บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตไมดอกเมือง
หนาวทั้ง 3 ชนิด คือ ฟรีเซีย วานสี่ทิศ และไฮเดรนเยีย โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อศึกษา
วิธีการจัดการดานการผลิตไมดอกเมืองหนาวอยางเปนระบบครบวงจร เพื่อวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด โดยใชเกณฑ คือ มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) การหา
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และเพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity
Analysis) เมื่อตนทุนผันแปรและผลตอบแทนของการผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตลอดจนการทดสอบคา
ความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) ดานตนทุนและดานผลตอบแทน ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังตอไปนี้
6.1 สรุปผลการวิเคราะหทางดานการเงิน
สรุปผลการวิเคราะหทางดานการเงินของการผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด คือ ฟรี
เซีย วานสี่ทิศ และไฮเดรนเยีย พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 421,080.34 บาท
398,682.36 บาท และ 62,344.15 บาท ตามลําดับ ทุกกรณีมีคาเปนบวก อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีคาเทากับรอยละ 121.43% 235.12% และ 35.67% ตามลําดับ ทุกกรณีมีคามากกวาอัตราคิด
ลดที่กําหนดคือรอยละ 7.5 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.49 2.33
และ1.35 ตามลําดับ ทุกกรณีมีคามากกวาหนึ่ง และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มีคาเทากับ
0.63 0.22 และ 3.69 ป ตามลําดับ ซึ่งทุกกรณีอยูในระยะเวลาการดําเนินงานของการผลิต และเมื่อนํา
ผลจากการศึกษาที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินใจในการลงทุนแลวการผลิตไมดอกทั้ง 3
ชนิ ด มี ความคุ มค าที่ จะลงทุ น โดยเฉพาะดอกฟรี เ ซี ย มี ค วามเหมาะสมในการลงทุ น มากที่ สุ ด
รองลงมาเปนวานสี่ทิศกระถาง และไฮเดรนเยีย ตามลําดับ
6.2 สรุปผลการวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปลี่ยนแปลง
สรุปผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อศึกษาวาการผลิตไมดอกเมืองหนาว
ทั้ง 3 ชนิด จะมีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนอยางไรหากมีการเปลี่ยนแปลงของตนทุนผันแปร
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และผลตอบแทน โดยกําหนดใหมีเหตุการณเกิดขึ้นดังนี้
6.2.1 กรณี เ มื่ อ กํ า หนดให ต น ทุ น ผั น แปรเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ต า งๆ โดย
กําหนดใหรายไดและอัตราคิดลดคงที่ ผลการวิเคราะหความไหวตัวพบวา การผลิตดอกฟรีเซียเมื่อ
กําหนดใหตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 189 การผลิตวานสี่ทิศกระถางตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 142 และการผลิตไฮเดรนเยียตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 พบวาการผลิตไมดอก
เมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี
คามากกวาอัตราคิดลดที่กําหนดคือรอยละ 7.5 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคา
เทากับหนึ่ง สรุปไดวาทั้ง 3 กรณี เปนโครงการที่เหมาะสมและคุมคาที่จะลงทุน แตเมื่อการผลิตดอก
ฟรีเซียตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 190 การผลิตวานสี่ทิศกระถางตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 143 และการผลิตไฮเดรนเยียตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 41 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มี
คานอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาน อยอัตราคิดลดที่กําหนด และถึงแมวา
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่ง การผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3
ชนิดไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน
6.2.2 กรณี เ มื่ อ กํ า หนดให ร ายได จ ากการขายเปลี่ ย นแปลงลดลงในกรณี ต า งๆ โดย
กําหนดใหตนทุนและอัตราคิดลงคงที่ ผลการวิเคราะหความไหวตัวพบวา การผลิตดอกฟรีเซียเมื่อ
กําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 59 การผลิตวานสี่ทิศกระถางเมื่อกําหนดใหรายไดลดลงเปนรอย
ละ 57 และการผลิตไฮเดรนเยียเมื่อกําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 26 พบวาโครงการสรางบาน
นักทองเที่ยวพักทั้ง 3 กรณี มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) มีคามากกวาอัตราคิดลดที่กําหนดคือรอยละ 7.5 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มี
คาเทากับหรือมากกวาหนึ่ง สรุปไดวาทั้ง 3 กรณีเปนโครงการที่เหมาะสมและคุมคาที่จะลงทุน แต
เมื่อการผลิตดอกฟรีเซียรายไดลดลงเปนรอยละ 60 การผลิตวานสี่ทิศกระถางรายไดลดลงเปนรอย
ละ 58 และการผลิตไฮเดรนเยียรายไดลดลงเปนรอยละ 27 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคานอยกวา
ศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคานอยอัตราคิดลดที่กําหนด และอัตราผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหนึ่ง การผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิดไมเหมาะสมและไม
คุมคาตอการลงทุน
6.2.3 กรณีเมื่อกําหนดใหตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นรอยละมากที่สุดและรายไดลดลงรอยละ
มากที่สุด โดยกําหนดอัตราคิดลดคงที่ ผลการวิเคราะหความไหวตัว พบวาการผลิตดอกฟรีเซียเมื่อ
กําหนดตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 94 และรายไดลดลงเปนรอยละ 30 การผลิตวานสี่ทิศ
กระถางเมื่ อกําหนดตนทุน ผันแปรเพิ่มขึ้ นเปนรอยละ 67 และรายไดลดลงเปน รอยละ 30 การ
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ผลิตไฮเดรนเยียเมื่อกําหนดตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 22 และรายไดลดลงเปนรอยละ 15
พบวาการผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคามากกวาศูนย อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวาอัตราคิดลดที่กําหนดที่กําหนดคือรอยละ 7.5 อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคามากกวาหนึ่ง สรุปวาการผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด
มีความเหมาะสมและคุมคาที่จะลงทุน แตเมื่อการผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด มีตนทุนผันแปร
เพิ่มขึ้นและรายไดลดลงในอัตรารอยละที่มากขึ้นกวาอัตราดังกลาวขางตนแลว มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) มีคานอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคานอยอัตราคิดลดที่กําหนด และ
ถึงแมวาอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหนึ่ง การผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3
ชนิดไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน
6.3 ผลการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน
ผลการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนและดานผลตอบแทนของการผลิตไม
ดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด คือ ฟรีเซีย วานสี่ทิศ และไฮเดรนเยีย พบวาการผลิตทุกชนิดยังคงคุมคา
ตอการลงทุน ดังนี้ การผลิตดอกฟรีเซียตนทุนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 149.46 รายไดลดลงไมเกินรอย
ละ 59.91 การผลิตวานสี่ทิศกระถางตนทุนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 133.33 รายไดลดลงไมเกินรอยละ
57.09 และการผลิตไฮเดรนเยียตนทุนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 35.46 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 26.18
ดังนั้น เมื่อพิจารณาการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินทุกวิธีพบวาการผลิตไมดอก
เมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด พบวาการผลิตดอกฟรีเซียเปนโครงการที่เหมาะสมในการลงทุนมากที่สุด
รองลงมา คือ การผลิตวานสี่ทิศกระถาง และการผลิตไฮเดรนเยีย ตามลําดับ
6.4 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
หนวยวิจัยขุนหวยแหง อินทนนท เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม เนื่องจากที่ตั้งเปนภูเขาสูง ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแวดลอมดวยธรรมชาติที่
สวยงาม และเหมาะตอการนําเขาพันธุไมดอกเมืองหนาวหลายชนิดมาศึกษาทดลองกอนนําออก
สงเสริมและขายผลผลิต เพราะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและเอื้อตอการผลิต เชน น้ํา เกษตรกรที่มี
ความพรอมในการผลิต ทั้งดานการเดินทาง การขนสง และจํานวนนักทองเที่ยวที่เปนกลุมเปาหมาย
ในการขาย โดยเฉพาะชวงฤดูหนาว อีกทั้งสถานีฯ ยังมีที่พักใหบริการกับนักทองเที่ยว ดังนั้นหากมี
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อส ง เสริ มใหนัก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาเที่ ย วตลอดทั้ ง ป ซึ่ง อาจเปน กิจ กรรมที่
สามารถดําเนินการจัดเองได เนื่องจากสถานีฯ มีประสิทธิภาพและความพรอมทุกดานหรืออาจนํา
ธุรกิจทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงที่มีความเชื่อมโยงกันมาจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวรวมกันเพื่อ
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เปนการเพิ่มทางเลือกใหแกนักทองเที่ยว ที่สําคัญจะชวยกระตุนและเพิ่มยอดขายไมดอกที่อยูในชวง
วิจัย ศึกษาทดลอง เกิดเปนเงินทุนหมุนเวียนในโครงการวิจัยได ทั้งยังชวยประชาสัมพันธพันธุพืช
ใหมๆ และสงเสริมกระแสการใชไมดอกเมืองหนาวเปนของฝากของขวัญ ชวยสรางรายไดใหแก
สถานีฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจะสามารถสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรใหกลาตัดสินใจลงทุน
ผลิตไมดอกชนิดใหมๆ ในเชิงพาณิชย เพราะมองเห็นถึงความเปนไปไดในการผลิตและความคุมคา
ในการลงทุน

