
บทที่ 3 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและระเบยีบวิธีวิจัย 

 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 3.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนการผลิต   
 ตนทุนการผลิตเปนเรื่องการจัดการที่สําคัญสําหรับองคกรธุรกิจควบคูไปกับเรื่องรายไดใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาการจัดการองคกร  จะพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผลไดที่เกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ  เทียบกับตนทุนที่ตองเสียไป   ปญหาการตัดสินใจเหลานี้ตองอาศัยการวิเคราะห
ตนทุนเปนสวนประกอบในการตัดสินใจโดยเฉพาะอยางยิ่ง  องคกรที่ดําเนินการผลิตสินคา  และ
ตองทําการตัดสินใจกับปญหาการจัดการเกี่ยวกับปญหาการผลิตการจําหนาย  และจายสินคาใน
ตลาด  ตองทําการวิเคราะหตนทุนการผลิตสินคา  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 
 ในวิชาเศรษฐศาสตร  ตนทุนการผลิตสินคามีวิธีการคํานวณอยูหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคที่จะนําไปใช  และสภาพปญหาของการวิเคราะห  ดังนั้นคํานิยามสําหรับตนทุนการ
ผลิตทางดานเศรษฐศาสตร  จึงมีความแตกตางจากคํานิยามทางบัญชี  ทําใหการคํานวณผลกําไรมี
ความแตกตางกันออกไป 
 ความหมายตนทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร  ไดแก  ตนทุนที่เหมาะสม,  ตนทุนคาเสีย
โอกาส,  ตนทุนที่เปดเผยและซอนเรน, ตนทุนสวนเพิ่มและตนทุนระยะสั้น- ระยะยาว 
 ก) ตนทุนที่เหมาะสม (Relevant  Cost)  ตนทุนการผลิตสามารถนิยามไดหลายอยางดวยกัน
ขึ้นอยูกับสถานการณ  และการนําตนทุนไปใช  โดยทัว่ไปตนทุนการผลิตสินคา  หมายถึง  คาใชจาย
เพื่อจัดซื้อปจจยัการผลิตสินคาตามราคาในตลาด  ถาซื้อดวยเงนิสดและนําไปใชในทันที  การคิด
คํานวณตนทุนก็จะไมมีปญหาอะไร  แตถาปจจัยการผลิตนั้นไมไดถูกนาํไปใชทันที  เชนเปนสินคา
คงคลังกอน  เพื่อนําไปใชภายหลัง  ปญหาคํานิยามและวิธีการคํานวณตนทุนการผลิตก็จะเกดิขึ้น  
เชน  ปจจยัการผลิตที่เปนสินทรัพยถาวร(เครื่องจักร)  มอีายุหลายป  การคํานวณตนทุนการผลิตใน
แตละปจะคิดอยางไร  ซ่ึงการคํานวณตนทุนการผลิตจะแตกตางไปจากสถานการณของการนํา
ตนทุนการผลิตไปใช  เชน  ถาคํานวณเพือ่ใชเสียภาษีใหคิดตามความเปนจริง  วาไดเสียคาวัตถุดบิ
ไปเทาไรในการผลิตสินคา  จึงเปนการใชคาใชจายจริง  แตถาการคํานวณตนทุนการผลิต  เพื่อการ
จัดการองคกรธุรกิจ  ซ่ึงเปนเรื่องของปจจุบัน  หรือในอนาคต  ดังนัน้การใชขอมูลในอดีตมาใชจงึ
ไมเหมาะสมเทาไร
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ข) ตนทุนที่เปดเผยและซอนเรน (Explicit and Implicit Cost)  ตนทุนอาจเกดิขึ้นในสอง
ลักษณะดวยกนั  คือ  ตนทุนที่องคกรตองจายออกไปในรปูของเงินสด (Explicit  Cost)  เชน  คาจาง
เงินเดือน  คาใชจายวัตถุดิบ  คาไฟฟา  คาน้ํา  เปนตน  และในรูปที่ไมใชเงินสด (Implicit  Cost)  
เชน คาเชาที่ซ่ึงบริษัทไมตองเสีย  เพราะเปนเจาของสถานที่เอง  หรือผูประกอบการที่ไมไดคิดเงิน
เดือนใหตนเอง  เปนตน   คาใชจายเหลานี้เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตแตไมใชรายการที่
เปดเผยออกมา  เพราะองคกรไมไดจายจริงในการคิดตนการผลิตอยางแทจริง  วิธีการคํานวณตอง
อาศัยหลักการคิดคาเสียโอกาสเพื่อกําหนดตนทุนของรายการตนทนุทีไ่มเปดเผยเหลานี้ 
 ค) ตนทุนหนวยสุดทาย  เปนการพิจารณาถึงตนทุนหนวยสุดทายที่เพิ่มขึ้นจากการผลิต
สินคาเพิ่มขึ้นอีก 1 หนวย  
 3.1.2 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการผลิต 
 เศรษฐศาสตรการผลิตเปนแขนงหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตรที่เนนหนักในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อใชในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงคที่จะไดรับกําไรสูงสุด  ซ่ึงการ
ผลิตก็คือ  การเปลี่ยนแปลงรูปรางของปจจัยการผลิตตั้งแตสองอยางขึ้นไป  ใหเปนผลผลิตขึ้นมา
อยางหนึ่ง  หรือมากกวา  และเมื่อมีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของในขบวนการผลิตปจจัยการผลิต
สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
 1) ปจจัยคงที่ คือ ปจจัยที่มีอยูอยางจํากัด และไมสามารถหาเพิ่มเติมในระยะเวลาที่ทําการ
ผลิตได 
 2) ปจจัยผันแปร คือ ปจจัยที่ตองใชเพิ่มเติม หรือมากขึ้นในขบวนการผลิตเพื่อที่จะทําใหผล
ผลิตเพิ่มขึ้น ซ่ึงความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิต กับผลผลิตเมื่อกําหนดระยะเวลาในการผลิตให
อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
  (1) ความสัมพันธระหวางผลผลิต  และปจจัยการผลิตในระยะสั้นจะอยูในกฎผลไดลด
นอยถอยลง (law  of  diminishing  return)  ซ่ึงอธิบายถึงความสัมพันธระหวางผลผลิต  และปจจัย
