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This study aimed to explore the feasibility of the Electric Bus Implementation for
travelling in smart city solutions. The objective is to study the feasibility of investing in electric
buses for tourism in Saen Suk subdistrict, Chonburi Province. The data collected from secondary
sources, such research reviewing, online media, and websites. The research instrument was the
feasibility analysis of the project. The main criteria, considered in decision making of feasibility
investment by consisted of Net Present Value (NPV), Benefit-to-Cost Ratio (BCR), Internal Rate
of Return (IRR) and Payback period. The results of the study showed a positive value for the
investment because the project presented the Net Present Value (NPV) at 220,110,985.77 Baht,
Internal Rate of Return (IRR) at 63.74 percent, Benefit-to-Cost Ratio (BCR) at 2.84 and Payback
Period at 1 years 8 month. Therefore, the project sensitivity analysis found that when the return
decreases by 20 percent while the fixed investment and the operating expenses constant then
project will be worth the investment.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ณ ปั จจุบนั ปั ญหาด้านมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งใน
ประเทศไทย เริ่ มตระหนักถึงอันตรายของมลพิษฝุ่ นละออง (Particulate matter) โดยเฉพาะ PM 2.5
ส่ วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้จากเครื่ องยนต์ การเผาไหม้ในโรงงาน การเผาไหม้ในที่โล่งจากการทา
การเกษตรหรื อขยะ เป็ นต้น
ซึ่ งในภาคการขนส่ ง การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคการขนส่ งมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ปี 2541 และปั จจุบนั เริ่ มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของ
การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคขนส่ งจะสอดคล้องกับการใช้น้ ามันซึ่ งมีทิศทางเดียวกับราคาน้ ามันที่
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในแต่ละช่วงเวลา เนื่ องจากเชื้ อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาค
การขนส่ งเกิดจากการใช้น้ ามันสาเร็ จรู ป ได้แก่ น้ ามันเบนซิ น ดีเซล LPG น้ ามันเตา และน้ ามัน
เครื่ องบิน ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนถึงร้อยละ 94 ของปริ มาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคการขนส่ งทั้งหมด
และทางกรมควบคุมมลพิษให้ขอ้ มูลว่าแหล่งปฐมภูมิของฝุ่ นละออง PM 2.5 ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลมาจากมลพิษของยานยนต์ที่อยูบ่ นท้องถนนโดยเฉพาะจากเครื่ องยนต์ดีเซล แต่มกั
ขาดการบริ หารจัดการในเรื่ องของการขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพและทาให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเช่นนี้
ตามมาซึ่ งหากต้องการที่จะแก้ปัญหาด้านมลภาวะที่เกิดจากยานยนต์ในระยะยาว การส่ งเสริ มการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้ าอย่างจริ งจังจะเป็ นการช่วยลดปั ญหา PM 2.5 ของประเทศในระยะยาว เช่น
รถโดยสารไฟฟ้ า รถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้ า รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไฟฟ้ า และรถแท็กซี่ไฟฟ้ าเป็ นต้น
(สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2559)
การเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ หรื อ Smart city หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทนั สมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การและการบริ หารจัด
การเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้ าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่
ดี และการมีส่วนร่ วมของภาคธุ รกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความสุ ข อย่างยัง่ ยืน และหนึ่งใน
ประเภทของเมืองอัจฉริ ยะที่สาคัญคือ Smart mobility หรื อการเดินทางและขนส่ งอัจฉริ ยะ หมายถึง
เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่ งอัจฉริ ยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และความเชื่อมโยงของระบบขนส่ งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิม่ ความสะดวกและ
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ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ ง รวมถึงเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (สานักงานเมืองอัจฉริ ยะ
ประเทศไทย, 2563)
เทศบาลเมืองแสนสุ ข จังหวัดชลบุรี ได้จดั ให้มีโครงการแสนสุ ขสมาร์ ทซิ ต้ ี โดยมี
ผูด้ าเนินการคือเทศบาลเมืองแสนสุ ข โดยปัจจุบนั มีประเภทของบริ การอัจฉริ ยะสองประเภท คือ
Smart living และ Smart environment (สานักงานเมืองอัจฉริ ยะประเทศไทย, 2563) เทศบาลเมือง
แสนสุ ขยังมีที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีปริ มาณผูท้ ่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง โดยปริ มาณนักท่องเที่ยวจากปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2562 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9
ต่อปี หรื อคิดเป็ น 192,000 คนต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12
ต่อปี หรื อคิดเป็ น 861 ล้านบาทต่อปี (เทศบาลเมืองแสนสุ ข, 2562)
แต่พบว่าในการมาท่องเที่ยวนั้นส่ วนใหญ่เป็ นการใช้พาหนะส่ วนบุคคลจากสถิติการใช้
พาหนะส่ วนบุคคลในการท่องเที่ยวบางแสนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละปี มีพาหนะส่ วน
บุคคลมาท่องเที่ยวในพื้นที่บางแสนเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยถึงปี ละ 148,000 คันหรื อคิดเป็ น ร้อยละ 11
ต่อปี นั้น ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านการจราจรที่คบั คัง่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
อีกด้วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)
ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ า สาหรับการท่องเที่ยว
เพื่อแก้ไขปั ญหาทางด้านการจราจร และมลพิษทางอากาศ ซึ่ งมีการนาแนวคิดเรื่ องรู ปแบบ
การเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยวมากาหนดขอบเขตในการวิจยั และใช้การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทาง
การเงินเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนโครงการนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility study) ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับ
การท่องเที่ยว

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับการท่องเที่ยว
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ทาการศึกษาในครั้งนี้คือ พื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุ ข ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงต้นทุนจากการประกอบการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับการท่องเที่ยว
2. ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการลงทุน และช่วยในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ลงทุน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
เมืองอัจฉริ ยะ (Smart city) หมายถึง เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การและการบริ หารจัดการเมือง
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้ าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และ
การมีส่วนร่ วมของภาคธุ รกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน
ความเป็ นไปได้ (Feasibility) หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ใน
การลงทุนในโครงการนั้น ๆ ว่าน่าลงทุนหรื อไม่มีกาไรเท่าไร ต้องใช้งบประมาณเท่าไร เเละจะคืน
ทุนเมื่อไร ออกมาเป็ นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ตดั สิ นใจได้
รถบัสไฟฟ้ า หมายถึง เป็ นระบบขนส่ งมวลชนระบบหนึ่งที่ให้บริ การบนถนน โดย
สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้จานวนมากโดยที่ไม่ตอ้ งเติมน้ ามัน แต่ใช้พลังงานไฟฟ้ าใน
การขับเคลื่อน 100%

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การค้นคว้าอิสระเรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับ
การท่องเที่ยว เพื่อตอบรับการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเมืองอัจฉริ ยะ
2. แนวคิดเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ า
3. ข้อมูลเทศบาลบางแสน
4. ปริ มาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในประเทศไทย
5. แนวคิดความเป็ นไปได้ทางการเงิน
6. แนวคิดเรื่ องรู ปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยว
7. แนวคิดการกาหนดอัตราค่าโดยสาร
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเมืองอัจฉริยะ
“เมืองอัจฉริ ยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การและการบริ หารจัดการเมือง
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้ าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และ
การมีส่วนร่ วมของภาคธุ รกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความสุ ข อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งจะแบ่ง
ประเภทของเมืองอัจฉริ ยะ ดังนี้
1. สิ่ งแวดล้อมอัจฉริ ยะ (Smart environment) หมายถึง เมืองที่คานึงถึง ผลกระทบที่มีต่อ
สิ่ งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริ หาร
จัดการอย่างเป็ น ระบบ เช่น การจัดการน้ า การดูแลสภาพอากาศ การบริ หาร จัดการของเสี ย และ
การเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิ ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เศรษฐกิจอัจฉริ ยะ (Smart economy) หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริ หารจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น เมืองเกษตร
อัจฉริ ยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ เป็ นต้น
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3. พลังงานอัจฉริ ยะ (Smart energy) หมายถึง เมืองที่สามารถบริ หารจัดการด้านพลังงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้ าหลัก
4. การบริ หารภาครัฐอัจฉริ ยะ (Smart governance) หมายถึง เมืองที่พฒั นาระบบบริ การ
ภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวก แก่ประชาชนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วม และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องผ่าน
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริ การ
5. การดารงชีวติ อัจฉริ ยะ (Smart living) หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาสิ่ งอานวยความ
สะดวกโดยคานึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุ ขในการดารงชีวติ
6. การเดินทางและขนส่ งอัจฉริ ยะ (Smart mobility) หมายถึง เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
จราจรและขนส่ งอัจฉริ ยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความเชื่อมโยงของ
ระบบขนส่ งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่ ง รวมถึงเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
7. พลเมืองอัจฉริ ยะ (Smart people) หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ และ
สิ่ งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิ ด
กว้างสาหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน (สานักงานเมือง
อัจฉริ ยะประเทศไทย, 2563)

แนวคิดเกีย่ วกับยานยนต์ ไฟฟ้า
รถยนต์พลังงานสะอาด ถือเป็ นประเด็นที่หลายประเทศทัว่ โลกให้ความสนใจ ถ้ามองใน
ภาพรวมรถยนต์ไฟฟ้ าดูเหมือนได้รับการตอบรับและใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ มองกลับมายังประเทศ
ไทย การส่ งเสริ มรถยนต์ไฟฟ้ าแผนงานมักถูกจัดเก็บไว้ในลิ้นชัก ด้วยปั ญหาผูผ้ ลิตและปั จจัย
การส่ งเสริ มของรัฐ แต่มีความพยายามในการที่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (PEA) ให้ทุนแก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาวิจยั รถบัสโดยสารที่ใช้ระบบไฟฟ้ าแทนเชื้อเพลิง ซึ่ งเกือบทั้งหมดผลิต
โดยคนไทย (นิโลบล พีระตานนท์, 2558)
รถบัสไฟฟ้ า (EV Bus) ข้อมูลจาเพาะ ความยาว 12 เมตร ความกว้าง 2.55 เมตร น้ าหนัก
รวมบรรทุก 18 ตัน พลังงานในการขับเคลื่อน Li-On battery 76 kWh ระยะเวลาของการประจุไฟฟ้ า
2.6-3.2 ชัว่ โมง ราคาของยานพาหนะ 8.2 ล้านบาท ราคาแบตเตอรี่ 1 ล้านบาท อายุการใช้งาน 15 ปี
ค่าบารุ งรักษา 3 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร และค่าเชื้ อเพลิง 5.13 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
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ข้ อมูลเทศบาลบางแสน
เทศบาลเมืองแสนสุ ข ซึ่ งถูกยกระดับจากสุ ขาภิบาลแสนสุ ข เพราะมีศกั ยภาพของท้องถิ่น
และผูบ้ ริ หารจัดการท้องถิ่น ในการบริ หารจัดการ ทาให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ วและต่อมา
ทางเทศบาลฯ จึงได้รับงบประมาณจากหน่วยราชการเป็ นจานวนมาก เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ฯลฯ โดยมี
หลักการในการบริ หารที่ชดั เจนดังนี้ “เทศบาลเมืองแสนสุ ข ต้องเป็ นเมืองที่น่าอยู่ ควบคู่กบั
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงาม เป็ นที่รู้จกั
ระดับสากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริ ญรุ่ งเรื อง เพื่อให้ประชาชนอยูด่ ีกินดีตลอดไป” และมี
โครงข่ายการคมนาคม ในการจัดการขนส่ งมวลชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย รถโดยสารประจา
ทางและรถรับจ้างขนาดเล็ก และสภาพการจราจรในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จะมีปริ มาณรถคับคัง่ เนื่องจากมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนตามชายหาดบางแสน
แหลมแท่น เขาสามสุ ข ฯลฯ เป็ นจานวนมาก

สถิติผ้ เู ยีย่ มเยือนบางแสน (คน)
4,000,000
2,846,339 2,870,054
2,555,712 2,722,492

3,000,000
2,000,000

1,715,860 1,759,513 1,892,284

1,000,000
0
2556

2557

2558

2559

2560

2561

ปี

ภาพที่ 1 สถิติผเู้ ยีย่ มเยือนบางแสน (คน) ปี 2556-2562 (เทศบาลเมืองแสนสุ ข, 2562)

