
 
 

บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
       การศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกพริกหวานในวัสดุปลูก
ท้ัง 2 กรณี โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตนทุน – ผลตอบแทนของการ
ผลิตพริกหวานในสภาพไรดินโดยเปรียบเทียบการใชปุยในระบบเฟอรติเกช่ันระหวางปุยผสม
สําเร็จรูปจากบริษัท(commercial fertilizer, CF) และ ปุยผสมเตรียมเอง เพื่อหาแนวทางในการลด
ตนทุนดานปุยสําหรับระบบเฟอรติเกช่ัน  โดยใชเกณฑ คือมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน
(Payback  Period) และเพ่ือวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลง(Sensitivity Analysis) เมื่อ
ตนทุนผันแปรและผลตอบแทนของการผลิตเพิ่มข้ึนหรือลดลง ตลอดจนการทดสอบคาความ
แปรเปลี่ยน (Switching  Value  Test) ดานตนทุนและดานผลตอบแทน ซ่ึงสามารถสรุปผลได
ดังตอไปนี้ 
 

6.1  สรุปผลการวิเคราะหทางดานการเงิน 
      สรุปผลการวิเคราะหทางดานการเงินของการปลูกพริกหวานท้ังสองกรณี คือ  การใชปุยผสม
สําเร็จรูปจากบริษัท(commercial fertilizer, CF) และ ปุยผสมเตรียมเอง พบวามูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV)มีคาเทากับ  944,757.41 บาท   1,483,110.79 บาท ตามลําดับ ท้ังสองกรณีมีคาเปนบวก อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ 22% และ 31% ตามลําดับ ท้ังสองกรณีมีคามากกวาอัตราคิด
ลดท่ีกําหนดคือรอยละ 7 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.36 และ 1.61 
ตามลําดับ ท้ังสองกรณีมีคามากกวาหนึ่งท้ังคู และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มีคาเทากับ 
4.02 และ 2.9 ป ตามลําดับ ซ่ึงท้ังสองกรณีอยูในระยะเวลาการดําเนินงานของการผลิตท้ังสิน  แต
เม่ือกําหนดใหอัตราคิดลดรอยละ 10 การใชปุยผสมสําเร็จรูปจากบริษัท พบวามูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV)มีคาเทากับ  653,355.00 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ  22% 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.28 ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีการ
ใชปุยผสมเตรียมเองพบวามูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)มีคาเทากับ 1,113,806.88 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ 31% อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(B/C Ratio) มีคา
เทากับ 1.51 และเม่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑตัดสินใจการลงทุนแลวท้ังสอง
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กรณีภายใตอัตราคิดลดรอยละ 7 มีความคุมคาแกการลงทุน แตปรากฏวากรณีท่ีมีความคุมคาตอการ
ลงทุนมากท่ีสุดคือ การท่ีเกษตรกรเลือกใชปุยผสมเตรียมเอง  เนื่องจากการเลือกใชปุยผสมเตรียม
เองสามารถชวยลดตนทุนในเร่ืองปุยซ่ึงเปนคาใชจายดานวัตถุดิบที่สําคัญไดจริงถึง  30%  และเม่ือ
พิจารณารวมกับการเพิ่มข้ึนของตนทุนดานแรงงานแลวพบวาตนทุนดานแรงงานปรับตัวสูงข้ึนเพียง 
12.80% ซ่ึงเปนสัดสวนการปรับตัวสูงข้ึนของตนทุนในอัตราที่ต่ํากวาการปรับตัวลดลงของตนทุน
ดานปุยท่ีสามารถได 
 
