
บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

2.1.1  ทฤษฎีตนทุนการผลิต 
 ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐกิจ จําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ (เดช  กาญจนาง

กูร, 2539) 
  1) ตนทุนทางตรง (direct cost) เปนตนทุนที่มองเห็น ไดแก ตนทุนที่ตองจายเปน
เงินสด หรือเปนตนทุนชัดแจง (explicit cost) เชน คาจางแรงงาน คาซอมแซมเครื่องจักร คาวัตถุดิบ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ตนทุนทางตรงเหลานี้ เมื่อมารวมเขาดวยกันแลว ยังไมถือวาเปนตนทุน
การผลิตทั้งหมด สําหรับตนทุนทางตรงนี้ยังแบงเปนตนทุนสวนปลีกยอยไดอีก 2 ประเภท 
   ก. ตนทุนคงท่ี (fixed cost) เปนตนทุนที่ใชในการดําเนินงานผลิตสินคา
ใดสินคาหนึ่ง กอนจะทําการผลิตและเปนตนทุนที่ตองจายเปนเงินสด เพื่อใหเกิดกระบวนการผลิต
ขึ้นมาในสินคานั้นๆ เชน คาเชาที่ดิน คาเชาโรงเรือน คาเชาอุปกรณ เปนตน  
   ข. ตนทุนผันแปร (variable cost) เปนตนทุนที่เกิดขึ้นในระหวาง
ขบวนการผลิต ในการผลิตสินคาใดๆ ก็ตาม ตนทุนนี้จะมากหรือนอยข้ึนอยูที่ความตองการที่จะ
ผลิตสินคาวามีปริมาณมากนอยเพียงใด และจะใชปจจัยมากนอยอยางไรเขาไปในการผลิต เชน คา
น้ํา คาไฟฟา คาน้ํามัน คาซอมแซมโรงเรือน เปนตน  

  2) ตนทุนทางออม (indirect cost) เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิต 
ซ่ึงไมจายเปนเงินสดเพื่อสินคาใดๆ ใหเกิดผลผลิตขึ้นมาและนําเขาสูตลาดได ตนทุนทางออมนี้เปน
ตนทุนแอบแฝงอยู (implicit cost) เชน คาแรงงานตัวผูประกอบการเอง หรือการใชที่อยูอาศัยเปน
สถานที่ประกอบการในธุรกิจของตนเอง เปนตน 

2.2.2  การวิเคราะหทางดานการเงิน (Financial analysis) 
การวิเคราะหทางการเงินวาเปนการประเมินคาของโครงการ โดยเปนการเปรียบเทียบ

ผลประโยชนหรือผลตอบแทน และตนทุนของโครงการ ซ่ึงผลประโยชนและตนทุนของโครงการ
จะเกิดขึ้นในระยะเวลาตางๆ กัน ตลอดอายุของโครงการ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับคาของเวลา
ของโครงการเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดรับและตนทุนที่เสียไปในชวงเวลาที่ตางกัน ใหเปน
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คาของผลประโยชนและตนทุนในเวลาเดียวกัน คือเวลาปจจุบันเสียกอน แลวจึงสามารถทําการ
เปรียบเทียบกันไดอยางถูกตองแนนอนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินครั้งนี้ จะเปนการวิเคราะหถึงการ
หมุนเวียนของกระแสเงินสดตางๆ ของโครงการ อันประกอบดวยกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสด
จาย และกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อวิเคราะหวาโครงการที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ จะใหผลตอบแทน
คุมคาตอการลงทุนหรือไม ซ่ึงจะอาศัยเกณฑในการตัดสินใจดังนี้ 

1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value : NPV) มูลคาปจจุบันสุทธิ หมายถึง 
ผลรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของกระแสรายวันหรือผลตอบแทนและกระแสรายจาย หรือตนทุนที่
เกิดขึ้นตลอดชวงอายุของโครงการ โดยการคิดลดดวยอัตราสวนลด ซ่ึงสามารถคํานวณไดตามสูตร
ดังนี้ 
 