2562
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ภาพที่ 2 สถิติการใช้พาหนะส่ วนบุคคลในการท่องเที่ยวบางแสน (คน) ปี 2556-2562
(เทศบาลเมืองแสนสุ ข, 2562)

รายได้จากการท่องเที่ยวบางแสน (ล้านบาท)
15,000.00
10,000.00

5,000.00

5,257.42 5,369.47 5,846.81

8,133.24

9,296.48 10,230.01 10,428.45

0.00

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ปี

ภาพที่ 3 รายได้จากการท่องเที่ยวบางแสน (ล้านบาท) ปี 2556-2562 (เทศบาลเมืองแสนสุ ข, 2562)
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ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในประเทศไทย
อัตราการปล่อย CO2 ต่อหัวประชากรในประเทศไทย มีคา่ เท่ากับ 3.68 ตัน CO2 ต่อหัว
ประชากร โดยไทยปล่อย CO2 ต่อหัว ต่ากว่าค่าเฉลี่ยโลก สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และจีนแต่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย

ภาพที่ 4 การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหัวประชากร ปี 2542-2563
(สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2564)

แนวคิดความเป็ นไปได้ ทางการเงิน
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางการเงิน คือ การเปรี ยบเทียบผลประโยชน์กบั ค่าใช้จ่าย เพื่อดู
ความคุม้ ค่าในการลงทุนของโครงการ โดยใช้เกณฑ์การตัดสิ นใจ 3 เกณฑ์ ดังนี้ (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ,
2542 และหฤทัย มีนะพันธ์, 2550)
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายโดยคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ โดยมีวธิ ี การคานวณ
ดังนี้ (1)
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NPV

= ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 −𝐶𝑡

(1)

(1+𝑟)𝑡

𝐵𝑡
= ผลประโยชน์จากโครงการในปี ที่ t
𝐶𝑡
= ค่าใช้จ่ายของโครงการในปี ที่ t
t
= ปี ของโครงการมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n
n
= อายุของโครงการ
r
= อัตราดอกเบี้ยหรื อค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน
หลักการตัดสิ นใจเพื่อการลงทุนในโครงการ
ถ้า
NPV > 0 คุม้ ค่าแก่การลงทุน
NPV < 0 ไม่สมควรลงทุน
NPV = 0 เท่าทุน
อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) คือ มูลค่าปั จจุบนั ของ
ผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม โดยมีวิธีการคานวณดังนี้ (2)
BCR

=
=

PV of benefits
PV of cost

(2)

Ct
(1+r)t
Ct
∑n
t=1(1+r)t

∑n
t=1

หลักการตัดสิ นใจลงทุน โดยใช้ BCR มีอยูว่ า่ ณ ระดับอัตราส่ วนลด : r ที่กาหนดให้
ถ้า
BCR > 0 ยอมรับข้อเสนอโครงการ
BCR < 0 ปฏิเสธข้อเสนอโครงการ
BCR = 0 จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ไม่วา่ จะยอมรับหรื อปฏิเสธ
ข้อเสนอโครงการ
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ผลตอบแทนเป็ น
ร้อยละ ซึ่ งแสดงถึงอัตราความสามารถของเงินทุนที่ทาให้ผลประโยชน์คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายเมื่อคิด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยมีวธิ ี การคานวณดังนี้ (3)
IRR คือ r ที่ทาให้ = ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

=0

(3)
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หลักการในตัดสิ นใจลงทุนมีดงั นี้
IRR > r คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR < r ไม่คุม้ ค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR = r เสมอตัว
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลา (เป็ นจานวนปี เดือน หรื อวัน) ที่
กระแสเงินสดรับจากโครงการสามารถชดเชยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุ ทธิ ตอนเริ่ มโครงการพอดี
เนื่องจากโครงการมีลกั ษณะการลงทุนเพียงครั้งเดียวในปี แรก และให้ผลตอบแทนที่เท่ากันทุกปี
การหาค่าระยะเวลาคืนทุน โดยมีวธิ ี การคานวณดังนี้ (4)
ระยะเวลาคืนทุน =

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มแรก

(4)

ผลประโยชน์สุทธิ เฉลี่ยต่อปี

ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) ได้ทาการประเมินความคุม้ ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ในการพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง กรณี ศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยศึกษาของความคุม้ ทุนของรถโดยสายไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง รถบัสไฟฟ้ า และรถบัสดีเซล ในด้าน
การบริ หารจัดการและความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ โดยได้ทาตารางแสดงค่าของต้นทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน จาแนกตามประเภทของยานพนะดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าของต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจาแนกตามประเภทของยานพนะ
ข้ อมูลจาเพาะของเครื่องยนต์
ความยาว (เมตร)
ความกว้าง (เมตร)
น้ าหนักรวมบรรทุก (กิโลกรัม)
พลังงานในการขับเคลื่อน
กาลัง (แรงม้า)
แรงบิด (Nm)
ระยะเวลาของการประจุไฟฟ้ า (ชัว่ โมง)

ประเภท
Trolley
EV
Euro 5
8.55 เมตร
12 เมตร
10.1-13.1 เมตร
2.50 เมตร
2.55 เมตร
2.40 เมตร
13,500
18,000
19,000
Li-On Battery Li-On battery 76
Diesel
114.5kWh
kWH
135
160
330
2,100
400
1200
4
2.6-3.2
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้ อมูลจาเพาะของเครื่องยนต์
Capacity/ Power
Working temperature (Celsius)
ราคาของยานพาหนะ (ล้านบาท)
ราคาแบตเดตอรรี (ล้านบาท)
อายุการใช้งาน (ปี )
ค่าบารุ งดูแลรักษา (บาทต่อคันต่อ
กิโลเมตร)
ค่าเชื้อเพลิง (บาทต่อคันต่อกิโลเมตร)

ประเภท
Trolley

Euro 5

Charger 0 ~ 45
10
0
20

EV
178 Ah/1.14.5
kWh
Charger 0 ~ 55
8.2
1
15

12.5

3

9.45

5.13

5.13

12

120 Ah

5
0
10

ในส่ วนของการวิเคราะห์หาความคุม้ ทุนของโครงการ โดยดาเนินการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างรถโดยสารไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง รถบัสไฟฟ้ า และรถบัสดีเซล ในเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่
เงื่อนไขทางด้านรายได้ของการให้บริ การ สมมติฐานด้านตัวรถ สมมติฐานด้านการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน และสมมติฐานด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขและสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานด้ านรายได้ ของการให้ บริการ
1. จานวนผูโ้ ดยสาร ดาเนิ นการคิดเฉลี่ยจานวนผูโ้ ดยสารต่อสาย ที่ได้จากการคาด
ประมาณการเดินทางสองทิศทางต่อสายระหว่างการให้บริ การทั้งสามแบบไม่แตกต่างกัน
2. ค่าเดินทางของทุกสายมีราคาคงที่ เท่ากับ 15 บาทตลอดสาย
3. รายได้จากการขายรถตามมูลค่าซาก ซึ่ งจะขายในปี ที่ 12 โดยมีราคาเท่ากับร้อยละ 5
ของมูลค่าตัวรถ
4. ดาเนินการวิเคราะห์แยกในแต่ละเส้นทาง เปรี ยบเทียบระหว่าง รถบัสไฟฟ้ า (EV)
รถไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง และรถประจาทาง (Euro-5 bus)
5. คิดเส้นทางรวมทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ
6. ดาเนินการทั้งสิ้ น 365 วัน วันละ 18 ชัว่ โมง (เริ่ มให้บริ การตั้งแต่ 06:00-00:00)
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7. เงื่อนไขของการให้บริ การระหว่าง รถบัสไฟฟ้ า (Electrical vehicles) รถไฟฟ้ าโทรลลี
ล้อยางและรถประจาทาง (Euro-5 bus) ไม่มีความแตกต่างกัน
สมมติฐานด้ านตัวรถ
1. ค่าใช้จ่ายของยานพาหนะมีราคาแตกต่างกัน โดยกาหนด ดังนี้
1.1 มูลค่าของรถโทรลลีลอ้ ยาง เท่ากับ 10 ล้านบาท ต่อคัน
1.2 มูลค่าของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 8.20 ล้านบาท ต่อคัน
1.3 มูลค่าของรถบัส Euro-5 เท่ากับ 5.00 ล้านบาท ต่อคัน
2. มูลค่าแบตเตอร์ รี่ของรถ EV เท่ากับ 1 ล้านบาทต่อปี
3. จานวนที่นงั่ ต่อคันรถ เท่ากับ 45 ที่นงั่
4. ระยะเวลาของการใช้งานรถมีความแตกต่างกัน ดังนี้
4.1 อายุการใช้งานของรถไฟฟ้ าโทรลีลอ้ ยาง เท่ากับ 20 ปี
4.2 อายุการใช้งานของรถ EV-Bus เท่ากับ 15 ปี
4.3 อายุการใช้งานของรถ Euro-5 เท่ากับ 10 ปี
5. มูลค่าซากเท่ากับ ร้อยละ 5 ของเงินลงทุน
6. ค่าบารุ งรักษาของยานพาหนะมีราคาแตกต่างกัน โดยกาหนด ดังนี้
6.1 มูลค่าของรถโทรลลีลอ้ ยาง เท่ากับ 12.50 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
6.2 มูลค่าของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 3.00 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
6.3 มูลค่าของรถบัส Euro-5 เท่ากับ 9.45 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
7. ค่าเชื้อเพลิง (Fuel cost) ของยานพาหนะมีราคาแตกต่างกัน โดยกาหนด ดังนี้
7.1 มูลค่าของรถโทรลลีลอ้ ยาง เท่ากับ 5.13 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
7.2 มูลค่าของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 5.13 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
7.3 มูลค่าของรถบัส Euro-5 เท่ากับ 12.00 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
8. เงื่อนไขของการให้บริ การระหว่าง รถบัสไฟฟ้ า (Electrical vehicles) รถไฟฟ้ าโทรลลี
ล้อยาง และรถประจาทาง (Euro-5 us) ในด้านของจานวนผูโ้ ดยสารที่ให้บริ การในแต่ละเส้นทาง
ไม่มีความแตกต่างกัน
สมมติฐานด้ านเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 15 ปี เทียบเท่ากับอายุการใช้งาน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
10 ต่อปี และค่า Discount rate เท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี
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สมมติฐานด้ านการลงทุนด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นพิจารณาทั้งสิ้ น 6 มิติ ได้แก่ ต้นทุนด้านสายส่ ง
กระแสไฟฟ้ า (Overhead wire) สถานีจ่ายไฟฟ้ าย่อย (Substation) แทรคชัน่ (Traction substation)
ตัวสายส่ ง (MV Cabling) สายไฟฟ้ า (Overhead catenary system) และสถานีรับกระแสไฟฟ้ า
(Receiving substation) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าของต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต้ นทุนด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
Substation (Million THB per unit)
Receiving Substation (Million THB per unit)
Traction Substation (750 VDC) Million THB Per unit
MV Cabling (22KV) Million THB Per Km Per Phase
Overhead Catenary System (Million THB Per KM)

ประเภท
Trolley
EV
3.4
3.4
25
25
20
20
2
2
18
18

Euro 5
0
0
0
0
0

แนวคิดเรื่องรู ปแบบการเดินทางเพือ่ การจัดนาเทีย่ ว
รู ปแบบของการเดินทางสาหรับการจัดนาเที่ยว แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 Hub and spoke สาหรับกรณี เป็ นการจัดรายการนาเที่ยวระยะสั้นประมาณ
2-4 วัน โดยใช้ระยะในการเดินทางน้อย เนื่องจากต้องการให้มีที่พกั แห่งเดียวตลอดการเดินทาง
โดยเดินทางออกจากโรงแรมในช่วงเช้า และกลับโรงแรมในช่วงเย็น มีขอ้ ดีคือจะไม่เกิดความ
วุน่ วายในการเข้าพักและออกจากโรงแรม ซึ่ งจะทาให้ลูกค้ามีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น การจัด
เดินทางในรู ปแบบนี้ ระยะเดินทางจากโรงแรมไปยังที่ท่องเที่ยวไม่ควรห่างเกิน 100 ถึง 150
กิโลเมตร ดังนั้น ในการจัดรายการนาเที่ยวรู ปแบบนี้จึงต้องจัดที่พกั ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ล้อมรอบที่พกั ลักษณะเช่นการเที่ยวชมเมืองและการเที่ยวชมภูมิทศั น์ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2559)
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ภาพที่ 5 รู ปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยวแบบ Hub and spoke (ฉันทัช วรรณถนอม, 2562)
รู ปแบบที่ 2 Circle เป็ นการจัดรายการนาเที่ยวแบบเปลี่ยนที่พกั ทุกวัน ซึ่งต้องใช้ระยะทาง
ในการเดินทางมากกว่าแบบแรก โดยเริ่ มจากจุดหนึ่งแล้วไปต่อเรื่ อย ๆ เป็ นวงกลมแล้วกลับมาที่
จุด ๆ เดิม ข้อดีของรู ปแบบนี้ คือ นักท่องเที่ยวจะได้รับความแปลกใหม่ของในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว
ทาให้ได้แวะเยีย่ มชมหลายที่ท่องเที่ยว