ผันแปรชนิดหนึ่งในกระบวนการผลิตในขณะที่กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่  กฎกลาววา “เมื่อเพิ่มการ
ใชปจจัยผันแปรชนิดหนึ่งในกระบวนการผลิตในขณะที่กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่   ในชวงแรก
ผลผลิตทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น   แตเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแลว  ผลผลิตทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่
ลดลง”   กฎนี้จะเปนจริงก็ตอเมื่อมีการใชปจจัยผันแปรในจํานวนที่มากพอ  และอยูภายใตขอสมมติ 
2 ขอ  คือ  
  (1.1) ระดับเทคโนโลยีในการผลิต และปจจัยคงที่จะตองไมเปลี่ยนแปลง 
  (1.2) ปจจัยผันแปรแตละหนวยที่ใชนั้นมีคุณภาพ และปริมาณเทาเทียมกัน และมี
จํานวนมากพอเพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะตางๆได 
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  จากกฎนี้  สามารถแบงชวงการผลิต (stages  of  production)  ออกเปน 3 ระยะโดย
พิจารณาจากคาความยืดหยุนในการผลิต  กลาวคือ  ถาคาความยืดหยุนในการผลิตมีคามากกวา 1 
เรียกวา  ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น (increasing  returns)  ถาคาความยืดหยุนในการผลิตมากกวา 0 แตนอย
กวา 1  เรียกวา ผลตอบแทนลดนอยถอยลง  (diminishing  returns)  และถาคาความยืดหยุนในการ
ผลิตมีคานอยกวา 0 เรียกวา  ผลตอบแทนลดลง (decreasing  returns) 
  (2)  ความสัมพันธระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิตในระยะยาว  ในระยะยาวปจจัย
การผลิตทุกชนิดสามารถปรับตัวได  ดังนั้นจึงมีเฉพาะปจจัยผันแปรเทานั้น  ซ่ึงจะอยูในหลัก
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต  ซ่ึงเปนการอธิบายถึงผลผลิตที่สนองตอบตอการเพิ่มขึ้นเปนสัดสวน 
(proportionate  increase) ของปจจัยการผลิตทุกชนิด  กลาวคือ  ถาผลผลิตเพิ่มขึ้นในสัดสวน
เดียวกันกับสัดสวนของปจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นแลวผลตอบแทนตอขนาดการผลิตจะคงที่ (constant  
returns  to  scale)  ถาผลผลิตเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาสัดสวนของปจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว  
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตจะเพิ่มขึ้น (increasing  returns to scale)  และถาหากผลผลิตเพิ่มขึ้น
ในสัดสวนของปจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว  ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตจะลดลง (decreasing  
returns to scale) 
 3.1.3 การวิเคราะหทางการเงิน 
  การวิเคราะหทางการเงิน (financial  analysis)  คือ  ขบวนการที่ถูกนํามาใชในการกําหนด
หรือวัดความสามารถในการทํากําไร (profitability)  ของการลงทุนโครงการหนึ่ง  หรือเพื่อใช
เปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไรระหวางโครงการลงทุนที่มีโอกาสเลือกทําตั้งแต 2  
โครงการขึ้นไป  ซ่ึงลักษณะของโครงการลงทุนที่จะนํามาวิเคราะหในที่นี้จะเนนโครงการลงทุนที่
เกี่ยวกับการเกษตรหรือฟารมอยางใดอยางหนึ่ง (single  farm)  ซ่ึงในโครงการลงทุนนี้เกี่ยวของกับ
การใชปจจัยในชวงเวลาที่ติดตอกันนานหลายป (over a short period)  เพื่อมุงหวังวามันจะกอใหเกิด
กระแสของรายไดหรือผลประโยชน (a flow of benefits)  ตอเนื่องกันในอนาคต  ดังนั้น  โครงการ
ลงทุนลักษณะนี้จึงเปนการลงทุนระยะยาว  เพราะจะมีคาใชจายและรายไดหรือผลประโยชนเกิด
ตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานหลายป  และโครงการลงทุนนี้จะตองมีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและ
ส้ินสุดของโครงการที่แนนอน  กลาวคือจะตองเปนโครงการที่สามารถกําหนดอายุ (project life)  ได
แนนอน  ดังนั้น  การวิเคราะหการเงินของโครงการลงทุนนี้มุงที่จะวัดผลกําไรที่เกิดจาการลงทุน
ของผูลงทุนเปนหลัก 
 แนวคิดเบื้องตนในการวิเคราะหทางการเงินของโครงการใดๆ  ก็คือ  เปนการเปรียบเทียบ
การลงทุนหรือตนทุน (cost) กับรายได (income) หรือผลตอบแทน (benefit) เพื่อที่จะพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการที่ใหผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นๆ  ซ่ึงมีหลักขั้นตอนที่สําคัญ  ดังนี้ 
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  1)  ขั้นตอนการจัดทํางบกระแสเงินสด ซ่ึงประกอบดวย งบประมาณกระแสเงินสดเขา 
(cash inflows)  ซ่ึงเปนรายการที่เกี่ยวกับรายไดหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุน  และกระแส
เงินสดออก (cash outflows)  ซ่ึงเปนรายการที่เกี่ยวกับคาใชจายหรือเงินทุนที่ใชในการลงทุนตลอด
อายุโครงการ 
  2)  ขั้นตอนการคํานวณผลตอบแทนสุทธิของการลงทุน  ซ่ึงเปนผลตางของกระแสเงินสด
