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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 



 

ฉ 
 

and 10 percent. As a result, this outcome has very high probability so this project is worthy of 
investment. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ล ำไยเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจส ำคญัท่ีรัฐบำลจดัให้อยูใ่นกลุ่มสินคำ้เพื่อกำรส่งออก มูลค่ำกำรส่งออกสูงปี
ละหลำยพนัลำ้นบำท ทั้งในรูปล ำไยสด อบแห้ง แช่แข็ง และล ำไยกระป๋อง ปัจจุบนักำรบริโภคล ำไย
ส่วนใหญ่จะส่งไปยงัต่ำงประเทศมีเพียงร้อยละ 8 – 10 เท่ำนั้นท่ีเป็นกำรบริโภคภำยในประเทศ   แมว้ำ่
ในปี  2556 จะมีผลผลิตน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  แต่กำรส่งออกล ำไยของไทย  กลบัมี แนวโน้มเพิ่มข้ึน  
สำเหตุหน่ึงก็คือ กำรท่ีไทยได้จัดท ำข้อตกลงเปิดเขตกำรค้ำเสรีหรือเอฟทีเอกับหลำย ประเทศ 
โดยเฉพำะกบัประเทศจีนซ่ึงเป็นผูน้ ำเขำ้ล ำไยรำยใหญ่ของไทยทั้งล ำไยสดและอบแห้งซ่ึงปัจจุบนั 
สำมำรถขนส่งโดย ใช้เส้นทำงใหม่ทำงบกไดแ้ก่ R9 รวมทั้ง R3  ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่ำงประเทศไทย – 
พม่ำ – ลำว  – เวียดนำม – จีน ท ำให้สำมำรถขนส่งผลไมจ้ำกประเทศไทยตรงไปยงัตลำดเจียงหนำน 
เมืองกวำงโจว มณฑล กวำงตุง้ประเทศจีน  ก่อนกระจำยไปสู่เมืองและ มณฑลอ่ืนๆ อีกทั้งเส้นทำงน้ียงั
ผ่ำนประเทศเวียดนำมท่ีมีเส้นทำงคมนำคมเช่ือมต่อ กบัประเทศจีนหลำยเส้นทำง  ท ำให้ประเทศ
เวียดนำมอำจกลำยเป็นตลำดกำรคำ้หลกัใหม่ของไทยไดใ้นอนำคต  ซ่ึงปัจจุบนัมีพ่อคำ้ชำวเวียดนำม 
เขำ้มำรับซ้ือล ำไยจำกชำวสวนของไทยโดยตรง ท ำให้กำรส่งออกล ำไยไป เวียดนำมในช่วงท่ีผลผลิต
ออกสู่ตลำดมำก  (กรกฎำคม - สิงหำคม) (ชัยทตั  อุยะธ ำรงสิทธ์ิ , 2553)  ประเทศคู่คำ้ท่ีสั่งซ้ือล ำไยใน
แต่ละประเภทมีดงัน้ี ล ำไยสดได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มำเลเซีย สิงคโปร์ ล ำไยอบแห้งได้แก่จีน 
ฮ่องกง เวียดนำม สิงคโปร์ ล ำไยแช่แข็งได้แก่สหรัฐอเมริกำ ล ำไยกระป๋องได้แก่ มำเลเซีย  แมปี้น้ี
ผลผลิตล ำไยนอ้ยกวำ่ปีก่อน แต่ตวัเลขส่งออกกลบัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยสถิติกำรส่งออกล ำไยตั้งแต่
ปี 2553-2556 (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2557) มีดงัน้ี 
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ตำรำงที ่1 สถิตปริมำณ และมูลค่ำกำรส่งออกล ำไย ตั้งแต่ปี 2553-2556  
ประเภทกำรส่งออก ปี พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 
ล ำไยรวม     
ปริมำณ(ตนั) 303,477,631 556,627,852 596,418,680 565,960,774 
มูลค่ำ(บำท) 6,148,968,548.00 15,023,851,190.00 12,843,298,310.00 13,172,021,681.00 
ล ำไยสด     
ปริมำณ(ตนั) 216,394,861 382,013,057 455,663,387 413,399,581 
มูลค่ำ(บำท) 3,512,870,247.00 6,209,321,061.00 8,454,013,626.00 8,503,246,383.00 
ล ำไยอบแหง้     
ปริมำณ(ตนั) 72,705,267 162,440,605 129,254,725 140,232,340 
มูลค่ำ(บำท) 2,109,322,696.00 8,231,760,921.00 3,783,151,088.00 4,026,272,275.00 
ล ำไยแช่แขง็     
ปริมำณ(ตนั) 211,353 28,149 28,526 55,101 
มูลค่ำ(บำท) 16,375,848.00 3,278,692.00 3,768,244.00 9,343,573.00 

ท่ีมำ  : ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
จำกสถำนกำรณ์ล ำไยปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ ผลผลิตโดยรวมในประเทศลดลง รวมถึงผลผลิตในพื้นท่ี 8 
จังหวดัภำคเหนือ ท่ีมีปริมำณผลผลิตลดลงจำกปีก่อน  ผลผลิตโดยรวมมีประมำณ 447,108 ตัน 
แบ่งเป็น จงัหวดัเชียงใหม่ 266,937 ตนั เชียงรำย 56,270 ตนั ล ำพูน 192,067 ตนั ล ำปำง 5,605 ตนั 
พะเยำ 26,685 ตัน แพร่ 2,670 ตัน น่ำน 14,890 ตัน และตำก 13,389 ตัน ซ่ึงลดลงจำก ปี 2555 ท่ีมี
ประมำณ 473,686 ตนั ลดลงร้อยละ 5.61  ซ่ึงล ำไยในฤดู คือช่วงเดือนกรกฎำคม – ตุลำคม ออกสู่ตลำด
แล้วมำกกว่ำร้อยละ 90  จึงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด ซ่ึงกำรลดลงเน่ืองมำจำกสภำพ
อำกำศท่ีแปรปรวนร้อนถึงร้อนจดั และปริมำณน ้ ำฝนภำยในประเทศลดลง  ท ำให้ผลผลิตล ำไยลดลง 
ตำมไปดว้ย  ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรล ำไยภำยในประเทศมีมำกข้ึน  จำกกำรท่ีมีนกัธุรกิจชำวจีนเขำ้มำ
เปิดกิจกำรมำกข้ึน    แนวโนม้รำคำซ้ือขำยล ำไยรำดสำรในเดือนมีนำคม 2556 รำคำเฉล่ีย 28-31 บำท 
เพิ่มเป็น 32-36  และรำคำรำดสำรในเดือนสิงหำคม 2556 เฉล่ีย 42-45 บำท  เพิ่มข้ึนเป็น 48-52 
บำท (ยคุล  ล้ิมแหลมทอง ,2556 ออนไลน์) 

จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล ำพูน มีกำรปลูกล ำไยกนัมำก เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีท่ีมีดิน และอำกำศ
เหมำะสม  มีสัดส่วนกำรคำ้ล ำไยเท่ำกบัร้อยละ 72 จำก 8 จงัหวดัภำคเหนือ ส ำหรับจงัหวดัเชียงใหม่
และจังหวดัล ำพูน มีผลผลิตล ำไยออกสู่ตลำดในปี 2556 รวมมูลค่ำล ำไยเฉพำะเชียงใหม่-ล ำพูน 
ประมำณกว่ำ 1.3  หม่ืนล้ำนบำท เปรียบเทียบปี 2554 กำรค้ำล ำไยสด ปริมำณ 382,013ตนั มูลค่ำ 
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6,209.3 ลำ้นบำท ล ำไยอบแห้ง 164,441ตนั มูลค่ำ 8,231.8 ลำ้นบำท รวมมูลค่ำ 14,440 ลำ้นบำท   และ
ปี 2555 กำรคำ้ล ำไยสด ปริมำณ 455,663ตนั มูลค่ำ 8,454 ล้ำนบำท ล ำไยอบแห้ง 129,255ตนั มูลค่ำ 
3,783.2 ล้ำนบำท  รวมมูลค่ำ 12,237 ล้ำนบำท  ท่ีผ่ำนมำปัญหำท่ีเกษตรกรมกัประสบปัญหำคือคือ 
รำคำล ำไยตกต ่ำ และล ำไยลน้ตลำดภำยในประเทศในช่วงท่ีเป็นฤดูล ำไยคือเดือนกรกฎำคม – ตุลำคม  
จำกกำรท่ีล ำไยมีระยะเวลำกำรออกผล เพียงช่วงสั้ นๆ  แต่มีกำรกระจุตวัท ำให้ผลผลิตออกมำล้น
ตลำด   (ไพโรจน์ กุลละวณิชย ์2556,)   

จำกปัญหำดงักล่ำวท ำให้เกษตรกรบำงรำยหนัมำให้ควำมสนใจท่ีจะผลิตล ำไยนอกฤดูโดยกำรใช้สำร
กลุ่มคลอเรตชกัน ำกำรออกดอกล ำไยเพื่อให้ผลผลิตออกจ ำหน่ำยก่อนเวลำ ซ่ึงจะท ำใหผ้ลผลิตสำมำรถ
จ ำหน่ำยไดใ้นรำคำท่ีสูง และยงัช่วยให้ล ำไยมีกำรกระจำยตวัออกสู่ตลำดไม่กระจุกตวัในเวลำเดียวกนั 
ซ่ึงทำงภำครัฐจึงไดเ้ล็งเห็นกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรแกปั้ญหำใหล้ ำไยสำมำรถออกผลผลิตไดย้ดื 

ยำวข้ึนจะเป็นแนวทำงออก  โดยจะพฒันำใหล้ ำไยออกมำนอกฤดู 50%   (ไพโรจน์ กุลละวณิชย ์2556, 
ออนไลน์)  แมว้ำ่จะเป็นผลดีแก่เกษตรกรท ำให้ขำยไดร้ำคำดีกวำ่   แต่กำรผลิตล ำไยนอกฤดูนั้นตอ้งมี
กำรลงทุนสูงกวำ่กำรผลิตล ำไยในฤดูกำล  ซ่ึงเกษตรกรบำงรำยยงัไม่พร้อมท่ีจะรับควำมเส่ียงเน่ืองจำก
ยงัไม่เห็นควำมคุม้ค่ำท่ีจะไดจ้ำกกำรผลิตล ำไยนอกฤดู 

จำกปัญหำขำ้งตน้ ผูว้ิจยั จึงสนใจศึกษำวิเครำะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงินในกำรปลูกล ำไย
นอกฤดูของชำวสวนล ำไย  ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่-จงัหวดัล ำพูน เพื่อน ำผลกำรวิจยัท่ีได้ไปใช้
ส ำหรับเกษตรท่ีผลิตอยูแ่ลว้สำมำรถน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำรปลูก ดูแล และ
กำรผลิต เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  ส ำหรับเกษตรกรท่ีตอ้งกำรน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบกำร
ตดัสินใจลงทุนผลิตล ำไยนอกฤดู หน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบกำร
ก ำหนดนโยบำยสนบัสนุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของชำวสวนล ำไย เพื่อท่ีจะ
สำมำรถเขำ้แข่งขนัในตลำดโลกไดดี้ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

เพื่อศึกษำวิเครำะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงินในกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของชำวสวนล ำไย  ใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่-จงัหวดัล ำพนู 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

