
 

 

บทที่  2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2.1.1  ทฤษฎีตนทุนการผลิต 
          เดช  กาญจนางกูร  (2539) กลาววา  ตนทุนการผลิตทางดานเศรษฐศาสตร  วามีความ
แตกตางกับตนทุนการผลิตในทางบัญชี  ในลักษณะท่ีวา  ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร  คือ  
คาใชจายที่ธุรกิจไดจายเปนตัวเงิน รวมกับตนทุนท่ีไมชัดแจง เชน คาเสียโอกาส  สวนตนทุนทาง
บัญชี  คือ  คาใชจายเปนตัวเงินท่ีธุรกิจไดจายในการผลิต หรือตนทุนชัดแจง  จึงทําใหการคํานวณ
ผลตอบแทน  หรือผลกําไรมีความแตกตางกันออกไป  อยางไรก็ดีในการศึกษาคร้ังนี้  จะ
ทําการศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรเปนสําคัญ 
         ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร  ประกอบไปดวยตอนทุนการผลิตในดานตาง ๆ ซ่ึง
สามารถ  จําแนกออกไดเปน  2  ประเภทใหญ  ดังนี้ 
   1) ตนทุนทางตรง  (Direct cost) เปนตนทุนท่ีมองเห็นไดชัดเจน  ไดแก  ตนทุนท่ีตองจาย
เปนเงินสดไปในการซ้ือหาปจจัยการผลิตมาจากบุคคลอ่ืน  บางตําราเรียกวา  ตนทุนชัดแจง  
(Explicit cost)  หรือตนทุนทางบัญชี  (Accounting Cost)  เชนคาจางแรงงาน  คาซอมแซม
เคร่ืองจักร  คาวัตถุดิบ  คาน้ํามันเช้ือเพลิง  เปนตน  ในทางเศรษฐศาสตร  การนําตนทุนเหลานี้มา
รวมเขาดวยกันแลว  ยังไมถือวาเปนตนทุนการผลิตท้ังหมด  ยังตองมีการรวมตนทุนอีกประเภท
หนึ่งเขาไปดวยนั่นคือ  ตนทุนทางออม  สําหรับตนทุนทางตรงนี้ยังแบงเปนตนทุนสวนปลีกยอยได
อีก  2  ประเภท 
   ก)  ตนทุนคงที่  (Fixed Cost)  เปนตนทุนท่ีใชจายไปในการกอสราง  ส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่เปนฐานของการผลิต  ซ่ึงจะไมเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนผลผลิต  เชน  คาท่ีดิน  คาเชา
โรงเรือง  ส่ิงกอสราง  เคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิต  เปนตน 
  ข)  ตนทุนผันแปร  (Variable Cost)  เปนตนทุนท่ีเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
กระบวนการผลิต  ตนทุนนี้จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความตองการทําจะผลิตสินคาวามีปริมาณมาก
นอยเพียงใด  และจะใชปจจัยมากนอยอยางไรเขาไปในการผลิต  เชน คาจาง  คาวัตถุดิบ  คาน้ํา  คา
ไฟ  คาน้ํามันเช้ือเพลิง  คาซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณ  เปนตน 
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  2) ตนทุนทางออม  (Indirect cost)  เกิดจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตของตนเอง  
ซ่ึงไมไดจายเปนเงินสดใหแกบุคคลอ่ืนแตอยางใด  เปนตนทุนแอบแฝงที่มองไมเห็น  บางตํารานิยม
เรียกวา  ตนทุนไมชัดแจง  (Implicit cost)  เชน  คาแรงงานผูประกอบการเอง  หรือการใชท่ีอยูอาศัย
เปนสถานท่ีประกอบการในธุรกิจของตนเอง  เปนตน 
          การคิดตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตรนั้น  เราจะคิดหรือประเมินคาตนทุนทางออม
เหลานี้ เปนสวนหนึ่งของคาใชจายดวย  โดยเราตองนําหลักการในเร่ืองของ  คาเสียโอกาส  
(Opportunity cost)  มาใชในการประเมินตนทุนการผลิตดวย  กลาวคือ  เราตองพิจารณาดวยวาถา
หากปจจัยการผลิตชนิดนี้  ไมไดนํามาใชในการผลิตสินคาหรือบริการแลว  เราสามารถนําปจจัยการ
ผลิตชนิดนี้ไปใชประโยชนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดเทาไหร  เชน  ท่ีดินหรือบานท่ีอยูอาศัยหาก
เราไมไดนํามาใชเปนสถานท่ีประกอบการผลิตสินคาแลว   เราสามารถใหคนอ่ืนซ่ึงจะได
ผลตอบแทนในรูปของคาเชา  เปนตน 