ภาพที่ 6 รู ปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยวแบบ Circle (ฉันทัช วรรณถนอม, 2562)
รู ปแบบที่ 3 Open jaw มีความคล้ายคลึงกับรู ปแบบที่ 2 แต่สถานที่ไปและกลับจะ
แตกต่างกัน เวลาเที่ยวออกจากจุด ๆ หนึ่ง เวลากลับกลับอีกจุดหนึ่ง หรื ออาจเป็ นลักษณะการซื้ อ
รายการนาเที่ยวขาเดียวหรื อซื้ อรายการนาเที่ยวเฉพาะบางจุด ข้อดีของรู ปแบบนี้ คือไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
เดินทางกลับมาจุดเริ่ มแรกเพื่อเดินทางกลับ เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมีส่วนร่ วม
การเดินทางในบางส่ วนของรายการนาเที่ยว โดยเวลาที่เหลือนักท่องเที่ยวอาจเป็ นผูจ้ ดั การท่องเที่ยว
ด้วยตัวเอง ลักษณะการเดินทางแบบนี้มกั เป็ นการเดินทางที่ใช้ระยะทางไกล และเสี ยเวลานานอาจ
ไปเที่ยว ข้อเสี ยคือ ราคาอาจสู ง เพราะเป็ นการเดินทางไปกลับคนละเส้นทาง
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ภาพที่ 7 รู ปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยวแบบ Open jaw (ฉันทัช วรรณถนอม, 2559)

แนวคิดการกาหนดอัตราค่ าโดยสาร
การคิดราคาขาย และการลดต้นทุนจัดนาเที่ยว การคิดราคาขายเป็ นกระบวนการพิจารณา
ต้นทุนและหาผลกาไรเพื่อกาหนดราคาขาย โดยบริ ษทั จะคิดค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ใช้ในการจัดนาเที่ยว
แต่ละครั้ง จากจานวนลูกค้าที่บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ตั้งเป็ นราคาทุน พร้อมทั้งบวกจานวนเงิน
หรื อร้อยละที่ตอ้ งการเพื่อเป็ นกาไร (ฉันทัช วรรณถนอม, 2559)
สาหรับการคิดราคาค่าใช้จ่ายในการจัดนาเที่ยว ผูว้ างแผนจัดรายการต้องคิดทุกอย่างทั้ง
ค่าใช้จ่ายทางตรง และทางอ้อม
สาหรับการจัดนาเที่ยวในประเทศ จะมีการคิดราคาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่
1. ค่ายานพาหนะ ได้แก่ ค่ารถโค้ช รถท้องถิ่น ค่าเรื อ เป็ นต้น
2. ค่าที่พกั ได้แก่ โรงแรม รี สอร์ท เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดนันทนาการต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์และผูช้ ่วย
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. ค่าโฆษณา ค่าส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ
7. ค่าประสานงาน
8. ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ของชาร่ วย ทางด่วน ค่าเงินรางวัลพนักงาน ค่าประกันชีวิต เครื่ องดื่ม
9. กาไรที่ตอ้ งการ
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ตัวอย่างการคานวณราคา
สมมติวา่ จัดนาเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยใช้รถบัสปรับอากาศ 1 คัน ขนาด 40 ที่นงั่
1. ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ได้แก่
ค่าเช่ารถปรับอากาศ 10,000 บาทต่อคันต่อวัน
เป็ นเงิน 20,000 บาท
ค่าดาเนินการ ติดต่อประสานงาน
เป็ นเงิน 1,500 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1 คน วันละ 1,000 บาท
เป็ นเงิน 2,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ 1 คน วันละ 400 บาท เป็ นเงิน 800
บาท
ค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานโรงแรมและอื่น ๆ เป็ นเงิน 500
บาท
รวมเป็ นเงิน 24,800 บาท
2. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable cost) ได้แก่
ค่าอาหาร 5 มื้อ มื้อละ 150 บาท รวมจ่าย
คนละ 750
บาท
ค่าห้องพักคืนละ 1,500 บาทต่อห้องต่อสองคน
คนละ 750
บาท
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
คนละ 200
บาท
จากค่าใช้จ่ายผันแปร สมมติถา้ คิดจุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 30 คัน ต่อรถบัส 1 คัน ดังนั้นค่าใช้จ่าย
ผันแปรจะเป็ นดังนี้
ค่าอาหาร 30 คน คูณด้วย 750
เป็ นเงิน 22,500 บาท
ค่าที่พกั ห้องละ 2 คน รวม 15 ห้อง คูณด้วย 1,500 เป็ นเงิน 22,500 บาท
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 30 คน
เป็ นเงิน 6,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 51,000 บาท
ดังนั้น ถ้ามีนกั ท่องเที่ยว 30 คน รายจ่ายทั้งหมด = ค่าใช้จ่ายคงที่ + ค่าใช้จ่ายผันแปร
= 24,800 + 51,000
= 75,800 บาท
ราคาต้นทุนหารต่อคน
= 75,800/ 30
= 2,526.66 บาท
ดังนั้น ถ้าหากต้องการกาไร 500 บาทต่อคน ให้บวกกาไรเข้ากับราคาต้นทุน
จะได้เป็ นราคาขายต่อคน
= 2,526.66 + 500 = 3,026.66 บาท
นัน่ คือ ราคาขายต่อคนที่มีกาไรแล้ว แต่โดยมากแล้วราคาขายส่ วนใหญ่จะขายด้วยตัว
เลขที่น่าสนใจ การตั้งราคาในกรณี น้ ีสมมติวา่ ตัดราคาลงมาเหลือ 2,999 บาท ฉะนั้นจะได้กาไรต่อ
หัวเท่ากับ
2,999 - 2,526.66
= 472.34 บาท
เพราะฉะนั้นถ้ามีลูกค้า 30 คน จะได้กาไร
= 472.34 x 30
= 14,170.20 บาท
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ในส่ วนของการกาหนดกาไรขึ้นมีสองรู ปแบบ คือ คิดราคาขายตามวิธีของแมนซิ นี
โดยคิดจากจานวนลูกค้าเป้ าหมายที่เหมาะสม เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อคนแล้ว ก็นามาคานวณราคาขาย
โดยคิดกาไรอยูใ่ นช่วงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 หรื ออีกวิธีคิดราคาขายตามวิธีของโซโต้ เมื่อทราบ
ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อคนได้แล้ว ก็นามาคิดกาไร ถ้าคิดกาไรต่าเกินไปก็จะได้ผลตอบแทนน้อย แต่ถา้
บวกกาไรมากเกินไปลูกค้าจะไม่ใช้บริ การ การคิดกาไรขั้นต่าคือร้อยละ 10 ซึ่ งวิธีน้ ีจะให้
ความสาคัญกับจานวนลูกค้าเป็ นหลัก แต่ท้ งั นี้ ในการบวกกาไรเพิ่มต่อคนนั้น ต้องมีความเหมาะสม
กับความเป็ นจริ งในตลาด เมื่อเทียบกับผูแ้ ข่งขัน มิเช่นนั้นจะทาให้ราคาขายสู งเกินไปจนไม่สามารถ
ขายได้หรื อหากราคาต่าเกินไปจนมีกาไรเหลือเพียงเล็กน้อยก็จะไม่คุม้ ค่า
โครงสร้างต้นทุนการขนส่ งมีอะไรบ้าง การคานวณต้นทุนการขนส่ งเพื่อที่จะสามารถ
นามาทางบประมาณได้อย่างถูกต้อง และเป็ นการวางงบประมาณที่ถูกต้องเพื่อนาไปคานวณราคาที่
ต้องคิดกับลูกค้า (Logistic Thailand, 2016)
1. ต้นทุนคงที่ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่มียานพาหนะ ถึงแม้จะไม่มีการขนส่ งเลยก็ตาม
ซื้ อรถ 1 คัน ไม่ขบั เลย แต่ใน 1 ปี ก็ตอ้ งมีตน้ ทุน รถราคา 1 ล้านบาท ใช้งานไป 4 ปี จะขายราคารถ
จะเหลือประมาณ 4 แสนบาท เท่ากับแต่ละปี ขาดทุนไปปี ละ 1 แสนกว่าบาท นอกจากนี้ยงั มีค่า
ประกัน ค่าดอกเบี้ย เป็ นต้น
2. ต้นทุนผันแปร ต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขนส่ งเกิดขึ้น โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นต้นทุนผัน
แปรไปตามระยะทางที่วงิ่ วิง่ มากจ่ายมาก วิง่ น้อยจ่ายน้อย เช่น ค่าซ่อมบารุ งรักษา ค่าเที่ยว ค่าทาง
ด่วน
โดยมีตวั อย่างโครงสร้างต้นทุนการขนส่ ง ดังนี้
บริ ษทั หนึ่งมีการปฏิบตั ิการขนส่ งซึ่ งประกอบไปด้วยรถขนส่ งประเภท 10 ล้อ จานวน 10
คัน โดยมี โครงสร้างต้นทุนดังต่อไปนี้
ต้ นทุนคงทีใ่ นการบริ หารและค่ าโสหุ้ย
ต้นทุนคงที่ในการบริ หารและค่าโสหุ ย้
100,000 บาทต่อเดือน
ต้ นทุนคงทีต่ ่ อพาหนะแต่ ละคัน
ค่าเสื่ อมราคาของพาหนะ
18,122 บาทต่อเดือนต่อพาหนะ
ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์
4,000 บาทต่อเดือนต่อพาหนะ
ค่าประกันพาหนะและอุปกรณ์
3,000 บาทต่อเดือนต่อพาหนะ
ค่าทะเบียนและใบอนุญาต
2,000 บาทต่อเดือนต่อพาหนะ
ค่าเงินเดือนพนักงานขับพาหนะ
25,800 บาทต่อเดือนต่อพาหนะ
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ต้ นทุนแปรผันตามระยะทาง
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
ต้นทุนค่าบารุ งรักษาตามระยะทาง
ต้นทุนค่ายาง
ต้นทุนเบี้ยพิเศษ
ต้ นทุนแปรผันตามเที่ยวขนส่ ง
ต้นทุนค่าทางพิเศษ
ต้นทุนเบี้ยพนักงานพิเศษตามเที่ยวขนส่ ง

