คาขนสง คาวัสดุทั่วไปที่ใช และอ่ืน ๆ ดังตารางที่ 5.7  

การสงเสริมการขายมีคาใชจายมากในปที่ 1 คือ จาง Organizer จัดงาน
เปดตัวน้ําดื่ม   ปาปา ซ่ึงเปนตรายี่หอของน้ําดื่มบรรจุขวดของโครงการฯ จางประชาสัมพันธทาง
สถานีโทรทัศน รวมทั้งแจกน้ําดื่ม สวนในปที่ 2 ก็ยังคงจัดทําและปรับปรุงปายโฆษณา และแจกน้ํา
ดื่มในงานตาง ๆ คาใชจายในปที่ 1 และปที่ 2 นี้เปนคาใชจายจริง สวนคาสงเสริมการขายในปที่ 3-
10 เปนคาใชจายประมาณการ   

เนื่องจากตองอาศัยสํานักงานประปาสาขาเปนสถานที่จําหนายน้ําดื่มบรรจุ
ขวด ดังนั้นจึงมีคาขนสงน้ําขวดจากโรงงานถึงสํานักงานประปาสาขาทั้ง 15 แหง สําหรับคาขนสง
ในปที่ 1 และปที่ 2 ที่ปรากฎในตารางที่ 5.7 นั้นเปนคาใชจายจริง และเปนคาขนสงเหมาจาย สวนคา
ขนสงจากปที่ 3-10 นั้น เปนคาขนสงที่ประมาณการขึ้น โดยคิดราคาคาขนสงขวดละ 0.30 บาท ซ่ึง
เปนคาใชจายที่ผันแปรไปตามยอดขายที่ปรากฎในตารางที่ 5.1  

นอกจากคาสงเสริมการขาย  และคาขนสงแลว คาใชจายการตลาดยัง
ประกอบดวยคาวัสดุทั่วไป  เชน   คาผาขาวบาง  คาถุงหูหิ้ว  คาตลับลูกปนใสลอรถเข็น  เปนตน 
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 และคาใชจายอื่น ๆ เชน คาสมาชิก คาธรรมเนียม คากรอบรูปใสใบอนุญาตตาง ๆ รวมไปถึงคาน้ํา
บริจาค เปนตน 

 
5.3 การสรางกระแสเงินสดของโครงการ 

กระแสเงินสดของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ประกอบดวย 3 สวนคือ กระแสเงิน
สดรับ กระแสเงินสดจาย และกระแสเงินสดสุทธิ  กระแสเงินสดโครงการนี้จะไดจากการจําแนก 
และตีคาตนทุนและผลประโยชนของโครงการตามที่ไดกลาวมาแลว 

5.3.1 กระแสเงินสดรับ 
กระแสเงินสดรับคือ รายรับของโครงการ ในการศึกษานี้กระแสเงินสดรับของ

โครงการมีเพียงรายการเดียวคือ มูลคายอดขายตลอดอายุโครงการ ดังตารางที่ 5.8 มูลคายอดขาย
ตลอดอายุโครงการนี้มาจากตารางที่ 5.2 ซ่ึงยอดขายในปที่ 1 และปที่ 2 เปนยอดขายที่เกิดขึ้นจริง แต
ราคาที่ใชในการตีคาเปนราคาคงที่คือ ขวดละ 3.115 บาท สําหรับมูลคายอดขายในปที่ 3-10 เปน
มูลคายอดขายจากการพยากรณแตราคาที่ใชตีคายอดขายเปนราคาเดียวกันกับปที่ 1 และปที่ 2 คือ
ขวดละ 3.115 บาท 

5.3.2 กระแสเงินสดจาย 
กระแสเงนิสดจาย คือรายจายตลอดอายุโครงการ กระแสเงินสดจายจําแนกได

เปนสองประเภท คือ คาลงทุน ซ่ึงประกอบดวยคากอสราง และคาเครื่องจักรและอุปกรณ และอีก
ประเภทหนึ่ง คือคาดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวยคาใชจายในการผลิต และคาใชจายการตลาด 

1)   คาลงทุน คาลงทุนสวนใหญเปนคาใชจายที่ลงไปในปที่ 1 ซ่ึงไดแกคา
ปรับปรุงโรงงานเปนเงิน 3,132,289 บาท   และคากอสรางโกดังเก็บน้ําดื่มในปที่ 2 เปนเงิน 85,000 
บาท สําหรับสวนที่ 2 ของคาลงทุนคือ คาใชจายในการจัดซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ ในปที่ 1 เปน
เงิน 5,211,338 บาท มีรายละเอียด ดังตารางที่ 5.3 และคาอุปกรณในปที่ 2 ของโครงการเปนเงิน 
98,372 บาท (ตารางที่ 5.8)  

2)   คาดําเนินงาน คาดําเนินงานของโครงการฯ นี้แบงออกเปนสองสวนใหญ ๆ 
คือ คาใชจายในการผลิต และคาใชจายการตลาด คาใชจายในการผลิตเกิดขึ้นตั้งแตโครงการฯ 
เร่ิมทําการผลิตน้ําดื่มในเดือนกรกฎาคม 2547 จนถึงป 2556 หรือปที่ 10 ของโครงการ รายการ
คาใชจายในการผลิตประกอบดวย 12 รายการ เริ่มตั้งแตคาขวด PET คาน้ํา คาไฟฟา ไปจนถึง
คาใชจายอื่น ๆ ในการผลิต (ตารางที่ 5.8)  สําหรับคาใชจายการตลาดประกอบดวย คาสงเสริมการ
ขาย คาขนสง คาวัสดุทั่วไปที่ใชสําหรับจัดทํากลยุทธการตลาด   
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5.3.3 กระแสเงินสดสุทธิ 
กระแสเงนิสดสุทธิก็คือ รายรับเปนรายป หรือกระแสเงินสดรับเปนรายป ลบ

ดวยรายจายรายป โครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง มกีระแสเงินสดสุทธิใน
ปที่ 1 เปนเงิน -8,826,404.07 บาท และในป 10 ของโครงการ หรือป พ.ศ. 2556 โครงการมีกระแส
เงินสดสุทธิเปนเงิน 1,100,753.96 บาท (ตารางที่ 5.8)  

กระแสเงินสดทางการเงิน (Financial cash flow ) ที่แสดงมานี้จะนําไปคํานวณ
หลักเกณฑที่ใชประเมินโครงการคือ NPV และ IRR  
 
5.4 การคํานวณหลักเกณฑท่ีใชประเมินโครงการ 

หลักเกณฑทีใ่ชประเมินความเปนไปไดของโครงการมีหลายหลักเกณฑ เชน NPV 
BCR และ IRR เปนตน แตหลักเกณฑที่นยิมใชประเมินความเปนไปไดทางการเงินของโครงการคือ 
NPV และ IRR โดยหลักเกณฑ IRR มีหนวยเปนรอยละซึ่งแสดงถึงอัตราผลกําไรของโครงการ 
ดังนั้นในการศกึษานีจ้ะใช NPV และ IRR ประเมินความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ ขอมูล
ที่ใชคํานวณ NPV และ IRR คือกระแสเงินสดของโครงการฯ (ตารางที่ 5.8) การคํานวณ NPV จาก
ตารางที่ 5.8 นี้ ใชอัตราคิดลดที่แทจริง (Real discount rate) 2.5 %  และที่อัตราคิดลดที่ 2.5 % นี้ 
นําไปใชในการเปรียบกับคา IRR ที่คํานวณไดจากตารางที่ 5.8 ดวย คา NPV และ IRR ที่คํานวณ
จากตารางที่ 5.8 นี้ เรียกวา กรณีฐาน (BASE CASE)  ผลการคํานวณแตละหลักเกณฑมีดังนี ้

(1) การคํานวณ NPV กรณีฐาน 
การคํานวณ NPV ใชกระแสเงินสดสุทธิของตารางที่ 5.8 ผลของการคํานวณได      

NPV =   -5,274,038 บาท (ตารางภาคผนวกที่ 5.1) 
(2) การคํานวณ IRR ใชกระแสเงินสดสุทธิของตารางที่ 5.8  คา IRR  มีคานอยกวา 0  

จากผลของการคํานวณหลักเกณฑ NPV และ IRR ปรากฎวา NPV < 0 และ IRR < 2.5% แสดงให
เห็นวาโครงการฯ ใหผลไมคุมคาตอการลงทุน 
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ตารางที่ 5.5  จํานวนและราคา ปจจัยการผลิตของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 10 ป (ป พ.ศ. 2547 – 2556 ) 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ  (1) คาแรงในปที่ 1 (2547) คิดเพียง 6 เดือน 
 (2) วัตถดุิบทางออม ไดแก ฉลากหุมขวด ฉลากหุมฝาขวด ฟลมหอแพค็ และคาหมึกพิมพฝา 

(3)  อืน่ ๆ ไดแก คาไสกรองเซรามิค ไสกรองตาง ๆ   
 

จํานวนปจจัยการผลิตที่ใช 
รายการ ราคา หนวย ปที่ 1 

(2547) 
ปที่ 2 

(2548) 
ปที่ 3 

(2549) 
ปที่ 4 

(2550) 
ปที่ 5 

(2551) 
ปที่ 6 

(2552) 
ปที่ 7 

(2553) 
ปที่ 8 

(2554) 
ปที่ 9 

(2555) 
ปที่ 10 
(2556) 

ขวด PET 1.65 ขวด 1,403,088 2,810,355 2,972,811 3,217,849 3,414,048 3,610,246 3,806,445 4,002,643 4,198,842 4,395,040 
คาน้ําประปา 14.9015 ลบ.ม. 1,355 3,626 3,836 4,152 4,405 4,658 4,911 5,164 5,417 5,671 
คาไฟฟา 2.33 กิโลวัตต 27,312 63,611 67,288 72,834 77,275 81,716 86,157 90,598 95,039 99,480 
คาแรงทางตรง 6,349.50 คน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
คาแรงทางออม 8,366.75 คน 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
คาแรงทั่วไป 6,794.27 คน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
วัตถุดบิทางออม 0.46904 ขวด 1,403,088 2,810,355 2,972,811 3,217,849 3,414,048 3,610,246 3,806,445 4,002,643 4,198,842 4,395,040 
คาตรวจวิเคราะหLab 1,100 เดือน 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
คาบํารุงรักษาอุปกรณ  ทุก 3 ป   16,600   16,600   16,600  
อื่น ๆ   67,222 41,070         
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ตารางที่ 5.6 มูลคาปจจัยการผลิตของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ป พ.ศ. 2547-2556 
              หนวย : บาท 