 1.3.1 ทรำบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงินในกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของชำวสวนล ำไย  
ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่-จงัหวดัล ำพนู 
 1.3.2 เป็นประโยชน์ส ำหรับเกษตรกรในกำรน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรปรับปรุงและพฒันำ 
กระบวนกำรปลูก ดูแล และกำรผลิต เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
 1.3.3 เป็นประโยชน์ส ำหรับเกษตรกรท่ีตอ้งกำรน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ 
ลงทุนผลิตล ำไยนอกฤดู 
 1.3.4 เป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ี เ ก่ียวข้อง ในกำรน ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้
ประกอบกำรก ำหนดนโยบำยสนบัสนุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของชำวสวน
ล ำไย เพื่อท่ีจะสำมำรถเขำ้แข่งขนัในตลำดโลกไดดี้ต่อไป 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ชำวสวนล ำไย  หมำยถึง เกษตรกรท่ีปลูกล ำไยนอกฤดูอยำ่งจริงจงัเป็นทั้งอำชีพเสริม และอำชีพหลกั 

ต้นทุนกำรปลูกล ำไยนอกฤดู  หมำยถึง  ต้นทุนทั้ ง ส้ินในกำรปลูกล ำไยนอกฤดูของเกษตรกร
ประกอบดว้ย ตน้ทุนกำรเร่ิมเพำะปลูกล ำไย ค่ำใชจ่้ำยต่อปีในกำรปลูกล ำไยเพื่อใหเ้กิดผลผลิต 

ผลตอบแทนกำรปลูกล ำไยนอกฤดู หมำยถึง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรปลูกล ำไยท่ีสำมำรถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได้ตลอดจนกำรค ำนวณระยะเวลำคืนทุน  (Payback Period :PB) ผลรวมมูลค่ำปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิ  (Net Present Value : NPV) อัตรำผลตอบแทนภำยใน  (Internal Rate of Return : 
IRR) และ อตัรำส่วนรำยไดต่้อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: B/C ratio) 

ล ำไยนอกฤดู หมำยถึง ล ำไยนอกฤดู หมำยถึง ล ำไยท่ีมีผลผลิตออกสู่ตลำดช่วงตุลำคมถึงตน้มิถุนำยน  
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บทที ่2 

 
ทฤษฎทีี่ใช้ในการศึกษาและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 ทฤษฎต้ีนทุนการผลติ  ตน้ทุนการผลิตในทางเศรษฐกิจ จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ 
(สมคิด ทกัษิณาวสุิทธ์ิ, 2543)  คือ 
               2.1.1 ต้นทุนทางตรง (Direct cost) เป็นต้นทุนท่ีต้องจ่ายเป็นเงินสด หรือต้นทุนชัดแจ้ง 
(explicit cost) เช่น ค่าจา้งแรงงาน ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ค่าวตัถุดิบ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ ถูก
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) เป็นตน้ทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานผลิตสินคา้ใดสินคา้
หน่ึง ก่อนจะท าการผลิต และเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งจ่าย เพื่อใหเ้กิดระบวนการผลิตข้ึนมาในสินคา้นั้นๆเช่น
ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าโรงเรือน ค่าเช่าอุปกรณ์เป็นตน้ และ ตน้ทุนผนัแปร (Variable cost) เป็นตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการผลิต ในการผลิตสินคา้ใดๆก็ตาม ตน้ทุนน้ีจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบั
ความตอ้งการท่ีจะผลิตสินคา้วา่จะมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด และจะใชปั้จจยัปริมาณมากนอ้ยเพียงใด
ในการผลิตแต่ล่ะคร้ัง เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ามนั ค่าซ่อมแซมโรงเรือน เป็นตน้ 
                2.1.2 ตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost) เกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรหรือปัจจยัการผลิตซ่ึงไม่
จ่ายเป็นเงินสดเพื่อสินคา้ใดๆ ใหเ้กิดผลผลิตข้ึนมาและน าเขา้สู่ตลาดได ้ตน้ทุนทางออ้มน้ีเป็นตน้ทุน
แอบแฝงอยู ่(implicit cost) เช่น ค่าแรงงานตวัผูป้ระกอบการเอง หรือการใชท่ี้อยูอ่าศยัเป็นท่ี
ประกอบการเอง เป็นตน้ 

  2.2 การวเิคราะห์ทางด้านการเงิน (Financial analysis) 
การวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นการประเมินค่าของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์หรือ

ผลตอบแทน กบัตน้ทุนของโครงการ ซ่ึงผลประโยชน์และตน้ทุนของโครงการ จะเกิดข้ึนในระยะเวลา

แตกต่างกนั ตลอดอายุโครงการ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับค่าของเวลาของโครงการเพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีได้รับและตน้ทุนท่ีเสียไปในช่วงเวลาท่ีต่างกนั ให้เป็นค่าของผลประโยชน์และ

ตน้ทุนเดียงกนั คือเวลาปัจจุบนัเสียก่อน แลว้จึงสามารถด าเนินการเปรียบเทียบได้
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อยา่งถูกตอ้งแน่นอนและชดัเจนมากยิ่งข้ึนในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินคร้ังน้ี 

จะเป็นการวิเคราะห์ถึงการหมุนเวียนของกระแสเงินสดต่างๆของโครงการ อนัประกอบดว้ยกระแส

เงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย และกระแสเงินสด 

สุทธิ เพื่อวเิคราะห์วา่โครงการท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีจะให้ผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ซ่ึง
จะอาศยัเกณฑใ์นการตดัสินใจดงัน้ี(วติิยา สุวรรณ, 2554) 
 2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็นการค านวณระยะเวลาคืนทุนหรือจ านวนปีใน
การด าเนินการซ่ึงจะท าให้มูลค่าการลงทุนสะสม อย่างน้อยท่ีสุด เท่ากบัมูลค่าตอบแทนเงินสดสุทธิ
สะสม หรืออาจกล่าวไดว้า่ ระยะคืนทุน คือ จ านวนปีในการด าเนินงาน ซ่ึงท าใหผ้ลก าไรท่ีไดรั้บในแต่
ล่ะปีรวมกนัแลว้ มีค่าเท่ากบัจ านวนเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงผลก าไรในท่ีน้ีคือ ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี + 
ดอกเบ้ีย + ค่าเส่ือมราคา ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนสามารถค านวณไดจ้าก 
 

   ระยะเวลาคืนทุน =       เงินลงทุนเร่ิมแรก      
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี 
 

 2.2.2 ผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) เป็นผลรวม
สุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสรายวนัหรือผลตอบแทนและกระแสรายจ่าย หรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
ตลอดช่วงอายขุองโครงการ โดยการคิดลดดว้ยอตัราส่วนลด ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตร 
NPV = มูลค่าปัจจุบนัของโครงการ 

           
 


 
















n
0t ti1

tCtBNPV  

NPV  =  มูลค่าปัจจุบนัของโครงการ 
Bt  =  ผลตอบแทนปีท่ี t 
Ct  =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t 
i  =  อตัราส่วนลด 
t  =  ปีของโครงการ คือปีท่ี 0,1,2,3,……….,n 
n  =  อายขุองโครงการ 

 ปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก ( initial investment) 
โดยก าหนดให้อตัราส่วนลด (i) มีค่าเท่ากบั อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือเฉล่ียของธนาคารพาณิช จด
ทะเบียนในประเทศคือ 7.32 ต่อปี และก าหนดใหร้ะยะเวลา (t) =10 ปี 
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 2.2.3 อัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return : IRR) อัตราส่วนลดท่ีจะท าให้
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีไดรั้บในอนาคตเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนสุทธิของโครงการ
นั้นพอดี หรือเป็นการพิจารณาว่าอตัราส่วนลดตวัไหนท่ีจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นศูนย์ 
เกณฑ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ จะต่างกนัตรงท่ีเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียใน 
NPV มาเป็นสัดส่วน (i) ใน IRR เท่านั้น 

การหาค่า IRR เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกดว้ยค่าใช้จ่ายเป็นปีๆ ไปตลอดอายุโครงการ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนสุทธิในแต่ล่ะปี หลงัจากนั้นก็หาอตัราส่วนลดท่ีจะท าให้ผลรวมมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกนัแลว้มีค่าเป็น 0 โดยสามารถหาไดด้ว้ยการทดลองแทนค่า(trial and 
error) หรือวธีิเทียบบญัญติัไตรยางศ ์

 

IRR  = 
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IRR  =  อตัราผลตอบแทนภายใน 
Bt  =  ผลตอบแทนปีท่ี t 
Ct  =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t 
Co  =  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก 
r  =  อตัราส่วนลด 
t  =  ปีของโครงการ คือปีท่ี 1,2,3,……….,n 
n =  อายขุองโครงการ 
ปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก ( initial investment) 

 
ในการตดัสินใจนั้น เม่ือได ้IRR มาแลว้ก็น าไปเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ีย ถา้IRR 

ท่ีไดสู้งกวา่อตัราดอกเบ้ียจะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า ถา้ค่า IRR ต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียจะเป็นการ 
ลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า 
 
 2.2.4 อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C ratio) เป็นอตัราส่วนระหว่าง
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการค่าใช้จ่ายในท่ีน้ีคือ 
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา นั้นก็คือค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีการ
แบ่งแยกว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซ่ึงจะเป็นการวดัทางดา้นตน้ทุนของโครงการนั้นเอง แต่รายได้
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ของโครงการคือ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือมีโครงการนั้นเกิดข้ึน การวดัรายได้ต่อต้นทุนของ
โครงการลงทุนของหน่วยธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นการวดัรายไดต่้อตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัหน่วย
ธุรกิจ เป็นการวดัผลทางดา้นเศรษฐกิจโดยมิไดมี้การน าเอาผลท่ีจะมีต่อทางดา้นสังคมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
การวดัรายไดแ้ละตน้ทุนของหน่วยธุรกิจนั้นการตีค่าของรายไดแ้ละตน้ทุนนั้น จะใชร้าคาตลาดเพียง
อยา่งเดียวมิไดใ้หร้าคาเงามาวเิคราะห์ประกอบดว้ย 
 

  B/C ratio =  

 

 


 





























n
0t ti1

tC

n
0t ti1

tB

  

 
Bt  =  ผลตอบแทนปีท่ี t 
Ct  =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t 
i  =  อตัราส่วนลด 
t  =  ปีของโครงการ คือปีท่ี 0,1,2,3,……….,n 
n  =  อายขุองโครงการ 
ปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก 

 
เกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ คือเลือกโครงการต่างๆ ท่ีมีค่าอตัรารายไดต่้อตน้ทุนเกินกวา่ 1 ซ่ึง

หมายความวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากโครงการจะมีมากกวา่ค่าใชจ่้ายทีเสียไป 