2.1.2  ทฤษฏีการผลิต 
             การผลิต  หมายถึง  การนําเอาปจจัยการผลิตตาง ๆ มาใชรวมกัน  เพื่อสรางใหเปนสินคา
หรือบริการท่ีมีประโยชนทางเศรษฐกิจ  เพื่อสนองความตองการของมนุษยในสังคม  หรือเปนการ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกสินคาและบริการที่สูงข้ึน  ซ่ึงสามารถกระทําดวยการแปรรูป  ดวย
การขนยายถายเปล่ียนสถานท่ีจากแหลงผลิตไปสูตลาด  ดวยการทําใหมีสินคาตามเวลาท่ีผูบริโภคมี
ความตองการ  และดวยการใหบริการ  ในกรณีท่ีสินคาไมมีตัวตน  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ  หรือเกิดความพอใจมากข้ึน  โดยท่ีผูผลิตจะตองมีความรูความสามารถในการจัดหา
ปจจัยการผลิตมาใช  หรือตองมีวิธีการใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยูมาใชในการผลิตสินคาและบริการ  
เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด  ซ่ึงจะบรรลุจุดมุงหมายในการไดมาซ่ึงกําไร
สูงสุดตามมา 
 
2.1.3  การวิเคราะหทางการเงิน 
     เดช  กาญจนางกูร  (2539)  กลาววา  การวิเคราะหทางการเงินของโครงการวาเปนการ
ประเมิน/เปรียบเทียบผลประโยชนหรือผลตอบแทน  และตนทุนของโครงการ  ซ่ึงผลประโยชน
หรือผลตอบแทน  และตนทุนของโครงการจะเกิดข้ึนในระยะเวลาตาง ๆ กัน ตลอดอายุโครงการ  
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับคาเวลาของโครงการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีไดรับและตนทุน
ท่ีเสียไปในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน  ใหเปนคาของผลประโยชนและตนทุนในเวลาเดียวกัน  คือ  เวลา
ปจจุบันเสียกอน  แลวจึงสามารถทําการเปรียบเทียบกันไดอยางถูกตองแนนอนและชัดเจนมากข้ึน 
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    ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินคร้ังนี้  จะเปนการวิเคราะหถึงการ
หมุนเวียนของกระแสเงินสดตาง ๆ ของโครงการ  อันประกอบไปดวยกระแสเงินสดรับ  กระแสเงิน
สดจาย  และกระแสเงินสดสุทธิ  เพื่อวิเคราะหวาโครงการท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้จะใหผลตอบแทน
คุมคาตอการลงทุนหรือไม  ซ่ึงจะอาศัยเกณฑในการตัดสินใจดังนี้ 
   1)  มูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net  Present  Value : NPV)  มูลคาปจจุบันสุทธิ  หมายถึง  
ผลรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของกระแสรายวันหรือผลตอบแทน  และกระแสรายจาย  หรือตนทุน
ท่ีเกิดข้ึนตลอดชวงอายุของโครงการ  โดยการคิดลดดวยอัตราสวนลด  ซ่ึงสามารถคํานวณไดตาม
สูตรดังนี้ 
   

                                                      

          NPV     =     มูลคาปจจุบันสุทธิ 
   Bt =     ผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t 
   Ct =     เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t 
   i =     อัตราสวนลด 
   t =     ปของโครงการ คือ ปท่ี 1,2,3,…..,n  
   n =     อายุของโครงการ 
   ปท่ี 1 คือปท่ีมีการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) 
    2)  อัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return : IRR)  อัตราสวนลดท่ีจะ
ทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคตเทากับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสุทธิ
ของโครงการนั้นพอดี  หรือเปนการพิจารณาวาอัตราสวนลดตัวไหนท่ีจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมี
คาเปนศูนย  เกณฑท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับการหามูลคาปจจุบันสุทธิ  จะตางกันตรงท่ีเปล่ียนจาก
อัตราดอกเบ้ีย (i) ใน IRR เทานั้น 
    การหาคา IRR  เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกดวยคาใชจายเปนปๆ ไปตลอด
อายุโครงการ เพื่อใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนสุทธิในแตละป  หลังจากนั้นก็หาอัตราสวนลดท่ีจะทําให
ผลรวมมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกันแลวมีคาเปน 0 โดยสามารถหาไดดวยการ
ทดลองแทนคา (trial and error) หรือ วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 