∑
1

(B -Cn t tNPV = t( + i)t=0

)
 

 
   NPV  = มูลคาปจจุบันสุทธิ 
   Bt  = ผลตอบแทนของโครงการ ในปที่ t 
   Ct = เงินลงทุนสุทธิของโครงการ ในปที่ t 
   i  = อัตราสวนลด 
   t  = ปของโครงการ คือปที่ 0 ,1 ,2 ,3 ,….. ,n 
   n  = อายุของโครงการ 
   ปที่ 0 คือปที่มีการลงทุนเริ่มแรก ( initial investment ) 

2) อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return : IRR) อัตราสวนลดที่จะทํา
ใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคตเทากับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสุทธิของ
โครงการนั้นพอดี หรือเปนการพิจารณาวาอัตราสวนลดตัวไหนที่จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคา
เปนศูนย เกณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกับการหามูลคาปจจุบันสุทธิ จะตางกันตรงที่เปลี่ยนจากอัตรา
ดอกเบี้ย ใน NPV มาเปนสวนลด ( i ) ใน IRR เทานั้น 

การหาคา IRR เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกดวยคาใชจายเปนปๆ ไปตลอดอายุ
โครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนสุทธิในแตละป หลังจากนั้นก็หาอัตราสวนลดที่จะทําให
ผลรวมมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกันแลวมีคาเปน 0 โดยสามารถหาไดดวยการ
ทดลองแทนคา (trial and error) หรือ วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 
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   IRR  = อัตราผลตอบแทนภายใน 
   Bt  = ผลตอบแทนของโครงการ ในปที่ t 
   Ct = เงินลงทุนสุทธิของโครงการ ในปที่ t 
   i , IRR  = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
   t  = ปของโครงการ คือปที่ 0 ,1 ,2 ,3 ,….. ,n 
   n  = อายุของโครงการ 
   ปที่ 0 คือปที่มีการลงทุนเริ่มแรก 
 

ในการตัดสินใจนั้น เมื่อได IRR มาแลวก็นําไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย ถา 
IRR ที่ไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ยจะเปนการลงทุนที่คุมคา ถาคา IRR ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยจะเปนการ
ลงทุนที่ไมคุมคา 

3) อัตราสวนรายไดตอตนทุน ( benefit cost ratio : B/C ratio ) เกณฑนี้แสดงถึง
อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของคาใชจายตลอดอายุโครงการ 
คาใชจายในที่นี้คือ คาใชจายทางดานทุนและคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา นั้นก็คือ  
คาใชจายที่ไมมีการแบงแยกวาเปนคาใชจายประเภทใดซึ่งจะเปนการวัดทางดานตนทุนของ
โครงการนั้นเอง แตรายไดของโครงการ คือ ผลประโยชนที่จะไดรับเมื่อมีโครงการนั้นเกิดขึ้น การ
วัดรายไดตอตนทุนของโครงการลงทุนของหนวยธุรกิจ สวนใหญจะเปนการวัดรายไดตอตนทุนที่
เกิดขึ้นโดยตรงกับหนวยธุรกิจ เปนการวัดผลทางดานเศรษฐกิจโดยมิไดมีการนําเอาผลที่จะมีตอ
ทางดานสังคมเขาไปเกี่ยวของ การวัดรายไดและตนทุนของหนวยธุรกิจนั้นการตีคาของรายไดและ
ตนทุนนั้น จะใชราคาตลาดเพียงอยางเดียวมิไดใหราคาเงามาวิเคราะหประกอบดวย 

 

1

1

Bt
t( i )t 0B / C  r a t i o  Ct
t( i )t 0

+==

+=

∑

∑

n

n  

B/C Ratio =อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
   Bt  = ผลตอบแทนของโครงการ ในปที่ t 
   Ct = เงินลงทุนสุทธิของโครงการ ในปที่ t 
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i  = อัตราสวนลด 
t  = ปของโครงการมีคา 0 ,1 ,2 ,3 ,….. ,n 
n  = อายุของโครงการ 