มูลคาปจจัยการผลิต 
รายการ ปที่ 1 

(2547) 
ปที่ 2 

(2548) 
ปที่ 3 

(2549) 
ปที่ 4 

(2550) 
ปที่ 5 

(2551) 
ปที่ 6 

(2552) 
ปที่ 7 

(2553) 
ปที่ 8 

(2554) 
ปที่ 9 

(2555) 
ปที่ 10 
(2556) 

คาขวด PET 2,315,095 4,819,548 4,905,138 5,309,451 5,633,179 5,956,906 6,280,634 6,604,361 6,928,089 7,251,816 
คาน้ําประปา 20,190 54,033 57,151 61,861 65,633 69,405 73,177 76,948 80,720 84,492 
คาไฟฟา 63,637 148,125 156,781 169,704 180,051 190,399 200,746 211,093 221,440 231,787 
คาแรงทางตรง 380,970 758,356 761,940 761,940 761,940 761,940 761,940 761,940 761,940 761,940 
คาแรงทางออม 100,401 203,006 200,802 200,802 200,802 200,802 200,802 200,802 200,802 200,802 
คาแรงทั่วไป 198,491 401,800 396,982 396,982 396,982 396,982 396,982 396,982 396,982 396,982 
วัตถุดิบทางออม 658,100 1,318,610 1,394,358 1,509,290 1,601,314 1,693,338 1,785,363 1,877,387 1,969,412 2,061,436 
คาตรวจวิเคราะห Lab 6,600 14,700 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 
คาบํารุงรักษาอุปกรณ 67,222  41,070  215,429 198,829 198,829 215,429 198,829 198,829 215,429 198,829 

รวม 3,818,991 7,759,248 8,118,352 8,638,631 9,068,503 9,514,972 9,928,244 10,358,114 10,804,586 11,217,856 
 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 5.7 คาใชจายการตลาดของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ป พ.ศ. 2547-2556 
            

                     หนวย : บาท 
ป 

รายการ ปที่ 1 
(2547) 

ปที่ 2 
(2548) 

ปที่ 3 
(2549) 

ปที่ 4 
(2550) 

ปที่ 5 
(2551) 

ปที่ 6 
(2552) 

ปที่ 7 
(2553) 

ปที่ 8 
(2554) 

ปที่ 9 
(2555) 

ปที่ 10 
(2556) 

คาสงเสริมการขาย 605,308 109,362 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
คาขนสง 252,437 846,122 891,843 965,355 1,024,214 1,083,074 1,141,934 1,200,793 1,259,653 1,318,512 
คาวัสดุทั่วไป 9,209 59,137 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
อื่น ๆ 175,738 157,502 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม 1,042,691 1,172,124 963,843 1,037,355 1,096,214 1,155,074 1,213,934 1,272,793 1,331,653 1,390,512 
 
      ที่มา : จากการคํานวณ 
      หมายเหตุ : (1)  คาขนสงในปที่ 1-2 เปนคาขนสงเหมาจาย และเปนคาใชจายจริง สวนคาขนสงในปที่ 3-10 นั้น เปนคาขนสงขวดละ 0.30 บาท และเปนคาขนสง 

      ที่ประมาณการขึ้น 
 (2)  อื่น ๆ ไดแก คาธรรมเนียมตาง ๆ 
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ตารางที่ 5.8  กระแสเงินสดของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ป 2547-2556 
      หนวย : บาท 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 
1. กระแสเงินสดรับ 
     มูลคายอดขาย 4,370,619  8,754,256  9,260,306 10,023,600 10,634,760 11,245,916 11,857,076 12,468,233 13,079,393 13,690,550 

รวมกระแสเงินสดรับ 4,370,619 8,754,256  9,260,306 10,023,600 10,634,760 11,245,916 11,857,076 12,468,233 13,079,393 13,690,550 
2. กระแสเงินสดจาย 
  2.1 คาลงทุน 

          

    คาปรับปรุงอาคารโรงงาน 3,132,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    คาโกดังเก็บน้ําดื่ม 0  850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 
    คาเครื่องจักรและอุปกรณ 5,211,338 98,372 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาลงทุน 8,343,627 948,372 0 0 0 0 0 0 0 0 
  2.2 คาดําเนินงาน 
      คาใชจายในการผลิต 

          

      คาขวด Pet 2,315,095 4,819,548 4,905,138 5,309,451 5,633,179 5,956,906 6,280,634 6,604,361 6,928,089 7,251,816 
      คาน้ําประปา 20,190 54,033 57,151 61,861 65,633 69,405 73,177 76,948 80,720 84,492 
      คาไฟฟา 63,637 148,125 156,781 169,704 180,051 190,399 200,746 211,093 221,440 231,787 
      คาแรง 679,862 1,363,162 1,359,724 1,359,724 1,359,724 1,359,724 1,359,724 1,359,724 1,359,724 1,359,724 
      วัตถุดิบทางออม 658,100 1,318,610 1,394,358 1,509,290 1,601,314 1,693,338 1,785,363 1,877,387 1,969,412 2,061,436 
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ตารางที่ 5.8  ตอ 
หนวย : บาท 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 
     คาตรวจวิเคราะห Lab 6,600 14,700 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 
     คาบํารุงรักษาอุปกรณ 67,222.00  41,070.00 215,429 198,829 215,429 198,829 215,429 198,829 215,429 198,829 
   คาใชจายการตลาด 
     คาสงเสริมการขาย 605,308 109,362 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
     คาขนสง 252,437 846,122 891,843 965,355 1,024,214 1,083,074 1,141,934 1,200,793 1,259,653 1,318,512 
     คาวัสดุทั่วไป 9,209 59,137 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
     อื่น ๆ 175,738 157,502 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
รวมคาดําเนินการ 4,853,396 8,931,372 9,063,624 9,657,413 10,146,145 10,651,474 11,123,606 11,612,335 12,117,667 12,589,796 
รวมกระแสเงินสดจาย 13,197,024 9,879,744 9,063,624 9,657,413 10,146,145 10,651,474 11,123,606 11,612,335 12,117,667 12,589,796 

3. กระแสเงินสดสุทธิ -8,826,405 -1,125,488 196,683 366,186 488,615 594,442 733,471 855,898 961,726 1,100,754 
 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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5.5 การวิเคราะหความไวของโครงการ 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่ไดกลาวในบทที่ 2 การวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis) 

ทําไดสองกรณีขึ้นอยูกับผลการคํานวณ NPV และ IRR ของกรณีฐาน คือ 
(1) Optimistic Case เปนการวิเคราะหความไวเมื่อ NPV ที่ไดจากกรณีฐานมีคาเปนลบ 

หรือ NPV < 0 หรือ IRR ที่ไดจากกรณีฐานมีคานอยกวาอัตราคิดลด หรือ IRR < อัตราคิดลด 
(2) Worst case เปนการวิเคราะหความไว เมื่อ NPV ที่ไดจากกรณีฐานมีคาเปนบวก 

หรือ   NPV > 0 หรือ IRR ที่คํานวณไดจากกรณีฐานมีคามากกวาอัตราคิดลด หรือ IRR > อัตราคิด
ลด 

เนื่องจาก NPV ที่ไดจากกรณีฐานมีคาเปนลบ และ IRR  ที่ไดจากกรณีฐานมีคานอยกวา
อัตราคิดลด ดังนั้น ในการศึกษานี้จะใช Optimistic  Case เพื่อการวิเคราะหความไวของโครงการ
โดยกําหนดให 

(1) เพิ่มราคาขาย 5 % โดยใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่
(2) เพิ่มราคาขาย 10 % โดยใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 
(3) เพิ่มราคาขาย 15 % โดยใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 
เหตุผลที่ตองเพิ่มราคาขายเพราะวาโครงการฯ มีแนวคิดที่จะตรึงราคาน้ําดื่มบรรจุขวด

ในตลาด ไมใหสูงเกินไป ดังนั้นจึงกําหนดราคาขายขวดละ 3.115 บาท ซ่ึงต่ํากวาราคาตลาดมาก 
ดังนั้นการที่โครงการฯ จะใหผลคุมคาตอการลงทุน คือเพิ่มราคาขาย 

ในการศึกษานี ้นอกจากจะวิเคราะหความไวโดยการเพิ่มราคาขายน้ําขวดแลว ยังทําการ
คํานวณ Switching Value of Cost (SVC)   และคํานวณ Switching Value of Benefit (SVB) ในแต
ละระดับของการเพิ่มราคาขายดวย ผลของการคํานวณ NPV และ IRR จะไดวา 

(1) ถาราคาขายเพิ่มขึ้น 5 % หรือราคาน้ําขวดเพิ่มจากขวดละ 3.115 บาท เปน 3.27 
บาท ผลของการคํานวณที่อัตราคิดลด 2.5 % ได NPV = -736,556 และไดคา IRR < 0  (ตาราง
ภาคผนวกที่ 5.2)  

(2) ถาราคาขายเพิ่มขึ้น 10 % หรือราคาน้ําขวดเพิ่มจากขวดละ 3.115 บาท เปน 3.43 
บาท ผลของการคํานวณที่อัตราคิดลด 2.5 % ได NPV = 3,800,925 และไดคา IRR = 9.384 % 
(ตารางภาคผนวกที่ 5.3)   

(3) ถาราคาขายเพิ่มขึ้น 15 % หรือราคาน้ําขวดเพิ่มจากขวดละ 3.115 บาท เปน 3.59 
บาท ผลของการคํานวณที่อัตราคิดลด 2.5 % ได NPV = 8,338,406และไดคา IRR = 16.876 % 
(ตารางภาคผนวกที่ 5.4)   
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ผลของการวิเคราะหความไว โครงการฯ ใหผลคุมคาตอการลงทุนเมื่อราคาขายน้ําขวด
เพิ่มขึ้น 10 %  และเมื่อราคาขายเพิ่มขึ้น 15 % อัตราผลกําไรของโครงการเพิ่มมากขึ้น  

จากคํานวณ SVC และ SVB ที่ระดับราคาขายน้ําขวดเพิ่มขึน้ 5 % 10 % และ 15 % จะไดวา 
(1) ถาราคาน้ําขวดเพิ่มขึ้น 5 % จะไดคา SVC < 0  และไดคา SVB < 0 ผลของการ