7.14
2.00
1.00
0.25

บาทต่อกิโลเมตร
บาทต่อกิโลเมตร
บาทต่อกิโลเมตร
บาทต่อกิโลเมตร

100
50

บาทต่อเที่ยว
บาทต่อเที่ยว

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
(กนกพล)จันทะรักษา (2558) ศึกษาความเป็ นไปได้โครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยวิเคราะห์โครงการลงทุนเกี่ยวกับ ระยะเวลาคืน
ทุน (Payback period) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net present value) และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (Internal rate of returns) พบว่า โครงสร้างในการลงทุนเริ่ มแรกใช้เงินทุนจานวน
421,388,000 บาท โดยระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย (PB) เท่ากับ 3 ปี 7 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) มี
ค่าเท่ากับ 365,403,639.28 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการดาเนินงาน 7 ปี เท่ากับ
ร้อยละ 26.84 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณี ตน้ ทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แต่มี
รายได้คงที่ จะมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 9 เดือนกรณี รายได้ลดลงร้อยละ 5 แต่มีตน้ ทุนผันแปร
คงที่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 11 เดือน พบว่าผลตอบแทนมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
อาณัติ ชัยคาเกษ และพรพิพฒั น์ แก้วกล้า (2562) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้โครงการลงทุน
การตั้งสถานีบริ การชาร์ จยานยนต์ไฟฟ้ า โดยศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน และ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ โดยมีอายุโครงการ 10 ปี ใช้เครื่ องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้ า
ชนิดแขวนผนังแบบปกติโดยใช้เงินลงทุนโครงการเท่ากับ 150,000 บาท จากการศึกษา พบว่า
สามารถดาเนินโครงการติดตั้งสถานีบริ การชาร์ จยานยนต์ไฟฟ้ าในไทยได้จริ งและมีความอ่อนไหว
ของโครงการอยูใ่ นระดับต่า โดยมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 89,125.64 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากับร้อยละ 15.15 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เท่ากับ
3.51ปี การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ พบว่า ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้
มากสุ ด ร้อยละ 4.1 ต้นทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด ร้อยละ 59.42 และ
ต้นทุนการดาเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด ร้อยละ 4.6
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ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) ได้ทาการประเมินความคุม้ ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
การพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง กรณี ศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย
ศึกษาของความคุม้ ทุนของรถโดยสายไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง รถบัสไฟฟ้ า และรถบัสดีเซล ในด้านการ
บริ หารจัดการและความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่ งพิจารณาจากเส้นทางที่กาหนด 4 เส้นทางคือ สายที่ 1
นาเกลือ-พัทยากลาง สายที่ 2 พัทยาสาย 1-พัทยากลาง-สถานีรถไฟพัทยา สายที่ 3 พัทยาเหนือ-พัทยา
กลาง-พัทยาใต้ และสายที่ 4 นาจอมเทียน-พัทยากลาง พบว่า สายที่ 4 นาจอมเทียน-พัทยา มีความ
คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เหมาะสมที่จะดาเนินโครงการเป็ นสายแรก และยังพบอีกว่า รถบัสไฟฟ้ า
และรถบัสไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยางให้ผลประกอบการที่นอ้ ยกว่ารถบัสดีเซล เพราะต้องมีการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริ การ
ศิริพนั ธ์ นันสุ นานนท์ (2562) ได้ศึกษาแผนที่ชุมชนและการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว
โดยชุมชนในเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร เพื่อทาแผนที่ทางวัฒนธรรมและออกแบบการท่องเที่ยว
ในชุมชน โดยทาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน 30 คน ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์พบว่า ลักษณะความเป็ นอยูข่ องชุมชนทุ่งครุ เป็ นแบบความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
ความเป็ นอยูแ่ บบพหุ วฒั นธรรมทั้งศาสนาพุทธ คริ สต์ศาสนา จีน และอิสลามอยูร่ ่ วมกัน
ในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวได้จดั รู ปแบบเป็ นสามลักษณะคือ แบบ Hub and spoke
สาหรับกรณี ที่พกั แรมไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว แบบ Circle เป็ นการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวไป
เรื่ อย ๆ แบบเป็ นวงกลม แบบ Open jaw การที่ท่องเที่ยวเฉพาะที่มีชื่อเสี ยง โดยทั้งสามแบบยึดจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนที่มีความดั้งเดิม
Hallmael , Wank and Sperry (2013) ได้ทาการเปรี ยบเทียบการปล่อยมลพิษบนท้องถนน
สาหรับรถโดยสารไฮบริ ดและรถโดยสารธรรมดา โดยทาการเปรี ยบเทียบการปล่อยสารมลพิษของ
รถโดยสารพลังงานดีเซลกับรถโดยสารพลังงานดีเซลไฮบริ ด จากการปล่อยมลพิษ 4 ประเภทคือ
Carbon dioxide Carbon monoxide Hydrocarbons และ Nitrogen oxide จากการเปรี ยบเทียบพบว่า
การปล่อยมลพิษ Carbon dioxide ของรถโดยสารพลังงานดีเซลไฮบริ ดน้อยกว่ารถโดยสารพลังงาน
ดีเซล ร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 40 การปล่อยมลพิษ Carbon monoxide ของรถโดยสารพลังงานดีเซล
ไฮบริ ดน้อยกว่ารถโดยสารพลังงานดีเซล ร้อยละ 65 การปล่อยมลพิษ Hydrocarbons รถโดยสาร
พลังงานดีเซลไฮบริ ดน้อยกว่ารถโดยสารพลังงานดีเซล ร้อยละ 41 แต่ก็พบว่าการปล่อยมลพิษ
Nitrogen oxide ของรถโดยสารพลังงานดีเซลไฮบริ ดมากกว่ากว่ารถโดยสารพลังงานดีเซลถึง
ร้อยละ 90
Vilppo and Markkula (2015) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของรถบัสไฟฟ้ าสาหรับการขนส่ ง
สาธารณะ โดยเปรี ยบเทียบรถบัสดีเซล รถบัสไฟฟ้ าแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออนฟอสเฟต และ
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รถบัสไฟฟ้ าแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไททาเนต ประกอบกับการเปรี ยบเทียบจุดชาร์ จไฟฟ้ า 3 แบบ
คือ ชาร์ จที่สถานีตน้ ทาง ชาร์ จที่สถานีปลายทาง ชาร์ จที่จุดจอดรถระหว่างทาง ซึ่ งระยะในการวิง่ ต่อ
รอบเท่ากับ 20 กิโลเมตร พบว่ารถบัสไฟฟ้ าแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออน ชาร์ จที่สถานีปลายทาง
ซึ่ งเป็ นการชาร์ จข้ามคืน มีความเหมาะสมแก่การลงทุนมากที่สุด
Siengchin, Boonyasopon, Tongprasit, Boonyasopon, Piboon, Roopsing and
Wisuttipaet (2017). ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้รถประจาทางไฟฟ้ าสาหรับการขนส่ ง
มวลชนระยะไกล โดยการศึกษาข้อมูล สารวจ รวบรวมความคิดเห็น เพื่อใช้วิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ซึ่งเลือกเส้นทางระหว่างจังหวัดจานวนสามเส้นทาง กรุ งเทพฯพัทยา กรุ งเทพฯ-หัวหิน และ กรุ งเทพฯ-นครราชสี มา และเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าระหว่างรถ
โดยสารพลังงานไฟฟ้ า รถโดยสารเครื่ องยนต์ดีเซล และ รถโดยสารเครื่ องยนต์ดีเซลใช้ NGV พบว่า
ต้นทุนในการกาจัด CO2 ระหว่างรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ า ถูกกว่ารถโดยสารเครื่ องยนต์ดีเซล
1,294,821 บาท และถูกกว่ารถโดยสารเครื่ องยนต์ดีเซลใช้ NGV 1,594,659 บาท แต่ผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมทางด้านการเงิน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) ติดลบทั้งสามเส้นทาง รถโดยสารไฟฟ้ า
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสู งกว่ารถโดยสารประเภทอื่น
Mohamed, Farag, EI-Taweel and Ferguson (2017) ได้ทาการจาลองการใช้รถบัสไฟฟ้ า
ในโครงข่ายการขนส่ ง เพื่อวิเคราะห์ความไปได้ในการใช้งานและการวิเคราะห์ผลกระทบ โดยใช้
รถบัสไฟฟ้ าสามประเภทในการจาลองคือ แบบ Flash electric bus แบบ Opportunity electric bus
และแบบ Overnight electric bus จากการจาลองพบว่า รถบัสไฟฟ้ าประเภท Flash electric bus และ
Opportunity electric bus มีความเป็ นไปได้ในการใช้ในโครงข่ายการขนส่ งทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ยงั คงมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานของตัวรถที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
Boren (2020) ได้ศึกษาผลกระทบด้านความยัง่ ยืน ด้านเสี ยง ด้านการใช้พลังงานและ
ด้านต้นทุนของรถบัสไฟฟ้ า โดยศึกษาถึงต้นทุนทางสังคม ต้นทุนความเป็ นเจ้าของ การใช้พลังงาน
ต่อปี และเสี ยงขณะเร่ งเครื่ องยนต์ ซึ่ งศึกษาในเมือง 5 เมืองของประเทศสวีเดน พบว่า สามารถ
ประหยัดต้นทุนทางสังคมและต้นทุนความเป็ นเจ้าของได้อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับรถบัส
พลังงานดีเซลและพลังงานชีวภาพ สาเหตุหลักมาจากมลภาวะทางเสี ยงที่ลดลง ไม่มีการปล่อย
มลพิษในการใช้งานและยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
Dalala, Banna and Saadeh (2020) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้และผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมของการขนส่ งสาธารณะ ของรถบัสไฟฟ้ า ด้วยทรัพยากรเชื้ อเพลิงที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
และยังส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทาให้มีการคิดค้นวิธีการที่จะทาให้มีการใช้พลังงานได้อย่าง
คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด โดยมีระบบการขนส่ งยังต้องมีประสิ ทธิ ภาพเหมือนแบบเดิม
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โดยเสนอวิธีการใช้รถโดยสารไฟฟ้ าและระบบชาร์ จไฟฟ้ าโซล่าร์ เซลล์ จากการศึกษาพบว่าจะใช้
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เท่ากับ 7.1 ปี และจะลดต้นทุนความเป็ นเจ้าของลงได้ ร้อยละ 32
อีกทั้ง ยังลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG) ลงถึง 27,203.68 เมตริ กตัน CO2 ต่อปี และสามารถ
ลดได้ถึง 408,055.26 เมตริ กตัน CO2 ต่อปี สาหรับอายุโครงการ 15 ปี

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ในส่ วนนี้ ดาเนิ นการเพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุนของโครงการ
ในเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขทางด้านรายได้ของการให้บริ การ สมมติฐานด้านตัวรถ และ
สมมติฐานด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเงื่อนไขและสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานด้ านรายได้ ของการให้ บริการ
1. จานวนผูโ้ ดยสาร คิดจากข้อจากัดด้านความจุที่นงั่ ของรถบัสไฟฟ้ า
2. ค่าบริ การในการจัดนาเที่ยว 299 บาทต่อคนต่อวัน
3. ดาเนินการทั้งสิ้ น 341 วัน หยุดเดือนละ 2 วันสาหรับการซ่อมบารุ ง
4. จัดนาเที่ยว 2 รอบต่อวัน รอบเช้าและรอบบ่าย
สมมติฐานด้ านตัวรถ
1. มูลค่าของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 8.20 ล้านบาท ต่อคัน
2. มูลค่าแบตเตอร์ รี่ของรถ EV-Bus เท่ากับ 1 ล้านบาทต่อปี
3. ค่าบารุ งรักษาของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 3.00 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
4. ค่าเชื้อเพลิง (Fuel cost) ของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 5.13 บาทต่อคันต่อ
กิโลเมตร
5. ความจุของที่นงั่ ของรถโดยสารไฟฟ้ า เท่ากับ 45 คนต่อคัน
สมมติฐานด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรถโดยสารไฟฟ้ า คือ 3,400,000 บาท
ต่อหนึ่งหน่วยสถานีชาร์ จ
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 15 ปี เทียบเท่ากับอายุการใช้งาน และค่า
Discount rate เท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี

ขั้นตอนการศึกษางานวิจัย
ค้ นคว้ าศึกษาข้ อมูล กาหนดวัตถุประสงค์ การวิจัย
วิเคราะห์ถึงปั ญหาด้านมลพิษทางอากาศและแนวโน้มของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ า
เพื่อนามาศึกษาการใช้รถบัสไฟฟ้ าเพื่อทดแทนการใช้รถยนต์รูปแบบเดิม ซึ่งจะสามารถลดปริ มาณ
ของรถยนต์ในพื้นที่เทศบาลแสนสุ ข อานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว

23
ศึกษาคุณสมบัติของรถบัสไฟฟ้า
ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจาเพาะต่าง ๆ เกี่ยวกับรถบัสไฟฟ้ า
ออกแบบเส้ นทางการเดินรถ
ผูว้ จิ ยั ศึกษารู ปแบบการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว โดยกาหนดจุดสถานที่ท่องเที่ยว
จากคาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในเขตเทศบาลแสนสุ ข
การกาหนดอัตราค่ าโดยสาร
ผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อกาหนดอัตราค่าโดยสาร
ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจลงทุน
การคาดการณ์การลดปริมาณ CO2
การคาดการณ์การลดปริ มาณ CO2 ในกรณี ที่ใช้บริ การรถบัสไฟฟ้ าแทนการใช้รถส่ วนตัว
สรุ ปผลการวิจัย
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนมาใช้ในการตัดสิ นใจลงทุน
โครงการ
ค้นคว้าศึกษาข้อมูล กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั
ศึกษาคุณสมบัติของรถบัสไฟฟ้ า
ออกแบบเส้นทางการเดินรถ
การกาหนดอัตราค่าโดยสาร
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
การคาดการณ์การลดปริ มาณ CO2
สรุ ปผลการวิจยั
ภาพที่ 8 ขั้นตอนการศึกษางานวิจยั
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ความเป็ นไปได้ ทางการเงิน
1. มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายโดยคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ (1)
NPV

= ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 −𝐶𝑡

(1)

(1+𝑟)𝑡

𝐵𝑡
= ผลประโยชน์จากโครงการในปี ที่ t
𝐶𝑡
= ค่าใช้จ่ายของโครงการในปี ที่ t
t
= ปี ของโครงการมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n
n
= อายุของโครงการ
r
= อัตราดอกเบี้ยหรื อค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน
หลักการตัดสิ นใจเพื่อการลงทุนในโครงการ
ถ้า
NPV > 0 คุม้ ค่าแก่การลงทุน
NPV < 0 ไม่สมควรลงทุน
NPV = 0 เท่าทุน
2. อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) คือ มูลค่าปั จจุบนั ของ
ผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม (2)
BCR

=
=

PV of benefits
PV of cost

(2)

Ct
(1+r)t
Ct
∑n
t=1(1+r)t

∑n
t=1

หลักการตัดสิ นใจลงทุน โดยใช้ BCR มีอยูว่ า่ ณ ระดับอัตราส่ วนลด: r ที่กาหนดให้
ถ้า
BCR > 0 ยอมรับข้อเสนอโครงการ
BCR < 0 ปฏิเสธข้อเสนอโครงการ
BCR = 0 จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ไม่วา่ จะยอมรับหรื อปฏิเสธ
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ข้ อเสนอโครงการ
3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ผลตอบแทน
เป็ นร้อยละ ซึ่ งแสดงถึงอัตราความสามารถของเงินทุนที่ทาให้ผลประโยชน์คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายเมื่อ
คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั (3)
IRR คือ r ที่ทาให้

= ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

=0

(3)

หลักการในตัดสิ นใจลงทุนมีดงั นี้
IRR > r คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR < r ไม่คุม้ ค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR = r เสมอตัว
4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลา (เป็ นจานวนปี เดือน หรื อวัน) ที่
กระแสเงินสดรับจากโครงการสามารถชดเชยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุ ทธิ ตอนเริ่ มโครงการพอดี
เนื่องจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะมีลกั ษณะการลงทุนเพียงครั้งเดียวในปี แรก และให้
ผลตอบแทนที่เท่ากันทุกปี (4)
ระยะเวลาคืนทุน =

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มแรก
ผลประโยชน์สุทธิ เฉลี่ยต่อปี

(4)

การออกแบบรู ปแบบการเดินทางเพือ่ การจัดนาเทีย่ ว
รู ปแบบ Circle เป็ นการจัดรายการนาเที่ยวแบบเปลี่ยนที่พกั ทุกวัน ซึ่งต้องใช้ระยะทางใน
การเดินทางมากกว่าแบบแรก โดยเริ่ มจากจุดหนึ่งแล้วไปต่อเรื่ อย ๆ เป็ นวงกลมแล้วกลับมาที่จุด ๆ
เดิม ข้อดีของรู ปแบบนี้ คือ นักท่องเที่ยวจะได้รับความแปลกใหม่ของในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว ทาให้
ได้แวะเยีย่ มชมหลายที่ท่องเที่ยว
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ภาพที่ 9 รู ปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยวแบบ Circle (ฉันทัช วรรณถนอม, 2559)
รู ปแบบ Circle เป็ นการจัดรายการนาเที่ยวแบบเปลี่ยนที่พกั ทุกวัน ซึ่งต้องใช้ระยะทางใน
การเดินทางมากกว่าแบบแรก โดยเริ่ มจากจุดหนึ่งแล้วไปต่อเรื่ อย ๆ เป็ นวงกลมแล้วกลับมาที่จุด ๆ
เดิม ข้อดีของรู ปแบบนี้ คือ นักท่องเที่ยวจะได้รับความแปลกใหม่ของในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว ทาให้
ได้แวะเยีย่ มชมหลายที่ท่องเที่ยว
การกาหนดอัตราค่ าโดยสาร
การคิดราคาขาย และการลดต้นทุนจัดนาเที่ยว การคิดราคาขายเป็ นกระบวนการพิจารณา
ต้นทุนและหาผลกาไรเพื่อกาหนดราคาขาย โดยบริ ษทั จะคิดค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ใช้ในการจัดนาเที่ยว
แต่ละครั้ง จากจานวนลูกค้าที่บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ตั้งเป็ นราคาทุน พร้อมทั้งบวกจานวนเงิน
หรื อร้อยละที่ตอ้ งการเพื่อเป็ นกาไร (ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, 2562)
สาหรับการคิดราคาค่าใช้จ่ายในการจัดนาเที่ยว ผูว้ างแผนจัดรายการต้องคิดทุกอย่าง
ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และทางอ้อม
สาหรับการจัดนาเที่ยวในประเทศ จะมีการคิดราคาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่
1. ค่ายานพาหนะ ได้แก่ ค่ารถโค้ช รถท้องถิ่น ค่าเรื อ เป็ นต้น
2. ค่าที่พกั ได้แก่ โรงแรม รี สอร์ ท เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดนันทนาการต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์และผูช้ ่วย
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. ค่าโฆษณา ค่าส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ
7. ค่าประสานงาน
8. กาไรที่ตอ้ งการ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั นี้ เป็ นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลตั้งแต่ปี 2556
ถึงปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางด้านสถิติ สถิติผเู้ ยีย่ มเยือนบางแสน ที่ได้มาจากเทศบาล
แสนสุ ขและสถิติการใช้พาหนะส่ วนบุคคลในการท่องเที่ยวบางแสนที่ได้มาจากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในเขตเทศบาลบางแสน ที่ได้มาจาก
เทศบาลบางแสน ข้อมูลจาเพาะของรถบัสไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็ นการศึกษาสภาพทัว่ ไปของรถบัสไฟฟ้ า ราคา
ค่าบารุ งรักษา ค่าเชื้ อเพลิง รวมถึงข้อจากัดต่าง ๆ ของรถบัสไฟฟ้ า การศึกษาการออกแบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับเทศบาลบางแสน โดยเลือกที่ท่องเที่ยวที่สาคัญจากคาแนะนาของ
เทศบาลเมืองแสนสุ ขมาใช้จดั เส้นทาง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562; ฉันทัช วรรณถนอม,
2559 และนิโลบล พีระตานนท์, 2558)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเป็ นการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการ
โดยวิเคราะห์1) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) 2) อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
(Benefit Cost Ratio: BCR) 3) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return:
IRR) 4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ, 2542 และหฤทัย มีนะพันธ์,
2550)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การค้นคว้าอิสระเรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับ
การท่องเที่ยวเพื่อตอบรับการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ” ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้น ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอ
ตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติของรถบัสไฟฟ้ า
2. ผลการออกแบบเส้นทางการเดินรถ
3. การกาหนดอัตราค่าโดยสาร
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
5. การคาดการณ์การลดปริ มาณ CO2

ผลการศึกษาคุณสมบัติของรถบัสไฟฟ้า
จากการศึกษางานวิจยั ของ ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) ได้ทาการประเมินความคุม้ ค่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง กรณี ศึกษาเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาของความคุม้ ทุนของรถโดยสายไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง รถบัสไฟฟ้ า
และรถบัสดีเซล พบว่าคุณสมบัติของประเภทรถบัสที่จะนามาใช้ในการศึกษาความเป็ นไปได้มี
ทั้งหมด 3 ประเภท ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าของต้นทุนจาแนกตามประเภทของยานพาหนะ

ข้ อมูลจาเพาะของเครื่องยนต์
ความยาว (เมตร)
ความกว้าง (เมตร)
น้ าหนักรวมบรรทุก (กิโลกรัม)
พลังงานในการขับเคลื่อน

ประเภท
Trolley
8.55 เมตร
2.50 เมตร
13,500
Li-On Battery
114.5kWh

EV
12 เมตร
2.55 เมตร
18,000
Li-On battery
76 kWH

Euro 5
10.1-13.1 เมตร
2.40 เมตร
19,000
Diesel

29
ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้ อมูลจาเพาะของเครื่องยนต์
กาลัง (แรงม้า)
แรงบิด (Nm)
ระยะเวลาของการประจุไฟฟ้ า
(ชัว่ โมง)
Working temperature (Celsius)
ราคาของยานพาหนะ (ล้านบาท)
ราคาแบตเตอรี่ (ล้านบาท)
อายุการใช้งาน (ปี )
ค่าบารุ งดูแลรักษา (บาทต่อคันต่อ
กิโลเมตร)
ค่าเชื้อเพลิง (บาทต่อคันต่อ
กิโลเมตร)

ประเภท
Trolley
135
2,100

EV
160
400

Euro 5
330
1200

4

2.6-3.2

-

Charger 0 ~ 45
10
0
20

Charger 0 ~ 55
8.2
1
15

5
0
10

12.5

3

9.45

5.13

5.13

12

ตารางที่ 4 ค่าของต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจาแนกตามประเภทของยานพาหนะ
ต้ นทุนด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
Substation (Million THB per unit)

ประเภท
Trolley
EV
3.4
3.4

Euro 5
0

จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ผูว้ จิ ยั ได้ตดั สิ นใจเลือกประเภทของยานพาหนะ เป็ น
ประเภท EV เพราะต้องการศึกษารถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า และมีตน้ ทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ราคา
ไม่สูงจนเกินไป มีความยืดหยุน่ ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ที่เราได้
นาข้อมูลทางด้านต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานมาใช้ ที่มีลกั ษณะในการดาเนิ นงานและมีจานวนจุดชาร์ จ
พลังงานที่มากกว่างานวิจยั นี้
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ตารางที่ 5 คุณสมบัติและต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรถบัสไฟฟ้ าประเภท EV
ข้ อมูลจาเพาะของเครื่องยนต์
ความยาว (เมตร)
ความกว้าง (เมตร)
น้ าหนักรวมบรรทุก
พลังงานในการขับเคลื่อน
กาลัง (แรงม้า)
แรงบิด (Nm)
ระยะเวลาของการประจุไฟฟ้ า (ชัว่ โมง)
Capacity/ Power
Working temperature (Celcius)
ราคาของยานพาหนะ (ล้านบาท)
ราคาแบตเตอรรี (ล้านบาท)
อายุการใช้งาน (ปี )
ค่าบารุ งดูแลรักษา (บาทต่อคันต่อกิโลเมตร)
ค่าเชื้อเพลิง (บาทต่อคันต่อกิโลเมตร)
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (ล้านบาท)
จานวนที่นงั่ ผูโ้ ดยสาร

EV
12 เมตร
2.55 เมตร
18,000 กิโลกรัม
Li-On battery 76 kWH
160
400
2.6-3.2
178 Ah/1.14.5 kWh
Charger 0 ~ 55
8.2
1
15
3
5.13
3.4
45 ที่นงั่

จากตารางที่ 5 พบว่า มีขอ้ จากัดและต้นทุนในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับการท่องเที่ยว
คือ มูลค่าของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 8.20 ล้านบาท ต่อคัน มูลค่าแบตเตอรี่ ของรถ
EV-Bus เท่ากับ 1 ล้านบาทต่อปี ค่าบารุ งรักษาของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 3.00 บาทต่อ
คันต่อกิโลเมตร ค่าเชื้ อเพลิง (Fuel cost) ของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 5.13 บาทต่อคันต่อ
กิโลเมตร และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรถโดยสารไฟฟ้ า คือ สถานีชาร์ จ
พลังงานสาหรับรถบัสไฟฟ้ า มูลค่า 3.4 ล้านบาท
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ผลการออกแบบเส้ นทางการเดินรถ
ในส่ วนของเส้นทางการเดินรถนาเที่ยวนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการประมวลผลเส้นทางที่ใช้ใน
การเดินรถด้วยระบบภูมิสาสรสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการกาหนดจุดสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญใน
พื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุ ขและได้ทาการเก็บข้อมูลคะแนนความนิยมในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อเลือกมาเป็ นจุดจอดท่องเที่ยวได้ ดังตารางต่อไปนี้
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Tripgether

Paiduaykan

วัดราษฎร์ศรัทธา
ตลาดหนองมน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
หาดวอนนภา บางแสน
วัดแสนสุ ขวิสุทธิวราราม
แหลมแท่น
ศาลเจ้าแม่สามมุข