 2.2.5 การวิเคราะห์ความไหวตวั ( Sensitivity Analysis) เม่ือไดก้ารวิเคราะห์โครงการวา่มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุนจุดคุม้ทุน
มาแลว้ ตอ้งทดลองวา่ถา้มีการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทนหรือตน้ทุนแลว้โครงการท่ีก าลงัศึกษายงัน่า
ลงทุนหรือไม่โดยท าการวิเคราะห์ความไวต่อเหตุเปล่ียนแปลง เพื่อศึกษาว่าโครงการมีผลกระทบ
อย่างไรเม่ือมีเหตุเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดจ้ะช่วยให้
ผูป้ระกอบการด าเนินงานและหาทางปรับปรุงตามเหตุเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน อนัจะน าไปสู่
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน 
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2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปาน รัตนเรืองวฒันา (2543) ไดศึ้กษาการวเิคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทนของการปลูกส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ง 
ในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่ ปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจปลูกส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ง 5 ปัจจยั 
คือ อายุของเกษตรกร  การไดรั้บการฝึกอบรมของเกษตรกร  อตัราส่วนรายไดจ้ากการปลูกไมผ้ลต่อ
สินทรัพยท์ั้งหมด ราคาเปรียบเทียบของส้มพนัธ์ุสายน ้าผึ้งเทียบกบัผลไมอ่ื้นท่ีปลูกในทอ้งถ่ิน สัดส่วน
ของเงินทุนของตนเองกนัการกูย้ืม โดยปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อการตดัสินใจของ
เกษตรกรในการปลูกส้มพนัธ์ุสายน ้าผึ้ง ช้ีใหเ้ห็นวา่ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกทดแทนคือปีท่ี 15 
หลงัจากนั้นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาไม่คุม้กบัรายไดจ้ากส้ม การศึกษาน้ีก าหนดอายขุองสวนส้มไวท่ี้
ระยะเวลานาน 15 ปี ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสร้างสวนส้ม ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็น
วา่การปลูกส้มสวนมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี และเม่ือพิจารณาการลงทุนกรณีพื้นฐานก่อนการกูย้ืมเงิน
โดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 12 พบว่า การลงทุนท าสวนส้มนั้นมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 
6,630,078.57 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้าย (B/C ratio) เท่ากบั 1.52 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 30.27 ส่วนกรณีท่ีมีการกูย้มืเงิน โดยใชอ้ตัราคิดลดเช่นเดียวกนั พบวา่ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 5,680,360.35 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้าย (B/C ratio) เท่ากบั 
1.41 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 27.12 ดงันั้นการลงทุนท าสวนส้ม
พนัธ์ุสายน ้าผึ้งในเขตอ าเภอฝางน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและคุม้ค่าต่อการลงทุน นอกจากน้ีผล
การวิเคราะห์ความไหวตวัก็ยงัแสดงให้เห็นว่าการลงทุนปลูกสร้างสวนส้มน้ีคุม้ค่าต่อการลงทุนดว้ย 
เช่นกนัทุกกรณี 

มนสิชา  ไชยมณี (2548) การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกล าไยอ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกล าไยสดของเกษตรกร  อ าเภอ
แม่วางจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าการปลูกล าไยของเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูก1 -5 ไร่มีจ  านวนเงิน
ลงทุนก่อนเกิดรายได้ในปีท่ีเร่ิมตน้และปีท่ี 1-5 รวม 456,308.90 บาท ปีท่ี 6-10 มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน
ในช่วงท่ี ก่อให้เกิดรายได้จ  านวนรวม 76,807.80 บาท มีระยะเวลาคืนทุน12 ปี 5 เดือน และมีอตัรา
ผลตอบแทนของโครงการเท่ากบั 5% และกรณีมีการใชส้ารโปรแตสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยใน
พื้นท่ีขนาดเท่ากนั จ  านวนเงินลงทุนก่อนเกิดรายไดใ้นปีท่ี เร่ิมตน้และปีท่ี 1-5 รวมเท่ากนักบักรณีไม่ใช่
สารโปรแตสเซียมคลอเรต  ปีท่ี 6-10 มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนในช่วงท่ีก่อให้เกิดรายได้จ  านวนรวม
162,756.70 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 26 วนัและมีอตัราผลตอบแทนของโครงการเท่ากบั3% กรณี
พื้นท่ี เพาะปลูก 6 – 10 ไร่ มีจ  านวนเงินลงทุนก่อนเกิดรายได้ในปีท่ี เ ร่ิมต้นและปีท่ี1-5 รวม 
1,210,117.55 บาท ปีท่ี 6-10 มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนในช่วงท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้  านวนรวม146,090.10 บาท มี
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ระยะเวลาคืนทุน12 ปี 3 เดือน และมีอตัราผลตอบแทนของโครงการเท่ากบั 4.5 % และกรณีมีการใช้
สารโปรแตสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยในพื้นท่ีขนาดเท่ากนัมีจ านวนเงินลงทุนเกิดรายไดใ้นปีท่ี
เร่ิมตน้และปีท่ี 1-5  รวมเท่ากนักบักรณีไม่ใช่สารโปรแตสเซียมคลอเรตปีท่ี 6-10 มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน
ในช่วงท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้  านวนรวม206,890.10 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี10 เดือน 23 วนั และมี
อตัราผลตอบแทนของโครงการเท่ากบั4 %  กรณีพื้นท่ีเพาะปลูก10 ไร่ข้ึนไปมีจ านวนเงินลงทุนก่อน
เกิดรายได้ในปีท่ีเร่ิมต้นและปีท่ี 1-5  รวม2,476,381.80  บาท ปีท่ี 6-10 มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนในช่วงท่ี 
ก่อให้เกิดรายได้จ  านวนรวม647,498.63 บาท  มีระยะเวลาคืนทุน13 ปี 2 เดือน 28 วนั  และมีอตัรา
ผลตอบแทนโครงการเท่ากบั 5.5%  และกรณีมีการใชส้ารโปรแตสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยใน
พื้นท่ี ขนาดเท่ากนัข้ึนไปมีจ านวนเงินลงทุนเกิดรายไดใ้นปีท่ีเร่ิมตน้ และปีท่ี 1-5  รวมเท่ากนักบักรณี
ไม่ใช่สารโปรแตสเซียมคลอเรต  ปีท่ี 6-10 มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ในช่วงท่ี ก่อให้เกิดรายไดจ้  านวนรวม
761,418.63 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี22 วนั  และมีอตัราผลตอบแทนโครงการเท่ากบั5.5%  

จริยา  หมื่นแก้ว (2553) ไดศึ้กษา เร่ือง การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนระหวา่งล าไยในฤดูกบั
นอกฤดูในอ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบวา่ ในขนาดพื้นท่ี 1-5 ไร่ เกษตรกรกลุ่มท่ี1 ท่ี
ผลิตล าไยในฤดูอย่างเดียว มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 13 ปี 4 เดือน 10 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณี
อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 1.45 และ ร้อยละ 6.75 เทา้กบั 9,089.89 บาทและ -14,004.15 
บาท ตามล าดบั และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั ร้อยละ 12 เกษตรกรกลุ่มท่ี 2 ท่ีผลิต
ล าไยทั้ งในและนอกฤดูมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 14 ปี 7 เดือน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกรณีอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ1.45 และ 6.75 เท่ากับ -4,264.56  บาท และ -21,298.12 บาท 
ตามล าดบั และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั ร้อยละ 10 และเกษตรกรกลุ่มท่ี3 ท่ีผลิตล าไย
นอกฤดูอยา่งเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 9 ปี 6 เดือน 4 วนั  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราผลตอบแทน
ขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 1.45 และร้อยละ 6.75 เท่ากบั 71,172.24 บาท และ 22,647.61 บาท และมีอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั ร้อยละ 26   ในขนาดพื้นท่ี 6-10 ไร่ เกษตรกรกลุ่มท่ี1 ท่ีผลิตล าไยใน
ฤดูอยา่งเดียวมีระยะเวลา คืนทุนเท่ากบั 9 ปื11 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 
1.45 และร้อยละ 6.75 เท่ากบั 65,158.31 และ 24,259.67 บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
เท่ากบั ร้อยละ 28 เกษตรกรกลุ่มท่ี 2 ท่ีผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดูมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั8 ปี14 วนั 
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิท่ีอัตราผลตอบแทนขั้นต ่ าท่ีก าหนดร้อยละ 1.45 และร้อยละ 6.75 เท่ากับ 
107,674.25 บาทและ 51,217.02 บาท ตามล าดบั และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั ร้อยละ 
46 เกษตรกรกลุ่มท่ี 3 ท่ีผลิตล าไยนอกฤดูอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 9 ปี1 เดือน 24 วนั มี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยล ะ1.45 และร้อยละ 6.75 เท่ากบั 101,831.28 
บาทและ39,273.65 บาท ตามล าดับ และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั ร้อยละ 31 เม่ือ
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เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิตล าไยทั้ ง3 กลุ่มแล้วพบว่าในพื้นท่ี6-10 ไร่ 
เกษตรกรท่ีผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดูควบคู่กนัจะมีระยะเวลาคืนทุนไดเ้ร็วท่ีสุดและมีมูลค่าปัจจุบนั
ทั้งกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดเท่ากบัร้อยละ1.45 และร้อยละ6.75 มากท่ีสุด และมีอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงท่ีสุดเช่นกนั 

วุฒิศักดิ์  สุ รินกาน (2557) การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนการปลูกฝร่ังกลมสาล่ี  ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกฝร่ังกลม
สาล่ีท่ีมีขนาดพื้นท่ีสวนนอ้ยกวา่10 ไร่ ตลอดอายุสวน5 ปี  มีตน้ทุนการปลูก125,955 บาท/ไร่  รายได้
จากการขายผลผลิต277,975 บาท/ไร่  และได้รับก าไรจากการขายผลผลิต152,020  บาท/ไร่  ใน

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกฝร่ัง  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  การปลูกฝร่ังมี
ระยะเวลาคืนทุน2 ปี  เม่ือพิจารณาการลงทุนโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ี8%  พบวา่  การลงทุนท าสวนฝร่ังนั้น
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV)  เท่ากบั659,405 บาท  อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้าย(B/C ratio) เท่ากบั2.06 
ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR)มีค่าเท่ากบั88.04%และเม่ือพิจารณาการลงทุนโดยใชอ้ตัราคิด
ลดท่ี12% พบวา่การลงทุนท าสวนฝร่ังนั้นมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV)  เท่ากบั582,139 บาท  อตัราส่วน
รายไดต่้อค่าใชจ่้าย(B/C ratio)เท่ากบั1.99ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) มีค่าเท่ากบั88.04% 
ดงันั้นการลงทุนท าสวนฝร่ังกลมสาล่ีในเขตอ าเภอเมืองน้ีมีความเป็นไปไดสู้งและคุม้ค่าต่อการลงทุน 
ดงันั้นเม่ือมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนเกิดข้ึนซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของรายได ้ค่าใชจ่้ายนั้น  
จะมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกโครงการ  จึงไดมี้การวิเคราะห์ความไวของโครงการลงทุนปลูก
ฝร่ัง พบวา่เม่ือสมมติให้ค่าใช้จ่ายคงท่ี แต่มีรายไดล้ดลงร้อยละ5,10,15 ตามล าดบั  และเม่ือสมมติให้
รายไดค้งท่ี แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ5,10,15 ตามล าดบั จากการศึกษาพบว่าโครงการลงทุนปลูก
สวนฝร่ังกลมสาล่ีน้ีมีความเป็นไปไดสู้ง  เกษตรกรกลุ่มท่ีมีขนาดพื้นท่ีสวนตั้งแต่10 ไร่ข้ึนไป  ตลอด
อายสุวน5 ปี  มีตน้ทุนการปลูก167,583บาท/ไร่  รายไดจ้ากการขายผลผลิต627,892 บาท/ไร่  และไดรั้บ
ก าไรจากการขายผลผลิต146,364 บาทไร่  ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกฝร่ัง  ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นวา่  การปลูกฝร่ังมีระยะเวลาคืนทุน2 ปี  เม่ือพิจารณาการลงทุนโดยใชอ้ตัราคิด
ลดท่ี8% พบว่า  การลงทุนท าสวนฝร่ังนั้ นมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV)  เท่ากับ1,431,855 บาท  
อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใช้จ่าย(B/C ratio)  เท่ากบั1.72  ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR)  มีค่า
เท่ากบั57.75%  และเม่ือพิจารณาการลงทุนโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ี12%  พบวา่  การลงทุนท าสวนฝร่ังนั้น
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV)  เท่ากบั1,265,349 บาท  อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใช้จ่าย(B/C ratio)  เท่ากบั
1.65  ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR)  มีค่าเท่ากบั57.75%  ดงันั้นการลงทุนท าสวนฝร่ังกลม
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สาล่ีในเขตอ าเภอเมืองน้ีมีความเป็นไปไดสู้งและคุม้ค่าต่อการลงทุน  ดงันั้นเม่ือมีความเส่ียงและความ
ไม่แน่นอนเกิดข้ึนซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายนั้นจะมีผลต่อการตดัสินใจใน
การเลือกโครงการ  จึงได้มีการวิเคราะห์ความไวของโครงการลงทุนปลูกฝร่ัง พบว่าเม่ือสมมติให้
ค่าใชจ่้ายคงท่ี แต่มีรายไดล้ดลงร้อยละ5,10,15 ตามล าดบั  และเม่ือสมมติให้รายไดค้งท่ี  แต่มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มข้ึนร้อยละ5,10,15 ตามล าดบั  จากการศึกษาพบวา่โครงการลงทุนปลูกสวนฝร่ังกลมสาล่ีน้ีมีความ
เป็นไปไดสู้ง 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.  แผนการด าเนินการ ขอบเขต และวธีิการศึกษา 

