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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ ถือวาเปนปจจัยสําคัญหลักปจจัยหนึ่งตอ
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ การเพิ่มศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพรอมทางดานเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง และเอ้ืออํานวยตอการ
บรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาในทุกๆดานของประเทศ ปจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (ทองเท่ียว) กอใหเกิดการเจริญเติบโตของ
เมืองอยางรวดเร็ว มีการใชพลังงานในภาคเศรษฐกิจตางๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงลวนกอใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ และปญหาดานส่ิงแวดลอม จากรายงานคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานประจําป พ.ศ. 
2556-2557 คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานในภาพรวมของประเทศไทย ถูกจัดอยูในลําดับท่ี 61 ตํ่ากวา 
ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย ซ่ึงอยูในอันดับท่ี 5 และ 25 ตามลําดับ รวมทั้งคุณภาพของ
โครงสรางพื้นฐานทางถนน รถไฟ ทาเรือสนามบิน ถูกจัดอยูในลําดับท่ีตํ่ากวาประเทศสิงคโปร และ
ประเทศมาเลเซีย กลาวคือ ทางถนนประเทศไทยอยูในลําดับที่ 42 ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร และ
ประเทศมาเลเซีย อยูในลําดับท่ี 7 และ 23 ตามลําดับ สวนคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟ 
ประเทศไทยถูกจัดลําดับท่ี 72 ตํ่ากวาประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียท่ีอยูในลําดับท่ี 10 และ 
18 ตามลําดับ ในสวนของโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางน้ํา และดานการขนสงทางอากาศ 
ไทยมีลําดับท่ี 56 และลําดับท่ี 34 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 
 

ประเทศ 
อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน 

ภาพรวม ทางถนน รถไฟ สนามบิน ทาเรือ 
สิงคโปร 5 7 10 1 2 
มาเลเซีย 25 23 18 21 24 
ไทย 61 42 72 34 56 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2557 
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จากอันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสรางพื้นฐานจาก World Economic Forum ประจําป 
พ.ศ. 2556 – 2557 แสดงใหเห็นไดวาโครงสรางพื้นฐานของไทยมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองเรง
ดําเนินการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเรงดวนเพื่อใหทัดเทียมกับนานา
ประเทศ ดังนั้นรัฐบาลตองทบทวน และเปลี่ยนแปลงความคิดในการวางแผนออกแบบกอสราง  
การใชงานและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานโดยคํานึงถึงการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถลด
ตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอยางยั่งยืน  
 

การกอสรางถนนในประเทศไทยถือเปนงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญและเปน
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล เพื่อใหสามารถรองรับกับการขยายตัวอยางรวดเร็วของระบบ โลจิสติกส 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมไปถึงการรองรับการเปดเสรีของกลุมอาเซียน ดังนั้นเพื่อให
การกอสรางถนนสามารถดําเนินการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ แลวเสร็จตามเปาหมายท่ีรัฐบาล 
กําหนด ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินสถานการณ การกอสรางทางดานแผนงานและตนทุน
ของการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนสามารถคมนาคมไดอยางสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว 
สามารถ ขนสงสินคาไดอยางสะดวก ทําใหประหยัดคาใชจายในการเดินทาง (กรมการปกครอง, 2541) 
รัฐบาลไดมีนโยบายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ โดยยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทจากเดิมผิวทางลูกรังเปนถนนลาดยาง 
หรือถนนคอนกรีต โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดําเนินการตามแผนนโยบายของกระทรวง 
มหาดไทย มีเปาหมายเรงรัดการกอสรางถนนลูกรังใหเปนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต ซ่ึงสอดคลอง 
กับนโยบายรัฐบาลดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึง ทําใหประชาชน 
ในสวนภูมิภาคทั่วประเทศมีถนนท่ีไดมาตรฐาน สามารถเดินทางขนสงสินคาและผลผลิตการเกษตร
ไดตลอดฤดูกาล มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตนทุนการเดินทางและการขนสงลดลง ซ่ึงจะชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสการสรางรายไดของประชาชนในชนบทไดอีกทางหนึ่งดวย 
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, กระทรวงมหาดไทย, 2555) 

 
ตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย เปนอีกหนึ่งตําบลในเขตชนบทท่ีตองการ 

ความชวยเหลือในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานถนนอยางเรงดวนจากรัฐบาลเชนกัน เนื่องจาก 
ปจจุบันเสนทางถนนของตําบลดานศรีสุข บางเสนทางยังเปนถนนลูกรัง เม่ือมีฝนตก หรือมีรถบรรทุก 
ส่ิงของท่ีมีน้ําหนักมากวิ่งผานบอยๆ สงผลใหถนนมีการชํารุดทรุดโทรม เปนหลุมเปนบอ มีน้ําขัง 
การสัญจรของประชาชนเกิดความไมสะดวก เดินทางลาชา และเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้น
ทางองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข จึงไดรองของบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทําการกอสรางและซอมแซมถนนคอนกรีตในคร้ังนี้ 
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รัฐบาลไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริม 
การกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหาร 
สวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2549 โดยไดกําหนด
เปนสัดสวนรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาล 
 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย มีหนาท่ี
รับผิดชอบ ดําเนินการจัดจาง รับเหมาโครงการการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 หมูบาน 
และซอมสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 หมูบาน รวมเปน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
8,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 1 บานดานศรีสุขงบประมา 1,900,000 
บาท 

 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานดอนขนุน งบประมาณ 700,000 

บาท 
 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานพรเจริญ งบประมาณ 3,590,000 

บาท 
 
 เนื่องดวยถนนภายในหมูบาน หมูท่ี 1,5 และ 9 ตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด
หนองคาย ถนนเกาเปนถนนลูกรัง เปนหลุมเปนบอซํ้ายังเกิดน้ําทวมในชวงฤดูฝนท่ีผานมาทําใหการ
สัญจรไปมาของชาวบานรวมถึงการขนสงสินคาทางการเกษตรเปนไปดวยความลําบาก จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองไดรับการแกไขโดยเรงดวนองคการบริหารสวนตําบลจึงเห็นควรสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใหกับหมูบานตอไป 
 

4. โครงการซอมสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานบางกอกนอย งบประมาณ 
2,000,000 บาท 
 

เนื่องดวยบานบางกอกนอย หมูท่ี 4 และบานดอนขนุน หมูท่ี 5 ตําบลดานศรีสุข  อําเภอโพธ์ิ
ตากจังหวัดหนองคาย มีถนนคอนกรีตเปนตัวเช่ือมสองหมูบานและชาวบานไดใชเสนทางดังกลาว
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ในการสัญจรไปมารวมถึงการขนถายสินคาทางการเกษตร ทําใหสภาพถนนคอนกรีตชํารุดเสียหาย 
ประกอบกับระยะเวลาท่ีใชงานมานาน เดิมเปนของทางหลวงชนบทและไดมีการถายโอนใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข ทางองคการบริหารสวนตําบลเองมีงบประมาณในการซอมบํารุง 
ในสวนนี้นอยแตละปเพียงแคไดซอมปะผิว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของชาวบาน ถาปลอยไวใน
ระยะยาวองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขเห็นวาจะทําใหสภาพถนนเสียหายไปมากกวานี้ องคการ 
บริหารสวนตําบลดานศรีสุขจึงเห็นควรกอสรางถนนคอนกรีตใหกับหมูบานตอไป 
 

จากการที่ไดทราบถึงสภาพปญหาภายในพื้นท่ีโครงการดานสภาพแวดลอมตลอดจนสภาพ
ความจําเปนในการใชถนนแลวนั้น จึงนําไปสูขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาเสนทางการคมนาคมภายในตําบลดานศรีสุขใหมีความสะดวกสบาย มีสภาพบริบทของสังคม 
ท่ีดียิ่งข้ึน และหลังจากการศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหาของพื้นท่ีในโครงการแลวนั้น ในชวงกอนมี
โครงการทางผูดําเนินงานไมไดทําการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการกอนมีการ
กอสรางถนน ผูศึกษาจึงมุงทําการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการสรางถนนคอนกรีต 
ของโครงการฯ เพื่อใหเกิดองคความรูและทักษะสามารถถายทอดความรู และพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนทองถ่ินตําบลดานศรีสุข ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ตนทุน ใหเกิดความคุมคาตอโครงการอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจชุมชน อีกท้ังการวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชนสามารถใชเปนเกณฑการตัดสินใจในการเลือกลงทุนจัดจางและการใหความชวยเหลือ
สนับสนุนจากภาครัฐ และเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรในดานตางๆ 
ท่ีมีอยูในตําบลดานศรีสุข ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาวิเคราะหตนทุน ผลประโยชน และความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรท่ีของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขท้ัง 4 โครงการ ไดแก  

 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานดานศรีสุข  

 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานดอนขนุน  
 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานพรเจริญ  
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4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานบางกอกนอย 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ท่ีทําหนาท่ีดูแลนโยบายพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข สามารถ
นําแนวความคิดในการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการฯ ใชพิจารณาเกณฑการ
ตัดสินใจที่จะยอมรับวาโครงการสามารถสรางผลประโยชนทางดานการประหยัดคาใชจายในการ
ใชรถ และการเดินทางแกประชาชนในทองถ่ินหรือไม 
 

นิยามศัพท 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้มีคําศัพทเทคนิคท่ีควรนยิามใหมีความชัดเจนดังนี ้
 

โครงการ หมายถึง โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเปนกลุม
ยุทธศาสตรท่ีเนนการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมุงสงเสริมใหฐานเศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกรงและขยายตัวไดอยางมีคุณภาพ โดยปรับฐานเศรษฐกิจต้ังแตระดับฐานรากถึงระดับมหภาค 
และมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกอยางรูเทาทัน บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง และมีภูมิคุมกันตอกระแส 
การเปล่ียนแปลงจากภายนอก ควบคูไปกับการรักษาสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน
ท้ังระดับมหภาคและระดับสาขา รวมท้ังการสรางความพรอมและพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีท่ีเนนการพัฒนานวัตกรรมและการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
 

เงินอุดหนุน หมายถึงงบประมาณเงินอุดหนุนของกรมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวง 
มหาดไทย จัดสรรมาใชในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชน 
โดยใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข เพื่อเปนการสงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 โดยไดกําหนดเปนสัดสวนรายไดที่รัฐบาล
จัดสรรใหแกองคการบริหารสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาล 
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จัดจาง หมายถึงการดําเนินการจัดจางผูรับเหมาในการกอสรางถนน ในการจัดซ้ือจัดจางนั้น 
ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซ่ึงการจัดซื้อจัดจางเปนกระบวนการที่ใหไดมาซึ่ง
พัสดุท่ีตองการ ท้ังในเร่ืองคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลงขาย เพื่อดําเนินงานใหบรรลุผล
สัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยจะกลาวถึงวา เม่ือองคการบริหารสวนทองถ่ินหรือสวน
ราชการไดกําหนดความตองการพัสดุและไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุแลว ผูจัดซ้ือ
จะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ในการ
จัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึงมีการสรางงานในชนบทกระจายรายไดแกราษฎรเนื่องจากราษฎร

มีรายไดจากการกอสรางถนนคอนกรีตทําใหเกิดการกระตุนการใชจายในทองถ่ินการมีงานทําใน
ชนบทชวยลดปญหาการอพยพแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองใหญซ่ึงกอใหเกิดเกิดกระแสเงินหมุนเวียน 
ในดานธุรกิจกอสรางและการขนสงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลซ่ึงมุงสงเสริมเศรษฐกิจระดับราก
หญาราษฎรมีความรูดานชางเพิ่มข้ึนเดินทางสะดวกรวดเร็วข้ึน ทําใหมีเวลาเหลือสําหรับการประกอบ 
อาชีพเสริมหรือดูแลสุขภาพมาตรฐานความเปนอยูและคุณภาพท่ีดีข้ึนสรางความสามัคคีมีความรูสึก
ในการเปนเจาของถนน 
 

 



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
 

1. แนวคิดในการประเมินโครงการ (เยาวเรศ ทับพันธ, 2551) 
 
เศรษฐศาสตร คือวิชาท่ีวาดวยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อตอบสนองความ

ตองท่ีไมจําเปนของมนุษย ซ่ึงทุกประเทศในโลกนี้ตางตองเผชิญกับการจํากัดของทรัพยากร (Scarcity) 
ท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อสรางสวัสดิการใหคนในประเทศ จึงไมสามารถ
ดําเนินไดทุกโครงการ ดังนั้นท้ังภาครัฐและเอกชนจึงตองตัดสินใจเลือกวาจะจัดทรัพยากรไปในการ
ดําเนินกิจกรรมใดบาง เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมหรือของตนเองใหไดมากท่ีสุด ประกอบกับยังมีกิจกรรมหรือ
โครงการอีกมากมายจึงตองมีการสูญเสียทางเลือกอ่ืนไป กอใหเกิดตุนทุนเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) ดังนั้นจึงตองมีการประเมินหรือวิเคราะหโครงการอยางรอบคอบเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกกิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึงในการประเมินโครงการประกอบไปดวยการประเมินหลาย
ดาน เชน การประเมินทางดานเทคนิค การประเมินทางดานการเงิน การประเมินทางดานสังคมและ
การเมือง การประเมินทางดานเศรษฐศาสตร การประเมินทางดานการจัดการ เปนตน ซ่ึงการประเมิน 
ในทุกดานลวนมีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการทั้งสิ้น แตโครงการของภาคเอกชนให
ความสําคัญในการประเมินโครงการทางดานการเงิน ในขณะท่ีโครงการของภาครัฐจะใหความสําคัญ 
กับการประเมินทางดานเศรษฐศาสตร  
 
2.  แนวคิดในการประเมินทางดานเศรษฐศาสตร  
  

การประเมินทางดานเศรษฐศาสตรมีความแตกตางจากการประเมินทางดานการเงินโดย
โครงการของภาคเอกชนจะใหความสําคัญกับการประเมินทางดานการเงินในขณะท่ีโครงการของรัฐ 
ใหความสนใจกับการประเมินทางดานเศรษฐศาสตร ท้ังนี้เนื่องจากเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการของภาคเอกชนคือแสวงหากําไร ภาคเอกชนจึงสนใจวาโครงการนั้นจะตองเสียเงิน
ลงทุนไปเทาใด ไดรายรับจากโครงการนั้นเทาใดและไดกําไรมากนอยเพียงใด เอกชนจึงดําเนิน
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โครงการภายใตฐานของบัญชี จุดยืนการทําบัญชีจะอยูท่ีเอกชนนั้นๆ แตจุดยืนของการประเมิน
โครงการทางดานเศรษฐศาสตรจะอยูท่ีสังคม เพราะโครงการของภาครัฐไมไดมีเปาหมายในการ
แสวงหากําไรที่เปนตัวเงิน และมีโครงการของรัฐเปนจํานวนมากท่ีไมมีการขายผลผลิตเพื่อนําเงิน
กลับเขาโครงการ หรือบางโครงการอาจมีผลผลิตท่ีสามารถซ้ือขายไดแตรัฐบาลมักจะใหบริการฟรี
หรือเก็บเงินเพียงเล็กนอย หรืออผลผลิตบางโครงการไมสามารถซ้ือขายได ซ่ึงมองทางดานเอกชน
แลวยอมจะไมทําโครงการดังกลาวเนื่องจากตองประสบกับการขาดทุน ดังนั้นถารัฐสนใจเฉพาะตัว
เงินเหมือนเอกชนแลว รัฐก็ยอมไมทําโครงการเชนกัน แตถาพิจารณาทางดานเศรษฐศาสตร โดย
มองวาหากการใชทรัพยากรในโครงการหน่ึงๆ นั้นกอใหเกิดประโยชนแกสังคม และคุมคากับทรัพยากร 
ท่ีใชไป รัฐก็ควรจะทําโครงการนั้นๆ 
 

ดังนั้น ในการประเมินโครงการตามแนวเศรษฐศาสตร ผูประเมินจะตองรวบรวมวาสังคม
จะตองสูญเสียทรัพยากรในการผลิตหรือตนทุนของโครงการนั้นๆ มากนอยเพียงใดและผลผลิตของ
โครงการนั้นๆ ใหผลตอบแทนและผลประโยชนตอสังคมอยางไร สิ่งที่สูญเสียที่นักเศรษฐศาสตร
สนใจ ไดแก ทรัพยากรของประเทศไมวาจะเปนท่ีดิน แรงงาน ปจจัยทุน ตลอดจนปจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
สวนผลตอบแทนหรือผลประโยชนก็คือความพึงพอใจท่ีไดรับจากผลผลิตของโครงการ ความอยูดี
กินดีของประชาชนซึ่งไมใชตัวเงิน ดังนั้นเปาหมายของการประเมินทางดานเศรษฐศาสตรก็เพื่อ
ประเมินผลประโยชนสุทธิท่ีไดจากโครงการหรือกําไรของสังคม ซ่ึงกําไรในท่ีนี้ไมใชกําไรในรูป
ของเงิน อีกท้ังตนทุนและผลประโยชนของโครงการบางรายการอยูในการประเมินทางดานการเงิน
แตไมอยูในการประเมินทางดานเศรษฐศาสตร อยางไรก็ตามการประเมินผลประโยชนทางดาน
เศรษฐศาสตรก็จะตองประเมินตนทุนและผลประโยชนของโครงการออกมาในหนวยของนับเงินเพื่อ 
ใหสามารถเปรียบเทียบทรัพยากรที่สูญเสียไปกับความพึงพอใจท่ีสังคมไดรับจากโครงการนั้น 
 
3.  ทฤษฏีตนทุน – ผลประโยชน (Cost – Benefit Analysis: CBA) 
 

การวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุนของโครงการตางๆ ในปจจุบันนี้สวนใหญใชทฤษฏี 
ตนทุน – ผลประโยชน (Cost – Benefit Analysis: CBA) เพื่อชวยในการตัดสินใจในการลงทุน ซ่ึงเปน 
ทฤษฏีการวิเคราะหที่แพรหลายมากทั้งในธุรกิจเอกชนและการดําเนินงานของรัฐบาล (ประสิทธ 
ตงยิ่งศิริ, 2524) เนื่องจากความสามารถในการวัดตนทุนและผลประโยชนของโครงการ โดยอาศัย
ตัวเงินเปนมาตรฐานในการวัดทําใหสามารถเห็นไดอยางชัดเจน (นิพนธ พัวพงศกร, 2527) อันเปนท่ี 
ยอมรับในวงการธนาคาร ทังในและนอกประเทศ โดยใชเปนรูปแบบในการขอกูเงินลงทุนในกิจการ 
ตางๆ ซ่ึงทฤษฏีนี้สามารถยืดหยุนและใชกับโครงการท่ัวๆ ไปไดดวย 
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 ฉะนั้น การวิเคราะหเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในโครงการกอสรางและซอมแซมถนน องคการ 
บริหารสวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จะใชทฤษฏีการวิเคราะหตนทุน – 
ผลประโยชน ซ่ึงเปนทฤษฏีการวิเคราะหซ่ึงมีแบบแผนและพิจารณาไดละเอียดหลายแงมุม จึงทําให
การวิเคราะหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความจริงมากข้ึน เปนการพิจารณาโดยละเอียด ท้ัง
รายการตนและผลประโยชนของโครงการในแตละทางเลือก (วิวัฒน เมฆอรุณ, 2524) ซ่ึงทฤษฏีการ
วิเคราะหแบบนี้พัฒนามาจากหลักการแขงขันเสรี และระบุวาการลงทุนควรทําใหสวัสดิการหรือ
ผลประโยชนสุทธิของสังคมสูงข้ึน 
 