 ปที่ 0 คือปที่มีการลงทุนเริ่มแรก  
เกณฑที่ใชในการตัดสินใจ คือ เลือกโครงการตางๆ ที่มีคาอัตรารายไดตอตนทุน

เกินกวา 1 ซ่ึงหมายความวา ผลตอบแทนที่ไดจากโครงการจะมีมากกวาคาใชจายที่เสียไป 

4) ระยะเวลาคืนทุน (pay back period) การคํานวณระยะเวลาคืนทุนหรือจํานวนป
ในการดําเนินการซึ่งจะทําใหมูลคาการลงทุนสะสม (อยางนอยสุด) เทากับมูลคาตอบแทนเงินสด
สุทธิสะสม หรืออาจกลาวไดวา ระยะคืนทุน คือ จํานวนปในการดําเนินงาน ซ่ึงทําใหผลกําไรที่
ไดรับในแตละปรวมกันแลว มีคาเทากับจํานวน เงินลงทุนเริ่มแรก ซ่ึงผลกําไรในที่นี้คือ กําไรสุทธิ
หลังหักภาษี + ดอกเบี้ย + คาเสื่อมราคา ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนสามารถคํานวณไดจาก 

 

 
 
 
  ระยะเวลาคืนทุน   = ระยะเวลาคืนทุน 
เงินลงทุนเริ่มแรก   = เงินลงทุนเริ่มแรกในปที่ 0   

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป   = ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป  

5) การวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะหความไหวตัวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินความทนตอ
เหตุการณในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการ ทําใหรูวาเกิดอะไร
ขึ้นกับโครงการ ในกรณีที่ตนทุนและผลตอบแทนไมเปนไปตามที่คาดหวังไว เชน ตนทุนเพิ่มขึ้น
รอยละ 5 หรือ ผลตอบแทนมีแนวโนมลดลงรอยละ 5 เปนตน สูตรที่ใชเพื่อการวิเคราะหไดแก 

 ตนทุน (Total Cost)   =   คาใชจายในการลงทุน + คาใชจายในการดําเนินงาน 

 (Investment Cost)                 (Operating Cost)  

 ผลตอบแทน (Benefit)  =   รายไดรวม (Total Revenue) 

     =   ราคา (P) X ปริมาณ (Q)  

       เงินลงทุนเริ่มแรก  
   ระยะเวลาคืนทุน  =    

  ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป  
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ตัวแปรสําคัญที่ใชเพื่อการวิเคราะหความไหวตัวของตนทุนและผลตอบแทน คือ
ความแปรผันดานตนทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณของปจจัยการผลิตและความ
ผันแปรดานรายไดหรือผลตอบแทน เชน การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณของสินคาที่ผลิตได 
ดังนั้นการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปจจัยดังกลาวเพื่อทราบวาจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนหรือ
ตนทุนอยางไร และมีผลทําใหคา NPV IRR และ B/C Ratio ของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
สําหรับประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหความไหวตัว ชวยใหผูลงทุนในโครงการทราบวาจะตอง
ควบคุมตัวแปรดังกลาวแตละตัวอยางใกลชิดเพราะจะมีผลทําใหผลตอบแทนของโครงการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการประเมินความเปนไปไดของโครงการในที่สุด 

6) การทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) การทดสอบคาความ
เปลี่ยนแปลงเปนวิธีการหนึ่งเพื่อทดสอบวาตนทุนจะเพิ่มขึ้นหรือผลตอบแทนจะลดลงรอยละ
เทาไหรจึงจะทําใหคา NVP มีคาเทากับศูนยพอดี การทดสอบความแปรเปลี่ยนแยกได 2 วิธี คือ การ
ทดสอบคาแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVTC) และ การทดสอบความแปรเปลี่ยนดานผลตอบแทน 
(SVTB) (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2540) 

6.1) การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVTC) หมายความวา ตนทุน
โครงการสามารถเพิ่มไดรอยละเทาไหร กอนจะทําให NPV มีคาเทากับศูนย 