เขาและกระแสเงินสดออกในโครงการลงทุนของฟารม 
  3)  ขั้นตอนการคํานวณมูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิ  ซ่ึงเปนผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน
ของรายไดที่คาดวาจะไดรับในแตละป  กับมูลคาปจจุบันของรายจายที่จายออกไป 
  สําหรับสวนประกอบตางๆที่สําคัญ  ที่จะตองนํามาพิจารณาในการวิเคราะหกระแสเงินสด
เขาและกระแสเงินสดออก  มีดังนี้ 
  1) กระแสเงินสดเขา (cash inflows)  คือผลตอบแทนหรือรายไดที่เกิดขึ้นตลอดอายุ
โครงการ  ซ่ึงประกอบดวย 
 1.1)  มูลคารวมของผลผลิตทั้งหมด (gross value of  productions) คือมูลคาของผลผลิตขั้น
สุดทายและผลพลอยไดจากผลผลิตที่มีอยู  ทั้งนี้เพื่อการจําหนาย  และบริโภคในครัวเรือน  โดยไม
คิดมูลคาสินคาขั้นกลาง  เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา  สามารถคํานวณไดจากการนําปริมาณผลผลิตขั้น
สุดทายของโครงการในแตละป  มาคูณดวยราคาผลผลิตที่ระดับฟารม 
 1.2)  มูลคาซากหรือมูลคาที่เหลืออยู (salvage or residual value)  คือ มูลคาของทรัพยสินที่
ลงทุนในโครงการ  ที่ยังเหลืออยูเมื่อส้ินสุดโครงการ  ซ่ึงมูลคานี้จะคิดตามราคาตลาดมูลคาซาก
ทรัพยสินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากมูลคาเดิมเมื่อเร่ิมโครงการนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดของทรัพยสิน  
โดยทั่วไปมูลคาของทรัพยสินจะลดลงโดยเฉพาะทรัพยสินทุนที่มีคาเสื่อมเพราะถูกใชงาน  เชน
เครื่องมือ  และเครื่องจักร  แตก็มีทรัพยสินบางชนิดที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นกวาเดิม  โดยเฉพาะทรัพยสิน
ประเภทที่ดิน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทนของโครงการลงทุน 
 2) กระแสเงินสดออก (cash outflows) คือ  ตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดจนอายุ
โครงการ  ซ่ึงประกอบดวย 
 2.1) การลงทุนหลัก (investment costs)  เปนคาใชจายหลักของการลงทุนในการพัฒนา
ฟารม  โดยจะครอบคลุมถึงสวนที่มีผลกระทบตอโครงการระยะยาว  เชน  ตนทุนในการปรับปรุง
ที่ดิน  การระบายน้ํา  การกอสราง  การปลูกพืชยืนตน  การซื้อเครื่องมือและอุปกรณืมาเพื่อการ
เพาะปลูก  และอุปกรณมาทดแทน  การชลประทาน  ซ่ึงในการวิเคราะหนี้  ตนทุนในการลงทุนหลัก
จะรวมอยูในตนทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงของเกษตรกร 
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 2.2) ตนทุนในการดําเนินการที่เปนเงินสด (cash operating expense)  เปนคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทุกวันในการดําเนินการผลิตของกิจการฟารม  และรวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับแรงงานที่จายเปน
เงินสด  คาปุย คาเมล็ดพันธุคาวัตถุดิบตางๆ คาเครื่องมือขนาดเล็ก คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  และคา
ขนสง  ซ่ึงยกเวนคาใชจายที่เกิดจากการแปรรูปและการตลาด  นอกจากนั้นยังรวมถึงคาธรรมเนียม  
คาภาษี  และอากรตางๆตลอดจนภาษีทางออมอื่นๆ  เชน ภาษีที่ดิน  และภาษีรายไดที่เปนคาใชจาย
สวนนี้ดวย  ซ่ึงโดยปกติเมื่อเกษตรกรซื้อสินคาในราคาตลาดไดคิดรวมคาธรรมเนียมและคาชดเชย
ภาษีจากการขายและภาษีอ่ืนๆเขาไวดวยแลว  ดังนั้นไมจําเปนตองนําราคาดังกลาวมาปรับใหมใน
การวิเคราะห  และสําหรับคาประกันสังคม  เงินประกันภัย คาชดเชยแรงงาน  คารักษาพยาบาล  
และคาใชจายอื่นๆ  ที่เปนประโยชนของผูใชแรงงานในฟารมจะรวมอยูในสวนของตนทุนแรงงาน 
 2.3)  คาจางแรงงานที่จายเปนสิ่งตอบแทน (hired  labor  in  kind)  คาจางแรงงานสวนใหญ
จะจายเปนเงินสด  แตก็มีบางแหงที่อาจจายเปนรูปของผลผลิตฟารมหรือส่ิงของอื่นๆเปนการตอบ
แทน  ดังนั้นเมื่อจายคาแรงงานเปนผลผลิตมูลคาของผลผลิตจะตองนํามาคํานวณ  โดยนําผลผลิต
คูณดวยราคาที่ซ้ือขาย  ก็จะไดเปนคาจางแรงงานในรูปตัวเงิน 
 2.4)  ตนทุนที่เกี่ยวกับเงินกู (debt  services)  รายการนี้จะรวมถึงคาดอกเบี้ย  และเงินตนที่
จายคืน (interest  and  repayment  of  principle)  ในกรณีที่มีการกูเงินมาลงทุน  โดยมีวิธีการคํานวณ
ที่แตกตางกันไป  ซ่ึงอาจคืนเปนงวดๆทั้งเงินตนพรอมดอกเบี้ย 
 3)  ผลตอบแทนสุทธิของฟารม (farm  family  net  benefit)  คือ ผลตางของกระแสเงินเขา
กับกระแสเงินออก  เปนตัวช้ีวัดมูลคา  จากที่ไดหักคาใชจายตางๆทางธุรกิจและชําระหนี้สิน
เรียบรอยแลวในโครงการระยะยาว  โดยในชวงเริ่มตนของโครงการผลตอบแทนจะเปนลบซึ่ง
กอใหเกิดปญหาแกเกษตรกรที่มีเงินทุนจํากัดและขาดแคลนเงินกูหรือเงินชวยเหลือ 
  ดังนั้นการคาดคะเนกระแสการไหลของเงินสดของโครงการ (cash  flow)  เปนการ
วิเคราะหกระแสเงินสดตางๆของโครงการ  ซ่ึงประกอบดวย  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินจาย  
และกระแสเงินสดสุทธิ  โดยมีรูปแบบความสัมพันธดังนี้ 
 