4.  รูปแบบการวิเคราะหโครงการ 
 

การวิเคราะหโครงการตางๆ ซึ่งใชทฤษฏีตนทุน – ผลประโยชนนั้น โดยทั่วไปจะใชใน
รูปแบบของการวิเคราะห 2 ดาน ซ่ึงแตละดานจะแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคหลักเกณฑในการ
ยอมรับ และการตัดสินใจท่ีแตกตางกันไปแมวาจะอยูบนพื้นฐานการวิเคราะหโดยใชทฤษฏีตนทุน – 
ผลประโยชนเชนเดียวกันก็ตาม รูปแบบการวิเคราะหโครงการที่ใชทฤษฏีตนทุน– ผลประโยชน
วิเคราะหมีดังนี้ 
 

4.1 การวิเคราะหทางดานการเงิน (Financial Appraisal) เปนการวิเคราะหในดานของเอกชน 
(Private Point of View) คือ พิจารราในดานตนทุนและผลประโยชนของเอกชน โดยใชราคาตลาด 
(Market Price) คํานวณคาดังกลาว โดยปรารถนาโครงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนแกธุรกิจท่ีสูง
ท่ีสุด โดยไมคํานึงถึงบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ในสังคม วาจะมีผลกระทบจากโครงการลงทุนนั้น
อยางไรบาง (บันลือ สุทธารมณ, 2524) 

 
4.2 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร (Economic Appraisal) เปนการวิเคราะหโดยพิจารณา 

ถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีจะเกิดตอระบบเศรษฐกิจถามีโครงการเกิดข้ึน ฉะนั้นปจจัยการผลิตตางๆ 
ของโครงการ ซ่ึงเปนตนทุนจะถูกกําหนดโดยใชหลักการตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
และผลประโยชนท่ีเกิดจากผลประโยชนท่ีแทจริง โดยวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน ณ ระดับ
ราคาท่ีแทจริงหรือราคาเงา (Shadow Price) สําหรับวัตถุประสงคในการวิเคราะหโครงการทางดาน
เศรษฐศาสตร คือการคํานวณหาประสิทธิภาพ (Efficiency) วาโครงการท่ีจะลงทุนนั้นใชทรัพยากร
ของประเทศใหเกิดประโยชนตอผลิตภัณฑมวลรวมเพ่ิมข้ึน เพื่อสนองความตองการของคนในประเทศ 
ไดมากนอยเพียงใด 
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 เนื่องจากการวิเคราะหโครงการใน 2 วิธีดังกลาว มีวัตถุประสงคในการวิเคราะหตางกัน 
ดังนั้นการประเมินตนทุนและรายไดของโครงการจึงแตกตางกัน ซ่ึงอาจแยกความแตกตางของการ
วิเคราะหโครงการในเชิงเศรษฐกิจและทางการเงินไดดังตารางท่ี 2 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจและ
ทางการเงิน เปนเทคนิคท่ีตองใชรวมกันเพื่อประเมินคาความคุมทุนของโครงการ โดยในทางปฏิบัติ 
การวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐกิจจะมีความสําคัญตอโครงการลงทุนในแงสาธารณะบริการ 
สวนการวิเคราะหโครงการทางการเงินจะดูฐานะการเงินวาเปนอยางไร ฉะนั้น โครงการที่ใชการ
วิเคราะหทางการเงิน มักเปนโครงการเอกชนเปนสวนใหญ  
 
ตารางท่ี 2  ความแตกตางของการวิเคราะหโครงการในเชิงเศรษฐกิจและทางการเงิน 
 

รายการ การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหทางการเงิน 
1. วัตถุประสงค วิเคราะหผลตอบแทนสุทธิของ

โครงการที่สังคมสวนรวมไดรับ 
วิเคราะหผลตอบแทนของเงินลงทุน
ของผูเปนเจาของทุน 

2. ราคา เปนราคาซ่ึงสะทอนมูลคาทาง
เศรษฐกิจท่ีแทจริง (Shadow Price) 

เปนราคาตลาด (Market price) 

3. อุดหนุนภาษี
และเงิน 

ภาษีถือเปนรายการเงินโอน แตการ 
อุดหนุนเปนการโอนเงินจากรัฐบาล 
ไปสูโครงการ 

ภาษีถือเปนตนทุนคาใชจายของ
โครงการ สวนการอุดหนุนเปน
รายรับของโครงการ 

4. ดอกเบ้ียท่ีเกิด
จากการใชทุน 

ไมแยกรายการดอกเบี้ยออกจาก
ผลตอบแทนของโครงการ 

ดอกเบ้ียของการลงทุนจะนําไปหัก
ออกจากผลตอบแทนของโครงการ 

5. อัตราคิดลด ตนทุนคาเสียโอกาสของทุน อัตราดอกเบ้ียจากการกูยืม 
ท่ีมา: Gittinger, 1982 
 
5.  แนวคิดในการวิเคราะหดานตนทุน – ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (Hussein, 1977) 
 

แนวคิดการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ดานตนทุนและผลประโยชนของการสรางถนน
ชนบท หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกแนวความคิดจากบทความและหนังสือของ
นักเศรษฐศาสตรบางทาน ท่ีมีเนื้อหาบางสวนเหมาะสมกับการศึกษาดังนี้ 
 

แนวคิดของ Husseinไดทําการศึกษาความเปนไปไดในโครงการสรางถนนในประเทศกําลัง
พัฒนาตางๆ โดยไดทําการศึกษาถึงผลทางตรงและทางออมของตนทุน และผลไดของโครงการสราง 
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ถนนใหญ รวมท้ังโครงการขยายถนนสายตางๆ ท่ีมีอยูแลว ตลอดจนการบํารุงรักษาถนน โดยทําการ
แยกวิเคราะหตนทุนและประโยชนออกจากกันดังนี ้

 
5.1 ตนทุนโครงการ (Project Cost) ประกอบไปดวย ตนทุนในการวางแผนโครงการ การ

กอสราง การบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพดี ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 
 5.1.1 ตนทุนในการวางแผนโครงการ (Planning Cost) จะประกอบไปดวยคาใชจายใน
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ คาจางผูชํานาญการ คาประเมินผลโครงการ ฯลฯ ซ่ึงการคํานวณ 
ตนทุนนี้จะคํานวณคาตัวเลขท่ีไดจากอัตราคาจางแรงงาน เงินเดือน และคาใชจายตางๆ ของบุคลากร 
และในการคํานวณบางคร้ังอาจตองมีการใชราคาเงา (Shadow Price) เขามาเกี่ยวของดวย เนื่องจาก
ความไมสมบูรณของตลาด โดยปกติแลวตนทุนดานนี้จะมีมูลคาในชวง 2.5% ของราคากอสราง
ท้ังหมด 
 
 5.1.2 ตนทุนคากอสราง (Building Cost) เปนตนทุนที่สําคัญที่สุดของโครงการ โดย 
รวมเอางานหลายๆ ดานไวคือ งานดิน งานดานโครงสราง งานขนสงส่ิงกอสราง และส่ิงสาธารณูปโภค 
ตางๆ ตลอดจนตนทุนแนะนําในดานการกอสราง 
 
 5.1.3 ตนทุนคาบํารุงรักษาถนน (Maintenance Cost) คาใชจายดานนี้จะมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศของทองถ่ินนั้นๆ การออกแบบถนน ความคับค่ังของจราจร ซ่ึงตัวเลข
มูลคาการบํารุงรักษานี้ เปนการยากท่ีจะหาคาท่ีแนนอนตายตัวได ดังนั้น Hussein จึงเสนอใหใช
อัตราปละ 1% ของคากอสรางแทน 
 
 5.1.4 ตนทุนทําเลที่ดิน (Site Cost) เนื่องจากราคาท่ีดินไมไดถูกําหนดโดยระดับอุปสงค 
และอุปาทานโดยตรง (อาจมีระบบภาษีเขามาเกี่ยวของดวย เนื่องจากมีการแทรกแซงของรัฐ) การคํานวณ 
ตนทุนประเภทนี้ จึงใชระบบราคาเงาในการเขาคิดคํานวณแทน ซ่ึงราคาเงานั้นจะใชราคาของตนทุน
คาเสียโอกาสของท่ีดิน ของเจาของท่ีดินท่ีถูกเวนคืน (opportunity Cost) ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก
แนวคิดดานความเปนไปไดในการผลิต กลาวคือ ภายใตขอสมมุติท่ีวาปจจัยการผลิตมีอยูอยางจํากัด 
และมีการใชปจจัยการผลิตอยางเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ เม่ือปจจัยการผลิตชนิดหนึ่งถูกนําไปผลิต
สินคาชนิดอ่ืนๆ หมดไป สวนดานการคิดคํานวณตนทุนนี้อาจยุงยากซับซอน และมีหนทางทําได
หลายวิธี ซ่ึง Husseinไมไดกลาวไวในบทความของเขา 
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5.2 ผลประโยชนของโครงการ (Project Benefits or Income Approach) จากการวิเคราะห
ของ Husseinพบวาโครงการหน่ึงๆ จะประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือผลสุทธิของโครงการกอใหเกิดการ
เพิ่มข้ึนของรายไดประชาชาติ ซ่ึงวิธีการวัดนั้นต้ังอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหวาง ผลตอ
รายไดประชาชาติอันเปนผลมาจากการใชถนนแบบเกาๆ และการเดินทางโดยถนนท่ีปรับปรุงใหม
แลว ซ่ึงตามแนวคิดของ Husseinนั้น ผลไดของโครงการประกอบไปดวย 
 
 5.2.1 การประหยัดคาใชจายในการใชรถ (Saving in Motor Vehicle Operating Cost) 
ในกรณีนี้มีการคิดคํานวณเปนการเปรียบเทียบระหวางถนนเกาและถนนใหม (สําหรับกรณีการ
ขยายถนน) โดยวิเคราะหคาใชจายตางๆ ของยานพาหนะในชวง 1 กิโลเมตร ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ
คาใชจายประกอบไปดวยผิวหนาของถนน ความลาดชัน สภาพยานพาหนะ ความเร็วในการขับข่ี 
อุปนิสัยของผูขับข่ี ตลอดจนสภาพลมฟาอากาศ ในการคิดคํานวณคาใชจายของยานพาหนะแบง
ออกไดเปน 2 วิธีคือ 
 
 ก) วิธีใชขอมูลแบบครอบคลุม (Overall Procedure) โดยใชขอมูลจํานวน
ยานพาหนะและคาใชจาย ของยานพาหนะประเภทตางๆ ท่ีมีการจัดเก็บไวแลวโดยหนวยงานท่ี
เกี่ยวของมาคิกคํานวณ หาคาใชจายของยานพาหนะเปรียบเทียบระหวางถนนเกาและถนนใหม 
 
 ข) วิธีเก็บขอมูลเปนรายบุคคล (Individual Measurement) โดยทําการจัดเก็บ
ขอมูลคาใชจายของยานพาหนะประเภทตางๆ จากเจาของยานพาหนะเปนรายบุคคล 
 
 วิธีท่ีสองเปนวิธีท่ีนาจะเปนไปไดมากกวาในทางปฏิบัติ ท้ังนี้เพราะสะดวกในการจัด 
เก็บขอมูลและไดขอมูลท่ีใกลเคียงสภาพพื้นท่ีท่ีทําการศึกษามากท่ีสุด 
 
 การประหยัดคาใชจายในการใชรถนั้น Hussein ไดเสนอวิธีคํานวณคาบํารุงรักษายาน
พานะประเภทตางๆ ในชวง 1 กิโลเมตร เสียกอน ซ่ึงถาหากตัวเลขขอมูลไมมี อาจนําสมการการบริโภค 
(Consumption functions) ของธนาคารโลกท่ีเคยทําไวกับตัวเลขคาใชจายของรถเปนรายบุคคล โดย
แยกประเภทของยานพาหนะไวอยางละเอียดมาใช แลวนํามาเปรียบเทียบตัวเลขคาใชจาย ระหวาง
ถนนเกาและถนนท่ีปรับปรุงใหม ตอจากนั้นจึงคูณดวย 365 วัน จะไดเปนคาบํารุงรักษาเปรียบเทียบ
กันเปนรายป ซ่ึงตัวเลขท่ีแตกตางกันนั้นก็คือผลไดจากการประหยัดคาใชจายในการใชยวดยานพาหนะ 
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 5.2.2 การประหยัดเวลาในการเดินทาง (Saving in Time Cost) ในเรื่องนี้ Hussein
กลาววา เปนการยากท่ีจะวัดมูลคาของเวลาออกมาเปนตัวเลขท่ีแนนอนได ดังนั้น จึงตองใชวิธีตีคา
ของเวลาออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนได ดังนี้ ตองใชวิธีตีคาของเวลาโดยมีราคาของส่ิงอ่ืนๆ (เชน 
ราคาสินคา) เขามาประกอบเชน ในขบวนการผลิตสินคา ผลิตสินคาไดจํานวนเทากับเทาไรในชวง 
เวลาหนึ่ง แลวคิดคํานวณมูลคาของสินคาเหลานั้น ก็จะไดเปนมูลคาของเวลาในชวงนั้นๆ ดวย 
 

ในบทความของ Husseinไดเปรียบเทียบการคมนาคมขนสง ระหวางถนนเกาและถนนท่ี
ปรับปรุงใหม และกลาววาการคมนาคมขนสงติดตอระหวางกัน ท่ีสามารถทําไดสะดวกยิ่งข้ึน ทําให
เกิดการประหยัดเวลาได การใชระยะเวลาท่ีส้ันลงสามารถทําใหการคมนาคมขนสงทําไดมากเท่ียว
ยิ่งข้ึน ซ่ึงใน 1 หนวยของเวลาเม่ือขนสินคาไดมากข้ึนก็ยอมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในสินคาและสงผล
ให 1 หนวยของเวลานั้น ๆ มีคาเพิ่มตามไปดวย 
 
6.  การปรับลดมูลคาตามความเหมาะสมตลอดอายุโครงการ 
 

อายุโครงการ (Project Life) จะเร่ิมข้ึนเม่ือมีการกอสรางโครงการ และส้ินสุดเม่ือโครงการ
ไมสามารถที่จะใหผลประโยชนไดอีกตอไป โครงการจะใหผลประโยชนรายปนับต้ังแตปแรกของ
การดําเนินงานไปจนกระท่ังปสุดทายของระยะเวลาโครงการซ่ึงเรียกวาอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ 
(Economic Life of The Project) 

 
อัตราคิดลด (Discount Rate) ทําหนาที่สวนทางกับอัตราดอกเบี้ย ทําใหมูลคาตนทุนและ

ผลประโยชนของโครงการในอนาคตคิดกลับมาเปนมูลคาท่ีตํ่าลงของปจจุบัน การเลือกใชอัตราคิด 
ลดมีผลโดยตรงตอการคํานวณหาตัวช้ีวัดความคุมคาของโครงการ ท้ังนี้เพราะตนทุนและผลประโยชน 
ของโครงการกระจายตัวอยางไมมีแบบแผนเดียวกัน ถาหากอัตราคิดลดมีคายิ่งสูง คาปจจุบันของ 
ผลประโยชนก็ยิ่งมีคาตํ่า 
 
7.  ตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการ (Indicators of Project Worth) 
 

มีความสําคัญมากในการตัดสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธโครงการ หรือนํามาใชเปนเกณฑการ
ตัดสินใจในการลงทุน ท้ังนี้เพราะตัวช้ีวัดสามารถบอกไดวา โครงการมีความคุมคาในการลงทุนหรือไม 
และยังสามารถบอกใหทราบถึงลําดับความสําคัญของโครงการอีกดวย (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2540) 
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เม่ือมีขอมูลตนทุนและผลประโยชนของโครงการแลว ขอมูลจะถูกนํามาคํานวณหาคาตัวช้ีวัด 
ความคุมคาของโครงการ ตามการวิเคราะหแบบปรับคาของเวลา (Discount Measures of Project Worth) 
ซ่ึงมีอยู 3 วิธีดวยกัน ไดแก 
 

7.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 
 มูลคาสุทธิในปจจุบันของโครงการคือ ผลรวมของผลประโยชนสุทธิที่ไดปรับคาของ
เวลาแลวของโครงการ เพื่อวัดวาโครงการท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้นจะใหผลประโยชนคุมคาหรือมีกําไร 
ตอสวนรวมหรือไม กลาวคือ ถา NPV ท่ีไดออกมามีคามากกวา 0 หรือเปนบวก ก็เปนการ ลงทุนท่ี
คุมคา แตถา NPV ท่ีไดออกมามีคานอยกวา 0 หรือเปนลบ แสดงวาการลงทุนตามโครงการ นั้นจะ
ไมคุมคา เกณฑนี้จึงนํามาใชเพื่อชวยในการตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการได โดยมีสูตร
ในการคํานวณดังนี้ 
 
 NPV = PVB     =    PVC 
 หรือ 
 

  NPV = 
 

n

i 1 i)1( i
CtBt  

 
เม่ือ NPV คือ มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ  
 PVB  คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนเพิ่ม 
 PVC  คือ มูลคาปจจุบันของตนทุนเพิม่ 
 Bi คือ ผลประโยชนในปท่ี 1, 2, ….., n  
 Ci คือ คาใชจายในปท่ี 1, 2, ….., n  
 i  คือ อัตราดอกเบ้ียหรือคาเสียโอกาสของทุน 
 t  คือ ปของโครงการมีคาต้ังแต 1 ถึง n 
 n  คือ อายุโครงการ 
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7.2 อัตราผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
 

  = 
∑ Bt

1+i i
n
t=1∑ Ct

1+i i
n
t=1

 

 
เม่ือ Bt คือ ผลประโยชนในปท่ี t 
 Ct  คือ คาใชจายในปท่ี  
 t    คือ ปของโครงการซ่ึงมีคาต้ังแต 1 ถึง n  
  i    คือ อัตราดอกเบ้ียหรือคาเสียโอกาสของทุน 