สูตร  (SVTC) = 100PVC
NPV  ×  

 โดยที่   (SVTC) = คาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน 
   NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ 
   PVC = มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม 

6.2) การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานผลตอบแทน (SVTB) หมายความวา 
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงรอยละเทาไหร กอนที่จะทําให NPV มีคาเทากับศูนย  

 สูตร  SVTB = 100
PVB
NPV  ×  

โดยที่  SVTB  = คาความแปรเปลี่ยนดานผลตอบแทน 
  NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ 

  PVB = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวม 
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2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

พรประภา  ถาวร  (2547)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
และศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอการปลูกกลวยไมพันธุฟาแลนนอฟซิส (Phalaenopsis) โดย
วิเคราะหจากกรณีตัวอยาง คือ โครงการพิเศษ สวนเกษตรเมืองงาย ตั้งอยูที่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม การศึกษามีทั้งการวิเคราะหอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) การวัด
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการกับมูลคาปจจุบันของคาใชจายหรือเงินลงทุนของโครงการ (NPV) 
อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน และการวิเคราะหความออนไหวของ
โครงการ จากการศึกษาพบวาโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุนเนื่องจากคา B/C Ratio มีคา 
1.17 ซ่ึงมีคามากกวา 1 NPV มีคา 1,063,148.19 บาท มีคาเปนบวก และคา IRR มีคาเทากับ 24.3% 
มากกวาอัตราคิดลด 10.5% เมื่อวิเคราะหความออนไหวพบวา โครงการจะยังคุมคาในการลงทุน 
เมื่อรายไดลดลง 10%, 15% และที่ตนทุนเพิ่มขึ้น 10% แตจะไมคุมคาในการลงทุน ถารายไดลดลง 
20% ตนทุนเพิ่มขึ้น 15% และ 20% และทั้งตนทุนเพิ่มขึ้นและรายไดลดลงที่ 10%, 15% และ 20% 
โดยโครงการนี้มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ป 

 
ดวงเดือน  ดวงคํา (2547) ทําการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจทําการเกษตรแบบอินทรียของเกษตรกร ตําบลบานปน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  
โดยศึกษาเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบอินทรียและแบบไมอินทรีย ในพื้นที่ตําบลบานปน อําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซ่ึงศึกษาวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ทําการเกษตร
และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําการเกษตรแบบอินทรีย จากการศึกษาพบวาการปลูกพืชแบบ
อินทรียใชตนทุนต่ํากวาการปลูกพืชแบบไมอินทรีย เนื่องจากการปลูกพืชแบบอินทรียเกษตรกร
สวนใหญผลิตปุยเอง ทําใหเสียตนทุนคาปุยต่ํา ในสวนของตนทุนที่ไมเปนเงินสด พบวา การปลูก
พืชแบบไมอินทรียใชตนทุนที่ต่ํากวา ทั้งนี้เนื่องจารกการปลูกพืชแบบอินทรียใชคาแรงงานในการ
ดูแลรักษาที่สูงกวา แตอยางไรก็ตามเมื่อรวมตนทุนทั้งหมด พบวาการปลูกพืชแบบอินทรียใชตนทนุ
ที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบไมอินทรีย 

สวนผลตอบแทนสุทธินั้น พบวา การปลูกพืชแบบอินทรียใหผลตอบแทนสุทธิต่ํากวาเมื่อ
เทียบกับพืชชนิดเดียวกันที่เกิดจากการปลูกพืชแบบไมอินทรีย เนื่องจากไดผลผลิตต่ํากวา ยกเวน 
กระเทียมแบบอินทรียใหผลตอบแทนสุทธิที่สูงกวาการปลูกแบบไมอินทรีย เนื่องจากไดผลผลิตหัว
เล็กกวาซึ่งเปนที่ตองการของตลาด 
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สําหรับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําการเกษตรแบบอินทรีย พบวา เมื่อเกษตรกรไดรับ
ขาวสารการเกษตรแบบอินทรีย และ/หรือ แรงงานเกษตรในครัวเรือนมีปญหาสุขภาพจากการทํา
การเกษตร จะทําใหเกษตรกรมีความเปนไปไดในการตัดสินใจทําการเกษตรแบบอินทรียสูงขึ้น 