คํานวณแสดงใหเห็นวา ณ ระดับราคาขวดเพิ่มขึ้น 5 %  โครงการจะใหผลไมคุมคาตอการลงทุน 
(2) ถาราคาน้ําขวดเพิ่มขึ้น 10 % ผลการคํานวณจะไดวาคา SVC = 3.81 % และได

คา SVB = 3.96 % จากคา SVC และคา SVB ที่ไดแสดงวาตนทุนสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดเทากับ 
3.81 % และผลประโยชนสามารถลดลงไดมากที่สุด เทากับ 3.96 % เทานั้น (ตารางภาคผนวกที่ 5.5) 

(3) ถาราคาขายเพิ่มขึ้น 15 % ผลการคํานวณจะไดคา SVC = 7.99 % และไดคา 
SVB  = 8.68 % จากคา SVC และ SVB ที่ไดแสดงวาตนทุนสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดเทากับ 7.99 % 
และผลประโยชนสามารถลดลงไดมากที่สุดเทากับ 8.68 % ซ่ึงถา SVC เพิ่มขึ้นมากกวา 7.99 % หรือ 
SVB ลดลงมากกวา 8.68 % คา NPV จะติดลบ (NPV < 0) และ IRR จะนอยกวาอัตราคิดลด (IRR < 
2.5 %) (ตารางภาคผนวกที่ 5.6) 

จากการวิเคราะห SVC และ SVB แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่มีผลตออัตราผลกําไรของ
โครงการฯ ก็คือ ราคาขายน้ําขวด ดังนั้น กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งที่โครงการฯ ควรนําไป
ดําเนินการ ก็คือการเพิ่มราคาขายน้ําขวด เพราะการเพิ่มราคาขายน้ําขวดจากเดิมขวดละ 3.115 บาท 
เปน 3.43 บาท (เพิ่ม 10%) ก็ทําใหโครงการฯ มีความเปนไปไดแลว และราคาที่เพิ่มไมวาจะเปน   10 
% หรือ 15 % ราคาขายน้ําปาปาก็ยังต่ํากวาราคาตลาดอยูมาก  

ผลการวิเคราะหทั้งกรณีฐาน (Base Case) และกรณีการวิเคราะหความไว (ดูผลการ
คํานวณไดจากตารางภาคผนวก 5.1 – 5.6) สามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.9  

 
ตารางที่ 5.9 สรุปผลการวิเคราะหกรณีฐาน และการวิเคราะหความไวของโครงการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
 

กรณ ี ราคาขายบาท
ตอขวด 

NPV 
(ลานบาท) IRR(%) SVC(%) SVB(%) 

BASE CASE 3.115 -5,274,038 -  -  - 
เพิ่มราคาขาย 5 % 3.27 -736,556 - - - 
เพิ่มราคาขาย10% 3.43 3,800,925 9.384 3.81 3.96 
เพิ่มราคาขาย15% 3.59 8,338,406 16.876 7.99 8.68 

 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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บทที่ 6 
สรุปและเสนอแนะ 

6.1 สรุป 
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในปที่ 1 (ป 2547) 

วิเคราะหโครงสรางตลาด และวิเคราะหทางการเงินของโครงการ   การประเมินผลการดําเนินงาน
เปนการประเมินการผลิต การขาย ราคาขาย ตนทุน กําไรสุทธิตอหนวย จุดคุมทุน และปญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน การวิเคราะหโครงสรางตลาด การวิเคราะหพิจารณาจาก
อัตราสวนการกระจุกตัว อุปสรรคการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม  และพิจารณาความแตกตางของ
น้ําดื่มบรรจุขวด PET สําหรับการวิเคราะหทางการเงินของโครงการ ใชวิธีวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชนของโครงการ และใช IRR ,NPV เปนหลักเกณฑในการวัดอัตราผลกําไร 
(Profitability) ของโครงการ 

ในการวิเคราะหทางการเงินของโครงการฯ  กําหนดใหโครงการมีอายุ 10 ป ตามอายุ
ของเครื่องจักร ราคาที่ใชในการตีคาผลประโยชน (น้ําดื่มบรรจุขวด PET) และราคาที่ใชตีคาปจจัย
การผลิต เปนราคาคงที่ (Constant Price) โดยใชป 2548 เปนปฐาน สวนอัตราคิดลดที่ใชทอนมูลคา
ตนทุนและผลประโยชนใชอัตราคิดลดที่แทจริง (Real Discount Rate) ที่ 2.5 % 

ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 
1) การประเมินผลการดําเนินงาน  สรุปไดวา 

(1) โครงการฯ มีกําลังการผลิตสูงสุด (Maximum Capacity) ตอวันเทากบั 20,000 
ขวด หรือกําลังการผลิตสุงสุดตอปเทากับ 1.5 ลานขวด โดยที่ 1 ขวดมีขนาดบรรจุเทากับ 0.6 ลิตร 

(2) ราคาขายของโครงการฯ ไมไดกําหนดจากราคาตลาด แตกําหนดขึ้นจากตนทุน
การผลิตตอขวด และในป 2547 ราคาขายกําหนดไวขวดละ 2.80 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

(3) โครงการเริ่มทําการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2547 ผลผลิตรวมทั้งปเทากับ 
1,499,964 ขวด หรือเฉลี่ยวันละ 11,363 ขวด  
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(4) ในป 2547 โครงการมียอดขายเทากับ 1,403,088 ขวด ไดมูลคายอดขายเทากับ 
3,928,646.40 บาท สถานที่จําหนายมี 2 แหลงคือ ที่โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ถนนประชาชื่น 
และที่สํานักงานประปาสาขาจํานวน 15 สาขาในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

(5) จากการคํานวณตนทุนการผลิตพบวาในป 2547 การผลิตมีตนทุนขวดละ 3.22 
บาท เปนตนทุนคงที่ขวดละ 0.38  บาท และเปนตนทุนผันแปรขวดละ 2.84 บาท ตนทุนสวนใหญ
คือคาขวด PET คิดเปน 52.53 % ของตนทุนทั้งหมด รองลงมาคือคาสงเสริมการขาย คิดเปน12.49 
% และคาแรงงานในกระบวนการผลิต คิดเปน10.33 % ของตนทุนทั้งหมด 

(6) กําไรสุทธิตอขวด ซ่ึงไดจากราคาขายตอขวดลบดวยตนทุนตอขวด จากการ
วิเคราะหพบวา การผลิตในป 2547 ขาดทุนขวดละ 0.42 บาท สาเหตุของการขาดทุนมาจากยอดขาย
ตอวันคอนขางนอย แมวาราคาขายต่ํากวายี่หออ่ืน คือขายไดเฉล่ียวันละ 10,629 ขวด นอกจากนี้
โครงการฯ ยังไดนําน้ําดื่มบรรจุขวดที่ผลิตไดไปบริจาคใหกับผูประสบภัยสึนามิในภาคใตเทากับ 
60,000 ขวด ซ่ึงน้ําขวดจํานวนนี้คิดเปนตนทุนดวย 

(7) จากผลการวิเคราะหจุดคุมทุน พบวาที่ราคาขายขวดละ 2.80 บาท ถาจะใหรายรับ
จากการขายเทากับคาใชจายทั้งหมด โครงการฯ จะตองผลิตเทากับ 14,545,359 ขวด และผลผลิต
จํานวนนี้นําออกจําหนายทั้งหมด 

(8) ปญหาที่เกิดจากการดําเนินงาน เนื่องจากการจําหนายน้าํดื่มบรรจุขวดเปนหนาที่
ของสํานักงานประปาสาขา ซ่ึงเจาหนาที่มงีานประจําอยูแลว ดังนั้นปญหาสําคัญ คือ ปญหาการ
จําหนาย ซ่ึงไดแก 

- การจัดทําเอกสารดานการเงนิ และสตอกของสินคา 
- การหาลูกคา 
- สถานที่ในการจัดเก็บสินคา 
- การขาย ขายแบบยกโหลไมขายปลีกเปนขวด 
 

2) การวิเคราะหโครงสรางตลาด และการพยากรณอุปสงคน้าํดื่มท่ีมีตอโครงการฯ  
   ขอมูลที่ใชวิเคราะหมีสองปคือ 2543 และป 2548 ผลจากการวิเคราะหพบวา 

(1) ผูผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด PET รายใหญมี 4 ราย โดยเรยีกชือ่ตามตรายี่หอคือ น้ําดื่ม
สิงห น้ําดื่มเนสเล เพียวไลท น้ําดื่มน้ําทิพย และน้ําดื่มครสิตัล ในป 2543 น้ําดื่มสิงหมสีวนแบงตลาด 
23% รองลงมาเปนน้ําดื่มครสิตัลมีสวนแบงตลาด 8% สวนน้ําดื่มน้ําทิพยและน้ําดืม่เนสทเล เพยีว
ไลท มีสวนแบงตลาดเทากนัคือ 5%  ในป 2548 ผูผลิตรายใหญทุกรายมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น โดย
ที่น้ําดื่มสิงหยงัคงเปนผูผลิตที่ครองตลาดเปนอันดับ 1 คือ มีสวนแบงตลาดเทากับ 30% สวนผูผลิตที่
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ครองตลาดเปนอันดับ 2 คือ เนสทเล เพยีวไลท มีสวนแบงตลาด 25% สวนน้ําดืม่ทิพย และน้ําดื่ม
คริสตัลมีสวนแบงตลาดเทากันคือ 10 %  

จากผลการวิเคราะหการกระจุกตัวโดยใชอัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาด 
(Concentration Ratio: CRn)  ในป 2543 พบวาอัตราสวนการกระจุกตัวของผูผลิตรายใหญ 4 ราย คือ 
CR4  มีคาเทากับ 41% แตในป 2548 อัตราสวนการกระจุกตัวของผูผลิตรายใหญ 4 ราย หรือ CR4 มี
คาเทากับ 75% ผลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด PET  4 บริษัท  
ผูผลิตมีอํานาจการผูกขาดในธุรกิจนี้มากขึ้น 

(2) อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม จากการศึกษาพบวาเงินลงทุนก็ดี วัตถุดบิหรอื
น้ําดิบ  จะไมเปนอุปสรรคของผูประกอบการรายใหม ถาผูประกอบการรายใหมสามารถหาทําเล
ที่ตั้งของโครงการฯ ไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพราะธุรกิจผลผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดจําแนกได 3 ขนาด 
ตามจํานวนเงินลงทุนที่ใช ผูที่มีเงินลงทุนนอยสามารถเขามาทําธุรกิจนี้ได  นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช
ในกระบวนการผลิตมีอยูทั่วไป 