     หรือ  ที่ทําให            0 

         IRR    =     อัตราผลตอบแทนภายใน 
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      Bt    =     ผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t 
     Ct        =     เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t 
     C1       =     คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก 
      i    =     อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ีย 
     t    =     ปของโครงการคือปท่ี 1,2,3,…..,n 
     n    =     อายุของโครงการ 
     ปท่ี 1 คือปท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก  

 ในการตัดสินใจนั้น เม่ือได IRR มาแลวก็นําไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ีย  ถา IRR ท่ีได 
สูงกวาอัตราดอกเบ้ียจะเปนการลงทุนท่ีคุมคา  ถา IRR ต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียจะเปนการลงทุนท่ีไม
คุมคา 
    3)  อัตราสวนรายไดตอตนทุน  (Benefit Cost Ratio : B/C ratio)  เกณฑนี้แสดงถึง
อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของคาใชจายตลอดอายุโครงการ
คาใชจายในท่ีนี้คือ คาใชจายทางดานทุนและคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา  นั้นก็คือ
คาใชจายท่ีไมมีการแบงแยกวาเปนคาใชจายประเภทใดซ่ึงจะเปนการวัดทางดานตนทุนของ
โครงการนั้นเอง  แตรายไดของโครงการ คือ ผลประโยชนท่ีจะไดรับเม่ือมีโครงการนั้นเกิดข้ึน  การ
วัดรายไดตอตนทุนของโครงการลงทุนของหนวยธุรกิจ สวนใหญจะเปนการวัดรายไดตอตนทุนท่ี
เกิดข้ึนโดยตรงกับหนวยธุรกิจ  เปนการวัดผลทางดานเศรษฐกิจโดยมิไดมีการนําเอาผลท่ีจะสงผล
ทางดานสังคมเขาไปเกี่ยวของ  การวัดรายไดและตนทุนของหนวยธุรกิจนั้นการตีคาของรายไดและ
ตนทุนนั้น  จะใชราคาตลาดเพียงอยางเดียวมิไดใหราคาเงามาวิเคราะหประกอบดวย 
      เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการใดๆ ก็คือ B/C ratio จะตองมีคา
มากกวาหรืออยางนอยท่ีสุดตองมีคาเทากับ 1 (B/C ≥ 1) ท้ังนี้เนื่องจากถา B/C  1 ยอยหมายความ
วา  ผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคามากกวาคาใชจายท่ีเสียไป  หรือถา B/C  1 ก็หมายความ
วาผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคาเทากับคาใชจายท่ีเสียไปพอดี  ซ่ึงมีวิธีการคํานวณโดยใช
สูตรคํานวณดังนี้ 

                                  ⁄                

     B/C ratio      =     อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
    Bt      =     ผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t 
    Ct      =     เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t 

     C1                =     คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก 



 
10 

 

 

     i             =     อัตราสวนลด 
      t       =     ปของโครงการมีคา  1,2,3,…..,n 
     n       =     อายุของโครงการ 
    ปท่ี 1 คือปท่ีมีการลงทุนเริ่มแรก 
   4)  ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) การคํานวณระยะเวลาคืนทุนหรือจํานวนป
ในการดําเนินการซ่ึงจะทําใหมูลคาการลงทุนสะสม (อยางนอยสุด) เทากับมูลคาตอบแทนเงินสด
สุทธิสะสม  หรืออาจกลาวไดวา  ระยะคืนทุน  คือ  จํานวนปในการดําเนินงาน ซ่ึงทําใหผลกําไรท่ี
ไดรับในแตละปรวมกันแลว  มีคาเทากับจํานวนเงินลงทุนเร่ิมแรก  ซ่ึงผลกําไรในท่ีนี้คือ  กําไรสุทธิ
หลังหักภาษี + ดอกเบ้ีย + คาเส่ือมราคา  ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนสามารถคํานวณไดจาก 

   ระยะเลาคืนทุน                      
เงินลงทุนเริ่มแรก

ผลตอบแทนสุทธิเฉลีย่ตอป
 

   ระยะเวลาคืนทุน                 ระยะเวลาคืนทุน  
   เงินลงทุนเร่ิมแรก           เงินลงทุนเร่ิมแรกในปท่ี 1  
   ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป    ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป 
              5)  การวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) การ
วิเคราะหความไหวตัวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินความทนตอเหตุการณในอนาคตท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการ  ทําใหรูวาเกิดอะไรข้ึนกับโครงการ  ในกรณีท่ี
ตนทุนและผลตอบแทนไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว  เชน  ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 หรือ ผลตอบแทน
มีแนวโนมลดลงรอยละ 5 เปนตน สูตรท่ีใชเพื่อการวิเคราะหไดแก  
  ตนทุน (Total Cost )   คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) + คาใชจายในการ         
                                      ดําเนินงาน (Operating Cost) 

ผลตอบแทน (Benefit )  รายไดรวม (Total Revenue) 
                                       ราคา (P) X  ปริมาณ (Q)  
  ตัวแปรสําคัญท่ีใชเพื่อการวิเคราะหความไหวตัวของตนทุนและผลตอบแทน  คือ  ความ
แปรผันดานตนทุน  เชน  การเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณของปจจัยการผลิตและความผัน
แปรดานรายไดหรือผลตอบแทน  เชน  การเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณของสินคาท่ีผลิตได
ดังนั้นการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงปจจัยดังกลาวเพื่อทราบวาจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนหรือ
ตนทุนอยางไร  สําหรับประโยชนท่ีไดรับจากการวิเคราะหความไหวตัว  ชวยใหผูลงทุนใน
โครงการทราบวาจะตองควบคุมตัวแปรดังกลาวแตละตัวอยางใกลชิดเพราะจะมีผลทําให
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ผลตอบแทนของโครงการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  สงผลตอการประเมินความเปนไปไดของ
โครงการในท่ีสุด 

2.1.4  การคํานวณหาขนาดตัวอยาง ดวยวิธีของ Taro Yamane  
   Yamane (1967) คือวิธีการคํานวณหาสัดสวนจํานวนประชากรตัวอยาง ท่ีจะใชในการศึกษา 
โดยจะกําหนดระดับความเช่ือม่ัน เพื่อใหขนาดของกลุมตัวอยางมีความนาเช่ือถือและสอดคลองกับ
จํานวนประชากร ท้ังหมด  

                                      
 

 
                        N      =   จํานวนประชากรที่ทราบคา  

      Ne2     =   ขนาดตัวอยางท่ีคํานวณได  
                              e       =  ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางท่ียอมรับได 
    หากกําหนดระดับความเช่ือม่ันเทากับ 95 % ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางก็จะเทากับ 5 
% หรือ e = 0.05  
 