 
ณัฐพล  กาเกตุ  (2548)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ตนทุน รายได และอัตราผลตอบแทนจาก

การปลูกกุหลาบตัดดอกในตําบลรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2547 
โดยศึกษาจากเกษตรกรผูปลูกกุหลาบตัดดอกรายยอยในตําบลรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ปการผลิต 2547 (1 มกราคม 2547-31 กันยายน 2547) มีการวิเคราะหตนทุนและรายได คา
เสียโอกาสของเงินลงทุน คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน จากการศึกษาพบวาตนทุนการปลูกกุหลาบตัด
ดอกมีผลการวิเคราะหดังนี้ ตนทุนทั้งหมด 89,418.84 บาท โดยแบงออกเปนตนทุนเงินสด 
60,875.87 บาท ตนทุนที่ไมเปนเงินสด 28,542.77 บาท ตนทุนผันแปร 84,937.45 บาท ตนทุนคงที่ 
4,481.19 บาท เมื่อพิจารณาตนทุนทั้งหมดตอหอ เทากับ 21.74 โดยตนทุนผันแปรแบงออกเปน
คาแรงงานในการดูแลและเก็บเกี่ยว 42,340 บาท คายารักษาโรคและแมลง 22,733.32 บาท และคา
ปุยเคมี 7,903.20 บาทตอไรตอป โดยคิดเปนรอยละ 47.35, 25.42 และ 8.84 ของตนทุนทั้งหมด 
ตามลําดับ  

สําหรับอัตราผลตอบแทนตอไรตอปจากการปลูกกุหลาบตัดดอกของตําบลรองวัวแดง
ปรากฎวาไดรับผลผลิตเฉลี่ย 4,112.33 หอ/ไร/ป เมื่อคิดเปนรายไดเหนือตนทุนผันแปรเทากับ 
22,460.15 บาท รายไดเหนือตนทุนเงินสด 43,321.73 บาท และรายไดเหนือตนทุนทั้งหมดเทากับ 
17,979.96 บาท ซ่ึงคิดเปนอัตราผลตอบแทนตอการลงทุนปลูกกุหลาบตัดดอกเทากับรอยละ 20.11 
และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 26.44 

 
ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ (2548) ไดจัดทํารายงานผลการวิจัยโครงการวิเคราะหตนทุนและ

ปริมาณผลผลิตผัก 9 ตระกูล มูลนิธิโครงการหลวง ฉบับประจําป 2548 โดยศึกษาเฉพาะตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถขายได โดยจะครอบคลุมพืชผักเมือง
หนาวจํานวน 9 ตระกูล ทั้ง 3 ฤดูการผลิตในปเพราะปลูก 2546-2547 ซ่ึงผักดังกลาว ประกอบดวย 
พืชตระกูลสลัด พืชตระกูลหอม พืชตระกูลกะหล่ํา พืชตระกูลพารสเลย พืชตระกูลมะเขือเทศ พืช
ตระกูลแตง พืชตระกูลถ่ัว และพืชตระกูลหญา จากการศึกษาพบวา ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของพืชผัก
เมืองหนาวทั้ง 9 ตระกูลนั้นจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับชนิดของพืชนั้นๆ วาจะมีระยะเวลายาวนาน
เพียงใด ขึ้นอยูกับกระบวนการดูแลรักษาวาจะตองเอาใจใสมากนอยเพียงใดเพราะพืชบางชนิดตอง
เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด พืชบางชนิดตองทําคางหรือรานให บางพืชไมจําเปน และขึ้นอยูกับฤดู
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การผลิตซึ่งสวนใหญแลวตนทุนการผลิตเฉลี่ยตองานในฤดูฝนจะต่ํากวาตนทุนการผลิตเฉลี่ยตองาน
ในฤดูหนาวและฤดูแลง เหตุที่เปนเชนนี้เพราะในฤดูฝนตนทุนที่อยูในรูปของแรงงานใหน้ํา 
แรงงานใสปุยเคมี แรงงานพนยาฆาแมลง และยาฆาแมลงหรือเชื้อรา จะมีนอยกวาในฤดูหนาวและ
ฤดูแลง นั่นคือ ถาพืชผักชนิดใดมีระยะเวลาการผลิตยาวนาน มีการดูแลรักษาอยางใกลชิดและตอง
ทําคางหรือรานให แนนอนพืชผักเหลานั้นจะตองมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตองานสูงกวาพืชผักชนิด
อ่ืนๆ และในขณะเดียวกันถาเปรียบเทียบเฉพาะพืชชนิดเดียวกันในแตละฤดูการผลิตเฉลี่ยตองานสูง
กวาพืชผักชนิดอื่นๆ และในขณะเดียวกันถาเปรียบเทียบเฉพาะพืชชนิดเดียวกันในแตละฤดูการผลิต 
สวนใหญแลวตนทุนการผลิตเฉลี่ยตองานในฤดูหนาวและฤดูแลงจะมีมากกวาตนทุนการผลิตเฉลี่ย
ตองานในฤดูฝน 

ในดานปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตองานในที่นี้เปนการพิจารณาผลผลิตที่เกษตรกรขายได
เทานั้นปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตองานของพืชผักแตละชนิดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของพืชผัก
นั้นๆ วาผลผลิตมีน้ําหนักมากหรือไม เพราะวาพืชบางชนิดมีน้ําหนักเบา พืชบางชนิดมีน้ําหนักมาก 
จึงทําใหผลผลิตที่ไดมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาพืชชนิดนั้นดูแลรักษายากหรือไม และใหผล
ผลิตยากหรือไม ถาดูแลรักษายากและใหผลผลิตยาก ผลผลิตเฉลี่ยตองานที่ไดจะมีคานอย ในดาน
ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรสามารถผลิตไดไมนาเปนหวงเพราะขึ้นอยูกับสภาพของพืชแตละชนิด 
ซ่ึงสวนใหญความสามารถของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตพืชผักจะอยูในเกณฑดี ยกเวนพืชผักบาง
ชนิดเทานั้นซึ่งเปนสวนนอยที่มีการดูแลรักษาคอนขางยาก เกษตรกรไมสามารถทําไดดีเทาที่ควร 
และข้ึนอยูกับฤดูการผลิต เชน ถาเปนฤดูฝนผลผลิตพืชผักสวนใหญจะไดรับความเสียหายจาก
ปริมาณน้ําฝนทําใหผลผลิตของพืชผักในฤดูฝนสวนใหญมีคานอยกวาปริมาณผลผลิตในฤดูหนาว
และฤดูแลง  

สวนตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัมของพืชผักจะมีคาสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับวา ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ 1 งาน มีคาสูงหรือไม ถาตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่มีคาสูงและปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยตอพื้นที่มีคาต่ํา จะทําใหตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัมของพืชนั้นๆ มีคาคอนขางสูง แตถา
ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่มีคาต่ําและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่มีคาสูง จะทําใหตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัมของพืชนั้นๆ มีคาต่ําไปดวย 

 
ชัยยุทธ  จิตประสาร (2548)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ราคาที่คุมทุนเพื่อความอยูรอดจากการ

ปลูกกระเทียม ภายใตการคาเสรีไทย-จีน โดยศึกษาในเกษตรกรที่เพาะปลูกกระเทียมในพื้นที่อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนตัวแทนของประชากร เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมมากที่สุดถึง 
5,842 ไร จากพื้นที่การเพาะปลูกรวมทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม 27,299 ไร จากการศึกษาพบวา
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เกษตรกรจํานวน 54 รายใหเหตุผลวาการทํา FTA ระหวางไทย-จีน นั้นทําใหราคากระเทียมตกต่ํา 
และอีก 31 รายใหเหตุผลวาการทํา FTA ระหวางไทย-จีน นั้นทําใหกระเทียมจากจีนทะลักเขามาใน
ประเทศ แตมี 15 รายที่เห็นวาการทํา FTA ระหวางไทย-จีน นั้นไมมีผลกระทบตอการปลูก
กระเทียม โดยใหความเห็นวา กระเทียมมีราคาตกต่ํามานานแลว แตเกษตรกรก็ยังเห็นวาการปลูก
กระเทียมยังเปนอาชีพที่ทํารายไดดีอยูบาง และการปลูกเพิ่มหรือไมเพิ่มนั้นมีตัวเลขที่ไมแตกตางกัน
มากนัก สวนมากไมคิดจะปลูกตอไป มีสวนนอยที่คิดจะปลูกตอเนื่องจากมีความชํานาญในพืชชนิด
นี้มากกวาชนิดอื่น 

