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การตัด สิน ใจลงทุ น ในโครงการต่ า งๆ ขององค์ก ร หากจะท าอย่ า งเป็ น ระบบ มีห ลัก การรองรับ
จาเป็ นต้องพิจารณาหลายแง่มุม บูรณาการความรูห้ ลายสาขาวิชา มีความเป็ นศาสตร์และศิลป์ อยู่ในตัวเอง ซึ่ง
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือความเป็ นไปได้ดา้ นการเงินถือเป็ นหนึ่งในประเด็นสาคัญของการประเมินความ
เป็ นไปได้ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการของภาคเอกชน ทีค่ วามสามารถใน
การทากาไรหรือ ความสามารถในการสร้างมูล ค่ าเพิ่มถูกใช้เป็ น ดัช นีช้วี ดั ว่าจะดาเนิน โครงการต่อ ไปหรือไม่
เนื่องจากกาไรเชื่อมโยงกับความสาเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจ ทัง้ นี้ การประเมินความเป็ นไปได้ดา้ นการเงิน
ของโครงการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ ต้น การคานวณดัชนีต่างๆ และการตีความดัชนีเหล่านัน้ ซึ่งต้อง
อาศัยความรูท้ ซ่ี บั ซ้อน เพราะฉะนัน้ หนังสือทีร่ วบรวมความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินความเป็ นไปได้ดา้ นการเงินของ
โครงการจึงเป็ นทีต่ อ้ งการเสมอมา อย่างไรก็ตาม ความรูเ้ หล่านี้กลับถูกวางไว้เป็ นส่วนย่อยของหนังสือการจัดการ
การเงิน จึงทาให้มขี อ้ จากัด ไม่สามารถเรียบเรียงให้เหมาะแก่การนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างสมบูรณ์ ในอดีตผูส้ นใจจึง
จาเป็ นต้องอ้างอิงจากหนังสือภาษาต่างประเทศเป็ นหลัก ด้วยเหตุน้ี การประเมินความเป็ นไปได้ดา้ นการเงินของ
โครงการ โดย รศ.ดร.รวี ลงกานี ซึ่งตีพมิ พ์ครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ. 2563 จึงเป็ นหนังสือด้านการประเมินความเป็ นไป
ได้ของโครงการเล่มแรกๆ ของไทย หนังสือเล่มนี้จงึ มีความสาคัญ และได้รบั ความสนใจ ทัง้ จากนักวิชาการ และ
นักวิเคราะห์โครงการ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรือภาคเอกชน
การประเมินความเป็ นไปได้ หรือการวิเคราะห์โครงการเป็ นศาสตร์ทล่ี กึ ซึง่ ยิง่ ถ้าหากนาปัจจัยต่างๆเข้า
มาร่วมพิจารณาเพิม่ ขึน้ เทคนิคทีใ่ ช้กจ็ ะยิง่ ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ให้ความสาคัญกับความรูเ้ บือ้ งต้น
ของการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งผู้แต่งใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประกอบกับการอธิบายที่กระชับ
ชัดเจน มีการเชื่อมโยงความรูท้ ่เี กีย่ วข้องให้ผอู้ ่านสามารถต่อยอดได้ หนังสือเล่มนี้จงึ เหมาะกับผูเ้ ริม่ ต้นศึกษาเป็ น
อย่างยิง่ ทัง้ นี้ หนังสือเล่มนี้มี 10 บท ถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ จะสามารถแบ่งได้เป็ นสามส่วน โดยสามบทแรกถือ
เป็ นส่วนราก คือเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเนื้อหาส่วนต่อไป บทที่สถ่ี งึ บทที่หกจัดเป็ นลาต้น เรียกได้ว่าเป็ น
หัวใจหลักที่จะถูกนาไปใช้ประโยชน์ และสีบ่ ทสุดท้ายถือเป็ นใบ เป็ นเนื้อหาสนับสนุนขยายไปสู่การประยุกต์ใช้ท่ี
เสริมให้ตน้ ไม้มคี วามงดงามบริบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ส าหรับเนื้อ หาในส่ ว นแรก เริ่มต้น ด้ว ยการกล่ าวน าไปสู่การประเมิน ความเป็ น ไปได้ข องโครงการ
ผูแ้ ต่งให้คาจากัดความและถ่ายทอดความสาคัญของการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ พร้อมทัง้ เชื่อมโยง