  กระแสเงินสดสุทธิ = กระแสเงินสดรับ – กระแสเงินสดจาย 
 
ซ่ึงการคาดคะเนทําใหทราบการประมาณการเงินทุนหมุนเวียน  และกําไรขาดทุนในแตละป 
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3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 
การศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกฝร่ังกลมสาลี่  ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ลําปาง  ผูวิจัยจะไดขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะขอมูลเชิงลึกกับเกษตรกร   
การเลือกสวนตัวอยาง  มีวัตถุประสงคที่จะใหเกษตรกรที่ถูกเลือกมีลักษณะคลายคลึงกันใน

เร่ืองของการจัดการ  การดูแลรักษา  การใชเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรตางๆ  นอกจากนี้ยัง
ตองการทราบความแตกตางของตนทุนและผลตอบแทนโดยจะทําการแบงกลุมเกษตรกรออกเปน 2 
กลุม  คือ 
 กลุมที่ 1 คือ  เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกฝร่ังนอยกวา  10 ไร  ซ่ึงมีเพียง  5 สวน 
 กลุมที่ 2 คือ  เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกฝร่ังตั้งแต  10 ไรขึ้นไป  ซ่ึงมีเพียง  1 สวน 
 
3.3  ตนทุนหรือคาใชจายในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่  สามารถแบงออกเปน 3 สวน  คือ 
 3.3.1) คาใชจายในการลงทุนเบื้องตน (investment  cost)  เปนคาใชจายเกี่ยวกับการซื้อ
เครื่องมือ  และอุปกรณที่ใชในการลงทุน  ซ่ึงมีอายุใชงานติดตอกันหลายป  และเปนคาใชจายที่มีผล
ตอการดําเนินงานของการลงทุนในระยะยาว เชน  คาใชจายในการซื้อที่ดิน  การปรับปรุงพื้นที่  การ
สรางบานพักอาศัยและโรงเรือน  และคากิ่งพันธุ  เปนตน 
 3.3.2) คาใชจายในการดําเนินงาน (operation  cost) ประกอบดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นเมื่อมี
ผลผลิตเกิดขึ้น  เชน 

-  คาแรงงานในการปลูกฝร่ังพันธุกลมสาลี่  การปลูกซอม  ตัดหญา เปนตน 
-  คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
-  คาปุย  คาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช   

 3.3.3) คาใชจายในการดูแลรักษา (maintenance  cost)  เปนคาใชจายเกี่ยวของกับการ
บริหารงาน  คาซอมบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ  ส่ิงกอสราง 
 
3.4  ผลตอบแทนหรือผลประโยชนในการลงทุนทําสวนฝรั่งกลมสาลี่   
 เปนรายไดที่ไดรับจากการทําสวนฝรั่งกลมสาลี่  ซ่ึงคํานวณจากการนําราคาผลผลิตที่
เกษตรกรที่ไดรับคูณดวยจํานวนผลผลิต 
 
3.5  วิธีการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 

 การวิเคราะหโครงการดานการเงิน(financial  aspect  analysis)สามารถแบงไดเปน 2 
ประเภท  คือ   
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 3.5.1) วิธีการวิเคราะหโดยไมมีการคิดลด (undiscounted  approach)  หมายถึง การวัดคา
ของตนทุน  และผลตอบแทนของโครงการโดยไมคํานึงถึงคาของเงินที่ไดมาหรือใชไปในชวงเวลา
ที่ตางกัน เชน เงินสดรับในปที่ 1 จํานวนหนึ่งกับเงินจํานวนเดียวกันนี้จะไดรับในปที่ 10 จะถือวามี
มูลคาที่เทากัน  วิธีการวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (payback  period)  ซ่ึงเปนการคํานวณวานับจาก
จุดเริ่มตนของโครงการจะใชเวลาอีกนานเทาไรจึงจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการรวมกัน
กับมูลคาในการลงทุน (total  capital  investment) 
 3.5.2) วิธีการวิเคราะหโดยมีการคิดลด (discounted  approach)  หมายถึง  การวิเคราะห
โดยมีการคิดลด  เปนวิธีการวัดคาของผลตอบแทนและตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากโครงการ  โดย
คํานึงถึงคาเสียโอกาสผานวิธีคิดลด (discount  method)  ซ่ึงในทางปฏิบัติมีอยู 3 วิธีที่ไดรับความ
นิยม  คือ การหามูลคาปจจุบัน (net present value : NPV) การหาอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (internal  rate  of  return : IRR) และการหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (benefit cost 
ratio : B/C ratio) 
 การวิเคราะหตามวิธีการแบบคิดลดจะเริ่มจากการคาดคะเนกระแสการไหลเงินสดของ
โครงการ  ซ่ึงเปนการคาดคะเนจากงบตางๆที่แสดงแหลงที่มาของเงินทุนและแหลงใชไปของ
เงินทุน  ไดแก  กระแสเงินสดรับหรือผลได  กระแสเงินสดจายหรือตนทุน  และกระแสเงินสดสุทธิ  
โดยเปนการวิเคราะหในเบื้องตน  ซ่ึงจะนําไปสูการวิเคราะหดานอื่นๆตอไป   ไดแก 
 ก) ระยะเวลาคืนทุน (payback period : PB) 
 ระยะเวลาคืนทุนคือ  ระยะเวลาการดําเนินงานที่ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการ
สามารถชดเชยเงินลงทุนตอนเริ่มตนของโครงการ  วิธีการหาระยะเวลาคืนทุน หรือหาจํานวนปที่จะ
ทําใหผลตอบแทนคุมกับเงินลงทุน  การคํานวณมี 2 กรณี   ดังนี้ 
กรณีที่ 1  กระแสเงินสดรับสุทธิมีจํานวนเทากันทุกป 

ระยะเวลาคืนทุน(ป)  =   เงินลงทุนสุทธิเมื่อเร่ิมโครงการ/กระแสเงินสดรับตอป 
กรณีที่ 2  กระแสเงินสดรับสุทธิแตละปไมเทากัน 

ระยะเวลาคืนทุน(ป) =   รวมกระแสเงนิสดรับในแตละปสะสมไปจนเทากับเงิน    
ลงทุนหรือกระแสเงินสดจาย ณ วันเริ่มโครงการ 

หลักการตัดสินใจ : เลือกโครงการลงทุนที่คืนทุนเร็วที่สุด 
การประเมินการลงทุนโดยวิธีนี้เปนวิธีการประเมินโครงการเพื่อดูคราวๆวาการลงทุนนั้น