 
7.3  อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

 
 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการคือ อัตราคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคา
เทากับ 0 อัตราที่กลาวถึงนี้ จะเปนอัตราความสามารถของเงินทุนท่ีจะกอใหเกิดรายไดคุมคากับการ
ลงทุนในโครงการนั้นพอดี หรืออีกนัยหนึ่งคือ หาอัตราสวนลดคาไหนท่ีจะทําใหคาปจจุบันสุทธิมี
คาเปน 0 เกณฑนี้จึงมีลักษณะคลายคลึงกับการหา NPV จะแตกตางท่ีเปล่ียนจาก i หรืออัตราดอกเบ้ีย 
ใน NPV มาเปน i หรืออัตราคิดลดใน IRR เกณฑการตัดสินใจคือ ถาคา IRR ท่ีคํานวณได สูงกวา
อัตราคิดลดก็ยอมรับโครงการนั้น ถาตํ่ากวาก็จะปฏิเสธโครงการ โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 
 

 EIRR คือ  i  ท่ีทําให   NPV = 
 

n

i 1 i)1( i
CtBt    =   0 

 
เม่ือ Bt  คือ ผลประโยชนในปท่ี t  
 Ct  คือ คาใชจายในปท่ี t  
 t คือ ปของโครงการซ่ึงมีคาต้ังแต 1 ถึง n  
 i คือ อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราคิดลด 
 

 หลักเกณฑการตัดสินใจวา โครงการมีความคุมคานาลงทุนทางเศรษฐกิจคือ EIRR 
(Economic Internal Rate of Return) มีคาสูง และตองสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเฉพาะ หรือคาเสียโอกาส
ของทุน 
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จากการตรวจสอบแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว นํามาประยุกตใชในการวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาโครงการ
กอสรางและซอมแซมถนน องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตากจังหวัดหนองคาย
วามีความคุมคาในการดําเนินกิจกรรมจากตนทุนท่ีตองลงทุนในการดําเนินงานกับผลประโยชนท่ี
ไดรับจากการดําเนินงานเพียงใด เพื่อท่ีจะเปนแนวทางใหกับหนวยงานราชการตางๆ ท่ีสนใจจะนํา
ระบบนี้ไปใช หรือปรับปรุงระบบโครงการของภาครัฐตอไป 

 
เกณฑนี้แสดงถึงอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของ

คาใชจายตลอดอายุของโครงการ คาใชจายในท่ีนี้ก็คือ คาใชจายท้ังทางดานตนทุน (Capital) คาใชจาย 
ในการดําเนินงานและคาบํารุงรักษา ซ่ึงหมายถึงคาใชจายท้ังส้ินท่ีไมมีการแบงแยกวาเปน คาใชจาย
ประเภทใด เกณฑท่ีใชในการตัดสินเลือกโครงการคือ BCR ท่ีมีคามากกวา 1 เนื่องจาก ถา B/C ratio 
มากกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนท่ีไดจากโครงการมีคามากกวาคาใชจายท่ีเสียไป โดยมีสูตรท่ี
ใชในการคํานวณดังนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

มนตรี เข็มทอง  (2548) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการกอสรางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 351 สายสามแยกเกษตร – ถนนสุขาภิบาลโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนจากการกอสรางทางหลวงแผนดิน หมายเลข 351 สายสามแยกเกษตร ถนน
สุขาภิบาล 1 ในการศึกษานี้ใชขอมูล 2 ประเภท คือ ขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ โดยการทดลองภาคสนาม เวลาท่ีใชในการเดินทางบนเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 351 ซ่ึงเปนเสนทางท่ีมีโครงการ และเสนทางส่ีแยกเกษตร มุงหนาวงเวียนหลักส่ี 
และวงเวียนหลักส่ีมุงหนาถนนสุขาภิบาล 1 ซ่ึงเปนเสนทางกอนมีโครงการ เพื่อใชประมาณความเร็ว 
ในการเดินทางบนเสนทางท้ังสอง และนําขอมูลท่ีไดมาใชในการวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะห
ตนทุน และผลตอบแทนของโครงการฯ โดยวิเคราะหตามหลักเกณฑท่ีใชในการประเมินโครงการ 
(NPV, BCR, IRR)  
 

ผลการศึกษาในคร้ังนี้พบวา มูลคาปจจุบันของเงินลงทุนมีคา เทากับ 2365.02 ลานบาท และ
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ.2547 จากมูลคาเวลาท่ีประหยัดได
มูลคาคาใชจายปจจุบันท่ีประหยัดไดจากการใชรถและมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจากการมีทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 351 เทากับ 3029.14 ลานบาท 2874.46 ลานบาท 3183.70 ลานบาท และ 3874.11 
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ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 664.10 ลานบาท 509.43 ลานบาท 818.67 
ลานบาท และ 1509.08 ลานบาท ตามลําดับ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit – Cost ratio: 
BCR) เทากับ 1.28 1.21 1.35 และ 1.64 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (internal 
rate of return: IRR) มีคาเทากับ 10.09 ดั้นนั้น โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีคุมคาแกการลงทุน 

 
ณิชมน มุสิกลัด (2549) ศึกษาเร่ือง ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร ของโครงการกอสราง 

ขยายทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา-จังหวัด 
กระบ่ี การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการ ในการกอสราง
ขยายทางหลวง 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร และเพื่อศึกษาความออนไหวของโครงการ โดยใช
หลักการวิเคราะหตนทุน – ผลประโยชน 

 
ผลการศึกษาพบวา ในกรณีฐาน คา NPV เทากับ 1,481 ลานบาท BCRเทากับ 2.77 และ IRR 

เทากับรอยละ 29.98 และผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการทั้ง 3 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ตนทุน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 20 ไดคา IRR เทากับรอยละ 25.88 กรณีที่ 2 ผลประโยชนลดลงรอยละ 20 ไดคา IRR 
เทากับรอยละ 25.04 และกรณีท่ี 3 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 20 และผลประโยชนลดลงรอยละ 20 ไดคา 
IRR เทากับรอยละ 21.48 ซ่ึงมีความคุมคาในการลงทุนทุกกรณี 

 
ภิญญาพัชญ สีหะวงษ (2553) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินตนทุน-ผลประโยชน ตามแนวทาง

เศรษฐศาสตร โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสินธุ-บ.นาไคร จ.กาฬสินธุ วัตถุประสงค 
หลักคือ ศึกษาการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนตามแนวทางเศรษฐศาสตรของโครงการกอสราง
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสินธุ-บ.นาไคร จ.กาฬสินธุ โดยพิจารณาประโยชนของโครงการท่ี
ไดจากกรณีมีโครงการ(With project)และไมมีโครงการ (Without project) ตลอดอายุโครงการ 20ป 
(พ.ศ.2554-2573) โดยใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และวิเคราะหตนทุน–
ผลประโยชน ในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวของโดยวิเคราะหขอมูลทางดานผลประโยชนของโครงการ ดวยโปรแกรม RCCE และนํามา
เปรียบเทียบ ตนทุน-ผลประโยชนของโครงการดวยเคร่ืองมือในการวิเคราะหอันไดแก NPV, BCR
และ IRR 
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ผลการศึกษาความคุมคาของการดําเนินโครงการดวยเคร่ืองมือตาง พบวากรณีพื้นฐานมูลคา
ปจจุบันสุทธิ 1.568 พันลานบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการเทากับรอยละ 
1.66 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 0.33 ซ่ึงสรุปไดวาในทางเศรษฐศาสตรแลวโครงการ
กอสรางทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสินธุ-บ.นาไคร จ.กาฬสินธุ ไมมีความคุมคาในการลงทุน 

 
พรรณธิดา เหลาพวงศักดิ์ (2556) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของ 

โครงการสามแยกทางหลวงหมายเลข 331 บานหนองคลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค 
เพื่อวิเคราะหตนทุน – ผลประโยชน และวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 
การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิใชการสํารวจปริมาณการจราจร และการสํารวจความเร็วในการใชเสนทาง 
แยกจากทางหลวงหมายเลข 7 และทางหลวงหมายเลข 7 ถึงทางหลวงหมายเลขที่ 3 และใชขอมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 
(BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
 

ผลการศึกษา พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันของมูลคาของการประหยัดคาใชจายในการใช
รถทากับ 209.3 ลานบาท มูลคาของการประหยัดเวลาในการเดินทางเทากับ 130.32 ลานบาท มูลคา
ของผลประโยชนเทากับ 339.68 ลานบาท และมูลคาปจจุบันของตนทุนเทากับ 105.99 ลานบาท 
จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 233.69 ลานบาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 3.20 
และอัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 35.9 แสดงวาโครงการนี้มีความคุมคาในการลงทุน 
 

มรกต คุมประสิทธ์ิ (2556) ไดศึกษาเร่ืองการประเมินความสําเร็จของโครงการการกอสราง
เพิ่มชองจราจรทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี – อําเภอกบินทรบุรี ตอน 1 มีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของโครงการกอสราง โดยพิจารณาจาก (1) ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเดนิทาง และความพงึพอใจตอการขยายชองจราจรฯ ตอผูใชทาง ผูประกอบการ และประชาชน 
(2) ความคุมคาและความออนไหวของโครงการ และทฤษฏี V.I.E. โดยขอมูลท่ีใชศึกษาเปนขอมูล
ทุติยภูมิท่ีเก็บรวบรวมขอมูลไวโดยกรมทางหลวง 
 

ผลการศึกษาพบวามีความพึงพอใจในภาพรวม ของผูใชทาง ผูประกอบการ และประชาชน 
อยูในระดับมาก แตมีบางประเด็นท่ีมีความพึงพอใจนอยกวาประเด็นอ่ืนไดแก สภาพความเรียบผิว
ถนน สภาพถนนบริเวณคอสะพาน ความเพียงพอของไฟฟาแสงสวาง และความปลอดภัยในการใช
เสนทาง ดานการวิเคราะหดัชนีของโครงการ ในกรณีพื้นฐานพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 392.80 
ลานบาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 2.63 และอัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 27.10 
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แสดงวาโครงการนี้มีความคุมคาในการลงทุน สําหรับการวิเคราะหความออนไวของโครงการกรณี
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตนทุน 20% ผลประโยชนเปลี่ยนแปลงไป 20% พบวาการลงทุนยังมีความ
คุมคาในทุกกรณี 

 
จากการวิจัยท่ีเกี่ยวของดังขอมูลขางตนท้ัง 5 เร่ือง ผูทําการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นถึง

ขอมูลท่ีแตกตางและคลายคลึงกันไดดังตารางท่ี 3 และ 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร กรณีการกอสรางถนน 
 

ประเด็นการศึกษา 
มนตรี 
(2548) 

ณิชมน 
(2549) 

ภิญญาพัชญ 
(2553) 

พรรณธิดา 
(2556) 

มรกต 
(2556) 

การวิจัยครั้งนี้ 

1. พื้นที่ทําการศึกษาการกอสรางถนน       
 - ศึกษาทางหลวงแผนดินหมายเลข 351 สายสามแยก  

เกษตร – ถนนสุขาภิบาล 
      

 - ศึกษาทางหลวงสายหลัก หมายเลข 4 ตอน อําเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา - จังหวัดกระบี่ 

      

 - ศึกษาทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสิน – บานนาไคร 
จ.กาฬสิน 

      

 - ศึกษาทางหลวงหมายเลข 331  บานหนองคลา           
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

      

 - ศึกษาทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี – อําเภอ
กบินทรบุรี ตอน 1 

      

 - ศึกษาทางหลวงชนบท  ตําบลดาศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก  
จังหวัดหนองคาย 

     

2. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห       
 - Net Present Value      

 - Benefit-Cost Ratio      

 - Internal Rate of Return      
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ตารางที่ 4  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการประเมินหรือวเิคราะหโครงการการกอสรางถนนที่มีอายุโครงการ 20 ป 
 

ประเด็นการศึกษา มนตรี 

(2548) 

ณิชมน 

(2549) 

ภิญญาพัชญ 
(2553) 

  พรรณธิดา 
 (2556) 

มรกต 

(2556) 

การวิจัย ครั้งนี้ 

1. อัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณ       

 - อัตราคิดลดรอยละ 6       

 - อัตราคิดลดรอยละ 12 
 

     

2. ประโยชนโครงการ       

 - การลดคาใชจายจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง      

 - การลดคาใชจายจากการประหยัดในการใชรถ      

 - การลดคาใชจายการรักษาพยาบาลจากการเกิด
อุบัติเหตุ 

      

 -การเพิ่มรายไดจากการจางงานประชาชนในพื้นที่
โครงการ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และวิธีการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อหาตนทุนและผลประโยชนของโครงการทางดานเศรษฐศาสตร 
โดยมีแนวทางในการวิเคราะหดังนี้      
 

1. ตนทุนของโครงการ (Project Cost) 
 
 1.1 ตนทุนทําเลทีด่ิน (Site Cost) 
 
 1.2 ตนทุนในการวางแผนโครงการ (Planning Cost) 
 
 1.3 ตนทุนคากอสราง (Building Cost) 
 
 1.4 ตนทุนคาบํารุงรักษาทาง (Maintenance Cost) 
 

2. ผลประโยชนของโครงการ (Project Benefits or Income Approach) 
 
 2.1 มูลคาของการประหยดัจากการใชรถ (Saving in Motor Vehicle Operating Cost) 
 
 2.2 มูลคาของการประหยดัในการเดินทาง (Saving in Time Cost) 
 

3. ความคุมคาของโครงการ (Indicators of Project Worth) 
 
 คํานวณหาคาตัวช้ีวัดความคุมคาของโครงการตามการวิเคราะหแบบปรับคาของเวลา 
(Discount Measures of Project Worth) ซ่ึงมีอยู 3 วิธี ดวยกัน ไดแก 
 
 3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
 
 3.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio) 
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 3.3 อัตราสวนผลตอบแทนภายใน (Economic Internal Ratio of Return) 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. ศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร เฉพาะโครงการกอสราง 
และซอมแซมถนน ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ท่ีได 
รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2556 ท้ังหมด 
4 โครงการไดแก   
 
 1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานดานศรีสุข  
 
 1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานดอนขนุน  
 
 1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานพรเจริญ  
 
 1.4 โครงการซอมสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานบางกอกนอย 
 

2. การคํานวณคาลงทุน และผลประโยชนของโครงการฯ กําหนดปท่ีเร่ิมดําเนินการศึกษา 
คือป พ.ศ. 2557 เปนปฐาน 

 
3. การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการฯ จะทําการวิเคราะหโดย

เปรียบเทียบคาใชจายและผลประโยชนในรูปของขอมูลทางเศรษฐศาสตร 
 
4. การวิเคราะหผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของโครงการฯ จะทําการวิเคราะหผลประโยชน 

2 ดาน คือ มูลคาของการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Travel Time Saving) และมูลคาของการ
ประหยัดคาใชจายจากการใชรถ (Vehicle Operating Cost Saving)   

 
5. คาใชจายในการใชรถและมูลคาเวลาของผูใชรถมีคาเทากัน ตลอดอายุโครงการโดยใช

คาใชจายในการใชรถ และมูลคาเวลาของผูใชรถในป พ.ศ. 2557 เปนปฐาน 
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6. ความเร็วท่ีใชในการเดินทางหลังจากมีโครงการฯ จะมีความเร็วเทากันทุกป ตลอดอายุ
โครงการ    

 
7. คาบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงการฯ มีคาบํารุงรักษาเทากันทุกป 

ตลอดอายุโครงการ 
 
8. ราคาท่ีดินท่ีใชในการประเมินราคาท่ีดินกอนมีโครงการฯ ไดแก ราคาเวนคืนท่ีดินเพื่อ

สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงการฯ ป พ.ศ. 2556 
 
9. อายุโครงการที่ใชศึกษาเทากับ 20 ป กําหนดตามชนิดของผิวจราจร โดยกรมโยธาธิการ 

ซ่ึงในคร้ังนี้ผิวจราจรเปนคอนกรีต 
 

10. อัตราคิดลดเทากับ 12.00 ในกรณีท่ีรัฐบาลเปนผูลงทุนโครงการจะคิดอัตราคิดลดเปน
รอยละ12 ซ่ึงเทากับอัตราดอกเบี้ยที่กูจากธนาคารโลก โดยกระทรวงการคลังไดเคยวาจางบริษัท
ตางชาติทําการศึกษาไว เปนอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
 

 



 

บทที ่3 
 

วิธีการวิจัย 
 
 การศึกษาโครงการกอสรางและซอมแซมถนนขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขท้ัง 
4 โครงการ ตามขอบเขตของการศึกษา มีรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการศึกษาแบงแยกตาม 
ลําดับดังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ขอมูลท่ีจะนํามาทําการศึกษาวิเคราะห สามารถแบงตามท่ีมาของขอมูลไดดังนี้ 
 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 
 เปนขอมูลท่ียังไมมีการเก็บรวมรวมขอมูลมากอนจะตองทําการเก็บขอมูลเอง ในการศึกษา 
จะทําการสอบถามประชากรในทองถ่ินท่ีศึกษา คือบริเวณ ถนนสายตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก 
จังหวัดหนองคาย โดยใชแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) จํานวน 350 คน ซ่ึงสุมเก็บขอมูลจากประชากร 
ในบริเวณพื้นท่ีกอสรางท้ัง 4 หมูบาน คือหมูบานดานศรีสุข หมูบานดอนขนุน หมูบานพรเจริญและ
หมูบานบางกอกนอย ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนประชากรทั้งหมด 2,627 คน หรือคิดเปน 903 ครัวเรือน 
(ภาคผนวก ข) โดยมีการหาจํานวนตัวอยางเพื่อใชในการทําแบบสอบถามสามารถคํานวณไดจาก
สูตรการคํานวณ กรณีท่ีประชากรมีจํานวนแนนอน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอย
ละ 95 ดังนี้ 

 
สูตรท่ีใชในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 

 

  n = 
N

1+Ne2 

 
เม่ือ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 
 N คือ ขนาดประชากร (จํานวนประชากรทั้งหมดในโครงการ คือ 2,627 คน) 
 E  คือ คลาดคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง (ปกตินิยมระดับความเช่ือม่ัน 95%) 
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ในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 
 

  n = 
2,627

1+ 2,627(0.05)2 

 
  n = 347.14    348 
 

ดังนั้นจะตองเลือกตัวอยางจาํนวน 350 ตัวอยาง 

 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 
 เปนขอมูลที่มีการรวบรวมจัดเก็บไวแลวโดยหนวยงาน ตางๆ เชน กรมทางหลวง 
กรมโยธาธิการ กรมพัฒนาชุมชน กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและองคการบริหารสวน
ตําบลดานศรีสุข รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีเหมาะสมกับการศึกษานี้  
 