กับมุมมองทางธุรกิจ โดยยกตัวอย่างทีเ่ ข้าใจง่ายของการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ และปิ ดท้ายบทแรก
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ด้วยองค์ประกอบพื้นฐานหกกลุ่มของการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการที่ผอู้ ่านกาลังจะได้รบั จากหนังสือ
เล่มนี้ แม้ว่าจะเน้นการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการในด้านการเงินเป็ นหลัก แต่ผู้แต่งยังคงให้ความสาคัญ
กับการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็ นข้อบกพร่องของการประเมินโครงการในอดีต ที่มกั
ให้ความสาคัญกับความสาเร็จทางการเงินเป็ นหลัก จนนาไปสู่ความล้มเหลวของโครงการ เนื่องจากโครงการที่น่า
ดึงดูดทางด้านการเงิน อาจเป็ นโครงการที่ไม่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงเมื่อพิจารณาถึงปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ โดยผูแ้ ต่ง
แบ่งการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการออกเป็ นหกด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ระดับมหภาค การศึกษาด้าน
การตลาด การวิเ คราะห์ด้า นเทคนิ ค และการผลิต การวิเ คราะห์ด้า นการจัด การองค์ก ร การวิเ คราะห์ด้า น
สิง่ แวดล้อมและสังคม และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ทัง้ นี้ ผูแ้ ต่งได้ยกตัวอย่างเครื่องมือและแนวทางการวิเคราะห์
ในแต่ละประเด็นไว้อย่างน่าสนใจ เพียงพอที่จะต่อยอดการศึกษาในอนาคต บทสุดท้ายของส่วนนี้ แสดงหลักการ
มูลค่าของเงินตามเวลา อันเป็ นหัวใจสาคัญของการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ด้านการเงินของโครงการ และการ
ประเมินมูลค่า เนื่องจากเป็ นทฤษฎีพ้นื ฐานที่ใช้ในการประเมินผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนและระยะเวลาที่
แตกต่างกันของกระแสเงินสดที่เกิดขึน้ โดยผูแ้ ต่งชี้ให้เห็นเบื้องหลังของคาว่า “เงินที่ได้รบั วันนี้ มีค่ามากกว่าเงิน
ก้อนเดียวกันที่จะได้รบั ในอนาคต” ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าของเงินในปั จจุบนั
มูลค่าของเงินในอนาคต กระแสเงินสดแบบเงินงวด ผลกระทบจากความถีใ่ นการทบต้น เป็ นต้น พร้อมกับนาเสนอ
ทางเลือกการคานวณหลากหลายรูปแบบ เช่น การคานวณด้วยสมการ การคานวณด้วยเครื่องคิดเลขทางการเงิน
และการคานวณด้วยโปรแกรมสเปรดชีต
เนื้อหาส่วนที่สองอันเป็ นแกนหลักของหนังสือ ประกอบด้วยสามองค์ประกอบของการประเมินความ
เป็ นไปได้ด้านการเงินของโครงการ โดยสองบทแรกเป็ นการประเมินต้นทุนเงินทุน และกระแสเงินสดอิสระของ
โครงการ ซึง่ ตัวแปรทัง้ สองจาเป็ นต่อการคานวณในบททีห่ ก อันเป็ นดัชนีชว้ี ดั ว่าควรลงทุนในโครงการหรือไม่ ทัง้ นี้
บทที่ส่ี ซึ่งเป็ นการประเมินต้นทุนเงินทุน เริม่ ต้นด้วยการแนะนาเรื่องค่าเสียโอกาส ประเภทของแหล่งเงินทุน
ก่อนที่จะอธิบายเทคนิคการประเมินต้นทุนของเงินทุนประเภทต่างๆ ซึ่งผูแ้ ต่งย้าถึงความสาคัญของการเลือกใช้
วิธกี ารประเมินให้เหมาะสมกับองค์กรที่มลี กั ษณะแตกต่างกัน พร้อมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึงข้อจากัดของแต่ละเทคนิค และ
ทางเลือกในการปรับปรุง โดยจุดหมายปลายทางของบทนี้คอื การประเมินต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หรือ