          3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตล าไย
นอกฤดูของชาวสวนล าไย ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่-จงัหวดัล าพูน โดยศึกษาตน้ทุนจากการปลูกล าไย
นอกฤดูจากเกษตร และศึกษาผลตอบแทนจากรายไดจ้ากการขายล าไยท่ีเกษตรกรขายได้   แลว้น ามา
วิเคราะห์ผลตอบแทน  คือผลตอบแทนท่ีได้รับจากการปลูกล าไยท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดจนการค านวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB) ผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน
สุทธิ  (Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return : IRR) และ 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: B/C ratio) 
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3.2 กรอบแนวคิด/แบบจ าลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3.3 มูลทีใ่ช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ลกัษณะ คือ  
  3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการส ารวจเกษตรกรท่ีท าสวนล าไยนอกฤดู ใน

เขตจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัล าพูน และสัมภาษณ์ บริษทัห้างร้านท่ีจ าหน่ายเคร่ืองมือการเกษตร 

จ านวน 3 แห่ง เพื่อหาขอ้เท็จจริงทัว่ไปเก่ียวกบัราคา นอกจากน้ียงัไดท้  าการสัมภาษณ์ เกษตรกรท่ีท า

สวนล าไยนอกฤดูจ านวน 3 ราย โดยอาศยัแบบสัมภาษณ์   

 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นควา้ข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์

รายงานการวจิยั หนงัสือ วารสาร บทความ ส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซด ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัการผลติล าไย

นอกฤดู 

1.  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.1 ตน้ทุนคงท่ี 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
- ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดิน 
- ฯลฯ 

1.2 ตน้ทุนผนัแปร 
- ค่าตน้พนัธ์ล าไย 
- ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
- ค่าแรงงาน 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าปรับปรุงดิน 
- ดอกเบ้ียจ่าย 
- ฯลฯ 

2. ผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- รายไดจ้ากการขาย
ล าไย  
 บริษทัแปรรูป
และส่งออก เช่น 
บริษทั ฮะเฮง 
อินเตอร์เฟรช จ ากดั  
 พอ่คา้ชาวจีน
เขา้มารับซ้ือหนา้
สวน 

 

วเิคราะห์แนวคิดทางการเงิน 

1. ค านวณระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period :PB)  

2. ผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NET 

PRESENT VALUE : NPV)  
3. อตัราผลตอบแทนภายใน 

(INTERNAL RATE OF RETURN : 
IRR) 

4. อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน 

(BENEFIT COST RATIO: B/C 

RATIO) 
5. วเิคราะห์ความไว 

(SENSITIVITY ANALYSIS) 

ความคุม้ค่าของ

การผลิตล าไยนอก

ฤดู 
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3.4 วธีิการศึกษา 
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตล าไยนอกฤดู โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ   
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบ้ืองต้น  (investment cost) เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ้ือ

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการลงทุน ซ่ึงมีอายุใชง้านติดต่อกนัหลายปี และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานของการลงทุนในระยะยาว เช่น ค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีดิน การปรับปรุงพื้นท่ี การสร้าง
บา้นพกัอาศยัและโรงเรือน และค่าก่ิงพนัธ์ุ เป็นตน้    

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (operation cost) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือมี 
ผลผลิตเกิดข้ึน เช่น  ค่าแรงงานในการดูแล  ตดัหญา้ เป็นตน้  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

3.    ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา (maintenance cost) เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง 

4.      รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในการลงทุนเป็นรายไดท่ี้ไดรั้บ 
5.     วิธีการวดัผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน (financial 

aspectanalysis) โดยใช ้
การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน  (payback period) ซ่ึงเป็นการค านวณว่านับจาก

จุดเร่ิมตน้ของโครงการจะใชเ้วลาอีกนานเท่าไรจึงจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการรวมกนักบั
มูลค่าในการลงทุน (total capital investment) 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value หรือ  NPV)เป็นการหาความแตกต่าง
ระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน และมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายโครงการ เพื่อช้ีให้เห็นว่า
โครงการนั้นจะให้ผลตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่ กล่าวคือ ค่าNPV มีค่ามากกวา่ 0 เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 
แต่ถา้ NPV มีค่าต ่ากวา่ 0 หรือเป็นลบ แสดงวา่โครงการลงทุนนั้นไม่คุม้ค่า 
 อัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return : IRR) อัตราผลตอบแทน
ภายใน(IRR) เป็นการหาอัตราคิดลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเท่ากับมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทน นั่นคือ อตัราคิดลดท่ีท าให้ B/C ratio =1 หรือ NPV = 0 เกณฑ์ท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกับการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ จะต่างกันตรงท่ีเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ีย ในNPVมาเป็น
ส่วนลด (r) ใน IRR เท่านั้นการหา IRR เร่ิมจากการหกัผลตอบแทนออกดว้ยค่าใชจ่้ายเป็นปีๆ ไปตลอด
ชัว่อายุโครงการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนสุทธิในแต่ละปี หลงัจากนั้นก็หาอตัราส่วนลดท่ีจะท าให้
ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกนัแลว้มีค่าเป็นศูนย ์(0) 
 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) คือเกณฑ์
น้ีแสดงถึงอตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
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โครงการ ค่าใชจ่้ายในท่ีน้ีคือค่าใชจ่้ายทางดา้นทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา นั้นก็
คือ ค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ซ่ึงจะเป็นการวดัทางด้านต้นทุนของ
โครงการนั้นเอง แต่รายไดข้องโครงการคือ ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือมีโครงการนั้นเกิดข้ึน การวดั
รายไดต่้อตน้ทุนของโครงการลงทุนของหน่วยธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นการวดัรายไดต่้อตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงกบัหน่วยธุรกิจ เป็นการวดัผลทางด้านเศรษฐกิจโดยมิได้มีการน าเอาผลท่ีจะมีต่อทางดา้น
สังคมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง การวดัรายไดแ้ละตน้ทุนของหน่วยธุรกิจนั้นการตีค่าของรายไดแ้ละตน้ทุนนั้น 
จะใช้ราคาตลาดเพียงอย่างเดียวมิไดใ้ช้ราคาเงามาวิเคราะห์ประกอบดว้ย ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้าก
สมการ 
 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความไวนั้น จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินความทนต่อเหตุการณ์ในอนาคตท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปจาก
สถานการณ์เดิมของโครงการท่ีจดัตั้งข้ึน ซ่ึงจะท าให้รู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัโครงการในกรณีท่ีกระแส
การไหลของตน้ทุนและผลไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีหวงัไวต้ามแผนเดิม เช่น ตน้ทุนของโครงการสูงข้ึนร้อย
ละ 5 ในขณะท่ีผลไดเ้ท่าเดิมหรือผลไดมี้แนวโน้มลดลงร้อยละ 2 ในกรณีน้ีจะมีอะไรเกิดข้ึนกบัค่าท่ี
ค  านวณไวเ้ดิมของค่าของ IRR,NPVและ B/C Ratio หรือไม่ ส่ิงท่ีจะน ามาพิจารณาความไว ได้แก่- 
ราคาสินคา้ ทั้งท่ีเป็นราคาปัจจยัการผลิตและผลผลิตในโครงการมีการเปล่ียนแปลงไปโดยจะตอ้งมี
การสมมติใหร้าคามีการเปล่ียนแปลงไปทั้งในทางท่ีสูงข้ึนและต ่าลง เพื่อหาผลกระทบของการปรับตวั
ของราคาท่ีมีต่อความเป็นไปไดข้องโครงการ- ความล่าชา้ในการด าเนินโครงการ เทคนิควิธีการผลิต
ใหม่ๆบางวธีิอาจไม่สามารถด าเนินการไดท้นัทีตามท่ีวางแผนไว-้ ตน้ทุนของโครงการท่ีสูงข้ึน ผลผลิต
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการผลติล าไยนอกฤดู 

ประวตัิการใช้สารเคมีกระตุ้นล าไยออกดอกนอกฤดู 

ก่อนปี 2540 ผูป้ระกอบการท าพลุ ในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ สังเกตพบวา่การน าเอาน ้ าลา้งท า
ความสะอาดอุปกรณ์ท าพลุ รดบริเวณโคนตน้ล าไยสามารถท าให้ล าไยสามารถออกดอกไดท้ั้งท่ีไม่ใช่
ฤดู ต่อมานกัวิจยัสมคัรเล่นไดน้ าดินปืนซ่ึงมีส่วนประกอบของสารโพแทสเซียมคลอเรตมาทดลองกบั
ล าไย พบวา่สามารถชกัน าใหล้ าไยแทงช่อดอกได ้และในช่วงปี 2540-2541 บริษทัเอกชนร่วมกบัพอ่คา้
ชาวไตห้วนัไดน้ าสารโพแทสเซียมคลอเรต (KCLO3) มาโรยรอบๆ ทรงพุ่มล าไยของชาวสวนล าไยท่ี
เป็นลูกสวนของบริษทัในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูนพบว่าหลงัจากโรยสาร 20-25 วนั ล าไยสามารถแทงช่อ
ดอกซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกบันักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรได้ทดลองพบว่าการใช้สาร
โซเดียมคลอเรต (NaCLO3) ก็มีผลต่อการออกดอกนอกฤดูของล าไยเช่นกนั (กรมวิชาการเกษตรและ
คณะ,2542;ชมรมชาวสวนล าไย อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูนและส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน
,2542) 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทนในการผลิตล าไยนอกฤดูกาล ในจงัหวดัเชียงใหม่-
จงัหวดัล าพูน  โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อประเมินถึงความเป็นไปไดข้องโครงการและเพื่อ
วิเคราะห์ความไหวตวัของความเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยดูผลกระทบของโครงการเม่ือตน้ ทุน
หรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงไป ท่ีมีต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) และระยะเวลาคืนทุน 
(PB) โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูท่ี้ผลิตล าไยนอกฤดูกาล ในจงัหวดัเชียงใหม่-
ล าพนู  หลงัเสร็จส้ินการส ารวจขอ้มูลแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
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4.1 การประมาณการรายได ้(ผลตอบแทน) 