ขอมูลดานตนทุน 
 

ขอมูลดานตนทุนทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการของการกอสรางและซอมแซมถนน 
จํานวน 4 โครงการ ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขนั้นเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน 
โครงการ ซ่ึงสามารถแบงลักษณะของการวัดมูลคา (Valuation) ไดดังนี้ 
 

1. ตนทุนในการกอสราง เปนคาใชจายประเภทเครื่องมือที่ใชในการกอสราง คาวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน โดยนําขอมูลมากจากองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
 

2. ตนทุนในการวางแผนและควบคุมของโครงการ เปนคาใชจายในการศึกษาความเปนไป
ได ของการวางแผนและควบคุมโครงการ ขอมูลจากเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
 

3. ตนทุนในการเวนคืนท่ีดิน ในการเวนคืนท่ีดินเพื่อสรางถนน แมวาในการกอสรางถนน
ชนบทนี้ ราษฎรจะยกที่ดินใหกับรัฐบาลเปนการบริจาคเพื่อสาธารประโยชนก็ตาม แตก็ถือวาเงิน
จํานวนนี้เปนเงินท่ีราษฎรสมควรจะไดรับจากทางราชการ เพื่อเปนการชดเชยรายไดท้ังหมดท่ีจะได 
รับจากผลิตภาพของท่ีดินในอนาคต (คาเสียโอกาส) การรวบรวมขอมูลนั้น จะทําการสํารวจราคา
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ท่ีดินท่ีมีการตัดผานถนน โดยการใชแบบสอบถามราคาท่ีดินในปท่ีมีการสรางถนนคือ พ.ศ. 2556 
ราคาเฉล่ียไรละเทาใด (ภาคผนวก ก) แลวนํามาคิดคาใชจายตามเนื้อท่ีของถนนท่ีสราง 

 
4. ตนทุนคาบํารุงรักษาถนน เปนคาใชจายที่ตองมีตลอดชั่วอายุของการใชงานถนน

เนื่องจากความสึกหรอเสียหายตางๆ ยอมตองเกิดข้ึนตลอดเวลาเชนกันนําขอมูลการบํารุงรักษาทาง
มาจากกรมทางหลวง 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 4โครงการ ขององคการบริหารสวนตําบล
ดานศรีสุขนี้ ถือวาเปนคาบํารุงรักษาทางปกติ คือ การบํารุงรักษาทางอยูเปนประจําเพื่อใหทางอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดดีผูใชถนนไดรับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับข่ี และปองกันมิให
เกิดความเสียหายลุกลามออกไป กรมทางหลวงไดกําหนดราคาซอมบํารุงทางปกติคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไวท่ี 6,000 บาท/กิโลเมตร/ป ซ่ึงเปนราคาท่ีสามารถนําไปใชในการประมาณการเพ่ือต้ังงบประมาณ
รายจายประจําปเพื่อการซอมบํารุงรักษาทางปกติของหนวยงานไดดังนั้นองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
จะทําการวาจางแรงงานในทองถ่ินเปนผูดูแลถนนให โดยปรับคาผลไดใหเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ
ตามสูตร ดังนี้ 
 

  pvM = 
M1

(1+r)1 + 
M2

(1+r)2 +… + 
M20

(1+r)20 

 
โดย  pvm คือ มูลคาปจจุบันของตนทุนคาบํารุงรักษาถนนในระยะเวลา 20 ป  

(พ.ศ. 2557-2576) 
 M1 คือ   คาบํารุงรักษาในแตละป  
 r คือ  อัตราคิดลด 12 % (=0.12) 

 
ขอมูลดานผลประโยชน 

 
ขอมูลดานประโยชนทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการของการกอสรางและซอมแซม

ถนน จํานวน 4 โครงการ ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข มีแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 
 
 
 



28 

  

มูลคาของการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Travel Time Saving) 
 

มูลคาเวลาในการเดินทาง หมายถึงมูลคา (ท่ีเทียบเทาเงิน) ท่ีตองสูญเสียไปกับการเดินทาง 
ซ่ึงมีความสําคัญในการประเมินผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ กลาวคือโครงการ หรือ มาตรการ
ทางดานการจราจรและขนสงทําใหสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางของทุกคนในสังคมได ซ่ึง
หาสามารถใชเวลาในการประหยัดไดดังกลาวไปดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ก็จะสามารถสรางมูลคาเพิ่ม 
ใหแกเศรษฐกิจสังคมได ดังนั้นผลประโยชนโดยตรงจากการปรับปรุงโครงขายถนนจะทําใหประหยัด 
เวลาในการเดินทางจะเกิดข้ึนแกผูเดินทางบนโครงขายท้ังหมด เพราะผลจากการปรับปรุงโครงการ
ถนนจะมีผลใหโครงขายคมนาคมท้ังระบบสามารถใชงานไดดีข้ึน ดังนั้นจะตองศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
กับมูลคาเวลาในการเดินทางในรายพ้ืนท่ี โดยท่ัวไปมูลคาเวลาของแตละบุคคลมีความแตกตางกันไป 
ตามสถานะภาพของแตละบุคคล และการประเมินมูลคาของการประหยัดเวลาในการเดินทาง จะตอง 
ประเมินมูลคาเวลาในการเดินทางเสียกอน ซ่ึงข้ันตอนในการประเมินมูลคาเวลาในการเดินทางมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. จํานวนประชากรผูใชเสนทาง ใชขอมูลจากแบบสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการฯ ซ่ึง
องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขไดมีการสํารวจสํามะโนครัวประชากรในป พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 
2556 (ภาคผนวก ก) โดยคํานวณเฉพาะประชากรในโครงการที่มีอายุระหวาง 15 - 59 ป ท่ีมีการ
ประกอบอาชีพและมีรายไดเทานั้น 

 
2. อัตราคาจางข้ันตํ่าของจังหวัดหนองคาย โดยผูศึกษาไดนําอัตราคาจางข้ันตํ่าตามนโยบาย 

ของรัฐบาลในป พ.ศ. 2556 เทากับ 300 บาทตอวัน โดยทอนรายไดเฉล่ียออกมาเปนรายไดตอหัวตอ
ช่ัวโมงของประชาชน 1 คน และปรับดวยขอมูลช่ัวโมงทํางานเฉล่ียของประชากรวัยทํางานในพ้ืนท่ี
ศึกษา ภายใตขอสมมติฐานวา 1 ปมี 365 วัน 

 
3. เวลาของการเดินทาง (ไป – กลับ) โดยกําหนดใหเปนมูลคาท่ีสามารถประหยัดไดตอคน 

ตอการเดินทางหนึ่งเท่ียว และระยะทางในการเดินทางในพ้ืนท่ีของการกอสรางถนนของโครงการ 
โดยนําขอมูลจากแบบสอบถาม(ภาคผนวก ก) ผูใชทาง และหรือประชาชนในโครงการฯ 

 
4. วิเคราะหมูลคาการประหยัดเวลาในการเดินทาง หามูลคาการประหยัดเวลาในการเดินทาง 

โดยเปรียบเทียบ ระหวางกรณีมีโครงการและกรณีไมมีโครงการ ซ่ึงผลความแตกตางดังกลาวจะเปน
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ผลประโยชนในดานการประหยัดเวลาในการเดินทางของผูใชรถ ตองคํานวณมูลคาปจจุบันของ
ผลไดจากการประหยัดเวลาในการเดินทางตลอด 20 ปโดยแทนคาลงในสูตร ดังนี้  
 

  pvT = 
T1

(1+r)1 + 
T2

(1+r)2 +… + 
T20

(1+r)20 

 
โดย  pvT คือ มูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดเวลาในการเดินทางใน

ระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2557-2576) 
 t คือ   มูลคาของเวลาท่ีประหยดัไดในแตละป 
 r คือ  อัตราคิดลด 12 % (=0.12) 

 
มูลคาของการประหยัดคาใชจายจากการใชรถ (Vehicle Operating Cost Saving) 
 

การประหยัดคาใชจายในการใชรถเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งในการประเมินผลประโยชน 
ดานเศรษฐกิจของโครงการ เพราะเปนตัวเลขผลประโยชนตอบแทนท่ีเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการลดคาใชจายในการใชยานพาหนะ เชน คาน้ํามันเช้ือเพลง คาน้ํามัน 
หลอล่ืน คายางรถยนต เปนตน ซ่ึงมูลคาของการประหยัดคาใชจายจากการใชรถ ไดมาเปรียบเทียบ
ผลตางระหวางมูลคาใชจายในกรณีไมมีโครงการกับกรณีมีโครงการ ซ่ึงในการประเมินคาใชจายใน
การใชรถ (Vehicle Operating Cost Saving) จะใชขอมูลตางๆดังตอไปนี้ 
 

1. ขอมูลพื้นฐาน 
 
 1.1 ยานพาหนะตัวแทน ประเภทยานพาหนะตัวแทนท่ีนํามาใชในการคํานวณในการ
คํานวณคาใชจายในคร้ังนี้จะนําขอมูลมาจากแบบสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการฯ (ภาคผนวก ก) 
ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยการสรางและซอมแซมถนน จํานวน 4 โครงการ  
 
 1.2 ลักษณะทางกายภาพของถนน จะพจิารณาในดานลักษณะทางเรขาคณติและสภาพ
ผิวทางซ่ึงไดขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
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2. ขอมูลดานราคา  
 
 ปจจัยทางดานราคาของตนทุนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใชยานพาหนะในการเดินทางนั้น 

แบงออกเปน 3 หลักไดแก 
 
 2.1 ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง จะใชขอมูลมาจากแบบสอบถามประชากรผูใชทางของโครงการ 
(ภาคผนวก ก) เพราะราคานํ้ามันเช้ือเพลิงในทองถ่ินมีราคาสูงกวาราคาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีเปนราคา
ทางการเงินของนํ้ามันเช้ือเพลิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดั้งนั้น ในการหาราคาทาง
เศรษฐศาสตรของน้ํามันเช้ือเพลิงของพื้นท่ีศึกษานั้น จึงตองทําการสอบถามจากผูใชงานจริง  
 
 2.2 ราคาน้ํามันหลอล่ืน ราคายางรถยนต และราคาบํารุงรักษายานพาหนะ ใชขอมูล
ปฐมภูมิจากแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) ประชาชนท่ีใชทางของโครงการกอสรางและซอมถนน 
จํานวน 4 โครงการขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
 

3. การวิเคราะหมูลคาการประหยัดคาใชจายจากการใชรถ 
 
 นําขอมูลดังกลาวขางตนมาคํานวณเพื่อหาผลไดจากการประหยัดคาใชจายในการใช

ยานพาหนะแตละประเภท โดยปรับคาผลไดใหเปนมูลคาปจจุบันสุทธิตามสูตร ดังนี้ 
 

  PvS = 
S1

(1+r)1 + 
S2

(1+r)2 +… + 
S20

(1+r)20 

 
โดย  pvT คือ คือมูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดคาใชจายในการใช

ยานพาหนะ ในระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2557-2576) 
 St คือ   ผลไดจากการประหยดัคาใชจายในการใชยานพาหนะในแตละป 
 r คือ  อัตราคิดลด 12 % (=0.12) 

 
การคํานวณราคาทางเศรษฐศาสตรสําหรับสินคาท่ีไมมีการซ้ือขายกันในตลาดโลกท่ีนํามา 

ใชเปนปจจัยการผลิตของโครงการจําเปนตองนํามาจําแนกประเภทรายการตนทุนการผลิตออกมา
เพื่อจะไดประยุกตใชหลักคาเสียโอกาสทางการคาทางออม ท้ังนี้ เพราะถึงแมวารายการตางๆ เหลานั้น 
จะไมมีราคาตลาดโลกก็ตาม รายการปจจัยการผลิตสวนใหญก็สามารถถูกประเมินได ณ ราคาตลาดโลก 
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หลักคาเสียโอกาสสามารถนํามาประยุกตใชไดโดยตรงกับแรงงานและท่ีดิน แมกระท่ังอัตราสวนลด
คาตางๆ ท่ีประเมินไดอยางเหมาะสมก็สามารถนํามาประยุกตใชกับโครงการอ่ืนๆ ได 

 
สําหรับปจจัยการผลิตและผลผลิตแตละประเภทนั้น คาแปรราคาเงา (Conversion factor: CF) 

สามารถถูกคํานวณข้ึนได โดยคา CF เปนอัตราสวนระหวางราคาเงาและราคาตลาดสําหรับรายการ
นั้นๆ ของโครงการ 
 

  CF = 
ราคาเงา
ราคาตลาด 

 
คาแปรราคาเงา (CF) นี้สามารถนํามาใชประเมินคาทรัพยากรจากราคาตลาดใหเปนราคาเงา 

ดังนั้น 
 

  มูลคาของราคาเงา = คาแปรราคาเงา (CF)  มูลคาของราคาตลาด 
 

การแสดงการใชคาแปรราคาเงาปรับคารายการตางๆ เพื่อหาราคาทางเศรษฐศาสตรของ
โครงการ จากราคาตลาดเปนราคาเงาสําหรับกระแสทรัพยากรอยางงาย สวนแรกของตารางแสดงงบ
ทรัพยากร ณ ราคาตลาด ซ่ึงจะถูกปรับคาดวย คาแปรราคาเงา จนไดสวนสุดทายคืองบทรัพยากร ณ 
ราคาเงา แตละรายการท่ีปรากฏในงบทรัพยากรจะถูกหักลดเปนมูลคาปจจุบัน กระแสทรัพยากร ณ 
ราคาตลาด ถูกหักลดคาโดยใชอัตราสวนลด ซ่ึงแสดงคาเสียโอกาสของการใชเงินลงทุน ณ ราคาตลาด 
(สําหรับกระแสทรัพยากร ณ ราคาเงานั้น อัตราสวนลดควรแสดงถึงคาเสียโอกาสของการใชเงินลงทุน 
ณ ราคาเงา) มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีแตกตางกันท้ังสองเกิดข้ึนเนื่องจากการใชคาแปรราคาเงาและอัตรา
สวนลดแตกตางกันแสดงดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  การคํานวณราคาทางเศรษฐศาสตร 
 

รายการ ตัวคูณประกอบ 
มูลคาทางการเงิน 1.000 
มูลคาทางการเงิน หลังหักภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7=1/1.07 0.9346 
ผลกําไรคิดเปนรอยละ 15 ของมูลคาลงทุนดังนั้นผลกําไร=
0.9346x0.15 

0.1402 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 
 

รายการ ตัวคูณประกอบ 
ผลกําไรคิดเปนรอยละ 15 ของมูลคาลงทุนดังนั้นผลกําไร=
0.9346x0.15 

0.1402 

ภาษีรอยละ 30 ของกําไร ดังนั้น ภาษีกําไร= 0.1402x0.30 0.0421 
มูลคาทางเศรษฐศาสตร (หักภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีกําไร) 
=0.9346-0.0421 

0.8925 

ท่ีมา: กรมทางหลวงชนบท, 2552 
 

การวิเคราะหความคุมคาของโครงการ 
 

หลังจากท่ีไดมูลคาเงินลงทุนและผลประโยชนทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการในแตละ
ปแลว กน็ํามาวิเคราะหภายใตสมมติฐานดงัตอไปนี ้
 

1. ชวงเวลาในการวิเคราะหโครงการเทากับ 20 ป นับตั้งแตเริ่มมีการดําเนินการกอสราง  
(พ.ศ.2557-2576) 

 
2. มูลคาซากของท่ีดินเทากับรอยละ 100.00 ของมูลคาท่ีดิน 
 
3. มูลคาซากของถนนในปที่ 20 เทากับรอยละ 50.00 ของมูลคาการกอสรางทางดาน

เศรษฐศาสตร ซ่ึงอางอิงจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีสวนใหญใช 
 

การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis) เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห 
โครงการโดยข้ันตอนของการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหโครงการ: ใชเกณฑการตดัสินใจแบบปรับคาของเวลาดังนี ้
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หลักเกณฑมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  
 

มูลคาปจจุบันสุทธิหมายถึงผลตางระหวางผลประโยชนและคาใชจายในปตางๆ เม่ือคิดเปน
มูลคาปจจุบันตลอดอายุโครงการโดยใชอัตราคิดลด (Discount Rate) ปรับใหเปนมูลคาปจจุบัน อาจ
หาไดจากสูตรตอไปนี้ 
 

NPV= B0-C0 + (B1-C1)
1+r

+ (B2-C2)
1+r 2 +…+ (Bn-Cn)

1+r n   

 
โดยท่ี Bt  คือ มูลคาของผลประโยชนจากโครงการท่ีเกิดข้ึนในปท่ี t 

 Ct  คือ มูลคาของตนทุนจากโครงการที่เกิดข้ึนในปท่ี t 
 r  คือ อัตราคิดลด (Discount Rate) 
 N คือ อายุของโครงการหรือปท่ีส้ินสุดอายุของโครงการ 
 

ในขณะท่ี Bt - Ct คือผลประโยชนสุทธิของโครงการท่ีเกิดข้ึนในปท่ี t เม่ือปรับใหเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด (Discount Rate) จะไดมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิในปท่ี t เม่ือ
โครงการมีอายุหลายปก็สามารถบวกมูลคาปจจุบันของผลประโยชนในแตละปเขาดวยกัน คาท่ีได
คือผลประโยชนสุทธิรวมตลอดอายุของโครงการ 

 
ในการพจิารณาโครงการหน่ึง มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ชวยในการตดัสินใจไดดังนี ้
 
ถา NPV มากกวา 0 ยอมรับโครงการ 

 
ถา NPV นอยกวา 0 ปฏิเสธโครงการ 

. 
ถา NPV เทากับ 0 แสดงวาการทําหรือไมทําโครงการนั้น ระบบเศรษฐกิจจะไมดีข้ึนหรือไม

มีการเปล่ียนแปลงแตอยางใด 
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หลักเกณฑอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ (Economic Internal of Return: EIRR)  
 

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ หมายถึง คาเสียโอกาสของเงินลงทุน
หรืออัตราสวนลด (Discount Rate) ท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนและมูลคาปจจุบันของ
คาใชจายเทากันพอดี สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
 ∑ Bt

(1+i)t =n
t=0 ∑ Ct

(1+i)t
n
t=0   

 
โดยท่ี  i คือ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

 
การตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับโครงการนั้น จะพิจารณาคา EIRR เปรียบเทียบกับอัตรา

คิดลดของสังคมซ่ึงอัตราคิดลดท่ีใชในการศึกษาเทากับรอยละ 12.00 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่เคยมี
การศึกษาถึงตนทุนของเงินลงทุนในประเทศไทย โดยธนาคารโลกและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังนั้นถาโครงการมีคา EIRRสูงกวา 12.00 แลว โครงการนั้นก็
อยูในเกณฑท่ียอมรับได เพราะถาอัตราผลตอบแทนของโครงการน้ันสูงกวาอัตราการตอบแทนข้ัน
ตํ่าท่ีสังคมยอมรับได สังคมยอมไดรับความพอใจเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามโครงการนั้นก็ให
ผลตอบแทนท่ีตํ่ากวาเกณฑท่ีจะยอมรับได 
 
หลักเกณฑอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลประโยชน 
ตอมูลคาปจจุบันของตนทุนท้ังหมด ซ่ึงแสดงไดดังสูตรตอไปนี้ 
 

B
C

= B0+ B1
(1+r)+

B2
(1+r)2

+ …+ Bn
(1+r)n

C0+ C1
(1+r)+ C2

(1+r)2
+ …+ Cn

(1+r)n
  

 
โดยการท่ียอมรับไดตามหลักเกณฑนี้คือ โครงการที่มีมูลคาปจจุบันของผลประโยชนมากกวา

มูลคาปจจุบันของตนทุน นั่นคือ โครงการจะเปนท่ียอมรับเม่ือ B/C มีคามากกวาหนึ่ง 
 

 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

สําหรับบทนี้จะเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และขอมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาในเร่ืองการศึกษาตนทุนและประโยชนในโครงการกอสราง 
และซอมแซมถนน ท้ัง 4 โครงการ ขององคการบริหารตําบลดานศรีสุขตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
โดยการวิเคราะหขอมูลจะดําเนินการเปนข้ันตอนตามวิธีการศึกษาท่ีไดนําเสนอไวเบ้ืองตน 
 

การวิเคราะหดานตนทุน 
 

การวิเคราะหตนทุนของโครงการฯ แบงตามลักษณะการวัดมูลคา (ฝายวางโครงการ กอง
วางแผน กรมทางหลวง) ไดแก 
 
ตนทุนจากการกอสราง (Construction Cost)  
 

ตนทุนจากการกอสราง (Construction Cost) คือ ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการกอสรางและซอมแซม 
ถนน ท้ัง 4 โครงการ ขององคการบริหารตําบลดานศรีสุขโดยตนการกอสรางประกอบดวยคาใชจาย
อยู 2 ประเภท คือคาใชจายทางตรง ไดแกคาวัสดุตางๆ และคาแรง อีกประเภทคือคาใชจายทางออม
หรือคาใชจายอ่ืนๆ ไดแก คาอํานวยการ ดอกเบ้ีย กําไร และภาษี ซ่ึงรวมกันในรูปของคาใชจายอ่ืนๆ 
โดยชางโยธาจะใชคา Factor F เพื่อความสะดวกในการประเมินราคากลางในการสรางถนนซ่ึงตนทุน 
ขางตนนี้จายเฉพาะในชวงเวลาของการกอสราง ในป พ.ศ. 2556 เทานั้น ดังนี้ 
 

1. คากอสราง โครงการถนนคอนกรีต หมูท่ี 1 บานดานศรีสุขดังตารางท่ี 6 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตรดังแสดงไว
ในตารางท่ี 6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6  รายการคากอสรางถนนคอนกรีต หมูท่ี 1 บานดานศรีสุข 
 

รายการ จํานวน หนวย 
คาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ

และแรงงานราคาหนวย จํานวนเงิน ราคาหนวย จํานวนเงิน 
1. คอนกรีต 570 ลบ.ม. 1,750.00 997,500.00 280.00 159,600.00 1,157,100.00 
2. ทรายรองพ้ืน 232 ลบ.ม. 150.00 34,800.00 20.00 4,640.00 39,440.00 
3. เหล็ก DB 12 มม. 189 เสน 215.00 40,635.00 10.00 1,890.00 42,525.00 
4. เหล็ก DB 16 มม. 18 เสน 325.00 5,850.00 20.00 360.00 6,210.00 
5. เหล็กตะแกรง Ø 4 
มม. 0.25*0.25# 

3,800 ตร.ม. 30.00 114,000.00 5.00 19,000.00 133,000.00 

6. ดินลูกลัง 189 ลบ.ม. 70.00 13,230.00 30.00 5,670.00 18,900.00 
7. ปายโครงการ 1 l.s     3,000.00 

รวมราคาคาแรงและคาวัสดุ 1,400,175 
คา FACTOR F (1.3574) 1,900,597.55 
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,900,000.00 

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข, 2556 
 

2. คากอสราง โครงการถนนคอนกรีต หมูท่ี 5 บานดอนขนุนดังตารางที่ 7 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตรดังแสดงไว
ในตารางท่ี 7 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7  รายการคากอสรางถนนคอนกรีต หมูท่ี 5 บานดอนขนนุ 
 

รายการ จํานวน หนวย 
คาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ

และแรงงานราคาหนวย จํานวนเงิน ราคาหนวย จํานวนเงิน 
1. คอนกรีต 210 ลบ.ม. 1,750.00 367,500.00 280.00 58,800.00 426,300.00 
2. ทรายรองพ้ืน 85 ลบ.ม. 150.00 12,750.00 20.00 1,700.00 14,450.00 
3. เหล็ก DB 12 มม. 70 เสน 215.00 15,050.00 10.00 700.00 15,750.00 
4. เหล็ก DB 16 มม. 7 เสน 325.00 2,275.00 20.00 140.00 2,415.00 
5. เหล็กตะแกรง Ø 4 
มม. 0.25*0.25# 

1400 ตร.ม. 30.00 42,000.00 5.00 7,000.00 49,000.00 

6. ดินลูกลัง 70 ลบ.ม. 70.00 4,900.00 30.00 2,100.00 7,000.00 

 



37 

  

ตารางท่ี 7 (ตอ) 
 

รายการ จํานวน หนวย 
คาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ

และแรงงานราคาหนวย จํานวนเงิน ราคาหนวย จํานวนเงิน 
7. ปายโครงการ 1 l.s     3,000.00 

รวมราคาคาแรงและคาวัสดุ 517,915 
คา FACTOR F (1.3574) 703,017.82 
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 700,000.00 

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข, 2556 
 

3. คากอสราง โครงการถนนคอนกรีต หมูท่ี 9 บานพรเจริญดังตารางท่ี 8 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตรดังแสดง
ไวในตารางท่ี 8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8  รายการคากอสรางถนนคอนกรีต หมูท่ี 9 บานพรเจริญ 
 

รายการ จํานวน หนวย 
คาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ

และแรงงานราคาหนวย จํานวนเงิน ราคาหนวย จํานวนเงิน 
1. คอนกรีต 1,080 ลบ.ม. 1,750.00 1,890,000.00 280.00 302,400.00 2,192,400.00
2. ทรายรองพ้ืน 445 ลบ.ม. 150.00 66,750.00 20.00 8,900.00 75,650.00
3. เหล็ก DB 12 มม. 360 เสน 215.00 77,400.00 10.00 3,600.00 81,000.00
4. เหล็ก DB 16 มม. 35 เสน 325.00 11,375.00 20.00 700.00 12,075.00
5. เหล็กตะแกรง Ø 4 
มม. 0.25*0.25# 

7,200 ตร.ม. 30.00 216,000.00 5.00 36,000.00 252,000.00

6. ดินลูกลัง 360 ลบ.ม. 70.00 25,200.00 30.00 10,800.00 36,000.000
7. ปายโครงการ 1 l.s     3,000.00

รวมราคาคาแรงและคาวัสดุ 2,652,125
คา FACTOR F (1.3574) 3,599,994.48
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,590,000.00

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข, 2556 
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4. คากอสราง โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีต หมูท่ี 4 บานบางกอกนอยดังตารางท่ี 9 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
ดังแสดงไวในตารางท่ี 9 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 9  รายการคาซอมแซมผิวถนนคอนกรีตหมูท่ี 4 บานบางกอกนอย 
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน หนวย 
ราคาวัสดุ-คาแรง-ตอหนวย รวมคาวัสดุ

และแรงงาน วัสดุ คาแรง รวม 
1 งานปรับปรุงโครงสรางทาง            
  1.1 ชุดรื้อผิวทาง (ขนทิ้ง) แลวบดทับ - ตร.ม. - 8.44 8.44 8.44 
  1.2 ชุดรื้อไหลทางเดิมแลวบดทับ - ตร.ม. - 10.03 10.03 10.03 
  1.3 เกลียปรับไหลทางเดิมแลวบดทับ - ตร.ม. - 10.03 10.03 10.03 
  1.4 หินคลุกบดอัดแนน - ตร.ม. 490.81 78.07 568.88 646.95 
  1.5 ลูกรังบดอัดแนน - ตร.ม. - - - - 
  1.6 Skin Patch - ตร.ม. 130.77 8.45 139.22 147.67 
  1.7 Deep Patch - ตร.ม. 66.23 13.16 79.39 92.55 
  1.8 งานแก soft - ตร.ม. - - - - 
2 งานผิวทาง       - - 
  2.1 Prime Coat - ตร.ม. - - - - 
 2.2 Tack Coat 3,300 ตร.ม. 7.54 5.39 12.93 42,669 
  2.3 ผิว Asphaltic Cncrete    - 
  -ผิว Asphaltic Cncrete (ปูบน Prime 

Coat) 
- ตร.ม. - - -  

  -ผิว Asphaltic Cncrete (ปูบน Tack 
Coat) 

3,300 ตร.ม. 225.47 9.82 235.29 776,457 

3 งานผิวไหลทาง   - - 
  3.1 Prime Coat - ตร.ม. - - - - 
  3.2 Tack Coat 1,120 ตร.ม. 7.54 6.39 13.93 15,602 
  3.3 ผิว Asphaltic Cncrete (ปูบน 

Prime Coat) 
- ตร.ม. - - - - 

  3.4 ผิว Asphaltic Cncrete (ปูบน Tack 
Coat) 

1,120 ตร.ม. 225.47 9.82 235.29 263,525 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน หนวย 
ราคาวัสดุ-คาแรง-ตอหนวย รวมคาวัสดุ

และแรงงาน วัสดุ คาแรง รวม 
4 งานตีเสนจราจร     - - 
  4.1 สีเทอรโม     - - 
  -สีขาว 112 ตร.ม. 250 20 270.00 30,240 
  -สีเหลือง 15 ตร.ม. 250 20 270.00 4,050 
5 งานปายโครงการ      3,000 
  รวมราคาคาแรงและคาวัสดุ 1,153,795.60 
  คา FACTOR F (1.3548) 1,563,162.28 
  รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000.00 

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข, 2556 
 

โครงการกอสรางและซอมแซมถนน ท้ัง 4 โครงการ ขององคการบริหารตําบลดานศรีสุข
เทากับ 8,190,000 บาท 

 
ตนทุนในการวางแผนและควบคุมงานของโครงการ 
 

โครงการกอสรางถนนชนบท คาใชจายดานนี้จะเปนคาใชจายทางตรง ท่ีใชจายในเฉพาะ
ชวงเวลาของการกอสรางในป พ.ศ. 2556 ในการวางแผนงาน การดูแลควบคุมการกอสรางการวาง 
แผนงาน การจัดทําเอกสารรายงานแผน และผลการดําเนินงาน การสํารวจวางแผนเพื่อการกอสราง 
คาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนตกอสรางและควบคุมงาน คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ของโครงการ 
ซ่ึงโดยปกติจะใชเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 3-4 คน ใชเวลาในการดําเนินงาน 6 เดือน ต้ังแตเดือน
เมษายน – ตุลาคม 2556 ประกอบดวย 

 
1. นายชางโยธา (ขาราชการ) จํานวน 1 คนเงินเดือน ๆ ละ 19,500 บาท 

 
2. นายชางโยธา (ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน)  เงินเดือน ๆ ละ 14,500 บาท 

 
3. เจาหนาท่ีธุรการ (ขาราชการ) จํานวน 1 คนเงินเดือน ๆ ละ 12,500 บาท 
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โดยคาใชจายในการวางแผนและควบคุมงานของโครงการ ท้ังหมดในระยะเวลา 6 เดือน 
แสดงในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10  คาใชจายในการวางแผนและควบตุมงานของโครงการ 
 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงินบาท 

1 เงินเดือนเจาหนาท่ี 279,000 
2 คาเบ้ียเล้ียง คาลวงเวลา ฯลฯ 30000 

รวมท้ังส้ิน 309,000 
ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข, 2556 
 
ตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดนิ 
 

ในการเวนคืนท่ีดินเพื่อสรางถนน ในสภาพความเปนจริงท่ีดินนี้จะเทากับศูนยหากคิดมูลคา
ทางการเงิน เนื่องจากเปนการบริจาคท่ีดินเพื่อสาธารณประโยชน โดยกรมโยธาธิการไมตองจายคา
เวนคืนใหกับราษฎรแตอยางใด แตในทางเศรษฐศาสตรถือวาเปนคาเสียโอกาสที่ทางราษฎรจะนํา
พื้นท่ีบริเวณนี้ไปกอใหเกิดรายได กอใหเกิดผลกระทบตอสวนรวมดวย กลาวคือกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอเศรษฐกิจโดยรวมของทองถ่ิน เพื่อเปนการชดเชยรายไดท้ังหมดท่ีจะไดรับจากผลิตภาพของท่ีดิน
ในอนาคต การรวบรวมขอมูลไดทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) ประชากรใน
ทองถ่ินเกี่ยวกับราคาท่ีดินในบริเวณท่ีถนนตัดผานในป พ.ศ. 2556 ปท่ีสรางถนน วาราคาไรละเทาใด 
เพื่อนํามาคิดคาใชจายตามขนาดพ้ืนท่ีท่ีใชในการสรางถนน และพบวาราคาท่ีดินบริเวณท่ีถนนตัดผาน 
อยูในชวงไรละ 59,000 – 75,000 บาทตอไร เฉล่ียไรละ 63,500 บาทตอไร ซ่ึงราคาท่ีดินโดยเฉล่ียนี้
แสดงใหเห็นถึงเงินทดแทนของที่ดิน ท่ีราษฎรสมควรจะไดรับจากทางราชการ เพื่อชดเชยรายได
ท้ังหมดท่ีราษฎรสมควรจะไดรับ ดังกลาว 
 

ในการซ้ือขายท่ีดินนั้นเปนการซ้ือขายเพียงครั้งเดียว ไมสามารถเวนคืนซ้ือท่ีดินผืนเดิมได
ในอนาคตอีก ดังนั้นคาใชจายสวนนี้จึงเปนคาใชจายคร้ังเดียว ในการคิดคํานวณคาเสียโอกาสของ
ท่ีดินท้ังหมดนี้ จึงคํานวณจากขนาดของท่ีดินท้ังหมดท่ีใชในการสรางถนนสายนี้ ซ่ึงจากขอมูลของ
องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขสามารถคํานวณเปนระยะทางท่ีทําการกอสรางไดดังนี้ 
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1. หมูท่ี 1 บานดานศรีสุขถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 950 เมตร 
 

2. หมูท่ี 5 บานดอนขนุนถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร  
 
3. หมูท่ี 9 บานพรเจริญถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1800 เมตร 
 
4. หมูท่ี 4 บานบางกอกนอยถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 

 
ถนนสายนี้มีระยะทางยาวท้ังส้ิน 3,600 เมตร หรือ 3.66 กิโลเมตร มีผิวหนากวาง 4.00 เมตร 

คิดเปนเนื้อที่ถนนเทากับ 3,660  4.00  =  14,640 ตารางเมตร หรือ 9.15 ไร (1 ไร = 1,600 ตารางเมตร) 
และคิดจากราคาเฉล่ียของท่ีดินท่ีสํารวจไดดังนี้ 
 
 ตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดิน = ขนาดของพื้นท่ีท้ังหมดท่ีใชสรางถนน  ราคาท่ีดิน ป 

พ.ศ. 2556 (ปท่ีสรางถนน) 
 
 พื้นท่ีท้ังหมดของถนน  = กวาง  ยาว 
 
  = 3,660  4  =  14,640 ตารางเมตร 
 
  = 9.15 ไร 
 

ราคาท่ีดิน ป พ.ศ. 2556 เฉล่ียไรละ 63,500 บาทตอไร 
 

ดังนั้น 
 
 ตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดิน = 9.15  63,500  
  = 581,025 บาท 
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ตนทุนจากการบํารุงรักษาทาง (Road Maintenance Cost)  
 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังโครงการกอสรางโครงการกอสรางและซอมแซมถนน ท้ัง 4 โครงการ 
ขององคการบริหารตําบลดานศรีสุขเกิดข้ึนและเปดใหบริการเรียบรอยแลวโดยกรมทางหลวงได
กําหนดราคาซอมบํารุงคอนกรีตเสริมเหล็กไวท่ี6,000 บาทตอกิโลเมตรตอปซ่ึงเปนราคาท่ีสามารถ
นําไปใชในการประมาณการเพ่ือต้ังงบประมาณรายจายประจําปเพื่อการซอมรักษาทางปกติของ
หนวยงานได 

 
โดยความยาวของการกอสรางถนนคอนกรีตท้ัง 4 โครงการเทากับ 3,660 เมตร หรือ 3.66 

กิโลเมตร คาซอมบํารุงปกติรวมทัง 4 โครงการเทากับ 3.66  6,000 = 21,960 บาทตอป 
 
การซอมถนนดังกลาวจะมีไปเร่ือยๆ จนครบ 20 ป เม่ือเลยชวงระยะเวลา 20 ปแลว ถาสภาพ

ถนนยังดีอยู ปริมาณการจราจรไมมากข้ึน ก็จะซอมถนนในลักษณะนี้ตอไปอีก แตโดยปกติเม่ือเลย
ชวงเวลา 20 ปแลว ปริมาณยวดยานพาหนะจะมากขึ้นโดยเฉพาะรถบรรทุก ก็จะทําใหตองมีการ
กอสรางถนนใหม ใหแข็งแรงขนาดถนนกวางกวาเดิม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความเจริญของทองถ่ิน 
จํานวนยวดยานพาหนะ และจํานวนประชากรของทองถ่ินดวย 

 
เนื่องจากถนนสายนี้สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2556 (ต.ค. พ.ศ.2556) ดังนั้นการเร่ิมใชถนน

จึงเร่ิมในป พ.ศ. 2557 คาใชจายในการบํารุงรักษาถนน จึงตองเร่ิมคิดตังแตป พ.ศ. 2557 จึงทําการ
ปรับคาตนทุนสวนนี้ใน 20 ปเปนมูลคาปจจุบัน เพื่อหาตนทุนคาบํารุงรักษาท้ังหมดโดยแทนคาลง
ในสูตรดังนี้ 
 

  pvM = 
M1

(1+r)1 + 
M2

(1+r)2 +… + 
M20

(1+r)20 

 
โดย  pvm คือ มูลคาปจจุบันของตนทุนคาบํารุงรักษาถนนในระยะเวลา 20 ป  

(พ.ศ. 2557-2576) 
 M1 คือ   คาบํารุงรักษาในแตละป  
 r คือ  อัตราคิดลด 12 % (=0.12) 
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 จากการแทนคาจะไดมูลคาปจจุบันของตนทุนคาบํารุงรักษาถนนแตละป ดังแสดงในตาราง
ท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11  มูลคาปจจุบันของตนทุนคาบํารุงรักษาถนน 
 