2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   ประภา จันทะพิงค  (2546) ไดศึกษาเร่ือง  “สภาวะการลงทุนและผลตอบแทนของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ีในพื้นท่ีตําบลบอแกว อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม”  ในชวงฤดูการ
ผลิตป 2545 โดยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไดจํานวน 23 ราย ซ่ึงเปนเกษตรกรที่ปลูกสต
รอเบอรร่ีในพ้ืนท่ีไมเกิน 5 ไร และมีวิธีการปลูกตางกัน วิธีการปลูกดังกลาวมี 3 วิธี ไดแก (1) การใช
ใบตองตึงเปนวัสดุคลุมแปลง และใหน้ํา และปุยดวยระบบน้ําหยด (2) การใชใบตองตึงเปนวัสดุ
คลุมแปลงและใหน้ํา และปุยดวยระบบสปริงเกลอร และ (3) การใชพลาสติกเปนวัสดุคลุมแปลง
และใหน้ําและปุยดวยระบบน้ําหยด  และทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณและการ
สังเกตแบบมีสวนรวม จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคาความถ่ี คารอยละ จัดหมวดหมู และวิเคราะห
สรุป 
    โดยผลการศึกษามีดังตอไปนี้ เกษตรกรผูปลูก สวนใหญปลูกสตรอเบอรร่ีในพื้นท่ีท่ีเปน
ของตนเอง โดยใชแรงงานในครัวเรือนแตก็มีการจางแรงงานจากภายนอกในการเก็บเกี่ยว การคัด
แยกผลผลิตและการบรรจุผลผลิตสําหรับเงินลงทุนเกษตรกรผูปลูกสวนใหญไดกูยืมเงินมาจาก
แหลงการเงินตาง ๆ เม่ือวิเคราะหตนทุนการผลิตซ่ึงแยกออกเปนตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร 
ประกอบกับวิธีการปลูกท่ีตางกัน 3 วิธี พบวาตนทุนคงท่ีของกลุมผูปลูกท่ี 1 และกลุมผูปลูกที่ 3 มี
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ตนทุนคงท่ีเทากันคือ 26,832 บาท/ไร กลุมผูปลูกท่ี 2 มีตนทุนคงท่ี 19,150 บาท/ไร สวนตนทุนผัก
แปรที่แยกตามวัสดุคลุมแปลง กลุมผูปลูกท่ี1 และกลุมผูปลูกท่ี 2 มีตนทุนผันแปรเทากันคือ 67,010 
บาท/ไร กลุมผูปลูกท่ี 3 มีตนทุนผันแปร 64,160 บาท/ไร  
   ผลผลิตสตรอเบอรร่ีท่ีเกษตรกรผูปลูกไดรับเฉล่ียตอไป 3,800 กิโลกรัม โดยมีราคาขาย
เฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 49.75 บาทกลาวโดยรวมแลว ผลตอบแทนสุทธิหักคาเส่ือมราคาในการลงทุน
ปลูกสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรผูปลูกท้ัง 3 วิธี มีดังนี้คือ กลุมผูปลูกท่ี 1 มีผลตอบแทนสุทธิหักคา
เส่ือมราคา 108,584.25 บาท/ไร กลุมผูปลูกท่ี 2 ไดรับ 110,427.50 บาท/ไร และกลุมผูปลูกท่ี 3ไดรับ 
111,434.25 บาท/ไร   
   นอกจากนี้แลว เม่ือศึกษาดานสุขอนามัย ก็พบวา เกษตรผูปลูกสตรอเบอรร่ีบางรายเกิด
อาการ แพสารเคมีปองกันแมลงและกําจัดวัชพืช และแพใบสตรอเบอรร่ี สวนปญหาท่ีเกษตรกร
ไดรับ คือ สภาพของอากาศท่ีแปรปรวนรวดเร็ว ขาดเงินในการลงทุนปลูก และผลผลิตสตรอเบอรร่ี
ท่ีมี จํานวนมากในปลายฤดูการผลิต ซ่ึงเปนผลทําใหพอคาไดเปรียบในการกําหนดราคา และการคัด
แยก คุณภาพของผลสตรอเบอรร่ีอีกดวย 