 
เกศรินทร  มีนอย (2549)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การผลิตและการตลาดไมตุมในเขตจังหวัด

เชียงใหม โดยการสัมภาษณจากผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจไมตุมในจังหวัดเชียงใหม ไดแก
รานมงคลทองการเดนท และรานชางทอง ซ่ึงเปนตัวแทนของผูประกอบการที่มีความแตกตางกัน
ในดานการจัดการดานการผลิตในลักษณะการเชาทรัพยสินและการลงทุนในทรัพยสินของธุรกิจ มี
วิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน รายได และผลตอบแทน จากการศึกษาพบวาตนทุนการผลิตใน
สวนของตนทุนผันแปรมีสัดสวนมากกวาตนทุนคงที่ทั้ง 2 ตัวอยาง โดยมีสัดสวนมากกวาประมาณ 
30 เทา คือ รานมงคลการเดนทมีสัดสวนของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 2.71 และ 
97.29 ตามลําดับ สวนรานชางทองมีสัดสวนของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 7.81 
และ 92.129 ตามลําดับ จึงถือไดวาการประกอบธุรกิจไมตุมจะเสียคาใชจายดานตนทุนผันแปรเปน
สวนใหญ โดยเสียคาใชจายตนทุนคงที่เพียงเล็กนอย 

สวนรายไดของธุรกิจไมตุมจะมาจากราคาตนไมคูณกับจํานวนตน โดยราคาแตละตนจะมี
ราคาไมเทากัน แตราคาไมตุมเฉลี่ยของทั้ง 2 ตัวอยางมีราคาเฉลี่ยตางกันคือ รานชางทองราคาเฉลี่ย
เทากับ 30,000 บาท/ตน สวนรานมงคลการเดนทราคาเฉลี่ยเทากับ 25,000 บาท/ตน รานมงคลทอง
การเดนทมีราคาเฉลี่ยที่ถูกกวาเนื่องจากราคาดังกลาวที่เสนอใหลูกคาเปนราคาที่ยังไมรวมคาชนสง
ใหกับลูกคา ลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการขนสงเอง แตรานชางทองจะเปนราคาที่รวมคาขนสง
ใหกับลูกคาแลว 