การประมาณการรายไดจ้ะประมาณการจากผลผลิตล าไยแต่ละตน้ท่ีสามารถใหผ้ลผลิตไดใ้นแต่ละปี 
โดยเฉล่ียแลว้ล าไยแต่ละตน้จะใหผ้ลผลิตตามอายขุองการปลูก ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.1  แสดงผลผลิตท่ีจะสามารถใหผ้ลผลิตไดใ้นแต่ละปี 

อายุการปลูก/(ปี) ผลผลติต่อต้น/(กโิล) 

ปี 2558 (อาย ุ1 ปี)  - 

ปี 2559 (อาย ุ2 ปี) - 

ปี 2560 (อาย ุ3 ปี) - 

ปี 2561 (อาย ุ4 ปี) - 

ปี 2562 (อาย ุ5 ปี) - 

ปี 2563 (อาย ุ6 ปี) 80 

ปี 2564 (อาย ุ7 ปี) 100 

ปี 2565 (อาย ุ8 ปี) 120 

ปี 2566 (อาย ุ9 ปี) 150 

ปี 2567 (อาย ุ10 ปี) 180 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

รายได้จากการผลติล าไยนอกฤดู 

เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเก็บผลผลิตและน าไปขายให้กบัพ่อคา้คนกลางเอง จะไม่นิยมขายเหมายก
ส่วนให้กบัพ่อคา้คนกลางเพราะการท่ีเราเก็บผลผลิต ไปขายเองจะท าให้ไดก้  าไรมากกวา่การขายให้
พ่อคา้คนกลางมาเก็บเอง ส าหรับความตอ้งการในตลาด โดยรวมแล้วล าไยนอกฤดูมีราคาท่ีสูงกว่า
ล าไยท่ีออกตามธรรมชาติเพราะ เกษตรกรจะเร่งผลิตให้ทนักบัช่วงตรุษจีน เพราะจะท าให้ราคาของ
ผลผลิตล าไยมีราคาสูง ดงัจะแสดงราคาของผลผลิตล าไยนอกฤดู ยอ้นหลงัดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางที ่ 4.2  แสดงราคายอ้นหลงัของผลผลิตล าไยนอกฤดู 

ปี พ.ศ. 2557 2556 2555 2554 2553 ราคาเฉลีย่ 

เกรด AA  
(เบอร์ 1-2) 

65 60 58 55 52 58 

ร่วง (เกรด C) 20 15 13 10 8 13.5 

 

ตารางที ่4.3  แสดงน ้าหนกัของผลผลิตล าไยนอกฤดูต่อตน้ 

ปี พ.ศ. จ านวนต้น 
ผลผลติเกรด AA  

(กโิลต่อต้น) 

ผลผลติเกรด C    
(หรือเกรดแป่)   
(กโิลต่อต้น) 

2558 - - - 

2559 - - - 

2560 - - - 

2561 - - - 

2562 - - - 

2563 250 56 24 

2564 250 70 30 

2565 250 84 36 

2566 250 105 45 

2567 250 126 54 

                 ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงน ้ าหนกัของผลผลิตล าไยนอกฤดูต่อตน้ โดยจะแบ่งออกเป็นผลผลิตเกรด AA 
และผลผลิต C (หรือเกรดแป่) ส าหรับการผลิตล าไยนอกฤดูถา้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดี หรือ
ดูแลเอาใจใส่อย่างสม ่าเสมอ ผลผลิตเกรด AA ต่อตน้ท่ีจะผลิตไดโ้ดยเฉล่ียจะประมาณ 70% และอีก 
30% จะเป็นผลผลิตเกรด C (หรือเกรดแป่) 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายไดจ้ากการผลิตล าไยนอกฤดู (จากผลผลิตเกรด AA) 

ปี จ านวน ผลผลติเกรด 
AA/ ต้น 

ราคา/ กโิลกรัม รายได้ต่อปี 

(ต้น) (กโิลกรัม) (บาท) (บาท) 

2558 - - - - 

2559 - - - - 

2560 - - - - 

2561 - - - - 

2562 - - - - 

2563 250 56 58 812,000 

2564 250 70 58 1,015,000 

2565 250 84 58 1,218,000 

2566 250 105 58 1,522,500 

2567 250 126 58 1,827,000 

รวม 1,250 441 290 6,394,500 
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ตารางที ่4.5 แสดงรายไดจ้ากการผลิตล าไยนอกฤดู (จากผลผลิตเกรด C หรือเกรดแป่)  

ปี 

จ านวน ผลผลติเกรด C ราคา รายได้ต่อปี 

(ต้น) (หรือเกรดแป่) (บาท) (บาท) 
  (ต่อต้น)     

2558 - - - - 

2559 - - - - 

2560 - - - - 

2561 - - - - 

2562 - - - - 

2563 250 24 13.5 81,000 

2564 250 30 13.5 101,250 

2565 250 36 13.5 121,500 

2566 250 45 13.5 151,875 

2567 250 54 13.5 182,250 

รวม 1,250 189 67.5 637,875 
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ตารางที ่4.6 สรุปรายไดจ้ากการผลิตล าไยนอกฤดู 

ปี 

รายได้ต่อปี รายได้ต่อปี รายได้ต่อปี 

ผลผลติเกรด AA ผลผลติเกรด C (บาท) 

(บาท) (หรือเกรดแป่)   

  (บาท)   

2558 - - - 

2559 - - - 

2560 - - - 

2561 - - - 

2562 - - - 

2563 812000 81000 893,000 

2564 1015000 101250 1,116,250 

2565 1218000 121500 1,339,500 

2566 1522500 151875 1,674,375 

2567 1827000 182250 2,009,250 

รวม 6,394,500 637,875 7,032,375 

4.2 การประมาณการต้นทุน  

การประมาณการตน้ทุนส าหรับการผลิตล าไยนอกฤดูกาลในจงัหวดัเชียงใหม่-ล าพนู ประกอบดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนดงัน้ี 

ตน้ทุนคงท่ี ในปี พ.ศ.2558-2567 ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าท่ีดิน ค่าขดุเจาะอ่างเก็บน ้า ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่า
เคร่ืองสูบน ้า ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น จอบ มีด เป็นตน้ ค่าเคร่ืองพน้ยา ค่าตน้กลา้ล าไย ดงัแสดง
ตามตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  การลงทุนในสินทรัพยเ์ร่ิมแรก (ตน้ทุนคงท่ี) 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

ท่ีดิน 10 6,000 60,000 

ขดุเจาะอ่างเก็บน ้า (ค่าจา้งเหมา) 1 20,000 20,000 

ติดตั้งไฟฟ้า 1 15,000 15,000 

เคร่ืองสูบน ้า 2 21,500 43,000 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (จอบ,เสียม, มีด) 15 350 5,250 

เคร่ืองพน่ยา 2 3,500 7,000 

ค่าตน้กลา้ล าไย(1 ไร่ =25 ตน้) 250 50 12,500 

อ่ืนๆ 1 50,000 50,000 

รวม 189,500 

4.3 ต้นทุนผันแปร 

          4.3.1  สารเร่งล าไยโพแทสเซียมคลอเรต ประวติัการใช้สารเคมีกระตุน้ล าไยออกดอกนอกฤดู 
ก่อนปี 2540 ผูป้ระกอบการท าพลุ ในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ สังเกตพบวา่การน าเอาน ้ าลา้งท า
ความสะอาดอุปกรณ์ท าพลุ รดบริเวณโคนตน้ล าไยสามารถท าให้ล าไยสามารถออกดอกไดท้ั้งท่ีไม่ใช่
ฤดู ต่อมานกัวจิยัสมคัรเล่นไดน้ าดินปืนซ่ึงมีส่วนประกอบของสารโพแทสเซียมคลอเรตมาทดลองกบั
ล าไย พบวา่สามารถชกัน าใหล้ าไยแทงช่อดอกได ้และในช่วงปี 2540-2541 บริษทัเอกชนร่วมกบัพอ่คา้
ชาวไตห้วนัไดน้ าสารโพแทสเซียมคลอเรต (KCLO3) มาโรยรอบๆ ทรงพุ่มล าไยของชาวสวนล าไยท่ี
เป็นลูกสวนของบริษทัในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูนพบว่าหลงัจากโรยสาร 20-25 วนั ล าไยสามารถแทงช่อ
ดอกซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกบันักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรได้ทดลองพบว่าการใช้สาร
โซเดียมคลอเรต (NaCLO3) ก็มีผลต่อการออกดอกนอกฤดูของล าไยเช่นกนั (กรมวิชาการเกษตรและ
คณะ,2542;ชมรมชาวสวนล าไย อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูนและส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน
,2542) 
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 คุณสมบติัของสารกลุ่มคลอเรตและขอ้ระวงั สารโซเดียมคลอเรต (NaCLO3) สามารถท าใหล้ าไยออก
ดอกไดภ้ายใน 15 วนัหลงัราดสาร มีลกัษณะเป็นผลึกแขง็สีขาวหรือเหลืองซีดไม่มีกล่ิน รสขม ละลาย
น ้าไดดี้ท่ีอุณภูมิสูง มีค่าความเป็นกลาง (pH 6.8-7.2) สามารถละลายไดใ้นแอลกฮอล ์ 90% และกรีเซ
อรอล ขอ้จ ากดั เป็นสารติดไฟไดง่้ายและอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนา้และดวงตา 

สารโพแทสเซียมคลอเรต (KCLO3) สามารถท าให้ล าไยออกดอกไดภ้ายใน 20-30 วนัหลงัจากราดสาร
และไม่มีรายงานผลตกคา้งในดิน มีลกัษณะเป็นผลึกโปร่งแสงไม่มีสีหรืออาจอยูใ่นรูปผงหรือเป็นเมด็
สีขาว ไม่มีกล่ิน มีรสเค็มแบบเกลือ ละลายน ้ าไม่ดีนกั สามรถละลายไดใ้นแอนคาลิส แอลกอฮอล์ กรี
เซอรอล แต่ไม่ละลายในอะซีโตน ขอ้จ ากดั เป็นสารท่ีติดไฟไดง่้ายและระเบิดเม่ือไดรั้บความร้อนสูง
กวา่ 400 องศาเซลเซียส และอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนา้และดวงตา 