   สุธาสินี   แสนบอ  (2547)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกสตรอเบอรร่ี  กรณีศึกษา  :  ตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม”  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร
ร่ี  ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรร่ี  และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิด
จากการปลูกสตรอเบอรร่ีในตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงทําการสัมภาษณ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ีในตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหมจํานวน  50  ราย  การ
สํารวจแบงไรสตรอเบอรร่ีออกเปน  3  ขนาด  ตามขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูก  คือ  ไรขนาดเล็ก  
พื้นท่ีเพาะปลูกไมเกิน  3  ไร  ไรขนาดกลาง  พื้นท่ีเพาะปลูกมากกวา  3  ไรแตไมเกิน  6  ไร และไร
ขนาดใหญ  พื้นท่ีเพาะปลูกมากกวา  6  ไร จากน้ันนํามาวิเคราะหหา คารอยละ ตนทุนคาใชจาย  
ตนทุนสวนเพิ่ม  และวิเคราะหสรุป 
   โดยผลการศึกษามีดังตอไปนี้  เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ีสวนใหญ  รอยละ  88  เปน
เพศชาย  รอยละ  54  มีอายุระหวาง  30-45  ป  ระดับการศึกษาประถมศึกษาปท่ี  4-6  คิดเปนรอยละ  
54  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมี  3-4  คน  คิดเปนรอยละ  52  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  88  มี
จํานวนแรงงานทางการเกษตรในครัวเรือน  1-2  คน  มีประสบการปลูกสตรอเบอรร่ี  6-10  ป  คิด
เปนรอยละ  50  อีกท้ังเกษตรกรรอยละ  44  มีพื้นท่ีปลูกสตรอเบอรร่ีเปนไรขนาดเล็ก  ลักษณะการ
ถือครองพื้นท่ีปลูกสตรอเบอรร่ี  รอยละ  52  เปนพื้นท่ีเชา  แหลงท่ีมาของเงินทุนไดมาจากการกูยืม
จากสถานบันการเงินหรือแหลงกูเงินอ่ืนท้ังหมด  รอยละ  34  ซ่ึงรอยละ  39.33  มีสหกรณ
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การเกษตรเปนแหลงท่ีมาของเงินกูเพื่อนการลงทุน  รอยละ  54.11  นิยมปลูกพันธุพระราชทาน  20  
รอยละ  46  มีคาใชจายในการซ้ือตนพันธุสตรอเบอรร่ี  (ไหล)  5,000-10,000  บาท/ไร  รอยละ  32  
ไมมีคาใชจายในการเชาพื้นท่ี  เนื่องจากมีพื้นท่ีเปนของตนเอง  สําหรับคาใชจายในหารการผลิตสต
รอเบอรร่ี  เกษตรกรมีคาใชจายในการเก็บผลผลิตมากท่ีสุดรอยละ  27.71  รอยละ  46  เปนคาใชจาย
ในการเตรียมแปลงปลูก  ระหวาง  1-2,000  บาท/ไร  รอยละ  34  เกษตรกรมีคาใชจายในการเก็บ
ผลผลิตสตรอเบอรร่ีระหวาง  6,000-8,000  บาท/ไร  รอยละ  58  มีคาใชจายในการใชสารกําจัด
วัชพืช  1-500  บาท/ไร  รอยละ  48 มีคาใชจายในการใชยากําจัดแมลงศัตรูพืชและควบคุมโรค
ระหวาง  1,001-2,000  บาท/ไร  รอยละ  40 มีคาใชจายในการใชปุยเคมีระหวาง  2,001-4,000  บาท/
ไร   
   สําหรับราคาสตรอเบอรร่ีนั้นโดยเฉล่ียตลอดฤดูกาลรอยละ  48.60  อยูท่ีระหวาง  1-30  
บาท/กก.  เกษตรกรรอยละ  72.90  มีรายไดเฉล่ียโดยเฉล่ียตอพ้ืนท่ีระหวาง  5,000-7,000  บาท/ไร  
และเกษตรกรสวนใหญรอยละ  35.90  มีวิธีการจําหนายสตรอเบอรร่ีผานทางพอคาในหมูบาน  
ปญหาท่ีพบสวนใหญ  รอยละ  74  คือ  ปญหาการขาดเงินทุน  และเกษตรกรรอยละ  34  มีแนวทาง
การปรับปรุงสตรอเบอรร่ีในอนาคตคือการคนควาหาแนวทางเพ่ิมผลผลิต 
   นอกจากนี้การศึกษาเสนตนทุนสวนเพิ่ม  (MC) ของไรสตรอเบอรร่ีโดยรวมท้ังหมดมี
ลักษณะลาดข้ึนจากซายไปขวา  แสดงวาชวงท่ีเสน  MC  ท่ีเกิดจากการศึกษาไมเปนไปตามเสนแนว
โนม  MC  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  เกษตรกรขาดความรูเนื่องจากวามีการศึกษาอยูในระดับต่ํา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดความรูดานเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีถูกตอง  เหมาะสม  ขาดการวาง
แผนการทํางาน  ทําใหเกิดการทํางานท่ีซํ้าซอน  สงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 