โดยสรุปรานชางทองซึ่งทําการผลิตแบบลงทุนในทรัพยสินใหผลตอบแทนคือกําไรสุทธิ/
ป/ไรมากกวารานมงคลการเดนทที่ทําการผลิตแบบเชาทรัพยสิน โดยกําไรสุทธิ/ป/ไร ตามลําดับ จึง
ทําใหเห็นวาการทําธุรกิจไมตุมแบบลงทุนในทรัพยสินใหผลตอบแทนตอผูประกอบการมากกวา
การเชาทรัพยสิน เนื่องมาจากการลงทุนในทรัพยสินทําใหคาใชจายในบางขั้นตอนของการทําธุรกิจ
ลดลง และเปนการลงทุนที่เห็นผลในระยะยาว 
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อัครเดช  ฝายแกว (2549) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การตลาดกลวยไมในจังหวัดเชียงใหม โดย
การออกแบบสอบถามและสัมภาษณกับผูผลิตกลวยไมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงทั้งผูผลิต
และผูจําหนายกลวยไมจํานวน 20 ราย และผูจําหนายกลวยไม 8 ราย พบวาในการกําหนดราคาของ
ผูผลิตและผูจําหนายกลวยไมสวนใหญมีการกําหนดราคาโดยคํานวณจากตนทุนเปนหลัก เนื่องจาก
ผูผลิตและผูจําหนายสวนใหญคิดวาวิธีนี้เปนวิธีการที่งายสําหรับการตั้งราคาขายและไมมีความ
ยุงยาก ซ่ึงมีความสอดคลองกับปจจัยที่มีผลในการกําหนดราคาของผูผลิตและผูจําหนายกลวยไม 
ซ่ึงสวนใหญใหความสําคัญเรื่องตนทุนมาเปนอันดับหนึ่ง โดยผูผลิตจะคํานึงถึงตนทุนการผลิตและ
การตลาด โดยที่ผูจําหนายจะคํานึงถึงตนทุนดานผลิตภัณฑและการตลาด การสํารวจชองทางการจัด
จําหนายพบวา วิธีการจัดจําหนายที่ผูผลิตและผูจําหนายใชมากที่สุดคือการจําหนายโดยตรงใหกับ
ผูบริโภค โดยผูผลิตไมมีรานคาปลีกเปนของตนเองแตจะทําการขายที่ฟารมของตนเอง ทางดานผู
จําหนายจะรับกลวยไมมาจากผูผลิตกลวยไมจากตางจังหวัดมากที่สุด เนื่องจากผูผลิตกลวยไมใน
จังหวัดเชียงใหมไมสามารถผลิตกลวยไมเพียงพอตอความตองการของตลาดได ทําใหผูจําหนาย
ตองรับกลวยไมมาจากแหลงอื่น สําหรับการสงเสริมทางการตลาดของผูผลิตและผูจําหนายกลวยไม
สวนใหญคิดวาหลังที่มีการทําการสงเสริมการตลาด เชน การออกราน จะมีผลทําใหผูผลิตและผู
จําหนายกลวยไมสามารถขายกลวยไมไดมากขึ้น เนื่องจากมีผูบริโภคมาติดตอซ้ือภายหลังจากการ
ออกรานแลว 

 
สุรทิณฑ  ศิริกุล (2550) ทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ

สรางบานพักนักทองเที่ยว ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง และวิเคราะหความไหวตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) เมื่อตนทุนและผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโครงการ
สรางบานพักนักทองเที่ยว ซ่ึงแบงเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว กรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก 
และ กรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก  โดยใชเกณฑการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) และทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) 

ผลการวิเคราะหทางการเงิน เมื่อกําหนดใหอัตราคิดลดเทากับรอยละ 10 พบวา การสราง
บานพักทั้ง 3 กรณี มีความเหมาะสมและมีความคุมคาตอการลงทุน โดยกรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและ
อาคารที่พัก มีความเหมาะสมและคุมคาในการลงทุนมากที่สุด กลาวคือ มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มี
คาเทากับ 43,888,784.33 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 55.88 อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)  มีคาเทากับ 2.51 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 
1.81 ป รองลงมาคือ กรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว และกรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก ซ่ึงมีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
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(NPV) มีคาเทากับ 19,573,879.23 บาท และ 18,511,851.64 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี
คาเทากับรอยละ 52.91และ 48.29 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.20 
และ 2.00 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 1.93 ปและ 2.16 ป ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา โครงการ
สรางบานพักนักทองเที่ยว กรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก มีความทนตอการเปลี่ยนแปลง
ไดดีที่สุด รองลงมาคือ กรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว  และกรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก ตามลําดับ สวนผลการ
ทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนและดานผลตอบแทนของโครงการสรางบานพัก
นักทองเที่ยว ทั้ง 3 กรณี คุมคาที่จะลงทุน หากกรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว โดยตนทุนเพิ่มขึ้นไมเกินรอย
ละ 119.97 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 54.54  กรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก โดยตนทุนเพิ่มขึ้นไมเกินรอย
ละ 100.10 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 50.02 และกรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก โดยตนทุน
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 151.31 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 60.21 ตามลําดับ 