ตองใชเวลากี่ปที่จะคืนทุนเปนการดูความเสี่ยงและสภาพคลองในการลงทุน   โดยไมคํานึงถึงคา
ของเงินตามเวลาและกระแสเงินสดรับ   หลังจากปที่คืนทุน 
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ข) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)   
 เปนการหาความแตกตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน  และมูลคาปจจุบัน
ของคาใชจายโครงการ  เพื่อช้ีใหเห็นวาโครงการนั้นจะใหผลตอบแทนคุมคาหรือไม  กลาวคือ  คา 
NPV มีคามากกวา 0 เปนการลงทุนที่คุมคา แตถา NPV มีคาต่ํากวา 0 หรือเปนลบ แสดงวาโครงการ
ลงทุนนั้นไมคุมคา สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะนํามาใชในการคิดลดนั้น ยึดถือตามหลักของ
ธนาคารโลกที่ไดศึกษาและกําหนดไวสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไทยไวที่อัตรา 12% 
ตอป   
 มูลคาปจจุบันสุทธิ  = มูลคาปจจุบันของผลได - มูลคาปจจุบันของตนทุน 
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โดยที ่ NPV  = มูลคาปจจุบันสุทธิ 
 Bt = ผลตอบแทนในปที่ t 
 Ct = คาใชจายในโครงการในปที ่t 
 i = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
 t =  ปของโครงการ คือปที่ 0, 1, 2,…, n 
 n = อายุของโครงการ 

ปที่ 0 คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (initial  investment) 
 ค) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal  Rate  of  Return : IRR)   
 อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR)  เปนการหาอัตราคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันของ
คาใชจายหรือตนทุนเทากับมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน  นั่นคือ  อัตราคิดลดที่ทําให B/C ratio = 
1 หรือ NPV = 0 เกณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกับการหามูลคาปจจุบันสุทธิ จะตางกันตรงที่เปลี่ยน
จากอัตราดอกเบี้ย ในNPVมาเปนสวนลด (r) ใน IRR เทานั้น 
 การหา IRR เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกดวยคาใชจายเปนปๆ ไปตลอดชั่วอายุ
โครงการ   เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนสุทธิในแตละป    หลังจากนั้นก็หาอัตราสวนลดที่จะทําให
ผลรวมของมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกันแลวมีคาเปนศูนย (0) 
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   โดยที่ Bt = ผลตอบแทนในปที่ t 
   Ct = คาใชจายของโครงการในปที่ t 
   r = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
   t = ปของโครงการ  คือปที่ 0,1,2,...,n 
   n = อายุของโครงการ 
   ปที่ 0 คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (initial  investment) 
 ง) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit  Cost  Ratio  หรือ  B/C Ratio)  
 คือเกณฑนี้แสดงถึงอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกบัมูลคาปจจุบัน
ของคาใชจายตลอดอายุโครงการ  คาใชจายในทีน่ี้คือคาใชจายทางดานทุนและคาใชจายในการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษา  นั้นก็คือ  คาใชจายที่ไมมกีารแบงแยกวาเปนคาใชจายประเภทใด  ซ่ึงจะ
เปนการวดัทางดานตนทนุของโครงการนั้นเอง  แตรายไดของโครงการคือ  ผลประโยชนที่จะไดรับ
เมื่อมีโครงการนั้นเกดิขึ้น  การวัดรายไดตอตนทุนของโครงการลงทุนของหนวยธุรกิจ  สวนใหญจะ
เปนการวดัรายไดตอตนทุนทีเ่กิดขึ้นโดยตรงกับหนวยธุรกิจ  เปนการวดัผลทางดานเศรษฐกิจโย
มิไดมีการนําเอาผลที่จะมีตอทางดานสังคมเขาไปเกีย่วของ  การวัดรายไดและตนทุนของหนวย
ธุรกิจนั้นการตคีาของรายไดและตนทนุนั้น  จะใชราคาตลาดเพียงอยางเดียวมิไดใชราคาเงามา
วิเคราะหประกอบดวย  ซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสมการ 
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โดยที่  Bt = ผลตอบแทนในปที่ t 

   Ct =              คาใชจายสุทธิของโครงการในปที่  t 
   i = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
   t = ปของโครงการ  คือปที่ 0,1,2,...,n 
   n = อายุของโครงการ 
   ปที่ 0 คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (initial  investment) 
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 จ) การวิเคราะหความไว (Sensitivity  Analysis) 
 การวิเคราะหความไวนั้น  จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินความทนตอเหตุการณ
ในอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการที่จัดตั้งขึ้น  ซ่ึงจะทําใหรูวาจะ
เกิดอะไรขึ้นกับโครงการในกรณีที่กระแสการไหลของตนทุนและผลไดไมเปนไปตามที่หวังไวตาม
แผนเดิม  เชน  ตนทุนของโครงการสูงขึ้นรอยละ 5  ในขณะที่ผลไดเทาเดิมหรือผลไดมีแนวโนม
ลดลงรอยละ 2  ในกรณีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคาที่คํานวณไวเดิมของคาของ IRR,NPVและ B/C 
Ratio หรือไม  ส่ิงที่จะนํามาพิจารณาความไว ไดแก 
 - ราคาสินคา  ทั้งที่เปนราคาปจจัยการผลิตและผลผลิตในโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยจะตองมีการสมมติใหราคามีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางที่สูงขึ้นและต่ําลง  เพื่อหาผลกระทบ
ของการปรับตัวของราคาที่มีตอความเปนไปไดของโครงการ 
  - ความลาชาในการดําเนินโครงการ  เทคนิควิธีการผลิตใหมๆบางวิธีอาจไมสามารถ
ดําเนินการไดทันทีตามที่วางแผนไว 
 - ตนทุนของโครงการที่สูงขึ้น 
 - ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ฉ) เกณฑการตัดสินใจในการลงทุน (investment  decision) 
 หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกโครงการลงทุนวาควรลงทุนในโครงการใด  จึงจะ
ใหผลตอบแทนตามความตองการโดยใชเกณฑการตัดสินใจในการลงทุนที่ตองคํานึงถึงคาเสีย
โอกาส (opportunity  cost)  โดยมีหลักเกณฑในการตัดสินใจดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (net present  value : NPV)  ตองมีคามากกวา 0 
 - อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (benefit  cost  ratio : B/C  ratio)  มีคามากกวา 1 
 - อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal  rate  of  return : IRR)  มีคาสูงกวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือสูงกวาตนทุนของเงินทุน 
 