ป ตนทุนคาบํารุงรักษาถนน มูลคาปจจุบันของตนทุนคาบํารุงรักษาถนน 
2557 21,960 19,607.14 
2558 21,960 17,506.38 
2559 21,960 15,630.69 
2560 21,960 13,955.98 
2561 21,960 12,460.69 
2562 21,960 11,125.62 
2563 21,960 9,933.59 
2564 21,960 8,869.28 
2565 21,960 7,919.00 
2566 21,960 7,070.53 
2567 21,960 6,312.98 
2568 21,960 5,636.59 
2569 21,960 5,032.67 
2570 21,960 4,493.45 
2571 21,960 4,012.01 
2572 21,960 3,582.15 
2573 21,960 3,198.95 
2574 21,960 2,855.67 
2575 21,960 2,549.70 
2576 21,960 2,276.52 
PVm  164,029.59 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

ดังนั้น สามารถสรุปรายการตนทุนท้ังหมดของโครงการ จะแสดงไดดังตารางท่ี 12 ซ่ึงแสดง
ตนทุนคาใชจาย ท้ังหมดในการกอสรางและซอมแซมถนนคอนกรีตของโครงการฯ 
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ตารางท่ี 12  ตนทุนในการกอสรางและซอมแซมถนนคอนกรีตของโครงการฯ 
 

รายการ ราคาทางเศรษฐศาสตร 
1. ตนทุนในการชดเชยท่ีดนิ 581,025 
2. ตนทุนในการกอสราง 8,190,000 
3. ตนทุนการวางแผนและควบคุมงาน 309,000 
4. ตนทุนในการบํารุงรักษาทาง 164,029.59 

รวม 9,244,054.59 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

ขอมูลดานผลประโยชน 
 

จากสถิติท่ีเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามราษฎรในทองถ่ิน พบวาเม่ือมีการสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กโครงการนี้แลว ทําใหเกิดผลไดในแงของการเวลาในการเดินทางของผูใชรถและ 
ประหยัดคาใชจายในการใชยานพาหนะ โดยการเปรียบเทียบ กอนและหลังมีโครงการ 

 
จํานวนประชากรของท้ัง 4 หมูบานในโครงการฯ จากขอมูลขององคการบริหารสวนตําบล

ดานศรีสุข โดยการสํารวจสํามะโนประชากรในทุกๆ ป ระหวางป พ.ศ. 2554– พ.ศ. 2556 มีจํานวน
รวมดังตาราท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13  จาํนวนประชากรของโครงการฯ 
 

หมูบาน 
จํานวน (คน) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
หมูท่ี 1 บานดานศรีสุข 1,184 1,182 1,184 
หมูท่ี 4 บานบางกอกนอย 479 477 482 
หมูท่ี 5 บานดอนขนุน 785 787 788 
หมูท่ี 9 บานพรเจริญ 171 172 173 

รวม 2,619 2,618 2,627 
ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
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เม่ือคิดคํานวณหาแนวโนมการเปล่ียนแปลงจํานวนประชากรทั้ง 4 หมูบาน อางอิงขอมูลจาก 
องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข สามารถมาคํานวณหาอัตราการเพ่ิมของประชากรไดวามีอัตรา
การเพิ่มเฉล่ียรอยละ 1.55 ดังนั้นจะไดจํานวนประชากรรวมของท้ัง 4 หมูบาน แตละปต้ังแต พ.ศ.
2557 – พ.ศ.2576 มาคิดคํานวณหาจํานวนประชากรที่เดินทางไปทํางานนอกทองถ่ิน และการเพ่ิมข้ึน 
ของยานพาหนะตออัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรตั้งแตละปต้ังแต พ.ศ.2557 – พ.ศ.2576 เชนกัน 
 
ผลประโยชนท่ีประมาณไดจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Saving in Time Cost) 

 
มูลคาเวลาของผูใชรถ คํานวณไดจากรายไดเฉล่ียของจุดประสงคในการเดินทาง เวลาท่ีใช

ในการเดินทาง และจํานวนผูโดยสารที่เดินทางบนถนนท่ีมีการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กของท้ัง 
4 หมูบาน โดยมีสมมุติฐานวาเวลาท่ีใชในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจควรมีคาเทากับมูลคารายได 

 
ผลประโยชนนี้เกิดจากการพิจารณาเปรียบเทียบผลตางของเวลาระหวางการเดินทางกอนมี

โครงการ (ผิวจราจรเปนถนนลูกรัง) กับการเดินทางหลังมีโครงการ (ผิวจราจรเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) วามีความแตกตางเปนเวลาเทาใด และตีคาเวลาออกมาเปนตัวเงิน 

 
1. จํานวนประชากรผูใชเสนทาง ใชขอมูลการสํารวจการมีงานทําในระดับหมูบาน จาก

ขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข โดยการสํารวจสํามะโนประชากรในทุกๆ ป คํานวณ 
เฉพาะประชากรใน 4 หมูบาน (ภาคผนวก ข) ท่ีไดรับประโยชนจากโครงการโดยตรง ท่ีมีอายุต้ังแต 
15-59 ป ซ่ึงมีการประกอบอาชีพและมีรายได ต้ังแตป 2557-2576  

 
2. อัตราคาจางข้ันตํ่าของจังหวัดหนองคาย เทากับ 300 บาท/วัน เพื่อใชในการคิดคํานวณ

มูลคาเวลา การคิดคํานวณจึงสมมุติวาประชากรท่ีมีอายุระหวาง 15 - 59 ป ของ 4 หมูบาน มีงานทํา
ท้ังหมดและไดรับคาจางแรงงานเทากันหมด ดังนั้นใน 1 วันทํางานจะเทากับ 8 ช่ัวโมง รายไดเฉล่ีย
ตอช่ัวโมงเทากับ 300 / 8 = 37.50 บาท  

 
3. ระยะทางในการเดินทางจากหมูบาน (บริเวณท่ีต้ังโครงการ) ถึงถนนใหญ โดยเฉล่ีย เทากับ 

1.4 กิโลเมตรเวลาในการเดินทางบนผิวจราจรถนนลูกรังใชเวลาเฉล่ียเทากับ 5 นาที และเวลาในการ
เดินทางบนผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใชเวลาเฉล่ียเทากับ 3.5 นาที เพราะฉะน้ันผลตางของ
เวลาท่ีใชในการเดินทางเทากับ 1.5 นาที หรือเทากับ 0.025 ช่ัวโมง (ภาคผนวก ข) 
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ดังนั้นเม่ือคิดเปนรายไดท่ีสามารถประหยัดไดเทียบกับเวลาท่ีประชาชนในหมูบานจะได
รายไดจากการทํางานเฉล่ียเปนช่ัวโมงเทากับ 0.025 x 37.50 = 0.9375 บาท/ 1 เท่ียวเดินทาง และมี
อายุต้ังแต 15-59 ป ท่ีมีการประกอบอาชีพและมีรายได ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 1,770 คน (ภาคผนวก ข) 
ดังนั้นการเดินทางไป - กลับจะประหยัดไดเทากับ 1.875 บาท จากระยะทางในการเดินทาง 2 เท่ียว
จะมีผูใชเสนทางตอวันเฉล่ีย 1,770 คน คิดจากฐานขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
โดยการสํารวจสํามะโนประชากรในทุกๆ ปผูอายุต้ังแต 15-59 ป ท่ีมีการประกอบอาชีพและมีรายได 
ต้ังในป 2556 และในแตละปจะทําการเพ่ิมของจํานวนผูมีงานทํา ซ่ึงอางอิงจากอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนประชากรเฉล่ียป พ.ศ. 2554 – 2556 คิดเปนรอยละ 1.55 เพื่อความสะดวกในการคิดคํานวณ 
หาคาเสียโอกาสของแรงงานท้ังหมดท่ีเดินทางไปทํางานโดยใชเสนทางโครงการเพ่ือเขาสูถนนใหญ 
ดังนั้นสมมุติวาจะเกิดข้ึนในทุกวันใน 1 ป นั่นคือ 365 วัน จะไดรับมูลคาการประหยัดเวลาตอป เทากับ 
1,770 x 365 x 1.875 = 800,719 บาทคิดคํานวณหาผลไดจากการประหยัดเวลาในการเดินจึงตอง
คํานวณมูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดเวลาในการเดินทางตลอด 20 ป โดยแทนคาลงใน
สูตร ดังนี้ 
 

  pvT = 
T1

(1+r)1 + 
T2

(1+r)2 +… + 
T20

(1+r)20 

 
โดย  pvT คือ มูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดเวลาในการเดินทางใน

ระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2557-2576) 
 t คือ   มูลคาของเวลาท่ีประหยดัไดในแตละป 
 r คือ  อัตราคิดลด 12 % (=0.12) 

 
 การแทนคาโดยประมาณการจะไดมูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง 
แตละป ดังแสดงในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  โดยประมาณการมูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง 
 

ป 
พ.ศ. จํานวนคนทํางาน 

ผลไดจากการประหยัดเวลาใน
การเดินทางตอป 

มูลคาปจจุบันของผลได
จากการประหยัดเวลาใน

การเดินทาง 
2557 1,170 800,719 714,927.68 
2558 1,188 813,130 648,222.26 
2559 1,207 825,733 587,740.44 
2560 1,225 838,532 532,902.25 
2561 1,244 851,530 483,180.99 
2562 1,264 864,728 438,098.12 
2563 1,283 878,132 397,222.32 
2564 1,303 891,743 360,160.04 
2565 1,323 905,565 326,555.82 
2566 1,344 919,601 296,086.91 
2567 1,365 933,855 268,461.00 
2568 1,386 948,329 243,412.43 
2569 1,407 963,028 220,701.16 
2570 1,429 977,955 200,108.97 
2571 1,451 993,114 181,438.21 
2572 1,474 1,008,507 164,509.34 
2573 1,496 1,024,139 149,160.05 
2574 1,520 1,040,013 135,242.86 
2575 1,543 1,056,133 122,624.20 
2576 1,567 1,072,503 111,182.92 
PVt   6,581,938 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ผลประโยชนท่ีประมาณไดจากคาประหยัดจากการใชรถ (Saving in Motor Vehicle Operating Cost) 
 

ผลประโยชนท่ีประมาณไดจากคาประหยัดจากการใชรถจะถูกประมาณจากผลตางของการ
ใชรถระหวางกรณีมีโครงการ (ปรับปรุงผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก) และกรณีไมมีโครงการ 
(ผิวจราจรเดิมเปนลูกรัง) เกี่ยวของ และผลจากแบบสัมภาษณทําใหทราบวายานพาหนะท่ีราษฎรใน
ทองถ่ินนิยมใชมากท่ีสุด 2 อันดับ ไดแก รถจักรยานยนต รถกระบะ ตามลําดับ ในแตละคาใชจายจะ
แบงเปนคาใชจายทางเศรษฐศาสตร (ภาคผนวก ข) 

 
วิธีการเบ้ืองตนท่ีจะทําการคํานวณคาใชจาในการใชรถคือ จะตองหามูลคาของน้ํามันเช้ือเพลิง 

คาน้ํามันเคร่ือง คายางรถยนต และคาบํารุงรักษารถแตละรายการ รวมท้ังอัตราการส้ินเปลือง (Physical 
Consumption) ของแตละรายการณ ท่ีระดับความเร็วอิสระหรืออัตราความเร็วคงท่ีเฉล่ีย (Free Speed) 
เสียกอน แลวจึงนํามูลคาคูณดวยอัตราส้ินเปลือง ซ่ึงคํานวณแยกตามพาหนะตัวแทนกอน ซ่ึงความเร็ว 
นี้หมายถึงความเร็วเฉล่ียสูงสุดท่ีเปนไปไดบนถนนท่ีมีแนวราบและตรง และมีปริมาณกาจราจรนอย 
ซ่ึงไมมีผลตอการใชความเร็วของรถเลย จากนั้นจะทําการหาคาใชจายท่ีเปล่ียนแปลงตามความเร็วตางๆ 
โดยอาศัยตารางอัตราส้ินเปลือง ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางอัตราความส้ินเปลืองของแตละรายการ 
ท่ีเกี่ยวของบนถนนตรงและราบกับความเร็วระดับตางๆ และจากแบบสัมภาษณ พบวา มีเพียงรถ 2 
ประเภทโดยเฉล่ียเทานั้นท่ีทางประชาชนในหมูใชเดินทางไปยังถนนใหญดังนั้นเราจะนํารถท้ัง 2 
ประเภทมาเปนพาหนะตัวแทน ในการศึกษาครั้งนี้ ขอมูลดังตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15  จาํนวนพาหนะตัวแทนแตละประเภทท่ีใชในการศึกษา 
 

ประเภทรถ จํานวนรถ (คัน) 
รถจักรยานยนต 953 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถกระบะ 4 ลอ) 547 
ท่ีมา: ผูทําการศึกษา 
 

โดยราคานํ้ามันนั้นผูศึกษาใชคาเฉล่ียของราคานํ้ามันในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยเปน
ชวงท่ีทําขอมูลแบบสอบถามกับประชาชนในโครงการ การใชน้ํามันเช้ือเพลิงประเภทตางๆ ของรถ
แตละประเภท ขอมูลจากการแบบสอบถามผูใชทาง (ภาคผนวก ข) เพื่อใหไดตนทุนท่ีแทจริงของ
ลูกคาปลีกในพื้นท่ีโครงการไดดังนี้ 
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1. รถจักรยานยนตใชเฉพาะน้ํามันเบนซินเทากับ 45 บาทตอลิตร 
 

2. รถกระบะใชเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล ออกเทน 91 เทากบั 30 บาทตอลิตร 
 

1. ประหยัดคาใชจาย คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 หาไดจากราคาน้ํามันเช้ือเพลิงในแตละประเภทนํามาพิจารณารวมกับอัตราการส้ินเปลือง 
น้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนตแตละประเภทจะทําใหทราบถึงคาใชจายในการเดินทางตอเท่ียวซ่ึงมี
หนวยเปนบาท/กิโลเมตรนําขอมูลจากการสอบถามผูใชรถในทองถ่ิน แลวนํามาประมาณการ เพื่อ
หาอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใช (กม./ลิตร) แลวนํามาเปรียบเทียบกับ
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงบนถนนลูกรังท่ีใช (กม./ลิตร) คิดจาก การนํารถวิ่งบนสภาพถนนลูกรัง
ท่ีมีผิวเสียหายทําใหเกิดการสูญเสียน้ํามันรอยละ 35 อางอิงขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงานไดผลดังตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16  อัตราการประหยัดคาใชจายนาํมันเช้ือเพลิงตอเท่ียว (บาท/กม.) 
 

ประเภทยานยนต

ราคาทาง
เศรษฐศาสตร 

อัตราการสิ้นเปลือง คาใชจายในการเดินทาง
ตอเท่ียว (บาท/1กม.) 

อัตราการ
ประหยัด

คาใชจายตอเท่ียว 
(บาท/1กม.) 

(บาท/ลิตร) (กม. / 1ลิตร) 
  ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
ถนน
ลูกรัง 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ถนนลูกรัง 

รถจักรยานยนต 45 35.50 20.31 1.267 2.212 0.949 
รถกระบะ 30 14.20 8.45 2.113 3.550 1.437 

ท่ีมา: * อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใช (กม./1 ลิตร)ไดจากการสอบถาม 
ผูใชรถและนํามาประมาณการ 

 ** อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงบนถนนลูกรังท่ีใช (กม./1 ลิตร) คิดจาก การนํารถวิ่งบนสภาพ
ถนนลูกรังท่ีมีผิวเสียหายทําใหเกิดการสูญเสียน้ํามันรอยละ 35 อางอิงขอมูลจากสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2555 
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2. ประหยัดคาใชจาย คาน้ํามันหลอล่ืน 
 

การคํานวณทําเชนเดียวกับการหาคาน้ํามันเช้ือเพลิง คือ มูลคาน้ํามันเช้ือเพลิงของรถแตละ
ประเภท และอัตราการส้ินเปลืองของน้ํามันหลอล่ืนสําหรับรถแตละประเภท อัตราการส้ินเปลือง
น้ํามันหลอล่ืนคือ อัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเคร่ืองเนื่องจากการใชรถไมรวมการเปล่ียนน้ํามันหลอล่ืน 
เพื่อบํารุงรักษารถ อัตราการส้ินเปลืองของน้ํามันหลอล่ืนบนถนนลูกรังท่ีใช (กม./1 ลิตร) ไดจากการ
ประมาณการหากนํารถวิ่งบนสภาพถนนลูกรังท่ีมีผิวเสียหายทําใหเกิดการสูญเสียน้ํามันหลอล่ืนรอยละ 
2 อางอิงขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานไดผลดังตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17  อัตราการประหยัดคาใชจายน้าํมันหลอล่ืนตอเท่ียว (บาท/กม.) 
 

ประเภทยานยนต

ราคาทาง
เศรษฐศาสตร 

อัตราการสิ้นเปลือง คาใชจายในการเดินทาง
ตอเท่ียว (บาท/1กม.) 

อัตราการ
ประหยัด

คาใชจายตอเท่ียว 
(บาท/1กม.) 

(บาท/ลิตร) (กม. / 1ลิตร) 
  ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
ถนน
ลูกรัง 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ถนนลูกรัง 

รถจักรยานยนต 45 10,000 9,800 0.0045 0.0046 0.0001 
รถกระบะ 30 714.29 700 0.0420 0.0429 0.0009 

ท่ีมา: * อัตราการส้ินเปลืองของน้ํามันหลอล่ืนบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใช (กม./1 ลิตร)ไดจากการ
สอบถามผูใชรถและนํามาประมาณการ (ภาคผนวก ข) 

 ** อัตราการส้ินเปลืองของน้ํามันหลอล่ืนบนถนนลูกรังท่ีใช (กม./1 ลิตร) ไดจากการประมาณ
การหากนํารถวิ่งบนสภาพถนนลูกรังท่ีมีผิวเสียหายทําใหเกิดการสูญเสียน้ํามันหลอล่ืนรอยละ 
2 อางอิงขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2555 

 
3. ประหยัดคาใชจาย คายางรถ 

 
 ยางรถยนตเปนคาใชจายยานพาหนะที่นํามาคํานวณแยกออกจากราคาตัวรถยนต เนื่องจาก 
ยางรถยนตเมื่อมีการใชงานจะมีการสึกหรอของดอกยาง โดยการสึกหรอจะข้ึนอยูกับลักษณะและ
ผิวจราจรรวมท้ังระยะเวลาท่ีใชงาน เนื่องจากชนิดและราคายางรถยนตสําหรับยานพาหนะแตละ
ประเภทท่ีใชท่ัวไปมีหลายรุนและหลายราคา ซ่ึงตนทุนคายางรถบนถนนคอนกรีตไดจากการสอบถาม 
ผูใชรถ และตนทุนคายางรถบนถนนลูกรัง ไดจากการประมาณการหากนํารถวิ่งบนสภาพถนนลูกรัง 
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ท่ีมีผิวเสียหายทําใหเกิดการสึกหรอเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 อางอิงงานวิจัยเร่ืองโครงการการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการลงทุนสงเสริมเพิ่ม กรณีกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (กวิสรา ธเนศวงศ, 2555) ไดผลตาม
ตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18  อัตราการประหยัดคาใชจายคายางรถตอเท่ียว (บาท/กม.) 
 