(3) ความแตกตางของสินคา น้ําดื่มบรรจุขวด PET จากการศึกษาพบวาน้ําดื่มบรรจุ
ขวด PET ของแตละตรายี่หอที่จําหนายในตลาด มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน ผูบริโภค
สามารถใชทดแทนกันได แตผูผลิตจะใชวิธีการตาง ๆ เชน การบรรจุหีบหอ การโฆษณาและอื่น ๆ 
เพื่อจะทําใหผูบริโภคเห็นวาสินคาความแตกตางกัน 

จากการศึกษาโครงสรางตลาด ถาพิจารณาเฉพาะความแตกตางของสินคา จํานวน
ผูผลิต  ซ่ึงมีจํานวนอุปสรรคของผูผลิตรายใหม เห็นวาโครงสรางตลาดของธุรกิจนี้จะเปนตลาดกึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาด แตจากการวัดคาการกระจุกตัวปรากฎวา ผูผลิตรายใหญจํานวน 4  ราย เพิ่มอํานาจ
การผูกขาดในธุรกิจนี้มากขึ้น 

(4) ผูผลิตจะกําหนดราคาจําหนายโดยพิจารณาตนทุนการผลิตของตนเองและภาวะ
ตลาด จากผลการสํารวจโดยการประปานครหลวงปรากฎวา ราคาน้ําดื่มบรรจุขวดของผูผลิตราย
ใหญที่วางจําหนายมีราคาไมตางกันมาก และการกําหนดราคาจําหนายจะควบคูกับนโยบายดาน
ผลิตภัณฑ 

(5)  นโยบายผลิตภัณฑที่ผูผลิตใชคือ การทุมงบโฆษณาเจาะกลุมลูกคา การใหสวนลด
แกตัวแทนจําหนาย การกระจายสินคาตามชองทางการจําหนายเดิมที่มีอยู การวางจําหนายตามหาง
รานดิสเคานสโตรและรานสะดวกซื้อ การปรับโลโกสรางแบรนด เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจใน
ตัวสินคาภายใตแบรนด  ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑใหโดดเดนการตอกย้ําความสะอาดและ
ปลอดภัยของน้ําดื่มบรรจุขวดที่ผานการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองคกรที่นาเชื่อถือ เชน 
สถาบันรับรองมาตรฐานการผลิตน้ําของสหรัฐอเมริกา (National Sanitation Foundation)  
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การพยากรณยอดขายของน้าํดื่มปาปา 
การพยากรณยอดขายใชแบบจําลองเสนตรง (Simple Linear Regression Model) และ

ขอมูลที่ใชกับแบบจําลองนี้เปนยอดขายจรงิในชวง 20 เดือนคือจากเดอืนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ 2549 ผลการพยากรณพบวายอดขายรายเดือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือยอดขายจะเพิ่มขึน้
เดือนละ 1,362 ขวด ผลจากการพยากรณยอดขายนี้จะนาํไปประมาณการผลประโยชน หรือรายได
ตลอดอายุโครงการคือ 10 ป 
 

3) การวิเคราะหทางการเงินของโครงการฯ 
(1) ผลการวิเคราะหกรณฐีาน (Base Case) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงเทากับ 2.5% ได

คา NPV = -5,274,038 บาท และ IRR < 0 โครงการใหผลไมคุมคาตอการลงทุน ปจจัยหลักก็คือ
กําหนดราคาขายน้ําขวดไวต่าํเกินไป 

(2) ผลการวิเคราะหความไวของโครงการฯ เนือ่งจากผลการวิเคราะหในกรณีฐาน
ไดคา NPV < 0 ดังนั้นการวิเคราะหความไวจึงใชกรณขีอง Optimistic Case โดยสมมติใหราคา
เปลี่ยนไป 5% 10 % และ15%  

ถาสมมติใหราคาเพิ่ม 5% คือ ราคาขวดเพิ่มจากขวดละ 3.115 บาท เปน 3.27 บาท ผล
การคํานวณ NPV ที่อัตราคิดลดที่แทจริงเทากับ 2.5% ไดคา NPV = - 736,556 บาท และจากการ
คํานวณ IRR ไดคา IRR < 0 ที่ราคาขายระดับนี้โครงการฯ ไมคุมคาการลงทุน 

ถาสมมติใหราคาเพิ่ม 10% คือ ราคาน้ําขวดเพิ่มจากขวดละ 3.115 บาท เปน 3.43 
บาท ผลการคํานวณ NPV ที่อัตราคิดลดที่แทจริงเทากบั 2.5% ไดคา NPV = 3,800,925 บาท และ
จากการคํานวณ IRR ไดคา IRR =9.384  ที่ราคาขายระดบันี้โครงการฯ มีความเปนไปได 

ถาสมมติใหราคาเพิ่ม 15% คือ ราคาขวดเพิม่จากขวดละ 3.115 บาท เปน 3.59 บาท 
ผลการคํานวณ NPV ที่อัตราคิดลดที่แทจริงเทากับ 2.5% ไดคา NPV = 8,338,406 บาท และจากการ
คํานวณ IRR ไดคา IRR = 16.876 % 

ผลการวิเคราะหความไวเมื่อสมมติใหราคาน้ําขวดเพิ่มขึ้น 5% 10% และ 15% 
โครงการฯ ใหผลคุมคาตอการลงทุนเมื่อราคาน้ําขวดเพิ่มขึ้น 10 % และถาราคาน้ําขวดเพิ่มขึ้นเปน   
15% ทําใหโครงการฯ มีอัตราผลกําไรเพิ่มขึ้น 

(3) การวิเคราะห Switching Value เมื่อราคาน้ําขวดเพิ่มขึน้ 5% 10% และ 15%  
จากผลการคํานวณ Switching Value เมื่อราคาน้ําขวดเพิ่มขึ้น 5% 10% และ 15% 

สรุปไดวา 
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 กรณีราคาน้ําขวดเพิ่มขึน้ 5% ผลการคํานวณไดคา Switching Value of  Cost : 
SVC < 0   และไดคา Switching Value of  Benefit : SVB   ผลการวิเคราะหอธิบายไดวาตนทุนของ
โครงการฯ ณ ระดับราคาน้าํขวดเพิ่มขึน้ 5% คือ 3.27 บาท โครงการฯ จะใหผลไมคุมคาตอการ
ลงทุน    

 กรณีที่ราคาน้าํขวดเพิ่มขึน้ 10% ผลการคํานวณไดคา SVC เทากับ 3.81 % และ
ไดคา SVB เทากับ 3.96 % ผลการวิเคราะหอธิบายไดวาตนทุนของโครงการฯ สามารถเพิ่มไดสูงสุด
เพียง 3.81 % ถาตนทุนเพิ่มมากกวา 3.81 % แลวโครงการฯ จะใหผลไมคุมคาตอการลงทุน และ
ผลประโยชนหรือรายไดของโครงการฯ สามารถลดลงไดเพยีง 3.96 % แตถารายไดลดลงมากวา 
3.96 % แลวโครงการฯ จะใหผลไมคุมคาตอการลงทุน   

 กรณีที่ราคาน้าํขวดเพิ่มขึน้ 15% ผลการคํานวณไดคา SVC เทากับ 7.99 % และ
ไดคา SVB เทากับ 8.68 % ซ่ึงถาตนทุนเพิ่มมากกวา 7.99 % และผลประโยชนหรือรายไดลดลง
มากกวา 8.68 % แลวโครงการจะใหผลไมคุมคาการลงทุน 

จากผลการวิเคราะห Switching Value แสดงใหเห็นวาโครงการฯ มีความเสี่ยง
สูงเพราะวา SVC  และ SVB มีคาต่ํา 

 
6.2 ขอเสนอแนะ 

6.2.1  การที่โครงการฯ มีแนวคิดที่จะผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด PET ใชช่ือ “ปาปา” โดยมี
เปาหมายที่จะตรึงราคาน้ําดื่มในตลาดนั้น จากการวิเคราะหพบวาในป 2548  มูลคาน้ําดื่มบรรจุขวด 
PET ที่จําหนายในทองตลาดมีจํานวน 7,800,000,000 บาท แตมูลคาการจําหนาย หรือยอดขายของ
น้ําปาปาในปเดียวกันมียอดขายเพียง  2,810,355 ขวด และมีมูลคายอดขายเพียง 9,358,482.15 บาท 
ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดเพียง 0.12 % ดังนั้นการที่จะใชน้ําดื่มปาปาชวยตรึงราคาน้ําดื่มบรรจุขวด 
PET จึงไมสามารถทําใหราคาตลาดน้ําดื่มขวด PET ลดลงได เพราะอุปทานน้ําดื่มปาปานอยมาก 