   ศศิธร   ร้ิวทอง  (2547)  ไดศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหตนทุน – ผลตอบแทนทางการเงิน
ของฟารมกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิสแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงค 2 
ประการคือ เพื่อศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทําฟารมกลวยไมสกุลฟา
แลนนอปซิส ในจังหวัดเชียงใหม  และเพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ  
เม่ือตนทุนและ/หรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง  โดยกําหนด
อายุของโครงการเปนเวลา 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2546 – 2555 และกําหนดใหอัตราสวนลดเทากับรอยละ 
10 
   ผลการศึกษาพบวา  โครงการทําฟารมกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิส ในจังหวัดเชียงใหม  
มีความเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน  กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ (NPV) มีคาเทากับ  6,277.115  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  (IRR) มีคาเทากับ 26% 
อัตราสวนของผลตอบแทน ตอตนทุนเทากับ 1.55  และโครงการมีระยะเวลาคืนทุน 4 ป 5 เดือน 
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   สําหรับผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ  ภาคใตสถาณ
การณสมมติ 3 กรณี ไดผลดังนี้  กรณีท่ี 1 เมื่อสมมติใหผลตอบแทนคงท่ีและอัตราสวนลดรอยละ 10 
พบวาตนทุนของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนไดสูงสุดถึงรอยละ 54  เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
ยังคงยอมรับได  กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 
84,081  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีคาเทากับ 10% และอัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนเทากับ 1.00   
   กรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหตนทุนคงท่ีและอัตราสวนลดรอยละ 10 พบวา  ผลตอบแทนของ
โครงการสามารถลดลงไดถึงรอยละ 35 เกณฑการตัดสินใจเพ่ือการลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคือ 
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 66,121 อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) มีคาเทากับ 10% และอัตราสวนชองผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.01 
   กรณีท่ี 3 เม่ือสมมติใหท้ังตนทุนและผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลง  โดย
ใหอัตราสวนลดรอยละ 10 เทาเดิม  ก็พบวาตนทุนของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนไดสูงสุดถึงรอยละ 
28  และผลตอบแทนสามารถลดลงไดถึงรอยละ 17  เกณฑการตัดสินใจเพ่ือการลงทุนยังคงยอมรับ
ไดกลาวคือ  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 49,144 อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 10% และ อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 
1.00 

   กฤษณา  ภูรังสี  (2551)  ไดศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนการผลิตไมดอก
เมืองหนาวบางชนิดในพื้นท่ีโครงการหลวง”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของการผลิตไมดอกเมืองหนาว 3 ชนิด  ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  และวิเคราะหความไหว
ตัวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) เม่ือตนทุนและผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการ
ผลิตไมตัดดอกเมืองหนาว 3 ชนิด คือ 1) การผลิตดอกฟรีเซีย  2) การผลิตวานส่ีทิศกระถาง  และ 3) 
การผลิตไฮเดรนเยีย โดยใชเกณฑการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และ
ทดสอบคาความแปรเปล่ียน (Switching Value Test)   
   ผลการวิเคราะหทางการเงิน  เม่ือกําหนดใหอัตราคิดลดเทากับรอยละ 7.5 พบวา  การผลิต
ไมดอกท้ัง 3 ชนิด  มีความเหมาะสมและมีความคุมคาตอการลงทุน  โดยการผลิตดอกฟรีเซีย  มี
ความเหมาะสมและคุมคาในการลงทุนมากท่ีสุด กลาวคือ  มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 
421,080.34 บาท  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 121.43% อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.49  และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มีคา
เทากับ 0.63 ป รองลงมาคือการผลิตวานส่ีทิศกระถาง  และการผลิตไฮเดรนเยีย  ซ่ึงมีมูลคาปจจุบัน
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สุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 398,682.36 บาท  และ  62,344.15 บาท  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี
คาเทากับรอยละ 235.12% และ 35.67% อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 
2.33 และ 1.35  และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มีคาเทากับ 0.22 ป และ 3.69 ป ตามลําดับ 
   ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลง  เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา  การ
ผลิตไมดอกเมืองหนาวคือ  ดอกฟรีเซีย มีความทนตอการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด  รองลงมาคือ วานส่ี
ทิศกระถาง และไฮเดรนเยีย ตามลําดับ  สวนผลการทดสอบคาความแปรเปล่ียนทางดานตนทุนและ
ดานผลตอบแทนของการผลิตไมดอกเมืองหนาวทั้ง 3 ชนิด คุมคาท่ีจะลงทุน  โดยการผลิตดอกฟรี
เซีย มีตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 149.46  รายไดลดลงไมเกินรอยละ 59.91  การผลิตวานส่ีทิศกระ
ถางมีตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 133.03 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 57.09  และการผลิตไฮเดรน
เยีย มีตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 35.46 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 26.18 ตามลําดับ 

 
 