3.6  เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ  มีดังนี้ 
 รุงนภา  ศุภดิลกลักษณ (2529)  ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนและอัตราผลตอบแทนจากการ
ปลูกสมเขียวหวานในภาคกลาง  โดยการสัมภาษณเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงใชเปนตัวแทน
ของจังหวัดในภาคกลาง  เนื่องจากเปนแหลงผลิตสําคัญ  และทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
จํานวน 50 สวน  เปนสวนที่มีขนาดเนื้อที่การเพาะปลูกระหวาง 20-200 ไร  และไดแบงการสุม
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ตัวอยางออกเปน 5 กลุมตามชวงอายุ คือ ชวงอายุ 1 ป  ชวงอายุ 2-3 ป  ชวงอายุ 4-6 ป  ชวงอายุ 7-9 
ป  ชวงอายุ 10-12 ป  จํานวนชวงอายุละ 10 สวน 
 จากผลการศึกษา  พบวา  ตนสมเขียวหวานซึ่งมีอายุประมาณ 12 ป นั้นเริ่มทําการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดตั้งแตส้ินปที่ 3 เปนตนไป  ซ่ึงในระหวางปที่ 3-12  มีตนทุนเฉลี่ย 9,046.62 ถึง 14,296.16 
บาทตอไรตอป  และมีรายไดเฉลี่ย 3,188.93 ถึง 20,023.74 บาทตอไรตอป  ไดรับกําไรสุทธิเฉลี่ย
สูงสุดในชวงปที่ 7-9 คือ 5,727.28 บาทตอไรตอป  ตลอดอายุการปลูกสมเขียวหวาน 12 ป  จะมี
กําไรสุทธิเฉลี่ยทั้งสิ้น 34,138.03 บาทตอไรตอป  คิดเปนรอยละ 20.95 ของรายไดทั้งหมด 
 การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน  พบวา  การลงทุนปลูกสมเขียวหวาน  จะไดรับคืนทุน
ภายใน 6 ป 5 เดือน  และถาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําเทากับรอยละ 12 และ 14 จะทําใหมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิที่มีคามากกวาศูนย  และไดอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  รอยละ 17.50  ดังนั้นสามารถ
สรุปไดวาการลงทุนปลูกสมเขียวหวานจะไดรับผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน  สําหรับปญหาที่
สําคัญในการปลูกสมเขียวหวานตางๆ  คือ  เกษตรกรขายสมไดในราคาที่ต่ํา  การระบาดโรคราก
โคนเนาของสม  น้ําในคลองชลประทานที่ใชเนาเสีย  ตนทุนการผลิตสมสูง  การขาดแคลนเงินทุน
และปญหาการสงออกที่ยังมีปริมาณไมมากเทาที่ควร  เนื่องจากผลผลิตยังไมมีคุณภาพ 
 
 บุษบรรณ  เหล่ียวรุงเรือง (2530)  ไดทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทํา
สวนทอ  ณ ดอยอางขาง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  ปการผลิต 2528  โดยแยกพิจารณาการลงทุน
การทําสวนทอออกเปนสวนทอพื้นเมืองและสวนทอพันธุ  ในการคํานวณตนทุนและผลตอบแทน
จากการลงทุน  และจะคิดตนทุน-ผลตอบแทนการทําสวนทอตอ 100 ตน  มิไดคํานวณจากพื้นที่
ปลูก  วิธีการที่ใชในการวิเคราะหและประเมินโครงการที่ใหผลตอบแทนระยะยาว  ไดพิจารณาจาก
วิธีการ 3 วิธีคือ 

1) ระยะเวลาคืนทุน   (payback  period  method)    ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาที่กระแสเงินสด
เขาสุทธิเทากับเงินลงทุน  แสดงใหทราบวาระยะเวลานานเทาไรทีผูลงทุนจะไดรับเงินลงทุนคืนมา  
จากการคํานวณพบวาระยะเวลาคืนทุนของสวนทอพื้นเมืองตอ 100 ตน  อายุโครงการ 8 ป นาน 4 ป 
8 เดือน 12 วัน     อายุโครงการ 10 ป นาน 4 ป 8 เดือน 28 วัน    สวนทอพันธุตอ 100 ตน 
นาน 4 ป 6 เดือน 7 วัน 

2) มูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value method) ซ่ึงหมายถึงผลตางระหวางคาปจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสดเขา (ออก) สุทธิของโครงการกับเงินลงทุน พบวามูลคาของปจจุบันสุทธิของ
การทําสวนทอพื้นเมืองตอ 100 ตน อายุโครงการ 8 ป เทากับ 14,114.56 บาท อายุโครงการ 10 ป 
เทากับ 35,544.90 บาท และมูลคาปจจุบันสุทธิของสวนทอพันธุ 100 ตน เทากับ 58,084.93 บาท 
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3) อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return method)  ซ่ึงหมายถึง อัตราสวนที่ทํา
ใหคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขาสุทธิเทากับเงินลงทุน  พบวาอัตราผลตอบแทนภายในสวนทอ
พื้นเมืองตอ 100 ตน  อายุโครงการ 8 ป  เทากับรอยละ 89.32  อายุโครงการ 10 ป เทากับรอยละ 
144.07  และอัตราผลตอบแทนภายในของสวนทอพันธุตอ 100 ตน  อายุโครงการ 8 ป เทากับรอยละ 
78.50 