6.2.2  ผลของการวิเคราะหกรณีฐาน ซ่ึงกําหนดราคาขายไวเทากับ3.115 บาทตอขวด ซ่ึง
ทําใหโครงการฯ ไมคุมคาตอการลงทุน แตผลการวิเคราะหความไว โดยใหราคาขายเพิ่มขึ้น 5% 
10% และ15% หรือราคาขายเพิ่มขึ้นเปน 3.27 บาท  3.43 บาท และ 3.59 บาท โครงการฯ จะไดคา 
NPV เทากับ  -736,556  3,800,925 และ 8,338,406 บาท ดังนั้นโครงการฯ จึงเพิ่มราคาขายอยางนอย
เทากับขวดละ3.43 บาท ซ่ึงจะทําใหโครงการฯ มีอัตราผลกําไรและที่อัตราผลกําไรที่สูงขึ้นนี้ ทําให
การประปานครหลวงสามารถนําน้ําดื่มปาปา ไปบริจาคประชาชนที่ไดรับภัยธรรมชาติตาง ๆ ได ซ่ึง
วิธีนี้เปนวิธีหนึ่งทําใหประชาชนรูจักน้ําปาปา และจะชวยใหยอดขายของโครงการเพิ่มขึ้น  
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6.2.3  โครงการฯ ไดดําเนินการผลิตน้ําดื่มบรรจุปาปา และประสบภาวะขาดทุนเนื่องจาก
ยอดขายต่ํากวากําลังการผลิต และไมไดทํากิจกรรมการตลาดอยางเต็มที่  โครงการฯ ควรจัดตั้ง
คณะทํางาน โดยบริหารงานในลักษณะ ศูนยกําไร (Profit Center)  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบใน
ดานการผลิต การซื้อ การขาย การกอใหเกิดรายไดและคาใชจายทั้งทางตรงและทางออม การแบง
หนวยงานอาจขึ้นอยูกับกลุมลูกคาหรือตามทองถ่ิน ผูบริหารศูนยกําไรจะตองสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับการผลิต การกําหนดคุณภาพ การตั้งราคา การขายและการจัดจําหนายเพื่อเพิ่มพูนกําไรของ
ศูนยกําไรของตนเองได ผูบริหารศูนยกําไรอาจเปนพนักงานการประปานครหลวง หรือบุคคล 
ภายนอกเขามาบริหารงานอยางเต็มรูปแบบ เปนรูปธรรมในเชิงธุรกิจ  โดยมีคาตอบแทนแกผูบริหาร
ศูนยกําไรในอัตราที่เหมาะสม  แนวทางนี้อาจทําใหยอดขายน้ําปาปาเพิ่มขึ้นได ซ่ึงการเพิ่มขึ้นจาก
ยอดขาย จะทําใหตนทุนคงที่ลดลง และทําใหตนทุนทั้งหมดตอหนวยลดลง อัตราผลกําไรของ
โครงการฯ เพิ่มขึ้น และชวยบรรเทาปญหาการขายที่เกิดขึ้นในสํานักงานประปาสาขาอีกดวย 
โดยทั่วไปน้ําบรรจุขวดขนาด 600 ซี.ซี. เหมาะสําหรับที่จะนําไปจําหนายในรานอาหาร  ซ่ึงจะเปน
รานอาหารในสถาบันการศึกษา  ตาง ๆ หรือรานอาหารใหญ ๆ ทั่วไป แตจะตองแขงขันกับตรายี่หอ
อ่ืน ดังนั้นในการเพิ่มยอดขาย โครงการฯ ควรจะใหสวนลดและใหเครดิตยืดเวลาชําระเงินใหกับ
ตัวแทนจําหนาย เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น 

ผูบริหารศูนยกําไร ควรพิจารณาดวยวาโครงการลงทุนผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ในแงของ
การประปานครหลวงในฐานะของการเปนนักลงทุน  อาจตองมองครอบคลุมทั้งขอไดเปรียบ และ
ขอเสียเปรียบเมื่อเทียบกับผูผลิตรายอื่นที่เปนคูแขงขันในตลาด โดยขอไดเปรียบของการประปา
นครหลวงมี 2 ขอใหญ ไดแก 

- การเปนแหลงผลิตวัตถุดิบน้ําประปาที่มีคุณภาพ และเพียงพอ การเปนผูผลิต
น้ําประปารายใหญ ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ําดื่ม นาจะเอื้อใหการประปานครหลวง 
ไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตน้ําดื่มถือเปนการสรางมูลคาเพิ่มจากสายการผลิตเดิมที่มีอยูแลว  
เพียงแตเปนการติดตั้งระบบเครื่องกรอง และเครื่องจักรตาง ๆ โดยอาจเชื่อมระบบเครื่องกรองติดตั้ง
ตอกับทอสงน้ําประปาไดโดยตรง 

- ความเชื่อมั่นของผูบริโภค  ธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดจําเปนตองอาศัยการสรางความ
มั่นใจในคุณภาพของน้ําใหผูบริโภคยอมรับ  การเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยผลิต
และแจกจายน้ําประปาปอนครัวเรือนทุกพื้นที่ ประกอบกับการรณรงคโครงการน้ําประปาดื่มได 
ทําใหการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผูบริโภคทําไดโดยงาย ซึ่งเทากับวาการประปานคร
หลวงอาจสามารถพัฒนาแบรนดของตนเองไดโดยใชตนทุนไมสูงนัก 
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6.2.4  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของโครงการฯ ในปที่ 
1 และวิเคราะหทางการเงินของโครงการฯ เพื่อหาอัตราผลกําไรที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุโครงการฯ 
ตนทุนหลายอยางไมไดนํารวมในการวิเคราะห เชน คาเชาที่ดิน คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ดังนั้น 
ในการศึกษาตอไป ผูศึกษาควรจะวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ เพราะวาถาผลการวิเคราะห
ทางเศรษฐกิจใหผลไมคุมคาทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
ของการประปานครหลวง ควรจะนําไปใชในการดําเนินงานตามภาระหนาที่หลักของการประปา
นครหลวงจะเหมาะสมกวา  อยางไรก็ตาม หากการประปานครหลวงเห็นควรดําเนินโครงการฯ 
ตอไปโดย กปน. เปนผูดําเนินโครงการฯ เอง  ควรนําตนทุนของพนักงาน กปน. ที่เปนตนทุนแฝงมา
คิดเปนคาใชจาย เพื่อหาตนทุนที่แทจริงของน้ําดื่มบรรจุขวด ปาปา ดวย 

การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการ ไดแก  ดานขอมูลของจํานวนผูประกอบการ
น้ําดื่มในทองตลาด สวนแบงการตลาด มูลคาตลาด การเปลี่ยนแปลงของบริษัทผูครองตลาด  การ
แบงเซกเมนตใหชัดเจน เชน มีบริษัทที่ผลิตเฉพาะน้ําดื่มขวด PET มีจํานวน กี่ราย ตรายี่หอใดบาง  
และมีหนวยงานราชการใดรับผิดชอบดูแลน้ําดื่มบรรจุภาชนะปดโดยตรง ทั้งนี้ขอมูลบางสวนไดมา
จากบทความในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือจัดซื้อจากงานวิจัยของภาคเอกชน บางครั้งขาดความ
ตอเนื่องของขอมูลจะมีเฉพาะบางป หรือบางประเด็น   ดังนั้นในการศึกษาตอไปหากรวบรวม
ประเด็นตาง ๆ เหลานี้เพิ่มเติมใหครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยเห็นวาจะทําใหไดผลการวิเคราะหที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก  
คําสั่งการประปานครหลวง และแบบฟอรม 
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ภาคผนวกที่ 3.1 
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ภาคผนวกที่ 3.1 (ตอ) 
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ภาคผนวกที่ 3.2 
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ตารางภาคผนวกที่ 3.3 
 สรุป  บัญชีคุมสินคาสําเร็จรูป – น้ําดื่ม PAPA 600 ซีซี 

งวดประจําเดือน                             .   เลขที่         .  
 

               โรงงานผลิตน้ําบรรจุขวด ฝายควบคุมคุณภาพน้ํา 
                  หนวยรับฝากขาย สํานักงานประปา
สาขา                                      . 

รายการ 
 

 

หนวยนับ 
 

จํานวน 

1. ยอดคงเหลอืยกมา ขวด   
2. รับฝากขาย ขวด   
3. ขาย ขวด   
4. ชํารุด (สงคืนซาก ไปยังหนวยผลิตน้ําขวด) ขวด - 
5. ยอดคงเหลอื ณ หนวยรับฝากขาย ขวด   

 
 

รายการ 
 

จํานวนหนวย 
(ขวด) 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

  รายไดจากการจําหนายน้ําขวด(โหลละ 37.38 บาท)       
  (ตามที่บันทึกเขาระบบ CIS)    
 หมายเหตุ      

 
เรียน  ผูจัดการโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
 เพื่อโปรดทราบ 
 

ผูรายงาน ………………………….. 
(………………………….) 

ตําแหนง…………………………….  
วันที่       เดือน              พ.ศ.         .  

DPU



 

ตารางภาคผนวกที่ 3.4 
สถิติการจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวด "ปาปา" และรายชื่อลูกคาของ สวนบริการการใชน้ํา กองบริการ สํานักงานประปา………………………….. 

ยอดจําหนาย ประจํางวด รายชื่อลูกคา ชื่อผูติดตอ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท 
(โหล) 

หมายเหตุ 

  1 ก.ค. 49  ลูกคารายใหญ  ......ราย           
15 ก.ค. 49 ลูกคารายยอย  ….. ราย           
              
              
        รวมทั้งสิ้น      
       
เรียน  ผอ.กปก.(ผาน ผอ.กรก.สสป.)      

 สบน.กรก.สสป. ขอสงสถิติการจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวด "ปาปา"    
ตามรายละเอียดขางตน      
       

ลงชื่อ (..............................................)     
  .................................      
 ตําแหนง..............................      
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ตารางภาคผนวกที่ 3.5 

แบบตรวจนับน้ําดื่มบรรจุขวดคงเหลือ   ประจําป…………… 
หนวยงาน….…………………………………. 

   วันที่ตรวจนับ………………………… หนวยนับ  :  ขวด 

ลําดับ จํานวนน้ําดื่มบรรจุขวด หมายเหตุ 

ท่ี นับได ปรับปรุงเพิ่ม ปรับปรุงลด คงเหลือ   

            

            

      

 ผูนํานับ……………………..…………… ลงชื่อ …………….……………  ประธานกรรมการ 

             (………..……………….…………)          (………………….…...…..) 

 ตําแหนง.…………………………………. ตําแหนง…………………...…… 

 ผูควบคุมน้ําดื่มบรรจุขวดคงเหลือ ……………………. ลงชื่อ …………….……………………  กรรมการ 
                                               (……………….…………)              (………………….…...…………) 

 ตําแหนง………………………..…………………………    ตําแหนง…………………...……………… 

       ลงชื่อ …………….……………………  กรรมการ 

                (………………….…...…………) 

       ตําแหนง…………………...……………… 

       ลงชื่อ …………….……………………  กรรมการ 

                (………………….…...…………) 

       ตําแหนง…………………...……………… 

    
   ลงชื่อ …………….……………… กรรมการและ
เลขานุการ 

               (……..……….…...…………) 

       ตําแหนง…………………...……………… 
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ภาคผนวก ข  
Output Regression และการวิเคราะหทางดานการเงนิ 
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ตารางภาคผนวกที่ 4.1 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removedb 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables Removed 
Method 

 
1 

 
Ta . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .168a .028 -.026 48597.7737 
a  Predictors: (Constant), T 

 
ANOVA b 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1             Regression 1.23E+09 1 1234491081.324 .523 .479a 

              Residual 
4.25E+10 18 2361743610.846 

        Total 
4.37E+10 19  

a  Predictors: (Constant), T 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
Coefficientsa 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 

Standardized Coefficients  
Model 

 
 B Std. Error Beta 

t Sig. 