ขอ้ควรระวงั ในการใชส้ารกลุ่มคลอเรต เน่ืองจากเป็นวตัถุอนัตรายชนิดวตัถุระเบิดติดไฟไดง่้าย ตอ้ง
เก็บใหห่้างจากวตัถุไวไฟ ประกายไฟและหลีกเล่ียงกบัการผสมกบัสารอินทรียบ์างชนิด เช่น ก ามะถนั 
ผงถ่าน ปุ๋ยยเูรีย น ้ าตาลทราย สารกลุ่มซลัเฟตและเกลือแอมโมเนียเกือบทุกชนิด ไม่ควรทุบ บดหรือ
กระแทกสาร ซ่ึงท าให้สารเกิดการเสียดสีและระเบิดได ้ในการปฏิบติังานควรสวมใส่ชุดท่ีท าดว้ยใย
สังเคราะห์ไวนิล (Vinyl) นิโอพรินและพีวีซี สวมแว่นตา ถุงมือยางและหมวก ควรท าความสะอาด
ร่างกายทนัที หลงัการใชส้าร ซ่ึงสารน้ีอาจท าลายเม็ดโลหิตแดงเป็นอนัตรายต่อไตและกลา้มเน้ือหวัใจ 
ควรใช้สารกบัสวนล าไยท่ีมีแหล่งน ้ าสมบูรณ์ ตน้ล าไยท่ีสมบูรณ์ไม่ควรใช้สารช่วงล าไยมีใบอ่อน 
(กรมวชิาการเกษตรและคณะ,2542; ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพนู,2542;ยทุธนาและคณะ,2541) 
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ตางรางที ่4.8  ค่าสารเร่งล าไย (โพแทสเซียมคลอเรต) 

ปี พ.ศ. จ านวน (ถงั) ราคาต่อถงั (บาท) ราคารวม (บาท) 

2558 - - - 

2559 - - - 

2560 - - - 

2561 - - - 

2562 - - - 

2563 10 3,000 30,000 

2564 10 3,000 30,000 

2565 10 3,000 30,000 

2566 10 3,000 30,000 

2567 10 3,000 30,000 

รวม 150,000 

 

 4.3.2 ยาฆ่าแมลง เป็นสารท่ีใช้ฆ่า ก าจดั หรือลดการแพร่พนัธ์ุของแมลง ยาฆ่าแมลงใช้
ในการเกษตรกรรม การแพทย ์อุตสาหกรรม และใช้ในครัวเรือน การใช้ยาฆ่าแมลงเช่ือว่าเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในศตวรรษท่ี 20 ]ยาฆ่าแมลงเกือบทุกชนิดมีผลขา้งเคียงกบัระบบ
นิเวศ ยาฆ่าแมลงหลายชนิดเป็นอนัตรายกบัมนุษย ์

การปลูกล าไยคร้ังแรก ให้นบัไปอีก 1 เดือน ควรท าการพ่นยาฆ่าแมลง (การพ่นยาฆ่าแมลงควรพ่น
เดือน ละ 1 คร้ัง) และนบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ตน้ล าไยของโครงการน้ีจะมีอายุเขา้ปีท่ี 6 สามารถท าการ
ราดสารล าไยโพแทสเซ่ียมคลอเรตได ้หลงัจากมีการราดสารล าไยโพแทสเซ่ียมคลอเรตแลว้ หลงัจาก
นั้นทุก 15 วนั จะตอ้งมีการพ่นยาฆ่าแมลง พ่นไปจนครบอายุการเก็บเก่ียว ระยะเวลารวมทั้งหมด
ประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ถึง ธ.ค. จะพน่ทั้งหมด 26 คร้ัง 
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ตารางที่ 4.9  ค่ายาฆ่าแมลง ตั้งแต่ปี 2558-2562  

โครงการน้ีจะใชย้าฆ่าแมลงชนิดกรัมม๊อกโซน ขนาด 5 ลิตร (ยาฆ่าแมลง 1 ลิตร จะฉีดได ้1 ไร่ ) 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวน 
(ขวด)/เดือน 
(กรัมมอ็ก

โซน ขนาด 5 
ลิตร) 

ราคา/ขวด 
ราคารวม 
(บาท) 

จ านวนคร้ังท่ี
พน่ 

สรุปค่าใชจ่้าย
รวม(ทั้งปี) (บาท)  (12 คร้ัง/ปี) 

 
  

2558 2 760 1,520 18,240 18,240 

2559 2 760 1,520 18,240 18,240 

2560 2 760 1,520 18,240 18,240 

2561 2 760 1,520 18,240 18,240 

2562 2 760 1,520 18,240 18,240 

รวม 91,200 

หลงัจากนั้นทุกๆ 7 วนั จะตอ้งมีการพ่นยาฆ่าแมลง พ่นไปจนครบอายกุารเก็บเก่ียว ระยะเวลารวม
ทั้งหมดประมาณ 6 เดือน  ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ถึง ธ.ค.  
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ตารางที ่4.10 ค่ายาฆ่าแมลง ปี 2563-2567 ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ปี พ.ศ. 

จ านวน (ขวด)/
เดือน 

ราคา/ขวด 
ราคา
รวม 
(บาท) 

จ านวนคร้ังท่ี
พน่ สรุปค่าใชจ่้าย

รวม ตั้งแต่เดือน  
(กรัมมอ็กโซน (บาท) ( 6 คร้ัง/ปี) 

ขนาด 5 ลิตร) 
  มกราคม – 

พฤษภาคม 
มกราคม-
พฤษภาคม 

2563 2 760 1,520 9,120 9,120 

2564 2 760 1,520 9,120 9,120 

2565 2 760 1,520 9,120 9,120 

2566 2 760 1,520 9,120 9,120 

2567 2 760 1,520 9,120 9,120 

รวม 45,600 

 

ตารางที ่4.11  ค่ายาฆ่าแมลง ปี 2563-2567 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน –ธนัวาคม 

ปี พ.ศ. 

จ านวน (ขวด)/
เดือน 

ราคา/
ขวด ราคา

รวม 
(บาท) 

จ านวนคร้ังท่ีพน่ สรุปค่าใชจ่้าย
รวม ตั้งแต่
เดือน  (กรัมมอ็กโซน (บาท) ( 24 คร้ัง/ปี) 

ขนาด 5 ลิตร) 
  

มิถุนายน – ธนัวาคม 
มิถุนายน-
ธนัวาคม 

2563 8 760 6,080 145,920 145,920 

2564 8 760 6,080 145,920 145,920 

2565 8 760 6,080 145,920 145,920 

2566 8 760 6,080 145,920 145,920 

2567 8 760 6,080 145,920 145,920 

รวม 729,600 
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 4.3.3 ฮอร์โมนเปิดตา ยดืช่อ  ( Petta Yedcha  ) ช่วยในการเปิดตาดอก เร่งแตกดอก ติด
ดอกดี ดอกอว้น ช่อดอกยาว ติดผลดี ขยายผลอ่อน กระทัง่ถึงเมด็ในเร่ิมเปล่ียนสี เร่งผลใหญ่
สมบูรณ์ ฟ้ืนสภาพตน้หลงัเก็บเก่ียว เร่งแตกใบอ่อนแตกก่ิงกา้น  

ฮอร์โมนเปิดตา ยดืช่อ จะพน่หลงัจากท่ีราดสารเร่งล าไยโพแทสเซียมคลอเรต 7 วนั ตามโครงการน้ีจะ
พน่ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – เดือน ธนัวาคม ฮอร์โมนขนาด 1000CC จะพน่ได ้5 ไร่ 

ตารางที ่4.12  ค่าฮอร์โมนเปิดตา ยดืช่อ 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวน 
(กระป๋อง) ราคา 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

จ านวนคร้ังท่ีพน่ 
สรุปค่าใชจ่้าย

รวม 

ขนาด 1000CC (6 คร้ัง/ปี) (ทั้งปี) 

      

2558 - - - - - 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 2 380 760 4,560 4,560 

2564 2 380 760 4,560 4,560 

2565 2 380 760 4,560 4,560 

2566 2 380 760 4,560 4,560 

2567 2 380 760 4,560 4,560 

รวม 22,800 

 4.3.4 การใช้ปุ๋ยเคมี การใชปุ๋้ยเคมี หมายถึงการใชปุ๋้ยชนิดท่ีเหมาะสมโดยวธีิการท่ีถูกตอ้ง
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตออกมามีมูลค่าสูงสุดและมีตน้ทุนต ่า ซ่ึงหลกัการปฏิบติัเพื่อใหปุ๋้ยเคมีท่ีใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุดมีดงัน้ีคือ(ยทุธนาและคณะ, 2548) 
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 4.3.4.1 ใช้ปุ๋ยให้ตรงกับท่ีพืชขาด เช่นถ้าขาดธาตุไนโตรเจน ก็ต้องให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนและตอ้งให้จนถึงระดบัท่ีเพียงพอ ถา้ขาดแคลน 3 ธาตุก็ให้จนครบและเพียงพอทั้ง 3 ธาตุ 
หากให้ไม่ครบก็จะให้ผลเหมือนกบัไม่ให้อะไรเลยเพราะธาตุท่ีขาดจะเป็นตวัจ ากดัการเจริญเติบโต
ของพืช 

 4.3.4.2 พยายามให้ดินร่วนซุยและมีความช้ืนอย่างเหมาะสม เพราะโดยปกติราก
พืชจะแผ่ขยายและชอนไชในดินร่วนซุยไดดี้มาก ท าให้มีโอกาสดูดน ้ าและธาตุอาหารจากดินไปใช้
อย่างเต็มท่ี เม่ือใส่ปุ๋ยลงไปพืชก็จะดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยไดม้าก ถา้ดินแน่นทึบตอ้งใส่ปุ๋ยอินทรียใ์ห้
พอเพียง รวมทั้งควรใหค้วามช้ืนอยา่งเพียงพอ เพราะนอกจากจะท าใหปุ๋้ยละลายแลว้ พืชยงัตอ้งการน ้ า
ไปใชป้ระโยชน์โดยตรงดว้ย หากดินแหง้หรือแฉะเกินไปจะไม่สามารถดูดธาตุอาหารไดดี้ 

 4.3.4.3 ใส่ปุ๋ยให้ถูกท่ี ถูกจงัหวะและปริมาณท่ีเหมาะสม ปุ๋ยท่ีใส่ลงไปในดินจะ
เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ก็ต่อเม่ือปุ๋ยนั้นละลายในดิน ตรงบริเวณท่ีรากพืชเจริญเติบโตและแผ่ขยาย
อยา่งหนาแน่น แต่ความเขม้ขน้ของปุ๋ยในดินนั้นจะตอ้งไม่มากเกินไปจนเป็นพิษต่อรากพืช 

 4.3.4.4 ป้องกนัการสูญหาย ปุ๋ยอาจหายไปจากดินไดด้งัไดก้ล่าวมาแลว้ หากปุ๋ยท่ี
ละลายน ้ าง่ายเช่น ปุ๋ยไนโตรเจน ถูกน ้ าชะลงไปในชั้นดินลึก ซ่ึงรากพืชดูดไปใชไ้ม่ได ้หลงัจากใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนแลว้ตอ้งรดน ้ าแต่พอควรเท่านั้น และควรป้องกนัน ้าเซาะกร่อนดินแลว้ดินถูกพดัพาไปตาม
น ้ า ปัญหาอย่างน้ีมกัเกิดข้ึนเม่ือปลูกพืชในพื้นท่ีซ่ึงมีความลาดเทมาก ส าหรับอีกกรณีหน่ึงคือ การ
สูญเสียปุ๋ยโดยปุ๋ยระเหยไปจากดิน มกัเกิดข้ึนเสมอเม่ือใส่ปุ๋ยยเูรียหรือปุ๋ยแอมโมเนียในดินท่ีเป็นด่าง
จดั หรือการใส่ปุ๋ยยเูรียร่วมกบัการใส่ปูน ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียงการกระท าดงักล่าว 