เทศบาล
เมืองแสนสุ ข

Traveloka

สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว

TrueID

ตารางที่ 6 คะแนนความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุ ขจากเว็บไซต์
แนะน่ท่อาสถานที
แนะนาสถานที
งเที่ยวต่่ทาง่องเที
ๆ ่ยวต่าง ๆ





















จากตารางที่ 6 พบว่า วัดราษฎร์ ศรัทธา ได้รับคาแนะนาให้ไปท่องเที่ยว 4 คะแนน
ตลาดหนองมนได้รับคาแนะนาให้ไปท่องเที่ยว 5 คะแนน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคาแนะนาให้ไปท่องเที่ยว 5 คะแนน หาดวอนนภา บางแสนได้รับ
คาแนะนาให้ไปท่องเที่ยว 7 คะแนน วัดแสนสุ ขวิสุทธิ วราราม ได้รับคาแนะนาให้ไปท่องเที่ยว
4 คะแนน แหลมแท่น ได้รับคาแนะนาให้ไปท่องเที่ยว 4 คะแนน และศาลเจ้าแม่สามมุข ได้รับ
คาแนะนาให้ไปท่องเที่ยว 6 คะแนน
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแนะนาเป็ นจุดจอดท่องเที่ยว โดยมีรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว และละติจูด
ลองจิจูดได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและตาแหน่งที่ต้ งั ด้วยละติจูด ลองจิจูด
สถานที่
สานักงานเทศบาลเมืองแสนสุ ข
วัดราษฎร์ศรัทธา
ตลาดหนองมน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
หาดวอนนภา บางแสน
วัดแสนสุ ขวิสุทธิวราราม
แหลมแท่น
ศาลเจ้าแม่สามมุข

ละติจูด

ลองจิจูด

13.28815
13.26399
13.28115
13.28487
13.28841
13.29906
13.30222
13.31743

100.91429
100.93603
100.93657
100.92472
100.91166
100.91773
100.89772
100.90267

จากตารางที่ 7 เมื่อได้ทาการกาหนดจุดสถานที่ท่องเที่ยวและเก็บข้อมูลตาแหน่งสถานที่
ท่องเที่ยวด้วย ละติจูด ลองจิจูดแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้วย ทฤษฎีของ
ฉันทัช วรรณถนอม (2559) การออกแบบรู ปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยว ในรู ปแบบ Circle
เริ่ มจากจุดหนึ่งแล้วไปต่อเรื่ อย ๆ เป็ นวงกลมแล้วกลับมาที่จุด ๆ เดิม ข้อดีของรู ปแบบนี้ คือ
นักท่องเที่ยวจะได้รับความแปลกใหม่ของในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว ทาให้ได้แวะเยีย่ มชมหลายที่
ท่องเที่ยว

ภาพที่ 10 รู ปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนาเที่ยวแบบ Circle (ฉันทัช วรรณถนอม, 2559)
และได้ทาการออกแบบเส้นทางด้วย ระบบภูมิสาสรสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อค้นหาเส้นทาง
ที่ใกล้ที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุด โดยป้ อนข้อมูลสถานที่ ละติจูดลองจิจูดของสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เลือก จากนั้นกาหนดจุดที่ตอ้ งการท่องเที่ยวโดยมีจุดเริ่ มต้นที่ สานักงานเทศบาลเมืองแสนสุ ข
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และมีจุดสิ้ นสุ ดที่สานักงานเทศบาลเมืองแสนสุ ขเช่นกัน เลือกให้วเิ คราะห์เส้นทางโดยใช้หลักการ
Minimize total distance ในการจัดเส้นทางการเดินรถได้ผลลัพธ์ออกมาดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 11 ผลจากการประมวลผลด้วยระบบภูมิสาสรสนเทศภูมิศาสตร์พบเส้นทางที่ใกล้ที่สุดและมี
ความเหมาะสมที
นที่สานักงานเทศบาลเมื
ที่ สานักงาน
ความเหมาะสมที
่สุด โดยมี่สจุดเริโดยมี
องแสนสุ ของแสนสุ
และสิ้ นขสุ ดและสิ
ที่ สานั
่ มต้นจทีุด่สเริานั่ มกต้งานเทศบาลเมื
้ นสุกดงาน
เทศบาลเมืเทศบาลเมื
องแสนสุ ของแสนสุ ข
จากภาพที่ 11 เริ่ มเดินทางออกจาก สานักงานเทศบาลเมืองแสนสุ ข-วัดแสนสุ ขวิสุทธิ
วราราม-ศาลเจ้าแม่สามมุข-แหลมแท่น-หาดวอนนภา บางแสน-วัดราษฎร์ศรัทธา-ตลาดหนองมนสถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และกลับถึงจุดเริ่ มต้นที่ สานักงานเทศบาลเมือง
แสนสุ ข ซึ่ งมีจุดแวะท่องเที่ยวทั้งหมด 7 จุด และใช้ระยะทางในการเดินรถทั้งหมด 21.4 กิโลเมตร

การกาหนดอัตราค่ าโดยสาร
จากการศึกษางานวิจยั ของ ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) ทาให้เราทราบถึงต้นทุนใน
การดาเนิ นการสาหรับรถบัสไฟฟ้ า ซึ่ งเรานามาใช้ในการคานวณราคาอัตราค่าโดยสารสาหรับ
การท่องเที่ยวแบบ One day trip โดยใช้รถบัสไฟฟ้ า 1 คัน ขนาด 45 ที่นงั่ ระยะทางในการเดินรถ
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ทั้งหมด 21.4 กิโลเมตรต่อรอบ ในหนึ่งวันให้บริ การ 2 รอบ ค่าบารุ งรักษาของรถโดยสารไฟฟ้ า
EV-Bus เท่ากับ 3.00 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร ค่าเชื้ อเพลิงของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 5.13
บาทต่อคันต่อกิโลเมตร และจากการศึกษาต้นทุนในการดาเนินการสาหรับการท่องเที่ยวของ
ฉันทัช วรรณถนอม (2559) ทาให้ทราบในส่ วนของต้นทุนในการดาเนินการจัดการท่องเที่ยว ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ 1,000 บาท ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ คนละ
80 บาท และได้ศึกษาวิธีการในการคิดกาไรโดยส่ วนใหญ่แล้วจะบวกกาไรอยูท่ ี่ข้ นั ต่าประมาณ
ร้อยละ 10 ของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อคน ซึ่ งเราได้ทาการกาหนดกาไรอยูท่ ี่ 200 บาทต่อคนเพื่อเป็ น
การทดลอง
1. ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ได้แก่
ค่าบารุ งรักษาของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 3.00 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
เดินทางรอบละ 21.4 กิโลเมตร วันละ 2 รอบ
เป็ นเงิน 128.4 บาท ต่อวัน
ค่าเชื้อเพลิงของรถโดยสารไฟฟ้ า EV-Bus เท่ากับ 5.13 บาทต่อคันต่อกิโลเมตร
เดินทางรอบละ 21.4 กิโลเมตร วันละ 2 รอบ
เป็ นเงิน 219.56 บาท ต่อวัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 1,000 บาท ต่อวัน
รวมเป็ นเงิน 1,347.96 บาท ต่อวัน
2. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable cost) ได้แก่
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
คนละ 80
บาท
วันละ 2 รอบ รอบละ 45 คน
รวมเป็ นเงิน 7,200 บาท ต่อวัน
= ค่าใช้จา่ ยคงที่ + ค่าใช้จ่ายผันแปร
= 1,347.964 + 7,200
= 8,547.964 บาท ต่อวัน
ราคาต้นทุนหารต่อคน
= 8,547.964 / 90
= 94.97
บาท ต่อคน
ดังนั้น ถ้าหากต้องการกาไร 200 บาทต่อคน ให้บวกกาไรเข้ากับราคาต้นทุน
จะได้เป็ นราคาขายต่อคน
= 94.97 + 200
= 294.97
บาท ต่อคน
ดังนั้น ถ้ามีนกั ท่องเที่ยว 45 คน รายจ่ายทั้งหมด
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นัน่ คือราคาขายต่อคนที่มีกาไรแล้ว แต่โดยมากแล้วราคาขายส่ วนใหญ่จะขายด้วย
ตัวเลขที่น่าสนใจ การตั้งราคาในกรณี น้ ีสมมติวา่ เพิ่มราคาขึ้นมาเป็ น 299 บาท ฉะนั้นจะได้กาไร
ต่อหัวเท่ากับ
= 299 - 94.97
= 204.03
บาท ต่อคน
เพราะฉะนั้นถ้ามีลูกค้ารอบละ 45 คน 2 รอบต่อวัน จะได้กาไร = 204.03 x 45 x 2
= 18,362.7
บาทต่อวัน
พบว่าราคาขายที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวแบบ One day trip คือ 299 บาทต่อคน
จากการศึกษาของ ฉันทัช วรรถนอม (2559) ในการบวกกาไรเพิ่มต่อคนนั้น ต้องมี
ความเหมาะสมกับความเป็ นจริ งในตลาด เมื่อเทียบกับผูแ้ ข่งขัน มิเช่นนั้นจะทาให้ราคาขายสู ง
เกินไปจนไม่สามารถขายได้หรื อหากราคาต่าเกินไปจนมีกาไรเหลือเพียงเล็กน้อยก็จะไม่คุม้ ค่า
ซึ่ งจากการกาหนดกาไรของเราดังกล่าว ตามการวิเคราะห์แล้วผลโครงการไม่เหมาะสม

ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนของโครงการรถบัสไฟฟ้ า ในส่ วนนี้ดาเนินการ
เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุนของโครงการ โดยได้เอารายละเอียดของต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนมาจากงานวิจยั ของ ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) และมีการประมาณการรายรับ
ในแต่ละปี โดยคานวณจากอัตราค่าโดยสารในหัวข้อก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังนี้
ตารางที่ 8 รายละเอียดต้นทุนในการลงทุน (Investment cost) ในปี ที่ 0
รายการ
ค่ารถบัสไฟฟ้ า
ค่าต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรถบัสไฟฟ้ า
ค่าบารุ งรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
รวมต้นทุนในการลงทุนในปี ที่ 0

จานวน (บาท)
8,200,000
3,400,000
43,784
74,871
341,000
12,059,656
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จากตารางที่ 8 ในการดาเนินงานมี ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์และคนขับรถ คนละ 500 บาทต่อ
วัน จานวน 2 คน คิดเป็ นวันละ 1,000 บาท เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 341 วัน หรื อคิดเป็ นต้นทุนปี ละ
341,000 บาทต่อปี ค่าบารุ งรักษา 3 บาทต่อกิโลเมตร ในหนึ่งรอบเดินทางใช้ระยะทาง 21.4
กิโลเมตร เดินทางวันละ 2 รอบ เมื่อนามาคิดเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 341 วัน ทาให้มีตน้ ทุนสาหรับค่า
บารุ งรักษาเท่ากับ 43,784 บาทต่อปี และค่าเชื้ อเพลิง 5.13 บาทต่อกิโลเมตร ในหนึ่งรอบเดินทางใช้
ระยะทาง 21.4 กิโลเมตร เดินทางวันละ 2 รอบ เมื่อนามาคิดเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 341 วัน ทาให้มี
ต้นทุนสาหรับค่าบารุ งรักษาเท่ากับ 74,871 บาทต่อปี
ตารางที่ 9 รายละเอียดต้นทุนในการลงทุน (Investment cost) ในปี ที่ 1 ถึง 15
รายการ
ราคาแบตสาหรับรถบัสไฟฟ้ า ปี ละ
ค่าบารุ งรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
รวมต้นทุนในการลงทุนในปี ที่ 1 ถึง 7

จานวน (บาท)
1,000,000
43,784
74,871
341,000
1,459,656

จากตารางที่ 9 ในการดาเนินงานมี ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์และคนขับรถ คนละ 500 บาทต่อ
วัน จานวน 2 คน คิดเป็ นวันละ 1,000 บาท เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 341 วัน หรื อคิดเป็ นต้นทุนปี ละ
341,000 บาทต่อปี ค่าบารุ งรักษา 3 บาทต่อกิโลเมตร ในหนึ่งรอบเดินทางใช้ระยะทาง 21.4
กิโลเมตร เดินทางวันละ 2 รอบ เมื่อนามาคิดเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 341 วัน ทาให้มีตน้ ทุนสาหรับค่า
บารุ งรักษาเท่ากับ 43,784 บาทต่อปี และ ค่าเชื้ อเพลิง 5.13 บาทต่อกิโลเมตร ในหนึ่งรอบเดินทางใช้
ระยะทาง 21.4 กิโลเมตร เดินทางวันละ 2 รอบ เมื่อนามาคิดเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 341 วัน ทาให้มี
ต้นทุนสาหรับค่าบารุ งรักษาเท่ากับ 74,871 บาทต่อปี
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ตารางที่ 10 รายละเอียดรายรับต่อปี ในปี ที่ 1 ถึง 15
รายการ
ราคาที่นงั่ ละ 299 บาท ทั้งหมด 45 ที่นงั่ สองรอบการเดินรถนาเที่ยว