อัตราคิดลดสาหรับประเมินความเป็ นไปได้ด้านการเงิน ของโครงการในกลุ่มตัวชี้วดั ที่คานึงถึงมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดอิสระทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการนัน่ เอง สาหรับการประเมินกระแสเงินสดอิสระของโครงการถูกจัดไว้ใน
บทที่หา้ อ้างอิงหลักการสาคัญว่าจะต้องพิจารณากระแสเงินสดส่วนเพิม่ จากโครงการหลังภาษีเท่านัน้ โดยผูแ้ ต่ง
ยกตัวอย่างการคานวณ ควบคู่ไปกับการเสริมข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวแปรย่อยต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสด
อิสระ ในบทนี้ยงั มีประเด็นที่น่าสนใจคือการพิจารณาผลกระทบจากปั จจัยภายนอกของโครงการ อย่างเช่นการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการใหม่ทม่ี ตี ่อกระแสเงินสดของกิจการปั จจุบนั เพื่อสะท้อนออกมาเป็ นกระแสเงินสด
อิส ระส่ ว นเพิ่มจากโครงการที่ใกล้เคีย งความเป็ น จริงมากที่สุ ด ทัง้ นี้ การคานวณหลักถูกน าเสนอในรูปแบบ
โปรแกรมสเปรดชีต ซึ่งเป็ นแนวทางที่มปี ระสิทธิภ าพ และช่วยสร้างความคุ้นเคยแก่ผู้อ่านหากต้องการน าไป
ปฏิบตั ิ บทสุดท้ายในส่วนที่สอง นาเสนอเจ็ดเทคนิคการประเมินความเป็ นไปได้ด้านการเงินของโครงการ อัน
ประกอบด้ว ย ผลตอบแทนตามราคาบัญ ชีเ ฉลี่ย ระยะคืน ทุ น ระยะคืน ทุ น คิด ลด มูล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ อัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปรับค่า และดัชนีผลกาไร โดยนาผูอ้ ่านให้ได้เรียนรูถ้ งึ
หลักการ วิธีการคานวณ การตีความ จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละวิธี และแนวทางในการเลือกใช้งาน นอกจากนี้
ผู้แต่งยังเจาะลึกไปถึงโอกาสแสะสาเหตุในการเกิดข้อสรุปที่ข ดั แย้งกับระหว่างเทดนิคที่ได้รบั การยอมรับทาง
วิชาการสูงทีส่ ุดอย่างมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเป็ นเทคนิคทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก
ผูป้ ฏิบตั มิ ากทีส่ ุด ทาให้ผอู้ ่านเข้าใจการประเมินความเป็ นไปได้ด้านการเงินของโครงการอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึน้ อีกทัง้
ยังปิ ดท้ายส่วนนี้ดว้ ยเทคนิคการประเมินโครงการในกรณีทม่ี ที รัพยากรจากัด ซึง่ เป็ นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทีน่ ่าสนใจ
อย่างยิง่
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สาหรับส่วนสุดท้ายของหนังสือ ผู้แต่งถ่ายทอดสามองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุ นการประเมินความ
เป็ นไปได้ด้านการเงินของโครงการให้แยบคายยิง่ ขึน้ เริ่มต้นด้วยบทที่เจ็ด การประเมินความเสีย่ งโครงการ เปิ ด
โอกาสให้ผอู้ ่านได้เรียนรูเ้ ทคนิคการจัดการความเสีย่ งอันเกิดจากความไม่แน่นอนของปั จจัยต่างๆที่มผี ลต่อการ
ประเมินความเป็ นไปได้ด้านการเงินของโครงการ โดยอ้างอิงจากผลกระทบต่อมูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ ซึ่งถือเป็ น
เทคนิคการตัดสินใจทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ุด เนื่องจากมูลค่าปัจจุบนั สุทธิมขี อ้ จากัดน้อยทีส่ ุด และเชื่อมโยงกับ
ความมังคั
่ งของเจ้
่
าของกิจการ สาหรับเทคนิคการประเมินความเสีย่ งโครงการนัน้ ผูแ้ ต่งแนะนาเครื่องมืออย่างการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน อันเป็ นการประเมินระดับของปั จจัยนาเข้าที่ทาให้กิจการไม่ขาดทุน การวิเคราะห์ความไว
ที่พจิ ารณาความผันผวนของปั จจัยที่มผี ลต่อมูลค่ าปั จจุบนั สุทธิของโครงการคราวละหนึ่งปั จจัย การวิเคราะห์