สําหรับตนทุนรวมในการทําสวนทอพันธุและสวนทอพันธุพื้นเมือง  พบวาตนทุนรวมใน
การทําสวนทอพันธุ 100 ตน มีคาเทากับ 51,527.87 บาท  ตนทุนรวมในการทําสวนทอพื้นเมือง 100 
ตน มีคาเทากับ17,191.25 บาท  ซ่ึงมีคาแตกตางกันถึง 34,336.62 บาท  เนื่องจากตนทุนในการทํา
สวนทอพันธุสวนใหญ  จะเปนคาใชจายดานวัตถุดิบทางตรง  คาแรงทางตรง  อันเปนคาใชจายที่เกิด
จากการดูแลรักษา  เกษตรกรสวนทอพื้นเมืองดูแลสวนทอนอยกวาเกษตรกรสวนทอพันธุ จึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลผลิตตอตนของทอพื้นเมืองต่ํากวา  เมื่อพิจารณาทางรายไดที่ไดรับจากการทํา
สวนทอทั้งสองอยางพบวา  รายไดจากการทําสวนทอพื้นเมืองเฉลี่ยตอ 100 ตน เทากับ 592.92 ถึง 
25,233.02 บาท  และสวนทอพันธุเฉลี่ยตอ 100 ตน  เทากับ 4,063.44 ถึง 43,320 บาท  เมื่อนําตนทุน
ของสวนทอพื้นเมืองและสวนทอพันธุไปหักออกจากรายได  จะไดผลกําไร-ขาดทุนจากการทําสวน
ทอทั้งสองประเภท  ซ่ึงพบวาสวนทอพื้นเมืองจะขาดทุนในปที่ 3 และปที่ 6 และสวนทอพื้นเมือง
โครงการ 10 ป  จะมีผลกําไร 29,145.29 บาท  อายุโครงการ 8 ป มีผลกําไร 10,417.09 บาท  สวนผล
กําไร-ขาดทุนของสวนทอพันธุเฉลี่ยตอ 100 ตน อายุโครงการ 8 ป มีผลกําไรสุทธิ 60,212.67 บาท 

 
 จุไรรัตน  ระวังเหตุ (2532)  ไดทําการศึกษาความเปนไปไดของการทําสวนมะมวงใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ปลูกมะมวง  
เพื่อกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทน  และเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
ทําสวนมะมวงเพื่อการคา  การศึกษาความเปนไปไดของการทําสวนมะมวงนี้ใชวิธีการวิเคราะหทาง
การเงิน  ขอมูลที่ใชในการศึกษามาจากการสังเกตุและการสัมภาษณเกษตรกรเจาของสวนมะมวง
โดยวิธีการสุมตัวอยางจากเกษตรกรในอําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 30 ตัวอยาง  
รูปแบบของสวนมะมวงที่ใชในการศึกษานี้คือ  สวนมะมวงมีขนาดเนื้อที่ 35 ไร  โดยแบงเปนที่ดิน
สําหรับปลูกบานพักและโรงเรือน 1 ไร  และเนื้อที่อีก 34 ไร  สําหรับปลูกมะมวง 3 พันธุ คือ  พันธุ
เขียวเสวย  พันธุน้ําดอกไม  และพันธุทองดํา  การทําสวนมะมวงนั้นมีการทําสวนแบบยกรอง  โดย 
1 รองจะปลูกมะมวง 2 แถว สับหวางกัน  ระยะปลูก 4x6 เมตร  ดังนั้นในเนื้อที่ 1 ไร  จะปลูกมะมวง
ประมาณ 30 ตน  นอกจากนี้ไดมีการแบงคาใชจายในการทําสวนมะมวงเปน 3 แบบ คือ คาใชจายใน
การลงทุน  คาใชจายในการดําเนินงาน  และคาใชจายในการดูแลรักษา  สวนรายไดที่เกษตรกร
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ไดรับจากการทําสวนมะมวงจะไดในปที่ 3 เปนตนไป  สําหรับในสวนของการวิเคราะหนั้น  จะมี
การวิเคราะหระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนเพื่อกําหนดอายุในการทําสวนมะมวง  
จากนั้นจะวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการลงทุนทําสวนมะมวง  โดยแบงเปน 2 กรณี  คือ  กรณีที่
ไมมีการกูยืมเงินจากแหลงอื่นมาลงทุน (before  financing) กับกรณีที่มีการกูยืมจากแหลงอื่นมา
ลงทุน (after  financing)  และศึกษาถึงความออนไหวของโครงการลงทุนทําสวนมะมวง  โดย
กําหนดใหคาใชจายเพิ่มขึ้นและรายไดลดลง 
 ผลการวิเคราะหหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทน  เพื่อกําหนดอายุของการทํา
สวนมะมวงไดวา  ระยะเวลาที่เหมาะสมดังกลาวไดแกปที่ 23  ซ่ึงเปนปที่ทํารายไดสุทธิเฉลี่ยตอปสูง
ที่สุด  ดังนั้นการทําสวนมะมวงจึงไดกําหนดอายุสวนมะมวงเทากับ 23 ป  เพื่อใชในการวิเคราะห
ความเปนไปไดของการลงทุนทําสวนมะมวงตอไป  ซ่ึงผลการวิเคราะหในกรณีที่มีการกูยืมเงินจาก
แหลงอื่นมาลงทุน  ไดใชอัตราคิดลด 12% พบวา  มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) เทากับ 1,587,864.4 
บาท  อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย(B/C Ratio) เทากับ 1.5 และอัตราผลตอบแทนการลงทุน(IRR) 
เทากับ 19%  สําหรับการวิเคราะหในกรณีที่มีการกูยืมเงินมาลงทุนใชอัตราคิดลด 12%เชนกัน  
พบวา  มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) เทากับ 1,587,864.4 บาท  อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย(B/C 
Ratio) เทากับ 1.46 และอัตราผลตอบแทนการลงทุน(IRR) เทากับ 19.5%  จะเห็นวาทั้งสองกรณีมี
ความเปนไปไดในการลงทุนสูง  ซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขที่รายไดและคาใชจายคงที่  ดังนั้นเมื่อมีความ
เสี่ยงและความไมแนนอนเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดและคาใชจายนั้นจะมีผลตอ
การตัดสินใจในการเลือกโครงการ  จึงไดมีการวิเคราะหความออนไหวของโครงการลงทุนทําสวน
มะมวง  พบวาเมื่อสมมติใหรายไดลดลงถึงรอยละ 5,10,15และ20  โดยที่คาใชจายคงที่  และเมื่อ
คาใชจายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 5,10,15และ20  โดยที่รายไดคงที่ยังทําใหโครงการลงทุนมีความเปนไป
ไดสูง 
 