1 (Constant) 218423.211 22575.195 9.675 .000

T 
1362.489 1884.541 .168 .723 .479

a  Dependent Variable: Y 

DPU



 111

ตารางภาคผนวกที่ 5.1 คํานวณคา NPV ที่อัตราคิดลด 2.5 % 
 

ป 
รวม

ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

รวมตนทุน
ท้ังหมด 

ผลตอบแทน
สุทธิ DF 2.5% 

PV 
ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

  PV        
ตนทุน 
ท้ังหมด 

PV 
ผลตอบแทน

สุทธิ 

1 4,370,619 13,197,023 -8,826,404 0.976 4,264,019 12,875,145 -8,611,126 
2 8,754,256  9,879,744  -1,125,488 0.952 8,332,427 9,403,682 -1,071,256 
3 9,260,306 9,063,624 196,682 0.929 8,599,115 8,416,476 182,639 
4 10,023,600 9657413.29 366,187 0.906 9,080,887 8,749,140 331,747 
5 10,634,760 10,146,145 488,615 0.884 9,399,578 8,967,714 431,865 
6 11,245,916  10,651,474  594,442 0.862 9,697,318 9,184,733 512,585 
7 11,857,076 11,123,606 733,470 0.841 9,974,946 9,357,903 617,043 
8 12,468,233  11,612,335  855,898 0.821 10,233,259 9,530,784 702,475 
9 13,079,393 12,117,666 961,727 0.801 10,473,041 9,702,959 770,082 

10 13,690,550  12,589,796  1,100,754 0.781 10,695,036 9,835,128 859,908 
รวม         90,749,625 96,023,663 -5,274,038 

 
 
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVC จะได 

SVC     =  ((90,749,625 -96,023,663 )/ 96,023,663 )*100 
=   -5.49243535 

 
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVB จะได 

SVB     =  ((90,749,625 -96,023,663)/ 90,749,625 )*100 
= -5.8116357 

 
 
 
 
 

DPU



 112

ตารางภาคผนวกที่ 5.2 คํานวณคา NPV ที่อัตราคิดลด 2.5 % เมื่อเพิ่มราคาขาย 5 % 
 

ป 
รวม

ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

รวมตนทุน
ท้ังหมด 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

DF 
2.5% 

PV 
ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

  PV        
ตนทุน 
ท้ังหมด 

PV 
ผลตอบแทน

สุทธิ 

1 4,589,150 13,197,023 -8,607,873 0.976 4,477,220 12,875,145 -8,397,925 
2 9,191,969 9,879,744  -687,775 0.952 8,749,048 9,403,682 -654,634 
3 9,723,321 9,063,624 659,698 0.929 9,029,070 8,416,476 612,595 
4 10,524,780 9657413.29 867,367 0.906 9,534,931 8,749,140 785,791 
5 11,166,498 10,146,145 1,020,353 0.884 9,869,557 8,967,714 901,843 
6 11,808,212  10,651,474  1,156,738 0.862 10,182,184 9,184,733 997,451 
7 12,449,930 11,123,606 1,326,324 0.841 10,473,693 9,357,903 1,115,790 
8 13,091,645  11,612,335  1,479,310 0.821 10,744,922 9,530,784 1,214,138 
9 13,733,363 12,117,666 1,615,696 0.801 10,996,693 9,702,959 1,293,734 
10 14,375,078  12,589,796  1,785,282 0.781 11,229,788 9,835,128 1,394,659 
รวม         95,287,107 96,023,663 -736,556 

 
 
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVC จะได 

SVC   =   ((95,287,107-96,023,663)/ 96,023,663 )*100 
   =   - 0.76705712  
 
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVB จะได 

SVB   =   ((95,287,107-96,023,663)/95,287,107)*100 
 =   -0.7729864 
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ตารางภาคผนวกที่ 5.3 คํานวณคา NPV ที่อัตราคิดลด 2.5 % เมื่อเพิ่มราคาขาย 10 % 
 

ป 
รวม

ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

รวมตนทุน
ท้ังหมด 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

DF 
2.5% 

PV 
ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

PV   ตนทุน 
ท้ังหมด 

PV 
ผลตอบแทน

สุทธิ 

1 4,807,681 13,197,023 -8,389,342 0.976 4,690,421 12,875,145 -8,184,724 
2 9,629,681 9,879,744  -250,062 0.952 9,165,669 9,403,682 -238,013 
3 10,186,337 9,063,624 1,122,713 0.929 9,459,026 8,416,476 1,042,551 
4 11,025,960 9657413.29 1,368,547 0.906 9,988,976 8,749,140 1,239,836 
5 11,698,236 10,146,145 1,552,091 0.884 10,339,536 8,967,714 1,371,822 
6 12,370,508  10,651,474  1,719,034 0.862 10,667,050 9,184,733 1,482,317 
7 13,042,784 11,123,606 1,919,178 0.841 10,972,440 9,357,903 1,614,538 
8 13,715,056  11,612,335  2,102,721 0.821 11,256,585 9,530,784 1,725,801 
9 14,387,332 12,117,666 2,269,666 0.801 11,520,345 9,702,959 1,817,386 
10 15,059,605  12,589,796  2,469,809 0.781 11,764,539 9,835,128 1,929,411 
รวม         99,824,588 96,023,663 3,800,925 

 
  
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVC จะได 

SVC  =  ((99,824,588-96,023,663)/ 96,023,663 )*100 
=  3.95832111 

 
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVB จะได 

SVB  =  ((99,824,588-96,023,663)/ 99,824,588)*100 
=  3.80760392 
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ตารางภาคผนวกที่ 5.4 คํานวณคา NPV ที่อัตราคิดลด 2.5 % เมื่อเพิ่มราคาขาย 15 % 
 

ป 
รวม

ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

รวมตนทุน
ท้ังหมด 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

DF 
2.5% 

PV 
ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

 PV        
ตนทุน 
ท้ังหมด 

PV 
ผลตอบแทน

สุทธิ 

1 5,026,212 13,197,023 -8,170,811 0.976 4,903,621 12,875,145 -7,971,523 
2 10,067,394  9,879,744  187,651 0.952 9,582,291 9,403,682 178,608 
3 10,649,352 9,063,624 1,585,728 0.929 9,888,982 8,416,476 1,472,506 
4 11,527,140 9657413.29 1,869,727 0.906 10,443,020 8,749,140 1,693,880 
5 12,229,974 10,146,145 2,083,829 0.884 10,809,515 8,967,714 1,841,801 
6 12,932,803  10,651,474  2,281,329 0.862 11,151,916 9,184,733 1,967,183 
7 13,635,637 11,123,606 2,512,032 0.841 11,471,188 9,357,903 2,113,285 
8 14,338,468  11,612,335  2,726,133 0.821 11,768,248 9,530,784 2,237,464 
9 15,041,302 12,117,666 2,923,635 0.801 12,043,997 9,702,959 2,341,038 

10 15,744,133  12,589,796  3,154,337 0.781 12,299,291 9,835,128 2,464,163 
รวม         104,362,069 96,023,663 8,338,406 

 
 
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVC จะได 

SVC  =   ((104,362,069-96,023,663)/ 96,023,663 )*100 
=   8.68369934 

 
จากตาราง แทนคาคํานวณหา SVB จะได 

SVB  =   ((104,362,069-96,023,663)/ 104,362,069)*100 
=   7.98988201 
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ตารางภาคผนวกที่ 5.5 คํานวณหาคา IRR เมื่อราคาขายเพิ่ม 10% 
 

ป 
รวม

ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

รวมตนทุน
ท้ังหมด 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

DF 
9.384

% 

PV 
ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

 PV         
ตนทุน 
ท้ังหมด 

PV 
ผลตอบแทน 

สุทธิ 

1 4,807,681 13,197,023 -8,389,342 0.914 4,395,232 12,064,857 -7,669,625 
2 9,629,681  9,879,744  -250,062 0.836 8,048,303 8,257,300 -208,997 
3 10,186,337 9,063,624 1,122,713 0.764 7,783,172 6,925,330 857,842 
4 11,025,960 9657413.29 1,368,547 0.699 7,701,959 6,745,989 955,970 
5 11,698,236 10,146,145 1,552,091 0.639 7,470,529 6,479,359 991,170 
6 12,370,508  10,651,474  1,719,034 0.584 7,222,120 6,218,518 1,003,602 
7 13,042,784 11,123,606 1,919,178 0.534 6,961,353 5,937,026 1,024,327 
8 13,715,056  11,612,335  2,102,721 0.488 6,692,173 5,666,164 1,026,009 
9 14,387,332 12,117,666 2,269,666 0.446 6,417,946 5,405,487 1,012,460 

10 15,059,605  12,589,796  2,469,809 0.408 6,141,516 5,134,293 1,007,223 
รวม         68,834,305 68,834,324 -19 
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ตารางภาคผนวกที่ 5.6 คํานวณหาคา IRR เมื่อราคาขายเพิ่ม 15%  
 

ป 
รวม

ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

รวมตนทุน
ท้ังหมด 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

DF 
16.876% 

PV 
ผลตอบแทน
ท้ังหมด 

 PV         
ตนทุน 
ท้ังหมด 

PV 
ผลตอบแทน

สุทธิ 

1 5,026,212 13,197,023 -8,170,811 0.856 4,300,465 11,291,474 -6,991,009 
2 10,067,394  9,879,744  187,651 0.732 7,369,981 7,232,609 137,372 
3 10,649,352 9,063,624 1,585,728 0.626 6,670,328 5,677,091 993,237 
4 11,527,140 9657413.29 1,869,727 0.536 6,177,606 5,175,585 1,002,021 
5 12,229,974 10,146,145 2,083,829 0.459 5,607,882 4,652,371 955,510 
6 12,932,803  10,651,474  2,281,329 0.392 5,073,885 4,178,859 895,027 
7 13,635,637 11,123,606 2,512,032 0.336 4,577,181 3,733,948 843,233 
8 14,338,468  11,612,335  2,726,133 0.287 4,118,130 3,335,161 782,969 
9 15,041,302 12,117,666 2,923,635 0.246 3,696,216 2,977,769 718,448 
10 15,744,133  12,589,796  3,154,337 0.210 3,310,285 2,647,069 663,216 
รวม         50,901,959 50,901,935 23 
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ภาคผนวก ค  
ประวัติ โครงสราง และผลงานของการประปานครหลวง 
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การประปานครหลวง : Metropolitan Waterworks Authority 
 