 4.3.4.5  การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสมอาจท าใหส้มดุลของธาตุอาหารในดินคลาดเคล่ือน
ได ้ปัญหาน้ีจะเกิดข้ึนหากชาวสวนใส่ปุ๋ยบางธาตุโดยเฉพาะปุ๋ยท่ีเป็นธาตุอาหารหลกัหรือปุ๋ยสูตรท่ีมี
ขายกนัอยู่ทัว่ ๆ ไป เช่น 15-15-15, 8-24-24 ในปริมาณมากและติดต่อกนัเป็นเวลานานโดยไม่มีการ
วิเคราะห์ดินว่า ดินในสวนมีปริมาณธาตุอาหารมากน้อยเท่าใดจะท าให้ธาตุอ่ืนซ่ึงพืชยงัไม่น่าจะขาด
แคลนกลบัขาดแคลนได ้โดยเฉพาะฟอสฟอรัสถา้มีปริมาณมากเกินไปจะมีผลท าให้พืชขาดจุลธาตุ 
เช่น สังกะสีและทองแดง เช่นในดินท่ีมีสังกะสีอยูไ่ม่มากนกั แต่พืชยงัไม่ขาดสังกะสีถา้ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต
ค่อนขา้งมากในดินประเภทน้ี จะท าให้พืชเร่ิมขาดสังกะสีทนัที ส่วนดินท่ีมีโพแทสเซียมปริมาณมาก
จะไปขดัขวางไม่ใหพ้ืชดูดแคลเซียมและแมกนีเซียมได ้เป็นตน้ 
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 4.3.4.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยโดยการตดัแต่งก่ิง นอกจากจะเป็นการตดั
ก่ิงท่ีทึบบงัแสงท าให้ใบท่ีถูกบงัแสงมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงลดลง หากเปรียบรากล าไย
ก่ิงตอนซ่ึงมีรากนอ้ยเสมือนป๊ัมสูบน ้ าท่ีมีแรงจ ากดัและส่วนก่ิงและยอดล าไยเหมือนกบัท่อน ้ า จะเห็น
ไดว้า่หากมีท่อน ้ าอยูม่ากเกินไปจะท าให้ป๊ัมท่ีมีแรงจ ากดัไม่สามารถส่งน ้ าไปปลายท่อไดใ้นปริมาณท่ี
มากพอ แต่ถา้ปิดหรือลดท่อแยกลงก็จะท าให้น ้ าจากป๊ัมส่งถึงปลายท่อได้แรงข้ึน ตน้ล าไยก็เช่นกนั 
รากท่ีมีอยูจ่  ากดัก็ไม่สามารถส่งอาหารไปเล้ียงทุกยอดไดอ้ยา่งดีพอ ท าใหต้น้ล าไยอาจแสดงอาการขาด
ธาตุอาหารได ้ควรตดัแต่งก่ิงล าไยออกบา้งเพื่อใหร้ากสามารถดูดธาตุอาหารไปเล้ียงส่วนยอดไดท้นั 

ตารางที ่4.13 ค่าปุ๋ย 

ปี พ.ศ. 
จ านวน ราคาต่อกระสอบ ราคารวม สรุปค่าใช้จ่ายรวม  

(กระสอบ) (บาท) (บาท) (บาท) 

2558 2 500 1,000 1,000 

2559 2 500 1,000 1,000 

2560 2 500 1,000 1,000 

2561 2 500 1,000 1,000 

2562 2 500 1,000 1,000 

2563 4 1,200 4,800 4,800 

2564 4 1,200 4,800 4,800 

2565 4 1,200 4,800 4,800 

2566 4 1,200 4,800 4,800 

2567 4 1,200 4,800 4,800 

รวม 29,000 

 

จากตารางท่ี 4.13 จะแสดงใหค้่าใชจ่้ายในการซ้ือปุ๋ยเพื่อมาบ ารุงตน้ล าไยให้ออกผลผลิตไดเ้ป็นจ านวน
มาก จากตารางแสดงให้เห็นวา่ในปี 2558-2562 ปุ๋ยท่ีใชจ้ะเป็นปุ๋ยอินทรีย ์(จ  าพวก ข้ีววั ข้ีควาย ข้ีนก) 
ราคาโดยเฉล่ียจะอยู่ท่ีกระสอบละประมาณ 500 บาท ตั้งแต่ปี  2563-2564 หลงัจากท่ีมีการราดสาร
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โพแทสเซียมคลอเรต ตน้ล าไยควรจะไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษเพราะจะส่งผลถึงผลผลิตท่ีออกมาเป็น
อยา่งมาก ราคาปุ๋ยท่ีใชโ้ดยเฉล่ียราคาจะอยูท่ี่ประมาณกระสอบละ 1,200 บาท 

 4.3.5  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค่าไฟฟ้า ในการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เกษตรกร
ผูผ้ลิตล าไยนอกฤดูกาล ของชาวสวนล าไย เชียงใหม่-ล าพูน พบวา่โดยประมาณการจากพื้นท่ี ท่ีใชใ้น
การเพาะปลูกซ่ึงค่าไฟฟ้าเม่ือคิดเฉล่ียตามสัดส่วนพื้นท่ีและระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 เดือน อตัรา
เฉล่ียค่าไฟฟ้า คือ หน่วยละ 8 บาท ดงัแสดงตารางท่ี  4.14 

ตารางที ่4.14 ค่าไฟฟ้า 

ปี พ.ศ. 

ค่าไฟฟ้า/เดือน ระยะเวลา/ปี 

รวม (บาท) (บาท) 

    

2558 800 12 9,600 

2559 800 12 9,600 

2560 800 12 9,600 

2561 800 12 9,600 

2562 800 12 9,600 

2563 1,200 12 14,400 

2564 1,200 12 14,400 

2565 1,200 12 14,400 

2566 1,200 12 14,400 

2567 1,200 12 14,400 

รวม 120,000 
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 4.3.6 ค่าจ้างแรงงาน 

ตารางที ่4.15  ค่าแรงของเจา้ของกิจการ  

ปี 
ค่าจา้งต่อวนั

(บาท) 
ค่าจา้งต่อเดือน

(บาท) 
ค่าจา้งต่อปี(บาท) ค่าจา้งรวม(บาท) 

2558 300 9,000 108,000 108,000 

2559 300 9,000 108,000 108,000 

2560 300 9,000 108,000 108,000 

2561 300 9,000 108,000 108,000 

2562 300 9,000 108,000 108,000 

2563 300 9,000 108,000 108,000 

2564 300 9,000 108,000 108,000 

2565 300 9,000 108,000 108,000 

2566 300 9,000 108,000 108,000 

2567 300 9,000 108,000 108,000 

รวม 1,080,000 

ค่าจา้งแรงงาน 5 ปี แรก จะใชแ้รงงานในการท างานไม่ค่อยมากนกัโดยเฉล่ียแลว้แรงงานภายใน 5 ปี 
แรก จะ จา้งประมาณ เดือน ละ 3 คน ใชส้ าหรับ ถางหญา้ พน่ยาฆ่าแมลง และสูบน ้า  ดงัแสดงตาม
ตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16  ค่าจา้งแรงงาน  

ปี  จ านวน 
(คน)  

ค่าจา้งต่อวนั
(บาท)  

จ านวนท่ีจา้ง
โดยเฉล่ีย (วนั) 

ระยะเวลา
(เดือน)  

ค่าจา้งรวม  
(บาท)  

2558  3  300  4 12 43,200 
2559  3  300  4 12   43,200 

  2560  3  300  4 12  43,200 
2561 3 300 4  12  43,200 
2562  3 300  4  12  43,200 
2563 5 300 6 12 108,000 
2564 5 300 6 12 108,000 
2565 5 300 6 12 108,000 
2566 5 300 6 12 108,000 
2567 5 300 6 12 108,000 
รวม     756,000 
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 4.3.7 สรุปต้นทุนการผลติล าไยนอกฤดู (ต้นทุนผนัแปร) 

ตารางที ่4.17 สรุปตน้ทุนผนัแปร 

ปี 

ค่าสาร
เร่งล าไย 

ค่ายาฆ่า
แมลง 

ค่า
ฮอร์โมน 

ค่าปุ๋ย 
ค่า

ไฟฟ้า 
ค่าจ้าง
แรงงาน 

ค่าจ้าง
แรงงาน 

รวม 

(โพแทสเซียม
คลอเรต) 

(กรัมม๊อก
โซน) 

เปิดตา (ตาราง
ที ่4.12) 

(ตารางที ่
4.14) 

(ค่าแรง
เจ้าของ
กจิการ 

(ตารางที ่
4.16) 

(บาท) 

(ตารางที ่4.8) (ตารางที
4.9) 

(ตารางที ่
4.4) 

    (ตารางที ่
4.15) 

    

2558 - 18,240 - 1,000 9,600 108,000 43,200 180,040 

2559 - 18,240 - 1,000 9,600 108,000 43,200 180,040 

2560 - 18,240 - 1,000 9,600 108,000 43,200 180,040 

2561 - 18,240 - 1,000 9,600 108,000 43,200 180,040 

2562 - 18,240 - 1,000 9,600 108,000 43,200 180,040 

2563 30,000 155,040 4,560 4,800 14,400 108,000 108,000 424,800 

2564 30,000 155,040 4,560 4,800 14,400 108,000 108,000 424,800 

2565 30,000 155,040 4,560 4,800 14,400 108,000 108,000 424,800 

2566 30,000 155,040 4,560 4,800 14,400 108,000 108,000 424,800 

2567 30,000 155,040 4,560 4,800 14,400 108,000 108,000 424,800 
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 4.3.8 ผลของการด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับ นั้นช้ีใหเ้ห็น 

ตงัตารางท่ี 4.18 

ตารางที่ 4.18 สรุปตน้ทุน ผลตอบแทนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 

ต้นทุน ผลตอบแทน 

รายได้รับ 
ต้นทุน
คงที่ 

ต้นทุนผันแปร 
รวมต้นทุน
ทั้งส้ิน 

ผลตอบแทนที่
เป็นกระแสเงิน
สดทั้งส้ิน 

(ตารางที่ 
4.6) 

(ตารางที ่
4.7) 

(ตารางที ่4.17) (บาท) (บาท) 

2558 0 189,500 180,040 369,540 -369,540 

2559 0 0 180,040 180,040 -180,040 

2560 0 0 180,040 180,040 -180,040 

2561 0 0 180,040 180,040 -180,040 

2562 0 0 180,040 180,040 -180,040 

2563 893,000 0 424,800 424,800 468,200 

2564 1,116,250 0 424,800 424,800 691,450 

2565 1,339,500 0 424,800 424,800 914,700 

2566 1,674,375 0 424,800 424,800 1,249,575 

2567 2,009,250 0 424,800 424,800 1,584,450 

รวม 7,032,375 189,500 3,024,200 3,213,700 3,818,675 

 

4.4  วธีิการประเมินการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ 

 4.4.1 การประเมินการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value : NPV) ท่ีมีค่ามากกว่า 0 ซ่ึงสามารถหาค่าไดจ้าก NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของเงิน
เขา้ – เงินจ่าย ลงทุน หรือ มูลค่าปัจจุบนัของเงินเขา้ = กระแสเงินสดเขา้แต่ละปี อตัราส่วนลดจากการ
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ค านวณสามารถได้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเท่ากบั 
1,782,857.93 บาท พบว่ามีค่ามากกวา่ 0 แสดงว่า เป็นโครงการท่ีเหมาะสมในการลงทุน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.19 