 โสภิดา  ประสบผลสุจริต  (2533)  ไดทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนการ
ปลูกฝร่ังกลมสาลี่  โดยทําการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกฝร่ังกลมสาลี่ในเขตอําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  จํานวน 30 ราย  และไดทําการแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม  กลุมละ 15 ราย คือ 
กลุมที่ใหการปฏิบัติดูแลรักษาตนฝร่ังเปนอยางดี  และกลุมที่ใหการปฏิบัติดูแลรักษาตนฝร่ังนอย  
จากการศึกษาพบวา 

1).  เกษตรกรกลุมที่ใหการปฏิบัติดูแลรักษาตนฝร่ังเปนอยางดี  ตลอดระยะเวลา 7 ป มี
ตนทุนการปลูกฝร่ัง 90,540.68  บาทตอไร   รายไดจากการขายผลผลิตเปน 142,755.74  บาทตอไร  
และไดรับกําไรจากการขายผลผลิต  52,215.06 บาทตอไร  การวิเคราะหผลตอบแทนของการปลูก
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ฝร่ังกลมสาลี่  สรุปไดวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดทั้งโครงการเทากับรอยละ  422.39  
และเฉลี่ยตอปเทากับรอยละ 60.34  มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2.13 ป   มูลคาปจจุบันสุทธิ ณ อัตรา
สวนลดรอยละ 8  และรอยละ 15 เทากับ 43,547.27 บาท  และ 31,500.70 บาทตามลําดับ  และมี
ผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 73.60 

2).  เกษตรกรกลุมที่ใหการปฏิบัติดูแลรักษาตนฝรั่งนอย  ตลอดระยะเวลา 7 ป  มีตนทุนการ
ปลูกฝร่ัง 74,591.44 บาทตอไร   รายไดจากการขายผลผลิต 108,898.48 บาทตอไร  และไดรับกําไร
จากการขายผลผลิต 34,307.04  บาทตอไร  การวิเคราะหผลตอบแทนของการปลูกฝรั่งกลมสาลี่  
สรุปไดวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดทั้งโครงการเทากับรอยละ  324.72  และเฉลี่ยตอป
เทากับ 46.39  มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ  2.26 ป  มูลคาปจจุบัน  ณ  อัตราสวนลดรอยละ 8 และรอย
ละ  15  เทากับ  27,249.17  และ  19,293.47   ตามลําดับ  และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ  
59.66 

เมื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรทั้งสองกลุม     ซึ่งทําการปฏิบัติดูแล
รักษาตนฝร่ังตางกัน   กลุมที่ใหการปฏิบัติดูแลรักษาเปนอยางดี    ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพสูง  และ
อัตราผลตอบแทนที่ไดรับสูงกวากลุมที่ใหการปฏิบัติดูแลรักษานอย 

 
กรมสงเสริมการเกษตร (2543)   ไดศึกษาการปลูกพันธุฝร่ัง  โดยทั่วไปฝรั่งเปนผลไมที่ทน

ตอสภาพความแหงแลงไดดี  จึงสามารถขึ้นไดในดินทุกชนิด    สภาพดินควรมีความสมบูรณมา
กระบายน้ําไดดี   ดินมีสภาพความเปนกรด-ดางระหวาง 4.5-8.2      มีปริมาณน้ําฝน  1,000-3,000 
มิลลิเมตรตอป      ระยะระหวางตนและแถวปลูกที่เหมาะสมคือ  3x7.5 (ยกรองจะปลูก 2 แถว) และ 
3x4 (ที่ราบ)   ซ่ึงจะปลูกได 150 ตน/ไร (ยกรอง)  และ 120 ตน/ไร (ที่ราบ)  ควรมีการเตรียมหลุม
ปลูกขนาด  กวางxยาวxลึก  เทากับ  50x50x50 เซนติเมตร  ทรงพุมสูงประมาณ  3-5 เมตร  จะเริ่ม
ใหผลเมื่อปลูกไดประมาณ 1 ป    ฝร่ังจะเริ่มออกดอกจนถึงเก็บผลใชเวลาประมาณ  170 ผล/ตน/ไร  
โดยเฉลี่ยผลละ 300-500 กรัม  ฤดูการเก็บเกี่ยวปกติอยูในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม (มากที่สุด)  
โดยปกติแลวฝร่ังจะใหผลผลิตเกือบตลอดทั้งป 

 
Cusshall (1999)  ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลตอบแทนทางการเงิน  และ

เปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ระหวางการปลูกสวนปาสะเดา  ขนาดเล็กคือสะเดาไทย  
และสะเดาทวายในประเทศไทย  โดยสะเดาไทยใหผลตอบแทน  จากการนําเมล็ดไปผลิตยาฆา
แมลง  สวนเนื้อไมใชเพื่อการแปรรูปขาย  สะเดาทวายใหผลตอบแทนโดยนําดอกสะเดาไปขาย
เทานั้น  การศกึษาไดทําการวิเคราะหสถานการณทั้งสิ้นจํานวน 3,528 สถานการณที่แตกตางกันใน
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การลงทุนปลูกสะเดาไทย  และวิเคราะหจํานวน  336 สถานการณในการลงทุนปลูกสะเดาทวาย  
การวิเคราะหความคุมคาของการลงทุนปลูกสวนปาสะเดาแตละชนดิ  ใชวิธีคํานวณมูลคาปจจุบนั
สุทธิ (NPV)  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)  และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  
นอกจากนี้ยังวเิคราะหความไหวตวัของการปลูกสวนปาสะเดาทั้ง 2 รูปแบบ ผลการศึกษา  พบวา  
โครงการลงทุนในการปลูกสรางสวนสะเดาทวายและสะเดาไทยนัน้ตางใหผลตอบแทนทางการเงนิ
ที่คุมคา  โดยการลงทุนปลูกสวนสะเดาทวายใหผลตอบแทนทางการเงินที่สูงกวาการลงทุนปลูก
สวนปาสะเดาไทย  สวนการลงทุนในการปลูกสะเดาไทยนั้นมีผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงกวาการ]
ปลูกสะเดาทวายมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


