
 

ง 
 

 
หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินใน 

การผลิตล าไยนอกฤดูของชาวสวนล าไยในจงัหวดั
เชียงใหม่-จงัหวดัล าพนู 

 

ผู้เขียน นางสาวศศิธร ปาสอน 
 

ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
 

คณะกรรมการทีป่รึกษา อ.ดร.ชยัวฒัน์ น่ิมอนุสสรณ์กุล     อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั          
รศ.ดร.เริงชยั ตนัสุชาติ         อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 

บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีตอ้งการประเมินถึงความเป็นไปไดโ้ดยใชเ้ทคนิควิเคราะห์ตน้ทุน และหาผลตอบแทนใน
การลงทุน ในโครงการการผลิตล าไยนอกฤดูของชาวสวนล าไย ในจงัหวดัเชียงใหม่-จงัหวดัล าพูน 
และวิเคราะห์ความไหวตวัของความเปล่ียนแปลงของโครงการเพื่อพิจารณาผลกระทบของโครงการ
เม่ือตน้ทุนหรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงไปต่อ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) ระยะเวลาคืนทุน (PB) ขอ้มูลได้
จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตล าไยนอกฤดูของชาวส่วนล าไยในจงัหวดัเชียงใหม่-จงัหวดัล าพูน โดยมี
ขอ้ก าหนดดงัน้ีคือ พื้นท่ีในการเพาะปลูกล าไยมีพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ 1 ไร่จะเพาะปลูกล าไยไดท้ั้งหมด 
25 ตน้ โครงการน้ีมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกทั้งหมด 10 ไร่ จะเพาะปลูกตน้ล าไยได้ทั้งหมด 250 ตน้ 
โครงการน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการราดสารโพแทสเซียมตลอดจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต ใช้
เงินลงทุนส่วนตวั 200,000 บาท และไดใ้ชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 7.32 เน่ืองจากใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ในทอ้งตลาด ปี 2558 โครงการน้ีจะประเมินเม่ือมีการด าเนินงานผา่นไป 10 ปี 
 
ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,782,857.93 บาท ในขณะท่ีอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าประมาณร้อยละ 29  ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C 
Ratio) มีค่าประมาณ 1.84 และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีระยะเวลาประมาณ 6 ปี 11 เดือน หรือ 83 เดือน 
เม่ือวิเคราะห์ความไหวตวัความเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือรายไดแ้ละตน้ทุนมีการเปล่ียนแปลง
พบว่า เม่ือตน้ทุนสูงข้ึนหรือรายไดล้ดลง ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 มีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะท าให้
โครงการน้ีน่าลงทุน ดงันั้นโครงการน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะลงทุน 
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ABSTRACT 

 
This study aims to evaluate the possibility of utilizing the techniques of cost analysis, to analyze out 
the benefit of investing in A Financial Cost-benefit Analysis of off-season for Longan Production of 
farmers in Chiang Mai Province and Lamphun Province . In addition to analyze the sensitivity of 
project resulting from the variation of cost and benefit by changes of project due to the net present 
value (NPV), internal rate of return (IRR), benefit-cost ratio (B/C Ratio) and payback period (PB). 
Data were collected from interviewing the farmers of off-season for Longan Production of farmers in 
Chiang Mai Province and Lamphun Province by following the criteria below: The kennel has an area 
of at least 6,400 square metres. This production can planting 250 longan tree . In 640 square metres 
will planting 25 longans tree. The Production start  from planting, sprinkle of potassium chlorate 
(KClO4) and harvesting. The initial investment is 200,000.00 baht and the discount rate of 7.32 
percent is also used because the value is close to the market’s interest of the year 2015. The evaluation 
of this production will be assessed in 10 year later. 

The study’s result shows that the net present value equals 1,782,857.93 baht while the internal rate of 
return is approximately 29  percent. The benefit-cost ratio is about 1.84  and the payback period is of 
6 years and 11 months or 83 months. Analysis of the sensitivity of the project’s change by considering 
the changes in the cost and the income, revealed that the cost has increased or income will decrease 5 
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and 10 percent. As a result, this outcome has very high probability so this project is worthy of 
investment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