ตารางที ่4.19 ตารางแสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

รายการ กระแสเงินสด (บาท) 
เงินลงทุนเร่ิมแรก (บาท) 369,540 

ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2558 -369,540 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2559 -180,040  
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2560 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2561 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2562 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2563 468,200 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2564 691,450 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2565 914,700 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2566 1,249,575 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2567 1,584,450 

NPV (บาท) 1,782,857.93 
 

 4.4.2 การประเมินการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ โดยใช้อัตราผลตอบแทนผล
ภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) โดยพิจารณาค่า IRR ท่ีมีผลตอบแทนมากกวา่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูปั้จจุบนั หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล และส าหรับโครงการน้ีผลของการ
ค านวณค่า IRR ท่ีได ้มีค่าประมาณร้อยละ 29 แสดงว่า โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีน่าลงทุนเน่ืองจาก
ผลตอบแทนท่ีได ้โดยวดัค่าจากค่า IRR มีค่ามากกวา่อตัราคิดลดร้อยละ 7.32 แสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 ตารางแสดงอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR 

รายการ กระแสเงินสด (บาท) 
เงินลงทุนเร่ิมแรก (บาท) 369,540 

ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2558 -369,540 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2559 -180,040  
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2560 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2561 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2562 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2563 468,200 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2564 691,450 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2565 914,700 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2566 1,249,575 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2567 1,584,450 

IRR (ร้อยละ) 29 
 

 4.4.3 การประเมินการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ โดยใช้อัตราผลตอบแทนต่อ

ต้นทุนโดยพิจารณาค่า B/C ratio ท่ีมีค่ามากกว่า 1 จากการค านวณ ได้ค่า B/C ratio = 1.84 แสดงว่า

เป็นโครงการน้ีน่าลงทุน ดงัแสดงตารางท่ี 4.21 

ตารางที ่4.21 ตารางแสดงอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน 

รายการ  
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทน (บาท) 4,190,189 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุน (บาท) 2,276,826 
B/C RATIO 1.84 
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 4.4.4 การประเมินการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ โดยคิดจากระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period: PB) โดยใชสู้ตร  

  ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิต่อปี 

จากการค านวณโดยใชสู้ตรดงักล่าวจะไดค้่า PB = 6.11 ปี 

เน่ืองจากรายรับสุทธิของแต่ละปีไม่เท่ากนั จึงค านวณหากระแสเงินสดสะสมในแต่ละปี นบัตั้งแต่ปี
แรกท่ีเร่ิมลงทุน ซ่ึงจะมีค่ากระแสเงินสดติดลบ เม่ือไดรั้บเงินสดในแต่ละปี ใหน้ ากระแสเงินสดมาเงิน
ลงทุนเร่ิมแรก จนกระทัง่ไดก้ระแสเงินสดสะสมเท่ากบั 0 พอดี ปีท่ีกระแสเงินสดเท่ากบั 0 พอดี คือ
ระยะเวลาคืนทุน หากค่ากระแสเงินสดสะสมไม่เท่ากับ 0 พอดี แต่เลยไปเป็นค่าบวกให้เทียบหา
ระยะเวลาคืนทุนในปีท่ีเป็นคาบเก่ียวระหวา่งปีท่ีกระแสเงินสดสะสมติดลบกบัปีท่ีกระแสเงินสดเป็น
บวกโดยเทียบเป็นสัดส่วนของเงินท่ีเหลือ ดงัจะแสดงในตารางท่ี 4.22 

ตารางที ่4.22 ตารางแสดงระยะเวลาคืนทุน 

รายการ กระแสเงินสด (บาท) 
เงินลงทุนเร่ิมแรก (บาท) 369,540 

ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2558 -369,540 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2559 -180,040  
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2560 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2561 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2562 -180,040 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2563 468,200 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2564 691,450 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2565 914,700 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2566 1,249,575 
ผลตอบแทนสุทธิ ปี พ.ศ. 2567 1,584,450 

  



 

39 
 

ผลตอบแทนรับปี พ.ศ. 2564  จ านวน 691,450 มีระยะเวลาเท่ากบั 12 เดือน  

เงินลงทุนคงเหลือ        จ านวน 621,500 มีระยะเวลาเท่ากบั 11 เดือน   

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี 11 เดือน หรือ 83 เดือน 

 4.4.5 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน  จากการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการ
ลงทุน พบว่าการผลิตล าไยนอกฤดูของชาวสวนล าไยในจงัหวดัเชียงใหม่-จงัหวดัล าพูน ท่ีมีการ
ด าเนินงานดา้นการเงินตามรายละเอียดขา้งตน้มีความคุม้ค่าทางการเงิน คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิหลงัส้ิน
โครงการ 10 ปี จ  านวน 1,782,857.93 บาท อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ คือ ร้อยละ 29 อตัรา
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน มีค่าเท่ากบั 1.84 และมีระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา 6 ปี 11 เดือน หรือ 83 เดือน 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 

ตารางที ่4.23 ผลการวเิคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน 

รายการ ค่าทีไ่ด้จากการค านวณ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) 1,782,857.93 
วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 29 
วเิคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C RATIO) 1.84 
วเิคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) 6 ปี 11 เดือน หรือ 83 

เดือน 
 

4.5 วเิคราะห์ความไหวตัวความเปลีย่นแปลงของโครงการ   

วเิคราะห์ความไหวตวัของความเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยดูผลของโครงการเม่ือ 
1) รายไดจ้ากการผลิตล าไยนอกฤดูมีการเปล่ียนแปลง 
2) ตน้ทุนการผลิตล าไยนอกฤดูมีการเปล่ียนแปลง 

การประเมินโครงการโดยพิจารณา มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) และระยะเวลาคืนทุน (PB) โดยก าหนดให้มีการ
เปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 2 ตวัแปร คือ รายได ้และตน้ทุน ผลการศึกษาพบว่า เม่ือ
รายไดล้ดลงในช่วงประมาณร้อยละ 5-10 ในขณะท่ีตน้ทุนเท่าเดิม หรือตน้ทุนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 
5-10 ในขณะท่ีรายได้เท่าเดิม มีผลท าให้ค่า NPV มีค่าน้อยกว่า 0 หรืออท าให้ค่า IRR มีค่าน้อยกว่า 
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อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งมีอตัราร้อยละ 7.32 รวมทั้งไม่สามารถท าใหค้่า (B/C ratio) มีค่า
มากกวา่ 1 อีกทั้งค่า PB เฉล่ีย ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 6 ปี รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.24 

ตารางที ่4.24 ผลการวเิคราะห์ความไหวตวั 

 

 

อตัราการ
เปล่ียนแปลงของ
ตน้ทุนและรายได้
คิดเป็นร้อยละ 

ตน้ทุนเพิ่มข้ึนรายไดค้งท่ี ตน้ทุนและ
รายไดไ้ม่

เปล่ียนแปลง 

รายไดล้ดลงตน้ทุนคงท่ี 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 

เงินทุนเร่ิมแรก 388,017.00 406,494.00 369,540.00 369,540.00 369,540.00 
กระแสเงินรับ1 -388,017.00 -406,494.00 -369,540.00 -369,540.00 -369,540.00 
กระแสเงินรับ2 -189,042.00 -198,044.00 -180,040.00 -180,040.00 -180,040.00 
กระแสเงินรับ3 -189,042.00 -198,044.00 -180,040.00 -180,040.00 -180,040.00 
กระแสเงินรับ4 -189,042.00 -198,044.00 -180,040.00 -180,040.00 -180,040.00 
กระแสเงินรับ5 -189,042.00 -198,044.00 -180,040.00 -424,800.00 -180,040.00 
กระแสเงินรับ6 446,960.00 425,720.00 468,200.00 423,550.00 378,900.00 
กระแสเงินรับ7 670,210.00 648,970.00 691,450.00 635,637.50 579,825.00 

กระแสเงินรับ8 
893,460.00 872,220.00 914,700.00 

1,182,600.0
0 

780,750.00 

กระแสเงินรับ9 
1,228,335.0

0 
1,207,095.00 

1,249,575.0
0 

1,165,856.2
5 

1,082,137.5
0 

กระแสเงินรับ10 
1,563,210.0

0 
1,541,970.00 

1,584,450.0
0 

1,483,987.5
0 

1,383,525.0
0 

NPV (บาท) 
1,676,781.4

3 
1,570,704.94 

1,782,857.9
3 

1,606,013.6
9 

2,824,711.7
2 

IRR 0.27 0.26 0.29 0.26 0.32 
B/C Ratio 1.75 1.67 1.84 1.84 1.66 
PB (เดือน) 85 86 83 87 86 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทนในการผลิตล าไยนอกฤดูของชาวสวนล าไยในจงัหวดั
เชียงใหม-่ล าพนู  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อประเมินถึงความเป็นไปไดข้องโครงการและเพื่อ
วิเคราะห์ความไหวตวัของความเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยดูผลกระทบของโครงการเม่ือตน้ทุน
หรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงไป ท่ีมีต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) และระยะเวลาคืนทุน 
(PB) โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีผลิตล าไยนอกฤดูของชาวสวนล าไยในจงัหวดั
เชียงใหม-่จงัหวดัล าพนู และสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

5.1 ผลการศึกษา  

การประเมินผลการศึกษาโครงการ การผลิตล าไยนอกฤดูของชาวสวนล าไย ในจงัหวดัเชียงใหม่-
จงัหวดัล าพูน โดยใช้วิธีการประเมิน 4 วิธี คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) และระยะเวลาคืนทุน (PB) จากการศึกษา
พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,782,857.93 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) มีค่าประมาณร้อยละ 29 ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) มีค่าประมาณ 
1.84  และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีระยะเวลาประมาณ 6 ปี 11 เดือน หรือ 83 เดือน 

เม่ือวิเคราะห์ความไหวตวัของความเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยดูผลกระทบของโครงการเม่ือ
ก าหนดให้มีตวัแปรท่ีส าคญั 2 ตวัแปร ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือรายไดล้ดลงในช่วงประมาณร้อยละ 5 - 
10 ในขณะท่ีตน้ทุนเท่าเดิม หรือตน้ทุนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 5 – 10 ในขณะท่ีรายไดเ้ท่าเดิม มีผลท า
ให้ค่า NPV มีค่ามากกว่า 0 หรือท าให้ค่า IRR มีค่ามากกว่า อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งมี
อตัราร้อยละ 7.32 รวมทั้งสามารถท าใหค้่า (B/C ratio) มีค่ามากกวา่ 1 อีกทั้งค่า PB เฉล่ีย ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
6 ปี  
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วฒิุศกัด์ิ  สุรินกาน. (2550). การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกฝร่ังกลมสาลี ่ ในเขตอาํเภอ 
 เมือง  จังหวดัลาํปาง.  การคน้ควา้แบบอิสระ เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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                ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2557.  รายงานการส่งออก

ลาํไย.[ระบบออนไลน์] แหล่งท่ีมา http://www.oae.go.th/oae_report/export_import 
/export_result.php วนัท่ีสืบคน้ 15 พฤษภาคม  2557. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – สกุล   นางสาวศศิธร ปาสอน 

วนั เดือน ปี เกดิ    2 ตุลาคม 2530 

ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษามธัยมตอนปลาย โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั จงัหวดั
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548 

 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2552 

 
ประสบการณ์ 2555– ปัจจุบนั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง

พนกังานธนกิจ  
 2553 – 2554 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง 

เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ 
 

 
 