ประเภท
ยานพาหนะ 

จํานวน
ยาง 

ราคาทาง
เศรษฐศาสตร

อัตราการสึกหรอ
ของยาง 

คาสึกหรอของยาง อัตราการประหยัด 
คาใชจายตอเท่ียว 

สึกหรอ (บาท/เสน) (เสน/1,000 กม.) (บาท/กม.) (บาท/กม.) 
(เสน)   ถนน

คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ถนน
ลูกรัง 

ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ถนน
ลูกรัง 

  

รถจักรยานยนต 2 604.5 0.041 0.043 0.025 0.026 0.001 
รถกระบะ 4 5812.5 0.048 0.050 0.279 0.293 0.014 

ท่ีมา: * อัตราการสึกหรอของยาง ไดจากการสอบถามผูใชรถและนํามาประมาณการ (ภาคผนวก ข) 
 ** อัตราการสึกหรอของยางบนถนนลูกรังท่ีใช (กม./1 ลิตร) ไดจากการประมาณการหากนํา

รถวิ่งบนสภาพถนนลูกรังท่ีมีผิวเสียหายทําใหเกิดการสึกหรอเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
 

4. ประหยัดคาใชจาย คาบํารุงรักษา 
 
 เปนการบํารุงรักษาปกติในแตละเดือน ตนทุนการบํารุงรักษาประกอบดวย ตนทุน
ช้ินสวนเคร่ืองยนต และตนทุนแรงงาน ซ่ึงตนทุนบํารุงรักษาในกรณีถนนคอนกรีต อางอิงจากผล
การศึกษา Medium to Long Term Road Improvement Plan, JICA, 1990 เปนการประมาณการโดย
ใชดัชนีราคาผูผลิตของสวนประกอบรถยนต ตนทุนแรงงานไดจากอัตราการเติบโตของรายไดตอ
หัวของ BMR ตนทุนช้ินสวนเคร่ืองยนตคิดราคาคงท่ี ณ ราคาป ค.ศ. 2004 ขณะท่ีตนทุนแรงงานถูก
ประมาณการใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของรายไดตอหวัท่ีแทจริงในอนาคต สวนตนทุนบํารุง 
รักษาในกรณีถนนลูกรังไดจากการประมาณการหากนํารถวิ่งบนสภาพถนนลูกรังท่ีมีผิวเสียหายทําให 
ตองซอมบํารุงรักษายานพาหนะเพิ่มข้ึนรอยละ 8 อางอิงงานวิจัยเรื่องโครงการการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการลงทุนสงเสริมเพิ่ม กรณีกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (กวิสรา ธเนศวงศ, 2555) ไดผลตาม
ตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  การประหยดัคาใชจายคาบํารุงรักษายานพาหนะตอเท่ียว (บาท/1 กม.) 
 

ยานพาหนะ
ประเภท 

ตนทุนบํารุงรักษาในกรณี 
ถนนคอนกรีต 

ตนทุนบํารุงรักษาในกรณี
ถนนลูกรัง 

อัตราการประหยัด 
คาใชจายตอเท่ียว   

(บาท/1 กม.) อะไหล คาแรง (บาท/กม.) อะไหล + คาแรง 
รถจักรยานยนต 0.021 0.023 0.044 0.048 0.004 
รถกระบะ 0.238 0.061 0.299 0.323 0.024 

ท่ีมา: * ตนทุนการดูแลรักษาในกรณีถนนคอนกรีตไดจาก Medium to Long Term Road Improvement 
Plan, JICA, 1990 

 ** ตนทุนบํารุงรักษาในกรณถีนนลูกรังไดจากการประมาณการหากนํารถวิ่งบนสภาพถนน
ลูกรังท่ีมีผิวเสียหายทําใหซอมบํารุงรักษารถยนตเพิ่มข้ึนรอยละ 8 

 
เม่ือมีการสรางถนนคอนกรีตแทนถนนลูกรังทําใหการเดินทางโดยพาหนะประเภทตางๆ 

จะเกิดการประหยัดคาใชจายในการใชยานพาหนะ ไดแก คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาน้ํามันหลอล่ืน คายาง
รถยนต และคาซอมบํารุงรักษา ซ่ึงมีคาความประหยัดจากการใชรถรวมทั้ง 3 ประเภทเทากับ 2.871 
บาท/กิโลเมตร จากการกําหนดใหการเดินทางตอยานพาหนะ 1 คัน เทากับ 2 เท่ียว (ไป - กลับ) และ
ใหยานพาหนะทุกคันที่มีอยูใน 4 หมูบาน มีการเดินทางทุกวัน (365 วัน) โดยมีทางออกไปสูถนน
ใหญเพียง 1 เสนทาง ระยะทางในการเดินทางจากหมูบาน (บริเวณท่ีต้ังโครงการ) ถึงถนนใหญ โดย
เฉล่ีย เทากับ 1.4 กิโลเมตร ดังนั้นระยะทางในการเดินทาง 2 เท่ียวจะเทากับความยาวถนน 1.4    2 
= 2.8 กิโลเมตร เพราะฉะน้ันใน 365 วัน วิ่งไดเทากับ 1,022 กิโลเมตรตอรถ 1 คัน 

 
เนื่องจากการใชถนนยอมตองมีตลอดอายุการใชถนน ดังนั้นคาใชจายในการใชยวดยาน

พาหนะยอมจะมีตลอดอายุการใชถนน การคิดคํานวณจึงตองมีการคิดหาผลไดนี้ ตลอดระยะเวลา
อายุถนน 20 ป และคํานวณหาผลไดจากการประหยัดคาใชจายในการใชยานพาหนะแตละประเภท 
จะไดผลดังดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20  การคํานวณผลไดจากการประหยัดคาใชจายในการใชยานพาหนะในป พ.ศ 2557 
 

ยานพาหนะ
ประเภท 

ระยะทาง 
(ไป – กลับ) 
ตอรถ 1 คัน 

(กม./ป) 

อัตราการ
ประหยัด

คาใชจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงตอเท่ียว

(บาท/1กม.) 

อัตราการประหยัด
คาใชจาย

น้ํามันหลอลื่นตอ
เท่ียว 

(บาท/1 กม.) 

อัตราการประหยดั
คาใชจายคายาง
รถ ตอเท่ียว 
(บาท/1 กม.) 

อัตราการประหยัด
คาใชจายคา

บํารุงรักษาตอเท่ียว 
(บาท/1 กม.) 

รวมอัตราการ
ประหยัดคาใชจาย
ยานพาหนะ ตอ
เท่ียว(บาท/ป) 

รถจักรยานยนต 1,022 0.949 0.0001 0.001 0.004 976.11 
รถกระบะ 1,022 1.437 0.0009 0.014 0.024 1,516.65 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

พบวาหลังมีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแลว คาใชจายในการใชยานพาหนะประเภท 
ตางๆ ลดลงหรือกอใหเกดิผลไดจากการประหยัดคาใชจายในการใชยานพาหนะไดแก รถจักรยานยนต 
ประหยัดไดเทากับ 1,038.45 บาท และรถกระบะประหยัดไดเทากับ 790.93 บาท 

 
เนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางและการขนสงของประชาชนในทองถ่ิน ไมไดมีเพียงในป

แรกของการกอสรางถนนแลวเสร็จเทานั้น แตยอมจะมีตลอดอายุการใชงานถนน ดังนั้นในการคิด
คํานวณคาใชจาย ในการเดินทางและการขนสงท้ังหมดสวนนี้ จึงตองคิดคํานวณหาคาใชจายตลอด
ชวง 20 ป 

 
ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขสามารถคํานวณหาอัตราการเพ่ิมของประชากร 

ในโครงการโดยท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉล่ียปละ 1.55% ในระหวางป พ.ศ. 2554– 2556 เพื่อนํามาคิดคํานวณ 
หาจํานวนรถท่ีเพิ่มข้ึนตามอัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนประชากรในโครงการฯ ตลอดอายุ 20 ป 
ดังแสดงในตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21  ผลไดจากการประหยดัของรถจักรยานยนตและรถกระบะในป พ.ศ. 2557 – 2576 
 

ป พ.ศ. 

รถจักรยานยนต รถกระบะ 

จํานวนรถ 
(คัน) 

ผลไดจากการประหยัด
จากการใชรถ 

จํานวนรถ 
(คัน) 

ผลประไดจากการ
ประหยัดจากการใชรถ

2557 953 930,233 547 829,608 
2558 968 944,651 555 842,466 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

ป พ.ศ. 
รถจักรยานยนต รถกระบะ 

จํานวนรถ 
(คัน) 

ผลไดจากการประหยัด
จากการใชรถ

จํานวนรถ 
(คัน)

ผลประไดจากการ
ประหยัดจากการใชรถ

2559 983 959,294 564 855,525 
2560 998 974,163 573 868,785 
2561 1,013 989,262 582 882,252 
2562 1,029 1,004,596 591 895,926 
2563 1,045 1,020,167 600 909,813 
2564 1,061 1,035,979 609 923,915 
2565 1,078 1,052,037 619 938,236 
2566 1,094 1,068,344 628 952,779 
2567 1,111 1,084,903 638 967,547 
2568 1,129 1,101,719 648 982,544 
2569 1,146 1,118,796 658 997,773 
2570 1,164 1,136,137 668 1,013,239
2571 1,182 1,153,747 678 1,028,944
2572 1,200 1,171,630 689 1,044,892
2573 1,219 1,189,791 700 1,061,088
2574 1,238 1,208,232 710 1,077,535
2575 1,257 1,226,960 721 1,094,237
2576 1,276 1,245,978 733 1,111,198

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

จากขอมูลผลไดจากการประหยดัของรถแตละประเภท สามารถนํามาปรับคาผลไดดังกลาวให
เปนมูลคาปจจบัุนตามสูตร ดงันี ้
 

  PvS = 
S1

(1+r)1 + 
S2

(1+r)2 +… + 
S20

(1+r)20 
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โดย  pvT คือ คือมูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดคาใชจายในการใช
ยานพาหนะ ในระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2557-2576) 

 St คือ   ผลไดจากการประหยดัคาใชจายในการใชยานพาหนะในแตละป 
 r คือ  อัตราคิดลด 12 % (=0.12) 

 
จากการแทนคาโดยประมาณการจะไดมูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยัดของการใชรถ

แตละป ดังตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 22  มูลคาปจจุบันของผลไดจากการประหยดัของการใชรถ 
 

ป พ.ศ. 
ผลไดจากการประหยัด

ของการใชรถ
มูลคาปจจุบันของผลไดจากการ

ประหยัดของการใชรถ 
2557 1,759,840 1,571,286.61 
2558 1,787,118 1,424,678.73 
2559 1,814,818 1,291,752.32 
2560 1,842,948 1,171,226.77 
2561 1,871,514 1,061,947.30 
2562 1,900,522 962,863.59 
2563 1,929,980 873,024.94 
2564 1,959,895 791,568.32 
2565 1,990,273 717,710.40 
2566 2,021,122 650,747.51 
2567 2,052,450 590,030.33 
2568 2,084,263 534,978.40 
2569 2,116,569 485,062.99 
2570 2,149,376 443,488.07 
2571 2,182,691 398,769.49 
2572 2,216,523 361,562.75 
2573 2,250,879 327,827.79 
2574 2,285,767 297,240.20 
2575 2,321,197 269,506.70 
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ตารางท่ี 22 (ตอ) 
 

ป พ.ศ. 
ผลไดจากการประหยัด

ของการใชรถ
มูลคาปจจุบันของผลไดจากการ

ประหยัดของการใชรถ 
2576 2,357,175 244,360.81 
PVt 14,469,634.02 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

เม่ือไดตนทุน (คาใชจาย) และผลประโยชนท้ังหมด ของโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท้ัง 4 โครงการ สามารถนํามาคํานวณหาผลประโยชนสุทธิของโครงการ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทน ภายในโครงการ (IRR) และอัตราสวนผลไดตอคาใชจายของโครงการ (B/C Ratio) ดัง
แสดงในตารางท่ี 23 
 

การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
 

สามารถแสดงใหเห็นผลการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการไดดงัตารางท่ี 23 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 23  การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ 
 
ป พ.ศ. ผลประโยชน ตนทุน มูลคาปจจุบันของผลประโยชน มูลคาปจจุบันของตนทุน 

2556 0 9,080,025 0 9,080,025.00 
2557 2,560,559 21,960 2,286,214.29 19,607.14 
2558 2,600,248 21,960 2,072,900.99 17,506.38 
2559 2,640,551 21,960 1,879,492.76 15,630.69 
2560 2,681,480 21,960 1,704,129.02 13,955.98 
2561 2,723,044 21,960 1,545,128.29 12,460.69 
2562 2,765,250 21,960 1,400,961.71 11,125.62 
2563 2,808,112 21,960 1,270,247.26 9,933.59 
2564 2,851,638 21,960 1,151,728.36 8,869.28 
2565 2,895,838 21,960 1,044,266.21 7,919.00 
2566 2,940,723 21,960 946,834.42 7,070.53 
2567 2,986,305 21,960 858,491.33 6,312.98 
2568 3,032,592 21,960 778,390.83 5,636.59 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
 
ป พ.ศ. ผลประโยชน ตนทุน มูลคาปจจุบันของผลประโยชน มูลคาปจจุบันของตนทุน 

2569 3,079,597 21,960 705,764.15 5,032.67 
2570 3,127,331 21,960 643,597.04 4,493.45 

2571 3,175,805 21,960 580,207.70 4,012.01 

2572 3,225,030 21,960 526,072.09 3,582.15 

2573 3,275,018 21,960 476,987.84 3,198.95 

2574 3,325,780 21,960 432,483.07 2,855.67 

2575 3,377,330 21,960 392,130.90 2,549.70 
2576 3,429,678 21,960 355,543.73 2,276.52 

รวม    59,501,909  9,519,225 21,051,571.99 9,244,054.59 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 11,807,517.43 

อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตรของโครงการ (IRR) 15 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 2.28 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

จากตารางท่ี 23 จะเห็นไดวา การประมาณการตามโครงการในคร้ังนี้ อธิบายผลได ดังนี ้
  
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  
 

ทําใหทราบถึงผลประโยชนท่ีไดรับตลอดระยะเวลาโครงการ จากการคํานวณพบวามูลปจจุบัน 
ตลอดอายุโครงการ 20 ป มีคาเทากับ (6,581,938+ 14,469,634.02)– 9,244,054.59 = 11,807,517.43 
บาท ดังนั้นการเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของโครงการการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน 
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาโครงการกอสรางถนน
คอนกรีต องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายจากขอมูลตัวเลขท่ี
ทําการคํานวณไวแลวในตารางท่ี 23 ตนทุนคาใชจาย และผลประโยชนท้ังหมดของโครงการ สามารถ 
นํามาเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนรวมท้ังหมดท่ีไดรับจากโครงการแลว ผลประโยชนท่ีได 
รับจากโครงการมีมูลคามากกวาตนทุนรวม และมีคามากกวา 0 หรือเปนบวกแสดงวาโครงการมี
ความคุมคาทางเศรษฐกิจดี หรือใหผลประโยชนแกประชากรในโครงการฯ 
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อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตรของโครงการ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) 
 

จากการคํานวณพบวาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการตลอดอายุโครงการ 20 ป มีคา
เทากับรอยละ 15การศึกษาคาของผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) จากขอมูล
ตัวเลขท่ีคํานวณไดดังตารางท่ี 23 คาของอัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) 
มีมูลคาเทากับ 0.15 หรือ 15% ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราสวนลดท่ีใชในการคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของตนทุนและผลประโยชนของโครงการ ซ่ึงมีคาเทากับ 0.12 หรือ 12% ดังนั้นควร
ลงทุนในโครงการฯ เนื่องจากใหอัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจ (EIRR) มีคามากกวาอัตรา
สวนลดท่ีใช  
 
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR)  
 

จากการคํานวณพบวาอัตราผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการตลอดอายุโครงการ 20 ป มี
คาเทากับ 2.28 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนของโครงการการวิเคราะห
ตนทุนและผลประโยชนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 
การศึกษานี้เพื่อแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนท่ีไดรับจากการคํานวณโครงการมีคามากกวาตนทุน
ของโครงการ โดยสัดสวนของผลประโยชนตอตนทุนจะตองมีคามากกวา 1 และเม่ือพิจารณาจาก
ขอมูลตัวเลขท่ีคํานวณไวแลว มีอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน(B/C Ratio) มากกวา 1 คือมี
คาเทากับ 2.28 ดังนั้นแสดงใหเห็นวาในโครงการนี้มีความคุมคาในการลงทุนทางเศรษฐกิจดีเพราะ
กอใหเกิดผลประโยชนมากกวาตนทุน 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองคการบริหาร
สวนตําบลดานศรีสุขอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแนวนโยบายของรัฐบาล ไดมุงเนนการจะ

กระจายความเจริญไปสูชนบท การพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจข้ันพื้นฐานดานการคมนาคมและ
การขนสง โดยเฉพาะทางหลวงชนบท ถือวาเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะสนับสนุนแนวนโยบาย 
ดังกลาวโครงการกอสรางองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ได
ถูกเร่ิมการกอสรางข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 และดําเนินการแลวเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมอบอํานาจใหองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขใน
การบริหารจัดการโครงการ เพื่อแกปญหาการเดินทางสัญจรท่ีไมสะดวกของผูใชรถในทองถ่ิน และ
ลดคาใชจายในการเดินทางของผูใชรถในทองถ่ิน 

 
การศึกษาในเร่ืองนี้ จึงเปนการศึกษาวาตนทุนและผลประโยชนของโครงการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ใหผล
อยางไรตอเศรษฐกิจชุมชน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลหรือไม โดยใชหลักการวิเคราะห 
ตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร ในการศึกษาเก็บขอมูลท้ังท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิโดยใช
แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) และขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาการประหยัด 
เวลาจากการเดินทางท่ีไดจากการมีโครงการฯ และการประหยัดคาใชจายในการใชรถท่ีไดจากการมี
โครงการฯ 