จานวน (บาท)
9,176,310

จากตารางที่ 10 ในส่ วนของรายรับ มาจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 341 วันต่อปี โดยในหนึ่ ง
วัน ให้บริ การวันละ 2 รอบ รอบละ 45 คน โดยมีอตั ราค่าบริ การที่คนละ 299 บาทต่อคน ทาให้มี
รายรับต่อปี เท่ากับ 9,176,310 บาทต่อปี
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายโดยคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ โดยมีวธิ ี การคานวณ
ดังนี้ (1)
NPV = ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

(1)

𝐵𝑡
= ผลประโยชน์จากโครงการในปี ที่ 1 ถึง 15
𝐶𝑡
= ค่าใช้จ่ายของโครงการในปี ที่ 1 ถึง 15
t
= ปี ของโครงการมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 15
n
= อายุของโครงการ 15 ปี
r
= อัตราดอกเบี้ยหรื อค่าเสี ยโอกาสของเงินทุนเท่ากับร้อยละ 12
หลักการตัดสิ นใจเพื่อการลงทุนในโครงการ
ถ้า
NPV > 0 คุม้ ค่าแก่การลงทุน
NPV < 0 ไม่สมควรลงทุน
NPV = 0 เท่าทุน
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ซึ่งจะมีสมการในการคานวณ NPV ดังนี้
NPV

=

-12,059,656
−1 +
18,806,961.38
(1+12%)4
41,956,924.21
(1+12%)7
65,106,887.04
(1+12%)10
88,256,849.86

NPV

(1+12%)13

= 220,110,985.77

−4,343,001.45

(1+12%)1

+
+
+
+

+

26,523,615.66
(1+12%)5
49,673,578.48
(1+12%)8
72,823,541.31
(1+12%)11
95,973,504.14
(1+12%)14

3,373,652.83
(1+12%)2

+
+
+
+

+

11,090,307.10

34,240,269.93
(1+12%)6
57,390,232.76
(1+12%)9
80,540,195.59

(1+12%)3

+

+
+
+

(1+12%)12
103,690,158.42
(1+12%)15

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ผลตอบแทนเป็ น
ร้อยละ ซึ่ งแสดงถึงอัตราความสามารถของเงินทุนที่ทาให้ผลประโยชน์คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายเมื่อคิด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยมีวธิ ี การคานวณดังนี้
IRR คือ r ที่ทาให้ IRR คือ r ที่ทาให้ = ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

=0

หลักการในตัดสิ นใจลงทุนมีดงั นี้
IRR > r คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR < r ไม่คุม้ ค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR = r เสมอตัว
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ซึ่งจะมีสมการในการคานวณ IRR ดังนี้
IRR

=

−12,059,655.72
(1+IRR)0
11,090,307.10
(1+IRR)3
34,240,269.93
(1+IRR)6
57,390,232.76
(1+IRR)9
80,540,195.59
(1+IRR)12

IRR

+

+
+
+
+

−4,343,001.45
(1+IRR)1

18,806,961.38
(1+IRR)4
41,956,924.21

+
+

(1+IRR)7
65,106,887.04
(1+IRR)10
88,256,849.86
(1+IRR)13

+

(1+IRR)2
26,523,615.66

(1+IRR)5
49,673,578.48

+

+

3,373,652.83

+
+
+

(1+IRR)8
72,823,541.31

(1+IRR)11
95,973,504.14
(1+IRR)14

+

+

103,690,158.42
(1+IRR)15

= 63.74%

ตารางที่ 11 กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย การคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) และอัตรา
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
(IRR)
ผลตอบแทนภายในของโครงการ
(IRR)
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายรับ

รายจ่ าย

9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310

12,059,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656

ผลตอบแทน
-12,059,655.72
-4,343,001.45
3,373,652.83
11,090,307.10
18,806,961.38
26,523,615.66
34,240,269.93
41,956,924.21
49,673,578.48
57,390,232.76
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ปี ที่

รายรับ

รายจ่ าย

10
11
12
13
14
15

9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
NPV
IRR
อัตราคิดลด (Discount rate)
หมายเหตุ: หน่วย: บาท

1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656

ผลตอบแทน
65,106,887.04
72,823,541.31
80,540,195.59
88,256,849.86
95,973,504.14
103,690,158.42
220,110,985.77
63.74%
12%

จากตารางที่ 11 พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ หาได้จากผลรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย โดยกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate) เท่ากับร้อยละ 12
ผลการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 15 โครงการมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present
Value: NPV) เท่ากับ 220,110,985.77 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวกและมีค่ามากกว่าศูนย์ จากตารางพบว่า
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 63.74 ซึ่ งมีค่า
มากกว่าผลตอบแทนขั้นต่าร้อยละ 12 ดังนั้นโครงการนี้คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอ
โครงการ
อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit cost ratio: BCR) คือ มูลค่าปั จจุบนั ของ
ผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม
BCR

=

=

PV of benefits
PV of cost
Ct
(1+r)t
Ct
∑n
t=1(1+r)t

∑n
t=1
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หลักการตัดสิ นใจลงทุน โดยใช้ BCR มีอยูว่ า่ ณ ระดับอัตราส่ วนลด: r ที่กาหนดให้
ถ้า
BCR > 0 ยอมรับข้อเสนอโครงการ
BCR < 0 ปฏิเสธข้อเสนอโครงการ
BCR = 0 จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ไม่วา่ จะยอมรับหรื อปฏิเสธ
ข้อเสนอโครงการ
ซึ่งจะมีสมการในการคานวณ BCR ดังนี้
BCR =
BCR =

PV of benefits
PV of cost
62,498,603.92
22,001,173.06

BCR = 2.840694164
ตารางที่ 12 กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย มูลค่าปั จจุบนั และ อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อ
ต่อต้นทุน (BCR)
ต้นทุน (BCR)
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กระแสเงินสด
รายจ่ าย
รายรับ
12,059,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656

9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310

มูลค่ าปัจจุบัน
รายจ่ าย
รายรับ
12,059,655.72
1,303,264.04
1,163,628.61
1,038,954.11
927,637.60
828,247.86
739,507.02
660,274.12
589,530.47
526,366.49
469,970.08
419,616.14

8,193,133.93
7,315,298.15
6,531,516.21
5,831,710.90
5,206,884.73
4,649,004.22
4,150,896.63
3,706,157.70
3,309,069.38
2,954,526.23
2,637,969.85
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ปี ที่
12
13
14
15

กระแสเงินสด
รายจ่ าย
รายรับ
1,459,656
1,459,656
1,459,656
1,459,656
33,954,491.58

มูลค่ าปัจจุบัน
รายจ่ าย
รายรับ

9,176,310
9,176,310
9,176,310
9,176,310
137,644,650.00

374,657.27
334,515.42
298,674.48
266,673.64
22,001,173.06

BCR
หมายเหตุ: หน่วย: บาท

2,355,330.22
2,102,973.41
1,877,654.83
1,676,477.53
62,498,603.92
2.840694164

จากตารางที่ 12 พบว่าอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR)
หาได้จากมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม โดยกาหนดอัตรา
คิดลด (Discount rate) เท่ากับร้อยละ 12 ผลการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 15
โครงการมีอตั ราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 2.840694164 ซึ่ งมีค่ามากกว่าศูนย์ ดังนั้น
โครงการนี้ยอมรับข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
โดยมีระยะเวลา (เป็ นจานวนปี เดือน หรื อวัน) ที่กระแสเงินสดรับจากโครงการสามารถ
ชดเชยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุ ทธิ ตอนเริ่ มโครงการพอดี เนื่องจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จะมีลกั ษณะการลงทุนเพียงครั้งเดียวในปี แรก และให้ผลตอบแทนที่เท่ากันทุกปี
3,373,652.83−−4,343,001.45

PB = (
= 1.87 ปี

9,176,310

) + 1 ปี
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ตารางที่ 13 กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย และ ระยะเวลาคืนทุน (PB)
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7

รายรับ

8
9
10
11
12
13
14
15
PB
หมายเหตุ: หน่วย: บาท

9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00
9,176,310.00

รายจ่ าย
12,059,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72
1,459,655.72

ผลตอบแทน
-12,059,655.72
-4,343,001.45
3,373,652.83
11,090,307.10
18,806,961.38
26,523,615.66
34,240,269.93
41,956,924.21
49,673,578.48
57,390,232.76
65,106,887.04
72,823,541.31
80,540,195.59
88,256,849.86
95,973,504.14
103,690,158.42
1.87

จากตารางที่ 13 พบว่าระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หาได้จาก ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนเริ่ มแรกหารด้วยผลประโยชน์สุทธิ เฉลี่ยต่อปี ได้เท่ากับ 1.87 ปี หรื อคิดเป็ นประมาณ 1 ปี
กับอีก 9 เดือน ซึ่ งระยะเวลาคืนทุนอยูใ่ นระยะเวลาที่ดี ดังนั้น โครงการนี้มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในหลักเกณ์การตัดสิ นใจแบบต่าง ๆ ได้ผล
การวิเคราะห์ พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่าเท่ากับ 220,110,985.77 ซึ่ งมีค่าเป็ นบวกและมีค่า
มากกว่าศูนย์ ทาให้ตดั สิ นใจลงทุนในเกณฑ์น้ ี อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ

44
ร้อยละ 63.74% มีคา่ มากกว่าผลตอบแทนขั้นต่าร้อยละ 12 ดังนั้นโครงการนี้คุม้ ค่าแก่การลงทุนและ
ยอมรับข้อเสนอโครงการในเกณฑ์น้ ี อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 2.84 ซึ่ งมีค่า
มากกว่าศูนย์ ดังนั้น โครงการนี้ยอมรับข้อเสนอโครงการในเกณฑ์น้ ี และระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ
1.87 ปี หรื อคิดเป็ นประมาณ 1 ปี กับ อีก 5 เดือน ซึ่ งระยะเวลาคืนทุนอยูใ่ นระยะเวลาที่ดี ดังนั้น
โครงการนี้มีความคุม้ ค่าในการลงทุนสาหรับเกณฑ์น้ ี
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการ
เกณฑ์ การประเมิน
Net Present Value
Internal Rate of
Return
Benefit Cost Ratio
Payback Period

ผลการศึกษา หน่ วย
เกณฑ์ การตัดสิ นใจ
220,110,985.77 บาท NPV > 0 สมควรลงทุน
63.74
ร้อยละ IRR > r คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับ
ข้อเสนอโครงการ
2.84
เท่า BCR > 0 ยอมรับข้อเสนอโครงการ
1.87
ปี
ระยะเวลาที่ดี ดังนั้นโครงการนี้มีความ
คุม้ ค่าในการลงทุน

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบว่าการลงทุนยังคงมี
ความเป็ นไปได้หรื อไม่ เป็ นการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกณฑ์การ
ตัดสิ นใจเกิดความเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่าง 2 กรณี
กรณี ที่ 1 การวิเคราะห์ความอ่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลตอบแทนลดลง
ร้อยละ 20 ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที่และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานคงที่
กรณี ที่ 2 การวิเคราะห์ความอ่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานลดลงร้อยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทนคงที่และค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที่
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
กรณีศึกษา

NPV
(บาท)

กรณี ปกติ
220,110,985.77
กรณี ที่ 1 ผลตอบแทน
ลดลงร้อยละ 20
ขณะที่ ค่าใช้จ่ายใน
145,358,863.35
การลงทุนคงที่และ
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานคงที่
กรณี ที่ 2 ต้นทุนรายปี
ลดลงร้อยละ 10
ขณะที่ผลตอบแทน 226,056,314.74
คงที่และค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนคงที่

IRR
(ร้ อยละ)

BCR
(เท่า)

PB
(ปี / เดือน)