ประวัติความเปนมา 
 

วันที่ 13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดประกาศ
พระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศุขาภิบาลจัดการที่จะนําน้ํามาใชใน      
พระนครตามแบบอยางที่สมควรแกภูมิประเทศ การที่จะตองจัดทํานั้นคือ  

 
1. ใหตั้งทําที่น้ําขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเปนที่พนเขตน้ําเค็มขึ้นถึงทุกฤดู  
2. ใหขุดคลองแยกจากที่ยังน้ํานั้นเปนทางน้ําลงมาถึงคลองสามเสนฝงเหนือ ตามแนวทาง 

รถไฟ  
3. ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่ตําบลนั้น สูบน้ําขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธีใหน้ําสะอาดบริสุทธ์ิ

ปราศจากสิ่งซ่ึงจะเปนเชื้อโรคแลวจําหนายน้ําไปในที่ตางๆ ตามควรแกทองที่ของเขตพระนคร  
 
กิจการอยางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกตามภาษาสันสกฤต เพื่อจะใหเปนคําสั้น

วา “การประปา” 
 
ตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในการเปดกิจการ

ประปากรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2457 “ขอประปาจงเปนผลสําเร็จสมความพระราชประสงคของ
สมเด็จพระชนกนารถของเรา และควนองความตองการลูกคาไดอยางรวดทานทั้งหลาย บรรดาที่ได
ชวยทําการอันนี้สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหลั่งจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะ
เบียดเบียนใหรายแกประชาชนผูเปนพสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ที่ไดรับพรแลวโดยพระสงฆได
สวดมนต และโดยเราไดตั้งใจใหพร จงบันดาลใหเปนน้ํามนตทําใหประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผอง-
แผว เจริญทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตนไป” 
 

ยุคกอราง 
 

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2457 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกลาเจาอยูหัวเสด็จมาทรงเปดกิจ-
การโดยมีช่ือเรียกในครั้งนั้นวา การประปากรุงเทพฯ มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเปนผูรับผิด-
ชอบดําเนินงาน กิจการประปาไดกาวหนาขึ้นเปนลําดับ จากที่เคยจําหนวยเฉพาะในเขตพระนคร ได
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ขยายการจําหนายไปยังฝงธนบุรี โดยวางทอตามแนวสะพานพุทธยอดฟาไปยังถนนประชาธิปกและ
สมเด็จเจาพระยาตอมาระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานพุทธยอดฟาถูกระเบิดทําลาย เปนเหตุ
ใหทอประปาที่วางไวเกิดชํารุดเสียหายไปดวย ทําใหการจายน้ํายานฝงธนตองหยุดชะวัก เทศบาล
นครธนบุรีจึงไดเร่ิมกิจการประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบอบาดาลใหบริการน้ํา  
 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลงเมื่อป 2489 โรงงานผลิตน้ําสามเสนเปนโรงกรองน้ํา
แหงเดียวในขณะนั้น ผลิตน้ําไดนอย ไมเพียงแตการบริการน้ําประปาที่เกิดสภาพน้ําไหลออน และ
ไมไหลเปนบริเวณกวาง ไฟฟาก็เชนกันมีสภาพดับ ๆ เปด ๆ รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับ-
ปรุงกิจการไฟฟา และประปาขึ้น โดยมีหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาสมัยนั้นเปนประธาน 
และเพื่อแกปญหาน้ําไฟไมพอใช จึงไดมีนโยบายใหระงับการขอติดตั้งไฟฟาและประปาเปนการชั่ว-
คราว จนกวาจะมีการปรับปรุงกิจการทั้ง 2 ชนิดนี้ใหเพียงพอ  
 

ตอมาไดมีการรวมและโอนกิจการประปาไฟฟาใหเปนรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลไดออกพระ-
ราชบัญญัติการประปานครหลวง ใหโอนกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปา
นนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการรวมเปนกิจการ
เดียวกัน เรียกวา การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2510 ประธานกรรมการการประปา
นครหลวง ทานแรก คือ พล.อ.ประภาศ จารุเสถียร และแตงตั้ง อธิบดีกรมโยธาเทศบาล นายดํารงค 
ชลวิจารณ เปนผูวาการการประปานครหลวง 
 

ยุคสรางตัว  
 

ในป 2513 การประปานครหลวงไดวาจางบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา แคมปเดรสเซอร 
แอนด แมคกี จากสหรัฐอเมริกา จัดทําโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะยาว 30 ปขึ้น 
เปนครั้งแรก โดยแบงการดําเนินงานออกเปนชวง ๆ ชวงละ 5 ป(2517-2522) เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
และขยายระบบสงน้ําใหไปถึงประชาชนใหมากขึ้น อาทิ ปรับปรุงคลองสงน้ํา กอสรางโรงสูบน้ํา-
ดิบใหม ที่ตําบลสําแล จังหวัดปทุมธานี 

 
  กอสรางโรงกรองน้ําบางเขน กอสรางโรงสูบน้ําและถังเก็บน้ํา 4 มุมเมืองคือ โรงสูบ
น้ําทา-พระ สวนลุมพินี คลองเตย และพหลโยธิน และวางทอประธานสงน้ําควบคูกันไป และใน
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ระหวางที่รอการกอสรางตามโครงการนี้ การประปานครหลวงไดแกปญหาการขาดแคลนน้ําดวย
การขุดเจาะบอบาดาลจํานวนมากในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ํา 
 

ยุคพัฒนา  
 

หลังจากป 2529 เปนตนมา กิจการประปาสามารถพัฒนาและดําเนินงานกาวหนาไปตาม
โครงการแผนหลักอยางตอเนื่อง กิจการไดผานพนกับภาวะการขาดทุนมาเปนมีกําไรติดตอกันทุกป 
การขยายกําลังการผลิตและจายน้ําที่เปนไปตามแผน สามารถเพิ่มผูใชน้ําถึงปละ 8 - 9% ทุกป 
ในชวงเวลานี้ การประปานครหลวงจึงไดทําการกอสรางอาคารสํานักงานใหญแหงใหมและยายจาก
สํานักงานแมนศรีมาอยูสํานักงานใหญบางเขนเมื่อป 2533  
 

ในขณะเดียวกัน การประปานครหลวงไดเร่ิมจัดทําโครงการประปาฝงตะวันตกเมื่อ 
พ.ศ.2530 เพื่อรองรับการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นของชุมชนทางดานฝงธนบุรีและนนทบุรี และประการ
สําคัญเพื่อจัดหาแหลงน้ําดิบแหงใหมสํารองจากแมน้ําเจาพระยาที่มีอยูเพียงแหงเดียวและปริมาณน้ํา
เร่ิมไมเพียงพอตอความตดงการที่เพิ่มขึ้น จึงไดกอสรางโรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ และขุดคลองประปา
สายใหมขึ้นเพื่อรับน้ําจากแมน้ําแมกลองในจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงมีปริมาณน้ํามากและมีคุภาพดีใน
ระยะแรกไดขุดคลองประปาสายใหมไปถึงแมน้ําทาจีนและขุดตอไปยังจังหวัดกาญจนบุรีรวมความ
ยาว 106 ก.ม. แลวเสร็จเมื่อป 2545 ซ่ึงทําให กปน.มีความมั่นคงในการผลิตน้ําประปาเพื่อรองรับ
ความตองการใชน้ําประปาในอนาคต 
  

ยุคมุงสูความเปนเลิศ 
 

ตั้งแตป 2539 ประเทศไทยไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลกระทบแพรกระจายไป
เกือบทุกกลุมธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย การโจมตีคาเงินบาทสงผลกระทบ
โดยตรงตอการประปานครหลวง ทําใหการประปานครหลวงตองปรับแผนและชลอการลงทุน
เพื่อใหสอดคลองกับภาวะการณที่เแปรเปลี่ยนไปในการบริหารภายในไดมีการรณรงคใหประหยัด
คาใชจายในทุก ๆ ดาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธการใหบริการประชาชนในเชิงรุกใหมากขึ้น สราง
ภาพลักษณของการใหบริการที่ประชาชนพึงพอใจในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบ
ได รวมทั้งสรางความมั่นใจในคุณภาพน้ําประปาวามีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถดื่มไดทุกพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังไดเพิ่มศักยภาพของการทํางานในองคกรใหเปนที่ยอมรับของสากล จนไดรับการ
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รับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9002 ในโรงงานผลิตน้ําบางเขน และมีนโยบายจะจัดทํามาตรฐาน 
ISO 9002 ในงานบริการที่สํานักงานประปาสาขาตาง ๆ ตอไปอีกดวย  โดยมีเปาหมายของการ
ดําเนินงานขององคกร พัฒนาองคกรใหเขมแข็ง บริการสังคมอยางตอเนื่อง ดวยเทคโนโลยีทันสมัย 

 
การจัดตั้งและวัตถุประสงคการประปานครหลวง 

การจัดตั้งและวัตถุประสงคการประปานครหลวง (กปน.) เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระ-
ราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจจัดหาแหลงน้ําดิบและจัดให
ไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อใชในการประปา รวมทั้งผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาในเขตทองที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปา
เอกชนในเขตทองที่ดังกลาว นอกจากนี้ยังดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกันหรือเปนประโยชนแกการ-
ประปา 

การผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปา และการจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ โดยการประปานคร-
หลวงเปนกิจการสาธารณูปโภคและใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายอันวาดวยการนั้น 

นโยบายหลักของการประปานครหลวง คือ การจัดจายน้ําประปาใหกับประชาชนอยาง
เพียงพอและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกันนั้นจะตองหารายไดเพิ่มและลดรายจายเพื่อให
สามารถลงทุนขยายงานตอไปไดโดยมิตองเปนภาระแกรัฐบาลภายใตวิสัยทัศน (vision) คานิยม 
(values) และภารกิจ (mission) ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน (vision) 

พัฒนาองคกรใหเขมแข็ง บริการสังคมอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีทันสมัย 
 

คานิยม (values) 
 

พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม  
Improve ourselves, develop our work and provide our best services to society. 
 