 
รูปแบบของการศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนท่ี

จะไดรับจากการมีโครงการฯ โดยใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการศึกษาคือ 
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1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เปนการเปรียบเทียบผลประโยชนและ
ตนทุนของโครงการฯ 

 
2. อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตรของโครงการ (Economic Internal Rate of 

Return: IRR) เปนการหาคาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรภายในของโครงการฯ 
 
3. อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) เปนการเปรียบเทียบคาอัตรา 

สวนผลประโยชนตอตนทุนของโครงการฯ 
 
ตนทุนในการกอสรางของโครงการฯ เทากับ 9,519,225 บาท ซ่ึงประกอบดวยตนทุนประเภท 

การลงทุนคือ ตนทุนการกอสราง ตนทุนในการชดเชยท่ีดิน ตนทุนการวางแผนและควบคุมงานและ
ตนทุนในการบํารุงรักษาทาง เม่ือนําตนทุนในทางเศรษฐศาสตรของโครงการท้ังหมดมาคํานวณ
กลับใหเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 12 ปรากฏวามูลคาปจจุบันของตนทุนเทากับ 
9,244,054.59 บาท 

 
ผลการศึกษาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองคการบริหารสวนตําบลดานศรี

สุขอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายจากการใชรถจักรยานยนต 
เทากับ 21,616,618 บาท และรถกระบะเทากับ 19,278,302 บาท และผลประโยชนท่ีเกิดจากการการ
ประหยัดเวลาในการเดินทางเทากับ 18,606,988 บาท เม่ือนําผลประโยชนทั้งหมดของโครงการมา
คํานวณกลับใหเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 12 ปรากฏวามูลคาปจจุบันของผลประโยชน 
เทากับ 21,051,571.99 บาท 

 
สําหรับการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดย
เปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนจากการมีโครงการฯ กําหนดใหตลอดอายุของโครงการเทากับ 
20 ป โดยใชหลักเกณฑการตัดสินใจท่ีจะยอมรับวาโครงการสามารถสรางผลประโยชนทางดานการ
ประหยัดคาใชจายในการใชรถและการประหยัดจากการเดินทางแกประชาชนในทองถ่ินหรือไม ซ่ึง
ผลปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 11,807,517.43 บาท อัตราผลตอบแทนภายในทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 15 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 
2.28 ดังนั้น โรงการนี้จึงมีความคุมคาในการลงทุนทางเศรษฐกิจดี และโครงการสามารถสราง
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ผลประโยชนทางดานการประหยัดคาใชจายในการใชรถและการประหยัดจากการเดินทางแกประชาชน 
ในทองถ่ินได 
 

ขอจํากัดในการศึกษา 
 

1. ผลประโยชนท่ีเกิดจากการการเพิ่มปริมาณเงินรายไดในทองถ่ิน ในการศึกษาคร้ังนี้จะ
ไมรวมดานเพิ่มรายไดและการจางงานในทองถ่ิน 

 
2. ผลประโยชนท่ีกอใหเกิดผลไดดานสังคม ในการศึกษาคร้ังนี้จะไมรวมดานสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนในทองถ่ินและดานการจัดการสาธารณูปโภคท่ีสะดวกข้ึน 
 
3. ผลประโยชนท่ีเกิดจากการประหยัดคาใชจายของผูใชถนน ในการศึกษาคร้ังนี้จะไม

รวมการประหยัดคาใชจายเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 

จากการศึกษาพบวาโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือความคุมคาทางดานเศรษฐกิจเพียงพอ
กอใหเกิดผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจในรูปของการประหยัดเวลาในการเดินทาง และผลประโยชน 
ดานการประหยัดคาใชจายในการใชรถ โดยคิดเฉพาะรถกระบะและรถจักรยานยนต เนื่องจากขอจํากัด 
ทางดานเวลาและงบประมาณ ดังนั้นการประเมินผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจของโครงการจะมี
คาตํ่ากวา เม่ือเปรียบเทียบกับการประเมินผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจของโครงการ โดยการนําเอา 
ผลประโยชนทุกรายการมาคิดเขาดวยกัน ดังนั้นเพื่อความถูกตองสมบูรณของการประเมินโครงการ  
ควรนําโครงการดังกลาวมาพิจารณาหา ผลประโยชนในดานอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน 
 

1. ผลประโยชนทางดานการเพิ่มปริมาณเงินรายไดในทองถ่ิน ในดานการเพิ่มรายไดและ
การจางงานในทองถ่ินในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากวิธีการใชแรงงานท่ีมีอยูใน
ทองถ่ินในการกอสรางส่ิงสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ยอมสงเสริมและรองรับวัตถุประสงค 
ของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสูทองถ่ินไดเปนอยางดี 
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2. ผลประโยชนดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน การกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในทองถ่ินจะชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการขนยายผูปวย และสงเสริมใหราษฎร
ในทองถ่ิน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ินตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

1. การศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาที่เนนวัสดุทางตรง สวนคาใชจายบางตัวยังตองใชการ
ประมาณคาตลอดท้ังโครงการ หากมีการศึกษาคร้ังตอไปควรแยกคาใชจายการการกอสรางใหเปน
คาใชจายท่ีจายจริงๆ โดยไมตองประมาณจะทําใหตนทุนตอหนวยมีความถูกตองแมนยํามากกวานี้ 

 
2. ในการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการฯ ในสวนของผลประโยชนท่ี

เกิดข้ึนจากการมีโครงการที่ควรศึกษาเพิ่มเติมไดแก ผลประโยชนจากการเพิ่มปริมาณเงินในทองถ่ิน 
ผลประโยชนดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง และ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหตนทุน และผลประโยชน เพื่อศึกษาความเปนไปได
ของโครงการทางหลวงเสนอ่ืนๆ ตอไป 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนโครงการพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน : กรณีศึกษาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 
 

แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ธุรกิจ จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องคการบริหาร
สวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายเพ่ือใหผลการศึกษาเกิดความนาเช่ือถือและ
เกิดประโยชนสูงสุด จึงขอความกรุณาจากผูดําเนินโครงการฯ ตอบแบบสัมภาษณใหตรงกับขอมูล
ของทาน โดยผลการตอบของทานจะถูกปดบังเปนความลับ ขอขอบพระคุณทานท่ีไดกรุณาสละ
เวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 

อลิษา พันขุนทด 
นิสิตปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

****************************************************************************** 
 
กรุณาตอบคําถามหรือใหขอมูลแบบสัมภาษณใหครบทุกขอท่ีกําหนด 
 
ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
 
ช่ือนางพูลทรัพย โคตรชมพ ู
 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารดานศรีสุข 
 
1. ประเภทของโครงการฯ ท่ีขอรับสนบัสนุนงบประมาณ………………………………………… 
 
2. ความเปนมาของโครงการฯ ...........................................................................................................  
 
3. วัตถุประสงคของโครงการฯ ..........................................................................................................  
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4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการฯ ....................................................................................  
 
5. จํานวนประชากรแยกตามกลุมอายุ/เพศรายหมูบาน ป พ.ศ. 2556 ..................................................  
 
6. ประเภทและจํานวนยานพาหนะท่ีใชในโครงการฯ ป พ.ศ. 2556 ..................................................  
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณในคร้ังนี ้
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนโครงการพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน : กรณีศึกษาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 
 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ธุรกิจ จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องคการบริหาร
สวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อใหผลการศึกษาเกิดความนาเช่ือถือและ
เกิดประโยชนสูงสุด จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงกับขอมูลของทาน โดยผลการตอบ
ของทานจะถูกปดบังเปนความลับ ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสนี้ 
 

อลิษา พันขุนทด 
นิสิตปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

****************************************************************************** 
 
แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 สวน กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอโดยใสเคร่ืองหมาย ลงในชอง 
 และ/หรือเติมคําตอบในชองท่ีกําหนด 
 
สวนท่ี 1 คาเสียโอกาสของท่ีดิน 
 1. ราคาท่ีดินบริเวณท่ีถนนสายนี้ตัดผานในป พ.ศ. 2556 ราคาไรละ 
   20,000 – 30,000 บาท 
   30,001 – 40,000 บาท 
   40,001 – 50,000 บาท 
   อ่ืนๆ ระบุ..................  
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สวนท่ี 2 เปรียบเทียบความสะดวกในการเดินทาง 
 2. เดิม กอนมีโครงการฯ ถาเดนิทางจากบานไปถนนใหญจะใชเวลาเดินทาง 
 2.1 ทางรถกระบะ ..........นาที   
 2.1.1 ระยะทาง..........กม.   
 2.1.2 ใชน้ํามันประเภท.................. 
 2.2 ทางรถจักรยานยนต ..........นาที   
 2.2.1 ระยะทาง..........กม.   
 2.2.2 ใชน้ํามันประเภท..................  
 3. เม่ือมีโครงการฯ ถาเดินทางจากบานไปถนนใหญจะใชเวลาเดินทาง 
 3.1 ทางรถกระบะ ..........นาที   
 3.1.1 ระยะทาง..........กม.   
 3.1.2 ใชน้ํามันประเภท................. 
 3.1.3 อัตราการใชน้าํมัน........กม./ลิตร   
 3.2 ทางรถจักรยานยนต ..........นาที   
 3.2.1 ระยะทาง..........กม.   
 3.2.2 ใชน้ํามันประเภท.................. 
 3.2.3 อัตราการใชน้าํมัน........กม./ลิตร   
สวนท่ี 3 คาบํารุงรักษายานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง 
 4. เม่ือมีโครงการฯ ทานเสียคาใชจายคาบํารุงรักษายานพาหนะ 
 4.1 รถกระบะ  
 4.1.1 อัตราการเปล่ียนน้ํามันหลอล่ืน................กม./ลิตร 
 4.1.2 เปล่ียนยางลอจํานวน................เสน   คายางลอเสนละ.....................บาท 
 4.1.3 อัตราการสึกหรอของยาง .......เสน/กม. 
 4.2 รถจักรยานยนต 
 4.1.1 อัตราการเปล่ียนน้ํามันหลอล่ืน................ กม./ลิตร 
 4.1.2 เปล่ียนยางลอจํานวน................เสน   คายางลอเสนละ.....................บาท 
 4.1.3 อัตราการสึกหรอของยาง .......เสน/กม. 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 



 

ภาคผนวก ข 
สรุปขอมูลแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
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ขอมูลท่ัวไปของโครงการฯ 
 
1.  ประเภทของโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

 
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวง 

มหาดไทย ประเภทโครงการการพัฒนาเสนทางการคมนาคม 
 
2.  ความเปนมาของโครงการ  
 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ไดทําการเสนอ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทโครงการการพัฒนาเสนทางคมนาคม จากกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทําการกอสรางและซอมแซมถนนคอนกรีต 
ในคร้ังนี้ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขมีหนาท่ีรับผิดชอบดาํเนินการจัดจางรับเหมา 
โครงการการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 หมูบาน และซอมแซมถนนคอนกรีต 
จํานวน 1 หมูบาน รวมเปน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 8,190,000 บาทโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

2.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 1 บานดานศรีสุขงบประมา1,900,000 
บาท 

 
2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานดอนขนุน งบประมาณ 700,000 

บาท 
 
2.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานพรเจริญ งบประมาณ 3,590,000 

บาท 
 
2.4 โครงการซอมสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานบางกอกนอย งบประมาณ 

2,000,000 บาท 
 

เนื่องดวยถนนภายในหมูบาน หมูท่ี 1, 4, 5 และ 9 ตําบลดานศรีสุข อําเภอโพธ์ิตาก จงัหวัด
หนองคาย เปนถนนเสนทางหลักในตําบลมีชาวบานใชสัญจรจํานวนมาก แตสภาพปจจุบันยังมีชอง
จราจรแคบการสัญจรลําบาก ถนนเกาเปนถนนลูกรัง เปนหลุมเปนบอ เม่ือเกิดน้ําทวมในฤดูฝนท่ี
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ผานมา ทําใหการสัญจรไปมาของชาวบานรวมถึงการขนสงสินคาทางการเกษตรเปนไปดวยความ
ลําบาก ชาวบานใชเสนทางนีใ้นการเดินทางติดตอขาราชการ อนามัย และโรงเรียน จงึมีความจําเปน
ท่ีจะตองไดรับการแกไข เห็นควรขยายถนน พรอมท้ังทางเดินเทาใหกับหมูบานตอไป 
 
3.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 
  ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนเวลา 6 เดอืน 
 
4.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 

4.1 เพื่อใหการสัญจรไปมาสะดวก 
 

4.2 เพื่อใหการคมนาคมสะดวกยิ่งข้ึน 
 
4.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของราษฎรของตําบลดานศรีสุข 

 
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 
 

5.1 ราษฎรตําบลดานศรีสุข การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งข้ึน 
 
5.2 ชวยเพิ่มรายไดใหกับราษฎรทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน 
 
5.3 พัฒนาเสนทางหลักขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

 
6.  จํานวนประชากรแยกตามกลุมอายุ/เพศรายหมูบาน ป 2556 
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ตารางผนวกท่ี 1  รายงานจํานวนประชากรแยกตามกลุมอายุ/เพศรายหมูบาน พ.ศ. 2556 
 

หมูท่ี 1 4 5 9 
ชื่อหมูบาน ดานศรีสุข บางกอกนอย ดอนขนนุ พรเจริญ 

เพศ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ตํ่ากวา 1 ป 4 8 1 3 1 1 0 1 
1-4 ป 31 29 14 9 20 16 9 4 
5-9 ป 34 43 14 14 30 35 6 4 
10-14 ป 45 35 18 16 33 33 5 5 
15-19 ป 39 46 16 14 34 25 3 3 
20-24 ป 44 46 21 20 35 39 8 8 
25-29 ป 37 46 18 17 35 29 11 11 
30-34 ป 51 57 22 10 31 26 7 9 
35-39 ป 49 62 16 25 46 20 8 6 
40-44 ป 47 67 17 27 28 33 5 8 
45-49 ป 40 44 24 25 31 28 10 9 
50-54 ป 40 32 14 14 22 29 5 4 
55-59 ป 21 29 10 13 21 21 1 1 
60-64 ป 15 23 12 9 10 11 3 2 
65-69 ป 18 19 4 12 8 11 2 3 
70-74 ป 14 13 7 3 5 8 1 3 
75-79 ป 9 14 3 2 6 5 1 2 
80-84 ป 4 7 4 6 4 3 1 1 
85 ป+ 3 9 4 1 5 4 1 1 
ไมทราบ 5 5 3 0 4 2 0 1 
รวม 550 634 242 240 409 379 87 86 
รวมท้ังหมด 1184 482 788 173 
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7.  ประเภทและจํานวนยานพาหนะท่ีใชในโครงการฯ ป พ.ศ. 2556 
 
ตารางผนวกท่ี 2  ประเภทและจํานวนยานพาหนะท่ีใชในโครงการฯ ป พ.ศ. 2556 
 

หมูท่ี 1 4 5 9 
รวม (คัน) 

ชื่อหมูบาน ดานศรีสุข บางกอกนอย ดอนขนนุ พรเจริญ 
รถกระบะ 442 68 24 13 547 
รถยนตนั่ง 8 12 6 2 28 
รถจักรยานยนต 738 80 90 45 953 
รถไถใหญ 2 3 2 - 7 
รถไถนาเดินตาม 14 - - 32 46 

 
สรุปขอมูลจากแบบสอบถาม  (350 ชุด) 
 

1. ราคาท่ีดิน ป พ.ศ. 2556 ไรละ 59,000 – 75,000 บาท จํานวน 316 ราย คิดเปนรอยละ 90 
 - เฉล่ียราคาท่ีดินในป พ.ศ. 2556 ไรละ 63,500 บาท 
 

2. เดิม กอนมีโครงการฯ ถาเดนิทางจากบานไปถนนใหญจะใชเวลาเดินทาง 
 

 2.1 ทางรถกระบะโดยเฉล่ีย6 นาที  จํานวน 292 ราย คิดเปนรอยละ 83 ระยะทางเฉล่ีย 
1.4 กม.จํานวน 296 ราย คิดเปนรอยละ 84.5 น้ํามันประเภทแกสโซฮอล ออกเทน 91จํานวน 282 ราย 
คิดเปนรอยละ 80.5 
 
 2.2 ทางรถจักรยานยนตโดยเฉล่ีย4 นาที  จํานวน 331 ราย คิดเปนรอยละ 94.6 ระยะทาง
เฉล่ีย 1.4 กม.จาํนวน 296 ราย คิดเปนรอยละ 84.5 ใชน้ํามันประเภทเบนซินจํานวน 254 ราย คิดเปน
รอยละ 72.6 
 

3. เม่ือมีโครงการฯ ถาเดินทางจากบานไปถนนใหญจะใชเวลาเดินทาง 
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 3.1 ทางรถกระบะโดยเฉล่ีย 3 นาที จํานวน 315 ราย คิดเปนรอยละ 90 ระยะทางเฉล่ีย 
1.4 กม.จํานวน 296 ราย คิดเปนรอยละ 84.5 ใชน้ํามันประเภทแกสโซฮอล ออกเทน 91จํานวน 305 
ราย คิดเปนรอยละ 87 โดยเฉล่ียอัตราการใชน้ํามัน 14.20 กม./ลิตร 
 
 3.2 ทางรถจักรยานยนตโดยเฉล่ีย 4 นาที  จํานวน 322 ราย คิดเปนรอยละ 90 ระยะทาง
เฉล่ีย 1.4 กม.  จํานวน 296 ราย คิดเปนรอยละ 84.5 ใชน้ํามันประเภทเบนซินจํานวน 273 ราย คิดเปน 
รอยละ 78 โดยเฉล่ียอัตราการใชน้ํามัน 35.50 กม./ลิตร  
 

4. โดยเฉล่ียเม่ือมีโครงการฯ ทานเสียคาใชจายคาบํารุงรักษายานพาหนะ 
 
 4.1 รถกระบะ อัตราการเปล่ียนน้ํามันหลอล่ืน 714.29 กม./ลิตร เปล่ียนยางลอจํานวน 4 
เสน คายางลอเสนละ 5,812 บาท อัตราการสึกหรอของยาง 20,800เ สน/กม. 
 
 4.2  รถจักรยานยนต อัตราการเปล่ียนน้ํามันหลอล่ืน 10,000กม./ลิตร เปล่ียนยางลอ
จํานวน 2 เสน คายางลอเสนละ604.5บาท อัตราการสึกหรอของยาง 24,400 เสน/กม. 
 
 



 

ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวอลิษา  พันขุนทด 
วัน เดือน ป ท่ีเกิด วันท่ี 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2533 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน พนักงานวิศวกรจัดซ้ือ 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 