เกณฑ์ การ
ตัดสิ นใจ

63.74

2.84

1 ปี 8 เดือน

ลงทุน

48.06

2.27

2 ปี 8 เดือน

ลงทุน

64.97

2.98

1 ปี 9 เดือน

ลงทุน

จากตารางที่ 15 เมื่อนาผลการวิเคราะห์มาพิจารณาแล้ว จะเห็นได้วา่ กรณี ที่ผลตอบแทน
ต่อปี ลดลงถึงร้อยละ 20 โครงการนี้ก็ยงั มีความคุม้ ค่าในการลงทุน และในกรณี ที่มีตน้ ทุนรายปี ลดลง
ร้อยละ 10 จะทาให้โครงการนี้มีผลตอบแทนที่ดียงิ่ ขึ้น และใช้ระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างเร็ ว

การคาดการณ์ การลดปริมาณ CO2
เป็ นการคาดการณ์ที่คาดว่าจะลดปริ มาณ CO2 ในกรณี ที่มีผใู้ ช้บริ การรถบัสไฟฟ้ าเต็ม
จานวนที่นงั่ ที่ให้ได้ให้บริ การ แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยคานวณจากอัตราการปล่อย CO2 ของ
รถยนต์ประเภท SUV ขนาด 5 ที่นงั่ มีอตั ราการปล่อยมลพิษเท่ากับ 179 กรัมต่อกิโลเมตร
(สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2564)
ถ้าใน 1 วัน มีผใู้ ช้บริ การ 45 คน เทียบเท่ากับการใช้รถ SUV ขนาด 5 ที่นงั่ ทั้งหมด 9 คัน
ซึ่ งเทียบเท่ากับรถบัสไฟฟ้ า 1 คัน โดยในหนึ่งวันเดินทางเท่ากับ 21.4 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นใน
หนึ่งปี เดินทางทั้งหมด 341 วัน จะสามารถลดปริ มาณการปล่อย CO2 เท่ากับ
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=
=

(21.4 x 179 x 9) x 341
11,756.11 กิโลกรัมต่อปี หรื อ 11.76 ตันต่อปี

ซึ่ งถือว่าเป็ นการเริ่ มต้นที่ดี สาหรับในการทดลองนี้ในอนาคตถ้ามีจานวนรถบัสไฟฟ้ า
ให้บริ การมากขึ้นก็จะสามารถลดอัตราการปล่อย CO2 ได้มากยิง่ ขึ้น

บทที่ 5
อภิปรายและสรุ ปผล
งานวิจยั นี้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ า สาหรับการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไข
ปัญหาทางด้านการจราจร และมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีการนาแนวคิดเรื่ องรู ปแบบการเดินทาง
เพื่อการจัดนาเที่ยวมากาหนดขอบเขตในการวิจยั และใช้การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางการเงินเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนโครงการนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือเพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ (Feasibility study) ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับการท่องเที่ยว โดยสรุ ปผล
การวิเคราะห์และมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. การอภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
ปั ญหาทางด้านมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อมมาจากในหลาย ๆ ทาง เริ่ มมีการตระหนักถึง
ปั ญหา และวิธีการในการแก้ปัญหามากยิง่ ขึ้นโดยเริ่ มจากสิ่ งใกล้ตวั เช่น การขนส่ งที่นานาประเทศ
หรื อแม้กระทัง่ ประเทศไทย เริ่ มศึกษาทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้ าเพื่อแก้ปัญหามลพิษต่าง ๆ ที่กาลัง
ส่ งผลกระทบต่อโลกมากขึ้นเรื่ อย ซึ่ งในประเทศไทยได้มีการจัดทาโครงการเมืองอัจฉริ ยะหรื อ
Smart city ขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเป็ นอยูใ่ ห้มีความทันสมัยและยัง่ ยืนในทั้งหลาย ๆ ด้าน
แต่สิ่งที่งานวิจยั ชิ้นนี้ตอ้ งการนาเสนอคือการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการส่ ง หรื อการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบของยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อลดการกระจุกตัวบนท้องถนนและการปล่อยมลพิษ โดย
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนารถบัสไฟฟ้ ามาใช้ในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความนิยมซึ่ งทาให้
เกิดการรวมตัวกันของยานพาหนะขึ้น จึงพยายามที่จะหาวิธีการในการลดความแออัดและมลพิษ
ด้วยการนารถบัสไฟฟ้ ามาศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการในเขตพื้นที่ที่เป็ นหนึ่งในจุดที่ Smart
city ได้เริ่ มดาเนิ นการขึ้น นัน่ ก็คือ บริ เวณเทศบาลเมืองแสนสุ ข จังหวัดชลบุรี เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมจากคนจานวนมากจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่ งนารายได้มาให้กบั เขตท้องที่น้ นั ๆ แต่ในทาง
กลับกันก็มีผลกระทบทางด้านการจราจรที่คบั คัง่ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาการนารถบัสไฟฟ้ ามา
ให้บริ การการท่องเที่ยวแบบ One day trip เพื่อแก้ปัญหา โดยได้เริ่ มศึกษาจากคุณสมบัติและ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสาหรับรถบัสไฟฟ้ าขึ้น จากนั้นได้ทาการสารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
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ความนิยมในพื้นที่เทศบาลแสนสุ ข และทาการจัดเส้นทางการนาเที่ยวให้มีความเหมาะสมและใช้
ระยะทางในการเดินทางให้นอ้ ยที่สุดกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปในแต่ละจุดด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้การจัดเส้นทางแบบ Minimize total distance เมื่อทราบระยะทางที่ใช้
ในการเดินทางแล้ว ก็นาค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมากาหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม แล้วจึง
นาตัวเลขค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และผลตอบแทนมาคานวณหาความ
เป็ นไปได้ในการลงทุนเพื่อตัดสิ นใจในการลงทุน โดยดูจากเกณฑ์ที่ได้ต้ งั ไว้
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการพบว่า ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ า
นั้นจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสู งกว่ารถบัสประเภทอื่น และยังต้องมีตน้ ทุนทางโครงสร้าง
พื้นฐานสาหรับรถบัสไฟฟ้ า แต่ภาพรวมของต้นทุนในการดาเนินการมีค่อนข้างต่า จึงทาให้
โครงการนี้มีตน้ ทุนรายปี ค่อนข้างถูก และมีการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิน ดังนี้
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ หาได้จากผลรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่าย โดยกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate) เท่ากับร้อยละ 12 ผลการวิเคราะห์
งบกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 15 โครงการมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV)
เท่ากับ 220,110,985.77 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวกและมีค่ามากกว่าศูนย์ ดังนั้นโครงการนี้สมควรลงทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)เท่ากับร้อยละ 63.74
ซึ่ งมีค่ามากกว่าผลตอบแทนขั้นต่าร้อยละ 12 ดังนั้น โครงการนี้คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับ
ข้อเสนอโครงการ
อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) หาได้จากมูลค่าปั จจุบนั
ของผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม โดยกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)
เท่ากับร้อยละ 12 ผลการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 15 โครงการมีอตั ราส่ วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 2.84 ซึ่ งมีค่ามากกว่าศูนย์ ดังนั้นโครงการนี้ยอมรับข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หาได้จาก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มแรก
หารด้วยผลประโยชน์สุทธิ เฉลี่ยต่อปี ได้เท่ากับ 1.87 เดือน หรื อคิดเป็ นประมาณ 1 ปี 8 เดือน
ซึ่ งระยะเวลาคืนทุนอยูใ่ นระยะเวลาที่ดี ดังนั้นโครงการนี้มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
เมื่อนาผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการมาพิจารณาแล้ว จะเห็นได้วา่ กรณี ที่
ผลตอบแทนต่อปี ลดลงถึงร้อยละ 20 โครงการนี้ก็ยงั มีความคุม้ ค่าในการลงทุน และในกรณี ที่มี
ต้นทุนรายปี ลดลงร้อยละ 10 จะทาให้โครงการนี้มีผลตอบแทนที่ดียงิ่ ขึ้น และใช้ระยะเวลาใน
การคืนทุนค่อนข้างเร็ ว
สาหรับการคาดการณ์โดยคานวณจากอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์ประเภท SUV
ขนาด 5 ที่นงั่ มีอตั ราการปล่อยมลพิษเท่ากับ 179 กรัมต่อกิโลเมตร ถ้าใน 1 วัน มีผใู้ ช้บริ การ 45 คน
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เทียบเท่ากับการใช้รถ SUV ขนาด 5 ที่นงั่ ทั้งหมด 9 คันโดยในหนึ่งวันเดินทางเท่ากับ 21.4
กิโลเมตร เพราะฉะนั้นในหนึ่งปี เดินทางทั้งหมด 341 วันจะสามารถลดปริ มาณการปล่อย CO2
เท่ากับ 11,756.11 กิโลกรัมต่อปี หรื อ 11.76 ตันต่อปี
โดยสรุ ปแล้วโครงการนี้ยงั เหมาะสมแก่การลงทุน เพราะการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้น้ ี
คิดในกรณี ที่มีผใู้ ช้บริ การถึงร้อยละ 100 พบว่า ความคุม้ ค่ามีค่อนข้างสู ง ถึงแม้วา่ เราจะวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของโครงการ ที่มีผลตอบแทนลดลงถึงร้อยละ 20 ต่อปี โครงการนี้ก็ยงั คงมี
ความคุม้ ค่า อีกทั้งในระยะยาวการใช้รถบัสไฟฟ้ า จะสามารถลดปริ มาณการปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่ งแวดล้อมได้ในภายภาคหน้า

อภิปรายผล
สถานการณ์ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าในปั จจุบนั ยังคง มีตน้ ทุนในการลงทุนค่อนข้างสู ง
แต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ค่อนข้างต่า ซึ่ งในการใช้รถบัสไฟฟ้ ามีความเหมาะสม
กับในอนาคตที่นานาประเทศหรื อประเทศไทยเองให้ความสนใจในด้านนี้ เพราะจะก่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนแก่สิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ เพราะหนึ่งโครงการที่มีในโครงการ Smart city คือ Smart
mobility หรื อการเดินทางและขนส่ งอัจฉริ ยะ หมายถึง เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่ ง
อัจฉริ ยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่ งและ
การสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ ง รวมถึงเป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย (สานักงานเมืองอัจฉริ ยะประเทศไทย, 2563)
จากการวิจยั ในเรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั ได้นามาอภิปรายเพื่อสรุ ปเป็ นข้อยุติให้ทราบถึงข้อเท็จจริ ง
โดยมีการนาเอาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุนหรื อขัดแย้งได้ ดังนี้
นอกจากนี้มีงานวิจยั ที่ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการรถบัสไฟฟ้ า
สาหรับการท่องเที่ยวในเมืองอัจฉริ ยะ มีความคุม้ ค่าแก่การลงทุน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) ศึกษาการประเมินความคุม้ ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาระบบ
การเดินรถโดยสารไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยาง กรณี ศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า รถบัสไฟฟ้ า และ
รถบัสไฟฟ้ าโทรลลีลอ้ ยางให้ผลประกอบการที่นอ้ ยกว่ารถบัสดีเซล เพราะต้องมีการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริ การ แต่ก็ยงั คงมีความคุม้ ค่าในการจัดเดินรถเป็ นในบางเส้นทาง
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้ าสาหรับ
การท่องเที่ยงเพื่อตอบรับการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ” ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
ครั้งต่อไป หรื อนาไปประยุกต์ใช้ดงั นี้
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ต้นทุนที่ทางผูล้ งทุนต้องแบกรับ ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นส่ วนของต้นทุน
เริ่ มแรกทั้งในส่ วนของ รถบัสไฟฟ้ า หรื อโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรองรับการใช้งานรถบัสไฟฟ้ า
ปั จจุบนั ยังคงมีราคาที่สูง ถ้ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ตน้ ทุนทางด้านต่าง ๆ มีราคาต่ากว่านี้
เพื่อเพิม่ ความคุม้ ค่าในการลงทุน แต่ก็แลกมาด้วยกับต้นทุนในการดาเนินงานที่ค่อนข้างถูก
บารุ งรักษาถูก ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงต่า ทาให้ลดรายจ่ายในโครงการไปได้มาก เมื่อเทียบกับรายรับแล้ว
มีความคุม้ ค่ามาก และตัวแปรสาคัญที่ทาให้เกิดความคุม้ ค่าเลยคือรู ปแบบในการเดินรถ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะให้มีการวิจยั เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการใช้รถบัสไฟฟ้ าสาหรับ
การขนส่ งสาธารณะ
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