ภารกิจ (mission) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทําการตลาดเชิงรุก นําเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรม

ที่สําคัญมากขึ้น ใหบริการที่รวดเร็วแมนยํา และลดคาใชจายอยางมีเหตุผล โดยมีเปาหมาย  
 เพื่อใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
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- นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกิจกรรมที่สําคัญ  

- ใหมีเครื่องมือการบริหารทางการเงินเปนรายปลวงหนาเปนเวลา 3 ป  

- ใชการตลาดนาํหนาสําหรับการขยายการลงทุนและการใหบริการ  

- เพิ่มการบริการลูกคา เนนความสะดวกรวดเร็ว ใหเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุด 
 

ท่ีตั้งการประปานครหลวง(สํานักงานใหญ) 
อาคารสํานักงานใหญการประปานครหลวง เลขที่ 400 หมู 4 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสอง-

หอง เขตหลักสี่ กทม. 10210  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพภาคผนวกที่  1 แผนที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญ 
 
  การประปานครหลวงมีรูปแบบโครงสรางองคกรแบบ bureaucratic organization ซ่ึงมีโครง-
สราง ที่มีบริหารงานเปนลําดับชั้น ประกอบดวยหลาย ๆ ขั้นมีผูบริหารสูงสุด เปนผูตัดสินใจ  ส่ังการ
และควบคุมการดําเนินธุรกิจ ลักษณะองคการเปนรูปประมิด เชน ระบบทหาร ระบบขาราชการ มี
การแบงหนาที่ และมีขอบเขต ในการทํางาน อยางชัดเจน มีการกําหนดหนาที่ของแตละคนอยาง
แคบ ๆ องคการ (Gomez-Mejia,L. R. ,Balkin,D. B. and Cardy, R. L. ,2004: 49-52) ดังภาพ
ภาคผนวกที่ 2 
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คณะกรรมการ กปน. 

ที่ปรึกษา กปน. ระดับ 10 ผูเช่ียวชาญดานการเงิน 

-  ที่ปรึกษา กปน. ระดับ 9 
-  ที่ปรึกษา กปน. ระดับ 8 

- ฝายการเงิน 
- ฝายบัญชี 
- ฝายงบประมาณ 
- ฝายวางแผนและ

วิเคราะหบัญชีการเงิน 
ผูชวยผูวาการ (บริหาร) 

- ฝายกฎหมาย 
- ฝายบริการกลาง 
- ฝายจัดหาและพัสดุ 
- ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ฝายฝกอบรมธุรกิจประปา 
ผูชวยผูวาการ (บริหาร) 

รองผูวาการ (แผนและพัฒนา) รองผูวาการ (การเงิน) รองผูวาการ (บริหาร) 

ผูชวยผูวาการสํานักงานผูวาการ 
   -  สํานักงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -  ฝายปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
   -  ฝายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี 

-  สํานักงานคณะกรรมการ กปน. 
-  ฝายบริหารความเสี่ยง 
-  สํานักงานประชาสัมพันธ 
-  สํานักงานตรวจสอบ 

- ฝายแผนและขอมูลองคกร 
- ฝายติดตามและประเมินผล 
- ฝายพัฒนาธุรกิจ 
ผูชวยผูวาการ (แผนและพัฒนา) 

- ฝายบริหารโครงการ 
- ฝายมาตรฐานวิศวกรรมและแผนที่ 
- ฝายสํารวจและออกแบบ 
- ฝายควบคุมการกอสรางระบบผลิต

และสงน้ํา 
ผูชวยผูวาการ (กอสรางระบบจายน้ํา) 
- ฝายกอสรางระบบจายน้ําภาค 1,2 
- ฝายกอสรางระบบจายน้ําภาค 3,4 

รองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง) 

- ฝายมาตรวัดน้ํา 
- ฝายจัดการน้ําสูญเสีย 
ผูจัดการภาค 1 
- สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท 
- สํานักงานประปาสาขาพระโขนง 
- สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ 
ผูจัดการภาค 2 
- สํานักงานประปาสาขาแมนศรี 
- สํานักงานประปาสาขาพญาไท 
- สํานักงานประปาสาขาทุงมหาเมฆ 
- สํานักงานประปาสาขาลาดพราว 
ผูจัดการภาค 3 
- สํานักงานประปาสาขานนทบุรี 
- สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น 
- สํานักงานประปาสาขาบางเขน 
- สํานักงานประปาสาขามีนบุรี 

รองผูวาการ (บริการ) 

- ฝายควบคุมคุณภาพน้ํา 
- ฝายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบสง

และจายน้ํา 
ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ํา) 
- ฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน 
- ฝายโรงงานผลิตน้ําสามเสน 
- ฝายโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และธนบุรี 
ผูชวยผูวาการ (ระบบสงและจายน้ํา) 
- ฝายควบคุมการจายน้ําฝงตะวันออก 
- ฝายควบคุมการจายน้ําฝงตะวันตก 

รองผูวาการ (ผลิตและสงน้ํา) 

ผูวาการ 

ผูจัดการภาค 4 
- สํานักงานประปาสาขาตากสิน 
- สํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย 
- สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ 
- สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง 
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ภาพภาคผนวกที่ 2  โครงสรางองคกรของการประปานครหลวง 
ที่มา: กองวางแผนบุคคล ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ตุลาคม 2547) 
 

ผลงานของการประปานครหลวง 
 
พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง "น้ําประปาดื่มได" ทุกพื้นที่ 
พ.ศ. 2543 ชนะเลิศรางวลับรรษัทภิบาล (การบริหารจัดการที่โปรงใส) 
พ.ศ. 2543 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ดานการผลิตน้ําประปา ณ โรงงานผลิตน้ํา- 

บางเขน 
พ.ศ. 2544 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ดานการบริการประชาชน  
พ.ศ. 2544 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ดานการผลิตน้ําประปา ณ โรงผลิตน้ําธนบุรี  
พ.ศ. 2544 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ดานการบริการติดตั้งประปาใหม (สํานักงาน- 

ประปาสาขาบาง-กอกนอย)  
พ.ศ. 2544 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ดานการบริการซอมบํารุงระบบทอประปา 

(สํานักงานประปาสาขาลาดพราว) 
พ.ศ. 2545 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ดานการผลิตน้ําประปา ณ โรงงานผลิตน้ํา 

บางเขน 
พ.ศ. 2545 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ดานการฝกอบรมและสัมมนา (ฝายพัฒนา

บุคคลากร) 
พ.ศ. 2547 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 คุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ 

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ0118 
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โครงการน้าํประปาดื่มได 
 
 การประปานครหลวง มีภารกิจในการจัดหาน้ําประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ใหแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 น้ําประปาที่ผลิตจากโรงงานผลิตน้ําของการประปานครหลวงทุกแหงไดมาตรฐานน้ํา
ดื่มขององคการอนามัยโลก (WHO) กระบวนการผลิตเริ่มตั้งแตการตกตะกอนดวยเทคโนโลยีที่ทัน-
สมัย โดยน้ําดิบจะไดรับการปรับปรุงคุณภาพน้ําเบื้องตน กอนจะถูกสงผานเขาไปในกระบวนการ
ผลิต เริ่มตั้งแตการตกตะกอนซึ่งสามารถกําจัดส่ิงปนเปอนตาง ๆ ในน้ําที่กอใหเกิดความขุน 
นอกจากนี้ยังกําจัดจุลินทรียตาง ๆ ออกจากน้ําไดระดับหนึ่ง หลังจากนั้นน้ําจะถูกสงผานไป
กระบวนการกรองดวยสารกรองที่มี ประสิทธิภาพสูง เพื่อกําจัดตะกอนและจุลินทรียที่ยังคงเหลืออยู
ในน้ําทําใหน้ํามีความใสมากยิ่งขึ้น และในขั้นตอนสุดทายน้ําจะถูกนําไปผานกระบวนการฆาเชื้อ
โรคดวยคลอรีน เพื่อใหน้ําสะอาดสามารถดื่มไดอยางปลอดภัย โดยมีนักวิทยาศาสตรตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการผลิตกอนจายเขาสูเสนทอตลอดเวลา เพื่อใหบริการแกประชาชน 
 นอกจากนี้ การประปานครหลวงไดจัดนักวิทยาศาสตรทําการสุมเก็บตัวอยางน้ําใน
ระบบการผลิต ระบบเสนทอและจากบานเรือนผูใชน้ํา เพื่อตรวจวิเคราะหปละกวา 30,000 ตัวอยาง 
และยังไดรับความรวมมือจากหนวยราชการอื่น ๆ ที่มีหนาที่ รับผิดชอบดานสุขภาพอนามัย
ประชาชน ชวยตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยอีกดวย อาทิ กรมวิชาการเกษตร สํานักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมอนามัย สํานักงานอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปนตน และจากการตรวจสอบไมพบสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อ
โรคใด ๆ ที่จะเปนอันตรายแกผูบริโภคน้ําไมวาจะเปนเชื้อไวรัส โปลิโอ ตับอักเสบ ไวรัสโรตา อัน
เปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวง  กัมมันตภาพรังสี  สารพิษทางเกษตร เชน ยาฆาแมลง  โลหะหนัก
ตาง ๆ 

 เพื่อใหประชาชนมั่นใจวาน้ําประปามีคุณภาพดี สามารถดื่มไดอยางปลอดภัยการประปา
นครหลวงจึงไดขอความรวมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา โดยการสุมเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําในระบบทอประปาทัว่
ทุกเขตของการประปานครหลวง รวมทั้งจากโรงงานผลิตน้ําและสถานีสูบจายน้ําทุกแหง โดยทํา
การเก็บตัวอยางและตรวจสอบในแตละจุดซ้ําถึง 3 คร้ังดวยกัน ซ่ึงผลการตรวจสอบปรากฏวา
คุณภาพน้ําประปาผานเกณฑมาตรฐานน้ําดื่มที่กําหนดโดยองคการอนามัยโลกไดถึง 100% ทุก ๆ 
ตัวอยาง (โดยปกติองคการอนามัยโลกกําหนดเพียง 95% เทานั้น) คณะสาธารณสุขศาสตร 
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มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับรองน้ําประปามีคุณภาพดีไดมาตรฐานน้ําดื่มน้ําดื่มขององคการ
อนามัยโลก สามารถดื่มไดในทุก ๆ เขตบริการของการประปานครหลวง  

มาตรฐานคุณภาพน้ําประปานครหลวง 
(ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก ป 2006) 
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มาตรฐานคุณภาพน้ําประปานครหลวง 
(ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก ป 2006) 

 
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิเคราะหคุณภาพน้ํา ( twqc_div@mwa.co.th) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล รัฐกาญจน  เกดิมั่น 
  
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ โปรแกรมวชิาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ป 2536 
  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ป 2537 
  
สถานที่ทํางาน สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ การประปานครหลวง 
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