สถานการณ์ ซึง่ ต่อยอดจากการวิเคราะห์ความไว โดยเปิ ดโอกาสให้ปัจจัยต่างๆ สามารถเปลีย่ นแปลงได้พร้อมกัน
ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากเนื้อหามีค วามซับซ้อน ยากที่จะคานวณด้วยตัวเอง ผู้แต่งจึงน าเสนอด้วยโปรแกรมสเปรดชีต
ทัง้ หมด บทที่แปดเรื่อ งการประเมิน การลงทุน ที่ให้ส ิทธิในสิน ทรัพ ย์จริง เนื้อ หาทุกส่ ว นก่อ นหน้ านี้ต งั ้ อยู่บน
สมมติฐานเดียวกัน ว่าเมื่อตัดสินใจแล้วจะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงการตัดสิน ใจได้อกี ซึง่ ขัดแย้งกับความเป็ นจริงที่
ผู้รบั ผิดชอบโครงการสามารถปรับการตัดสินใจได้เสมอ โดยเป็ นไปตามสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนไป เช่น ธุรกิจสื่อ
สิง่ พิมพ์ประสบความสาเร็จอย่างมากในอดีต แต่พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนไปทาให้ต้องปิ ดกิจการ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาทาให้ประชาชนสังสิ
่ นค้าออนไลน์มากขึน้ กระตุน้ การเติบโตของผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้า นอกจากนี้
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนายังลดความสาคัญของเงินสดที่อยู่รปู ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างก้าวกระโดด ทัง้ นี้ ผูแ้ ต่งแบ่งการประเมินการลงทุนที่ให้สทิ ธิใน
สิน ทรัพ ย์จริงออกเป็ น สี่กรณี ได้แก่ ทางเลือ กจังหวะเวลาลงทุน ทางเลือ กการขยายเงิน ลงทุน ทางเลือ กยุติ
โครงการ และทางเลือกการเปลี่ยนแปลงโครงการตามสภาวะแวดล้อม โดยทัง้ สีร่ ูปแบบสามารถวิเคราะห์ได้ดว้ ย
การบูรณาการความรู้เรื่องการประเมินมูลค่ า ตราสารอนุ พนั ธ์แบบสัญญาออฟชัน่ (Option) บทที่เก้าถ่ายทอด
ประเด็นที่กาลังได้รบั ความสนใจอย่างมากในระดับโลก รวมถึงวงการการเงิน นัน่ คือประเด็นที่สบื เนื่องกับความ
ยังยื
่ น อันได้แก่การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ อย่างไรก็ตามในบทนี้เป็ น การ
สะท้อ นให้เห็นภาพรวมของการน าแง่มุมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปประกอบการพิจารณา แต่ไ ม่ไ ด้ให้
รายละเอียดการประเมินทีช่ ดั เจนนัก สาหรับบทสุดท้าย ผูเ้ ขียนสรุปเนื้อหาทัง้ หมดอีกครัง้ สัน้ ๆ
หนังสือการประเมินความเป็ นไปได้ด้านการเงินของโครงการ โดย รศ.ดร.รวี ลงกานี เป็ นหนังสือที่มี
คุณค่าอย่างมากต่อวงการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ รวมทัง้ แวดวงวิชาการสาขาการเงินในประเทศ
ไทย เนื่องจากเป็ นผลงานภาษาไทยชิน้ แรกๆที่พฒ
ั นาขึน้ อย่างจาเพาะเจาะจงให้สามารถใช้ได้ทงั ้ ในการเรียนการ
สอน และการปฏิบตั งิ านจริง ทาให้เนื้อหาภายในผ่านการคัดสรรความรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ หมาะแก่การเริม่ ต้นศึกษา ด้วย
สาเหตุดงั กล่าว ผลงานชิ้นนี้จึงกระชับเข้าใจง่าย มีตวั อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยที่ตามมาคือการขาด
รายละเอียดเชิงลึกของการวิเคราะห์ในสถานการณ์ท่มี คี วามซับซ้อน ซึ่งต้องการเครื่องมือระดับสูงในการประเมิน
เช่น การพิจารณาผลกระทบของอัตราเงินเฟ้ อ การประเมินความเสีย่ งด้วยการจาลองข้อมูล การวิเคราะห์ฟังก์ชนั
อรรถประโยชน์ และส่ ว นเทีย บเท่าความเสี่ย ง เป็ น ต้น ทัง้ นี้ ผู้ท่ีส มใจสามารถศึกษาเพิ่ มเติมได้จ ากรายการ
เอกสารอ้างอิงต่อจากนี้
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