6.2  สรุปผลการวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง 
      สรุปผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือศึกษาวาการผลิตพริกหวานท้ัง 2 กรณี
จะมีผลตอการตัดสินใจการลงทุนอยางไรหากมีการเปล่ียนแปลงของตนทุนผันแปรและ
ผลตอบแทน โดยกําหนดใหมีเหตุการณเกดข้ึนดังนี้ 
 6.2.1)  กรณีเม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในกรณีตางๆ โดยกําหนดให
รายไดและอัตราคิดลดคงท่ี  ผลการวิเคราะหความไหวตัวพบวา การเลือกใชปุยผสมสําเร็จรูปจาก
บริษัท กําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 35และการเลือกใชปุยผสมเตรียมเอง กําหนดให
ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 60 พบวาการผลิตท้ังสองกรณีมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคา
มากกวาศูนย  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวาอัตราคิดลดคือรอยละ 7  อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1 สรุปไดวาท้ังสองกรณี ซ่ึงเปนโครงการท่ีเหมาะสม
ตอการลงทุน แตเม่ือการการผลิตเลือกใชปุยสําเร็จรูปจากบริษัทมีตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 
36 ข้ึนไป การเลือกใชปุยผสมเตรียมเองมีตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 61 ข้ึนไป มูลคาปจจุบัน
สุทธิ(NPV)  จะมีคานอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) มีคานอยกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนด 
แตอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1 การผลิตโดยเลือกใชปุยท้ังสองชนิด
ไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน 
 6.2.2)  กรณีเม่ือกําหนดใหรายไดจากการขายเปล่ียนแปลงลดลงในกรณีตางๆ โดย
กําหนดใหตนทุนและอัตราคิดลดคงท่ี  ผลการวิเคราะหความไหวตัวพบวาการผลิตการเลือกใชปุย
ผสมสําเร็จรูปจากบริษัท กําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 26 และการเลือกใชปุยผสมเตรียมเอง 
กําหนดใหรายไดลดลงรอยละ 37.5  พบวาการผลิตท้ังสองกรณีมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคา
มากกวาศูนย  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวาอัตราคิดลดคือรอยละ 7 อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคามากกวาหรือเทากับ 1 ท้ังสองกรณี เปนโครงการท่ีเหมาะสม
ตอการลงทุน แตเม่ือการการผลิตเลือกใชปุยสําเร็จรูปจากบริษัทมีรายไดลดลงเปนรอยละ 27 ข้ึนไป 
การเลือกใชปุยผสมเตรียมเองมีรายไดลดลงเปนรอยละ 38 ข้ึนไป มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)  จะมีคา
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นอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) มีคานอยกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนด และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคานอยกวา 1 การผลิตโดยเลือกใชปุยท้ังสองชนิดไมเหมาะสม
และไมคุมคาตอการลงทุน 
 6.2.3)  กรณีเม่ือกําหนดใหท้ังตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนและรายไดลดลง โดยกําหนดใหอัตรา
คิดลดคงที่ ผลการวิเคราะหความไหวตัวพบวาพบวาการเลือกใชปุยผสมสําเร็จรูปจากบริษัท 
กําหนดใหตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 18 และรายไดลดลงเปนรอยละ 13 และการเลือกใชปุยผสมเตรียม
เอง กําหนดใหตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 30 และรายไดลดลงเปนรอยละ 19   พบวาการผลิตท้ังสองกรณี
มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคามากกวาศูนย  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวาอัตรา
คิดลดคือรอยละ 7  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคามากกวา 1 สรุปวาท้ังสองกรณี 
เปนโครงการท่ีเหมาะสมตอการลงทุน แตเม่ือการการผลิตท้ังสองกรณีมีตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนและ
รายไดลดลงในอัตรารอยละท่ีมากข้ึนกวาอัตราดังกลาวขางตนแลว มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)  จะมี
คานอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) มีคานอยกวาอัตราคิดลดที่กําหนด และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคานอยกวา 1 การผลิตท้ังสองกรณีไมเหมาะสมและไมคุมคา
ตอการลงทุน 
 

6.3  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 
       ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเนนถึงการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน ท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการระหวาง ความแตกตางในการเลือกใชปุย 2 ชนิด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดจาก
การปลูกพริกหวานอยางคุมคาท่ีสุด หากผูท่ีมีความสนใจในธุรกิจนี้ ควรทําการศึกษาถึง วิธีการใน
การปลูกเล้ียงพริกหวานอยางละเอียดมากไปกวานั้นควรใหความสําคัญกับการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของโรงเรือนเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ อาทิเชน 1.) การดูแล
ซอมแซมโรงเรือนเพาะปลูกใหอยูในสภาพท่ีปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชไดอยู
ตลอดเวลา  ซึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสรางความเสียหายตอผลผลิตพริกหวานรวมไปถึง
ควรกําจัดวัชพืชท่ีข้ึนปะปนกับตนพริกหวานอยูตลอด  2.) ดูแลสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน
ไมใหเอ้ือตอการแพรระบาดของโรคพริก 3.) บริหารจัดการระบบการใหปุยแกตนพริกท้ังการ
คํานวณโปรแกรมการใหปุยอยางมีประสิทธิภาพไมใหปุยท่ีใหแกตนพริกไหลลนออกนอกภาชนะ
ปลูกกอใหเกิดความส้ินเปลือง ซ่ึงเปนตนทุนอันสําคัญท่ีมีผลตอสัดสวนรายไดของโครงการ และ
การใหปุยแกตนพริกในปริมาณท่ีเหมาะสม  สภาพโดยทั่วไปแลวพื้นท่ีอําเภอโปงแยงเปนพื้นท่ีท่ี
เหมาะแกการเพาะปลูกพริกหวานเพราะฉะนั้นผลผลิตสามารถเจริญเติบโตไดดีถามีการดูแลอยางถูก
วิธีและเกษตรกรมีความทุมเทในการดูแลเอาใจใสในข้ันตอนการผลิต  เพราะพริกหวานเปนพืชผล
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ทางการเกษตรที่มีระดับราคาอยูในเกณฑดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
เกษตรกร จะตองรักษาระดับคุณภาพของผลผลิตใหมีความสมบูรณตามท่ีตลาดตองการและเรงเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตใหเพิ่มข้ึนทุกป 


